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VNK nu ook op internet 

D ankzij de inspanningen van drs. F. van der Steen van onze 'huisuitgeverij' Eburon 
uit Delft is de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis nu ook beland op de 
elektronische snelweg van het Internet. Om niet het risico te lopen om als kleine 

vereniging weggedrukt te worden door grootverbruikers en -gebruikers, heeft de VNK 
dankbaar het aanbod aanvaard zich te presenteren binnen de elektronische winkel van 
Eburon. Via bekende zoekprogramma's als Altavista en lise kan de weg naar de VNK een 
voudig en snel gevonden worden. Eenmaal op zijn bestemming aangekomen kan de door 
nieuwsgierigheid voortgedreven kerkhistorische surfer kennis nemen van aile bijzonder 
he den over de vereniging. Zo bevat de Internet-site een beschrijving van de doelstellingen 
van de VNK, informatie over het lidmaatschap, een fondslijst met de titels van alle bundels 
en Werken die het afgelopen decennium verschenen zijn en een afbeelding van de omslag 
van dit tijdschrift. Ook is er een directe doorkoppeling naar het email-adres van de ver 
eniging. Het ligt in de bedoeling om in de toekomst ook aile artikelen die verschijnen in 
TNK in een cumulatieve inhoudsopgave te vermelden. Het directe adres van de Internet 
site van de VNK is http://www.eburon.nl. waarna 'doorgeklikt' moet worden naar 'jour 
nals & series'. 
De aankondiging van de redactie in het vorige nummer van TNK, dat gestreefd zal worden 
naar een grotere varieteit in de artikelen, he eft bijval ontvangen van een van onze leden, 
de heer J. van Oorschot uit Heiloo. Zijn hartenkreet kunt u lezen op onze opiniepagina. De 
redactie ondersteunt zijn opmerkingen volledig en daagt lezers uit om kerkhistorische bij 
dragen in te sturen van tussen de vijf en tien pagina's A4 over uiteenlopende kerkelijke 
stromingen, tijdvakken en themas, Richtlijnen voor de aanlevering van de kopij zijn ver 
krijgbaar bij het secretariaat van de vereniging en ook aan te vragen via Email pibo@euro 
net.nl 
In dit nummer kunt u onder meer kennis nemen van de tragische lotgevallen van een do 
minee in 'Hersteld Verb and' en de zoektocht van een 'gewone' gelovige rond de vorige 
eeuwwisseling, die hem in 'Paradiso' bracht van de ultra-vrijzinnige Vrije Gemeente. Bij de 
boekbesprekingen wordt onder andere ruim aandacht besteed aan enkele recent versche 
nen standaardwerken over het rooms-katholicisme. 
Een uitstekende gelegenheid om commentaar te geven op ons tijdschrift doet zich voor 
op zaterdag 17 april a.s. In het Utrechtse Catharijneconvent wordt op die ochtend de 
(voor)jaarvergadering van de VNK gehouden, zoals altijd omlijst met enkele interessante 
lezingen (zie het programma elders in deze TNK-aflevering). Wij nodigen u van harte uit 
daarbij aanwezig te zijn. 

De redactie 
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Dominee tegen het Formalisme 
De ambtelijke lijdensweg van 
Cornelis Vermaat (1874-1960) 

John Exalto 

In de biografische woordenboeken van 
Godgeleerd Nederland domineert de 
aandacht voor degenen die op hun ma 

nier een geslaagd leven kenden: prominen 
te professoren, eigengereide kerkstichters 
en eerbiedwaardige pastores. Cornelis Ver 
maat zoekt men tevergeefs daartussen. 
Buiten de notulen ter plaatse heeft de 
kwart eeuw prediking en pastorale arbeid 
van Vermaat geen sporen nagelaten. We 
dienen dat terdege te beseffen als we hier 
onder aandacht besteden aan Vermaats 
oppositionele rol in het gereformeerde ker 
kelijke leven van zijn dagen. Schrift, Kerk 
en Koninkrijk Gods waren voor hem te be 
langrijke vraagstukken om zich bij de be 
staande situatie neer te leggen. Het is dan 
ook alleen in die rol waarin we hem hieron 
der nader leren kennen. We kunnen ons 
daarvoor baseren op een combinatie van 
nationaal-kerkelijke bronnen met per 
soonlijke archivalia. 
Na enige biografische gegevens wordt hier 
onder ingegaan op zijn oppositie tegen de 
gevestigde mening in de Gereformeerde 
Kerken, afzetting in verb and met de kwes 
tie-Geelkerken, functioneren in Hersteld 

Verband, neerlegging van het predikambt 
en verdere omzwervingen. 

Van Zetten tot Baarn 

Kees Vermaat kwam op 25 november 1874 
in het Betuwse dorpje Zetten ter wereld.! 
Zijn ouders heetten Johannes Vermaat en 
Geertruida Hubers. In 1870 had zijn vader 
het leraarschap aan de Klokkenberg in Nij 
megen, een Normaalschool voor jongens, 
verwisseld voor dat aan het eerste christe 
Jijke gymnasium van Nederland te Zetten. 
Rector daarvan was de plaatselijke her 
vormde predikant EP.L.C. van Lingen, later 
een van de vaders van de Christelijke Gere 
formeerde Kerken. In 1877 kerkten de Ver 
maats door een verhuizing voortaan niet 
meer bij Van Lingen maar in de Vluchtheu 
velgemeente van ds. H. Pierson, predikant 
directeur van de Heldring-gestichten ter 
plaatse. 
Reeds op tienjarige leeftijd verloor Kees 
zijn moeder. Vanaf haar sterfbed zei ze te 
gen Kees: "Christus is alles: Maeder, Broe 
der. Bedenk dit als later in den zwaren le 
vensstrijd uw hart wordt zamengeperst en 
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gij aan uw moeders borst zoudt willen uit 
weenen. Doe het bij Christus. Waag den le 
vensstrijd niet zander Hem".2 De introverte 
vader raakte door dit verlies nog meer in 
zichzelf gekeerd. In november 1885 begon 
Kees met zijn studie aan het Zettense gym 
nasium, gelijk met Oepke Noordmans uit 
Scharnegoutum. Van Lingen zorgde zelf 
voor de godsdienstige vorming van de leer 
lingen. Kees Verma at groeide in een onte 
genzeggelijk orthodox milieu op, waarin de 
vroomheid van het Reveil nog levend was. 
Evenals de meeste Zettense gymnasiasten 
koos ook Kees voor de studie theologie: in 
1893 vertrok hij naar de Vrije Universiteit in 
Amsterdam. Zijn hoogleraren waren de ou 
de Kuyper, G.H.J.W.J. Geesink en EL. Rut 
gers; tot 1895 verzorgde dr. A.H. de Hartog 
bovendien de colleges exegese van het 
Nieuwe Testament. De uitbreiding van het 
docentenkorps net na 1900 heeft Vermaat 
niet meer meegemaakt: in dat jaar werd hij 
bevestigd tot predikant van de Gerefor 
meerde Kerken in Nederland in het Friese 
Paesens-Moddergat. In deze tijd huwde hij 
met M.G.Th. Ippius Fockens; zij kregen zes 
kinderen. 
In 1907 vertrok Vermaat naar de pastorie 
van Makkum. Twintig jaar later werd hij ge 
schorst en afgezet in verb and met de kwes 
tie-Geelkerken. Van 1928 tot 1934 diende 
Vermaat de Baarnse gemeente van de Ge 
reformeerde Kerken in Nederland in Her 
steld Verband. In dat laatste jaar legde hij 
zijn predikambt neer wegens een 'geestelij 
ke duisternis', een zeer langdurige geloofs 
crisis verb and houdend met een psychi 
sche dispositie van melancholie. Met zijn 
zuster Willemina, die onder het pseudo 
niem Wilma in protestants-christelijke 
kring bekendheid genoot als schrijfster, 
reisde hij nog naar de 'Rettungsarche' 
M6ttlingen, maar daar verstond men zijn 
geestelijke nood niet. In 1960 stierf hij op 
85-jarige leeftijd. 

Tegen het confessionalisme 

De eerste bijdrage van Vermaat aan het pu 
blieke gereformeerde debat viel te beluiste 
ren op de Gereformeerde Predikantenver 
gadering van 1919. De 10e september hield 
onder meer ds. K. Fernhout een referaat 
over 'de eenheidsbeweging' (het streven 
naar oecumene), die zich volgens hem het 
duidelijkst manifesteerde in de NCSV (Ne 
derlandsche Christen-Studenten Vereni 
ging). Sommige gereformeerden zetten 
zich in voor deze beweging en "ook onder 

de zogenaamde 'jongeren' en'intellectuee 
len' yond deze beweging veel sympathie", 
maar Fernhout achtte het uitbannen van 
elke vorm van antithese onmogelijk zonder 
opgave van de eigen positie. 
De volgende dag volgde onder andere een 
pro- en contra-referaat over deelname aan 
de NCSV. Prof. EW. Grosheide verdedigde 
het contra. Vooral het feit dat de grondslag 
van deze vereniging vervangen was door 
een doelstelling, die verwoordde waarover 
de ervaringen van de aanwezigen op dat 
moment overeenstemden, kon Grosheides 
instemming niet wegdragen. "Dat is Et 
hisch. Niet Gereformeerd". Door toedoen 
van onder meer dr. H. Kraemer was in 1918 
de grondslag van de NCSV vervangen door 
een doelstelling die neerkwam op "te getui 
gen van Iezus Christus in de studentenwe 
reid". Dat er door de NCSV meer over "de 
dingen van het geestelijke leven" gespro 
ken werd, betwistte Grosheide niet, maar 
de wijze waarop dat gebeurde was hem niet 
sympathiek: er heerste daar "een sfeer van 
te moe ten spreken", 
Ds. J.C. Brussaard voerde vervolgens een 
pleidooi v66r deelname aan de NCSV. De 
bezwaren van prof. Grosheide onder 
schreefhij, maar de NCSV was geen kerk en 
daarom was deelname onder bepaalde 
condities geoorloofd. Brussaard wilde de 
principiele controversen met de Ethischen 
(die ook in de NCSV participeerden) niet 
verbloemen, maar die nodeloos uitbreiden 
achtte hij onverstandig. Hem moest ten 
slotte nog een vraag van het hart. "Is er in 
ons spreken over zuivere belijdenis niet ze 
kere zelfvoldaanheid? Zijn wij er al?" 
Tien mannenbroeders reageerden op deze 
referaten. Acht uitten hun afkeuring met 
Brussaards pleidooi, dr. H.C. Rutgers en ds. 
C. Vermaat betuigden hun instemming. 
Achter de opkomst van de NCSV zag ds. 
Vermaat de eenheidsbeweging, waarover 
de dag daarvoor gesproken was. Prof. Gros 
heide veroordeelde de te onbepaalde ter 
minologie van de NCSV. maarVermaat had 
daar sympathie voor; hij "heeft geen be 
hoefte aan een systeem, aan een lets, wei 
aan een persoon die hem leidt en troost". 
Betreffende terminologie zag Vermaat als 
een reactie op het formalisme in gerefor 
meerde kring. "Men stelt het confessionee 
le stand punt boven het standpunt des ge 
loofs en resultaat daarvan is dat wij 
dienaren worden van de Kerk en niet van 
Chrisms"," 
Heftige en emotionele debatten over de 
NCSV als bovenstaande waren in deze ja- 
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ren geen uitzondering. Behoudende gere 
formeerden stonden tegenover geloofsge 
noten met een meer open vizier naar de 
'wereld' buiten de gereformeerde zuil. In de 
gereformeerde kerkbodes ontstond rond 
1915 een ware hetze tegen de NCSV. De po 
lemiek was zo fel, dat ds. T. Ferwerda de 
schrijvers vroeg niet "den indruk [tel wek 
ken alsof nagenoeg niemand onder onze 
studeerende jongelui meer van ethische 
smetten vrij is",? Ook al kon men niet ont 
kennen dat elders wei met andersdenken 
den werd samengewerkt, uiteindelijk werd 
op de synode van Leeuwarden van 1920 be 
sloten gereformeerde studenten het NCSV 
lidmaatschap "ten zeerste te ontraden", Als 
tegenwicht tegen de NCSV ontstond in 
1918 de Gereformeerde Studenten Bewe 
ging (GSB), een federatie van enkele gere 
formeerde studentenverenigingen. 

De volgende stemverheffing van Vermaat 
had wederom een oppositioneel karakter. 
Het bestuur van de predikantenvergade 
ring vroeg hem in 1921 een lezing te hou 
den over "'Loon' in de H. Schrift en in de 
Geref. symbolen", De bezwaren waren niet 
van de lucht. Vermaat zou bezwaar hebben 
tegen een "intellectualistische" geloofsop 
vatting, er werd gesuggereerd dat hij mis 
schien "op de Roomsche lijn" kwam. Hij 
zou de Bijbelteksten die handel en over het 
genade- karakter van het heil er niet genoeg 
bij betrokken hebben, ook had hij het werk 
van Christus niet voldoende naar voren ge 
bracht. De stelling dat geloof reeds gehoor 
zaamheid is en er niet slechts uit voigt, ge 
leek, samen met de mening dat "de 
wilswerking er reeds in is", "op het ethisch 
beginsel", 
Vermaat repliceerde slechts dat elke on 
aangename stemming hem vreemd was en 
dat het hem niet ging om "gravamina te 
ventileeren" tegen kerkelijke opvattingen. 
Hij hield staande dat de gehoorzaamheid 
"inhaerent" was aan het geloof; dat was 
volgens hem schriftuurlijk. Het was Ver 
maats ervaring dat het sola fide ook lijde 
lijkheid kweekt. Men maakte bezwaar te 
gen het spreken over voorwaarde in het 
geloofsleven. Maar als Iezus zegt: "indien 
gij uw kruis opneemt", is dat dan geen 
voorwaarder> 
De gereformeerde predikanten maakten 
zich hier niet druk over een louter theologi 
sche kwestie. Roept men zijn hoorders op 
tot geloof als 'voorwaarde' tot het eeuwig 
heil of benadrukt men de uirverkiezing en 
het genade-karakter daarvan? Deze span- 

ning van de gereformeerde prediking was 
hier aan de orde. Volgens zijn ambtsbroe 
ders helde Verma at teveel naar de geloof 
als-voorwaarde opvatting over. Gevoegd bij 
zijn houding inzake de NCSV-discussie is 
duidelijk dat hij zich in ieder geval niet 
voegde in het heersende gereformeerde 
denkklimaat, waarin hij aan de VU ge 
vormd was. De eerste nummers van Woord 
en Geestzouden dat nog eens duidelijk ma 
ken. 

Voordat het eerste nummer van het gere 
formeerde weekblad De Reformatie in sep 
tember 1920 verscheen, waren J.G. Geel 
kerken en J.C. Brussaard, exponenten van 
de zogenaamde 'jongeren' -beweging en 
betrokken bij de oprichting, na verdeelde 
meningen over de status van de belijdenis 
vertrokken. Vier jaar later verliet hun geest 
verwant RJ,J. Buijtendijk de redactie. 2 ok 
tober 1925 verscheen onder leiding van de 
ze drie personen Woord en Geest met als 
ondertitel Gereformeerd weekblad. Hun 
doelstelling omschreven zij als voigt: "Er is, 
naar het ons voorkomt, niets minder in het 
spel dan de vraag, of het calvinisme ook 
voor de toekomst zijn universeele cultuur 
taak zal kunnen volbrengen, dan wei hier te 
lande zal inschrompelen tot een sekte, die 
zich naar alle zijden afsluit en slechts 
zweert bij het traditioneele, het bestaande", 
Volgens de kersverse redactie had de gere 
formeerde wereld een "accentverlegging" 
nodig: geen tevredenheid met het "verkre 
gene en gewordene" en de waan "toch ei 
genlijk 'er te zijn'", maar ruimte voor groei, 
correctie en vernteuwtng." 
Vanaf het derde nummer werd de voorpa 
gina van Woord en Geest gesierd door een 
hoofdartikel. De eerste vijf handelden over 
'confessionalisme' en waren geschreven 
door ds. C. Vermaat. Confessionalisme de 
finieerde Vermaat als "een op de spits drij 
yen van de waarde der confessie" en een 
daarmee gepaard gaande "scheeve en val 
sche waardering van hare beteekenis", Met 
confessie bedoelde Vermaat zowel het ge 
heel van belijdenisgeschriften (in casu de 
Drie Formulieren van Enigheid, de officiele 
gereformeerde belijdenis) als het geheel 
van leervoorstellingen van een bepaalde 
kerk, welke laatste zij in haar dogmatiek 
verwerkt heeft en "als de heilige erfenis van 
haar verleden, ijverzuchtig bewaart", 
Hiertegenover poneerde Vermaat de stel 
ling dat de belijdenisgeschriften slechts 
een betrekkelijke en relatieve autoriteit be 
zitten. De Goddelijke waarheid was niet in 
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een formule te vatten, daarom mocht de 
formule nooit tot een absolute waarheids 
uitdrukking verheven worden. Elke formu 
lering was bovendien historisch bepaald en 
ging gepaard met een correctie van op dat 
moment geldende misstanden. De kerk 
moest uit haar theologische erfenis lessen 
putten, maar evenzeer openstaan voor ver 
dere ontwikkeling van het bereikte inzicht. 
Gereformeerden hadden maar al te vaak 
gedacht "wei in staat te zijn om met de ter 
beschikking staande gegevens een afge 
rond systeem in elkaar te zetten". '''Die ver 
foeielijke stelselzucht' heb ik Dr. Kuyper 
eens op college hooren uitroepen, in een 
oogenblik, toen hij zelf het ontoereikende 
van het systeem blijkbaar sterk voelde", 
voegde Vermaat eraan toe. 
De Drie Formulieren van Enigheid kregen 
in gereformeerde kring steeds meer een 
normatiefkarakter: wat daar niet mee over 
eenstemde, was verwerpelijk. "Trouw blij 
ven, vooral trouw blijven aan wat door de 
ouden gezegd en gedaan is, dat wordt ten 
slotte de groote vroomheid, de groote ge 
rechtigheid, die beslist over de positie in de 
Gereformeerde Kerken." 
Symptoom van opkomend confessionalis 
me was de kwestie-Geelkerken. Geelkerken 
had noch het Schriftgezag noch de belijde 
nis aangetast. Hij had zich slechts verzet te 
gen de naief-letterlijke opvatting van Gene 
sis 3. En als door gereformeerde theologen 
'het probleem-Gen. 3 gesteld wordt', waar 
bij men zich op straffe van uitwerping heeft 
te conformeren aan de heersende gerefor 
meerde (naief-letterlijke) opinie, was dat 
een symptoom van confessionalisme. 

Het was dus de naar canonisatie neigende 
omgang met de confessie in gereformeerde 
kring waartegen Vermaat zich verzette. 
Maar en passant kon hij niet nalaten zijn 
kritiek te spuien op een aantal andere ge 
vestigde gereformeerde meningen als de 
toeeigening van het heil, de dogmatiseren 
de prediking van het gereformeerde predi 
kantencorps, de schepping van de ziel en 
Calvijns predestinatieleer.? 
Welbewust of niet, met haar eerste serie 
hoofdartikelen had Woord en Geest vanuit 
zijn underdog-positie voor de strategie van 
de frontale aanval gekozen; mogelijke wel 
willendheid van de kant van de gevestigde 
gereformeerde orthodoxie (in casu de an 
dere gereformeerde weekbladen: De He 
raut, De Bazuin en De Reformatie) had zij 
zelf hiermee uitgesloten en een eventueel 
gesprek op basis van honorering van el- 

kaars integriteit zou uiterst moeilijk wor 
den. 
Vermaats artikelenserie was niet de eerste 
expliciete verwoording van een zodanige 
visie op de belijdenis. Wei scheen het de 
eerste meer breedvoerige verwoording van 
dit gevoelen van de 'jongeren' Bij de start 
van een eigen weekblad natuurlijk het mo 
ment bij uitstek. 

Afgezet 

De onlosmakelijk met elkaar verbonden 
kwestie-Geelkerken, beweging der 'jonge 
ren' en discussie over het Schriftgezag in 
gereformeerde kring vormden zowel de 
achtergrond van Vermaats artikelenserie 
als van zijn afzetting. De beweging der 'jon 
geren', die zich in de Gereformeerde Kerken 
in de jaren 1910-1930 manifesteerde, was 
een nieuwe generatie die een "vernieuwd 
belijden naar de behoefte van de verander 
de tijd" wenste. Zij keerde zich tegen de 
verstarring en behoudzucht en wenste een 
werkelijk gesprek met de moderne cultuur. 
De wrijving tussen 'jongeren' en behou 
denden culmineerde in de kwesties Nete 
lenbos (1920) en Geelkerken (1926), waarin 
het Schriftgezag een cruciale rol speelde en 
die leidden tot afzetting van de predikan 
ten. Daarmee waren de belangrijkste expo 
nenten van de 'jongeren' buiten de kerk 
deuren gezet. 
De kwestie-Geelkerken, aanhangig ge 
maakt door een bezwaard gemeentelid die 
Geelkerken een symbolische exegese van 
Genesis 3 verweet, bereikte haar climax 
toen Geelkerken in 1926 weigerde de leer 
beslissing van de Asser synode te onderte 
ken en "dat de beide paradijsbomen en de 
slang en haar spreken naar de klaarblijke 
lijke bedoeling van het Schriftverhaal in ei 
genlijke ofletterlijke zin zijn op te vatten en 
dus zintuiglijk waarneembare werkelijk 
heid waren", Schorsing en afzetting volg 
den. Het belangrijkste dat Geelkerken wist, 
was dat hij het one ens was met Assen en 
ruimte claim de voor vrijheid van exegese. 
Enkele predikanten, onder wie Vermaat, 
weigerden in hun classsis de leerbeslissin 
gen van de Asser synode te ondertekenen 
en werden op de voortgezette synode ge 
schorst en afgezet. 

Ook in gereformeerd Makkum werd er 
reeds voordat de synode uitspraak deed, 
gesproken over de kwestie-Geelkerken. Ds. 
Vermaat wisselde informeel met een aantal 
gemeenteleden over de in het geding zijnde 
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zaken van gedachten. Tot zijn grote verba 
zing leverde het gemeentelid Risselada een 
schriftelijk bezwaarschrift in bij de kerken 
raad tegen de opvatting van zijn predikant. 
Hierop schreefVermaat een verweerschrift, 
waarin hij achter de opmerkingen van Ris 
selada een mechanische opvatting van de 
Schriftinspiratie ontwaarde. Vermaat pleit 
te hierin voor een verdiscontering van de 
Oosterse setting waarin de Bijbel geschre 
ven is; om die reden moesten volgens hem 
zaken als het spreken van de slang uit Ge 
nesis 3 figuurlijk opgevat worden - precies 
het punt dat 'Assen' letterlijk wilde lezen. 
De Makkumse kerkenraad, die in zijn maag 
zat met twee tegengestelde meningen over 
een aangelegen kwestie, won advies in bij 
de kerkvisitatoren en diende vervolgens 
een bezwaarschrift tegen zijn predikant in 
bij de classis Bolsward." Op 23 juni besloot 
de classis dat Vermaat zich diende te on 
derwerpen aan de leerbeslissingen van de 
Asser synode, tevens dat hij zijn leedwezen 
diende te betuigen over de toonzetting van 
zijn 'Confessionalisme' -artikelen in Woord 
en Geest, waarin hij de letterlijke opvatting 
van Genesis 2 en 3 brandmerkte als "gees 
tel ooze Schriftmatigheid". Het antwoord 
bevredigde de classis niet. Vervolgens vroeg 
Vermaat opschorting van zijn zaak, zodat 
hij zijn gravamina tegen de dogmatisch 
exegetische beslissingen bij de generale sy 
node in kon dienen. Op 31 augustus, de 
eerste dag van de voortgezette Asser syno 
de, werd zijn bezwaarschrift in handen van 
een dogmatische commissie gesteld. De in 
houd van Vermaats bezwaarschrift kwam 
neer op verzet tegen de aantasting door de 
synode van het vrijheidsprincipe van theo 
logisch onderzoek. Dit vrijheidsprincipe 
impliceerde wei gebondenheid aan de ker 
kelijke belijdenis. "Edoch", en daarin ver 
schilde Verma at vooral van de synode, "de 
ze formulieren zijn geenszins een absolute 
en volmaakte en volkomene uitdrukking 
van alle waarheid. De kerkhistorie heeft ge 
noegzaam bewezen, dat niet slechts aan 
vulling, maar ook correctie noodig is". 
Vermaat was het oneens met de kerkelijk 
bindende uitspraak over het "zintuiglijk 
waarneembare" paradijsverhaal, die de 
status van belijdenis-uitspraak had gekre 
gen. Hij had deze kwestie van onderge 
schikt belang liever aan het vrije theologi 
sche onderzoek overgelaten, en, bij 
blijvend verschil van inzicht, zou een syno 
de de vrede kunnen dienen door te wijzen 
op de kern: eenheid in "Christus en dien 
gekruisigd, en hun geestelijke kracht te 

zoeken in de geloofsgemeenschap met 
hem". 
De zaak werd vervolgens terugverwezen 
naar de classis, die geadviseerd werd van 
Vermaat alsnog een ondertekening van de 
leerbeslissingen te vragen. Voorts werd van 
hem een nadere verklaring gevraagd om 
trent de artikelen 3-7 (de Heilige Schrift on 
feilbaar) en 28-29 (de ware kerk) van de Ne 
derlandse Geloofsbelijdenis in verb and 
met de bedenkelijke uitdrukkingen hier 
omtrent in Vermaats bezwaarschrift. 
We gens herhaalde weigering zich te con 
formeren schorstte de classis ds. Vermaat 
op 13 oktober 1926; vrijdag 15 oktober nam 
de kerkenraad van Makkum dit besluit 
unaniem over. In ingezonden brieven in De 
Standaard en Woord en Geest protesteerde 
Vermaat tegen een "slechts veronderstelde 
en onbewezen afwijking van de Confessie 
inzake de Schriftbeschouwing"; hij was 
door deze gang van zaken geheel onvoor 
bereid overvallen.? 
Op 9 februari 1927 besloot de classis het 
schorsingsbesluit te handhaven tot de 
eerstkomende generale synode om die om 
advies te vragen. 4 mei, alweer een verga 
dering van de classis Bolsward, gebeurde er 
iets opmerkelijks. De classis besloot name 
lijk, terugkomend op haar besluit van 9 fe 
bruari ds. Vermaat uit zijn ambt als dienaar 
des Woords bij de Gereformeerde Kerken af 
te zetten, "zij het ook met diep leedwezen". 
De reden: "op grond van afwijking in de 
leer, volhardende onwilligheid om zich in 
zake de leer te onderwerpen aan het oor 
deel der Kerkelijke vergaderingen, schen 
ding van zijn belofte, smadelijk zich 
uitlaten over de Kerk en krenkend spreken 
over personen, in strijd met het negende 
gebod". Afwijking in de leer en volhardende 
onwilligheid duidden op het feit dat Ver 
maat steeds geweigerd had de resoluties 
van Assen zonder enig voorbehoud te aan 
vaarden. Het verwijt van schending van 
zijn belofte had betrekking op een ingezon 
den brief in Woord en Geestvan 18 februari 
1927, waarin ds. Verma at de persoonlijke 
integriteit van mensen die in de classis 
Bolsward en elders lei ding geven aan de 
Gereformeerde Kerken, had aangetast. 
Daarmee had hij de classis "als het ware tot 
afzetten getart",! 0 

Wat allemaal begon met een aantal sugges 
ties over het spreken van de slang, liep uit 
op de afzetting van ds. Vermaat. Zijn ker 
kenraad werd in een lastig parket gebracht 
door een bezwaarschrift van een gemeen- 
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telid, gevolgd door een verweerschrift van 
zijn predikant. Vermaat keerde zich aan 
vankelijk niet expliciet tegen de Asser be 
sluiten, maar gaf slechts een mogelijke an 
dere verklaring: "Ik stond die mening niet 
uoor; ik had ze slechts geopperd".!' Een 
maal in de vicieuze cirkel van classis-grava 
men-synode, was, bij een blijvende weige 
ring de Asser resolutien te aanvaarden en 
gegeven de kerkelijke situatie, afzetting on 
vermijdelijk. 
"Ik word niet gedreven door een verborgen 
zucht de autoriteit van de Heilige Schrift 
aan te tasten, maar door de oprechte be 
geerte om de zin van die Schrift te ver 
staan", Dat voegde Vermaat de broeders der 
classis nog even toe, nadat ze hem uit zijn 
ambt van dienaar des Woords geschorst 
hadden. Deze intentie dienen we voluit se 
rieus te nemen. Ze wordt bevestigd door 
een aantal brieven van Vermaat in die da 
gen aan zijn ambtsbroeder J.J. Buskes, die 
zich in hetzelfde schuitje bevond.V Zo 
schreef hij Buskes: ''Achter alles voel ik de 
groote schuld van Kuyper die jaren en jaren 
lang in het gereformeerde yolk een geest 
van veruitwendiging en geestelooze opper 
vlakkigheid gekweekt heeft. ... De zaak is 
nu juist deze dat Assen getrouw de lijn van 
Kuyper volgt, Kuyper heeft in de laatste pe 
riode van zijn leven anders gedacht, maar 
hij heeft gezwegen. Hij liet tusschenbeide 
iets doorschemeren in de Heraut't+' 

In Hersteld Verband 

Vermaat verbleef na zijn afzetting in 
Noordwijk; zijn gezondheid had kennelijk 
een dermate grote schok opgelopen dat hij 
pas de laatste mei-zondag weer kon pre 
ken. Zijn hele kerkenraad was hem atgeval 
len, maar een zestigtal gemeenteleden 
bleef hem trouw. Vermaat overwoog aan 
vankelijk na zijn afzetting een beroep op de 
aanstaande generale synode van Gronin 
gen. Maar omdat dit kleine groepje mens en 
een beroep op hem deed, zag hij daar van 
af en zo werd hij predikant in de Makkum 
se gemeente van de Gereformeerde Kerken 
in Nederland in Hersteld Verband, 8 mei 
1927 ter plaatse gemstitueerd, Van die zes 
tig waren er ondertussen nog maar 35 over 
gebleven, van wie er slechts 18 belijdend 
lidmaat waren. 
Verschillende afgezette predikanten in ver 
band met de kwestie-Geelkerken werden 
gevolgd door hun gemeenten. In augustus 
1926 zou door aaneensluiting van deze ge 
meenten de Gereformeerde Kerken in Ne- 

derland in Hersteld Verb and ontstaan. Ge 
zichtsbepalende persoonlijkheden waren 
onder meer J.G. Geelkerken en J.J. Buskes. 
Maar ook de liedboekdichters E.L. Smelik 
en H. Hasper behoorden tot Vermaats col 
Iega's, evenals K.H. Kroon de Barthiaan en 
J.C. Aalders, in de jaren tien reeds een ver 
dediger van de beweging der 'jongeren'. 
In december van het zo betekenisvolle jaar 
1927 nam ds. C. Vermaat het op hem uitge 
brachte beroep door de Gereformeerde 
Kerk in Hersteld Verb and te Baarn aan. De 
Baarnse gemeente bleek levensvatbaarder 
dan die te Makkum: de laatste werd in de 
loop van 1932 opgeheven bij gebrek aan 
voldoende leden. Tussen 1929 en 1935 va 
rieerde de omvang van de Baarnse ge 
meente tussen de 66 en 80 belijdende en 34 
tot 40 doopleden. 
Op landelijk Hersteld Verband-niveau nam 
Vermaat zitting in een aantal deputaat 
schappen, waaronder die voor de verhou 
ding van kerk en belijdenis.l" Aan het begin 
van Vermaats H.V.-tijd, op 18 november 
1927, vinden we hem voor het eerst ver 
meld in de colofon van Woord en Geest on 
der de redacteuren en medewerkers. Zijn 
bijdragen aan dit feitelijk Geelkerkiaanse 
weekblad bestonden, behalve uit de reeds 
genoemde artikelen, met name uit medita 
ties. 

De Gereformeerde Kerk in Hersteld Ver 
band wordt wel gezien als de kerkelijke ver 
persoonlijking van de progressief-dissi 
dente of vrijzinnige subgroep binnen de 
protestantse zuil. Naast de aandacht voor 
oecumene vonden de idee en van de latere 
Doorbraak-beweging en de Barthiaanse 
theologie er een vruchtbare voedingsbo 
demo Vele H.V.-ers participeerden in oecu 
menische verbanden als de christen-anti 
militaristische vereniging Kerk en Vrede; in 
de NCSV werd samengewerkt met de ethi 
sche hervormden. Het weekblad Woord en 
Geestwas hun voornaamste kanaal om in 
vloed uit te oefenen onder de 'progressief 
dissidente' protestanten en daarmee sym 
pathiserenden. In politicis participeerden 
zij in de Christen-Democratische Unie. De 
CDU zou evenals het Hersteld Verband van 
1926 tot 1946 bestaan; de eerste ging to en 
op in de PvdA, de laatste in de Nederlandse 
Hervormde Kerk. 
Hersteld Verb and was in belangrijke mate 
de verwezenlijking van het gereformeerde 
'jongeren' -programma uit de jaren twintig; 
de kenmerkende antithese-houding van 
Kuypers volgelingen werd verlaten. Dat 
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laatste had alles te maken met de verstrek 
kende invloed van Karl Barth: de ethischen 
hadden de weg gebaand voor zijn theologie 
en Hersteld Verb and zorgde voor de ver 
breiding ervan in Nederland. In leer en le 
ven, in theologie en politiek, kwamen de 
H.V.-ers hierdoor lijnrecht tegenover de 
'oude' Gereformeerde Kerken te staan. 
Barths Schriftbeschouwing en aanvaarding 
van de historisch-kritische methode, zijn 
negatieve visie op de christelijke ethiek en 
hieruit voortvloeiende radicale afwijzing 
van de christelijke organisatie vormden de 
achtergrond van het optreden van Hersteld 
Verb and. Het betekende tevens een stap 
verder verwijderd van de 'Asser' gerefor 
meerden. 
Hoe reageerde dominee Vermaat op al deze 
zaken? Volgens de weinig kritische, maar 
totnogtoe enige geschiedenis van het Her 
steld Verband, die van Vermaats collega 
Herngreen, introduceerde hij 'Mottlingen' 
in H.V.-kring, maar dat kon hem later toch 
niet bevredigen. Van de voor deze kerk zo 
typerende sociale bewogenheid blijkt niet 
veel meer dan het Kerk en Vrede-lidmaat 
schapl-', waarmee niet gezegd is dat Ver 
maat niet sociaal bewogen was. De oecu 
menische gerichtheid komt tot uiting in 
een referaat dat hij in 1930 voor kring 
Utrecht van het H.V. hield (zie onder). Zijn 
'ethische' sympathieen kwamen hierboven 
reeds aan de orde, evenals zijn pleidooi 
voor de NCSV. Zo bezien lijkt Vermaat op 
een gemiddelde H.V.-dominee. Maar het 
meest kenmerkende miste Vermaat: hij 
hield er geen Barthiaanse theologie op na. 
Toen Vermaat in 1927 een aantal geleende 
boeken, onder meer van Barth, aan Buskes 
terugstuurde, schreef hij in een begelei 
dend briefje over zijn bezwaren tegen 
Barths theologie. Vermaat schreef Barth 
slechts te waarderen inzoverre deze zich in 
volle ernst verzette tegen confessionalisme 
en doodgelopen orthodoxie. Barths "dia 
lectisch gegoochel" deed echter geen recht 
aan de Bijbelinhoud. Vermaat bleef door de 
jaren heen dezelfde bezwaren bij Barth 
houden. In 1938 schreef hij Buskes een 
brief waarin hij dat nog eens verwoordde: 
"Ik begrijp niet Buskes hoe jij daar achter 
kunt gaan staan. Laat je je niet verleiden 
door reactie tegen het vlakke dogmatisme 
van de Vrije Universiteit en Kampen en te 
gen die heele valsche kuyperiaansche kerk 
van '86. Waarlijk mijn protest tegen Barth 
komt niet uit de [ ... ?J van de doodgeloopen 
orthodoxie, die omdat ze op Kuypers voet 
spoor, zich in de hi storie grondde het con- 

tact met den hemel is kwijt geraakt ... maar 
uit het bijbelwoord dat ik heb leeren lief 
hebben en dat ik willaten staan".16 

Voor kring-Utrecht van het H.V. hield do 
minee Vermaat op 15 oktober 1930 een le 
zing over het bestaansrecht van het H.V. en 
de door het H.V. aan te nemen houding te 
genover de eenheidsbeweging.!? Wij als 
Hersteld Verband hebben geen bestaans 
recht als het ons om 'vleselijke motieven' te 
doen is, maar slechts als we instituut willen 
zijn 'voor God'; "Coram Deo zou Calvijn 
zeggen". Binnen zijn kerk ontwaarde Ver 
maat een ontwikkeling met betrekking tot 
de brandende vraagstukken van Schrift en 
Kerk die "in plaats van hersteld-gerefor 
meerd te zijn, zeer geprononceerd van het 
tot dusver geijkt gereformeerde afwijkt", 
Waarom had den we na onze uitwerping uit 
de Gereformeerde Kerken het gevoel de 
k1uisters verbroken te hebben, zo vroeg 
Vermaat zich af: "Hi elden we misschien 
daarom zooveel van een organisatie als de 
N.C.S.V., omdat daar de uniform zoo heer 
lijk kon worden uitgetrokken en men de 
gekneusde leden eens rekken kon; omdat 
men daar niet vroeg: tot welke kerk behoort 
gij, maar: wat voor mensch zijt ge, en om 
dat men daar, wat bij het Schriftonderzoek 
naar voren werd gebracht, niet angstvallig 
of pedant toetste aan een of andere dogma 
tische structuur, maar vroeg, welke waarde 
het had voor hart en leven", 

"Het is de zonde van de confessioneele 
kerk, dat zij haar kinderen wil dwingen te 
groeien in een bepaaJd schema." Een 
nieuw kerktype was no dig, volgens Ver 
maat, waarin niet de aanvaarding van een 
bepaalde confessie maar het geloof in 
Christus doorslaggevend was - een kerk 
met een praktische, religieus-ethische 
doelstelling. Een dergelijk kerkideaal dien 
de het gereformeerde kerktype los te laten. 
"Uit een confessioneele kerk groeit geen 
universeele. Men leest geen druiven van 
distelen." De negatieve toonzetting over 
het kerkelijk-institutionele, de dogmatiek 
en de confessie vormden de dragende ele 
men ten van het betoog. 
Het referaat kan doorgewerkt hebben in de 
H.V.-kerkorde uit 1936, die voor het eerst 
geen melding meer maakte van de Drie 
Formulieren van Enigheid. In het rapport 
Plaats en koers der Gereformeerde Kerken in 
Nederland in Hersteld Verband uit 1937 
werd het door Vermaat getypeerde nieuwe 
kerkideaal dichter benaderd. In dit rapport 
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Cornells Vermaat. richtte men zich tegen de vereenzelviging 
van eigen zaak met Gods zaak, verwierp 
men de antithese, benadrukte men tegen 
over zelfoverschatting de betrekkelijkheid 
van eigen bestaan en stelde men gerefor 
meerd te willen zijn, in die zin dat de kerk 
geloofde dat zij leefde bij de gratie van "het 
souvereine geschiedende Woord van God 
zelf" dat zijzelf niet bezat, maar dat haar 
steeds weer in be slag nam en tot nieuwe 
beslissingen leidde. Maar dit klinkt mis 
schien weer te Barthiaans om invloed van 
Vermaat te vermoeden. 

Duisternis 

Op 14 januari 1934 legde ds. Vermaat zijn 
ambt als dienaar des Woords neer. "Zeer 
noode" berustte zijn H.Y.-classis in dit be 
sluit. "Hoezeer wij de hooge en ernstige 
motieven, die hem tot dezen stap geleid 

hebben, ook eerbiedigen, dit neemt niet 
weg dat wij het gemis voelen we gens de 
groote plaats, die Ds. Vermaat om zijn per 
soon en werk in ons kerkelijk leven innam." 
Wat die hoge en ernstige motieven waren, 
daarover hebben we geen schriftelijk ver 
slag van Vermaat zelf. Het leek vooral dit te 
zijn, dat Vermaat bij zichzelf ontdekte geen 
ernst te maken met de norm van het Ko 
ninkrijk van God (Mt. 6, 33). Die norm had 
hij de Gereformeerde Kerken voorge 
houden in zijn artikelenserie over het 'con 
fessionalisme', die norm had hij zijn 
mede-H.Y.-ers in zijn referaat uit 1930 
voorgehouden; zijn pleidooi op de Gerefor 
meerde Predikantenvergadering hield iets 
dergelijks in en hij weigerde zich aan de be 
slissingen van de Asser synode te confor 
meren omdat zij niet eerst Christus zocht, 
maar zichzelf. De vraag of hijzelf wei aan de 
norm van het "Zoek eerst het Koninkrijk 
Gods" beantwoordde, moest hij in radicale 
eerlijkheid ontkennend beantwoorden: hij 
ontdekte in zichzelf de goddeloze hoog 
moed van het eigen ik. Vermaat meende 
niet langer het ambt waardig te zijn, het 
werd hem een ondraaglijke last. "Hij had 
lang en hardnekkig, willens en wetens, te 
gen God gezondigd. Daarom was hij losge 
slagen en verscheurd. Hij moest opnieuw 
beginnen en tastend zijn weg zoeken." Ia 
ren van aanvechting en geestelijke duister 
nis volgden. 
Toen Buskes hem eens bezocht, vroegVer 
maat - hij "richtte zich ineens rechtop, een 
en al angst" - ofhij van God of van de dui 
vel kwam. Buskes zei dat hij van God 
kwarn, Vermaat sprak toen tegenover hem 
een aangrijpende biecht uit en vroeg hem 
de handen op te leggen en in Christus' 
naam zijn zonden te vergeven. "Het is de 
enige keer in mijn leven geweest, dat ik dit 
gedaan heb", schreef Buskes later. "Geeste 
lijk was ik volslagen leeggelopen. Maar de 
angst week bij Vermaat en het hart van de 
ze gekwelde yond rust in God."lS 
Buskes' handoplegging had veel weg van 
gebedsgenezing. Bij monde van H.H. Kuy 
per had gereformeerd Nederland reeds in 
1898 tegen gebedsgenezing gewaar 
schuwd. Aan de wieg van de protestantse 
vorm hiervan stond de Duitse predikant Jo 
hann Christoph Blumhardt, die dit in zijn 
gemeente Mottlingen begon te praktiseren. 
Blumhardt zag een verband tussen zonde 
en ziekte en riep derhalve degenen die hem 
om hulp verzochten op hun verborgen 
zonden voor God te belijden. Vermaats zus 
ter, de schrijfster Wilma, bezocht in haar le- 
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ven een aantal keren Mottlingen en was 
nogal geporteerd voor deze beweging. Het 
zal mede op haar instigatie geweest zijn dat 
Vermaat in december 1934 samen met haar 
de reis naar Mottlingen ondernam, tenein 
de enige verlichting te vinden voor zijn 
geestelijke nood. Blumhardt was reeds 
overleden, maar zijn werk werd door het 
'Christliches Erholungsheim Rettungsar 
che Mottlingen' voortgezet. De gebedsge 
nezing werd gecontinueerd onder meer 
door Jacob Walz, voormalig houthakker in 
het Schwarzwald. Met deze Walz onder 
hield Wilma een briefwisseling. Broer Kees 
was daar soms het onderwerp van ge 
sprek.l" 
Het bezoek mocht echter niet baten. Ver 
maats geestelijke nood werd door de Mott 
lingers niet verstaan, hoewel hij wei enige 
verlichting ontving. Hij keerde onverrichter 
zake terug naar Baam. Gered van een na 
derende waanzin, volgens Wilma. In ieder 
geval was de geestelijke duisternis niet al 
tijd even zwart en uitzichtloos, want zo nu 
en dan trad Vermaat nog in het openbaar 
op. Zo hield hij in 1936 op een Woudschoter 
conferentie een voordracht over het Evan 
gelie van Paulus. Op de conferentie van de 
Nederlandse Mottlinger broeders sprak 
Vermaat in 1938 over zijn geloof en aan 
vechtingen. Hij liet zich ook bewegen zo nu 
en dan een "stichtelijk woord" te spreken in 
een van de H.V.-gemeenten, maarweigerde 
de kansel, "het voetstuk". Zo bleefVermaat 
ook na zijn ambtsneerlegging actief. Maar 
de meeste tijd leek hij gewijd te hebben aan 
denken en schrijven, wat in direct verband 
stand met zijn geestelijke ontreddering, die 
hij door de jaren heen met vele ups en 
downs te boven leek te komen. Uitgevers 
zagen geen brood in zijn manuscripten; die 
zijn daarom na zijn dood met het hele ar 
chief door de papierversnipperaar gegaan. 
Uit de briefwisseling met zijn zus Coba in 
Pretoria krijgt men de indruk dat Kees en 
Coba beiden een zeker gevoel van ressenti 
ment koesterden jegens de orthodoxie van 
hun jeugd. Vooral de calvinistische opvat 
ting van de predestinatie moest het ontgel 
den.20 

De parallellie tussen de levens van Cornelis 
Vermaat en zijn neef J.H. Gerretsen is frap 
pant. Dr. J.H. Gerretsen (1867-1923) be 
hoorde tot de tweede generatie ethische 
theologen. Vermaats zus de schrijfster Wil 
ma werd door hem uit haar geloofscrisis 
gehaald en heeft jarenlang geestelijke lei 
ding van hem ontvangen. Door haar neef 

Gerretsen kwam zij ook in aanraking met 
het werk van Mottlingen, waar de predi 
kant uit Den Haag tamelijk positief tegen 
over stond, met name tegenover de ge 
bedsgenezing. Het werk van Blumhardt 
vormde een van zijn belangrijkste inspira 
tiebronnen. Rond 1920 raakte Gerretsen in 
het Haagse betrokken bij de strijd over de 
Schriftkritiek op de kansel, die hij niet af 
wees. De laatste zeven jaren van zijn leven 
leefde Gerretsen in een geestelijke duister 
nis: hij leed aan een zware melancholische 
ziekte en maakte naar eigen zeggen een 
verschrikkelijke periode van Godverla 
tenheid door, waarin hij de concrete aan 
wezigheid van demonische machten zei te 
bemerken - ook Vermaat maakte hier mel 
ding van." 
Bij de constatering van parallellie moet het 
hier blijven, waaraan we alleen de veron 
derstelling toe kunnen voegen dat Ver 
maats opstelling door de jaren heen mis 
schien mede richting gegeven werd door 
de omgang met Gerretsen. 

4 maart 1960 overleed Comelis Vermaat in 
de ouderdom van 85 jaar. De laatste maan 
den van zijn leven werd hij verzorgd door 
zijn dochter Gera te Blaricum. Twee weken 
voor de vierde maart vereerde Buskes Ver 
maat met een bezoek. Langzaam en moei 
zaam, maar beslist en overwogen begon 
Verma at toen te belijden wat hij in die jaren 
van strijd en aanvechting gevonden en ge 
wonnen had: "Wij leuteren en kletsen zo 
veel over God. Ik wordt afgebroken van dag 
tot dag, dat is vreselijk, maar het is goed, 
het is nodig. Waarom ontbreekt de vreugde 
in Christus in mijn leven? Ze hebben me 
nooit verteld dat God goed is, dat ik dat nu 
pas geleerd heb. Wat blijft er over? Een 
ding ... maar dat moet ik nog leren. Sti! ge 
loven: God is goed!"22 

Besluit 

De ambtelijke lijdensweg van Cornelis Ver 
maat valt niet uitsluitend in term en van de 
kwestie-Geelkerken of een psychische ha 
bitus van melancholie te verklaren. Het lijkt 
eerder een combinatie van die twee te zijn 
geweest, gepaard met een zeker ressenti 
ment jegens de orthodoxie en een diepge 
wortelde afkeer van 'systeem', 'theologie' en 
vooral 'confessionalisme'. Zo althans treedt 
hij naar voren in zijn oppositie tegen de ge 
reformeerde omgang met de vraagstukken 
van Schrift, Kerk en Koninkrijk Gods. Zijn 
ambtsneeriegging bewijst dat het voor Ver- 
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maat om kwesties ging die de kern van zijn 
bestaan raakten. 
Naar contemporaine gereformeerde norm 
is Cornelis Vermaat 'mislukt' en in de ogen 
van de gewone kerkganger was hij 'ge 
stoord'F' Historisch inzicht wordt verdiept 
door de verliezers naast de winnaars te 
plaatsen. Apologetiek en debunking krijgen 
zo geen al te grote rol toebedeeld, want 
identificatiemogelijkheden zijn geminima 
liseerd. Tenminste om die redenen verdient 
Comelis Vermaat onze aandacht. 
In zijn bundel Mensen die je niet vergeet gaf 
Buskes Comelis Vermaat een plaats tussen 
figuren ais Karl Barth en Klaas Schilder - 
theologen die zogezegd vele handen op el 
kaar kregen en met hun persoon en werk 
het niveau van hun eigen tijd wisten te 
overstijgen. Buskes' reden om Comelis Ver 
maat niet te vergeten is ongetwijfeid de le 
vensemst en raep om echtheid en waar 
achtigheid van deze mislukte dominee 
geweest. 

John Exalto (1977) studeert geschiedenis 
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. 
Adres: Regentesselaan 51, 3905 GVVeenen 
daal. 

1 Biografische gegevens: Uittreksel uit het dagboek 
van J. Vermaat, HOC Amsterdam, Archief Wilma 
(AW), inv.nr.3. 
2 De laatste woorden van moeder (copie), AW, 
inv.nr.7. Afgedrukt in De Hoeksteen 27 (1998) 179- 
182. 
3 Verslagvan J.G. Kunst in Gereformeerd Theologiscn 
Tijdschri!t(GTI) 19 (1919) 225-241 en 271-29l. 
4 T. Ferwerda, Kronlek, CIT 19 (1919) 213. 
5 Verslag van J.G. Kunst in GIT 21 (1921) 297-31l. 
Vergelijk bijvoorbeeld Mattheils lO, 38; Lucas 9, 23. 
6 Redactie, Inleidend woord, Woord en Geest. Gere 
farmeerd weekblad 1 (1925) 2 oktober, l. 

7 C. Vermaat, Confessionalisme (I-V), Woord en 
Geest 1 (1925) 6 november, 17-18; 13 november, 25- 
26; 20 november, 33-34; 27 november, 41; 4 decem 
ber,49. 
B C. Vermaat, Hoe een predikant in de Geref. Ker 
ken zijn ambt kan verliezen. Bijdrage tot de kennis 
van de uitoefening der leertucht in die kerken (I-IV), 
Woard en Geest 3 (1928) 30 maart, 202-203; 6 april, 
210-211; 13 april, 215-216; 20 april, 226-227. 
9 De Standaard. Antirevotutionair Dagblad voar Ne 
derland 55 (1926) 21 oktober, Kerknieuws, Tweede 
Biad; Woord en Geest2 (1927) 18 februari, 166-167. 
10 Acta der voortgezette buitengewane generale syno 
de van de Gerefarmeerde Kerken in Nederland, ge 
houden teAssen van 31 augustus tot 10 september en 
van 27 tot29 october 1926. Kampen z.j., 12,31,40-41, 
alsmede de bijlagen XXXVIII, LX, LXIII; zie voorts de 
rubriek 'Kerknieuws' in Woord en Geest. 
II Noot 8, IV, 227. 
12 Bijvoorbeeld C. Vermaat aan J.J. Buskes, 17 okto 
ber 1926, HOC Amsterdam, Archief Buskes (AB), 
inv.nr. 248. 
13 Vermaat aan Buskes (ongedateerde briefkaart), 
AB, inv.nr. 248. 
14 Gegevens ontleend aan de [aarboeken voor de Ge 
reformeerde Kerken in Nederland (in Hersteld Ver 
band) 1-9, Baarn/Haarlem 1928-1936. 
15 Mededeling in Vermaat aan Buskes, 29 juli 1927, 
AB, inv.nr. 248. 
16 Vermaat aan Buskes, 28 februari 1938, AB, inv.nr. 
248. 
17 C. Vermaat, Ons bestaansrecht en anze houding 
tegenaver de eenheidsbeweging. Baarn 1930. 
IB J.J. Buskes, Zoek eerst het Koninkrijk Gods. Een 
800rt in memoriam, in In de waagschaal15 (1960) 
360-363. Ook in J-J. Buskes, 'Cornelis Verrnaat', Men 
sen die je niet vergeet (2e druk; Apeldoorn 1970) 20- 
31, hier 27. 
19 Zie Jacob Walz aan Wilma, Mottlmgen, 12 juni en 
10 oktober 1934, AW, inv.nr. 7. 
20 Bijvoorbeeld Coba aan Kees, Pretoria, 18 novem 
ber 1953, 16 september en 13 november 1954, AW, 
inv.nr.3. 
21 In Vermaat aan Buskes, 28 februari 1938, AB, 
inv.nr.248. 
22 Buskes, 'Verrnaat', 28-30. 
23 Aldus Buskes, 'Verrnaat', 22. 

12 TNK 1199 



De 'Bevrijding' van aannemer 
Fokke Klaas Ozinga (1838-1927) 
Van Fries Reveil naarVrije Gemeente 

Paul H.A.M. Abels 

In de eerste bundels van de Vereniging 
voor Nederlandse Kerkgeschiedenis is 
een levendig deb at gevoerd over het we 

zen van de kerkgeschiedenis. De Leidse 
emeritus-hoogleraar Woltjer stelt daarbij 
vast dat het nog vaak een verhaal is van 
grote mannen of van ontsporingen, terwijl 
de vraag hoe het kerkelijk leven beleefd 
werd door 'gewone gelovigen' over het alge 
me en te weinig aandacht krijgt. Methode 
logisch is het ook eenvoudiger om een 
beeld te krijgen van inhoud en verkondi 
ging van de officiele leer, van meningsver 
schillen tussen theologen of van het han 
delen van kerkelijke functionarissen, dan 
van de betekenis van kerk en leer in het al 
ledaagse leven van kerkgangers of kerkver 
laters. Toch wil Woltjer niet alleen weten 
wat de prediker verkondigt, maar ook wat 
de hoorder verstaat. Hij vraagt daarom op 
zoek te gaan naar de mentaliteit van de ge 
wone gelovige, en heeft voor de be 
antwoording zijn hoop gevestigd op egodo 
cumenten als brieven, dagboeken en 
autobiografieen.' 
Egodocumenten zijn echter zeldzaam. Of 
ficiele akten, notulenboeken en weten 
schappelijke verhandelingen hebben de 
tand des tijds vaak eenvoudig doorstaan, 
omdat zij zorgvuldig opgeborgen en be 
waard werden in archiefkasten of kluizen. 
Veel brieven en andere persoonlijke noti 
ties belandden daarentegen in het haard 
vuur of bij de oudpapierhandel, omdat ei 
genaars er geen lange-termijn-belang aan 
hechtten, de inhoud voor vreemde ogen 
ongeschikt achtten of omdat nabestaan 
den zich wens ten te bevrijden van de last 
van het bewaren. Zijn egodocumenten an 
sicn al dun gezaaid, nog zeldzamer zijn per 
soonlijke aantekeningen die inzicht geven 
in het religieuze denken en handelen van 
de scribent. Toch worden er van tijd tot tijd 
nog dergelijke parels opgedoken. 
De in 1996 uitgegeven autobiografie van 
Willem van den Hull (1778-1854) geeft bij 
voorbeeld een fraaie inkijk in de zielenroer 
selen van een Haarlemse schoolmeester. 
Voor hem bood het geloof niet alleen de ze 
kerheid dat onrecht altijd op de een of an- 

dere manier door God 'vergolden' werd, 
maar ook aangrijpingspunten om zijn op 
klimmen op de maatschappelijke ladder 
psychisch en sociaal te verankeren. Van den 
Hull etaleert dankbaarheid aan God voor 
zijn glanzende loopbaan van ondermeester 
tot eigenaar van een deftige kostschool en 
laat tegelijk blijken dat zijn visie op kerk en 
geloof door dit succes bemvloed is.2 
Woltjer he eft erop gewezen dat bestude 
ring van een dergelijke wisselwerking tus 
sen het maatschappelijk en religieus leven 
verhelderend kan zijn, mits de historicus 
het godsdienstig element serieus neemt. 
Ook Frijhoff betoogt dat de liturgische en 
ethische gedragingen van mensen nauw 
verweven zijn met de structuur van de sa 
menleving" en daarmee dus ook verander 
lijk zijn onder invloed van geografische of 
sociale mobiliteit. De op schrift gestelde - 
en niet eerder voor historisch onderzoek 
geraadpleegde - memo ires van de Friese 
aannemer Fokke Klaas Ozinga (1838-1927) 
bieden ons een interessante mogelijkheid 
om de correlatie tussen de maatschappelij 
ke en kerkelijke Werdegang van een 'gewo 
ne gelovige' nader te bezien. 

Het egodocument 

Fokke Klaas Ozinga he eft zijn Indrukken en 
herinneringen pas op late leeftijd aan het 
papier toevertrouwd. Het handgeschreven 
manuscript is verloren gegaan. Overgele 
verd is een getypte versie, vervaardigd door 
zoon Klaas Fokke Ozinga. Het eerste deel 
(65 getypte bladzijden) werd geschreven in 
de periode 1912-1917, in de jaren dat hij 
tussen de 75 en 79 jaar oud was. Precies op 
dag dat met de Vrede van Versailles form eel 
een eind kwam aan de Grote (Eerste) We 
reldoorlog, 28 juni 1919, voegde hij hier 
nog een Naschriftveu vier pagina's aan toe, 
met aan het eind de opmerkelijke waarne 
ming dat het vredesverdrag niet gegrond 
was op recht, maar ingegeven werd door 
haat en wraakzucht. "Deze Vrede kan de 
wereld niet gelukkig maken", zo luidt de 
omineuze constatering van de inmiddels 
81-jarige schrijver. 
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Fokke Klaas Ozinga, 
gefotografeerd op 65- 
jarige leeftijd met zijn 
k1einzoon Fokke. De 
foto is gemaakt in het 
Roemeense Carnpina. 

Ozinga heeft zijn levensverhaal - waarin de 
nadruk overigens ligt op zijn werkzaamhe 
den als aannemer - niet opgeschreven ter 
rechtvaardiging van zijn maatschappelijk 
handelen, noch met de vooropgezette be 
doeling om er een brede spreiding aan te 
geven. Het is hem er hoofdzakelijk om te 
doen het eigen nageslacht te verhalen van 
zijn lotgevallen: "De bedoeling van het 
neerschryven van deze herinneringen is 
geen andere, dan dat zy bestemd zyn, al 
leen en uitsluitend voor onzen familiekring 
en hunne nakomelingen, omdat meestal 
zaken en toestanden zullen worden be 
schreven, ons innerlyk familieleven raken 
de, die dus alleen voor hen, die denken en 
gevoelen als wy, belang kunnen hebben." 
Bij het afsluiten van het naschrift verbreedt 
de auteur de potentiele lezerskring echter 
tot "hen, die belang in ons stellen." Aan de 
oudsten van de daaropvolgende generaties 
vroeg hij het geschrift te bewaren en door 
te geven. Het manuscript is tot op de dag 

van vandaag dan ook in het bezit gebleven 
van de oudste zonen Ozinga, maar een ko 
pie is onlangs gedeponeerd bij de faculteit 
Historische en Kunstwetenschappen van 
de Erasmusuniversiteit in Rotterdam, ten 
behoeve van de inventarisatie van egodo 
cumenten over de periode 1814-1914. 
Daarnaast stelde de huidige eigenaar, ach 
terkleinzoon Klaas Attila Ozinga uit Sche 
veningen, mij in de gelegenheid de tekst te 
raadplegen ten behoeve van (kerklhisto 
risch onderzoek. 

Jeugd in Friesland 

Fokke Klaas Ozinga werd op 31 augustus 
1838 in Dokkum geboren. Hij beschrijft een 
kommervolle jeugd in het kleine Friese 
stadje, dat geteisterd werd door economi 
sche achteruitgang. Zijn eerste herinnerin 
gen gaan terug tot het revolutiejaar 1848, 
to en zelfs Dokkum te maken kreeg met een 
oproer in verb and met de duurte van de 
levensmiddelen. Ook de familie Ozinga 
voelde de gevolgen van de recessie aan den 
lijve. Grootvader behoorde als architect 
timmerman, handelaar in bouwmaterialen 
en jeneverstoker tot de "gegoede stand" in 
het stadje, maar deze positie kwam nu ern 
stig in gevaar. Hij had twaalf kinderen, on 
der wie de vader van Fokke Klaas. Deze had 
met financiele hulp van zijn ouders een 
zelfstandige bouwonderneming opgezet, 
maar kon aanvankelijk ook maar moei 
zaam in zijn levensonderhoud voorzien. 
De middelen ontbraken om hun oudste 
zoon, Fokke Klaas, na de lagere school door 
te laten leren. Geheel in lijn van de familie 
traditie trad hij dan ook als 13-jarige als 
leerjongen in dienst bij zijn vader. 
De familie Ozinga maakte deel uit van de 
Nederlandse Hervormde Kerk. Op school 
werd Fokke Klaas reeds vertrouwd gemaakt 
met het geloof. De lessen werden elke dag 
begonnen met een gebed van de hoofdon 
derwijzer, terwijl werd afgesloten met het 
zingen van een psalm. 
Buiten school volgde hij catechisatie bij ds. 
Albertus Jacobus Hamerster, bij wie hij ook 
belijdenis aflegde. Deze ds. Hamerster, die 
te Dokkum werkzaam was van 1854 tot zijn 
overlijden in 1864,4 wordt door Fokke Klaas 
gekenschetst als orthodox, "doch niet meer 
zoo streng in de leer naar den letter, als de 
meesten, en wij vereerden hem als een 
goed mensch." 
Als zoon van de patroon maakte Fokke 
Klaas moeilijke leerjaren door. Het was 
echter niet de achterdocht van de knechten 

14 TNK 1199 



die hem daarbij het zwaarste viel, maar 
vooral de kritiek van zijn eigen vader. Hij 
schildert zijn vader af als een bullebak, uit 
wiens mond nimmer een vriendelijk woord 
te beluisteren viel. Ook Fokke Klaas kreeg 
nooit waardering voor zijn werk. Integen 
deel; tekortkomingen werden door senior 
steeds breed uitgemeten. Diens wekelijkse 
inspectiebezoeken op de bouwplaats wer 
den dan ook met angst en beven tegemoet 
gezien. In schril contrast met de kilheid van 
zijn vader, stond de warmte en de zorg die 
Fokke Klaas van zijn moeder mocht ont 
vangen. In zijn ogen was zij de "goede 
engel". 
Steeds sterker ontwikkelde zich bij de jonge 
Fokke Klaas het verlangen om zich te be 
vrijden van het knellende juk van zijn va 
der. Terugkijkend besefte hij zich dat het 
juist deze treurige jeugd was, die voor hem 
de weg tot het geluk baande. "Kan hieruit 
niet het bewys geput worden, dat de 
mensch op een weg geleid wordt, dien hy 
zelf niet ziet, maar die hem gewezen wordt 
door zyn go eden geest?" Nu, aan het eind 
van zijn leven, meent hij deze vraag positief 
te moeten beantwoorden. "Myn leven be 
schouw ik geheel in dit licht", aldus Ozinga. 
Het was een andere "schutsengel", zijn toe 
komstige echtgenote Klaaske Hoedemaker, 
die hem de uitweg bood te ontsnappen aan 
de verstikkende invloed van zijn vader. Het 
geld dat zij in 1861 inbracht bij hun huwe 
lijk, maakte het hem mogelijk om zich bui 
ten het arbeidsveld van zijn vader te vesti 
gen als zelfstandig bouwondernemer. Het 
jonge paar verhuisde daartoe naar Harlin 
gen, waar met vallen en opstaan in vijf jaar 
tijd naam gemaakt werd als aannemer van 
steeds grotere bouwopdrachten. 
In Harlingen werd bij Fokke Klaas naar eigen 
zeggen "een belangryk levensvraagstuk 
wakker geschud." Het echtpaar beschouw 
de zich in die tijd "godsdienstig gezind", met 
de daaruit voortvloeiende verplichting 
trouw ter kerke te gaan. Ook de doop van de 
kinderen in de hervormde kerk en deelna 
me aan het avondmaal zagen zij als vanzelf 
sprekend. De jonge aannemer had er wan 
delingen van een paar uur voor over om 
goede - orthodoxe - predikanten te horen 
preken. Enkele incidenten brachten het ver 
trouwen in de oprechtheid van de kerk en 
haar bedienaren echter aan het wankelen. 

De beroepingen van Ds. Guldenarm 

Nog in zijn laatste leerjaar onder zijn vader 
was Fokke Klaas betrokken bij de bouw van 

de kerk en de toren van Oosthem. Daar 
stond in die tijd als predikant Jan Hendri 
kus Guldenarm, die in de wijde omtrek gro 
te faam genoot als rechtzinnige kanselre 
denaar. Van heinde en verre kwam men op 
zondagen naar Oosthem. De toeloop was 
vaak zo groot, dat ladders tegen de buiten 
muur geplaatst werden om hem door de 
open ramen te horen preken." Ook Fokke 
Klaas was elke zondag onder zijn gehoor te 
vinden; als bouwer van de nieuwe kerk 
mocht hij zelfs plaatsnemen in de ouder 
lingenbank. Zijn honger naar het ware 
woord was in die dagen zelfs zo groot, dat 
hij er niet tegen opzag om na de middag 
ook nog eens naar Heeg te wandelen, een 
uur gaans, om daar naar ds. Jan Wouter Fe 
lix te luisteren, "ook rechtgeaard fyn"," 
Ozinga stuitte echter steeds vaker op zaken 
die zijn bewondering voor de rechtzinnige 

Klaaske Hoedemaker, 
echtgenote van Fokke 
Klaas Ozinga 
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Jan Hendrikus Gulden 
arm (1824-1907), pro 
minent representant 
van het Friese Reveil. 

dominees aantastten. Als voorbeeld noemt 
hij de gang van zaken, op momenten dat 
ds. Guldenarm weer eens naar elders be 
roepen werd. Diens gave des woords maak 
te hem tot een gezocht predikant, hetgeen 
hem in zijn loopbaan het onwaarschijnlijke 
aantal van maar liefst 127 beroepingen op 
leverde.? Het ritueel dat zich rond deze be 
roepingen afspeelde riep bij Ozinga de no 
dige vraagtekens op. Guldenarm maakte 
vanaf de kansel melding van het beroep en 
voegde daar steevast aan toe dat hij met de 
Heer zou overleggen wat hem te doen 
stond. De aannemer noemde dit huichela 
rij, aangezien allang duidelijk was dat do 
minee het beroep zou afslaan, omdat het 
traktement in de nieuwe standplaats veel 
lager was dan in Oosthem. De eenvoudige 
"boertjes" haastten zich echter naar de 
pastorie om hun geliefde voorganger met 

geschenken aan zich te binden. "Een paar 
weken later hoorde men hem dan ook op 
zalvenden toon zeggen, dat na een hevigen 
stryd, de Heer hem duidelyk had gemaakt, 
by de Gemeente te moeten blyven, die hem 
lief geworden was", aldus Ozinga. 

De toren van Oosthem 

Een ongeluk bij de bouw van de kerktoren 
van Oosthem confronteerde Ozinga ook op 
een andere manier met het in zijn ogen on 
oprechte gedrag van ds. Guldenarm. In dit 
geval beschikken wij dankzij G.A. Wumkes 
gelukkigerwijs ook over de visie van de do 
minee op het incident. Volgens zijn relaas 
zou bij het omhoogtakelen van de toren 
spits een van de touwen zijn losgeschoten, 
zodat het gevaarte met de snelheid van een 
kogel tegen een houten hok opvloog. Een 
van de timmerlui viel daarbij van grote 
hoogte naar bene den en leek morsdood. 
Omdat hij echter in de modder belandde, 
bleef de schade beperkt tot enkele gebro 
ken ribben. Dominee Guldenarm zag in 
deze gelukkige afloop duidelijk Gods hand 
en me en de aan die opvatting uiting te moe 
ten geven in een ingezonden stuk in de 
Leeuwarder Courant. De redactie schrapte 
echter aile christelijke zinsneden. De dorni 
nee was hieraver zo vertoornd, dat hij korte 
tijd later de aanzet gaf voor de oprichting 
van een christelijk weekblad voor Friesland. 
Voor Wumkes was het toren-incident van 
Oosthem een bewijs dat Guldenarm zijn 
ogen goed open had en zelfs in de gewoon 
ste dingen Gods hand wist te zien." 
Het oordeel van Ozinga is aanmerkelijk 
minder positief. Hij beschrijft hetzelfde on 
geluk, zij het als vakman meer in techni 
sche termen: uit veiligheidsoverwegingen 
werd de vlag (als teken dat het hoogste 
punt bereikt was) reeds vooraf aan de op te 
hijsen balk (koningsstijl) bevestigd, doch 
door een storing in de takel vielen gevaarte 
en bouwvakker van grate hoogte naar be 
neden. Terwijl de timmerlieden zochten 
naar de oorzaak, kwam ds. Guldenarm 
aanlopen die alles vanuit zijn woning had 
zien gebeuren. Tegenover de verbouwe 
reerde bouwvakkers wist hij te melden dat 
zij het onfortuin geheel aan zichzelf te wij 
ten hadden, aangezien zij niet aan God ge 
dacht hadden bij het gevaarlijke werk. Zij 
hadden niet om Gods hulp gebeden, maar 
in hun hoogmoed de vlag al aangebracht, 
voordat het werk voltooid was. Zoiets was 
volgens dominee God verzoeken en daar 
voor waren zij gestraft. 
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De achting van Ozinga voor Guldenarm 
was hiermee zeer gedaald: "Deze voorstel 
ling van God, als de wreker, uit den mond 
van een zogenaamde Godsman, was ons te 
sterk en vol verontwaardiging werd hem dit 
dan ook te verstaan gegeven. Wij toch wis 
ten, dat het vooruit bevestigen van de vlag 
met goede bedoelingen geschiedde, uit 
menschlievendheid en vonden het gods 
lastering te onderstellen, dat die daad door 
God gestraft moest worden." De affiniteit 
van de aannemer met de orthodoxe bewe 
ging van predikanten als Felix en Gulden 
arm, doorgaans aangeduid als het Friese 
Reveil, werd door deze ervaringen allengs 
minder. 

Veranderend Godsbeeld 

Meer en meer worstelde Ozinga met het 
traditionele Godsbeeld dat hem van jongst 
af aan was aangereikt. Hij realiseerde zich 
dat zijn godsdienstige opvattingen hoofd 
zakelijk gebaseerd waren op een gevoel van 
plicht. Wie een geregeld huwelijksleven 
leidde en trouw ter kerke ging, zou God 
welgevallig zijn. "Wij geloofden aan een 
vergeldende God, die het goede dat wy de 
den zou beloonen en het slechte straffen en 
dat wy, als zondaars, alleen door den voor 
spraak van Iezus Christus by God, zalig 
zouden kunnen worden." Het liefst dacht 
hij over deze vergeldende God in die dagen 
maar niet te diep na, want de gedachte be 
klemde hem zeer. "Het denkbeeld dat de 
mensch van nature zondig is, hoopten wy, 
op rypere leeftyd, door dan minder zondig 
te zyn en door beter begrypen van Gods 
wil, te boven te komen." 
Eerder en anders dan verwacht yond Ozin 
ga antwoorden op zijn knellende geloofs 
vragen. Dit was te danken aan ds. Willem 
Pieter Wolters, die op 17 juni 1860 te Har 
lingen zijn intrede deed en zich ontpopte 
als een zeer vrijzinnig theoloog. In zijn 
Paaspreek betoogde deze predikant dat de 
opstanding van Jezus niet als een gebeurte 
nis, maar als een symbool moest worden 
opgevat. "Een gevaarlyk mensch, die ds. 
Wolters dachten wy in onze onnozelheid." 
De nieuwsgierigheid en de drang om het 
verbodene te onderzoeken wonnen het 
echter van de neiging om de omstreden do 
minee links te laten liggen. Ozinga leerde 
Wolters, "dien wy voor een godslasteraar 
hielden", kennen als een eerbiedig en ern 
stig man, die oprecht op zoek was naar de 
waarheid," Nadat met ds. J. Knappert, de 
latere kerkelijk hoogleraar in Amsterdam, 

in 1863 nog een dominee naar Harlingen 
kwam die in vrijzinnige geest bijbeluitleg 
gaf, "verhelderde langzamerhand onzen 
geest en voelden wy ons van een drukken 
de last bevryd." 
Het Godsbeeld van Ozinga veranderde 
door dit alles ingrijpend. De vrees voor de 
Allerhoogste maakte plaats voor eerbied 
tegenover een onzichtbare geest, "die in 
ons werkt en ons wil opvoeden tot alles wat 
goed is." Ozinga en zijn Klaaske zouden de 
genoemde predikanten hun leven lang 
dankbaar zijn dat door hun toedoen de 
vrees uit hun geloofsleven geweken was. 
"Het was een ware veri os sing, de bevryding 
van een boozen geest, die slechts sprak van 
zonde en verderf en die nu vervangen werd 
door een goeden geest, die ons steeds voor 
hield, er is geen God die wreekt. Hy is enkel 
Liefde. Verrukkelyke tyd, die overgang, 
heerlyk voor ons, die het beleefden." Daar 
mee werd voor Fokke Klaas in Harlingen de 
grondslag gelegd voor godsdienstige denk 
beelden die zijn hele verdere leven zouden 
bemvloeden, 

De horizon verruimd 

Een profijtelijke maatschap met een Friese 
bruggenbouwer bezorgde aannemer Ozin 
ga vanaf 1866 steeds grotere opdrachten. 
Vooral het zich snel uitbreidende spoor 
wegnetwerk bood volop werkgelegenheid. 
Na de aanleg van de treinverbinding tussen 
Heerenveen en Leeuwarden werd ook inge 
schreven op projecten buiten Friesland. 
Het bedrijf van Ozinga construeerde onder 
meer de stations van Zoetermeer en Zeg 
waard en de spoorbrug in Voorburg. Een 
opdracht om het Rijksziekenhuis te Leiden 
te bouwen maakte een verhuizing van Har 
lingen naar de universiteitsstad noodzake 
lijk. Het kostte het gezin de nodige moeite 
om te aarden in Holland, doch Ozinga liet 
niet na nieuwe indrukken in zich op te ne 
men. Zo was hij bijvoorbeeld aanwezig bij 
de opening van Plein 1813 in Den Haag en 
bij de feestelijke ingebruikneming van de 
vergaderzalen van de Kamers der Staten 
Generaal. 
Na een kort verblijf in Rotterdam vestigden 
de Ozinga's zich in 1873 in Middelburg, om 
werk te verrichten aan de spoorlijn Goes 
Vlissingen. Zakelijke reizen brachten Fokke 
Klaas, tezamen met twee van zijn twee 
ZOOlls die inmiddels ook werkzaam waren 
in het bouwbedrijf, in de daaropvolgende 
jaren ook naar het buitenland. Parijs werd 
aangedaan, evenals Zweden, Denemarken, 
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Het gebouw van de 
Vrije Gemeente aan de 
Weteringschans in Am 
sterdam, dat thans 
dienst doet als poptem 
pel 'Paradiso'. 

Hongarije en Zwitserland. In 1875 verhuis 
de het gezin naar Amsterdam en vestigde 
zich in de Serfatistraat. 
Ozinga bleef ook in Leiden en op Walche 
ren zijn vrijzinnige denkbeelden koesteren, 
zoals die zich in Harlingen hadden ontwik 
keld, maar trof er geen predikanten van de 
ze richting "en daardoor geen stof genoeg 
om ons zakenmenschen voortdurend te 
boeien." Amsterdam bood voor het eerst 
weer de gelegenheid om bij geestverwante 
dominees te kerken. Vooralsnog kon hij 
daarvoor terecht binnen de Nederlandse 
hervormde gemeente, met name bij de do 
minees EC.A. Pantekoek, P.H. Hugenholtz 
jr. en diens broer P.R. Hugenholtz.l? Ozinga 
noemt verder ook nog de predikanten E. 
Laurillard en G. van Gorkom. In hun pre 
ken namen deze voorgangers nadrukkelijk 
afstand van de letterlijke uitleg van de ver 
halen over engelen, de wonderen en de op 
standing van Iezus.!' 
Dit modernisme was rond de komst van 
Ozinga naar Amsterdam zeer in zwang in 
de hoofdstad, doch stuitte tegelijkertijd op 
fel verzet van het orthodoxe segment van 
de gemeente. Hoewel in de minderheid, 
begon deze conservatieve aanhang van ds. 
Abraham Kuyper volgens de Friese aanne 
mer het leven van de moderne predikanten 
in toenemende mate onmogelijk te maken. 
"Deze begrepen, als mannen van eer, dat zy 
op den duur tegen den letter van het kerke 
lyk reglement moesten zondigen en zy be- 

sloten de kerk vrywillig te verlaten." Aanlei 
ding voor de feitelijke breuk vormde het 
besluit van de hervormde synode inzake de 
belijdenisvraag over het geloof, waarin 
werd vastgehouden aan het geloof in de 
Goddelijke Drie-eenheid. 
Een comite van moderne predikanten en 
gemeenteleden oordeelde op 21 september 
1877 dat de dogmatische belijdenisvraag in 
strijd was met het protestantse karakter 
van de Hervormde Kerk. Hun standpunt, 
neergelegd in een zogeheten non-possu 
mus-adres,12 ontmoette op 16 oktober ech 
ter weinig bijval van de orthodoxe predi 
kanten, waarna de modernisten het besluit 
namen om uit de hervormde gemeente te 
stappen. 
Over de wijze waarop deze kerkverlating in 
zijn werk ging deelt Ozinga ons weinig mee. 
Uit andere bron is echter bekend, dat P.H. 
Hugenholtz jr. op 31 oktober (Hervor 
mingsdag) 1877 zijn afscheidspreek hield. 
Deze fel getoonzette rede werd uitgegeven 
onder de titel Waarom gaan wij heen? Een 
woord van rekenschap.P Hugenholtz zei bij 
deze gelegenheid erop te vertrouwen dat 
zijn aanhang zou aangroeien als het mos 
terdzaad, omdat steeds meer mens en zou 
den inzien dat de Hervormde Kerk het pro 
testantse beginsel ontrouw was geworden. 
Hij schetste een somber beeld van zijn tijd: 
"de liefde staat daarbuiten op den drempel 
C ••• J Het pauperisme grijnst ons onheilspel 
lend aan, de geneverpest woedt onbeteu- 
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geld voort, de prostitutie grijpt vernielend 
om zich henen, een oppervlakkig materia 
lisme woekert voart in de harten van het 
jonge Holland". Intussen wist de kerk vol 
gens Hugenholtz niets beter te doen, dan 
zich bezig te houden met dogma's en regle 
menten. 

De Vrije Gemeente 

De nieuwe kerk die Hugenhoitz voor ogen 
stond was overigens allesbehalve een 
volkskerk: "Nogtans niet om de groote mas 
sa is 't ons te doen, waarvan de meesten 
meelopen zonder te weten wat zij willen, 
maar om een degelijke, kloeke Gideons 
ben de; niet om de velen maar om de hee 
len". Op dat moment was het voor de uittre 
dende predikant echter nog niet duidelijk 
waar de toekomst lag voor zijn aanhang 
van 'ernstige onkerkelijken'. Hij achtte het 
mogelijk een eigen vereniging te vormen, 
maar aansluiting bij een geestverwant 
kerkgenootschap - hij noemde de remon 
stranten en de Waalse kerk - sloot hij niet 
op voarhand uit. 
In januari 187814 nodigden de gebroeders 
Hugenhoitz hun geestverwanten uit voor 
een vergadering, om te overleggen wat hen 
te doen stond. Lokaal De Geelvink aan de 
Singel bleek echter veel te klein om aile be 
langstellenden te herbergen. De heren Hu 
genholtz stelden bij aankomst verheugd 
vast dat zij zich blijkbaar vergist hadden en 
besloten de vergadering uit te stellen tot 
een grotere zaal was gevonden. Ook bij de 
ze nieuwe bijeenkornst, op 3 februari 1878 
in zaal De Eensgezindheid (Concordia) aan 
het Spui, was Ozinga aanwezig. Daar werd 
de grondslag gelegd voor de stichting van 
een eigen Vrije Gemeente. 
Evenhuis weet te melden dat zich zeker 800 
mens en in Concordia verzameld hadden, 
van wie een niet onaanzienlijk deel louter 
uit nieuwsgierigheid was gekomen. In de 
toespraak of preek van Hugenholtz jr. nam 
deze afscheid van het beeld dat God boven 
lucht en wolken zou tronen, door engel en 
tot de gelovigen sprekend, in het wonder 
zijn heerlijkheid openbaarde en zijn zoon 
naar de aarde zond. In plaats daarvan wilde 
hij de Vrije Gemeente stichten. Dit zou 
geen christelijke, maar een algemeen gods 
dienstige gemeenschap moeten worden, 
zonder sacramenten en met absolute vrij 
heid van iedere overtuiging. 15 Behalve in de 
Bijbel, werd de waarheid ook gezocht in lie 
deren van de Indiers en Perzen, in spreu 
ken van Boeddha en Kong-Fu-Tse, in de 

wijsheid van de Grieken en de Romeinen 
en in geschriften van uiteenlopende den 
kers als Augustinus, Spinoza, Vondel en 
Shakespeare. Hugenhoitz zei met enige 
weemoed om te zien naar zijn tijd binnen 
de Hervarmde Kerk, maar begroette bo 
venal de bevrijding van de oude knellende 
banden.!" 
Een comite, met als voornaamste leden de 
gebroeders Hugenholtz, mr. W.C. Mees, mr. 
J.A. Moister, A. Roland Holst en prof. dr. 
W.M. Gunning, nam de voorbereiding voor 
de stichting van de Vrije Gemeente op 
zich.!? Ozinga en zijn echtgenote behoor 
den tot de naar schatting 250 personen, die 
bedankten als lid van de hervormde ge 
meente en lid werden van de nieuwe ge 
meente. Hij nam ook plaats in het bestuur, 
dat onder voorzitterschap stond van P.H. 
Hugenhoitz. In afwachting van een eigen 
onderkomen werden de bijeenkomsten ge 
houden in Maison Stroucken aan het Leid 
se Plein. De leden brachten in karte tijd een 
bedrag van anderhalve ton bijeen, waar 
mee de basis werd gelegd voor een eigen 
onderkomen aan de Weteringschans, dat 
op 2 mei 1880 in gebruik werd genomen. 
Volgens Ozinga bestond in die dagen een 
grote vrees om zich aan een kerkgenoot 
schap te binden en wenste de aanhang van 
Hugenholtz alles te vermijden wat kerkelijk 
was. Het gebouw mocht dan ook geen kerk 
heten, maar werd eenvoudig aangeduid als 
Vereenigingsgebouw. 
In deze volstrekt niet-kerkelijke gemeente, 
waarin de exclusieve binding aan het chris 
tendom werd losgelaten, voelden Fokke 
Klaas en Klaaske Ozinga zich zeer thuis. 
Hun drie zonen ontvingen godsdienston 
derricht van Hugenhoitz persoonlijk en de 
familie had "door den invloed van de Vrye 
Gemeente en door de zoo hoogstaanden 
voorganger onvergetelyke uren doorleefd, 
waaraan wy met dankbaarheid terugden 
ken." Op moment dat Ozinga zijn memo i 
res schreef, was Hugenhoitz inmiddels op 
77-jarige leeftijd overleden, na dertig jaar 
leiderschap.l" De Friese aannemer was 
weinig optimistisch over de toekomst van 
de Vrije Gemeente, omdat haar bestaan ten 
nauwste verbonden was met de persoon 
Hugenholtz. Diens opvolger, mr. Rogaers, 
miste ten enenmale diens krachtige helde 
re geest, en was volgens Ozinga niet de ge 
schikte man "om geestdrift te wekkerr.'" 
Ozinga zelf was, ondanks zijn enthou 
siasme voor Hugenhoitz, inmiddels weer 
binnen de oude kerkelijke structuren te 
ruggekeerd, zij het in een vrijzinnige - re- 
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Ds. P.H. Hugenholtz [r., 
stichter van de Vrije 
Gemeente. 

monstrantse - hoek. Door zijn verhuizing 
naar Arnhem, waar hij zich in 1891 vestigde 
na een langdurig verblijf in Roemenie.s" 
moest hij op zoek naar een alternatiefvoor 
de Vrije Gemeente, dat hij uiteindelijk vond 
bij de Remonstrantse Broederschap. De 
godsdienstige opvattingen die hij in deze 
kring aantrof en de grote ruimte die er ge 
boden werd voor de vrijheid van geweten, 
stemden volgens hem volkomen overeen 
met de ideeen in de Vrije Gemeente. Gedu 
rende zes jaar maakte hij deel uit van het 
bestuur van de remonstrantse gemeente. 
Terugkijkend was Ozinga de mening toege 
daan, dat het bij nader inzien beter ware 
geweest dat Hugenholtz en de zijnen zich 
in 1878 bij de remonstranten hadden aan 
gesloten, in plaats van hun eigen weg te 
gaan. 

Duiding 

De memoires van Fokke Klaas Ozinga ge 
ven ons in relatiefkorte pennenstreken een 
interessante schets van diens religieuze 
ontwikkelingsgang. Met zijn Indrukken en 
herinneringen reikt deze 'gewone gelovige' 
ons expliciet en impliciet verschillende fac- 

toren aan die zijn transitie van ultra-ortho 
dox naar ultra-vrijzinnig zouden kunnen 
verklaren. Daarbij is het van belang dat wij 
ons realiseren dat het hier niet om een dag 
of logboek gaat, maar om een terugblik van 
de schrijver aan het einde van een lang le 
ven. Een mate van vertekening van de ge 
beurtenissen, veroorzaakt door de kennis 
en levenservaring van de auteur op het mo 
ment van schrijven, mag niet uitgesloten 
worden. 
Zelf schetst Ozinga zijn religieuze ontwik 
keling vooral als een bevrijding van een be 
angstigend en beklemmend Godsbeeld. 
Door de chronologie van zijn verhaal legt 
hij echter impliciet ook een verband met de 
losmaking van zijn tyranieke vader en met 
de ontsnapping uit een benauwende plat 
telandsomgeving in Friesland. Zijn in dit 
milieu vanzelfsprekende sympathie voor 
de orthodoxie binnen de Nederlandse Her 
vormde Kerk werd ook aan het wankel en 
gebracht door de gepercipieerde onop 
rechtheid van een toonaangevende domi 
nee. 
In de beleving van Fokke Klaas waren het 
twee 'engelen' die hem de ontsnappings 
mogelijkheid boden. Zijn moeder gaf hem 
de genegenheid die hij van zijn vader 
moest ontberen en zij bepleitte tegenover 
haar man de zakelijke verzelfstandiging 
van haar zoon. Met een bruidschat legde de 
andere 'engel', Klaaske Hoedemaker, in ma 
teriele zin de basis voor deze onderneming. 
Het geloof in engel en, waartegen Hugen 
holtz en de zijnen zozeer fulmineerden, 
werd door Ozinga zo bezien niet afgewe 
zen, maar vertaald naar zijn persoonlijke 
situatie. 
De stappen van Ozinga naar de vrijzinnig 
heid waren voorts nauw verbonden met 
voorgangers die hij in zijn woonplaatsen 
aantrof. De preken van de dominees Wol 
ters en Knappert in Harlingen zorgden voor 
de eerste geestelijke horizonverbreding. De 
sterke persoonlijkheid van Hugenholtz jr. 
deed hem ook de grenzen van de christelij 
ke kerken overschrijden. In dezelfde le 
vensfase overschreed hij ook in zakelijk en 
geografisch opzicht steeds weer nieuwe 
grenzen, wat hem uiteindelijk zelfs langdu 
rig in het buitenland (Roemenie) deed be 
landen. 
Voor de laatste periode van zijn leven keer 
de Ozinga terug naar Nederland. Hij vestig 
de zich niet in een grootstedelijke omge 
ving, die een hernieuwde aansluiting 
mogelijk zou maken bij de zo door hem ge 
waardeerde Vrije Gemeente. In plaats daar- 
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van koos hij het bos en lommer van Arn 
hem. Zijn aversie tegen kerkelijke band en 
hield in deze omgeving niet lang stand. Bij 
de remonstrantse broederschap vond hij 
voldoende ruimte voor zijn vrijzinnige ge 
loofsbeleving, en tegelijk weer binding met 
een kerkstructuur. De levensschets van 
Fokke Klaas Ozinga laat daarmee een op 
merkeJijke correlatie zien tussen zijn maat 
schappeJijke en zijn reJigieuze ontwikke 
ling. 

D,: RH.A.M. Abels (1956) is secretaris van de 
Vereniging voar Nederlandse Kerkgeschie 
denis, promoueerde op een onderzoek naar 
de Reformatie in Delft en Delfland en is 
werkzaam bij het Ministerie van Binnen 
landse Zaken en Koninkrijksrelaties. Adres: 
Sleedoornsingel L, 2803 BZ Gouda 
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Koerscorrectie 
Met vreugde las ik uw inleiding tot het 
nummer van december 1998. Het feit dat 
onze vereniging haar naam geen eer aan 
deed, waar zij zich in hoge mate wijdde aan 
de landelijke calvinistische kerkhistorie, 
vormde een voortdurende teleurstelling 
voorme. 
Maar dat wordt nu dus anders. Terecht. Im 
mers de Nederlandse kerk in haar geheel is 
drie keer zo oud als de Reformatie: al in 384 
overleed in Maastricht de eerste pastor. Het 
was voor mij dan ook een extra deceptie 
toen ik van de Maastrichtse bundel vast 
stellen moest dat er zegge en schrijve een 
bijdrage voor de Reformatie speelde, in de 
eerste elfhonderd jaar van onze kerkge 
schiedenis dus, en alle andere erna, in de 
laatste slechts vijfhonderd jaren. Ik heb 
hem niet gekocht. 
En als die oude kerkgeschiedenis nu onin 
teressant zou zijn! Maar het tegendeel is 
het geval: zij is veel rijker en kleuriger dan 
de domineesverhalen van later tijd zijn. 
Om misverstand te voorkomen: ik ben van 
huis uit hervormd, was kerkvoogd respec 
tievelijk ouderling, en ben kort geleden 

overgestapt naar een Samen-op-Wegge 
meente. Na mijn pensionering als techni 
cus, als liefhebber dus, ben ik me gaan ver 
diepen in de geschiedenis van de circa 
vijftig abdijen die Nederland in de Middel 
eeuwen kende en hun kerkelijke en maat 
schappelijke achtergronden. En ik heb ge 
noten van wat ik yond. Het voor mijn 
onderwerp relevante heb ik dan ook met 
veel plezier, ook nog rijk gelllustreerd, in 
een dik manuscript bijeengebracht (niet 
gepubliceerd). Maar ook daarbuiten bleek 
deze lange periode van de kerkgeschiede 
nis veel te bieden te hebben. En dit millen 
nium was tot dusver in uw artikelen onder 
vertegenwoordigd! 
Wat de tijd na de Reformatie betreft: dat de 
katholieken ook sedertdien interessante 
stof te bieden hebben, bewijs wei de Bos 
sche bundel, in dit opzicht een waar con 
trast met uw andere publicaties. En van 
zelfsprekend mogen ook de kleinere 
kerkgenootschappen niet ontbreken. 
Voor mijn gevoel gaat u nu de goede weg 
inslaan. Ik wens u geluk en veel succes met 
uw koerscorrectie! 0. van Oorschot) 
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BOEl(:EN ~------------------------ 
Besprekingen 

• M.A.W Gerding e.a. (red), 'In aile onuie 
tenschap, bijsterije unde uiildicheyt': De 
Reformatie in Drenthe in de zestiende en ze 
ventiende eeuui Tiende verzameling bijdra 
gen van de Vereniging uoor Nederlandse 
Kerkgeschiedenis. Delft [Eburon] 1998 - 254 
p. - ISBN 90-5166-662-4. - f 45,-, voor leden 
van de VNKf 30,- (Te bestellen bij het secre 
tariaat van de VNK, Sleedoornsingell, 2803 
BZ Gouda, tel. 0182-537272 (na 18.00 uur). 
Op 10 mei 1598 werd de Reformatie in 
Drenthe per plakkaat ingevoerd door stad 
houder Willem Lodewijk. Deze invoering 
van bovenaf leidde tot een geheel eigen re 
formatieproces in dit gewest, dat nu, 400 
jaar later, te boek is gesteld in deze tiende 
verzameling bijdragen van de VNK. In zes 
van de zeven artikelen worden even zoveel 
aspecten van de Drentse Reformatie aan de 
orde gesteld. Het zevende artikel beschrijft 
de kerk in Drenthe v66r de Reformatie. EJ. 
Bakker geeft in haar bijdrage een overzicht 
van de kerstening van Drenthe, van de ker 
kelijke organisatie en van de rol van de bis 
schop in Utrecht. Haar verhelderende be 
toog beslaat de periode 800-1600. Helaas 
komt de ontwikkeling in de tijd niet aldoor 
goed uit de verf en had de feitelijke situatie 
aan de vooravond van de Reformatie een 
nauwkeuriger schets verdiend. Dit had de 
aansluiting van deze openingsbijdrage bij 
de overige zes sterker gemaakt. 
In die andere zes artikelen wordt (keer op 
keer) aangetoond dat de Reformatie in 
Drenthe geen beweging van onderop was, 
dat er geen sprake was van verzet tegen de 
katholieke kerk en dat de opgelegde invoe 
ring van de nieuwe leer uiterst moeizaam 
verliep. Met Bergsma kan men zich zelfs af 
vragen of die invoering wei gelukt is in 
Drenthe. De hervormde kerk slaagde er in 
de loop van de zeventiende eeuw welis 
waar in om de plaats van de katholieke kerk 
als publieke en in praktijk ten slotte ook als 
enige kerk, over te nemen, maar wist 
slechts weinig Drenten via het lidmaat 
schap aan zich te bind en (136). 
Bergsma, Van Booma, Brinks en vooral De 
Vries laten zien hoezeer de invoering en 
doorvoering van de Reformatie op de 
Drentse dorpen een zaak van de politiek 
was. Zo wist de Drentse adel Opstand en 
Reformatie te gebruiken om zich als stand 

een plek op het politieke toneel te verwer 
ven. De bestuurlijke kant van de hervorm 
de kerk kwam hierdoor zelfs geheel in han 
den van de Drentse Landschap. Zo werd 
bijvoorbeeld niet toegestaan dat de Drent 
se kerken geregelde contacten onderhiel 
den met kerkelijke instanties buiten Dren 
the. Ook wist men de inmenging van de 
stadhouder in Drentse kerkelijke zaken ge 
heel terug te dringen (68-72). 
In de eerste decennia vanaf 1598 speelden 
stadhouder Willem Lodewijk en verschil 
len de prominente kerkelijke figuren van 
buiten Drenthe nog wei een grote rol, bij 
voorbeeld in de zoektocht naar gekwalifi 
ceerde predikanten en schoolmeesters en 
in de strijd tegen lokale misstanden, zoals 
Bergsma, Brinks en Boneschansker aanto 
nen. De op bevel van Willem Lodewijk in 
1602 en 1608 gehouden 'visitatie-c1asses' 
leveren nu een mooi overzicht op van de 
trage vorderingen van het Reformatiepro 
ces in Drenthe (234-238 en uitgebreid in de 
bijdrage van Bergsma die zich ook op latere 
visitatie-verslagen baseert). 
In de rijk geillustreerde bijdrage van Steens 
ma ten slotte wordt aandacht besteed aan 
sporen van de katholieke eredienst in de 
hervormde Drentse kerkgebouwen. Helaas 
zeggen deze sporen niets over een eventu 
ele continuatie van katholieke gebruiken in 
die hervormde kerken. 
AI met al een waardevolle bundel, die voor 
iedere gemteresseerde in de zestiende en 
zeventiende eeuwse kerkgeschiedenis veel 
nieuwe informatie bevat. Het is alleen jam 
mer dan sommige feiten twee tot drie keer 
herhaald worden. Dit had voorkomen kun 
nen worden met een wat uitgebreidere al 
gemene inleiding. (Lies beth Geudeke). 

• Peter Jan Magry en Charles Caspers, 
m.m.v. MarcWingens en OttieThiers (red.), 
Bedevaartplaatsen in Nederland. Deel 2: 
Noord-Brabant. Amsterdam [Meertens-In 
stituut] I Hilversum [Verloren] 1998. - 1017 
p. - ISBN 90-6550-567-9. - f 144 
Nauwelijks een jaar nadat het eerste deel 
van dit ambitieuze inventarisatieproject 
van aile bedevaartplaatsen in Nederland 
van de persen kwam, presenteren de sa 
mens tellers al het volgende deel van hun 
drieluik. Waren voor deel1 ongeveer acht 
honderd pagina's toereikend om aile cul 
tusplaatsen in Noord- en Midden-Neder- 
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land te beschrijven, het nieuwe deel over 
aileen de provincie Noord-Brabant liet zich 
niet binnen de grenzen van duizend pagi 
ria's persen. Aileen aI de omvang van dit 
boek weerspiegelt de populariteit van de 
volksdevoties beneden de grote rivieren. 
Maar liefst 221 bedevaartlocaties - waarvan 
40% nog steeds 'in functie' - worden vol 
gens een vast stramien beschreven door 
meer dan honderd auteurs met een uiteen 
lopende professionele achtergrond. Voor 
kanttekeningen bij de opzet en de gehan 
teerde methodiek wordt verwezen naar de 
bespreking door Ton Wouters van het eer 
ste deel in TNK 1998/3, p.12-14. 
De bedevaartcultuur in Noord-Brabant 
verschilt in menig opzicht van die in het 
Noorden. Omdat het rooms-katholicisme 
er grotendeels beklijfde, bleefhier een aan 
tal middeleeuwse cultussen bestaan en 
konden zelfs nieuwe ontstaan. De redactie 
veronderstelt in haar inleiding dat het de 
overheid zou hebben ontbroken aan vol 
doende logistieke middelen en mankracht 
om deze gebruiken volledig te onderdruk 
ken. Daarnaast heeft de nabijheid van en 
kele heerlijkheden in het noard-oosten van 
de provincie het mogelijk gemaakt om voor 
de heiligenverering uit te wijken naar deze 
autonome gebieden. Het lijkt echter aan 
nemelijk dat ook de corruptie van gerechts 
dienaren en de vrees van bestuurders voor 
onlusten een rigoureuze eliminatie van de 
populaire cultussen in de weg hebben ge 
staan. 
Na 1800 vindt een enarme proliferatie 
van bedevaartsoorden in Noord-Brabant 
plaats. Een aantal heiligen blijkt zich in 
Brabant in een bijzondere populariteit te 
kunnen verheugen: Donatus, Antonius van 
Padua, Willebrord (vooral onder pastoors 
geliefd) en Cornelis. Onder de cultusssen is 
de verering van Maria met 20% onbetwist 
'hors categorie'. In het Noarden lag dit ech 
ter nog 10% hoger, zodat Brabant ook op dit 
punt een afwijkend beeld te zien geeft. 
Op den duur zijn er zoveel cultusplaatsen, 
dat de gelovigen dichtbij huis kunnen blij 
yen om een heilige te vereren. Aangezien 
het reizen echter een wezenskenmerk is 
van een bedevaart, kwam hierdoor de prak 
tijk van de echte pelgrimage in het gedrang. 
De samenstellers van het bedevaartlexicon 
hebben voor deze periode dan ook een 
sterke schifting moeten aanbrengen en ai 
leen de plaatsen met een boven-locale uit 
straling beschreven. 
De snelle uitbreiding van het aantal cultus 
plaatsen leidde ook tot een ardinaire con- 

currentiestrijd, waarbij (bouw)pastoors 
dikwijls een cruciale rol speelden. Som 
mige devoties raakten in de vergetelheid, 
terwijl anderen periodes van grote bloei 
doormaakten. Een doorslaand succes was 
bijvoorbeeld Mariahout, waar volgens het 
neologisch jargon van de inleiders dankzij 
'de bedrijfseconomische benadering' van 
de pastoor 'een multi-functioneel Maria 
heiligdom met de modernste hulpmidde 
len' werd ingericht. 
Na de Tweede Wereldoorlog dreigde het ge 
heel bergafwaarts te gaan met de Brabant 
se bedevaarten. Een snelle secularisatie 
leidde tot verwaarlozing van de heiligdom 
men, waardoar vandalen en dieven vrij 
spel kregen. Oude 'boerenheiligen' verlo 
ren hun aantrekkingskracht door het afne 
mend belang van de agrarische sector, ter 
wijl er maar weinig 'moderne heiligen' voor 
in de plaats kwamen. De populariteit van 
St.-Christoffel bij autobezitters vormt in dit 
opzicht een uitzondering. 
Een ommekeer voigt in de jaren tachtig. De 
belangstelling voor bedevaarten is de afge 
lopen twee decennia weer sterk toegeno 
men, hetgeen zich ook weerspiegelt in her 
nieuwde zorg en aandacht voor de 
devotionalia. Tegen deze achtergrond is het 
een gelukkige keus van de samenstellers 
om veel recent vervaardigd fotomateriaal 
in het boek op te nemen. Ook de uitgever 
verdient lofvoor de fraaie wijze waarop het 
boek is uitgegeven. Aileen is het jammer 
dat de kleurenillustraties samengebracht 
zijn in een kat ern, dat letterlijk ingeklemd 
zit tussen inleiding en lexicon. Deze opJos 
sing doet in een tijdperk van moderne 
druktechnieken net zo gedateerd aan als 
sommige van de beschreven en afgebeelde 
devotionele praktijken. (Paul Abels). 

• J.P. de Valk, Roomser dan de paus? Studies 
over de betrekkingen tussen de Heilige Stoel 
en het Nederlands katholicisme, 1815-1940. 
Nijmegen [Valkhof] 1998. - 411 p. - ISBN 
90-5625-041-8. - f 59,50 
Oit proefschrift, waarop de auteur op 5 ok 
tober 1998 cum laude in Nijmegen is ge 
promoveerd, bevat elf studies - deels eerder 
verschenen, maar aanzienlijk bewerkt - 
over de betrekkingen van het Vaticaan, het 
'hoofdkantoor' van het katholicisme, en 
het 'filiaal' Nederland. De auteur is als his 
toricus verbonden aan het Instituut voor 
Nederlandse Geschiedenis in Den Haag. 
Hij was in de jaren zeventig wetenschappe 
Jijk assistent aan het Nederlands Instituut 
te Rome en van 1995-1998 stafmedewerker 
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aldaar. Beginpunt in dit boek is 1815, toen 
Nederland onderdeel werd van het Ver 
enigd Koninkrijk der Nederlanden. Eind 
punt is de Tweede Wereldoorlog, toen het 
katholicisme nog onderdeel vormde van 
een sterk verzuilde samenleving. 
In het eerste hoofdstuk presenteert de au 
teur de kaders in de vorm van drie over 
zichten: de historiografie van genoemde 
betrekkingen, de Romeinse curie, en 'de 
kerkelijke indeling en bestuur sinds 1815'. 
Het kader over de Romeinse curie met in 
begrip van de Haagse internuntiatuur is 
een leerrijk stuk. Door zijn verblijf in Rome 
en onderzoek in de Vaticaanse archieven 
is De Valk voortreffelijk ingevoerd in de 
materie. Het derde kader, betreffende de 
kerkelijke territoriale ontwikkeling in het 
Verenigd Koninkrijk respectievelijk Neder 
land, is met name voor de lezer erg handig. 
Bij de aanvang van deze periode was het 
land een conglomeraat van 'missiegebied' 
('De Hollandse zending'), apostolische vi 
cariaten, losse kerkelijke 'districten', bis 
dommen en gebieden behorend tot bui 
tenlandse bisdommen. Sindsdien vond een 
evolutie plaats die - niet los te zien van de 
staatkundige veranderingen en opvattin 
gen over tolerantie - in 1853 resulteerde in 
een van de 'Propaganda Fide' in Rome af 
hankelijk bisschoppelijk bestuur voor Ne 
derland, de Utrechtse kerkprovincie, dat in 
1908 rechtstreeks of via de internuntiatuur 
met de Romeinse curie in verbinding 
kwam. Een puntje van kritiek: de aandui 
dingen'sinds 1815' in de titel van deze pa 
ragraaf (p. 41) en 'Vanaf 1908' in de sub-pa 
ragraaf (p. 48) is misleidend. In 1908 zijn de 
voor het hier regarderend tijdvak de laatste 
wijzigingen geweest. Men zou zelfs kunnen 
denken aan de oprichting van de bis 
dommen Rotterdam en Groningen in 1956. 
Beter zou zijn geweest: '1815-1908' of 
'1815-1940' (eindpunt van het boek) res 
pectievelijk '1908' of'1908-1940'. 
De elf studies, in de volgende hoofdstukken 
(2 tot en met 12), bevatten diverse aspecten 
van de relaties tussen de curie en Neder 
land. Curieprelaat Mazio had diverse Zuid 
Nederlandse contacten. Via hen wendde 
hij - tevergeefs - zijn invloed aan in het con 
flict tussen Willem I en de kerkelijke leiders 
in de Zuidelijke Nederlanden over de 
grondwet van 1815, de daarmee samen 
hangende religieuze tolerantie en de be 
noeming van bisschoppen (h. 2; periode 
1814-1818). De weg naar vrijheden tussen 
contrarevolutie en constitutie in de Zuide 
lijke en Noordelijke Nederlanden (1814- 

1826) kende vele obstakels. De eed op de 
grondwet en de inrichting van het onder 
wijs (priesteropleiding) waren belangrijke 
kwesties, waarbij ook de curie voorzichtig 
manoeuvreerde (h. 3). De scheuring van 
hetVerenigd Koninkrijk komt uitvoerig aan 
de orde in diverse brieven van de diplo 
maat mgr. Cappaccini, die vanuit Brussel in 
de periode 1828-1831 ruim 500 rapporten, 
code- en particuliere brieven naar zijn 
principalen in Rome zond. Willem I werd 
afgeschilderd als 'de me est absolute mo 
narch ter wereld', die de spanningen zag als 
'het resultaat van aanstokerij door een klei 
ne groep, vooral cleric ale fanaten'. Het peil 
van ontwikkeling van de lage geestelijkheid 
vond Capaccini laag, het kerkelijk bestuur 
alhier zwak. Toen de Belgische opstand een 
feit was, was hij tevreden over het minieme 
aandeel van de Belgische clerus (p. 120). 
Maar de oordelen van Cappaccini speelden 
nog jaren na hem een grote rol in de beeld 
vorming in Rome over Nederland (h. 4). 
Hoofdstuk 5 neemt in het boek een centra 
le positie in. Het gaat over de veranderin 
gen in beeld en functie van de paus bij de 
Nederlandse katholieken in de negentien 
de eeuw. De verbondenheid van de katho 
lieken met de paus als vader, herder en la 
ter koning leidde bij de Nederlandse 
katholieken tot sterker groepsbewustzijn 
en organisatie. Het is de tijd van katholie 
ken als Schaepman, Zwijsen, Le Sage ten 
Broek, Iudocus Smits. Periodieken en kran 
ten evenals inzamelingen, giften en acties 
bevorderden het groepsbewustzijn. Pause 
lijke vertegenwoordigers werden door Ne 
derlandse katholieken warm onthaald. Ne 
derlandse bisschoppen dachten echter ook 
aan hun eigen positie en werkten meerma 
len de steun voor mobilisatie voor de paus 
tegen. De Valk concludeert dat de invloed 
van het pausambt in Nederland vergroot is 
'zowel langs autonome weg als onder in 
vloed van Rome' (p, 150). Een voor de Ne 
derlandse kerkgeschiedenis interessant 
hoofdstuk is dat over de heiligverklaring 
van de Martelaren van Gorcum in 1867 (h. 
6). Onder de veelzeggende titel: 'Nationale 
of pauselijke heiden?' vermeldt de auteur 
dat het initiatief voor deze daad uitging van 
Romeinse instanties en niet van de bis 
schoppen. De 'roomse geloofshelden uit 
1572' te eren past bij het rooms triomfalis 
me. De Nederlandse bisschoppen wilden 
echter de 'protestantse natie' niet voor het 
hoofd stoten. Zij von den er wei iets op: de 
martelaren werden nu nationaal-katholie 
ke heiden, 'heiligen van ons vaderland'. 
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Vervolgens was er het conflict tussen de 
Haarlemse bisschop C. Bottemane en dr. H. 
Poels in de jaren 1898-1901 (h. 7). De laatste 
is bekend als katholieke sociale voorman 
van de mijnwerkers. Minder bekend is dat 
hij als exegeet wegens toentertijd te voor 
uitstrevende opvattingen onder andere 
over het auteurschap van de Pentateuch, 
door Bottemane in Rome aangekiaagd en 
door diens Roermondse collega Dreh 
manns op een zijspoor gezet was. Uit het 
onderzoek van De Valk blijkt dat het centra 
Ie leergezag Poels in het gelijk stelde, maar 
dat genoemde bisschoppen weigerden 
daar ruchtbaarheid aan te geven, hem geen 
professoraat toekenden en dat een sfeer 
van onrechtzinnigheid rond Poels bleefbe 
staan. In 1902 was er weer een kwestie (h. 8) 
toen de pauselijk zaakgelastigde Giovanni 
een rapport samenstelde over de criminali 
teit onder de Nederlandse katholieke arbei 
ders, die het in sociaal opzicht niet best 
hadden. Het Nederlandse episcopaat, de 
clerus en de toplaag van de leken werden 
verweten de sociale leer van Leo XIII niet 
uit te voeren. Giovanni koos de richting van 
de christen-democratie, belichaamd in de 
priester-politicus Schaepman ('de Utrecht 
se richting'), en tegen diens tegenstanders 
ter rechterzijde en bisschop Bottemane ('de 
'Haarlernse richting'). Na publicatie van de 
encycliek 'Editae saepe' (ofwel de 'Borro 
meo-encycliek') in 1910, waarin de hervor 
mers van de zestiende eeuw en de vorsten 
die hen steunden als moreel verwerpelijke 
wezens beschouwd werden, waren de reac 
ties hierop in Nederland niet mals. Konin 
gin Wilhelmina was gekrenkt en eiste ge 
noegdoening. Katholieke ministers zetten 
het Vaticaan onder druk. Toen dit geen re 
sultaat had, gaf de Romeinse zaakgelastig 
de in Nederland een zodanige verkiaring, 
dat Rome hem onthief van zijn functie (h. 
9). De Rotterdamse geestelijke M. Thomp 
son, hoofdredacteur van het dagblad de 
'Maasbode' en later het tijdschrift 'Rome', is 
bekend om zijn ketterjagerij en tegenstand 
tegen het 'semi-rnodernisme', De Valk laat 
zien dat de effectiviteit van zijn denkbeel 
den door het optreden van de Nederlandse 
curie-kardinaal W van Rossum in de jaren 
1912-1914 verminderde (h. 10). 
Bij gelegenheid van het 75-jarige bestaan 
van de Katholieke Universiteit in Nijmegen 
in 1998 zijn diverse publicaties verschenen. 
De Valk voegt hier er een interessante aan 
toe: de totstandkoming van de RK- univer 
siteit met inbegrip van de theologische fa 
culteit te Nijmegen (1923) vanuit het pers- 

pectief van de Romeinse curie. Reeds in 
1894 kwam de eerste aansporing uit Rome. 
Het Nederlandse episcopaat echter liep in 
die jaren niet hard: voor geestelijken waren 
er de seminaria en ander hoger onderwijs 
voor katholieken interesseerde hen niet zoo 
Naast diverse Romeinse bemoeienissen 
om in Nederland katholiek hoger onder 
wijs te krijgen, bleek ook hoe weinig eens 
gezindheid er was tussen Rome, onderhan 
delaars en de bisschoppen als het ging om 
statuten, programma, verlening van gra 
den, inspectie en benoeming dan wei 
goedkeuring van benoeming door de Heili 
ge Stoel. De auteur sluit af met het jaar 
1924, toen ook de laatste obstakels over de 
theologische faculteit weggenomen waren 
(h. 11). De laatste 'case study' is getiteld: 
'Italie, het Vaticaan en de NSB, 1933-1937'. 
In concrete uitspraken, zoals het anti-NSB 
mandement van 1936, waren de bisschop 
pen zelfbewust, maar in tal van situaties 
wilden zij zich geruggesteund weten door 
Rome, terwijl het Vaticaan zelf rand Musso 
lini in een lastig parket zat. 
Een beschouwing over de spanningen tus 
sen enerzijds het centrum, Rome, en an 
derzijds de periferie, het Nederlands ka 
tholicisme in de jaren 1815-1940 vormt de 
afronding (h. l3). De Valk, pogend het Ne 
derlands katholicisme vanuit Rome te be 
zien, nuanceert het beeld in oudere histo 
riografie, dat Nederlandse katholieken 
Roomser dan de paus waren. In Rome was 
de kennis van Nederland gelet op vele uit 
gJijders zeker niet volmaakt. De kerkelijke 
lei ding in Utrecht balanceerde inzake Ro 
me tussen 'bemoeienis en afscherming'. 
Maar de voortdurende aandrang vanuit 
Rome op meer eenheid en samenwerking 
binnen de kerkprovincie heeft wei veel ef 
fect gehad, me de omdat deze aansloot bij 
het proces van nationale integratie (p. 363). 
Dit magistrale werk is onmisbaar voor wie 
het Nederlands katholicisme goed wil be 
grijpen. Met dit boek zijn visies, geuit in 
standaardwerken CL.J. Rogier, L. de long en 
anderen) aangevuld en gecorrigeerd. On 
derzoekstechnisch lastige kwesties worden 
op een alleszins leesbare manier gepresen 
teerd. Elke in de Nederlandse kerkhistorie 
gelnteresseerde kan niet om dit boek heen. 
Naast het zuivere historische onderzoek is 
het aardige van deze studie dat wellicht de 
huidige en toekomstige Nederlandse bis 
schoppen heel wat kunnen leren van het 
optreden van hun voorgangers in het span 
ningsveld tussen centrum en periferie. 
(Guus Bary) 
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• C. Blankestijn, Kerkvoogden in verzet. De 
Leersumsche quaestie 1920-1940. Zoeter 
meer [Boekencentrum] 1998. - 227 p., ill. - 
ISBN 90-239-0440-0. - f 45 
In dit proefschrift, aan de Katholieke Uni 
versiteit te Nijmegen verdedigd, is sprake 
van een dubbele opzet. Enerzijds wordt er 
een concreet kerkelijk conflict uitgebreid 
beschreven en anderzijds wordt dit conflict 
geanalyseerd in een breder model voor spi 
ritualiteit. 
Allereerst het conflict. Met het Algemeen 
Reglement van 1816 werd wei het bestuur 
van de Nederlandse Hervormde Kerk gere 
geld, maar niet het beheer. Een gecentrali 
seerde organisatievorm voor het beheer 
kwam er in de 19de eeuw ook niet, zodat er 
plaatselijk verschillende oplossingen kwa 
men. Zoals vele gemeenten koos men in 
Leersum voor een eigen vrij en zelfstandig 
beheer van de kerkelijke goederen, to ever 
trouwd aan een college van kerkvoogden, 
autonoom van de kerkenraad. In de prak 
tijk kon dit betekenen dat een predikant 
vanuit de plaatselijke kas een uiterst karige 
bezoldiging kreeg - zo ook in Leersum. Te 
gen de achtergrond van dergelijke wille 
keur wist de Bond van Nederlandse Predi 
kanten te bewerken dat er in 1921 een 
reglement - vergelijkbaar met een C.A.O. - 
met een centrale kas werd ingevoerd tot ga 
ran tie en aanvulling van de traktementen 
en waarvoor elke plaatselijke gemeente 
een aanslag ontving. 
Deze inbreuk op het lokale vrij beheer riep 
het verzet op van diverse plaatselijke kerk 
voogdijen, uitlopend op twee juridische 
procedures (Ouddorp en Leersum) waar 
mee het plaatselijk verzet gebroken werd. 
De strafmaatregel tegen het niet voldoen 
van de aanslag was dat er bij een vacature 
geen nieuwe predikant beroepen kon wor 
den. Aldus bleef de gemeente te Leersum 
vacant van 1923 tot 1937, met de kerkvoog 
den in oppositie tegen het classicale be 
stuur, en met de plaatselijke kerkenraad en 
de gemeente er ongemakkelijk tussen in. 
Voor zover de bronnen het toelaten analy 
seert de auteur dit conflict uitputtend. Wat 
begon als een kerkrechtelijke strijd eindig 
de met een spiritualiteitsconfiict, waarbij 
de gemeente in diverse stromingen uiteen 
viel. Toch is deze verschuiving moeilijk na 
voelbaar. Waarom kozen de kerkvoogden 
voor blijvend vrij beheer en daarmee voor 
opstand tegen de kerkelijke organen: was 
dat louter de wens om het vrij beheer te be 
houden of speelde bij hen ook een kerkvi 
sie of een eigen spiritualiteit? Daarover la- 

ten de bronnen zich niet uit. De opstandige 
rechterflank organiseert zich uiteindelijk 
binnen het verb and van de Oud-Gerefor 
meerde Gemeenten in Nederland, maar 
het opmerkelijke is dat we niemand vanuit 
de kring van de opstandige kerkvoogden in 
deze groep aantreffen (p. 92, verstopt in 
een noot). Het proces ging blijkbaar een ei 
gen leven leiden. 
Wellicht dat dan het hier geboden alge 
meen model uitkomst kan bieden. Dit mo 
del kristalliseert zich rond het begrippen 
als spiritualiteit, omvormingsmodel en 
conflictspiritualiteit. Wat mij bij dit model 
opviel was dat erin weinig aandacht is voor 
ecclesiologische noties. Zo wordt bijvoor 
beeld het begrip 'gemeente' van onderaf 
omschreven als "een collectiviteit van men 
sen, die Iezus Christus als hun Heer, hun 
oer-omvormingsmodel beschouwen en de 
bijbel als bron om hem te leren kennen" 
(144) - mijns inziens wei erg minimaal voor 
een kerkbesef. Het bindende kader waar 
voor men de strijd wenste aan te gaan blijft 
zo op een beschrijvend niveau steken. Men 
vraagt zich af welk kerkideaal de strijdende 
partijen voor ogen stond: ongetwijfeld 
strekte zich dat in de praktijk veel verder uit 
dan het persoonlijke omvormingsmodel, 
zoals de auteur het formuleert. Dat leidt me 
tot een volgende kritische opmerking. De 
casus- Leersum en het algemeen model 
worden zodanig gepresenteerd dat ze el 
kaar illustreren. Weliswaar zeer verhelde 
rend, maar men vraagt zich af hoe het mo 
del zich houdt bij een andere casus. Wat 
gebeurde er bijvoorbeeld in Ouddorp, waar 
een vergelijkbare uitgangssituatie was? Het 
blijft bij de ene illustratie met Leersum. Zo 
hinkt het boek op twee gedachten: staat 
een specifiek conflict centraal, of gaat het 
over een conflictmodel en de toetsing daar 
van, via slechts een casus? Ofwil de auteur 
nog iets anders, verwoord in de laatste pa 
gina's: ons attenderen op het gevaar van 
dergelijke plaatselijke beheerskwesties bij 
het komende Samen-op-Weg proces? - in 
derdaad weer regelmatig opduikend in de 
kerkelijke actualiteit. 
Afgezien van deze kritische opmerkingen 
biedt dit boek een intens en helder inzicht 
over een aspect dat we gemakkelijk verge 
ten: kerksplitsingen kunnen heel gemakke 
lijk voortkomen uit kerkrechtelijke ("prak 
tische") zaken. Het zijn niet altijd 
leerstellige ("inhoudelijke") zaken die tot 
afscheidingen leiden. En omgekeerd heeft 
de auteur zeker gelijk door te willen wijzen 
op dergelijke potentiele mijnen in een pro- 
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ces van kerkfusie. Maar duidelijk is even 
eens dat zelfs zo'n ogenschijnlijke concrete 
splijtzwam als het vrij beheer uiteindelijk 
verschillende geloofsbelevingen en kerkvi 
sies toedekt. (Jacob van Sluis) 

• Mathieu Spiertz, Van Aartsbisschop tot 
Zonnelied. Sleutels tot het katholiek erf 
goed. ! Nijmegen [SUN] 1998. - 272 p. - 
ISBN 90-6168-6288. - f 49,50 
Als hoogleraar in de geschiedenis van het 
Nederlands katholicisme in Nijmegen tus 
sen 1971 en 1993 heeft de auteur van nabij 
meegemaakt hoe snel zijn studenten ver 
vreemdden van het religieuze erfgoed 
waaruit hun universiteit is ontsproten. Hij 
moest tijdens zijn colleges constateren dat 
de kennis over kerk en geloof steeds verder 
wegzakte. Terwijl studenten dankzij gods 
dienstlessen of catechese aanvankelijk een 
behoorlijke geestelijke bagage meebrach 
ten, moesten zij op den duur zelfs de meest 
elementaire kennis ontberen. 
De vragen waarmee zijn studenten hem 
door de jaren he en bestookten, vormden 
voor Spiertz de belangrijkste leidraad voor 
de samenstelling van zijn 'sleutel' -boek. 
In maar liefst 1400 alfabetisch gerangschik 
te lemma's geeft hij zoekers een houvast bij 
het doorgronden van het religieuze ge 
dachtegoed van de Katholieke Kerk. De 
bondig en helder geformuleerde teksten 
zijn gegroepeerd rond thema's als katholi 
cisme, Christus' leven, katholieke kerk, 
katholiek leven, Mariadevoties en geschie 
denis van het katholieke volksdeel. Onge 
twijfeld zou het aantal behandelde begrip 
pen nog met een veelvoud uitgebreid 
kunnen worden, doch de lezer kan ervan 
uitgaan dat aile katholieke kernbegrippen 
aan de orde komen. Misschien mist hij ai 
leen onder de letter L de katholieke deugd 
van het 'Leugentje om bestwil', dat aan het 
licht komt in de titel van het boek. Afgaand 
op de volgorde van de lemma's zou de ware 
titel immers Van Aalmoes tot Zonnelied 
moeten zijn, doch de hoogleraar en de uit 
gever gingen er waarschijnlijk terecht van 
uit dat de lezer de katholieke kerk eerder 
associeert met Aartsbisschop dan met Aal 
moes. 
Dat de hoogleraar zijn tijd verder ook goed 
verstaat moge blijken aan de prominente 
plaats die hij inruimt voor illustraties. In 
zekere zin pakt hij daarmee een middel 
eeuwse draad op, omdat ook toen be elden 
de kunst een belangrijk hulpmiddel was 
om geloofskennis te verspreiden. Het boek 
bevat honderden foro's in zwart-wit en 

kleur. Het is aileen jammer dat veel van dit 
uitstekende beeldmateriaal het postzegel 
formaat nauwelijks overstijgt. 
In een tijd van toenemende religieuze dys 
lexie, vormt het boek van Spiertz een nuttig 
hulpmiddel. Wie op zoek gaat naar infor 
matie over het katholicisme grijpt in de 
moderne naslagwerken dikwijls mis en 
moet soms terugvallen op een 25-delige 
Katholieke Encyclopedie uit de jaren vijftig. 
Naast nuttig is Van Aartsbisschop tot Zon 
nelied daarom ook nog eens bijzonder 
handzaam. (PauIAbels) 

Signalementen 

• w.J. van Asselt e.a., Inleiding in de gere 
[ormeerde scholastiek: Zoetermeer [Boe 
ken centrum] 1998. - 209 p. - ISBN 90-239- 
0054-5. - f 37,50. 
Deze bundel is geschreven door een werk 
groep onder leiding van w.J. van Asselt aan 
de theologische faculteit van Utrecht en is 
bedoeld om studenten en andere belang 
stellenden in te wijden in de scholastieke 
methode zoals die werd toegepast in gere 
formeerde theologie (vanaf ca. 1560 tot ca. 
1790). Scholastiek wordt omschreven als 
een academische vorm van theologiebeoe 
fening: een systematische en didactische 
werkwijze met een specifiek begrippenap 
paraat, toepasbaar op verschillende leer 
stelsels, in dit geval inhoudelijk dus staand 
in de lijn van Calvijn, Bucer, Bullinger en 
anderen. Vooraf gaan hoofdstukken over de 
stand van het onderzoek en over Aristote 
les, Augustinus en de middeleeuwen. Het is 
bevattelijk geschreven, met ruime aan 
dacht voor de Nederlanden. Als voorbeeld 
voigt de vertaling van een disputatie van 
Voetius, "Over de menselijke rede in ge 
loofszaken", (Jacob van Sluis) 

• Balthasar Bekker, Beschrijuing van de reis 
door de Verenigde Nederlanden, Engeland 
en Frankrijk in het jaar 1683. Naar het 
handschrift uitgegeuen en toegelicht door 
Jacob van Sluis. (Studzje- en boarnemateri 
aal, 19) Ljouwert ! Leeuwarden [Fryske 
Akademy] 1998. - 136 p., ill. - ISBN 90-6171- 
872-4. - f 25 
In de zomermaanden van 1683 maakte 
Balthasar Bekker (1634-1698) samen met 
drie vrienden een toeristische rondreis van 
twee maanden die hen onder andere naar 
Londen en Parijs voerde. Van deze reis 
he eft Bekker een verslag geschreven, waar 
van het originele manuscript bewaard 
wordt in de Koninklijke Bibliotheek te Den 
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Haag. De uitgave wordt voorafgegaan door 
een inleiding, waarin de bezorger vooral 
prabeert deze tekst te gebruiken als (auto-) 
biografische bran: met welke intentie ging 
Bekker op reis en hoe heeft hij deze reis be 
leefd? De reis had volgens Van Sluis geen 
politiek of commercieel oogmerk. Evenmin 
valt zij in de categorie van een peregrinatio 
academica of een Grand Tour (naar Italie) 
of Petit Tour (naar Frankrijk of elders boven 
de Alpen). Daarvoor was de reis bovendien 
te kort. De reisintentie is volgens Van Sluis 
te typeren als een (eenmalige) vakantiereis, 
een vorm van 17de-eeuws toerisme met 
een sterk educatief element. De stijl van 
Bekkers reisverslag is zeer onderhoudend 
en soms humoristisch. Van Sluis he eft ge 
zorgd voor een fraaie leeseditie van Bekkers 
journaal, voorzien van nuttige aantekenin 
gen. (W.J. van Asselt) 

• Huib Noordzij, Mozes en Aaron. Over de 
kerk in de Gouden Eeuw. (Woord & wereld, 
42) Bedum [Scholma] 1999. - 103 p., ill. - 
ISBN 90-5046-039-9. 
Derde deel van een drieluik over Neder 
landse kerkgeschiedenis in de tijd van de 
reformatie. Eerder verscheen van deze au 
teur in dezelfde serie cahiers Portret van de 
reformatie (1994) over de periode tot 1600, 
en Gereformeerd of protestants (1997) over 
de strijd tussen de remonstranten en de 
contraremonstranten. In dit deel staat, zo 
als de titel reeds aangeeft, de verhouding 
tussen overheid en 'bevoorrechte' kerk ge 
durende de Gouden Eeuw centraal. De in 
valshoek is tradition eel gereformeerd: 
Wool'd en ioereld is "een serie cahiers tot 
versterking van het gereformeerd leven". 
Gegeven dat kader is het thema evenwich 
tig en leesbaar beschreven, gelukkig niet te 
'populair'. Jammer is de keuze voor het 
zware lettertype, waardoor de balans tus 
sen wit en zwart op de bladspiegel volledig 
verstoord is. (Jacob van Sluis) 

• Gerrit Paape, De Bataafsche Republiek, 
bezorgd door Peter Altena, Nijmegen [Uit 
geverij Vantilt] 1998 - 120 p. - ISBN 90- 
75697-11-2. - f 24,90 
In 1798 verscheen van de schrijver en patri 
ot Paape (1752-1803) een boek, waarvan de 
lange ondertitel de kwintessens aangeeft: 
zoals zij [=de Bataafsche Republiek] be 
hoord te zijn en zo als zij weezen kan: of re 
uolutionaire droom in 1798: wegens toe 
komstige gebeurtenissen tot 1998. De 
historisch letterkundige Peter Altena be 
zorgt - met medewerking van Mireille 

Oostindie - ons een editie van dit werk en 
voorziet het van commentaar (p. 5-97). Ver 
volgens plaatst hij het in een uitvoerig 'Na 
woord' met grote kennis van zaken in zijn 
tijd en in het leven en werk van de schrijver 
(p. 98-117). De Veriichting is in wijsgerig 
godsdienstig opzieht alom aanwezig: 'een 
rechtschapen wijsgeer gelooft in een God 
en eerbiedigt hem' (p. 88). Kerkelijke ge 
bouwen worden als 'zotternij' bestempeld. 
Paape droomt dat in 1998 niet meer de 
mens en elkaar nawijzen: die en die zijn So 
cianen, dat zijn Pelagianen, dat bittere Re 
monstranten, loze Mennonieten, bijgelovi 
ge Papisten, verstokte Ioden, dat 
Voetianen, Coccianen enz. Altena merkt 
op, dat Paape in zijn werk de indruk wekt 
niet te weten wat de inzet is van de strijd 
tussen de laatste twee groepen, om daar 
mee de bizarre intolerantie te illustreren (p. 
91). Een boek dat belangrijk is voor ons in 
zieht van de idealen in bepaalde kringen in 
de late achttiende eeuw. (Guus Bary) 

• Jose Eijt, Hester Genefaas en Peter Nis 
sen (red.), Gaan voor God. Ideaal en prak 
tijk van missie in historiscn perspectief. Hil 
versum [Verloren] 1998. - 189 p. - ISBN 
90-6550-607-1. - f 39,- 
Historische opstellen over hoe Nederiand 
se katholieke mannelijke en vrouwelijke 
missionarissen in deze eeuw in de praktijk 
gestalte gaven aan hun idealen in Azie en 
Afrika. Voor het grootste deel een melange 
van wetenschappelijke studies en persoon 
lijke getuigenissen van en over een of meer 
leden van de Missiezusters van Steyl, de 
congregatie van Mill Hill (in Tilburg des 
tijds een kleinseminarie), de Kleine Zusters 
van St. Joseph (Heerien), de zusters van de 
Choorstraat (Den Bosch), de Witte Zusters, 
de Franciscanessen van Heythuysen, de 
Fraters van Utrecht. (Jacob van Sluis) 

• Iaap van Gelderen en Hommo Reenders 
(red.), De briejbezorger. Een keuze uit het 
werk van Auke Ielsma met commentaar bij 
zijn afscheid als hoogleraar kerkgeschiede 
nis van de Theologische Universiteit Kam 
pen. (Kamper studies) Kampen [Kok] 1998. 
- 275 p., ill. - ISBN 90-242-6297-6. - f 39,50. 
Voor dit boek zijn keuzes gemaakt uit het 
werk van Ielsma rand een aantal thema's 
uit zijn interessesfeer, steeds afsloten door 
een commentaar van collega's en vrienden. 
Vier thema's betreffen het wetenschappe 
lijk werk: Middeleeuwen (met commentaar 
van A. Weiler), vrouwengeschiedenis (M. 
van Baest), spiritualiteit (J. Baers) en Nieu- 
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Rectificatie 

Bij de bespreking van het boek van J. Vis over het Onze Lieve 
Vrouwe Gasthuis in Amsterdam, opgenomen in het vorige 
nummer van dit tijdschrift (TNK 98/4, 20), is in de titel van dit 
boek een storende fout geslopen: het gaat over ziekenzorg, en 
niet over zielszorg. 

we Tijd (A. Pettegree). De hiervoor gese 
lecteerde stukken zijn over het algemeen 
geen "hoogwetenschappelijke" detailstu 
dies maar meer impressies; ze zijn bedoeld 
voor een redelijk breed gelnteresseerd pu 
bliek en zijn verschenen in vaak niet erg ge 
makkelijk terug te vinden tijdschriften. Dat 
maakt dat deze bundel een hoogst per 
soonlijk karakter heeft verkregen, meer dan 
bij een Festschrift of bij een wetenschappe- 

lijke bloemlezing gangbaar is. Deze per 
soonlijke tint wordt nog versterkt door de 
volgende drie thema's: tijdbeelden, met co 
lumns e.d. (commentaar P. Holtrop), verha 
len - Ielsrna heeft zijn wetenschappelijk 
werk ook in een literaire vorm gegoten - 
(commentaar H. Werkman), en een voor 
deze gelegenheid geschreven autobiogra 
fisch opstel (met "commentaar" van J. van 
Gelderen). Afsloten wordt met een biblio 
grafie van Ielsma en een felicitatieregister. 
Als liefhebber van een persoonlijk of bio 
grafisch getinte vorm van geschiedschrij 
ving kan ik de gekozen opzet, waarbij de 
betrokken zo persoonlijk naar voren komt, 
zeker waarderen. Het is een fraaie manier 
om het gelegenheidskarakter van de ge 
bruikelijke afscheidsbundels te ontstijgen. 
(Jacob van Sluis) 

Hendrlk-loost van Soest 

winkelprijs f 39,50 

"WELK IS HET VOORTREFFELlJKSTE SCHEPSEL 
OP AARDE?" 

De interpretatie van een omstreden bijbelse voorstelling in net 
1ge en 2(1 eeuwse Nederland 

Uitgeveri] EbufOl1 
Fax: 0 I 5-21468 88 E-mail: info@eburon.nl. 

Tel.: 015-213 1484 
- Ilttp://www.eburon.nl 
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In dit boek staat de vraagcentraal op welke wijze de laatste twee eeu 
wen auteurs van kinderbijbels, dierenbeschermers, dominees, pas 
toors en bijbelgeleerden Genesis I, vers 26, 28 lazen. 
Zag de christen de natuur inderdaad als een onuitputtelijke bron, 
louter geschapen voor het gerief van de mens? En zo ja, welke facto 
ren zijn van invloed geweest op de uitleg van de omstreden bijbelpas 
sages? 

ISBN 90 5166 514 8, 304 pag. 
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Nieuws van de Universiteiten 

Frijhoff zet vu in geur van heiligheid 

Heiligen horen bij de Rooms- Katholieke 
Kerk als pepermuntjes bij de protestantse 
preek. De titel van de oratie van prof. Wil 
lem Frijhoff, uitgesproken op 28 mei 1998 
bij de aanvaarding van zijn ambt aIs hoog 
leraar geschiedenis van de Nieuwe Tijd - 
Heiligen, idolen, iconen (Nijmegen [SUN] 
1998. - 96 p. - ISBN 90-6168-6415) - doet 
dan ook vermoeden dat het gereformeerde 
wetenschapsbolwerk van weleer, de Vrije 
Universiteit, met deze aanstelling ver van 
het rechte pad is afgedwaald. De keuze van 
Frijhoff mag op zijn minst opmerkelijk he 
ten. Terwijl diens voorganger, prof. dr. 
A. Th. van Deursen, aIs het ware de belicha 
ming is van caIvinistische orthodoxie en 
onverzettelijkheid, draagt de uit Rotterdam 
overgekomen hoogleraar nadrukkelijk een 
katholieke nestgeur bij zich. Maar ook op 
andere punten is het contrast groot. Van 
Deursen wordt alom geprezen om zijn 
beeldrijke en onderkoelde schrijfstijl. Frij 
hoff stelt zijn lezers daarentegen op de 
proef met een overdaad aan moeilijke 
woorden, die de voortdurende nabijheid 
van een dictionaire vereisen. Waar de man 
van Bavianen en Slijkgeuzen de narratieve 
weg bewandelt en het verleden vanuit een 
niet verholen levensovertuiging met fluwe 
len handschoenen behandelt, deinst de 
schrijver van de Wegen van Evert Willemsz. 
er niet voor terug het verleden geobjecti 
veerd door theoretische denkramen te per 
sen. De totaal verschillende wijze waarop 
beide hoogleraren het historisch ambacht 
inhoud geven, heeft uiteindelijk in beide 
gevallen een meesterwerk opgeleverd. De 
VU heeft zich met de gewaagde transfer 
van Frijhoff dan ook opnieuw verzekerd 
van een topper, waardoor de historische fa 
culteit in de voorhoede van het weten 
schapsgebied blijft. 

Met zijn oratie over de reikwijdte van het 
begrip 'heiligheid' levert Frijhoff nu ook 
vanuit Amsterdam weer een interessante 
bril om naar het verleden te kijken. In dit 
geval gaat het om een driedimensionale 
bril, die het mogelijk maakt 'voorbeeldige' 
levens naar hun aard, rol en effect in beeld 
te brengen. Daartoe onderscheidt hij in het 
repertoire van 'exemplarische levensvor- 

men' drie modaliteiten, te weten de heilige, 
het idool en de icoon. Bij elk van deze 
plaatjes gaat het om een mate van mense 
lijke volmaaktheid, die een inspiratiebron 
vormt voor anderen. 

Het onderscheid tussen de drie categorieen 
is niet altijd scherp aan te geven en soms 
lop en de beelden door elkaar he en. 
De heilige wordt door Frijhoff bevrijd van 
zijn exclusieve binding met de katholieke 
en oosters kerken. Zijn heiligen-begrip om 
vat niet aIleen deze gecanoniseerde heili 
gen, maar aIle individuen die van God bij 
zondere gaven hebben gekregen of zulke 
gaven etaleren. Dergelijke heiligen zijn van 
aIle religies en van aIle tijden. Het hangt 
van de religie af of dergelijke gaven bijzon 
der gewaardeerd en ten voorbeeld gesteld 
worden en van de gelovigen of zij ontvan 
kelijk zijn voor de gepersonifieerde bood 
schap. Ook in het protestantisme ziet Frij 
hoff pogingen om voorbeeldig gedrag te 
(hjerkennen, waarbij hij ter illustratie wijst 
op de populariteit van levens- en sterfbed 
beschrijvingen. 

Heiligen geven door hun persoonlijk leven 
zelf invulling aan hun voorbeeldigheid. 
Aan idolen daarentegen wordt een voor 
beeldfunctie door anderen toegeschreven. 
De realiteit is hier van ondergeschikt be 
lang. Idolen zijn sterk afhankelijk van beel 
den en hun aantal is evenredig toegeno 
men met de verbreiding van audio-visuele 
middelen. Aan de hand van het actuele 
voorbeeld van tiener-idool Leonardo di 
Caprio laat Frijhoff zien dat een idool he 
dentendage ook doelbewust 'gefabriceerd' 
kan worden, waarbij zelfs gebruik gemaakt 
wordt van een religieus taal-eigen. 
Bij iconen wordt het goede gepresenteerd 
in de meest uitgezuiverde vorm. Voorbeel 
digheid wordt hier in een beeld samenge 
bald: het beeld van Erasmus dat staat voor 
het tolerantie-ideaal, het portret van Che 
Guevarra als wereldwijde inspiratiebron 
voor revolutionairen, maar ook meer ano 
nieme iconen, zoals de foto van de huilen 
de Algerijnse vrouw (gemaakt door World 
Press Photo-winnaar Hocine) als icoon van 
rouw. 
De door Frijhoff onderscheiden vormen 
van heiligheid bieden de historicus een in- 
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teressant raamwerk om de functie en bete 
kenis van dergelijke role-models door de 
eeuwen heen te bestuderen. De winst van 
zijn benadering is de verbreding en actuali 
sering van de thematiek, die het de histori 
cus mogelijk maken inhoud te geven aan 
de voornaamste opdracht die hem in dit 
ondermaanse is meegegeven, te weten 'be 
staansverheldering'. Met deze kernachtige 

EGO-documenten 
Onder historici is een toenemende aan 
dacht voor ego-documenten waar te 
nemen. De afgelopen jaren zijn verschil 
len de dagboeken, memoires en autobio 
grafieen als bronnenpublicatie versche 
nen. Zo gaf uitgeverij Verloren al een reeks 
van 15 van deze bronnen uit. Daarnaast 
verscheen enkele jaren geleden een reper 
tori urn, waarin alle persoonlijke teksten 
uit Nederlandse archieven en bibliotheken 
uit de periode 1500-1814 zijn beschreven. 
Deze gids is ook te raadplegen op de web 
site van de Stichting Ego-documenten 
(http://130.115.133.57/egol.). In vervolg 
op dit NWO-project werkt de Faculteit der 
Historische en Kunst-wetenschappen van 
de Erasmus-universiteit in Rotterdam 
thans aan een inventarisatie van ego-docu 
menten uit de periode 1814-1914. Voorts is 
Uitgeverij MMF Publications in Lisse be 
gonnen met de uitgave van een groot aan 
tal originele teksten op microfiche. Het eer 
ste deel, bestaande uit ruim 300 fiches, 
bestaat uit reisverslagen uit de zestiende 

definitie van geschiedschrijving he eft de 
nieuwbakken VU - hoogleraar zijn geschied 
kundige vakgenoten nebenbei nog een gro 
te dienst bewezen, aangezien zij vanaf nu 
de steeds weerkerende vraag van familie en 
vrienden naar het maatschappelijk nut van 
hun gewroet in het verleden af kunnen 
doen met dat ene prachtige woord: be 
staansverheldering. (Paul Abels) 

tot de negentiende eeuw. Hier gaat het 
vooral om bronnen die in buitenlandse bi 
bliotheken en archieven worden bewaard. 

Friese Archieven 
Ter gelegenheid van de herdenking Fryslan 
500 he eft het Rijksarchief in Leeuwarden 
een negen-delige serie inventarissen van 
de archieven van de gewestelijke bestuurs 
instellingen van Friesland 1498-1961 uit 
gegeven. Onder de meer dan 30.000 inven 
tarisnummers bevindt zich ook veel 
interessant materiaal voor kerkhistorisch 
onderzoek. Met name archiefstukken 
waarvan de originelen in Dresden en Brus 
selliggen zijn nu - via het inventaris - ook 
op microfiche raadpleegbaar in de Friese 
hoofdstad. Zo is in de Brusselse archivalia 
veel te ontdekken over de inquisitie en de 
verspreiding van de protestantse leer in 
Friesland. De inventarissen zijn verkrijg 
baar bij de Fryske Akademy (postbus 54, 
8900 AB Leeuwarden) en kosten f. 35,- per 
deel. 

32 TNK 1199 



De Dom digitaal 
6 maart tot en met 4 juli 1999 
Museum Catharijneconvent, Nieuwe 
gracht 63, Utrecht, tel. 030 2313835. 

Tijdens de tentoonstelling De Dom digitaal 
is het mogelijk een reis door de tijd te ma 
ken in Museum Catharijneconvent. Het 
museum toont de historische ontwikkeling 
van het verbeelden van het Utrechtse 
Domcomplex: van de oudste afbeelding 
van de Domkerk op een zegel uit 1292 tot 
en met de CD- Rom uit 1998, de CD-Dom. 
De geschiedenis van het Domplein staat 
centraal op de CD-Dom, een CD-Rom met 
driedimensionale beelden van de histori 
sche bebouwing op het Domplein. Zo is het 
mogelijk een virtueel bezoek te brengen 
aan de pas ingestorte Domkerk in 1674. 
Naast de CD-Dom wordt de geschiedenis 
van het plein in beeld gebracht door mid 
del van tekeningen, prenten, maquettes en 
schilderijen. 
Het bezoekerscentrum RonDom organi 
seert stadswandelingen rond dit thema: tel. 
0302333036 

Kanonnen, klokken en kandelaars - Koper 
en brons uit Rotterdam 
9 april tot en met 5 september 1999 
Kandelaars, kasten en keukengerei - Huis 
raad op prent en tekening 

26 maart tot en met 27 juni 1999 
dinsdag tot en met vrijdag 10.00-17.00 uur; 
zaterdag, zondag en feestdagen 11.00- 
17.00 uur 
Het Schielandshuis, Korte Hoogstraat 31, 
Rotterdam, tel. 010 2176767. 

Op de tentoonstelling 'Kanonnen, klokken 
en kandelaars' staat Rotterdams gietwerk 
in koper en brons centraal. De opstelling 
toont de rijke historie en de veelzijdigheid 
van de Rotterdamse koper- en bronspro 
ductie: bronzen luiklokken, sierkanonnen 
en vijzels, geelkoperen kroonluchters, kan 
delaars, doopbekkenhouders en lezenaars. 
Een deel van de voorwerpen stamt uit de 
collectie van het Historisch Museum Rot 
terdam. Dit materiaal is aangevuld met 
bruiklenen uit binnen- en buitenland. Ook 
veel kerken hebben hun medewerking ver 
leend en hun lezenaar of kroonluchter in 
bruikleen gegeven. Hierdoor is een repre 
sentatief overzicht ontstaan van de om 
vangrijke productie van de Rotterdamse 
gieters. 
Aansluitend op de tentoonstelling 'Kanon 
nen, klokken en kandelaars' toont De Atlas 
van Stolk onder de titel Kandelaars, kasten 
en keukengerei circa 80 prenten en teke 
ningen, waarop huisraad van koper en an 
dere huishoudelijke voorwerpen zijn afge 
beeld. 
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VERENIGINGSNIE~WS 

Voorjaarsvergadering lO-jarige VNK 
in teken van de kerkelijke kunst 

Een van de pronkstuk 
uit de Goudse Gast 
huiskapel: een zestien 
de-eeuws drieluik uit 
de Sint-Ianskerk van 
Dirck Barendsz (1534- 
1592). Foto Museum 
Het Catharinagasthuis. 

De kerk in het museum 
Ook dit jaar is de VNK voor haar voorjaars 
vergadering weer te gast in het museum 
voor kerkelijke kunst in Nederland, het 
Catharijneconvent. De afgelopen jaren 
heeft de vereniging een bijzondere band 
opgebouwd met dit museum. Met een col 
lectie kerkelijke kunst van alle gezindten 
vormt het als het ware een natuurlijke part 
ner voor een vereniging die zich nu precies 
tien jaar richt op alle beoefenaars van de 
vaderlandse kerkgeschiedenis. Het kost elk 
jaar weinig moeite om rond de jaarverga 
de ring een lezingenprogramma te beden 
ken, dat aansluit bij een lopende tentoon 
stelling in het museum. Omdat het 
Catherijneconvent een ingrijpende ver 
bouwing en herinrichting meemaakt, ge 
baseerd op nieuwe visies op de uitstalling 
van kerkelijke kunst, zal TNK-redactielid en 
medewerkster van het museum, mevr. drs. 
Tanja Kootte dit keer ingaan op de ideeen 
over de nieuwe inrichting. 
In Gouda heeft het stedelijk museum Het 

Programma voorjaarsvergadering 
Museum Catharijneconvent, Utrecht 
Zaterdag 17 april 1999 

10.30 Ontvangst 
10.45 Huishoudelijke vergadering 
11.15 Koffiepauze 
11.30 Dr. H. ten Boom, Tien jaar VNK 
12.00 Drs. E.M. Mijnlieff, Ben nieuwe 

bestemming voor de Goudse 
Gasthuiskapel 

12.30 Drs. T.G. Kootte, De herinrich 
ting van het Catharijnecon 
vent 

13.00 Sluiting 

Catharinagasthuis een dergelijke herin 
richting zojuist achter de rug. De Gasthuis 
kapel is daarbij omgetoverd van uitstal 
lingsruimte voor moderne kunst naar een 
meer bij de oorsprong van het gebouw pas 
send onderkomen voor kerkelijke kunst. 
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Conservator drs. E.M. Mijnlieff zal laten 
horen en zien door welke overwegingen de 
directie zich he eft laten lei den. 
Beide kunsthistorische lezingen worden 
voorafgegaan door een korte huishoudelij 
ke vergadering en een jubileumrede van dr. 

H. ten Boom, erelid en een van de 'foun 
ding fathers' van de VNK. Hij zal terugblik 
ken op de eerste tien jaar van de vereniging 
en een blik vooruit werpen. 
Leden en andere belangstellenden worden 
van harte uitgenodigd. De toegang is vrij. 

Pascalprijs voor Spiertz 

Wegens zijn verdiensten voor de bestude 
ring van de geschiedenis van de Neder 
landse katholieken in de zeventiende en 
achttiende eeuw he eft het Curatorium van 
de Stichting Oud-Katholiek Seminarie de 
Blaise Pascalprijs toegekend aan prof. dr. 
M.G. Spiertz. De prijswinnaar was tot 1993 
hoogleraar in de Geschiedenis van het Ne 
derlands Katholicisme aan de Katholieke 
Universiteit Nijmegen. De prijs werd op 10 
februari jl. uitgereikt in het Museum Catha 
rijnenconvent in Utrecht. In zijn laudatio 

roemde juryvoorzitter prof. dr. J. Visser met 
name de wijze waarop Spiertz steeds weer 
nieuwe perspectieven in het kerkhistorisch 
onderzoek wist te ontwaren. Anders dan 
zijn bekende voorgangers Post, Rogier en 
Polman weet hij zich daarbij te ontworste 
len aan het oude zwart-wit denken over za 
ken als Reformatie en Utrechts Schisma en 
baseert hij zich bij voorkeur op het bron 
nenmateriaal. Ook prees de jury de wijze 
waarop Spiertz zijn studenten de weg naar 
en in de archieven heeft gewezen. 

In Memoriam 
Op 12 januari 1999 overleed op 74-jarige leeftijd de oud-adjunct-archivaris van Leiden 
en priester in de Oud-Katholieke Kerk, onze vriend drs. Hauke N. Lever land. 
Hij was afgestudeerd in de theologie en in het Nederlandse recht en was tevens in het 
bezit van het befaamde oude radicaal van "wetenschappelijk archiefambtenaar der 
eerste klasse". 
Als hoofd van de studiezaal van het Leidse archief (1953-1989) - in Nederland een uni 
cum: een hoger archiefambtenaar die dagelijks op de studiezaal bezig is met het pu 
bliek - he eft hij vooral veel amateur-onderzoekers aan zich verplicht, doordat hij altijd 
bereid was hen voort te help en en te begeleiden, zelfs als hem dat zeeen van tijd kost 
teo Maar ook gerenommeerde geleerden zette hij bij hun onderzoek op het goede 
spoor. 
De middeleeuwse kerkgeschiedenis had zijn grote liefde. Op een enkel onderdeel na, 
was zijn imposante studie over de geschiedenis van de Hooglandse of Sint-Pancras 
kerk bij zijn heengaan voltooid. Medewerkers van het archief zullen het werk voor de 
druk gereed maken. 
Bauke was vanaf de oprichting lid van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiede 
nis. 
Wij gedenken in hem een bewogen mens, een trouwe strijdmakker en een bezield vak 
genoot. CJ.G.J. van Booma) 
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R G N E 

FrederikAdriaan van Loenen 
De heer Van Wijk uit Vianen is op zoek naar 
meer infomatie over de predikant Frederik 
Adriaan van Loenen, die van december 
1857 tot november 1861 te Vianen 'stond', 
De vragensteller zij hier reeds verwezen 
naar de 'Naamlijsten van hervormde predi 
kanten' van W.M.C. Regt (in handschrift), 
bewaard op het Centraal Bureau voor Ge 
nealogie. Hierin wordt onder 'Vianen' ge 
meld dat Van Loenen geboren werd te 
Harderwijk op 31 oktober 1820 en kandi 
daat was in Gelderland in 1851. Voor zijn 
komst naar Vianen diende Van Loenen in 
Grijpskerke (1852-1855) en Hoenderloo 
(1855-1857), na zijn vertrek uit Vianen te 
Ee (1861-1865), Ommeren (1865-1866), 
Wolsum (1866-1869), Katwijk aan Zee 
(1869-1873), Haarlemmermeer (1873- 
1876), Kubaard (1876-1881), St. Antonie 
polder (1881-1883), Nieuw-Beijerland 
(1883-1889), Nieuwland (1889-1897). Na 
zijn emeritering (1 augustus 1897) vestigde 
Van Loenen zich te Voorburg, waar hij 11 
juni 1900 overleed. Hij was gehuwd met Jo 
sephine Ie Brun (geboren te Muntok in Ne 
derlands- Indie). 
Misschien beschikken andere VNK-Ieden 
nog over meer gedetaillieerde gegevens 
over leven en werk van Frederik van Loe 
nen. Antwoord rich ten aan: 
A.H. van Wijk, Pr. Julianastraat 24, 4132 CB 
Vianen. 

RondAfscheiding 1834 
Vanaf 1825 waren er vaak bijeenkomsten 

van mens en voor wie de prediking in de 
Hervormde kerk niet meer voldeed. Zij 
kwamen in kleine groepen bij elkaar om 
oude geschriften, de Bijbel of vertalingen 
daarvan te bespreken. Wie weet meer van 
de inhoud van de geschriften en van de 
preken die in die periode werden bespro 
ken? Men no em de ze huisgemeenten, want 
ook na de Afscheiding was het nog verbo 
den om met meer dan 19 personen samen 
te zijn. 
J. Tigelaar, Hoofdweg 83, 9422 AL Smilde, 
tel. 0592-412459. 

Ds. Pieter Zonne inAmerika 
De heer J. Zonne zoekt ten behoeve van een 
familiekroniek meer informatie over ds. 
Pieter Zonne, geboren in Vlaardingen op 4 
augustus 1807, overleden in Cedar Grove 
Wisconsin (VS) op 8 augustus 1865 en ge 
huwd met Adriana Wilhelmina de Waal. Ds. 
Pieter Zonne was als afgescheiden predi 
kant een van de laatsten die we gens over 
treding van de artikelen 291 en 295 van de 
code Penal in Nederland werd veroordeeld 
en beboet. Mede hierdoor vertrok hij 23 
mei 1847 met 130 Zeeuwen naar Sheboyan 
Wisconsin. De heer J. Zonne zoekt de hu 
welijksdata, de plaats van waaruit ds. Pieter 
Zonne met het zeilschip Snelheid naar 
Amerika vertrok en meer informatie over 
diens leven en werk aldaar. Ook een foto 
zou van ds. Pieter Zonne zou zeer welkom 
zijn. Antwoord richten aan: 
J. Zonne, Oudweg 3, 3214 XN Zuidland. 
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Bezoek onze homepage: 
www.eburon.nlltnk.htm 


