Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis

(TNK)

Tijdschrift vaal' Nederlandse Kerkgeschiedenis (voorheen: Kerktijd)
verschijnt vier maal per jaar (in maart, juni, september en december) en is een uitgave van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNKl. Het TNK wordt kosteloos aan de leden toegezonden. Voor niet-leden is dit nummer te bestellen voor f 10,exclusiefporto- en administratiekosten, bij het secretariaat van de
VNK. Zij die in de loop van een kalenderjaar lid worden van de
VNK, ontvangen ook de reeds eerder in dat jaar verschenen nummers van het TNK.
Redactie: dr. W.J. van Asselt, Ede, voorzitter; mw. drs. E. Geudeke,
Uithoorn, secretaris; dr. P.H.A.M. Abels, Gouda, eindredacteur; drs.
G.E.A. Ackermans, Nijmegen; P.J.H.EM. van Besouw, Boxtel; mw.
drs. T.G. Kootte, Vleuten; dr. J. van Sluis, Berlikum; dr. A.Ph.E Wouters, Berkel en Rodenrijs, eindredacteur.
Vaste medewerkers redactie: dr. W]. van Asselt, Ede, voorzitter; mw.
drs. E. Geudeke, Uithoorn, secretaris; dr. P.H.A.M. Abels, Gouda,
eindredacteur; P.J.H.EM. van Besouw, Boxtel; mw. drs. T.G. Kootte,
Vleuten; dr. J. van Sluis, Berlikum; dr. A.Ph.E Wouters, Berkel en
Rodenrijs, eindredacteur. Drs. T. Barnard, Leiden; drs. E.H. Bary,
Wijchen; dr. EA. van Lieburg, Dordrecht; mw. drs. I. Van der Lugt,
Kampen.
Kapij: Artikelen voor het Tijdschrift uoor Nederlandse Kerkgeschiedenis te zenden aan de eindredactie, Sleedoornsingel 1, 2803 BZ
Gouda (e-mail: pibo@euronet.nl). Mededelingen voor de rubriek
Evenementen aan mw. drs. T.G. Kootte, Postbus 8518, 3503 RM
Utrecht. Boeken ter bespreking of aankondiging aan dr. J. van
Sluis, Foareker 2,9041 GB Berlikum. Kopij voor het nummer van
september 1999 dient uiterlijk 15 augustus in het bezit van de
eindredactie te zijn. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden mededelingen te bekorten. Aanwijzingen voor de kopij
zijn te verkrijgen bij de eindredactie.

Inhoud

38 Nieuwe tijden, nieuwe vragen
39 WimJanse
Wilhelm Klebitz (ca. 1533-1568) uit
Namitz. Een irenisch non-conformist
met Nederlandse betrekkingen
49 Henk ten Boom
Tien jaren VNK; terugblik en uitzicht
54 Boekennieuws
60 Onderzoek
64 Evenementen
64 Verenigingsnieuws
Kerkhistorische dag 1999 in Tiel
Bestuurssamenstelling

Aduertenties: Opgaven van advertenties en aanvragen van tarieven
te rich ten aan Uitgeverij Eburon, Postbus 2867, 2601 CW Delft, tel.
015-2131484.
Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK)
De Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNKl, opgericht 27 mei 1989, fungeert als een landelijk platform voor geinteresseerden in de Nederlandse Kerkgeschiedenis. De Vereniging
profileert zich breed en is toegankelijk voor mensen met historische belangstelling, amateurs en vakhistorici, ongeacht hun confessionele achtergrond.
De contributie van de Vereniging bedraagt f 35,- per jaar, voor leden in het buitenland f 55,- per jaar (inclusieff 20,- incassokosten),
na ontvangst van een acceptgirokaart te storten op postrekening
5965210 t.n.v. Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, Bodegraven. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van de Vereniging, Sleedoornsingell, 2803 BZ Gouda, tel. 0182537272 (na 18.00 uur).
ISSN 1388-30380
http://www.eburon.nlltnk.htm
©1999 VNK. Niets uit deze uitgave mag, op welke wijze dan ook,
worden vermenigvuldigd en/ of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

TNK IG. 2 (1999)

37

Nieuwe tijden, nieuwe vragen

e wetenschapper is voortdurend op zoek naar de waarheid. In zijn meest optimistische scenario bouwt hij aan een piramide, die bestaat uit een brede basis van onkunde en nieuwsgierigheid, maar naarmate zijn onderzoek vordert zich onvermijdelijk toespitst op de absolute waarheid. Volgens John Maddox, voormalig hoofdredacteur
van het gezaghebbende tijdschrift Nature, is dit echter een onbereikbaar ideaal. In zijn
nieuwste boek, What remains te be discovered, laat hij zien dat de mensheid in de loop der
eeuwen steeds opnieuw gedacht heeft dat grote ontdekkingen de absolute waarheid binnen handbereik brachten, maar steeds opnieuw bleek de werkelijkheid anders. Nieuwe
ontdekkingen leverden hoofdzakelijk nieuwe vragen en onzekerheden op. De enige troost
die Maddox de worstelende wetenschapper weet te bieden is dat zijn vragen steeds beter
worden.
Geldt deze natuurwetenschappelijke 'wetmatigheid' ook voor de wetenschappelijke
beoefening van de kerkgeschiedenis? Onlangs verschenen in deze discipline weer enkele
indrukwekkende boeken, die bij sommigen de vraag zullen doen rijzen of er op die terreinen nog wei iets te onderzoeken overblijft. David Bos' In dienst van het Koninkrijk over de
beroepsontwikkeling van hervormde predikanten in de negentiende eeuw oogstte 14 mei
jongstleden een juichende recensie in De Volkskrant van de hand van de toch zelden euforische Michael Zeeman. Drie dagen eerder presenteerde Wiebe Bergsma in Leeuwarden
zijn vuistdikke Tussen Gideonsbende en publieke kerk, waarmee het laatste woord over de
Reformatie in Friesland voorlopig wei gezegd lijkt te zijn. Beide auteurs hebben getracht
de waarheid zo dicht mogelijk te benaderen, maar anders dan in de objectieve natuurwetenschap blijft het echter altijd him waarheid. De geschiedschrijver hoeft zich bij voorbaat
geen illusie te maken dat met zijn werk in lineaire zin vooruitgang wordt geboekt. Hij moet
zich troosten met de gedachte dat elke tijd nieuwe vragen zal oproepen en er dus altijd
voldoende over zal blijven om te ontdekken. Waarmee de waarheid van Maddox toch ook
- miss chien wei vooral - door historici onderschreven zal worden.
In dit nummer worden ook weer kleine bijdragen geleverd aan deze permanente ontdekkingstocht. Wim lanse richt de schijnwerpers op een kerkelijke non-conformist uit de
zestiende eeuw, over wie in de Nederlandse historiografie nog maar zeer weinig bekend is.
In de rubriek Onderzoek geeft Gian Ackermans aan met welke eigentijdse vragen historici van de Katholieke Universiteit Nijmegen het verleden tegemoet treden. Oud-voorzitter
en erelid van de VNK blikt in zijn jubileumrede - uitgesproken ter gelegenheid van het
tweede lustrum - terug op de pogingen van deze nog jonge vereniging om de kerkgeschiedschrijving in interconfessioneel verb and te bevorderen. In dat opzicht gaat het bestuur onverdroten voort op de ingeslagen weg: op zaterdag 6 november worden de schijnwerpers gericht op het Gelders Rivierengebied, tijdens de elfde kerkhistorische dag in het
Raadhuis van Tiel.
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Wilhelm Klebitz (ca. 1533-1568) uit Namitz

Een irenisch non-conformist met
Nederlandse betrekkingen'
Wim Ianse
e theoloogWilhelm Klebitz uit Namitz in Brandenburg verdient grotere bekendheid. Ook in Nederland, waar hij in Zwolle, Deventer en
Antwerpen (dat to en behoorde bij de zuidelijke Nederlanden) zijn sporen achterliet.
Voorzover hij bekend is,2 staat hij als twistziek, zwingliaans polemicus te boek. Een
gereformeerd tijdgenoot sprak van 'klebitziaanse heftigheid'," Klebitz zou een typische representant zijn van het militante,
confessionele particularisme uit de tweede
he lft van de zestiende eeuw.? Dit stereotype
omtrent Klebitz vereist revisie. De voorliggende bijdrage biedt een proeve daarvan.
De beoogde correctie nuanceert tegelijk de
traditionele voorstelling van het confessionalisme. Maar eerst: wie was Klebitz en wat
bezorgde hem het odium een ruziezoeker
te zijn?

D

vier of vijf pleegkinderen in West-Europa
rondzwervend," verdiende hij een karige
boterham door te doceren en te publiceren
in een typisch humanistische veelzijdigheid: als theoloog, filoloog, wiskundige,
sterrenkundige en astroloog; als toneelschrijver en politiek succesdichter (waarbij
hij tegen keizer Maximiliaan partij kOOS9);
als corrector, samensteller, vertaler en uitgever van een (paracelsiaans) toxicologisch
handboek, 10 van een natuurhistorische beschrijving van Malta!' en van politieke
traktaten; en als pamflettist, vermoedelijk
ten dienste van prins Willem van Oranje.F
Op zijn zwerftocht deed Klebitz ook de
Nederlanden aan. In maart en april 1561 zat

Korte biografie
Klebitz' naam is onafscheidelijk verbonden
aan die van zijn roemruchte, ultra-orthodox lutherse opponent Tilemann Heshusen
(1527 -1588), superintendent en hoogleraar
theologie in Heidelberg. Deze was veruit
zijn meerdere, niet aileen intellectueel en
ambtelijk - Klebitz was vanaf 1558 zijn diaken en hulp-prediker in Heidelberg - maar
ook in temperament en aantal ambtsontheffingen.? Na schermutselingen over de
toelaatbaarheid van naaktsculpturen en
gezangen in de kerk werden beiden door
paltsgraaf Frederik III we gens querulantisme in september 1559 afgezet, Klebitz voor
de eerste keer in zijn leven, Heshusen voor
de derde (van de in totaal zeven) keer. Aanleiding daartoe was het avondmaalsconflict, dat de gereformeerden in de Palts tegen de model-lutheraan Heshusen hadden
aangewakkerd. De zelfbewuste baccalaureus Klebitz had men daarbij als blaasbalg
gebruikt, om hem na Heshusens val zonder
pardon afte danken."
Ondanks herhaalde rehabilitatieverzoeken? kwam de oud-diaken, gebrandmerkt
door het Heidelbergse debacle, niet meer
aan de slag. Met zijn vrouw, zes kinderen en
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K1ebitz' brief aan Daniel von Buren van
maart 1561 vanuit
Zwolle. De beginregel
vermeldt: "Cum familia
mea Suollam veni"
[Met mijn gezin ben ik
in Zwolle aangekomen],

Tilemann Heshusen
(1527-1588), superintendent en hoogleraar
theologie in Heidelberg

hij ondergedoken op het lommerrijke landgoed van een zekere "Iuffer de Wreda" bij
Zwolle+' - vermoedelijk de havezate Dieze
bij Dalfsen, die mogelijk bewoond werd
door de ongehuwde Gerbrich de Wrede
(t 1566).14 In de rust van deze "Toscaanse
villa", zoals hij zijn asiel verrukt omschreef,
concipieerde Klebitz drie avondmaalstraktaten.!" Daarvoor consulteerde hij de bibliotheek van het Heer Florenshuis in
Deventer, waar hij onder andere de beroemde Biblia Dudesch (Halberstadt 1522)
bewonderde.!" die in 1617 voor drie schepels tarwemeel in bezit van de huidige
Stads- of Atheneumbibliotheek kwam.!?
Mogelijk voorzag Klebitz intussen als leraar
Grieks of wiskunde aan de Latijnse school
in Zwolle in zijn onderhoud.l" Vlaamse archieven vermelden Klebitz vervolgens onder de predikanten die in Antwerpen v66r
het wonderjaar (1566) optraden.l'' Op de
vlucht voor de keizer stierf Klebitz kort na
een moordaanslag in Parijs, 35 jaar oud.2o
In 1576, 1578 en 1580 treffen we kinderen
van hem aan in de Nederlandse vluchtelingengemeente in Prankfort.s! Zijn directe
volgeling was, naar het zich laat aanzien,

de Amsterdamse politiek pamfiettist, chroniqueur van de Nederlandse Opstand en
Erasmus-vertaler Ellert de Veer (ca. 15401599).22 Eventuele affiniteit van Klebitz'
denken met dat van Sebastian Franck
(1499-1542), Dirk Volckertszoon Coornhert
(1522-1590) en de zogenaamde 'libertijnen'23 is voorwerp van nader onderzoek.
Klebitz kennen wij dus als polemicus en
als een van de talloze slachtoffers van de
'Verbannungszucht' van het opkomende
confessionalisme. De literatuur typeert onze globetrotter als uitermate behendig en
halsstarng." Zijn filippica tegen Heshusen,
Oueruiinning der uiaarheid (1561), heet
ergens een "aan geschiedvervalsing rijk
schotschrift dat welhaast vervolgingswaan
verraadt't-" Ook zijn vijftig bladzijden tellende biografie - de enige tot nu toe - van
de hand van de Nederlandse historicus A.A.
van Schelven uit 1923 tekent hem als onverzettelijke vechtersbaas" Overigens liet
Van Schelven ons een zeer verdienstelijke
schets na, met daarin de bespreking van
ongeveer vijftien van Klebitz' geschriften
alsook de uitgave van vijfbrieven, waaronder drie aan Heinrich Bullinger te Zurich.
Negentig procent van de door Van Schelven
vermelde gesehriften is polemiseh van
aard. Aan een theologisehe plaatsbepaling
waagde Van Sehelven zich niet, op het globale oordeel na, dat Klebitz in Heidelberg
"van meet af beslist de zijde der Zwitsersehe reformatie" zou hebben gehouden."?
Ook de overige literatuur bestempelt deze
anti-Iutheraan vrijwel unaniem, even onvermijdelijk als ongenuaneeerd, als 'zwingliaan',
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Het is mijn voornemen, elders in een bredere studie deze vermeende zwingliaanse
polemist te herinterpreteren en te herwaarderen, mede op grond van nieuw arehiefmateriaal, waaronder twaalf (uiterst
zeldzame) gedrukte en negen ongepublieeerde werken en vierentwintig brieven
van en een brief aan Klebitz. Mijn voorlopige these laat zieh in drie punten samenvatten.
1. Onmiskenbaar is Klebitz' optreden tegendraads, vormt zijn werk als retorisehe eonstruetie een staaltje onvervalste
polemiek, en zijn beide niet zonder eigenbelang als een roep om bestaansrecht. Paradigmatiseh is de klacht uit
zijn Heidelbergse tijd, dat superintendent Heshusen de kinderen van Klebitz
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het eten uit de mond steelt, door de bediening van de doop - waarvoor een vergoeding gegeven werd - niet aan K1ebitz
te gunnen maar aan een andere diaken,
zodat deze nu "smakelijk kippen eet".28
2. Inhoudelijk evenwel stelt zijn oeuvre

K1ebitz in het licht als exponent van de
irenische traditie van de via media, de
gulden middenweg, zoals belichaamd,
theologisch, door bijvoorbeeld
de
Straatsburgse 'theoloog van de dialoog'
Martin Bucer en pregnanter Georg Cassander, en theologisch-filosofisch onder
andere door de Bazelse humanist Sebastien Castellio. Terwijl K1ebitz in theologisch opzicht een tussenpositie tussen
lutheranisme, zwinglianisme en calvinisme inneemt, bepleit hij ruimte voor
aile denominaties: zwinglianen, calvinisten, lutheranen en anglicanen, maar
ook humanisten, katholieken, dopers en
dissidenten zoals 'Franckisten' of 'enthousiasten' of de genoemde apostel
van de tolerantie, Castellio en de jegens
dopers tolerante predikant van de Nederlandse vluchtelingengemeente
in
Londen, Adriaan van Haemstede. Alleen
de intolerante confessionalist dissoneert naar K1ebitz' inzicht in dit gezelschap.
3. Dat confessionele differentiatie de tegenreactie van tolerantie oproept, is bekend.29 Minder bekend lijkt de paradox,
dat bij die tegenreactie het genre van de
polemiek aan de tegenstander ontleend
en als literaire strategie tot vreedzaam
samenleven gebruikt wordt. K1ebitz'
doel is niet een theologische consensus
als basis voor een brede interconfessionele eenheid, maar erkenning van de
ander op basis van overeenstemming in
een smal gehouden centrum, dat hij
kortweg als "het ene fundament Iezus
Christus" omschrijft. Dat dit - polemisch
verwoorde - theologisch reductionisme
en deze conciliante opstelling in het
confessioneel intolerante klimaat van
de laat -zestiende eeuw weinig krediet
had, mag duidelijk zijn.
Ter adstructie van mijn these stip ik achtereenvolgens de aard van K1ebitz' irenisme
en de polemische vormgeving van zijn irenisch streven aan.
Confessioneel irenisme
In recente bijdragen over tolerantie en irenisme in de zestiende en zeventiende eeuw
bepleit G.H.M. Posthumus Meyjes het ge-
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bruik van het begrip 'irenisme' boven de
zijns inziens vagere aanduiding 'tolerantie'.
Eerstgenoemde term zou motief en doelstelling van zekere auteurs beter tot uitdrukking brengen: in een vredelievende geest de
verschillen en tegenstellingen tussen kerken
en staten te overstijgen.P Meyjes onderscheidt daarbij tussen staats-irenisme C'irenisme etatique'), confessioneel irenisme en
utopisch irenisme. Zijn voor de laatste variant een zeker religieus individualisme en
een anti-institutionele tendens typerend
(zoals bij Serrarius, Zwicker en Comenius),
bij de eerste twee Ie eft de overtuiging, de religieuze twisten te kunnen transcenderen
door de gemene deler van aile confessies,
bijvoorbeeld de Apostolische Geloofsbelijdenis, te accentueren (zo bijvoorbeeld Cassander, Calixtus en Hotmam." Hoewel deze
differentiatie vooral betrekking he eft op de
periode na K1ebitz, is zij dienstig voor de positionering van K1ebitz.
Een vingerwijzing geeft ook de dogmenhistorische analyse van K1ebitz' theologie.
Een dergelijke analyse doorbreekt de traditionele dogmenhistorische classificatie.
Zozeer zoekt Klebitz, bijvoorbeeld in zijn
avondmaalstheologie, een midden, dat de
kwalificatie 'zwingliaans' of 'spiritualistisch' slechts ten dele juist is.32 Goedluthers is hij met de afwijzing van het massieve materialisme in de lutherse presentieleer evenmin.P Van de meer gematigde,
humanistisch gezinde lutheraan Philipp us
Melanchthon scheidt hem zijn nadruk op
de noodzaak van een gelovige ontvangst
van het sacrament" Met Bucer en diens
leerling Calvijn verbindt hem de gedachte,
dat de avondmaalsganger door de werking
van de Geest deel heeft aan niet minder
dan de "waarachtige substantie van Christus' lichaam'P" K1ebitz om die reden buceriaan of calvinist te noemen, geeft evenmin
pas. Bij gebrek aan een passende aanduiding typeer ik hem voorlopig als 'theoloog
tussen de fronten'.
Met deze theologische tussenpositie correspondeert nu K1ebitz' irenische opstelling. Tolerant is hij niet: de gnesio- of'echte'
lutheranen zijn in zijn polemieken steeds de
gebeten hondo De lutherse "neopapisten"
acht hij roomser dan de paus.36 Smakelijk
dist K1ebitz op, hoe de lutheraniserende
pastoor van Heino bij Zwolle zieke koeien
geconsacreerde hosties als geneesmiddel
toediende en vervolgens door de Deventer
domdeken met ontslag bedreigd werd ...
"propter Lutheranam haeresin", wegens hitherse ketterij-'? Met andere woorden: zo ver
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hebben Luthers epigonen zich van het klassiek katholieke geloof verwijderd.
Klebitz' gebetenheid op de orthodoxe lutheranen toont, waar het voor hem op aankomt. De gnesio-lutheranen hebben tegen,
dat zij intolerant zijn en het geweten van
anderen binden aan meer dan wat heilsnoodzakelijk
is. Anti-confessionalistisch,
eerder irenisch dan tolerant, verklaart Klebitz: er is maar een heilsfundament, Chris-

tus, en men verwarre dit ene fundament
niet met de vele fundamentele geloofsartikelen, zoals die van het apostolicum. Overeenstemming in het ene fundament schept
ruimte voor allen, bij alle verschil inzake
fundamentele artikelen. Wie onwetend
dwaaltinzake een fundamenteel geloofsartikel (of dat nu de maagdelijke geboorte of
zelfs de godheid van Christus is), heeft
daarmee nog niet het fundament zelve verlaten, met andere woorden, is daarmee nog
geen ketter.38 De confessionalisten maken
het fundament breder dan bijbels gerechtvaardigd is, bijvoorbeeld door hun ubiquiteitsleer tot dogma te verheffen, maar zelfs
voor hen is er plaats.P Zoals ook voor Ambrosius, Epiphanius, Erasmus, en Zwingli
met hun heilsuniversalisme (de gedachte
dat heiden en en Turken buiten Christus
om door de natuurwet eeuwig gered kunnen worden) en voor chiliasten als Irenaeus, Lactantius en Papias.t''Vele grote geesten hebben gedwaald in fundamentele
artikelen zoals opstanding, hemelvaart,
moederbelofte (Genesis 3:15), predestinatie en vagevuur - Augustinus evengoed als
Eva en Abraham; Erasmus, Luther en Calvijn net zo goed als Chrysostomus, Irenaeus, Melanchthon, Eber, Brenz, Osiander,
Chemnitz, en Bullinger. Wie zou willen beweren dat dezen allemaal uit het 'boek des
levens' (Openbaring 3:5) geschrapt zijn?41
Wie polemiseert over de geheimenissen
van het geloof-de periferie - is niet beter
dan de soldaten die dobbelden om Christus' tuniek terwijl zij hemzelf - het centrum
- aan het kruis achterlieten.v
Klebitz' reductionisme is geen relativisme of indifferentisme. Zeker, vrijheid van
onderzoek waarbij de menselijke rede ten
volle gehonoreerd wordt, bepleit hij stellig.
Niet elke vraag die met 'hoe?' of 'hoezo?'
begint, is een blijk van ongeloof.43 Er is een
gerechtvaardigd 'didactisch hoe' en een ongelovig 'joods hoe'. Het eerste is het 'hoe'
van Maria: "Maar hoe moet dat dan? Ik heb
geen omgang met een man" (Lucas 1:34).
Het tweede is het 'hoe' van Zacharias: "Hoe
kan ik daar zeker van zijn? Ik ben een oude
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man en mijn vrouw is al op jaren" (Lucas
1:18).44 Er bestaan onuitsprekelijke geheimenissen, zoals de triniteit. Maar wie zich
voortdurend vroom verschuilt achter een
beroep op 'het wonderbaarlijke' en 'het onuitsprekelijke' - zoals de gnesio-lutheranen
in hun leer van Christus' werkelijke tegenwoordigheid in het sacrament - staat redelijk onderzoek en een helder antwoord in
de weg."
Uiteindelijk gaat het Klebitz er evenwel
om, ten dienste van de vrede ruimte te
scheppen, niet alleen voor de brede historische "katholiek-christelijke=" consensus
waarop hij zich rijkelijk beroept (van de
vroege kerk via Bonaventura tot Erasmus),
maar ook voor het hele spectrum van contemporaine Duitse, Zwitserse, Franse, Engelse en Nederlandse theologen.F Onder
hen zijn Luther, Melanchthon, Zwingli,
Bullinger, Bucer, Musculus, Calvijn, Beza,
maar ook Castellio, Osiander, Hyperius,
Eber, Hardenberg, Andreae, Brenz, Westphal, Chemnitz, en zijn anglicaanse vriend
John Pedder, deken van Worcester.48
Van Haemstede en de Londense dopers
Maar ook dopers en katholieken hebben
hun bestaansrecht. In Het fundament van
het heil ([Lausanne?] 1563) - een tot voor
kort onbekende apologie voor de reeds geno em de Adriaan van Haemstede, die door
bisschop Grindal in 1560 geexcommuniceerd werd als predikant van de Nederlandse exulantengemeente in Londen wegens tolerantie jegens plaatselijke dopers'?
- bepJeit Klebitz, stringenter nog dan Aeontius het na hem doen zou (1565),50 de Londense dopers als zwakkere broeders in de
kerkgemeenschap te accepteren.s!
In
plaats van hen met de Munsterse dopers of
de Batenburgers over een kam te willen
scheren, beveelt hij ze met Cassander het
oordeel van de "allergenadigste Vader"
aan.52 De lutherse ubiquiteitsleer (inzake
Christus' lichamelijke alomtegenwoordigheid) doet de kerk meer schade dan de dopers- melchioritische incarnatie-leer (volgens welke Christus niet vlees en bloed
aannam uit Maria's 'vervloekte' vlees).53
Deze dopers dwalen onwetend, in onkunde van Christus' eeuwige generatie en incarnatie, maar zij bouwen wei op hem.54
En is goede wijn niet heilzaam voor de
drinker ook als deze niet weet van welke
druif of berg ze afkomstig is?55 Velen dwalen van de weg af, maar komen toch over de
velden daar, waarheen de weg leidt.56

TNK IG. 2 '1999'

~-

~.• "

Titelpagina van De fun-

- --_ -. --;:-;---,--

damento salutis, [Lausanne?11553
t.

•....•.. il,

,J

II ,~~

~.h~""

IJ" .7>.

~;-

[=15631 .

",...

i, ,1

a.. E:

TO

SALVTIS

Pia & vtilis Idmonitlo,multas
.symboli Apoftolici corrupteliS dErrgcn,.
Authort
VVilhdmo Klcbitio •

r, Corinth·t·
. Fundamcntum alind ncmo ~
nere potef] prartu' id 'luodl'0ll'
filil cft.'1uod caj,ens CbrillW.

Anno,M,D,LIII.

Sekten behoren weliswaar niet tot de
christelijke kerk, aldus Klebitz in zijn apologie, maar onder hen kunnen zich welleden
van Christus' lichaarn, de kerk, bevinden.
Lot was onder de Sodomieten, maar was
geen Sodomiet. "Tussen ketters leven is niet
hetzelfde als een ketter zijn".57 Wie onwetend zondigt, wordt door God ontzien, zoals
in het wereldlijk recht de vrouw die in het
duister met een ander slaapt in de overtuiging dat het haar echtgenoot is, milder gestraft wordt dan zij die bewust met een ander slaapt.F' Wie niet van zijn dwaling kan
worden overtuigd, is geen ketter in eigenlijke zin, zoals "zelfs Beza" tegenover Castellio
he eft moeten toegeven.s? Maar bovendien:
zoals God de drie jongelingen in de brandende oven in Babel tegen de vlammen kon
beschermen [Daniel 3:28], zo kan hij zijn
uitverkorenen in het uur van hun dood nog
door Christus' bloed reinigen. Wie zal dan
hier en nu al een oordeel uitspreken? Zijn er
al niet voldoende tyrannen die bloed vergieten?60 Is hier invloed van de door Castellio nagevolgde herijking van het traditioneIe ketter-begrip door Sebastian Franck (in
zijn Ketzerchronik, 1536) hoorbaar: God alleen kent zijn ware volgelingen en het is
niemand geoorloofd zijn naaste als ketter te
bestempelen en behandelenr''!

van de 'katholieke kerk'.62 Julius Pflug, bisschop van Naumburg-Zeitz, voorstander
van kerkhervorming en gesprekspartner

Katholieken
Frappant is ook Klebitz' openheid naar de
katholieken. Met Cassander houdt hij de
'roomse kerk' voor het voornaamste deel
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voor protestanten, heet een "zeer wijs
man".63 Op zijn Overijsselse schuiladres
overweegt Klebitz in 1561 "in de pauselijke
kerk onder te duiken", dat wil zeggen, voortaan als crypto-protestant door het leven te
gaan.64 Het gebruik van het sacrament
hoeft hij er niet om te missen: zelfs als de
priester de instelling van Christus zo corrumpeert, "dat een christen het avondmaal
niet met goed geweten van hem aannemen
kan, hebben de gelovigen de troost, dat de
priesters hun het innerlijke niet ontnemen
kunnen".65 In Zwolle wijdt Klebitz een vooralsnog onontdekt - tractaat aan dit
thema, getiteld Oifft eenen Christenen erlovet sij van eenen Affgoden diener het auentmael under beijde gestalt te entfangen
(1561).66
In een gefingeerde dialoog, Der Gefangner und der Frommer Ketzermeyster (Keulen? 1561), is Klebitz kennelijkzelf de delinquent die op aangeven van de lutheranen
in het kot is gezet. Gelijk Pilatus vindt de
katholieke inquisiteur geen kwaad in hem.
Het fundament waarop beiden elkaar vinden is weer sma!. De gevangene houdt de
decaloog, belijdt het apostolicum, bidt het

paternoster? De inquisiteur ook! Deze zet
zich in voor zijn vrijlating. Als de gevangene geen zwingliaan of lutheraan is, wat dan
wei, zo wil de kettermeester weten:
"Kletzermeysterl: was bistu dan? G[efangner]: ich wolt gern eyn christen seyn, und
geniimet werden. K.: wie bistu dan in die
gefengknis kommen? G: die Predicanten
sagten ich wer Zwinglisch, da niemen mich
die Priester gefangen. K.: die predicanten
heyssen viell dingk Zwinglisch, das Evangelisch ist, und sie sein tyrannischer dan die
priester. ( ... ) Wie aber wen ich dich aus
hiilffte? G.: Lieber her thiit das beste ( ... J
Godt gebe euch seyne genade. K.: Amen.v'"
In 1565 verwerft Klebitz zich zelfs korte tijd
een leeropdracht aan de Keulse universiteit
door zich bereid te verklaren, onder ede
zijn instemming met het rooms-katholieke
geloof te betutgen.s''
Politiek irenisme
Aan dit confessioneel irenisme paart zich
Klebitz' inzet als vertaler in het Duits van
Nederlandstalige politieke pamfletten, mogelijk ten behoeve van Willem van Oranje.69
Zoals bekend stond deze uit religieuze en
politiek-pragmatische overwegingen een
vreedzaam samenleven van de verschillende denominaties voor, zoals tot uitdrukking gebracht onder andere in de Pacificatie van Gent van 1576. Zo vertaalde Klebitz
Oranjes prociamatie van vrijheid van godsdienstuitoefening in Antwerpen (3 september 1566).70 Naar het Jijkt, heeft hij met zijn
Duitse vertalingen het prinselijke streven
willen ondersteunen naar een unie met de
Duitse protestanten en naar hulp van Duitse vorsten in de anti-Spaans-Habsburgse
opstand."! In dit bestek ga ik daar niet verder op in.
Polemiek als strategie van ireniek
Mij zijn weinig anderen bekend, die net als
Klebitz ten dienste van hun irenische
idealen zich van het genre van de polemiek
bedienden. Theologisch lijkt Klebitz in de
rij van bemiddelende, oecumenische en
irenische theologen te staan als Bucer, Melanchthon en Albert Hardenberg, die in
1560 als Klebitz' gastheer in Bremen optrad.i? Dezen trachtten met hun opponenten in gesprek te komen, schriftelijk of in
een persoonlijk onderhoud. Daarbij gingen
zij dikwijls tot het uiterste in het zoeken
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van een dogmatisch compromis, in de
overtuiging dat het onderlinge geschil uiteindelijk slechts een kwestie van 'logomachie', strijd over woorden, was_?3 Eerst toen
de avondmaalscontroverse in NoordDuitsland haar kookpunt bereikte, koos de
gematigde Melanchthon, onder druk van
de bijtende polemiek en de machtshonger
van Klebitz' opponent, Heshusen, voor een
polemisch discours in de vorm van een publiek twistgesprek in Bremen.I?
Wijst Melanchthons tactiekverandering
op een zekere contextualiteit van de irenische strategie? Is wellicht wat Guy Stroumsa "het transformationele karakter van de
polemiek" heeft genoernd?" - dat wil zeggen, de inhoudelijk transformerende werking van formele polemische argumentatie: polemiek tussen A en B leidt tot
wederzijdse inhoudelijke beinvloeding van
A en B - ook van toepassing op de v6rm die
het theologische debat aanneemt wanneer
dat in controversiele context plaatsvindt?
Het zijn namelijk onmiskenbaar de wapens
van de tegenpartij die Klebitz opneemt en
hanteert, kennelijk in navolging van de tegenpartij en met het oog op verstaanbaarheid voor die tegenpartij. Het gehele scala
van polemische technieken, die bijvoorbeeld Heshusen hanteert, vinden we bij
Klebitz terug: het gebruik van beeldspraak,
stereotypen, cliches, overdrijving, reeksvormingen en enumeraties, scheldwoorden, schimpscheuten, ironie, satire, stereotiepe bijnamen, burleske etymologieen,
naamgrappen
(bijvoorbeeld 'Kleinwitz',
'klein grapje', voor Klebitz; en omgekeerd
'Grosswitz', 'reuzenmop' voor Heshusen);
de toepassing van de regels van de logica
ter ontkrachting van het argument van de
opponent; het verschaffen van getuigenverklaringen en getuigschriften; de ridiculisering en verdraaiing van het standpunt
van de tegenstander ad absurdum; het beroep op 'de waarheid', 'het gezond verstand' en 'het algemeen gevoelen'; enzovoort.
In aile voorzichtigheid zou daarom te
spreken zijn van het transformationele karakter van de polemiek als genre, waardoor
de polemiek paradoxaal genoeg een nieuwe literaire strategie kan aanreiken zelfs
aan een irenisch streven, dat intrinsiek aan
die vormgeving tegengesteld is. Omgekeerd bepaalt blijkbaar het streven naar
vreedzaam samenleven niet bij voorbaat
de te volgen strategie. Deze is me de afhankelijk van degene die men bereiken wit van
de communicatievorm die deze hanteert
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en van het geestelijke klimaat waarin deze
verkeert.
Hoe voorlopig en gebrekkig Klebitz' (theologische) positionering nog moge zijn, zoveel is duidelijk, dat het cliche 'zwingliaans
polemicus' Klebitz geen recht doet. Achter
de polemiek gaat confessioneel irenisme
schuil; achter het rondzwervende slachtoffer van het intolerante confessionalisme
gaat de non-conformist verborgen, die zich
met geen groep of beweging vereenzelvigen kan of wil en wiens oecumenische
openheid theologische grenzen overstijgt.
Oat in zijn persoon het irenisch streven in
het gewaad van de polemiek voortleeft tot
in het tijdperk van de consolidatie van de
confessies, impliceert een bescheiden nuancering van het fenomeen 'confessionalisme'. Met Klebitz lijkt in ieder geval de
veelkleurigheid van het gereformeerde
protestantisme alsook van - naar zich vooralsnog laat vermoeden - het Nederlandse
'Iibertinisme' in de laat-zestiende eeuw76
met een nieuwe schakering verrijkt.
Wim lanse (1956) is universitair docent Geschiedenis van het christendom van 5001650 aan de Universiteit Leiden. Adres: Faculteit der Godgeleerdheid, Postbus 9515,
2300 RA Leiden.

1 Het onderstaande is in onderdelen
een bewerking
van voordrachten over Klebitz en van W. Ianse, Der
Heidelberger
Zwinglianer Wilhelm Klebitz (um
1533-1568) und seine Stellung im aufkommenden
Konfessiona!ismus, A. Schindler en H. Stickelberger
(eds.), Die ZUrcher Reformation - Ausstrahlungen
und Riickioirkungen, Zurich 1999. Voor hulp en informatie dank ik mevrouw M.M.M. Leydens (voormalig assistent van de sectie Geschiedenis van het
christendom, UL) en de heren H. Amelink (NRC),
J.C. Bedaux (SAB Deventer), W.A. Huijsmans (GA
Zwolle) en A.J. Mensema (RA Overijssel). De adstructie in de navolgende noten is beperkt gehouden.
2 Zie voora! DBA I 656,184-187;
F. Ortloff, Geschichte del' Grumbachischen Handel A, J ena 1870, 324-341;
ADB 16 (1882), 67 e.v.; A.A. van Schelven, Willem
Klebitius, BVGO 5/10 (1923), 80-133 (hierna aangehaald als Van Schelven); NNBW 7 (1927), 711-7l3;
P.F. Barton, Um Luthers Erbe. Studien und Texte zur
Spiitreformation. Tilemann Heshusius (1527-1559)
[UKG 6], Witten 1972, 194-225; W. lanse, Albert Hardenberg als Theologe. Profil eines Bucer-Schiilers
[SHCT 57], Leiden 1994,399 e.v., 408-412.
3 De wending ingenium Clebitzianum stamt van Girolamo Zan chi; vgl. ADB 16, 68.
4 Vgl. over confessionalisme
en confessionalisering:
Th. Kaufmann, Die Konfessionalisierung von Kirche
und Gesellschaft.
Sammelbericht
tiber eine Forschungsdebatte, ThLZ 121 (1996) 11, 1008-1025; 12,
1112-1121; W. lanse, Canonisering en decanonise-
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ring van de confessie: de reformatie in Duitsland,
K.D. Jenner en G.A. Wiegers (eds.), Heilig boek en religieus gezag. Ontstaan enfunctioneren van canonieke tradities [LSG 2], Kampen 199B, 231-245.
5. Over Heshusen, zie TRE 15, 256-260; I. Mager, Tilemann Heshusen (1527-15BB):
Geistliches Amt,
GlaubensmUndigkeit und Gemeindeautonomie, H.
Scheible (ed.), Melanchthon in seinen Schiilern
[WolfenbUtteler Forschungen 73]' Wiesbaden 1997,
341-359.
6 Vgl. over de Heidelbergse sacramentsstrijd, behalve het in noot 2 genoemde, vooral: V. Press, Calvin ismus und Territorialstaat. Regierung und Zentralbehiirden der Kurpfalz 1559-1619[KHS 7), Stuttgart
1970,221-231; H,J. Hillerbrand (ed.), The Oxford Encyclopedia of the Reformation 2, New York 1996, 140
e.v.

Van Klebitz zelf (Dialogus difficilem deliberationem continens (... J, z.pl. [1560); en manuscripten in
BSB Munchen, Clm 10351, 54, 230/234r SA ZUrich, E
II 437b, 1029) also ok van Heinrich Bullinger in ZUrich, en van de steden Bern, Bazel en Schaffhausen
(o.a. mss in ZB ZUrich, f 213, 17, 415-422; f 62,
BO/B9/201r-203v, SA Weimar, Reg. N. 639, 1; SA ZUrich, E II 360, 229).
8 Achtereenvolgens
verblijvend in Bazel, Bern, ZUrich, Heidelberg, Frankfort, Worms, Emden, Bremen, Keulen, Zwolle, Deventer, Freiburg (of Aken),
Bocholt, Londen, Worcester, Frankfort, Antwerpen,
Keulen, Hessen, Frankfort, Wetterau, Keulen en Parijs.
9 [Wilhelmus
Klebitz], Nachtigal, das ist (... J vom
Utsprung, Anfang und ganzen Process der Wirtzburgischen und Grumbachischen Handlungen ein kurtzer Auszug (... J, [Frankfort) 1567 (over de drukgeschiedenis: Ortloff, Grumbachische Handel 4, 321;
Van Schelven, 116); [Wilhelmus Klebitz], Grabschrift,
das ist, Historischer Bericht und Ursprung, Anfang,
Proces und Ende des Gotischen Kriegs (. . J, [Parijs
156B]' Deutsches Museum (1779) 1, 66-B7; 2, 45B-477
en 552-570 (vgl. Ortloff, Grumbachische Handel 4,
334-437; Van Schelven, lIB e.v.). Voor de zeven kortere gedichten over de Grumbachsche Handel, die
"ongetwijfeld van Klebitz' hand zijn" (Ortloff, Grumbachische Handel 4, 335), zie Deutsches Museum
(1779) 2, 571; (1780) 1, 190-193 en Van Schelven, 120.
10 Wilhelmus Triphyllodacnus,
Gijftiager, Das ist:
Von ursach, reynigung, betuahrung und Cur Pestilentzischer lufft, fiimemer Artzten ratii und bedencken, mit angehencktem unterschied del' Schuler Paracelsi und Galeni, in der Cur gemelter Kranckheyt
(. . J, Frankfort 1567 (VD 16 K 1242); op microfiche:
L.E. Boyle/E. Mittler (eds.), Bibliotheca Palatina:
Druckschriften; MUnchen 1991, F2552/F2553. Over
het Griekse pseudoniem Triphyllodacnus: H. Degering, Kleine Mitteilung, ZfB 39 (1922),344.
II Wilhelmus
Klebitius, Insulae Melitensis, quam
alias Maltam vocant, Historia (... J, Antwerpen 1565.
12 Drey Bapstumb, Das ist Ein uerklerung (... J antreffende die Inquisition und Observation der blutgirigen Placaten vom Cardinale Granduella und seinem anhang erfunden (... J, z.pl. 1566 (VD 16D 2672,
2673); [Wilhelmus Klebitius], Neiiwe Zeittung. In
uielcher (... J erzelet ioirdt, was sich in der berhiimbten
Kauffstatt Antorff zwischen dem 18. und 28. Augusti
dieses 1566. Jars (.... J zugetragen und uerlauffen hat,
[Straatsburg) 1566 (VD 16 K 1244, 1245); Neuu/e Zeitung auss Niderland. Von dem ummgang oder Pro7

cession, so in Antorff gehalten mitten im Augsten, dieses 66. jars (... J. Auch Dess Durchleuchtigsten Printzen von Oranien (... J Mandat, in welchen heiden parteien in Religions sachen frey ubung ziigelassen (. . .),
z.pl. 1566; Confessio. Der Niderlendischen Christen so
inn Antorff in schutz unnd schirm des Durchleuchtigen Printzen von Oranien unnd eins Ehrsamen Rhats
auffgenommen, kurtze bekandtnuss des Glaubens
(. .. J, z.pl. 1566 (VD 16 K 1978, 1979). Vgl. voor deze
pamfletten Van Schelven, 120-122; voor de Confessio
o.a. E.F.K. MUller, Die Bekenntnisschriften del' reformierten Kirche, Leipzig 1903, herdruk ZUrich 1987,
935-940 en W. Heijting, De catechismi en confessies
in de Nederlandse Reformatie tot 1585, Nieuwkoop
1989, 1, 91 en 2B4 e.v.; 2, 314-317; voor de verschillende edities van Neiiwe Zeittung en Neuwe Zeitung
auss Niderland ook: E. Weller, Die ersten deutschen
Zeitungen, mit einer Bibliographie (1505-1599J
[BLVS 111]' TUbingen IB72, IB7 e.v., nrs. 293 en 294.
13 [Klebitz] (Zwolle) aan [burgemeester
Daniel von
BUren) ([Bremen)), [maart 1561), BSB Munchen,
Clm 10351,51, 227r.
14 Vgl. A.J. Gevers en A.J. Menserna, De hauezaten in
Salland en hun bewoners, Alphen aan den Rijn
19973,53-57.
15 [Klebitz] (Zwolle) aan Albert Hardenberg ([Rastedell, 27 april [1561], BSB Mtinchen, Clm 10351, 52,
228. Mijn vermoeden dat op de havezate een heterodox klimaat heerste - bemvloed door Sebastian
Franck of Hendrick Niclaes - laat zich nog onvoldoende bevestigen (zie ook hieronder, bij noot 23).
B.J. van Hattum, Geschiedenissen der stad Zwolle, behelsende een uerhaal van haar eerste beginselen (... J
3, Zwolle 1769, 22 e.v. vermeldt, dat de weduwe van
een zekere Jacob de Wrede in 1562 vanwege haar afwijkende godsdienstige overtuiging uit Zwolle gebannen werd; zie ook S. Elte, Godsdienstige conflicten in Zwolle in het tijdvak van 1530-15BO, VORG 52
(1936), 1-70, aldaar 42. Een relatie met Gerbrich de
Wrede is nog niet gebleken.
16 Zie noot 13.
17 Biblia dudescli dat erste deell en Biblia dudescn
dat ander deell, [Halberstadt: Lorenz Fuchs), 1522,
met houtsneden uit de Keulse Bijbel van ca. 1478 en
van Meester e.O. De aantekening "tribus modiis siligenis" staat op de titelbladzijde geschreven; ik dank
deze mededeling aan J.e. Bedaux.
18 Klebitz (Zwolle) aan Daniel von BUren (Bremen),
27 april 1561, BSB MUnchen, Clm 10359, 79. Vgl. over
de Latijnse school in 1561: S. Elte, Schets van de geschiedenis van de Latijnse school en van het Gymnasium te Zwolle, VORG 69 (1954), 25-94, passim; J.
Frederiks, Ontstaan en ontuiikkeling van het Ztuolse
schooluiezen tot omstreeks 1700. Een historischestudie, Zwolle 1960, 152 e.v. Uit zijn geschriften is af te
lei den, dat Klebitz rond deze tijd Delfzijl, Groningen,
Meppel, Kampen en mogelijk ook Amsterdam bezocht.
19 Vgl. Ph.M. Crew, Calvinist preaching and iconoclasm in the Netherlands 1544-1569, Cambridge
1978, IB2. Zie ook Klebitz (Antwerpen) aan Martin
Chemnitz (Brunswijk), 10 oktober 1563, HAB WolfenbUttel, Cod. Guelf. 504 Novi, 5r-6v.
20 Klebitz (Parijs) aan Graaf [Wolf von Barby) (z.pl.),
3 juni 1568, Deutsches Museum (1779) 1, 62-64; dezelfde (Parijs) aan Johannes Sylvanus (Ladenburg),
Pinksteren 156B, Sachsisches HSA Dresden, Geheimer Rat (Geheimes Archiv), Loc. 9302, 211a-b. Over

arrestatiebevel en Klebitz' dood in september 1568,
zie Ortloff, Grumbachische Handel 4, 339 e.v. (zie
noot 2) en H. Meinert, Die Eingliederung der Niederlandischen Glaubensfiuchtiinge in die Frankfurter Btirgerschaft 1554-1596. Ausziige aus den Frankfurter Ratsprotokollen, Frankfurt a.M. 1981, 152 e.v.,
167,170-172.
21 Van Schelven,
106; H. Meinert en W. Dahmer
(eds.), Das Protokollbucli der Niederlandischen Reformierten Gemeinde zu Frankfurt am Main 15701581, Frankfurt a.M. 1977,204 e.v., 369 e.v.
22 CP. Burger [r., Willem Klebitius en Ellert de Veer,
Het boek. Tijdschrift voor Boek en Bibliotheekwezen,
Tweede Reeks 12 (1923), 318-320.
23 Vgl. over hen: J.-D. MUller (ed.), Sebastian Franck
(1499-1542) [WolfenbUtteler Forschungen 56], Wiesbaden 1993; H. Bonger e.a. (eds.), Dirck Volckertszoon Coomhert. Dwars maar rechi, Zutphen 1989;
P.H.A.M. Abels, Spreekbuis voor dissenters. De
drukkerij van Jasper Tournay, N.D.B. Habermehl en
P.H.A.M. Abels e.a. (eds.). In de stad van die Goude,
Delft 1992, 221-262. Eminent verkennend onderzaek
naar 'libertinisme' in de Nederlanden (een stroming
gestempeld door Schwenckfeld, Franck, Castellio,
Hendrik Niclaes, David Joris e.a.) is verricht door C.
Augustijn en Th. Parmentier, Sebastian Franck in
den nordlichen Niederlanden 1550 bis 1600, J.-D.
Miiller (ed.), a.w., 303-318; C. Augustijn, Die Reformierte Kirche in den Niederlanden und der Libertinismus in der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts,
M. Erbe et al. (eds.), Ouerdenken. Dissens und Toleranz im Wandel der Geschichte. Festschrift zum 65.
Geburtstag von Hans R. Guggisberg, Mannheim
1996,107-121.
Zie ooknoot 15.
24 Zo bijvoorbeeld
W. Hollweg, Der Augsburger
Reichstag von 1566 urui seine Bedeutung fur die Entstehung der Reformierten Kirche und ihres Bekenntnisses [BGLRK 17], Neukirchen- Vluyn 1964, 14; W.
Henss, Der Heidelberger Katechismus im konfessionspolitischen Kriiftespiel seiner Frtihzeit. Historisch-bibliographische Einfiihrung, ZUrich 1983, 14.
25 Barton, Um Luthers Erbe (zie noot 2), 195. Bedoeld is Wilhelm us Klebitius, Victoria veritatis, ac
ruina papatus Saxonici. Responsio Wilhelmi Klebitii
necessaria ad Argumenta Doct. Tilemanni Heshusii
(... ), Freiburg 1561 (lID 16 K 1246).
26 Van Schelven, 87 e.v., 102.
27 Van Schelven, 83.
28 [Wilhelmus Klebitius], Modesta responsio Baccalaurii, ad Themata Doctoris Merlini et Magistri Stosselii, et ad Argumenta D. Heshusii et M. Georgii Cunii
(.. .), z.pl. [1560], I4b (lID 16 K 1243).
29 Vgl. B. Vogler, Die Ausbildung des Konfessionsbewusstseins in den pfalzischen Territorien zwischen
1555 und 1619, H. Rabe et al. (eds.), Festgabe fur
Ernst Walter Zeeden zum 60. Geburtstag am 14. Mai
1976 [RGST.S 2], MUnster 1976, 281-288.
30 G.H.M. Posthumus Meyjes, Le developpement de
I'irenisme au 16e jusqu'au debut du 17e siecle - Erasme-Grotius-La Republique des Lettres, Liberte chretienne et libre arbitre. Textes de l'enseignement de
troisieme cycle des [acultes romands de theologie, organise par Guy Bedouelle et Olivier Fatio [OBFZPhTh
24], Fribourg 1994, 158-184; dezelfde, Tolerance et
irenisme, C. Berkvens-Stevelinck et al. (eds.), The
Emergence of Tolerance in the Dutch Republic [SHCT
76], Leiden 1997,63-73.
31 Meyjes, Tolerance et irenisme, 65-67.
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Vgl. slechts Confessio Wilhelmi Klebitii, [Heidelberg ca. September 1559], AMS, AST 180/31, 248r; Ex
eiusdem {i.e., Wilhelmi Klebitzl Concione habita Heidelbergae 3 septembris anno 1559, SB Schaffhausen,
MB, Cod. 125 (= Ulmeriana I), 321, 813; Wilhelmus
Klebitius, Tractatus perutilis libris septem distinctus,
[Landen] 1562),44,49-55.
33 Zie bijvoorbeeld Wilhelmus
Klebitius, Demonstratio erroris Heshusiani, de praesentia Iudae in coena Domini, Lausanne 1563.
34 O.a. Wilhelmus Klebitius,
Viel irrige und zenkissche Sacramentsheusle (... ), [Keulen?] [1561], B2.
35 Wilhelmus Klebitius, Capita dissensionis D. Tilemanni Heshusii, et Wilhelmi Klebizii in articulo coenae, [Heidelberg 1559], AMS, AST 180/32, 250'; Wilhelmi Klebitz (... ) {103J Theses de coena Domini,
[Heidelberg, 1559?], SB Schaffhausen, MB, Cod. 125,
320,804-809, theses 19,38,43 en 57.
36 Zie noot 13 en Wilhelmus Klebitius, Nobilis tabula Capita quaedam continens, in quibus papistae rectius sentiunt de negotio Eucharistiae, quam nonnulli
Lutherani, vel saltern minus errant, [Zwolle] 1560),
5B Schaffhausen, MB, Cod. 125, 326, 831-835 (afschrift).
37 Zie noot 15.
38 Wilhelmus Klebitius, De fundamento salutis. Pia
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Tien jaren VNK; terugblik en uitzicht
H. ten Boom

p 22 aprU1999 was het tien jaar geleden dat de Vereniging vaal' Nederlandse Kerkgeschiedenis werd opgericht in de Sint-Ianskerk van Gouda. Tijdens
de jaaruergadering op 17 april jongstleden in het Museum Catharijneconuent te
Utrecht stand de eerste voorzitter en erelid
van de VNK, dr. H. ten Boom, stil bij dit jubileum. In een toespraak blikte hij terug op de
drijfveren van de initiatiefnemers en ging
hij in de op uraag in hoeuerre de doelstellingen van destijds zijn gerealiseerd. De tekst
van zijn jubiieumrede wordt hier integraal
afgedrukt.

Q

Een toespraak bij het tienjarig jubileum
van onze vereniging - toen het bestuur me
daarvoor vroeg sprak het vanzelf dat ik
daaraan gehoor zou geven. Niet omdat ik
me als erelid en eerste voorzitter daartoe
verplicht voel, maar omdat de vereniging
als het ware een stuk van mijn leven is geweest in de vijfjaar die ik bezig ben geweest
met de voorbereiding, de oprichting en het
bestuur, en een stuk leven waaraan ik graag
terugdenk.
Bij deze gelegenheid is eerst een woord
van dankbaarheid op zijn plaats. Dankbaarheid dat het allemaal gelukt is en dat
het bescheiden begin door zoveel ondervonden goodwill en medewerking is uitgegroeid tot een bloeiende vereniging. Naast
dankbaarheid een gevoel van bescheiden
trots wanneer ik kijk naar de reeks bundels,
de bibliografie en de uitgave van het contactorgaan, nu het zo fraai vernieuwde tijdschrift, om een paar dingen te noemen die
dank zij veler inspanning tot stand zijn gekomen. Deze gevoelens wil ik in de eerste
plaats tot uitdrukking brengen.
Maar nu verder: wat moet er vandaag
verder aan de orde komen? Een korte terugblik, een analyse, een beoordeling of we
onze doelstelling trouw zijn gebleven, een
vraag naar ontwikkelingen bij de beoefening van de kerkgeschiedenis en misschien
een blik vooruit? AI deze elementen zullen
kort de revue passeren en deze rede zal een
mix worden van verleden, heden en toekomst.
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Om te beginnen: een stukje geschiedenis van onze vereniging die intussen zelf
een stukje kerkgeschiedenis aan het worden is. In september 1987 nodigde hetVerband van Duitse protestantse kerkarchivarissen en bibliothecarissen voor de vijfde
keer uit voor een internationaal congres
van vakbroeders en -zusters en wei in Budapest. Zij wilden de contacten verder uitbouwen om tot een meer omvattende
europese organisatie te komen. De WestDuitse 'Landeskirchen' zoals Beieren,
Rheinland, Hannover, altijd al beschikkend
over eigen gediplomeerde kerkarchivarissen, gebruikten bovendien zo'n onschuldig
ogend historisch congres in een communistisch land om ook op ander dan puur archivistisch gebied met de kerken achter het
ijzeren gordijn contacten te onderhouden.
Het was immers nog twee jaar voor de
'Wende'. Zij droegen ook het leeuwendeel
van de onkosten en zo konden vertegenwoordigers van de Russische orthodoxe
kerk, de kerken van Tsjechie en uit de DDR,
de Waldenzen naast de ca 50 Hongaarse,
Nederlandse en Duitse afgevaardigden aan
het congres deelnemen. Door de aanwezigheid van een enkele rooms-katholieke
Duitse kerkarchivaris was het een werkelijk
oecumenische bijeenkomst.
Nederland werd vertegenwoordigd door
Ulrich Gaebler, destijds hoogleraar kerkgeschiedenis aan de VU, Casper van Heel
namens de Christelijke gereformeerde kerken, Jan van Booma als lid van de "Synodalausschuss fur Rheinische Kirchengeschichte" en mijn persoon namens de
Commissie voor de archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk. De bus waarmee we naar Budapest waren gereisd werd
ook gebruikt voor het maken van uitstapjes
naar bezienswaardigheden. Op zo'n tocht
zaten Gaebler, van Booma en ik bij elkaar
en een van ons stelde de vraag, waarom er
in Nederland geen vereniging voor de beoefening van de kerkgeschiedenis bestond,
zoals in verschillende Duitse Landeskirchen. De vraag ging met ons mee terug
naar Nederland, we vonden enkele sympathisanten en we waagden op 29 februari
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Titelpagina van het
programma van de eerste Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis te Gouda

1988 een eerste sondering in een kring van
twaalf personen die we a titre personnel
hadden uitgenodigd. Na een heftige discussie over de levensvatbaarheid van ons
initiatiefwerd unaniem - zelfs met de stem
van professor Van der Gouw - besloten, een
ontmoetingsdag voor belangstellenden te
organiseren. Een voorlopig bestuur werd
gevormd dat de doelstellingen nader uitwerkte, het programma voor de Dag van de
kerkgeschiedenis opstelde en voor publiciteit zorgde.
Op deze plaats wil ik vast even naar voren halen dat onze vereniging haar oorsprong dus niet heeft in de universitaire wereid met academische vraagstellingen, zoals
bij voorbeeld het kerkhistorisch gezelschap,
en ook niet in een groepering van gelijkgezinde Christenen met in de eerste plaats be-
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50

langstelling voor hun eigen confessie, kerk
of paroehie, zoals bij voorbeeld de lezers
van De Hoeksteen, maar in de wereld van de
kerkarchieven die uiteraard een lokaal of regionaal karakter dragen. Wei he eft de vereniging er van meet af aan naar gestreefd,
allen die zich met de kerkgeschiedenis bezig
houden, vanuit welk gezichtspunt dan ook,
welkom te heten, in contact met elkaar te
brengen en tot gemeenschappelijke inspanningen te verenigen.
Op 22 april 1989 werd in de St Jan te
Gouda de eerste Dag van de Nederlandse
kerkgeschiedenis gehouden. De kerkvoogden hadden op voorspraak van de archivaris van de Hervormde gemeente, mevrouw
Van Dolder, de kerk kostenloos ter beschikking gesteld. De Historische vereniging Die
Goude had binnen haar budget ruimte gemaakt voor de uitgave van een bundel, speciaal gewijd aan de Goudse kerkgeschiedenis onder redactie van Paul Abels, Ton
Wouters en iemand uit eigen kring, en in
een grote oplage lag deze tegen een kleine
prijs voor de bezoekers gereed. Het dagprogramma vermeldde als hoofdmoot twee lezingen: een van de archivaris van het bisdom Den Bosch, dr. Peynenburg, en een
van de Utrechtse kerkhistoricus dr. Otto de
long, waarmee de toon was gezet voor de
toekomstige samenwerking van kerkhistorici van alle gezindten. De opkomst van
ruim 200 personen was verrassend en het
was een groot moment to en ze vrijwel unaniem hun intentie verklaarden, een vereniging voor Nederlandse kerkgeschiedenis
op te willen richten en als lid daarvan te
willen toetreden. De eerste exemplaren van
de bundel werden aangeboden aan de burgemeester van Gouda en de voorzitter van
het college van kerkvoogden van de Hervormde gemeente uit erkentelijkheid voor
de geweldige medewerking die we bij de
start van onze vereniging hadden ondervonden.
Op 27 mei 1989 werd in Utrecht de vereniging formeel opgericht door de 26 aanwezigen. De statu ten werden vastgesteld en een
bestuur van 10 leden werd gekozen, gespreid naar woonplaats, confessie en funetie, met een vrouwelijk lid. De vereniging
tel de 2191eden waarvan 120 in Holland, 35
in Gelderland, en de overigen verdeeld over
de andere provincies met 6 leden in Belgie
en Duitsland. Volgens de statu ten wil ze
niet met andere instellingen of verenigingen concurreren maar voor ieder open
staan als een platform en eontaetmedium
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voor allen die de kerkgeschiedenis ter harte
gaat, professionele kerkhistorici zowel als
'amateurs', en de beoefening van de kerkgeschiedenis stimuleren door het beleggen
van bijeenkomsten en het uitgeven van geschriften.
Over de verschillende categoneen op
wie we mikten een paar woorden. Toen we
daarnet al releveerden dat de wieg van de
vereniging onder kerkarchivarissen had gestaan noemden we ook de universiteit en
de door eigen confessie begrensde geloofsgemeenschappen als werkplaatsen voor de
kerkgeschiedenis.
Over allebei een enkel woord.
Van meet af aan zijn theologen-kerkhistorici, sociologen-kerkhistorici en 'gewone'
kerkhistorici bij de vereniging betrokken
geweest. Object van onderzoek zijn tot nu
hoofdzakelijk kerk en Christendom geweest in de ruime zin van het woord en
vanuit verschillende invalshoeken. De socioloog zal geneigd zijnde kerk in de eerste
plaats te zien als een maatschappelijk verschijnsel dat enerzijds de samenleving
beinvloedt, anderzijds zelf door de samenleving bemvloed wordt, en samenleving wil
ook zeggen: de mens. Ook de 'gewone' historicus zal hiervoor zeker oog hebben nu
de aandacht wat is verschoven van de rol
en het lot van de politieke en militaire leiders naar die van de 'gewone' mens. De
theoloog-kerkhistoricus is geneigd meer
sti! te staan bij de intrinsieke waarde die de
kerk heeft als kracht en inspiratiebron voor
mens en die zich met haar verbonden weten. Overtuigingen, waarden en normen,
idee en en voostellingen, om van dogma's
niet te spreken, staan voor hem op het eerste plan. Hij houdt zich bezig met de vraag,
vanuit welke inspiratie een kloosterorde is
ontstaan of welke geloofsvoorstellingen bij
Luther de stoot tot de reformatie hebben
gegeven. De impact van zulke gebeurtenissen op de samenleving zullen hem pas in
de tweede plaats bezighouden.
Voor al deze invalshoeken is bij oils plaats.
Ik verbind hieraan nog even een - gewaagde? - blik vooruit. Wie zal zeggen of
mettertijd behalve kerk en christendom
ook niet het Jodendom, de Islam, het Hindoeisme en de New-age-beweging in Nederland niet binnen de horizon van ons onderzoek komen? Aan de universiteiten
komt een sterker word end accent te liggen
op religie in relatie tot filosofie, psychologie
en andere disciplines en zijn inderdaad
sommige New-agers, atheisten en agnosten van he den soms niet te vergelijken met
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sommige zestiende-eeuwse unitariers, de
zeventiende-eeuwse Quakers, de achttiende-eeuwse Rozenkruisers! Zo nieuw is deze
gedachte trouwens niet: Frijhoff heeft al
bijna twintig jaar gel eden zijn artikel geschreven "van histoire de l'eglise naar histoire religieuse".
Laat ik voorzichtig proberen ook iets te
zeggen over de andere categorie van beoefenaars van de kerkgeschiedenis die ik
aanduidde met door eigen confessie begrensde geloofsgemeenschappen. Er bestaat een stroming die in de gereformeerde
kerk van de zestiende eeuw een "planting
Gods" in de Nederlanden ziet. Verschillende kerken van orthodox-gereformeerde
signatuur koesteren een grote liefde voor
haar eigen verleden, haar eigen confessie,
haar eigen traditie. Daarop richten zij vooral hun onderzoek en zij zoeken voor het heden hun inspiratie in een normatief verleden met een hoogtepunt in de synode van
Dordrecht 1618/19. Voor de aardigheid zet
ik hiernaast de Rooms-Katholieke kerk.
Met Nederland in het bijzonder heeft ze
geen band, maar ze he eft wei eeuwen lang
de geschiedenis van Nederland bepaald.
Ook voor haar is haar eigen verleden met
haar kerkvaders, haar dogma's, haar hierarchisch ambt voor het heden inspirerend en
normatief. Speciaal in het eerste geval
krijgt de belangstelling voor de eigen kerkgeschiedenis nog een bijzonder accent.
Maar ook daarbuiten wordt de kerkgeschiedenis beoefend vanuit, laat ik rustig
zeggen, een grote liefde voor de eigen confessie of kerkgemeenschap. Ik haast me te
zeggen dat dit natuurlijk onverlet laat dat
men zich ook dan uitstekend op een wetenschappelijke manier rekenschap van
zijn eigen verleden kan geven. De ins telling
van de professionele kerkhistoricus en de
'amateur', waarover straks nog iets, zijn absoluut niet waterdicht te scheiden.
Nog eens terug naar onze eigen geschiedenis met eerst even een kijkje in de keuken.
Na de oprichtingsvergadering volgde op
een mooie zomeravond in de Herrnhutterpastorie op het Zusterplein in Zeist een
eerste overleg over het op te richten contactorgaan met Aart de Groot als gastheer.
Het eerste nummer zou in het najaar moeten uitkomen. Inhoud, redactie, druk en
distributie werden besproken, overigens
heel wat chaotischer dan ik het nu zeg. Besloten werd tot een uitgave onder eigen
beheer die als voigt in de praktijk heeft gewerkt: Bouterse verzamelt als redactiese-
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cretaris de kopij; na overleg op de redactievergadering over de opname verzendt hij
de stukken naar de heer Van Heiningen,
journalist te Tiel (redactielid) die op zijn
computer voor de lay-out zorgt; hij verzendt alles naar de theologische faculteit te
Utrecht waar de heer d'Achat van Enschot,
medewerker van hoofdredacteur de Groot,
alles met de laser-printer vermenigvuldigt.
De pakken met de nummers worden afgehaald door de heer Van 't Riet, werkzaam bij
de archiefdienst van de Nederlandse Hervormde Kerk te Leidschendam, die daar
zorgt voor de adressering en de verzending.
Ik heb wat uitvoerig gezegd hoe de eerste
nummers tot stand zijn gekomen vooral
om nog eens te onderstrepen, hoeveel medewerking we van verschillende personen
en instanties hebben ondervonden om onze vereniging van de grond te krijgen. Nog
eens hartelijk dank!
In september 1990 had den we al 300 leden, instellingen mee inbegrepen, op dit
moment zijn het er 450, overigens niet
meer dan een jaar geleden. De groei is voor
een deel te danken aan de naamsbekendheid die de vereniging heeft gekregen door
ieder jaar een andere provincie te bezoeken
en daar in samenwerking met historische
verenigingen, archieven en andere ins tellingen ter plaatse een Dag van de kerkgeschiedenis te organiseren. Ieder jaar bracht
deze samenwerking een boeiend programma en een gedegen bundel met kerkhistorische studies voort. Uit de aard der zaak
ligt bij de onderwerpen de nadruk op de 10kale en de regionale kerkgeschiedenis maar
op iedere dag werd minstens een lezing gewijd aan een kerkhistorisch onderwerp van
algemene strekking. De samenwerking van
zovelen kwam de bereidheid tot het subsidieren ten goede. Ook de opname van de
bibliografische overzichten in ons blad
vanafhet jaar 1993 zorgde voor aanwas van
het led ental.
Wat het contactblad betreft: Er is onlangs geattendeerd op het enigszins protestants karakter van Kerktijd en zijn opvolger, het TNK. Wanneer men de jaargangen
van Kerktijd doorneemt op auteurs en onderwerpen blijkt inderdaad dat de periode
voor 1500 weinig aan bod is gekomen en
dat aan de Romana na 1500 niet al te veel
aandacht is geschonken. Debet daaraan is
dunkt me zeker niet de voorkeur van de redactie want die is steeds samengesteld geweest uit vogels van diverse pluimage maar
veeleer het feit, dat over de gebeurtenissen
uit die vroege periode veel minder is ge-
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boekstaafd dan uit de latere tijd. Na 1570
geldt, dat de kerken van de hervorming
echte vergaderkerken geweest zijn, die geweldige reeksen notulen hebben nagelaten, terwijl bisschoppen, abten en pastoors
in een betrekkelijke eenzaamheid hun besluiten namen. Het laatste nummer gaf
echter gelukkig een juichkreet te horen.
Het blad he eft zeker ruimschoots voldaan aan de opzet, informatie te geven. Allerlei wetenswaardigheden, adressen van
instellingen, literatuuroverzichten, lop end
onderzoek aan universiteiten, aankondigingen van tentoonstellingen en congressen worden royaal opgenomen en een enkele keer heeft via vraag en antwoord de
lezer het woord gekregen. Dit alles verloopt
conform de doeistelling, als platform voor
communicatie te fungeren. De nieuwe opzet bracht behalve een nieuw jas ook een
nieuwe formule: uitvoerige boekbesprekingen naast korte aankondigingen, en
meer ruimte voor artikelen. Con curren tie
met het Nederlands Archie! voor Kerkgeschiedenis? Nee, in overleg kan hier, evenals
met De Hoeksteen misschien, veel goeds
gebeuren. Te hopen is wei dat het informatieve karakter kan gehandhaafd blijven.
Intussen is de vereniging in het jaar 2000
aan haar laatste provincie toegekomen Noord-Holland, tenzij Flevoiand al genoeg
geschiedenis heeft om daar een Dag van de
kerkgeschiedenis te houden.
Tot slot een woord over de amateur naast de
professionele kerkhistoricus. Tussen hen
bestaat geen waterdichte wand. Vroeger zat
vooral op een dorp de predikant met zijn
neus op de bronnen want het kerkenraadsarchief berustte vaak in een kist op de pastorie. Bij de pastoor was het soms niet anders
want bij hem berustte het memoriaal van de
parochie en ook orde-geestelijken hadden
soms grote belangstelling voor hun archief.
Hadden zij oog voor de geschiedenis of was
er een bijzondere aanieiding, zoals een restauratie of een jubileum, dan resulteerde dit
vaak in een goed stukje lokale kerkgeschiedenis van de hand van deze niet-professionele auteurs. Wanneer men nu kijkt naar de
hoogieraren kerkgeschiedenis in de 19de
eeuw, dan ziet men eigenlijk ook goed opgelei de amateurs, die met een grote ijver overal nieuwe gegevens opdiepen en publiceren
en die hun studenten de liefde daartoe proberen bij te brengen. Als mens en van wetenschap waren ze tegelijk amateurs in de letterlijke betekenis van het woord: liefhebbers
van de kerkgeschiedenis.
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In de huidige situatie zou men hoogstens
kunnen zeggen, dat de 'amateur' meer vanuit het lokale of regionale naar het algemene toe werkt, terwijl de vakman wanneer
hij met het lokale of regionale bezig is altijd
het algemene, bredere in zijn achterhoofd
heeft. Hij kan de amateur ervoor behoeden, te blijven steken in anekdotes of petite-histoire, hoe aardig ook, door ze in verband te brengen met gebeurtenissen en
stromingen van breder belang. Omgekeerd
steunt de professionele kerkhistoricus op
de resultaten van gedetailleerd onderzoek
door de amateur. De vereniging wil richtinggevend werkzaam zijn door de twee op
elkaar betrokken te houden. Het zou aardig
zijn om als stimulans voor onderzoek -

wanneer de fin ancien het toelaten - eens in
de twee of drie jaar een prijsvraag uit te
schrijven voor een verhandeling over een
onderwerp op lokaal of regionaal niveau,
open voor iedereen en door het bestuur in
overleg met de professionele wereld nader
aan te geven.
Dames en heren leden, lang genoeg ben ik
aan het woord geweest. Ik meen dat we allemaal verheugd mogen zijn dat onze vereniging na tien jaar een bloeiend bestaan
leidt, dank zij de inspanningen van velen,
onder aanvoering van bestuur en redactie,
en ik wens haar toe dat deze bloei nog tot in
lengte van jaren mag voortduren.

F. van Boheemen / Th. van der Heijden

MET MINNEN VERSAEMT
De Hollandse redertlkers vanaf de middeleeuwen tot
het begin van de achttiende eeuw.
Brannen en bronnenstudies
ISBN 90-5166-666-7, 424 pag.

winkelprijs: f 99,-

Voor het eerst wordt een volledig overzicht gepresenteerd van aile
gegevensover de rederlikers in aile in aanmerking komende archieven
in het gewest Holland.
De studie werpt een intrigerend licht op de relaties tussen de rederijkers en de wereldlijke en kerkelijke overheden. Zowel voor aIs na het
doorbreken van de Reformatie. Verder op de - in cultuurkritische zin
- boeiende wedstrijden tussen Hollandse rederijkerskamers en tenslotte op het rederijkerstoneel als inkomstenbron voor charitatieve
instellingen.
Uitgeverij
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Besprekingen
• C. Augustijn en E. Honee (red.), Vervreemding en verzoening. De relatie tussen
katholieken en protestanten in Nederland
1550-2000. Nijmegen [Valkhof Pers] 1998 187 p. - ISBN 90-5625-045-0 - f 32,50
Het thema 'Verzoening: gave van God bron van nieuw leven' van de Tweede Europese Oecumenische Assernblee te Graz in
juni 1997 kreeg in Nederland niet aileen
een vervolg op de Derde Kerkendag in
Kampen op 25 april 1998 ('Uit op verzoening'), maar ook door onderzoek van kerkhistorici. C. Augustijn en E. Honee kregen
van de (katholieke) 'Sint Willibrord Vereniging voor oecumene' de opdracht na te
gaan of de geschiedenis van de onderlinge
verhouding van katholieken en protestanten in ons land beschreven zou kunnen
worden. Zes gerenommeerde kerkhistorici
- drie van katholieke, drie van protestantse
huize - hielden op 17 januari 1998 voor een
gehoor van 130 kerkhistorici en oecumenici een referaat en op 18 december 1998 zijn
de schriftelijke neerslagen daarvan in de
voorliggende bundel gepresenteerd. In
plaats van een doorlopende geschiedenis is
een aantal ijkpunten vastgesteld rond welke nagegaan wordt of er meer of mirider
van vervreemding of verzoening sprake is.
Deze observatiepunten zijn data: 1550,
1650, 1750, 1850, 1900, 1950 en in de bundel voigt een slotartikel over oecumene
2000. Voorafgaand aan de afzonderlijke
bijdragen hebben C. Augustijn (emeritus
VUA) en E. Honee (KTU Utrecht) een'Inleiding' over de oecumenische beoefening
der kerk- en theologiegeschiedenis geschreven.
Rond 1550, de tijd van de plakkaten tegen de 'ketters', had - anders dan in de omringende landen - de reformatie in Nederland nog niet geleid tot een echte breuk in
de samenleving. 'Naar godsdienstige pluraliteit' luidt de titel van het artikel van C.
Augustijn. In het Noorden (Friesland, Groningen, Gelre) waren er de 'protestantiserenden', die niet braken met de oude kerk.
Daar kan men noch van vervreemding noch
van verzoening spreken. In de zuidelijke
Nederlanden daarentegen ontstonden de
eerste gereformeerde kerken, die zich afzetten tegen de oude kerk. Dan was er een der-
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de groep die God wilde dienen in de geest
en zich door de Geneefse discipline van
kerk en staat bedreigd voelde. Tenslotte: de
uitvaardiging van de plakkaten zelf mag
men ook zien als antwoord op de uitdagingen waarvoor de maatschappij staat (onveranderd de oude situatie handhaven).
Met een voorzichtige uitzondering ten aanzien van de gereformeerden en de dopers
wil Augustijn de toenmalige maatschappij
niet het etiket 'vervreemding' toedichten.
Een eeuw later, rond 1648, bij de vrede
van Munster, raakte Nederland definitieflos
van Spanje. De zaak van de religie was uitdrukkelijk met de zuiver politieke factoren
verweven. Zo waren tijdens de aan de vrede
voorafgaande onderhandelingen het gewest Zeeland en de gereformeerde kerk nog
tegen vrede met Spanje. Kennelijk speelde
de godsdienstige tegenstelling een ro!. Katholieken in ons land bleken - anders dan de
nuntius die namens Rome de besprekingen
in Westfalen bijwoonde - wei positief tegen
de vrede aan te kijken. Onder de titel 'Andre
gezintheden met tollerantie getolereert'
geeft EG.M. Broeyer (Universiteit Utrecht)
in een gedetailleerde en rijk gedocumenteerde. stu die aan dat, nadat gereformeerden en de katholieken twee groepen
tegenover elkaar waren geworden - en kerkenraden en de predikanten (onder andere
in Utrecht Voetius) de stedelijke en
gewestelijke protestantse overheid met verzoekschriften tegen de katholieken bestookten - her en der deze overheid voorzichtig was ten opzichte van de 'paapsen'.
Van echte algemene tolerantie was er rond
1650 echter geen sprake. Met name onder
predikanten was er verschil van mening hoe
men zich tegenover hen moest opstellen.
Eveneens met diverse voorbeelden
(brieven, uitgaven van boeken, keurdichten, schoolwezen, preken, herdenkingen)
gelardeerd is van de hand van Th. Clemens
(KTU Utrecht): 'Op zoek naar nieuwe grenzen in het politiek-religieuze landschap
van de Republiek' (ijkpunt 1750). De katholieke organisatie (Hollandse Zending) is
sinds 1730 in toenemende mate aanwezig.
Was tot dan toe eerder sprake van vervreemding dan van verzoening, rond dit
tijdstip zien wij een matiging in de praktijk.
Priesters werden toegelaten; rechtspersoonlijkheid der katholieke bezittingen
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werd mogeJijk en in de catechismus van
Rovenius werd het woord 'ketters' vervangen door 'oncatholijken'. Toch was polemiek (o.a. over de eucharistie) en apologetiek nog volop aanwezig.
'Vrijheid, geJijkheid en broedertwisten
in het jonge vaderland' is de titel van de bijdrage van A. van de Sande (KU Nijmegen).
De grondwetsherziening van 1848 onder
leiding van Thorbecke gaf het land volkomen scheiding tussen Kerk en Staat. De gevolgen bleven niet uit. Het herstel van de
bisschoppeJijke hierarchie in 1853 leverde
een Aprilstorm op van ruim drieduizend
pamfletten, die men niet aileen als tegen de
katholieken gericht moet beschouwen,
maar veeleer als een luidruchtige poging de
identiteitscrisis waarin protestants Nederland verkeerde te bezweren. De houding
van het vorstenhuis, Groen van Prinsterer
en Alberdingk Thijm passeren de revue. Er
was dialoog; aanzetten tot verzoening ontbraken niet geheel, maar vervreemding
was voorlopig nog trieste realiteit.
J. Vree (VU Amsterdam) gaat in zijn artikel 'Het christelijk volksdeel: verdeeld over
kerk en leer, vereend in de politiek' in op
met name Kuyper en Schaepman (ijkpunt
1900). Zij zagen in dat samenwerking tussen katholieken en protestanten no dig was,
met name als het ging om het liberalisme
en - meer nog - om het opkomend socialisme een halt toe te roepen. Kerkelijk leerstellig bleef men ver van elkaar verwijderd.
De tijdgeest dwong om de eigen groep te
mobiliseren, maar tevens uit te zijn op allianties. In die zin kan men van 'verzcening' spreken.
De titel van het artikel van Jan Jacobs
(KUB Tilburg), 'Het begin van een nieuwe
bezinning: van isolement naar beginnende
openheid' geeft weer hoe het na de Tweede
Wereldoorlog met het zelfverstaan van de
kerken en de bovenconfessionele aspecten
gesteld was. Herstel van het oude, naast
een onderstroom van doorbraak en vernieuwing, niet aileen politiek, maar ook bij
enkele kerkelijke mensen. In 1948 was de
Wereldraad van Kerken opgericht, waar de
r.k. kerk geen lid van werd, maar in ons
land sloegen de bisschoppen een welwillende toon aan. De Sint Willibrord Vereniging werd opgericht. De encycliek 'Humani
generis' en het dogma van de Tenhemelopneming van Maria (1950) deden de hoop
voor toenadering weer temperen. Maar enkele theologen van katholieke en hervorrnde huize begonnen aan het theologisch gesprek Rome - Reformatie (1951). Tien jaar
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later zou de Generale Synode van de Nederlands Hervormde Kerk het nog tamelijk
afwijzende beeld van de r.k. kerk dat zij in
1950 had, nuanceren: het feit dat tijdens de
oorlog theologische geschillen uitgewist
werden door gemeenschappelijk leed, de
herwaardering van de leek in de r.k. kerk,
de gemeenschappelijke visies ten aanzien
van het sociaal-economische leven en beider bekommernis om de ontkerkeJijking
werden benadrukt. De onderstroom van
rond 1950 wordt in de jaren zestig steeds
meer bovenstroom.
In de bundel is een ijkpunt 2000 tcegevoegd: 'Oecumene op de drempel van het
derde millennium' van de enige niet-kerkhistoricus, F. Haarsma (emeritus KU Nijmegen). Hij geeft enkele reflecties op gebied van het oecumenisch proces op de
niveaus van kerkelijke leiding, het pastoraat en de theologie, en tenslotte het
grondvlak.
In kerkhistorisch opzicht zijn de bijdragen van hoog niveau en zeer goed leesbaar.
Door voor het precede van ijkpunten te
kiezen en de nadruk te leggen op de interacties van geloofsgroepen wijkt men af van
tot nu toe gehanteerde werkwijzen. Maar
dit betekent weI dat de doorlopende lijnen
voor een groot deel door de lezer zelf getrokken moet worden.
Het boek in zijn geheel overziend noem
ik drie fundamentele vragen op het grensvlak van kerkgeschiedenis en systematische theologie. Valt de door kerkhistorici
geconstateerde openheid naar elkaar toe
wei samen met het begrip 'verzoening'? Ten
tweede: wat doet men met formuleringen
in documenten als beJijdenisgeschriften en
encyclieken, die in eigen kring een zekere
status hebben (gehad), en toch voor de ander een steen des aanstoots zijn? Teksten
zijn vaak gemaakt naar aanleiding van vragen, die veelal niet meer de onze zijn. Hoe
moet men daarmee omgaan? Ten slotte is
er het probleem dat voortvloeit uit het artikel van Haarsma, maar waar in ons land en elders - een aantal kerkhistorische onderzoekers moeite mee he eft: wat wenst
men onder 'oecumene' te verstaan? Is het
voldoende om te zeggen dat gelovige mensen uit verschillende traditie bij elkaar komen, ofverstaan wij daar onder dat kerken
bij elkaar komen? Een belangrijk boek met
veel stofvoor reflectie. (Guus Bary)
• David Bos, In dienst van het Koninkrijk.
Beroepsontwikkeling van heruormde predikanten in negentiende-eeuuis Nederland.
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Amsterdam [Bert Bakker] 1999. - 469 p. ISBN 90-351-2043-4 - f 49.90
Afgezien van de dissertatie van G.
Groenhuis (De predikanten. De sociale pasitie van de gereformeerde predikanten in de
Republiek del' Verenigde Nederlanden vaal'
1700, Groningen 1977), is er geen monografie over de sociale positie van de Nederlandse predikant. Eigenlijk is dat merkwaardig. Want de kerkgeschiedenis, het yak
dat bij uitstek beoefend wordt door mid del
van biografische studies, zou veel baat kunnen hebben bij een collectieve biografie,
net zoals de vele biografieen had den kunnen leiden tot een groepsportret. Dat is
echter nauwelijks gebeurd en daarom
voorziet deze fraaie stu die in een leemte.
Overigens niet zozeer omdat we nu een inventarisatie krijgen van de loopbaan van de
predikant: afkornst, studietijd, taken, hun
werkzaamheden als auteur en mogelijk als
gepromoveerd geleerde. Dat geeft dit boek
natuurlijk ook, maar veel informatiever is
dat dit alles in een sociaal kader wordt gezet. De besproken periode loopt globaal
van 1816, de invoering van het Aigemeen
Reglement, tot 1886, wanneer de Doleantie
de hervormde 'eenheid' doorbreekt.
De dynamiek van het beroepsbeeld en
de professionalisering wordt afgelezen
naar een zogenaamde figuratie ('een gestructureerd en veranderend patroon van
interdependente mensen') met vijf collectieve actoren: de beroepsbeoefenaars zelf,
de opleidingsinsteliingen, de afnemers, de
staat en andere, aanpalende beroepsgroepen (35). Over de besproken periode zijn er
belangrijke verschuivingen te constateren.
Aanvankelijk, tot circa 1840 was de overheid de belangrijkste actor: de predikant
voelde zich ambtenaar, een gezagsdrager
geknipt voor het verspreiden van 'algemene beschaving', die in feite weinig rekening
hoefde te houden met zijn plaatselijke afnemers. Toen onder koning Willem II de
overheid zich terugtrok uit kerkelijke zaken, uitlopend op de grondwetswijziging
van 1848, ontleende de predikanten als beroepsgroep de eigen identiteit meer aan de
academische achtergrond: het aantal promoties steeg enorrn, er werd in de studententijd en vanuit de pastorie gepubliceerd,
'kerkverlating' door predikanten en proponenten werd mogelijk omdat de studie nu
ook kon leiden tot functies in het onderwijs
(de opkomst van de HBS, Hogere Burgerschool) en de journalistiek (de afschaffing
van het dagbladzegel in 1869), en de status
van het yak verwetenschappelijkte, culmi-

nerend in de moderne theologie, die hier in
Nederland meer dan elders in Europa een
grote verspreiding en popularisering genoot. Eind jaren 1860 zette zich weer een
volgende fase in, waarbij de gemeenteleden de belangrijkste actor werden. De afschaffing van het collatierecht en de invoering van het kerkelijk kiesrecht, de erop
volgende richtingenstrijd die de predikanten onderling uiteenscheurde, de inzet van
Abraham Kuyper die als geen ander de achterban wist te mobiliseren (en daarmee
zichzelf een politieke legitimatie verschafte!): dat alles maakte dat deze beroepsgroep zich op de plaatselijke gemeente
moest rich ten en dat daarmee de band (zo
moeizaam verworven) met de nationale of
academisch gevormde elite van adel, politici en bestuurders weer verbroken werd.
Het Koninkrijk dat de heren predikanten
dienden, zowel vanuit aards als hemels
perspectief bezien, was grondig veranderd.
De auteur studeerde theologie in Groningen en promoveerde met deze stu die
binnen de 'Arnsterdamse school' bij prof.
Abr. de Swaan (UvA). Hij weet een overtuigend verhaal te vertellen, in een onderhoudende en ingetogen stij!. Het register is niet
volle dig (met name vele persoonsnamen
ontbreken) en de literatuurlijst kent wat
slordigheden. Maar verder niets dan lof.
Het lijkt me een standaardwerk, te lezen
naast dat van A.J. Rasker (De Nederlandse
Heruormde kerk uanaf 1795). Want Rasker
biedt een uiterst heldere uiteenzetting van
de theologische ontwikkelingen in de 19de
eeuw (voor de 20ste eeuw is hij veel minder
helder), maar de brede maatschappelijke
contekst die daar ontbreekt wordt hier geboden. En niet te vergeten, voor een biografische studie van een dominee of theoloog uit de besproken periode (het genre
bij uitstek voor "het gilde der Nederlandse
kerkhistorici", p. 12) zet Bos een onmisbaar
kader neer. (Jacob van Sluis)
• G.J. Schutte en J. Vree (red.), Om de toekomst van het protestantse Nederland. De
geuolgen van de gronduietsherziening van
1848 vaal' kerk, staat en maatschappij.
(Iaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800, VI). Zoetermeer [Meinema] 1998. - 253 p. - ISBN
90-211-37l5-1 - f 39.90
'De liberale overwinning van 1848 betekende dus een stevige uitdaging voor protestants Nederland. Veel kerkleden gevoelden zich door de liberale overheid de
verzuiling opgedrongen. Voor- en tegen-
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standers van het liberalisme toonden in
1848 en volgende jaren te beseffen, dat het
ging om de toekomst van het protestantse
Nederland.' Aldus besluit G.J. Schutte zijn
inleidend overzicht van politi eke, economische, sociale en kerkelijke ontwikkelingen rond de grondwetsherziening
in liberaIe zin van 1848. In deze bundel wordt dan
ook ruimschoots aandacht besteed aan de
staatkundige en juridische consequenties
van de grondwetsherziening.
Het Algeme en Reglement van 1816, waaraan de
Hervormde Kerk onderworpen was, werd
herzien in 1852 en zou in die vorm bijna
een eeuw, tot 1951, van kracht blijven. Hoe
de herziening van het Reglement via de
verschillende
synodes vorm kreeg wordt
nauwkeurig beschreven door J. Vree. Het
werd een heel ander Reglement dan dat
van 1816. Partijvorming werd in de hand
gewerkt, met de dominee die van ambtenaar tot partijman werd en met een heuse
partijstrijd. Tot een werkelijke democratisering zou dat voorlopig niet leiden. Op een
naar mijn gevoel wei erg formele wijze beschrijft S. Faber de moeizame afschaffing
van de collatierechten:
moeizaam, omdat
liberale voorvechters hieraan weinig prioriteit gaven. Zoals bekend bood de nieuw
geboden situatie van volledige scheiding
tussen kerk en staat voor de rooms-katholieken de gelegenheid om de bisschoppelijke hierarchie te herstellen.
Maar het merendeel van de protestanten was daar nog
niet aan toe, zo blijkt in hun heftige protesten die bekend staan als de April-beweging
van 1853. J. van Zuthem inventariseert de
protestantse
genootschappen
die waren
opgericht met het doel zich tegen de opmars van het rooms-katholicisme
en het
daarmee gepaard gaande verval van het
protestantisme te weer te stellen: een uiterst leesbare bijdrage. De wet op de kerkgenootschappen
van 1853 wordt beschreven door M.J. Aalders, met als conclusie dat
deze wet haar belang niet zozeer ontleende
aan de feitelijke inhoud, maar in de wijze
waarop het ministerie Van Hall met deze
wet de gemoederen wist te bedaren en aan
de katholieke burgers een plaats in de samenleving schonk. De verschuivingen
in
de visie van de predikanten op hun beroep
- een zekere professionalisering,
of 'van
geestelijke stand naar beroepsgroep' (Van
Rooden) - beschrijft G. Heitink aan de hand
van het handboek van een nieuwe discipline, de Practische godgeleerdheid (2 dln.,

1851-1857) van de Groninger hoogleraar
Willem Muurling.
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R. Kuiper tekent de gevolgen van de
grondwetsherziening voor het lager onderwijs, zoals die vorm kreeg in de schoolwet
van Van der Brugghen (1857). Bedoeld om
verdeeldheid te voorkomen via een ver
doorgevoerde neutraliteit werkte de wet
echter polariserend. Groen van Prinsterer
diende onmiddellijk zijn ontslag in als lid
van de Tweede Kamer en zou verder rechtstreeks (dat is buitenparlementair) ijveren
voor bijzonder onderwijs, te beginnen met
de oprichting van de Vereeniging voor
Christelijk-Nationaal Onderwijs in 1860. In
een tweede bijdrage van de hand van J. Vree
schetst deze de rol van de pers in het debat
over de toekomst van de Vaderlandse Kerk
in de jaren rond 1848.De oprichting van allerlei tijdschriften in deze jaren bewerkte,
zoals een tijdgenoot het angstig noernde,
het 'treurig verschijnsel' van verder gaande
partijvorming - als opmaat naar de verzuiling. De bijdrage van M. Rietveld-van Wingerden over leescultuur in de jaren 18401860 lijkt zich enigszins te onttrekken aan
de kerkrechtelijke insteek van deze bundel.
Maar de auteur maakt duidelijk dat er vanaf
1830 op dit terrein een grote groei in vraag
en aanbod was en dat vervolgens de orthodox-gereformeerden (en ook de rooms-katholieken) dankzij de grondwetsherziening
tot emancipatie konden komen.
De redactie van het Iaarboek geeft te
kennen voortaan steeds thematische bundels te willen samenstellen, wat natuurlijk
toe te juichen valt. Dit is een leerzame bundel, die, zoals gezegd, vooral de staatkundige en wettelijke kaders van de kerkelijke
ontwikkelingen rond het jaar 1848 beschrijft. Hoeveel zal de gewone kerkganger
van het bestuurlijke 'gedoe' ervaren hebben? De gevolgen op lange termijn, zoals
bijvoorbeeld de door Schutte gesignaleerde opgedrongen verzuiling, worden niet
belicht. De concentratie is nu institutioneel
en rechtstreeks op de jaren 1848-1853. Het
werd me aan de hand van deze bundel duidelijk hoe belangrijk '1848' voor de Nederlandse (kerk)- geschiedenis is geweest, veel
ingrijpender dan andere constitutionele
draaipunten als 1748, 1795 en 1813. - Tot
slot een opmerking die meer van weemoed
dan van zakelijkheid van mijn kant getuigt:
Kampen (Kok) he eft nu ook het Iaarboek
verloren . . (Jacob van Sluis)
• H.J. Postema, De oestervisser van Tholen.
Uit het leven en werk van ds. W Baaij. Kampen [De Groot Goudriaanl 1998. - 136 p. ISBN90-6140-602-1 - f 29,90
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In dit boek staat een persoon centraal
uit de zogenoemde 'kleine kerkgeschiedenis', Postema beschrijft het leven en werk

van Willem Baaij (1893-1961), predikant in
verschillende kerkgenootschappen van orthodox-gereformeerde
signatuur.
Baaij
werd geboren in een oestervissersfamilie
op het eiland Tholen. Gedurende zijn jeugd
maakte hij een bekeringsproces door,
waarbij tevens de roeping tot het ambt van
predikant een steeds grotere rol ging spelen. Tijdens een zakenreis in Engeland
wordt hij door een baptistenpredikant welhaast gedwongen tot preken, waarna hij
ook in Nederland steeds vaker voorgaat.
Dat leidt tot allerhande conflicten, waarbij
hij uiteindelijk predikant wordt in een op
zichzelf staande gemeente. Hij sluit zich
aan bij de Christelijk Gereformeerde Kerken, maar na een aantal jaren maakt hij
zich opnieuw los en wordt tenslotte lid van
de Oud-Gereformeerde Gemeenten.
De spiritualiteit van Baaij is eigen aan
bepaalde religieuze stromingen aan het begin van deze eeuw. Het is een spiritualiteit
die soms verbaasd doet staan vanwege
openbaringen en ingevingen die een grate
rol spelen in het leven van de hoofdpersoon
uit dit boek. Postema beschrijft daarbij niet
aileen de 'heilige' aspecten van Baaijs functioneren als gelovige en predikant, maar
ook de minder 'heilige'. Een grote aandacht
voor de details kenmerkt Postema's beschrijving. Toch mist men in dit boek een
werkelijk historisch perspectief, waarbij
men niet aileen de feiten aandacht geeft,
maar ook probeert een persoon te plaatsen
binnen het geestelijk klimaat van een bepaalde tijd. Graag had ik gezien dat er meer
aandacht was geweest voor het feit dat de
spiritualiteit waarvan dit boek getuigenis aflegt niet de universele ervaring is van aile
gelovigen. Het is een spiritualiteit van een
bepaalde niet-geassimileerde bevolkingsgroep die op deze wijze haar geloof gestalte
geeft binnen een vijandige, steeds verder seculariserende maatschappij. Een dergelijk
perspectief had de beschrijving van Baaijs
leven en geloof meer relief gegeven als een
diep menselijk geloof, ook aI behoeft men
daarmee niet te ontkennen dat dat een van
God gegeven geloofwas. (Maarten Wissel
Signalementen
• John Veldman, Project bedrijfspastoraat.
Een historisch en theologisch onderzoek
naar een uerantuioord spreken van de gelovige in de economie. Kampen [Kok] 1998. -

383 p. - ISBN 90-242-8557-7 - f 57,50
Op 3 december jl. promoveerde de auteur in Nijmegen op deze stu die over het
rooms-katholieke bedrijfspastoraat in het
bisdom Utrecht. In zekere zin gaat het daarbij ook om een intellectuele rekenschap,
omdatVeldman van 1978-1998 als bedrijfspastor werkzaam was in het bisdom Utrecht
binnen het oecumenisch samenwerkingsverband Evangelie en Industrie, Bedrijfsapostolaat (ElBA) te Arnhem. Het grootste
deel van het boek bevat een praktisch- en
systematisch - theologische
verhandeling.
Deze bevat een analyse van theologisch-antropologische en ecclesiologische concepten en de veranderingen daarin. Daarnaast
worden twee voor het bedrijfspastoraat belangrijke denkers, Rob van Kessel en Franz
Hinkelammert, behandeld.
Aan dit alles gaat echter een uitvoerig
historisch gedeelte vooraf (pp, 23-143); reden om dit boek ook in dit tijdschrift kort te
signaleren. Allereerst geeft Veldman daarin
de voorgeschiedenis aan (de katholieke
zuil en de katholieke arb eiders, de opkomst
van het rooms-katholieke bedrijfsapostolaat en het protestantse industriepastoraat). Vervolgens beschrijft Veldman de
ontwikkelingen van het werk in Arnhem en
omgeving: gestart midden jaren vijftig bij
de toenmalige AKU (later ENKA en AKZO)
zien we hoe het werk een sterke verandering ondergaat, waarbij niet langer het
(her)kerstenen van de arb eiders centraal
staat, maar de 'evangelische presentie'.
Voorts vindt een oecumenisering van het
werk plaats (samenwerking met het protestantse 'Evangelie en Industrie') en een radicalisering in maatschappijkritische richting. Duidelijk wordt ook dat het werk en de
identiteit bijna bij voortduring in discussie
waren, hetgeen het werk er niet eenvoudiger op maakte.
Wie geinteresseerd is in de geschiedenis
van de relatie tussen de kerken en de moderne industriele samenleving kan via deze
casusbeschrijving van het bedrijfspastoraat in Arnhem en omgeving interessant
materiaal vinden, dat ook licht werpt op
die verhouding in bredere zin. (Herman
Noordegraaf)
• A. Bekkenkamp, VVH en buitengeiooon.
Het verhaal van de vrijzinnigen en van de
Heruormde Kapel in Wierden. Enschede
[Uitgeverij Van de Berg] 1999. - 96 p. - ISBN
90-5512-087-1- f 15
De plaatselijke afdeling van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden (VVH) te
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Wierden, een verstedelijkte plattelandsgemeente aan de rand van A1melo, vormde
een minderheid in een Hervormde gemeente van overwegend Bonds-signatuur, In
1912 opgericht ging men in 1974 samen met
andere plaatselijke groeperingen op in de
zogenaamde Hervormde Kapel, in 1997
volgde de opheffing de jure. Het laatste besluit gold de vervaardiging van het onderhavige gedenkboekje, dat de geschiedenis helaas enigszins chaotisch weergeeft. (Jacob
van Sluis)
• Jan J. van Capelleveen (gebaseerd op onderzoek van Marcel Leune), Als het te laat is
om te bidden. Geschiedenis van de Stichting
Oecumenische Hulp. Utrecht [Stichting Oecumenische Hulp] 1990. - 80 p. - ISBN 9070965-07-0

De SOH, een organisatie voor werelddiakonaat van een aantal Nederlandse kerken, werd in 1952 opgericht en zal mogelijk
een nieuwe organisatievorm vinden binnen de SoW-kerken. De geschiedenis van
de SOH reflecteert enerzijds de veranderingen in het theologisch denken over ontwikkelingshulp en werelddiakonaat. Anderzijds, en dat is interessant voor de lezers
van dit blad, is het ook het verhaal van hoe
de deelnemende kerken hun diakonaal
werk steeds lieten balanceren tussen eigen
kerkelijke organisaties en het interkerkelijk
SOH-verband. De Gereformeerde Kerken
in Nederland traden pas in 1987 toe, de
Rooms Katholieke Kerk he eft tot op heden
vast gehouden aan de eigen organisatie
'Mensen in nood'. (Jacob van Sluis)

RETORICAAL MEMORIAAL
Brannen voor de geschiedenis van de Hollandse rederijkerskamers van de mtddeleeuwen tot het begin van
de achttiende eetrw,
ISBN 90-5166-678-0,

842 pag.

Tevens leverbaar als MSWord-document

winkelprijs: f 149,50
op CD-Rom

Dit bronnenboek bevat her materiaal dat in de afgelopen decennia bij
elkaar gebracht is door de auteurs, die begin 1999 aan de Universiteit van Nijmegen promoveerden op een aantal aspecten van de rederijkers.
Het materiaal is gegroepeerd naar de bijna honderd gemeenten in het
gewest Holland, waar archiefposten werden aangetroffen en middels
dit bronnenboek ontsloten. Niet aileen algemeen bestuurlijke, maar
ook kerkelijke functionarissen komen aan het woord.

Uitgeverij EbUfOl1
Tel.:015-2131484
Fax: 015-214 68 88
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Christelijk Cultureel Erfgoed
Een grootschalig onderzoekprogramma
aan de KU Nijmegen
Terwijl het georganiseerde christendom in
Europa en vooral in ons land een neergang
doormaakt, lijkt de laatste jaren ook in buitenkerkelijk milieu het inzicht door te dringen dat onze huidige cultuur in belangrijke
mate schatplichtig is aan de christelijke traditie. Het onderzoek naar en de intellectu-.
ele overdracht van de christelijke traditie
he eft de Katholieke Universiteit Nijmegen
vanaf haar oprichting in 1923 als haar bijzondere taak gezien. In het bijzonder ging
de aandacht uit naar de geschiedenis van
het Nederlands katholicisme: men denke
slechts aan de imposante synthesen van de
Nederlandse (katholieke) kerkgeschiedenis
van R.R. Post, L.J. Rogier en de Nijmeegse
ere-doctor P. Polman. In 1971 kwam een
leerstoel Geschiedenis van het Nederlands
katholicisme tot stand, die tot 1993 werd
bekleed door M.G. Spiertz en sindsdien
door J.H. Roes, directeur van het Katholiek
Documentatie Centrum. Inkrimpingen en
bezuinigingen leidden er echter de laatste
jaren toe dat er minder ruimte kwam voor
onderzoek naar de geschiedenis van het
christelijk erfgoed, waarbij als complicerende factor ging gelden dat jonge onderzoekers in toenemende mate onbekend
blijken te zijn met de traditie.
Op initiatief van het College van Bestuur
van de KUN is daarom onlangs vanuit de
faculteiten Letteren, Theologie en Wijsbegeerte (in samenwerking met het Titus
Brandsma Instituut) een onderzoekprogramma gestart onder de titel: Christelijk
Cultureel Erfgoed. Het programma werd
opgesteld door de hoogleraren JAH. Bots
(Letteren), HAG. Braakhuis (Wijsbegeertel, A.M. Koldeweij (Letteren), P.J.A. Nissen
(Theologie) en P'G.J.M. Raedts (Letteren).
Het onderzoek strekt zich uit over de periode 1300-1800.
In het onderzoeksveld worden vier aandachtsgebieden onderscheiden: de christelijke instellingen, de christelijke opvoeding, de christelijke beleving en de
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christelijke verbeelding. Deze aandachtsgebieden staan uiteraard niet volstrekt op
zichzelf, maar zijn wederzijds afhankelijk.
Indachtig recente tendensen in religieushistorisch onderzoek wordt vooral de
spanning tussen norm en praktijk gethematiseerd. In elk van de vier aandachtsgebieden zijn meerdere projecten gesitueerd,
die door gepromoveerde onderzoekers zullen worden uitgevoerd. Enkele projecten
zijn inmiddels al opgevat. Het onderstaande onderzoekprogramma loopt tot 2003,
waarna een nieuw onderzoeksprogramma
van start zal gaan.
De christelijke instellingen
Project 1: Samenstelling van een nieuw
handboek van de kerkelijke instituties in de
Nederlanden tot 1570. Dit project wordt
uitgevoerd door dr. Jan Kuys.
Project 2: Studie over de katholieke hervormingspogingen in de Nederlanden voorafgaand aan het concilie van Trente.
Project 3: Handboeken voor de kerkgeschiedenis van de Nederlanden, een heiligenlexicon voor de Nederlanden en een
katholiek biografisch woordenboek.
Project 4: Studie over het Parijse College de
Montaigu (1450-1550) en zijn relatie met de
Nederlanden.
De christelijke opvoeding
Project 1: Studie over het vormingsideaal,
in het bijzonder inzake de publieke moraal
in het christelijk humanisme. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door dr. Istvan
Bejczy.
Project 2: Studie over de publieke moraal
onder de katholieken in de Republiek in het
tijdperk van de confessionalisering.
Project 3: Een nieuwe biografie van de jezuiet Petrus Canisius (1521-1597).
De christelijke beleving
Project 1: Studie over de godsbeelden, Iezusbeelden en godsbeleving van laat-middeleeuwse en vroegmoderne vromen, met
bijzondere aandacht voor de vrouwelijke
devoten. Dit project wordt uitgevoerd door
dr. Charles Caspers.
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Indische Nederlanders voor de eerste maal
naar Nederland. Voor die laatsten dan ook
geen repatrierlng maar emigratie. Zo vonden er in de maanden direct na de bevrijding ware volksverhuizingen plaats.
Waar stonden de kerken, welke rol vervulden de verschillende kerkgenootschappen bij de terugkeer en de opvang van
honderdduizenden landgenoten? Dit onderwerp vormt een van de ongeveer dertig
deelstudies, gewijd aan de terugkeer en opyang van oorlogsgetroffenen in de jaren na
beeindiging van de Tweede Wereldoorlog.
De onafhankelijke stichting van deze naam
SOTO (Stichting Onderzoek Terugkeer en
Opvang Oorlogsgetroffenen) werd in 1998
De christelijke verbeelding
Project 1: Becommentarieerde editie van door de regering ingesteld met als opdracht
het kostersboek van het Maastrichtse Sint- na te gaan wat mensen hebben ervaren die
Servaas en Onze- Lieve- Vrouwekapittel terugkeerden naar het vader- c.q. moeder(1600). Dit project wordt uitgevoerd door land.
Ondergetekende onderzoekt de rol van
dr. Mieke de Kreek.
Project 2: Inventarisatie en analyse van de kerken ten aanzien van terugkeer en oplaat-middeleeuwse pelgrimstekens. De in- yang van oorlogsgetroffenen. Speelden de
kerken daarbij eigenlijk uberhaupt een rol?
ventarisatie geschiedt door twee junior-onderzoekers, drs. Piron en mw. drs. van As- In de literatuur worden nergens uitvoerige
beschrijvingen aangetroffen van grootse en
peren.
grootschalige acties, door de kerken georProject 3: Studie over de wisselwerking tusganiseerd, met als doel de terugkeer van de
sen Moderne Devotie en beeldende kunst.
ontheemden, zowel
Dit project wordt uitgevoerd door dr. Cees honderdduizenden
geestelijk als materieel vaak zeer geduVeelenturf.
peerd, tot een feestelijke gebeurtenis te
maken. In kloosters deden religieuzen hun
Gian Ackermans
werk, voortreffelijk en onbaatzuchtig, maar
de kerkeJijke huisvesting was vaak door de
overheid afgedwongen door middel van
De kerken en de opvang van oorlogsgevordering. In kerkelijke schrijvens werd
troffenen
voorts opgeroepen om te bidden voor 'onze
jongens in Indie', maar niets werd gezegd
Dankbaarheid vervulde het Nederlandse
volk toen op 5 mei 1945 de bevrijding van over de terugkeer en opvang van de vele exkampbewoners.
het land werd gevierd en de bevrijdingsEn ook de protestantse kerken hadden
klokken luidden. Duitsland had de oorde handenvol aan de wederopbouw van
log verloren en de concentratiekampen
het eigen kerkgenootschap. De Nederlandstroomden leeg. De overlevenden, politiese Hervormde kerk was weliswaar begaan
ke gevangenen, verplicht tewerkgestelden,
met het lot van terugkerende joden, maar
joden, zigeuners, die aan zware ontberintoch vooral met dat van de 'eigen', gedoopgen en ware beproevingen waren blootgesteld, stonden nu in groten getale aan 's te joden. En de Gereformeerde Kerken in
Nederland hadden wei wat anders aan het
lands grenzen. Het betrof zo'n half miljoen
personen die maar een ding wilden: zo snel hoofd dan het lot van mensen die terug
mogeJijk naar huis. En ook anderen keer- naar huis wilden. In het hongerjaar 1944
den terug. Ondergedoken mensen in Ne- had een deel van de gereformeerden zich
derland doken weer op, wilden terug naar vrijgemaakt vanwege leerstellige en kerkhuis en haard. In Nederlands-Indie was de rechtelijke meningsverschiJIen en dat was
oorlog eveneens beelndigd, Japan had ge- wat de meeste aandacht vroeg in 1945.
En het joodse kerkgenootschap zelf? Dat
capituleerd, de kampen werden opengesteld. Zodra het mogelijk was keerden tien- bestond nauwelijks nog na de decimering
duizenden inwoners van Nederlands-Indie
onder haar leden door de rassenpolitiek
(burgers, militairen) naar Nederland terug, van de Duitsers. Vaak werden terugkerenden liefdevol opgevangen. Andere keren
en kwamen tegelijkertijd tienduizenden

Project 2: Studie over de middeleeuwse Levens van Iezus: de handschriften en de
doorwerking.
Project 3: Studie over de verkondiging in de
late Middeleeuwen, met name het milieu
van de Moderne Devotie en de vroegmoderne tijd: vaststelling van het corpus van
handgeschreven preken/preekboeken en
inhoudelijke analyse.
Project 4: Studie over de integratie van filosofische themata in de laat-middeleeuwse
theologie, met name in het oeuvre van
Heymericus de Campo. Dit project wordt
uitgevoerd door dr. Maarten Hoenen.
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evenwel bestond er ook onbegrip bij dit genootschap omdat men nog onvoldoende
was doorgedrongen van wat terugkerenden hadden meegemaakt.
Veel is er in archieven niet te vinden over
de rol van de kerken bij terugkeer en opvang van oorlogsgetroffenen. Van vele gebeurtenissen zal ook geen verslag zijn gemaakt. Maar wat gebeurde er in plaatsen als Eindhoven, Maastricht, Nijmegen,
Enschede, Emmen, waar tienduizenden
vanuit het Zuiden en Oosten de grens overstaken? Kwamen de lokale kerkgenootschappen met hen in aanraking? Of werd
het voornamelijk als een overheidstaak beschouwd om de repatriering in goede banen te leideni En waar zijn mensen uit In-
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die opgevangen, mens en dus uit Java, de
Molukken en de andere eilanden, welke
kerken en kerkleden in Nederland waren
hierbij betrokken? Daarom hierbij een oproep aan de lezers van TNK om eigen ervaringen door te geven, opdat het beeld van
de houding van de kerken ten aanzien van
de terugkeer en opvang van oorlogsgetroffenen zo niet volledig maar dan toch zo
genuanceerd en compleet mogelijk wordt
ingevuld.
Reacties kunnen worden gezonden
naar: SOTO, Herengracht 380,1016 CJ Amsterdam, e-mail: soto@xs4.all
Jan H. Kompagnie
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Eismaprijs

Historische Prijs van Noord-Brabant

Om de twee jaar wordt de Eismaprijs uitgereikt voor de beste wetenschappelijke
publicatie in boekvorm op het terrein van
de Nederlandse locale en regionale geschiedenis. Ditmaal gaat het om boeken
verschenen tussen 1 januari 1998 en 31
december 1999. De publicaties dienen
van een wetenschappelijk niveau te zijn,
maar ook toegankelijk voor een breder
publiek. Het dient te gaan om oorspronkelijk werk. Eerdere prijswinnaars zijn Y.
Kuiper (Friese adel), P.H.A.M. Abels en
A.Ph.F. Wouters (Reformatie in Delft) en L.
van der Pol (prostitutie). De Eismaprijs
bedraagt f.7500 gulden en wordt bekostigd door Uitgeverij Eisma in Leeuwarden. De uitreiking is medio 2000. Als juryadres fungeert het Nederlands Centrum
voorVolkscultuur, Lucasbolwerk 11, 3512
EHUtrecht.

Dit jaar zal voor het eerst de Historische
Prijs van Noord-Brabant uitgereikt worden. De prijs bestaat uit een geldbedrag
van 10.000 gulden en een gedenkteken en
wordt uitgereikt aan een persoon die een
bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de
wetenschappelijke
geschiedschrijving
van Noord-Brabant. De jury, onder leiding van prof. dr. P.M.M. Klep, beoordeelt
kandidaten op grond van een tweetal wetenschappelijke publicaties die niet ouder mogen zijn dan tien jaar. Gegadigden
kunnen zich voor 1 september 1999 aanmelden bij de Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, postbus 1104,
5200 BD 's-Hertogenbosch.
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Kerken van Kuipers
n het kader van het eeuwfeest van de
Wilhelminakerk te Dordrecht wordt in
het najaar een fototentoonstelling gewijd aan kerken van de architect Tjeerd
Kuipers (1857-1942). Een volledig overzicht
van zijn werk ontbreekt echter. Wellicht
kunnen lezers van TNK de onderstaande
lijst aanvullen ofverbeteren.
Almelo, Geref. Molenkampskerk, 1910, buiten gebruik 1971, sloop;
Amsterdam, Geref. Funenkerk, 1889, buiten gebruik 1974, sloop 1975;
Amsterdam, Geref. Haarlemmerpoortkerk,
1904, buiten gebruik 1965, sloop 1967;
Amsterdam - Watergraafsmeer, Geref. kerk,
1900, buiten gebruik 1908;
Amsterdam-Watergraafsmeer, Geref. Rehobothkerk, 1907, buiten gebruik 1971, sloop
1973;
Axel, Geref. kerk (vrijg.), 1900 (uitbreiding
1918);
Berkel en Rodenrijs (ZH), Geref. kerk, 1906,
buiten gebruik 1972, sloop;
Brussel (Belgie), Geref. kerk, 1928;
Bussum, Geref. Wilhelminakerk, 1926;
Delft, Geref. Westerkerk, 1923, buiten gebruik, sloop 1981;
Deventer, Doopsgez. kerk, Penninckshuis,
1892;
Dieren, Geref. Opstandingskerk, 1911, verbouwd 1961-1962;
Dirkshorn, Geref. kerk, 1919;
Dordrecht, Geref. Wilhelminakerk, 1899;
Eindhoven, Geref. Oosterkerk, 1911, buiten
gebruik 1970, 1991 R.-K. Antonius van Padua;
Gorinchem, Geref. Rehobothkerk, 1909,
buiten gebruik 1988, 1990 Christengemeente;
's-Gravenhage, Geref. Oosterkerk, 1896,
buiten gebruik 1962, sloop 1987;
Groningen, synagoge, Folkingestraat, 19051906;
Groningen, Geref. Zuiderkerk, 1901, buiten
gebruik, verbouwd tot woningen 19831985;
Groningen, Geref. Westerkerk, 1906, buiten
gebruik 1986, sloop 1995;
Halfweg, Geref. kerk, 1919;
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Hallum, Geref. kerk, 1912;
Heeg, Geref. kerk, 1890;
Heinkenszand, Geref. kerk,
1903, verbouwd 1979-1980;
Hendrik- Ido-Ambacht, Geref.
Pauluskerk, 1898, buiten gebruik, sloop 1989;
Kampen, Ned. Geref. Nieuwe Kerk, 1911;
Leeuwarden, Geref. Oosterkerk, 1910, buiten gebruik 1979, sloop 1981;
Leeuwarden, Geref. Koepelkerk, 1923;
Makkum, Geref. kerk, 1888, buiten gebruik,
sloop 1964;
Medan (Sumatra, Ned.vlndie), Geref. kerk,
1918;
Nijmegen, Geref. Noorderkerk, 1911, buiten gebruik 1972, sloop;
Noordwijk aan Zee, Geref. Buurtkerk, 1899
(uitbreiding 1909);
Ouderkerk aan de Amstel, Geref. kerk,
1919;
Oude Wetering, Geref. kerk, 1909;
Rinsumageest, Geref. kerk, 1913;
Rotterdam, Geref. Bergsingelkerk, 1914;
Rotterdam, Geref. Nieuwe Westerkerk,
1890, door oorlogsgeweld verwoest 1940;
Rotterdam, Geref. Nieuwe Zuiderkerk,
1916, buiten gebruik 1968, sloop 1969;
Rotterdam-Charlois,
Geref. Bethelkerk,
1910;
Schoondijke, Geref. kerk, 1907, door oorlogsgeweld verwoest 1944;
Tinte, Geref. kerk, 1908;
Velp, Geref. kerk, 1915, door brand verwoest 1964;
Venlo, Geref. kerk, 1911, buiten gebruik
1974, sloop;
Vlaardingen, Geref. Kuiperstraatkerk, 1904,
buiten gebruik 1957, sloop 1961;
Vlaardingen, Herv. Nieuwe Kerk, 1910,
sloop 1982;
Wijnjewoude, Geref. kerk, 1908;
Wildervank, Geref. kerk, 1911;
Winterswijk, Geref. Zonnebrinkkerk, 1905;
Ilmuiden, Geref. kerk, 1904, door oorlogsgeweld verwoest 1944.
Aanvullingen en verbeteringen aan: P.E
Dillingh, Jan Ligthartlaan 43,3312 KD Dordrecht, tel. (078) 631 1549.

Logo honderd jaar Wilhelminakerk te Dordrecht]

Beelden in de abdij. Kunst uit het noordelijk
deel van het Hertogdom Brabant.

22 mei tot en met 22 augustus 1999
Museum voor Religieuze Kunst, Vorstenburg 1, 5401 AZ Uden, tel. 0413 263431.
Het jubileumjaar - dit jaar bestaat het Museum voor Religieuze Kunst 25 jaar - wordt
afgesloten met een expositie over middeleeuwse beeldhouwkunst. Het jaar wordt
juist met deze tentoonstelling afgesloten
daar een soortgelijke expositie in 1972 te 'sHertogenbosch gehouden, mede een belangrijke aanleiding was om tot oprichting
van het huidige instituut te komen. Ook
speelden de vergrijzing van kloosterorden,
de secularisatie van de maatschappij, de
sluiting van kerkgebouwen en het dolerend
bestaan van de collectie van het Bisschoppelijk Museum van 's-Hertogenbosch hier-

bij een rol. Het zwaartepunt in de beginperio de van het museum lag bij de afdeling
Middeleeuwen. Momenteel is het museum
veel breder georienteerd, maar nog altijd
vormt de collectie Middeleeuwen een
zwaartepunt. Op deze tentoonstelling
wordt vooral aan dit collectie-onderdeel
veel aandacht besteed en zullen alle objecten in een catalogus beschreven worden.
Maar zij niet alleen. De samenstellers streven ernaar een zo compleet mogelijk beeld
van het sculpturale klimaat in het noordelijk deel van het voormalig Hertogdom Brabant te schetsen. Daartoe zijn zeldzame en
kostbare beelden van elders te zien die met
de be elden uit de collectie geconfronteerd
zullen worden. Doordat deze beelden bijeen zullen staan wordt tevens aan de wetens chap de mogelijkheid geboden inzichten te toetsen en waar nodig bij te stellen.

VERENIGIN0SNIEUWS

~~----------------------Kerkhistorische dag 1999 in Tiel

Bestuurssamenstelling VNK

Gelderland, om precies te zijn het gebied
tussen de grote rivieren, staat centraal op
de elfde kerkhistorische dag van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis.
Tijdens deze bijeenkomst, die zal plaatsvinden op zaterdag 6 november 1999 in de
Raadzaal van de gemeente Tiel, wordt aandacht besteed aan de zeer bijzondere kerkgeschiedenis van dit Gelders rivierengebied. Zoals altijd zal er ook nu weer een
bundel worden gepresenteerd, die dit keer
artikelen zal bevatten over Reformatie
(16de en 17de eeuw) en Transformatie (na
1850).
Noteert u datum en plaats alvast in uw
agenda. Nadere informatie over de invulling van de dag en de bundel volgen in het
volgende nummer van TNK. (Johan Okkemal

Tijdens de jongste jaarvergadering van de
VNK, op 17 april jongstleden in Utrecht,
werd de secretaris, dr. P.H.A.M. Abels, met
algemene stemmen herkozen voor een
nieuwe ambtstermijn in het bestuur. De samenstelling van het bestuur is thans als
voigt:
Dhr. Prof. dr. S. Vooistra, Landsmeer (voorzitter)
Dhr. dr. P.H.A.M. Abels, Gouda (secretaris)
Dhr. drs. J. Ph. Labordus, Bodegraven (penningmeester)
Mevr. drs. M.C. van Leeuwen-Canneman,
's-Gravenhage
Dhr. I.G.J. van Booma, Woerden
Dhr. J.e. Okkema, Rotterdam
DhI'. drs. I.-D. Snel, Amsterdam
Dhr. drs. G.N.M. Vis, Amsterdam
Dhr. dr. A. Ph. F. Wouters, Berkel en Rodenrijs
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