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Is God uitAmsterdam verdwenen?

lk jaar opnieuw slaagt de VNK er met ogenschijnlijk groot gemak in een congres te
organiseren op een kerkhistorisch interessante plaats. In de afgelopen tien jaar is
nooit tevergeefs een beroep gedaan op ondersteuning ter plaatse en kon gerekend
worden op de medewerking van historici, die bereid waren de resultaten van hun onderzoek bij deze gelegenheden te presenteren. Aile uithoeken van het land werden op die rnanier aangedaan, met als meest tastbare resultaat een fraaie reeks van inmiddels tien bundels, met daarin een schat aan lokale en regionale kerkgeschiedenis. Nummer elf is alweer
in aantocht en zal gewijd zijn aan reformatie en transformatie in het Gelders rivierengebied. De presentatie van deze bundel zal plaatsvinden op de kerkhistorische dag van 6 november in het raadhuis van Tiel. Nadere informatie hierover vindt u in dit nummer van
TNK.

E

De enige provincie die - afgezien van het kerkhistorisch nog tamelijk maagdelijke Flevoland - tot op heden nog niet is bezocht door de VNK-karavaan, is Noord-Holland, AIs jaren koestert het bestuur de wens om daar een bijeenkomst te beleggen, waarbij de absolute voorkeur uitgaat naar Amsterdam. De hoofdstad van Nederland is bezaaid met
kerken en kent een zeer kleurrijke en bijzondere kerkgeschiedenis. Tegelijk is het echter de
stad, waar de secularisatie het meest genadeloos heeft toegeslagen. Bij de zoektocht naar
potentiele medeorganisatoren kwam pijnlijk aan het licht, dat de interesse voor het kerkelijke verleden in Amsterdam momenteel zeer gering is. De VNK is echter vastberaden
zich hierdoor niet te laten afschrikken, maar wil desnoods op eigen kracht proberen een
Amsterdamse dag en bundel te realiseren.
Om te voorkomen dat de vereniging zich vertilt aan dit karwei, is besloten te kiezen voor
een beperking in de thematiek. Het vizier zal exclusief gericht worden op de Amsterdamse kerkgeschiedenis van na 1850, een periode waarin twee contraire bewegingen in het
kerkelijke en religieuze leven in de stad zijn waar te nemen: een enorme proliferatie een
christelijke gemeenten ging samen met een grote teruggang van het christendom binnen
de samenleving. Momenteel wordt naarstig gezocht naar vrijwilligers, die onderzoek willen doen of hebben gedaan naar deze nog nauwelijks beschreven episode uit de Amsterdamse kerkgeschiedenis. Ook langs deze weg wordt iedereen die hier een bijdrage aan kan
leveren van harte uitgenodigd zich aan te melden bij hetVNK-secretariaat. Met een geslaagde dag en een boeiende bundel zou gedemonstreerd kunnen worden dat God nog
niet geheel uit Amsterdam is verdwenen!
De redactie
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Premonstratenzer aanwezigheid
in Nederland
P. AI, o.praem,

e bedoeling van deze bijdrage is een
overzicht te geven van de stichtingen en werkzaamheden van de
vrouwelijke en mannelijke Premonstratenzers binnen het huidige grenzen van Nederland. Onder de Premonstratenzers verstaan we de kloosterorde, die haar ontstaan
dankt aan het optreden van Norbert van
Gennep in het begin van de twaalfde eeuw.
Zijn eerste kloostergemeenschap kwam tot
stand in 1120 te Premontre in de buurt van
de Noord-Franse stad Laon. Aan Premontre ontleent de orde haar officiele naam
van Premonstratenzers. Naar de stichter
worden de leden ook Norbertijnen of Norbertinessen genoemd. Naar het witte ordekleed Witheren. Met de term Wittevrouwen
moet men zeer voorzichtig zijn. Meerdere
religieuze vrouwengemeenschappen droegen in de volksmond deze naam. Het is in
hoge mate twijfelachtig of de straatnaam
Wittevrouwensingel in Utrecht iets met
Norbertinessen te maken heeft.
De Premonstratenzer orde, die in de
twaalfde eeuw veel van de Cistercienzers heeft overgenomen, is toch geen monastieke orde. Norbert van Gennep, die
zelf kanunnik geweest is van de Sint-Victor van Xanten, knoopte met nadruk aan
bij de canonieke traditie en koos daarom
voor zijn kloosterstichting de regel van Augustinus. De organisatie echter vertoonde
ontegenzeggelijk vele monastieke elementen.

D

Norbert en Nederland
Nederlandse en Duitse auteurs hebben om
beurten geprobeerd te bewijzen dat Norbert Nederlander respectievelijk Duitser
geweest is. De energie daaraan besteed kan
men terecht als vruchteloos bestempelen.
Zijn geboorteplaats blijft immers onzeker.
Het gebied aan de Nederrijn, waar we zijn
herkomst toch wei moeten zoeken, was in
de elfde eeuw noch door taal noch door
staatkundige verhouding, voorgoed Nederlands of Duits geworden. Heribert, de vader
van Norbert, bezat in ieder geval de heerlijkheid Gennep en daaraan kon Norbert
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volgens het gebruik van die tijd zijn geslachtsnaam ontlenen.
De jonge jaren van Norbert zijn - zoals
reeds is gezegd - vooral gebonden aan de
stad Xanten, waar hij koorheer was met de
waardigheid van subdiaken. Hij leidde een
oppervlakkig leven, wat zich ten dele ook
afspeelde aan de hoven van de aartsbisschop van Keulen en van de keizer van het
Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie, HendrikV.
Na het jaar 1111 begon er een langzaam
bekeringsproces. In de beide Vita's van
Norbert wordt de bekering echter voorgesteld als een miraculeuze gebeurtenis door
goddelijke ingreep. Diaken en priester gewijd, begon hij een leven als 'Wanderprediger'. Van een persoonlijk optreden van
Norbert binnen de grenzen van het tegenwoordige Nederland kan nauwelijks gesproken worden. We weten slechts dat de
zoon van de heer van Gennep meermalen
bij de koorheren van Kloosterrade-Rolduc
op bezoek ging om inspiratie voor zijn toekomstig leven op te doen. Na de stichting
van het klooster te Prernontre deed Norbert
nog eenmaal Nederlands grondgebied aan.
Op 13 mei 1122 treffen we hem aan te
Maastricht. Het was feestdag van Sint-Servatius en er werd 'kermis' gehouden in de
stad. Norbert verrichtte er een duiveluitdrijving en een merkwaardig 'wonder' van
de vliegende doek.
Daarna is hij niet meer binnen de tegenwoordige grenzen van ons land geweest.
Uit het verdere leven van Norbert vermelden wij verder slechts enkele hoogtepunten, die echter geen aanknopingspunten
met ons land hebben. Eind 1123-begin
1124 was Norberts optreden tegen de volgelingen van Tanchelm. Deze ging, met de
beste bedoelingen bezield, te ver in zijn
hervormingsijver en ontwrichtte daardoor
de structuur van de Kerk. Hij had veel aanhangers in het tegenwoordige Zeeland. Op
16 februari 1126 treffen wij Norbert aan in
Rome, waar hij van paus Honorius II de
goedkeuring van zijn orde verkreeg. In hetzelfde jaar werd hij aartsbisschop van
Maagdenburg, een voorpost van het

s.

de Rijksdag van Wiirzburg op 18 oktober
1130 Innocentius II. In 1132-1133 begeleidde Norbert als aartskanselier de keizerkandidaat Lotharius en paus Innocentius II op
hun tocht naar Rome. Innocentius, die tot
dan toe praktisch steeds in ballingschap
had geleefd, hoopte in de Eeuwige Stad bezit te kunnen nemen van zijn zetel en Lotharius verwachtte van hem de keizerskroon te ontvangen. Toen deze missie
volbracht was keerde de keizer terug naar
het Rijk. Waarschijnlijk was ook Norbert
nog steeds in het gevolg van de keizer. Begin maart 1134 was hij na een afwezigheid
van anderhalf jaar terug in zijn bisschopsstad. Zijn gezondheid had tijdens de inspannende en zenuwslopende tocht naar
en van Italie veel geleden. Norbert stierf
van uitputting op 6 juni 1134 en werd in de
Liebfrauenkirche in Maagdenburg begraven.
De groei van de Premonstratenzer orde in
Nederland

De heilige Augustinus
overhandigt Norbert
van Gennep zijn orderegel. Afbeelding uit
een vroeg afschrift van
de Norbertvita. Ingekleurde tekening op
perkament, circa 1140.
Bayrische Staatsbibliothek Mlinchen.

Deutschtum tegen het Slavische oosten.
Norbert begon er direct orde op zaken te
stellen. Hij probeerde kerkelijke bezittingen die verkwanseld waren terug te krijgen
en begon er de zeden van clerus en volk te
verheffen. Hij ondervond daarbij veel obstructie en verzet tegen zijn hervormingen.
Hij speelde verder een belangrijke rol in
de verwarde situatie na de dubbelkeuze
van 1130. Ten gevolge van de partijschap
der kardinalen werden er twee pausen gekozen: Innocentius II en Anacletus II. Norbert was een van de eersten die zich in het
keizerrijk aansloten bij Innocentius II.
Spoedig volgden meerderen het voorbeeld
van Norbert, die voor Duitsland presteerde
wat Bernard van Clairvaux pas daarna voor
Frankrijk en Engeland deed. Door Norberts
invloed aan het hof en daarbuiten erkende
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Reeds tijdens het leven van Norbert drong
zijn Orde vanuit Frankrijk langs de Zuidelijke Nederlanden naar de noordelijke gewesten door. Het gebied van het tegenwoordige Nederland was verdeeld over vijf
zogeheten circarieen (kringen), die de
landsgrenzen echter vaak ver overschreden.
In het zuiden lag de Brabantse Circarie,
die echter ook grote gebieden buiten het
hertogdom Brabant omvatte. Hier lagen
zeer veel abdijen en daarmee verbonden
instellingen. De Circarie van Vlaanderen
omvatte onder andere Zeeuws- Vlaanderen, waar echter nauwelijks stichtingen
aanwezig waren. Nog sterker geldt dat voor
de Circarie van Floreffe, die tot in het zuidwesten van Zuid-Limburg reikte. De oostelijke gebieden van ons land vormden een
gedeelte van de Circarie van Westfalen.
Hier bevonden zich echter slechts enkele
huizen. Bijzonder belangrijk en rijk aan
kioosters, vaak zeer volkrijk, was daarentegen de Friese Circarie, die op Nederlands
grondgebied hoofdzakelijk de provincies
Friesland en Groningen omvatte.
Voordat we ons verdiepen in de vroegste
ontwikkelingen van de Premonstratenzer
orde in de 12e eeuw, is het belangrijk aan te
geven wat voor soort stichtingen we allemaal kunnen tegenkomen.
Vele kioosters uit de vroegste tijd waren
DUBBELKLOOSTERS, waar in aparte ge-
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Noordzijde van de abdij van Middelburg, gezien vanaf het abdijplein in 1975. Foto A.
Van Wyngen, Zeeuws
Documentatiecentrum.

deelten vrouwen en mannen een kloostergemeenschap vormden. Vanaf 1140 ontstaat er vooral vanuit Premontre onder de
eerste abt-generaal Hugo van Fosses een
groeiend verzet tegen de dubbelkloosters.
De twee groeperingen worden dan lokaal
gescheiden, maar blijven toch veel met elkaar te maken hebben.
De mannengemeenschappen
worden
meestal aangeduid als ABDIJEN. De vrouwelijke gemeenschappen kan men wellicht
het beste betitelen met de naam PROOSDIJEN, omdat naast de priorin de praepositus, de proost, een zeer belangrijke rol in
het klooster speelde. De naam proosdijen
wordt echter ook nog voor andere gemeenschappen gebruikt. Afhankelijke stedelijke
of landelijke gemeenschappen van mannen worden soms ook PROOSDIJEN genoemd. De laatste, de proosdijen op het
platteland, zijn ook bekend onder de naam
van UITHOVEN. Deze uithoven hadden
onder lei ding van een proost vaak een zeer
grote populatie van lekenbroeders die het
land bewerkten. De uithofrneesters of
pro osten waren vaak belangrijke figuren.
Voor een kleine mannengemeenschap, die
zich ook met pastorale taken bezig hield,
komt ook de naam PRIORIJ of PRIORAAT
voor.
De hoofdkloosters hadden vaak ook op
verschillende plaatsen REFUGIEHUIZEN.
Deze bevonden zich in de steden en hadden een meervoudige functie. Zij dienden
als stapel- of overslagplaatsen van de pro-

TNK ]G.

2 (1999)

duct en van de uitgebreide landgoederen
van de kloosters. Tevens dienden zij als tijdelijke verblijfplaats van kloosterlingen die
op reis waren. In tijden van oorlog of andere crisissituaties week de gehele gemeenschap van het hoofdklooster uit naar
de refugiehuizen en yond daar een veilige
toevlucht.
De meest gereduceerde vorm van aanwezigheid yond men in de PAROCHIES,
waar vaak slechts een enkel ordelid aanwezig was. Soms echter deelde hij de priesterwoning met een confrater om op deze
wijze vorm te geven aan het idee van geme ens chap.
De Brabantse Circarie
Zoals boven reeds werd aangegeven begon
de Premonstratenzer orde zich reeds tijdens het leven van Norbert uit te breiden.
Spoedig bereikte de orde ook onze gewesten.
De rij van de Nederlandse Premonstratenzer kloosters werd geopend door de Onze Lieve Vrouweabdij van Middelburg. Ze
was oorspronkelijk gesticht als een klooster
van Augustijner koorheren en sloot zich
tussen 1124 en 1127 bij de Premonstratenzer orde aan. Aanvankelijk was het een
dubbelklooster, waarvan de vrouwelijke
tak zich afscheidde en naar aile waarschijnlijkheid voortleefde in het klooster Zoetendaal bij Serooskerke. Rond 1248 verhuisden
ook de zusters van Heille bij Aardenburg
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naar Serooskerke. Een belangrijke taak van
Middelburg was de pre diking tegen de afwijkende leer van Tanchelm. Dat kon bijzonder effectief gebeuren vanuit de vele
parochiekerken die aan Middelburg toevertrouwd waren. In het midden van de
veertiende eeuw bezat de abdij van Middelburg nominaal het patronaatsrecht in
34 kerken van het graafschap Zeeland.
Daarnaast leverde zij ook de zielzorgers
van een aantal kerken in Holland. De belangrijkste daarvan was zonder enige twijfel de Grote Kerk van 's-Gravenhage, de
Sint-Iacob, In de schaduw van de Sint-Iacob ligt vanaf het einde van de 15e eeuw
het Norbertinessenklooster Sint-Barbara,
dat in de tijd van de Reformatie een beruchte rol ging spelen. De grote weldoener
van de abdij van Middelburg was de
Rooms-Koning Willem II van Holland, die
ook in de Koorkerk begraven ligt.
De abdij van Middelburg was een heel
merkwaardig fenomeen. Zij leek heel weinig op vele andere abdijen, die in het begin
vaak een sterk agrarisch karakter hadden.
De abdij van Middelburg lag, zoals men heden ten dage nog kan zien, midden in de
stad en als stadsabdij was Middelburg
nauw verbonden met het bestuur van het
graafschap Zeeland. De graafhad zijn residentie in de abdij en de Staten van Zeeland
hielden hun bijeenkomsten in de abdijgebouwen. Ze stonden onder voorzitterschap
van de abt die binnen de Staten de meest
gezagvolle figuur was. Nog he den ten dage
beheerst het gotische, na de Tweede Wereldoorlog weer volledig gerestaureerde
abdijcomplex, het centrum van de stad
Middelburg. Zoals in de Middeleeuwen is
de abdij, die in 1574ten onder ging, ook nu
nog steeds het middelpunt van het provinciale bestuur.
In 1129 stichtte het Sint-Martinusklooster te Laon in Frankrijk, zelf een dochter
van Prernontre, de abdij van Marienweerd
te Beesd aan de Linge. Ook Marienweerd
was aanvankelijk een dubbelklooster, maar
ook hier zette zich de tendens door de gemeenschap te scheiden in een mannen- en
vrouwenklooster. Men had echter geen
haast zoals in Frankrijk en de nieuwe stichting werd pas in 1229 bekrachtigd door de
bisschop van Utrecht. Als vestigingsplaats
had men de uithof Zennewijnen, tien kilometer ten oosten van Marienweerd uitgekozen.
Een tweede nonnenklooster dat onder
Marlenweerd ressorteerde was het adellijke
Koningsveld bij Delft. Het klooster werd in
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1252 gesticht door Richardis, een tante van
de graaf van Holland, en bezat het patronaatsrecht over de parochies van Schiedam
en Pijnacker. Aan dit klooster was tevens
een soort ziekenhuis, een gasthuis, verbonden, waarin Norbertijner zusters werkzaam
waren. Langzamerhand heeft echter de
stad Delft steeds meer het beheer van dit
ziekenhuis in handen genomen. Recente
opgravingen hebben veel aan het licht gebracht aangaande de organisatie, de leefgewoonten en de patienten in dit ziekenhuis. In de veertiende eeuw kwam ook het
Magdalenaklooster te Nijmegen, dat zich
in 1344 bij de Premonstratenzer orde had
aangesloten, onder het toezicht van de Marienweerdse abt te staan. Een vierde loot
aan de kloostertak van Marienweerd was
de proosdij Sint-Antonis-boomgaard te
Haarlem, die zich in 1484 bij de Premonstratenzers aansloot. Deze mannengemeenschap kwam echter nooit tot bloei gekomen en de kanunniken genoten geen
beste reputatie. Tot aan het einde van de
zestiende eeuw waren er voortdurend gerechtelijke procedures over het voortbestaan. Aan haar laatste stichting he eft Marienweerd nooit veel genoegen beleefd.
Marienweerd hield zich lang afzijdigvan
de parochiele zielzorg en bewaarde tot in
het midden van de dertiende eeuw haar
contemplatieve en agrarische karakter.
Toen was de breuk mete en behoorlijk abrupt, want Marienweerd verwierf in enkele
decennia de mogelijkheid om elf pastoorsplaatsen te vullen. De meeste waren kleinere plaatsen in de Betuwe, maar ook de aanzienlijke stad Schiedam ressorteerde via
Koningsveld onder de pastorale zorg van
Marienweerd,
De allereerste stichting van Marienweerd, een stichting die de moederabdij en
alle andere heeft overleefd en tot op onze
dagen sinds 1134ononderbroken bestaat is
de Abdij van Berne, oorspronkelijk een
klooster van Augustijner koorheren. Zoals
Marienweerd heeft Berne in de eerste eeuw
van haar bestaan het contemplatief en
agrarisch karakter bewaard. De uitgebreide
bezittingen waren tijdens de Middeleeuwen verdeeld in vijf groepen, die gelegen
waren in het Land van Heusden (Berne),
het Land van Altena (Honswijk), Utrecht
(Maarsbergen), Maas en Waal (Altforst) en
Brabant (Schaijk en Bernheze). Soms worden deze ook als proosdijen aangeduid.
Waarschijnlijk was Berne in het begin ook
een dubbelklooster. Er zijn aanwijzingen
dat de zusters al spoedig zijn verhuisd naar
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Hallum. Fredericus had kennis gemaakt
met de Premonstratenzer gebruiken in de
abdij van Marienweerd, maar erkende als
zijn moederabdij de abdij van Steinfeld in
de Eifel. Ook Mariengaard was weer een
dubbelklooster. De zusters werden in 1170
overgebracht naar Bethlehem. Het is het tegenwoordige Barthlehiem, dat grate bekendheid geniet vanwege de Elfstedentocht.
Vooral in de dertiende eeuw was Mariengaard een centrum van cultuur en wetenschap; het had de leiding van verschillende scholen. Bij een kerkelijke visitatie in
het jaar 1290 telde Mariengaard vierhonderd leden. Op Nederlands gebied was zij
de moederabdij van de abdijen van Lidlum,
Dokkum en Marne. Naast Bethlehem
waren ook de vrouwenkloosters van
Schildwolde en Heiligerlee, verder het Buweklooster bij Drageham en het Gerkesklooster bij Dokkum afhankelijk van Mariengaard,
Mariengaard was een rijke abdij die uithoven bezat onder andere in Bakkeveen,
formatie blijven bestaan en werden er in de Marken, Griend, Ielsum en Nijkerk (Friesnegentiger jaren van de achttiende eeuw land). Daar werkten aanzienlijke groepen
zelfs compleet nieuwe gebouwen neerge- lekenbraeders onder supervisie van een
zet. Twee jaar daarna, in 1796, werd het uithofmeester. In de vier laatste bezat Maklooster in de storm van de Franse Revolu- riengaard ook parachiekerken, die uit de
uithoven ontstaan zijn. Geincorporeerde
tie opgeheven.
Een beter lot was beschoren aan het parachies waren verder de Sint-Vitus te
vrouwenklooster Catharinadal, dat tegen- Leeuwarden, Duurswolde en Hallum zelf.
Bij het grate aantalleden valt op, dat men
woordig in Oosterhout/Noord-Brabant
relatief slechts weinig parochies bediende.
ligt. Gesticht in Wouw en in 1271 opgenomen in de Premonstratenzer orde, werd het Dit is ook het geval bij de meeste andere
in 1295 verplaatst naar Breda, waar de zo- abdijen van de Friese circarie.
De tweede abdij van de Friese Circarie
genaamde kloosterkazerne nog steeds erwas de abdij van de heilige Bonifatius en de
aan herinnert, en in 1647 naar Oosterhout.
heilige Paulus te Dokkum. De naam BoniCatharinadal mocht zich steeds verheugen
in de bijzondere gunst en bescherming van fatius duidt al aan dat men aanknoopte bij
een oudere traditie. In ver vervlogen tijden
de prinsen van Oranje-Nassau, die heren
waren van Breda. Catharinadal wist zich had er een benedictijnenklooster gestaan.
ook door de tijd van de Reformatie en de Een zekere Taco van de abdij van MarienFranse Revolutie en de moeilijke jaren on- gaard herstelde daar na 1163 - het precieze
der Koning Willem I heen te worstelen en jaar is erg moeilijk vast te stell en - het
werd daarmee het oudste ononderbraken kloosterleven, dat toen geheel of nagenoeg
bestaande Norbertinessenklooster in de was verdwenen. Ook Dokkum was een
dubbelklooster. De kerkelijke visitatoren
Nederlanden.
vanuit Steinfeld in de Eifel hebben hier
kennelijk verandering in willen brengen.
De Friese Circarie
Maar de abt hield niet van inperkingen van
Friese vrijheden. Radicaal deed hij afstand
Wij rich ten onze blik nu naar het noorden,
waar de machtige Friese Circarie lag. De en vertrok met een gemeenschap van manNorbertijnse stichtingen begonnen daar na nen en vrouwen, die het oude systeem wilhet jaar 1160. Als eerste klooster der Pre- de handhaven, naar Barthe ten noordoosmonstratenzers ontstaat daar in 1163 de ten van Leer in Oost-Friesland. Uiteindelijk
abdij van Mariengaard te Hallum. De stich- zette de scheiding zich in Dokkum zelf toch
ter was de zalige Freerk, Fredericus van door en kreeg ook Dokkum zijn vrouwen-

Woerd op het terrein van de uithof van Altforst. In de dertiende eeuw zijn ze eenvoudig verdwenen.
Ook Berne begint na 1300 eigen abdijleden in te zetten in de aan de abdij toevertrauwde parachies. Het zijn er een achttal
in de Langstraat en de Meierij, aile behorend tot het prinsbisdom Luik. Op de Abdij
van Berne komen we later nog terug.
Tot de Brabantse Circarie behoorde ook
het vrouwenklooster,
de proosdij Keizersbosch in het graafschap Horn. Hier bevonden zich de zusters van de Abdij van Averbode, die daarheen verhuisden rand het
jaar 1200. Toen de zusterkloosters vanwege
het ordebestuur overal de wind tegen kregen, he eft de machtige bescherming van de
graven van Horn hen behoed voor uitsterven en ondergang. Oorsprankelijk was dit
een adellijk klooster, dat echter na het herstel van de discipline vanaf het jaar 1618
ook openstond voor niet-adellijke zusters.
Omdat het gebied tot de wereldlijke heerschappij van het prinsbisdom Luik behoorde, bleef Keizersbosch in de tijd van de Re-
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lum nog volop een dubbelklooster tegen
alle centrale wetgeving van de Premonstratenzer orde in!
Ook Lidlum telde een verbazingwekkend groot aantal kloosterlingen. Bij een visitatie in het jaar 1290 waren er in Lidlum
en Bajum samen zeshonderd religieuzen.
Naast een groot aantal uithoven bezat Lidlum - zoals boven reeds is gezegd - ook een
zeer groot aantal parochies, namelijk in
Baard, Berlikum, Bozum, Britswert, Bajum,
Bozum, Exmorra, Hoorn, Huijns, Lutkewierum, Lichtaert, Menaldum, Oosterlittens, Oosterzee, Sandwijk, Sexbierum,
Spann urn, Tjummarum, Welsrijp, Winsum
en Wieuwerd. De kerk van Bozum bezit een
indrukwekkende Majestas Domini uit de
tweede helft van de dertiende eeuw. Het is
in Friesland het enige voorbeeld van een
tronende Christus, de leraar van de wereld.
Hij is baardeloos afgebeeld, hetgeen voor
kunnen zijn door een Premonstratenzer
een afbeelding uit de dertiende eeuw bemonnik [sic!] uit het klooster te Westerbuy- trekkelijk uniek is. Vanaf de twaalfde eeuw
ren onder Westergeest'. Een afbeelding van wordt Christus meestal bebaard afgebeeld.
de abdijkerk van Dokkum zelf vindt men Ook de kerk van Exmorra bezit fraaie
vermoedelijk in het recent verschenen
muurschilderingen. Ze stammen uit het
werk van M. van Zan ten (Aldus is opgeschil- eerste kwartvan de zestiende eeuw, toen de
derd; Middeleeuwse muurschilderingen in parochie van Exmorra reeds door de Norde Friese kerken, Groningen-Leeuwarden
bertijnen werd bediend. Het zijn afbeeldingen van de geseling en de doornenkroning.
1999, p. 67). Het gaat hier om een muurschildering in de Nederlands-hervormde
De schilderingen in de kerk van Exmorra
kerk te Oostrum. Het is moeilijk de schilde- zijn de enige voorbeelden die tot nu toe in
ringen te dateren, maar er zijn aanwijzin- Friese kerken zijn aangetroffen, waarbij het
gen dat ze rond 1500 zijn aangebracht. De lijden van Christus centraal staat.
De kleinste van de abdijen van de Friese
abdijkerk van Dokkum wordt ons voorgesteld voorzien van een lange slanke toren circarie was het Marneklooster, gesticht
met galmgaten en een spits puntdak, en tussen 1170 en 1204. Bij de visitatie van
een schip waarin een vijftal ramen te zien 1290 bleek het 'slechts' 240 kloosterlingen
te tellen. In het jaar 1204 vond de ontdubis.
Een bijzondere plaats onder de Friese beling plaats. Het is veelzeggend dat in dit
geval de mannen verhuisden naar het Nijeabdijen neemt Lidlum in. Lidlum evenaart
en overtreft de zuidelijke abdijen in het klooster, terwijl de vrouwen in het Oldenaantal parochies. Lidlum is gesticht v66r klooster bleven. De abdij bezat uithoven in
het jaar 1182 door een zekere Sibo met zijn Schilligeham en Unterhues, parochies in
Oldenklooster, Nijeklooster, Leens en Warfvriend Tjalling. Ook Lidlum was oorspronkelijk een dubbelklooster, waarvan de zus- huizen en twee refugiehuizen in de stad
ters in 1186 werden overgebracht naar Ba- Groningen. In de vijftiende eeuw hield het
jum, terwijl een andere groep zusters zich mannenklooster op te bestaan. De vrouwaarschijnlijk in Pingjum vestigde. Ping- wen in het Oldenklooster kiezen dan een
jum ontwikkelde zich later tot een man- abt uit een van de andere abdijen van de
circarie.
nenproosdij. De vrouwengemeenschap
Friesland heeft steeds een heel eigen
van Bajum bleef in feite een gemeenschap
vormen met Lidlum. Het interessante is, partij gespeeld in de orde van Premontre,
dat zich in het kader van de Friese eigen- Men was er veel vrouwvriendelijker en de
zinnigheid te Lidlum zelf ook weer een vrouwenconventen onderhielden vaak een
vrouwengemeenschap handhaafde of ont- nauwe band met het mannenklooster
wikkelde, waar bovendien zusters die door waaruit ze ontstaan waren. Hoewel men
overstromingen verdreven waren een toe- niet kan spreken van dubbelkloosters in de
vlucht vonden. Rond het jaar 1300 was Lid- eigenlijke zin van het woord, gaat het toch

klooster in het naburige Weerd. Op Nederlands grondgebied ontstonden verder nog
vrouwenkloosters
in Kuzemer en Veenklooster.
Ook Dokkum bezat talrijke landerijen
en ook hier zal waarschijnlijk het systeem
bestaan hebben van uithofmeesters
die de
supervisie hadden over een aantal lekenbroeders. Het aantal leden van deze abdij
was indrukwekkend. Na de grote overstroming van 1287, waarbij velen omkwamen,
waren er nog vierhonderd overlevenden.
Het aantal parochies dat door deze abdij
werd bediend was gering. In Dokkum zelf
was het de Sint-Martinus, verder in Roodkerk (Readstjerk), Westergeest en Engwierurn en gedeeJtelijk in Holwerd. In de kerk
van Westergeest zijn in 1895 en later opnieuw in 1957 wandschilderingen
ontdekt,
die volgens G.J. Hoogewerff (in: De NoordNederlandse Schilderkunst, I) 'geschilderd
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vaak in die richting. Ook op de uithoven
werkten vaak lekenbroeders en zusters samen. Dit verschijnsel bleef bij de Friezen
tot de laatste fase intact.
Het grootste klooster van de Friese circarie bevond zich in Groningen. Het is de
abdij Floridus Hortus, Bloernhof te Wittewierum. Ontstaan na het jaar 1204 als een
dochter van de abdij van Varlar in Westfalen, maar plaatste het zich in het jaar 1217
rechtstreeks onder het gezag van de aartsabdij te Premontre, Na de grote overstroming van het jaar 1287 telde Bloemhof nog
duizend kloosterlingen. Ook hier waren de
zusters op de oorspronkelijke plaats van
vestiging Romerswerp (later Rozenkamp
en uiteindelijk Nijeklooster geheten) gebleven, terwijl de mannen zich op steenworp
afstand te Wittewierum had den gevestigd.
Wittewierum bezat uithoven te Hora
(Dijkshorn bij Ten Boer of Garrelsweer),
Eems en Westeremden en parochiekerken
te Wittewierum (de abdijkerk), Westeremden, Scharmer en Uithuizen. Wittewierum
was in de orde vooral bekend door zijn beroemde kloosterschool, die tot het jaar
1285 he eft gefunctioneerd. Over het ontstaan van deze abdij en over haar geschiedenis in de dertiende eeuw hebben we uitstekende informatie door het zogenaamde
'Chronicon van Emo', de eerste abt. Het
werd ook door zijn directe opvolgers nauwkeurig bijgehouden.

Staats gebied en moesten de toen nog aanwezige zusters het klooster verlaten. Ten
gevolge van de door de Oostenrijkse keizer
J ozef II gegeven decreten en het verbod om
nog novicen aan te nemen stierf de communiteit uit. De kerk is zeer bekend om het
fraaie schilderwerk, uitgevoerd in frescotechniek door de frescoschilder Johann
Adam Schopf in 1751. Het is een voorbeeld
van typisch Zuid-Duitse laat-barok/rococo-stijl.
Eveneens tot de circarie van Westfalen
behoorde de priorij van de H. Nicolaas te
Deventer. Zij ressorteerde onder de abdij
van Varlar in Westfalen en was vanaf 1206
definitief in de Premonstratenzer orde
ge'intregeerd. De kerk van Espe was gemcorporeerd in de priorijgoederen. De bijzonder mooie kerk staat bekend als de
Bergkerk. Deze priorij he eft een interessante rol gespeeld in de geschiedenis van de
spiritualiteit in de Nederlanden. Toen de
bekende Geert Groote in l372 ernstig ziek
was, weigerde de prior van de Bergkerk,
waarschijnlijk Theodoricus hem de sacramen ten van de zieken te geven. Hij moest
zich eerst maar bekeren en zijn boeken
over magische kunst openbaar op de markt
verbranden. Dit was het begin van het bekeringsproces van Geert Groote en daardoor in zekere zin ook het begin van de
Moderne Devotie. Een lid van de Premonstratenzer orde heeft hiertoe duidelijk een
impuls gegeven.

De Circarie van Westfalen
Opheffing van de kloosters
Ten slotte wenden wij onze blik nog even
naar de circarie van Westfalen, waartoe op
het grondgebied van ons land twee kloosters behoorden.
Het belangrijkste is het adellijk vrouwenklooster van Houthem-Sint-Gerlach.
Sint-Gerlach was een heilige kluizenaar,
die in Houthem gestorven is rond 1165.
Gozewijn IV; heer van Valkenburg, schonk
omstreeks 1200 een stuk grond om bij dit
graf een klooster te stichten. Dit klooster,
gesticht vanuit de Norbertijner proosdij
Heinsberg en oorspronkelijk een dubbelklooster, werd in de eerste helft van de dertiende eeuw het stift van de adellijke zusters Norbertinessen. In 1661 werd het een
Spaanse enclave binnen het Staatsgebied,
in het begin van de achttiende eeuw Oostenrijks gebied. Na de roerige tijden van de
zestiende en zeventiende eeuw kwam het
herstel goed op gang en van 1720 tot 1727
werd de nieuwe kloosterkerk gebouwd. In
1785 werd Houthem-Sint-Gerlach weer
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Aan de vooravond van de Reformatie telde
de Premonstratenzer orde ongeveer vijftig
kloosters in Nederland. Met het vrij groot
aantal der kloosters correspondeerde het
aantal parochies, dat door de abdijen werd
bediend. V66r de Hervorming zijn ongeveer 150 parochies in Nederland geregeld
aan de Norbertijnen toevertrouwd geweest. Een gedeelte daarvan viet onder de
zorgen van de abdijen in de Zuidelijke Nederlanden. Andere hingen af van de proosdij Heinsberg of van Houthem-Sint-Gerlach. Van de ongeveer vijftig parochies,
welke de Norbertijnen van de Brabantse
circarie in Noord-Brabant en Limburg bedienden, hingen er achttien af van Tonger10, twaalfvan Floreffe-Postel, acht van Berne en een tiental van Averbode, zij het dan
ook dat de verbinding van Averbode met
zijn parochies gedeeltelijk liep via het vrouwenklooster Keizersbosch. Ook in de zeventiende en achttiende eeuw bleven de
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Norbertijnse of Premonstratenzer koorheer. Afbeelding uit
1661- Tekening Kath.
Probsteigemeinde St.
Viktor Xanten.

Belgische abdijen hun parochies verzorgen. Pas in de eerste helft van de negentiende eeuw gingen zij over in de handen
van de seculiere clerus.
Tussen 1550 en 1600 gingen de kloosters
van de Norbertijnen in Nederland ten gevolge van de Reformatie ten gronde. De
Spaanse regering probeerde de zaak tegen
te houden door middel van de Inquisitie.
Rond 1550 werd het Norbertinessenklooster Sint-Barbara/Bethlehern in 's-Gravenhage de zetel van het Opperste Gerechtshof
van de Generaalinquisiteur van de Nederlanden. Gedurende tientallen jaren werden
hier aile inquisitieprocessen gehouden onder andere tegen de Nederlandse kerkhervormer Angelus de Merula (1482-1557).
Na het jaar 1572 werd het ene na het andere klooster opgeheven. De gebouwen

74

werden verwoest en veelal in brand gestoken. De gemeenschappen werden verstrooid en probeerden zich in refugiehuizen nog enige tijd in stand te houden totdat
ook deze poging doodliep. De abdijgebouwen van Wittewierum werden op bevel van
de eerste bisschop van Groningen voor een
groot gedeeite gesloopt. Van het materiaal
werd de bisschoppelijke residentie in Groningen gebouwd. Lang he eft de bisschop er
echter niet van genoten: in 1594 werd de
stad Groningen door prins Maurits veroverd en definitief bij de Republiek ingelijfd.
Voorzien van een pensioen, dat hun vanwege Staatse zijde werd toegekend, sleten de
koorheren hun laatste levensdagen en zo
stierven de gemeenschappen een stille
dood.
Gezien tegen het licht van het grote aantal kloosters moet men zeggen dat er
slechts weinig echte martelaren gevallen
zijn. Bekend zijn de martelaren van Gorkum uit 1572, onder wie zich twee Norbertijnen van Middelburg, Adrianus van Hilvarenbeek en Jacobus Lacops, bevonden.
Andere slachtoffers van de tegenstellingen
tussen de confessies waren Arnold Vessem
en Hendrik Bosch in 1557 en Petrus van
Kalmthout, pastoor in Haren, in 1572. Zij
behoorden tot de abdij van Tongerlo en waren werkzaam in de parochies in NoordBrabant. Gewelddadigheden zijn echter in
mime mate gepleegd. Dit gebeurde echter
wederzijds.
Temidden van de woelingen van de zestiende en zeventiende eeuw hebben aileen
de Abdij van Berne en het Norbertinessenklooster van Catharinadal hun bestaan
kunnen redden. Dit was vooral te danken
aan de steun van de Oranjes, maar ook aan
het alerte optreden van de abten van Berne, van wie meerderen over bijzondere diplomatieke gaven beschikten. In 1623
poogde abt Joannes Moors van Berne de
abdij in 's-Hertogenbosch te herstellen,
hetgeen echter mislukte, omdat de stad in
1629 door de Staats en werd veroverd. Toen
de abdij in 1648 door de Staten van Holland
voor ontbonden werd verklaard richtte
men zijn blik naar het zuiden en vond een
steunpunt in Vilvoorde bij Brussel, Daar
woonden vooral in de achttiende eeuw de
abten met enkele medebroeders en studenten. Na hun opleiding vertrokken deze
naar Holland en Staats-Brabant, waar ze zo
goed en zo kwaad als dat ging de parochies
bleven verzorgen. Deze bevonden zich in
Berlicum, Heeswijk, Vlijmen, Engelen, Hedikhuizen, Bokhoven, Oudheusden/Els-
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hout en Lithoyen. In Vlijmen en Engelen
kregen de abdijheren te maken met de grote reformatorische theoloog en later hoogleraar te Utrecht Gijsbertus Voetius, die
daar als predikant was aangesteld. In het
rekwest, dat Johannes Slatius, predikant in
Heusden, en Johannes Spilliardus, predikant in Gorkum, na 20 maart 1642 indienden, legden zij ongewild een zeer loffelijk
getuigenis af van de geestelijke weerbaarheid van de abdij.
Toen de abt en zijn medebroeders als
gevolg van de Franse Revolutie het toevluchtsoord in Vilvoorde moesten verlaten,
trok men zich terug in de parochies, waar
een van de koorheren pastoraat en abbatiaat combineerde. De daaropvolgende zestig jaar waren nog zware tijden, maar in
1857 herstelde de pastoor van Berlicum,
abt Gerardus Neefs, het kloosterlijke gemeenschapsleven. Hij vestigde zich in het
in 1546 gerenoveerde Speelhuis van abt
Coenraad van Malsen, het Slotje te Heeswijk.
Herstel
Van de oude abdij is niets meer te zien, behalve een vroeg-vijftiende-eeuws put en
een tot rume vervallend brouwhuis uit de
zestiende eeuw in het gehucht Bern bij
Heusden. Met behoud van de naam 'Abdij
van Berne' is Heeswijk het uitgangspunt
geworden van de nieuwe Norbertijnse vestigingen in Nederland. Aan het einde van
de negentiende eeuw zijn er veel initiatieven ontplooid, vooral onder de impuls van
koorheer Gerlachus van den Elsen. Hiertoe
behoorden onder andere de stichting van
de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond en de Boerenleenbanken. Ook het
gymnasium St. Norbertus, in 1886 gesticht,
het tegenwoordige gymnasium Bernrode,
mag niet onvermeld blijven. Evenmin het
Vormingscentrum 'Abdijhuis' en het Liturgisch Apostolaat. Er werden stichtingen gedaan in de Verenigde Staten van NoordAmerika, India en Beieren, stichtingen die
succesvol blijken te zijn geweest.
In Nederland, waar de abdij nog altijd
een aantal van de oude parochies verzorgt,
ontstonden priorijen te Hierden (1950) en
Tilburg (1982).Naast de Norbertinessengemeenschap van Catharinadal bestaat sinds
1992 ook een gemeenschap van vrouwelij-
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ke Norbertijnen te Hierden; deze gemeenschap bracht de oude naam Mariengaard
weer tot leven. In 1999 hoopt de Abdij van
Berne een ingrijpend proces van nieuwbouw en renovatie te voltooien. Zij getuigt
daarmee van het geloof, dat zij nog lang
een rol in de geschiedenis van Nederland
zal kunnen spelen!
Dr. P.P.B. At, o.praem., is historicus en Prior

der Abdij van Berne. Adres: Abdijstraat 49,
5473 AD Heeswijk Dinther.
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Kerkbouw naar Kuyperiaans bestek

Tjeerd Kuipers' antwerp van de Wilhelminakerk te
Dordrecht (1898-1899)
Peter F. Dillingh'

,, M

oet een Gereformeerd kerkgebouw enkel uit vier witgekalkte
muren, en in het front uit een
platten gevel met gaten voor deuren en ramen bestaan?" Abraham Kuyper vond van
niet. Integendeel, zo betoogde hij in De
Heraut van 23 januari 1898: "Het is eisch,
dat we bij het bouwen van onze vergaderplaatsen van de bouwkunst profijt trekken".2 Zijn pleidooi viel in goede aarde bij
de Dordtse afgescheidenen. Hun kerkge-

Exterieur Wilhelminakerk, Blekersdijk hoek
Koningin Wilhelminas·
traat, omstreeks 1910
(verzameling P.F. Dillingh.Dordrecht).
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bouw in het Krornhout was te klein geworden en ze hadden een bouwterrein op het
oog aan de Blekersdijk, in een nieuwbouwwijk van Dordrecht. Dus namen zij een architect in de arm: Tjeerd Kuipers.
De besluitvorming in de kerkenraad verliep vlot. De notulen van 26 mei 1898 zijn
op dit punt althans zeer bondig: "De praeses overlegt drie teekeningen der nieuwe
kerk. Voorloopigwordt de ronde kerk uitgekozen, Aan den architect zal hiervan eene
begrooting worden gevraagd.:" Drie maanden later kwam Kuipers ter vergadering om
de begroting te bespreken, die hij inmiddels op verzoek van de kerkenraad van
f 54.000 had teruggebracht tot f 48.500
voor het kerkgebouw met een woning die
als pastorie zou kunnen dienen. Er konden
spijkers met koppen worden geslagen. De
bouw werd opgedragen aan Zegert van
Schelt, aannemer en gemeentelid. De eerste paal zou geslagen worden op 6 september 1898, op het uur van de inhuldiging van
koningin Wilhelmina. Bij die gelegenheid
zou de kerkenraad aan de jonge vorstin het
verzoek rich ten de kerk Wilhelminakerk te
mogen noemen.'
En zo verrees in Dordrecht een opmerkelijk kerkgebouw. Het Dordrechtsch
Nieuuisblad schreef: "Velen loopen er langs
de in aanbouw zijnde Wilhelminakerk op
het Bleekersdijkje, terwijl ze met vreemde
blikken den 'circus' gadeslaan en bij de beschouwing van het niet mooie convexe zinken dak maar niet aan een kerk zouden
kunnen denken, als niet de voorgevel met
zijn vierkanten toren er de beteekenis van
deed uitkornen. lets nieuws voor Dordt is
de nieuwe kerk dus wei. Ze is ten minste
met geen andere hier ter stede te vergelijken.:"
De kunstrubriek in het Dordrechtsch
Nieuuisblad werd verzorgd door Cas van
Son, in het dagelijks leven hoofdonderwijzer te Dubbeldam, In het najaar van 1899
publiceerde hi], in een serie over de uitbreiding van Dordrecht, drie artikelen over de
Wilhelminakerk'', waarvoor hij correspondeerde met Tjeerd Kuipers. Kuipers schreef
hem: "De inrichting van dit gebouw is een
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spontane uiting van de idee en die Prof. Dr.
A. Kuyper in de Heraut (dit jaar) over het
kerkgebouw voor de Gereform. godsdienst
heeft ontwikkeld. De plattegrond
en het
groote platform, waarop zich zal bevinden
de ambo, het doopvont, de tafel voor het
heilig Avondmaal en de zitplaatsen voor
den raad der Kerk, heeft zijn ontstaan aan
die artikelen te danken. Het ontwerp is geheel door mij zelfstandig behandeld, zoodat Prof. K. in niets heeft geadviseerd noch
daaraan he eft medegewerkt zooals sommigen beweren of vertellen."?
Voor achtergronden
bij zijn ontwerp
verwees Kuipers Van Son dus eenvoudig
naar het kerkelijk weekblad De Heraut.

Vanaf 1897 schreef Kuyper daarvoor een
reeks artikelen, die later gebundeld zouden
worden onder de titel Onze Berediensts In
het voorjaar van 1898 ontvouwde hij daarin
zijn ideeen over vormgeving en inrichting
van het gereformeerde kerkgebouw. Met
zijn ontwerp voor de Wilhelminakerk was
Tjeerd Kuipers de eerste architect die deze
beginselen toepaste.
Dit artikel biedt een thematische rondleiding door de Wilhelminakerk aan de
hand van Onze Eeredienst. waarbij Kuipers'
bouwplan wordt vergeleken met de ideeen
van Kuyper. Voor het ontwerp van de Wilhelminakerk is met name geput uit de artikelen van Cas van Son en de eerder aangehaalde brief van Tjeerd Kuipers aan Van
Son.
Tjeerd Kuipers'
Tjeerd Kuipers werd geboren op 21 december 1857 in Gorredijk, als zoon van Egbert
Roels Kuipers, timmerman-aannemer van
beroep, en Iantsje Tjeerds Wiegersma.
Tjeerd ging na de HBS in de leer bij de
Leeuwarder architect J.P.J. de Rooy. Daarna
kreeg hij een betrekking bij Gemeentewerken in Meppel. Eind jaren zeventig vertrok
de familie Kuipers naar Amsterdam. Tjeerd
werkte eerst bij architectenbureau Salm en
later bij Sanders en BerJage. Hij nam onder
meer deel aan een prijsvraag voor de Keizersgrachtkerk, maar zijn ontwerp werd
niet uitverkoren: Kuyper yond hem te jong
en te onervaren.!" Wei kreeg hij korte tijd
later van de Amsterdamse dolerenden opdracht voor de bouw van de Funenkerk.
In zijn lange werkzame leven bouwde
Tjeerd Kuipers meer dan vijftig kerken, in
hoofdzaak voor de gereformeerden.!' Verder verbouwde of vergrootte hij nog eens
twintig kerkgebouwen, terwijl hij ook be-
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trokken was bij de restauratie van enkele
oude kerken. Overigens zouden ook zijn
oudste broer Roelof en zijn jongere broer
Foeke hun sporen verdienen als architect.
Tjeerd Kuipers trouwde met Carolina
Maria Rapp. Uit dit huwelijk werden een
dochter en twee zoons geboren. Beide
zoons werden in het voetspoor van hun vader architect. Tjeerd Kuipers overleed in
Laren (N.H.) op 13 november 1942. Hij
werd begraven op Zorgvlied in Amsterdam.
Daar tekende ds. P.N. Kruyswijk hem "als
een van die duizenden Friezen, die omstreeks 1870 gegrepen zijn door de klare,
rechte verkondiging van Gods Woord,
zooals Dr. A. Kuyper die bracht. In die geestelijke beweging he eft God op tal van plaatsen menschen neergezet, die bereid waren
te dienen en gaven van Hem ontvangen
hadden om in dien geest op alle terre in des
levens te arbeiden. De opkomende Geref.
Kerken had den behoefte aan kerkgebouwen en Kuipers is een dergenen geweest,
die vele dier kerken gebouwd heeft." 12
Vergaderplaats, geen heiligdom
Voor Kuyper was het uitgangspunt, dat een
kerkgebouw een vergaderplaats is, geen
heiligdom. "Het verschil tussen beide
springt in het oog. Op Sion stond niet een
vergaderplaats, maar een 'heiligdorn, een
'tempel' Er was op Sion een Heiligheid, er
was de Arke des Verbonds, en boven deze
Arke de tegenwoordigheid des Heeren
HEEREN, tusschen de Cherubijnen. Bij dit
Heilige werd het offer bediend. Voor deze
bediening van de offerande was een korps
priesters ingesteld, onder de lei ding van
den hoogepriester. En het volk stond van
verre in den Voorhof, om deze bediening in
het Heilige aan te zien, en er zich in zijn gewaarwordingen en gevoelens mee te vereenzelvigen. Voor ons nu is er ook een 'heiligdom', maar dat heiligdom is niet meer op
aarde. Christus voer ten hemel op en is
door het voorhangsel ingegaan in een beteren Tabernakel, die niet met menschenhanden gemaakt is. ( ... ) In het Oude Testament [stond] het Heilige op Sion, en nu is
het verplaatst in den hernel, zoodat we op
aarde niets hebben dan een voorhof en in
dien voorhof als geloovigen saamkornen,
om te aanbidden, om in aanbidding te aanschouwen, en in die aanschouwing geesteJijke vreugde en vertroosting te genieten.v-"
"Zooals de zonen Israels in hun Synagoge
nederzaten, denkende aan den Tempel te
Ieruzalem, zoo ook moeten de Christen en
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Interieur Wilhelminakerk, mei 1924, bij gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van
ds. W.W. Meynen (archiefJ.P.OnderwaterNaaktgeboren, Dordrecht).

thans in hun vergaderplaatsen nederzitten,
denkende aan het Heiligdom daarboven."l4
De samenkomst van de gemeente
draagt dus het karakter van een vergadering. K.W de Jong betoogt, dat "dit uitgangspunt me de [is] ontsproten aan Kuypers omgang met de gereformeerde
confessie, waar het begrip vergadering enkele malen - zij het in een primair andere
betekenis dan Kuyper het in Onze Eeredienst hanteert - voorkomt.t+> De long
brengt dit uitgangspunt ook in verband
met Kuypers motief voor publicatie van zoweI de artikelenreeks als de bundel, namelijk "het mobiliseren van het gereformeerde
kerkvolk om te komen tot een verantwoorde eredienst. Enerzijds sloot Kuyper hiermee aan bij de ervaring van zijn lezers met
verenigingen en vergaderingen. Anderzijds
maakte Kuyper door de eredienst voor te
stellen als vergadering duidelijk, dat het
kerkvolk inzake de eredienst een eigen
plicht en verantwoordelijkheid had."!"
Kuyper verklaarde het kerkgebouw niet
heilig, maar verzette zich tegen de gemakkelijke conclusie: "Hoe het er hier uitziet
doet er niet toe, als we er maar zitten kunnen." "Zeker, in geval van nood, behelpt
men zich met alles. Bij schipbreuk of brand
vallen aile vormen weg, en vliegt men uit
bed, in zijn hemd de boot in of de straat op.
En zoo ook zijn er tijden, dat de geloovigen
op allergebrekkigste manier vergaderen. In
een beestenstal. Op een dee!. In een concertgebouw. In een herberg. In een kornedie. Dan doet de localiteit er niet toe. Men
moet bijeenkomen, waar ook. Doch dat is
de exceptie van den nood, en die mag, juist

wijl ze exceptie is, nooit regel stellen. Zijn
die oogenblikken van nood en ongelegenheid voorbij, en installeert men zich voor
het gewone, normale kerkelijk leven, dan
keeren aile eischen van goede orde, go eden
smaak, en goeden gang der dingen terug."!?
Het kerkgebouw is een vergaderplaats.
Op grand van dit uitgangspunt formuleerde Kuyper voor de architect een dubbele
opdracht: "1°. om constructief aan aile eischen van de te houden vergaderingen te
voldoen; en 2°. om aesthetisch de idee der
vergadering en haar doeleinde in den
bouwstijl te vertolken.v-" Het kerkgebouw
is een vergaderplaats voor een bijzondere
vergadering, de vergadering van gelovigen.
Daarvoor gelden dus de algemene eisen
voor een vergaderplaats en bijzondere eisen die een vergadering van gelovigen stelt.
CentraaIbouw
"Vergaderen is heel iets anders dan in massa saamkomen. Vergaderen is het saamkomen van aile leden om het geheel tot
uitdrukking brengen, en den indruk verwezenlijken dat men als leden van een lichaam zich tot elkander bekend heeft/'I"
"De vergaderplaats der geloovigen [moet]
zoo zijn ingericht, dat de vergaderde geloovigen elkander zien, en saam zonder te
groote inspanning den Dienaar des Woords
zien en hooren kunnen.t'-" Het gesproken
woord vereist een goede akoestiek. Kuyper
was op dit punt radicaal: "Een gebouw, dat
ten deze mislukt is, moet zoo lang onder
handen worden genomen, tot het in orde
komt, of moet als het dat niet kan, desnoods afgebroken en overgebouwd worden."?'
Op grand van de akoestiek betoogde
Kuyper, dat in een rechthoekig lokaal niet
meer dan ongeveer 500 personen een
plaats kunnen vinden. Voor een gehoor van
1000 personen of meer achtte hij die vorm
dan ook beslist ongeschikt, evenals de
kruisvorm. "Meer heil daarentegen is gevonden in den vorm van het amphitheater,
d.w.z. in den vorm van een halven cirkel
met oploopend zitvlak. Wie in de voorste
rijen zat, zat dan gelijkvloers, de volgende
rijen liepen iets op, en de achterste rijen
waren geheel op de hoogte van den spreker
gebracht.
Deze wijze van het doen glooien van het
vlak voor zitplaatsen heeft ontegenzeggelijk veel voor zich. Het sluit het geheel meer
op. Het maakt dat zelfs wie op de achterste
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rijen zit, het geheel overziet, en de stem behoeft achterin het gebouw niet zoo diep te
dalen. Men ziet dan niet vooraan gezichten, en verder op niets dan hoeden, maar
heel het gehoor komt met zijn aangezicht
voor. Ook is het schuin oploopende vlak altoos iets langer dan het platte vlak, zoodat
men meer mensch en plaatsen kan. Spurgeons Tabernakel,
die 5000 menschen kan
bevatten, is op dit systeem gebouwd.
Toch zijn galerijen op den duur het eenige middel om op een klein stuk grond
groote getallen van menschen onder het
bereik van den spreker te brengen, en waar
deze galerijen zich dan kunnen aansluiten,
aan het oploopend vlak, en niet vierkantig,
maar rondloopend kunnen gebouwd worden, is schier het hoogste en het beste effect bereikt. We aarzelen dan ook niet als
onze meening uit te spreken, dat men,
waar een goed terrein beschikbaar is, en
om het nu zoo uit te drukken, 'veel gehoor
moet geborgen worden', goed zal doen, met
het denkbeeld van de kruiskerk of den langen vierhoek op te geven, en zijn lokaal in
te richten naar de grondtype van den halyen cirkel, met een dwarsstuk op de middellijn. Maakt men dan bovendien het vlak
eenigszins oploopend, en brengt men in
den halven cirkel een twee galerijen aan,

a

dan bereikt men het dubbel effect, dat de
stem behoorlijk wordt opgesloten, dat de
straal van den spreker tot den versten omtrek overal gelijk blijft, en dat men een
eindweegs in twee of drie verdiepingen de
hoorders boven elkaar kan plaatsen.t'=
Aan deze overwegingen dankt de Wilhelminakerk in Dordrecht haar kenmerkende ronde plattegrond. In het middenschip werden ruim driehonderd stoelen
geplaatst, terwijl daaromheen flauw amfitheatersgewijs oplopende banken stonden
met ruim vierhonderd zitplaatsen. In totaal
was er dus ruimte voor bijna 750 personen.
Kuypers overwegingen worden weerspiegeld in de waarneming van Van Son: "Zoodra men door de hoofdportiek het gebouw
binnentreedt, treft onmiddellijk de omstandigheid, dat men met een blik het inwendige kan overzien en waar nu de prediker op het platform achter zijn lessenaar in
nog veel guns tiger conditie verkeert, kan
men zich voorstellen, hoe gemakkelijk hij
aile hoorders kan overzien en hoe zij hem
met het grootste gemak allen kunnen waarnemen."23
Overigens was bij het ontwerp rekening
gehouden met uitbreiding van het aantal
zitplaatsen door de bouw van een gaande-
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rij. Vanwege toenemend plaatsgebrek werd
daartoe in 1922 besloten. Tjeerd Kuipers
trad op als adviseur. In overeenstemming
met de aanbevelingen van Kuyper werd het
een gaanderij rondom.
Kerkenraad en predikant
Een traditionele dooptuin hoorde niet
thuis in Kuypers ideale opzet. "Het [doophek] zou niet langer een afgesloten plek
vormen, alsof zij die daar binnen zaten,
zorgvuldig van het overige gehoor waren af
te sluiten, maar men zou datgene verkrijgen wat in elke goede vergadering hoort,
dat, als we zoo zeggen mogen, het bestuur
der vergadering z66 geplaatst werd, dat het
en zelf de vergadering kon overzien, en
door heel de vergadering kon gezien worden. V66r den halven cirkel zou alsdan een
verhevenheid zijn aan te brengen, waarop
de opzieners der gemeente voor het front
der gemeente konden plaats nemen. Niet
in zijbanken, zoodat gemeente en opzieners elkander niet zagen, maar vlak in het
front, zoodat de opzieners heel de gemeente konden overzien, en de gemeente hen
zag. En iets vooruit, op deze verhevenheid,
zou dan een iets hooger plaats zijn aan te
brengen voor den Dienaar des Woords, die
in de Bediening zou voorgaan, opdat hij
van daar uit, maar steeds omringd door
zijn medeopzieners, het woord tot de gemeente rich ten kon.
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Plattegrond Wilhelminakerk, waarop aangegeven doopvont [A],
preekstoel [B] en
avondmaalstafel met
predikantsplaats [e]
(Op den Uitkijk, 3 juli
1926).

Liturgisch centrum
Wilhelminakerk, v66r
de verbouwing in 1967
(archief Lugten MaJschaert Architecten,
Dordrecht).

De eigenlijke dusgenaamde kansel was op
zijn plaats in Roomsche kerken, en ten
deele in de Lutherse kerken, die geen
opzieners als zoodanig kennen, en een
geestelijke op laten treden, om uit de hoogte, en als uit den hemel, de Gemeente toe
te spreken. Maar deze afgesloten, hooge,
holle, sombere bloemkelk, waar halverwege een mensch uitkomt, is niet in overeenstemming met de grondgedachte van
het Gereformeerde leven, dat er een 'vergadering van geloovigen' wordt gehouden, dat de opzieners voorzitten, en dat
een van deze het woord tot de Gemeente
spreekt.v"
In het ontwerp van de Wilhelminakerk
gaf Tjeerd Kuipers deze gedachten vorm
door mid del van een groot platform, waarop midden vooraan de katheder stond voor
de predikant. De cirkelvorm van het middens chip werd voortgezet in de banken
voor ouderlingen en diakenen tegen de
achterwand van het platform.P Een soortgelijke plaatsing van de kerkenraadsbanken is te vinden in de Koepelkerk te Leeuwarden (in gebruik genomen in 1923). De
preekstoel heeft daar evenwel niet de vorm
van een katheder, maar van een monumentale kansel in een nis.26
In de Nieuwe Zuiderkerk te Rotterdam
werden de kerkenraadsbanken weer traditioneel geplaatst, aan weerszijden van de
kansel. Kuipers verklaarde: "De idee van Dr.
Kuyper, dat de Kerkeraad voor het front, in
rechte of gebogen lijn, met den Prediker
naar de Gemeente geplaatst moet zijn, is
hier losgelaten. De Kerkeraad zelf heeft in
de meeste gevallen met deze plaatsing voor
het front niet veel op, terwijl uit aesthetisch
oogpunt, qua kerk, die idee het moet afleggen voor de thans geprojecteerde.t-?

Voorlezer
Van de plaats van de voorlezer gold voor
Kuyper dat die "niet symbolisch laag onder
den hoogen preekstoel mag zijn, De lezing
der Heilige Schrift moet zijn en blijven het
lezen van het Woord van God in het midden der vergadering. Dit doel nu poogde
men oudtijds te verwezenlijken door zijwaarts op de verhevenheid, waarop het bestuur van de vergadering zat, vlak vooraan
een lezenaar aan te brengen, en van daar
de lezing der Schrift te do en plaats hebben,
terwijl dan aan de andere zijde de plaats
was aangewezen voor de pre diking. Eerst
toen men zoo groote kerken bouwde, dat
men op zoo verren afstand niet kon gehoord worden, heeft men den kansel buiten die verhevenheid midden onder de vergaderden geplaatst. c. .. ) En met het oog
hierop nu zou het aanbeveling verdienen
om de plaats voor den Lezer en de plaats
van waar de Prediker sprak, symmetrisch te
coordineren,
Twee zouden dan dienst doen, een Dienaar des Woords en een Ouderling; eerst
zou de Dienst der gebeden worden opgedragen, daarna de Lezing der Heilige
Schrift komen, beide malen met gezang afgewisseld, en ten slotte de predicatie. ( ... )
Maar wat in elk geval weg moet, is de nu
schier overal bestaande meening, die reeds
door den bouw en de inrichting der kerk
den indruk geeft, alsof de Lezing der Heilige Schrift iets ondergeschikts en bijkomstigs ware."28
Symmetrisch gecoo/rdineerd waren de
plaats van de predikant en de voorlezer in
de Wilhelminakerk niet. De lessenaar van
de voorlezer was geplaatst ter linkerzijde
van de preekstoel, tegen de balustrade van
het grote plattorm.s" "Een eenvoudige
doch sierlijke balustrade van houtwerk
in drie gebogen lijnen sluit dit gedeelte
van het schip der kerk af. Bekijkt men het
houtwerk nauwkeurig, dan ziet men, dat
de heer Tjeerd Kuipers ook de voorkeur
geeft aan het handwerk boven het machinale."30
Doopvont
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''Aan een goed gebouw, waar gedachte in
zit, moet ge kunnen zien, waarvoor het
dient. En zoo ook moet ge aan een kerkgebouw zien, dat het dient om te vergaderen,
dat het dient om er in te spreken, om te
bidden, om te zingen, er aalmoezen in uit
te reiken, en dus ook om het Sacrament er
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in te bedienen; en dat nu juist ziet ge aan
onze tegenwoordige
gebouwen volstrekt
niet."31 Kuyper bepleitte dan ook een herwaardering van beide sacramenten in de
eredienst en dus in het kerkgebouw: "Tot
ons leedwezen dient erkend te worden, dat
de meeste architecten bij het bouwen van
kerken voor Gereformeerde
Gerneenten,
aan het Sacrament ternauwernood
denken. Een kansel met zitplaatsen er voor en
er om, is in den regel al hun bemoeienis. En
dit is daarom aan de architecten niet te
euvel te duiden, omdat de kerken zelve het
Sacrament niet dan even en van ter zijde
in de vergadering lieten inschuiven.
De
Doopvont is bijna overal verdwenen en als
men aan den heiligen Doop toekomt,
brengt de koster een klein los Doopbekken
in zijn hand mee, en houdt dat in de hand
ofplaatst het in een ring die aan de trapleuning van den kansel bevestigd is. Na afloop
gaat het bekken dan weer mee, Het is ofhet
eigenHjk in de kerk niet thuis hoort, en iets
particuliers van den koster is, dat hij even
leent. Zelfs de zakken voor de collecte laat
men in het gebouw voor aller oog hangen.
Maar dat Doopbekken moet zoo spoedig
mogelijk weer weg."32
Kuyper
onderkende
het probleem:
"Woord en Sacrament eischen twee geheel

verschillende inrichtingen, en al naar gelang ge nu op het eene of op het andere
meer den nadruk legt, verkrijgt uw gebouw
een gansch andere gedaante."33 Met andere woorden: preekstoel, doopvont en
avondmaalstafel kunnen niet tegelijkertijd
centraal staan. Kuyper bepleitte, "dat de
Doopvont een vaste plaats in het kerkgebouw verkreeg, daar steeds aanwezig was,
en zoo geplaatst werd, dat de toediening
van den Doop door heel de Gemeente kon
aanschouwd worden. Een standaard met
bekken zou daarvoor minder geschikt zijn.
Aileen de steenen Doopvont biedt daarvoor genoegzaam vastheid en soliditeit
aan. En bij die Doopvont zou dan een niet
te kleine kan hooren, waaruit het water in
de holligheid van de Doopvont werd uitgegoten.
Denkt men zich nu, gelijk het in ons
schema werd voorgesteld, dwars voor de
Gemeente een verhevenheid, zeg drie trappen hoog, waarop de kerkeraad plaats
nam, dan zou metterdaad de aangewezen
plaats voor deze Doopvont in het centrum
van die verhevenheid zijn. Men zou dan
terstond bij het binnentreden van het gebouw zien, dat deze Doopvont op een eigen doel wees. Heel de Gemeente zou
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steeds de Doopvont, waarbij ze gedoopt
was, voor oogen hebben, en zou telkens
aan haar Doop herinnerd worden. En de
bediening zelve zou noch opeenhooping
noch verwarring veroorzaken, en tevens
voor aller oog zichtbaar zijn."34
In de Wilhelminakerk kreeg het doopvont een plaats voor de preekstoel, op een
iets lager platform. Van Son schreef over dit
doopvont: "Dit laatste is in klassieken vorm
door Kuipers ontworpen en maakt niet alleen een sieraad der Wilhelminakerk uit,
maar mag me de als een poging worden
aangewend om dit monumentale kerkmeubel weer in eere te herstellen.P" Een
stenen doopvont, zoals door Kuyper aanbevolen, kreeg de Wilhelminakerk niet. In
latere ontwerpen van Tjeerd Kuipers heeft
een stenen (marmeren) doopvont wei een
plaats gekregen, bijvoorbeeld in Rotterdam
(Nieuwe Zuiderkerk, 1916), Leeuwarden
(Koepelkerk, 1923) en Bussum (Wilhelminakerk, 1926).
Avondmaalstafel
Ook op de gang van zaken bij de avondmaalsviering had Kuyper kritiek: "Heel die
toestel van tafels en banken kan men natuurlijk niet zoo opeens in de kerk inschuiyen als het Doopbekken, maar toch komt
heel die toestel er alleen bij Bediening in.
Anders ziet men er niets van. Maar is er Bediening aangekondigd, dan zijn eenige rijen stoelen of banken weggenomen, en is in
de ledige ruimte een tafel met banken geplaatst. Dat alles blijft er dan dien eenen
Dienst, maar liefst 's middags is alles weer
verdwenen, en zou wie van buiten kwam
niet merken, dat er 's morgens Bediening
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Interieur Wilhelminakerk, 1900 (foto H.I.
Tollens C.Hzn., Dordracum Illustratum nr.
1432, StadsarchiefDordrecht).

geweest is. Zelfs bij Dankzegging na het
Avondmaal wordt in den regel gezorgd, dat
alles wat in de kerk nog aan het Avondmaal
herinneren kon, zorgvuldig is weggeborgen."36
Niet alleen voor het doopvont, maar ook
voor de avondmaalstafel bepleitte Kuyper
een blijvende en vaste plaats in het kerkgebouw. "Wat alleen te doen ware, is dat men
de tafel niet gelijkvloers, maar iets hooger
plaatste, zoodat heel de vergaderde gemeente voortdurend zonder opstaan, en
zonder verwarring, zien kon, wat er voorviel. En dit nu ware te verkrijgen volgens
het grondbeginsel dat we aangaven. Sluit
men de Opzieners die de vergadering leiden, niet langer door een hek van de ge-

meente af, maar doet men, gelijk in elke
groote vergadering, het bestuur plaats nemen op een eenigszins verheven platform,
dat betamelijk breed en diep zich dwars
voor de vergaderde menigte uitbreidt, dan
moet hier de noodige plaats zijn te vinden,
en voor de zitplaatsen der Opzieners, en
voor de Doopvont, en voor de Avondmaalstafel, en voor een plaats van waar de Dienaar spreken zal.
Dit volgt gelijk we zagen uit het grondbeginsel van zulke samenkomsten als een
'vergadering der geloovigen'. Elke vergadering he eft een bestuur dat in de vergadering voorzit. Dat bestuur wordt hier gevormd door de Opzieners. En zulk een
bestuur moet in zulk een vergadering zoo
geplaatst zijn, dat het haar geheel overzie,
en dat het zelf geheel kunne gezien worden, ja, zoo dat al zijn handelingen van dit
centrum uitgaan, en voor het oog van geheel de vergadering plaats grijpen."37
"Dat maakt dan vanzelf, dat de hooge
preekstoel wegvalt, omdat het platform
reeds eenige treden hoog is, en men alzoo
volstaan kan, met op het platform een kleine verhooging aan te brengen. Maakt men
nu dit platform van achteren rond, zoodat
het van beide zijden is ingesloten, dan vinden de niet dienstdoende Opzieners hun
gewone plaats in dezen ronden cirkel, en
kunnen de dienstdoende Opzieners, (met
den Dienaar incluis) vooraan plaats nemen. En in de ruimte die alzoo in deze halve maan overblijft, zou dan uitnemend gelegenheid zijn, om er de Doopvont en de
Avondmaalstafel te plaatsen, en beide te laten staan.
Die tafel ware dan zoo te maken, dat ze
gemeenlijk ineengeschoven was, om plaats
te winnen, en alleen bij den Dienst van het
Avondmaal naar rechts en links in halven
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cirkel werd uitgetrokken, gedekt, en omzet
met stoelen of banken, terwijl bij elken
Dienst het Avondmaalsgereedschap, desverlangd, middenop de tafel kon worden
geplaatst, als symbolische herinnering, om
na den Dienst weer te worden weggenomen."38
"Niemand zou behoeven op te staan,
om iets te zien. Alles zou op het platform
voor het oog van de geheele vergaderde
menigte plaats grijpen. Men zou geen
plaatsen behoeven op te breken. Geen tafels behoeven in te dragen. Door iets achterwaarts te treden als hij lezen of spreken
ging, zou de Dienaar aan beide einden van
de tafel verstaan worden. En daar hij zou
spreken van een hoogte, zou zijn stem zonder veel moeite tot heel de vergadering
doordringen. En zoo zou tevens bereikt
zijn, wat we in deze bespreking beoogden,
dat namelijk het kerkgebouw steeds duidelijk den indruk zou maken, van geen gehoorzaal te zijn, maar een uergaderzaal, en
wei van een uergaderzaal, niet enkel voor
de bediening des Woords, maar ook voor de
bediening der Sacramenten.v"
In de Wilhelminakerk kreeg de avondmaalstafel een vaste plaats op het platform.40 Bij de avondmaalsviering werd de
tafel uitgebreid tot ongeveer 50 zitplaatsen,
terwijl de preekstoel kon worden weggerold. "Men ziet dus dat de bouwwijze der
Wilhelminakerk ook aan een ordelijke en
gepaste bediening van het sacrament tegemoet komt. Bediening en prediking komen
beide tot haar recht, waar in de Roomsche
kerken de laatste aan de eerste is opgeofferd, terwijl in vele Protestantsche Godsgebouwen het omgekeerde plaats heeft.:"!
In latere ontwerpen heeft Tjeerd Kuipers
de vaste avondmaalstafel weer losgelaten.
Bij het ontwerp van de Nieuwe Zuiderkerk
te Rotterdam (1916) schreefhij: "Weliswaar
heb ik de gedachte van het Heilig Avondmaal in dezen grondvorm voor een groot
deel moeten verwaarlozen, gelijk dit in de
Kerk te Dordt wei is gehandhaafd, maar als
er Avondmaal gevierd wordt, geloof ik dat
de ruime plaats van de eerste stoelenrijen,
alsdan door de lange avondmaaltafel bezet,
dit bezwaar grootendeels zal opheffen.r='
Bouwstijl
Kuyper erkende, dat de theoloog en de architect elk hun eigen verantwoordelijkheid
hebben. "Zoodra het op kunst-conceptie
en kunstuitvoering aankomt, moet niet de
theoloog, maar de kunstenaar zelf de zoe-
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ker en vinder zijn. Wat de theoloog te doen
he eft is het gebruik, waartoe het gebouw
dienen moet, duidelijk te omschrijven, en
hieraan is, zoo we meenen, in onze uiteenzetting voldaan, maar hoe nu met het oog
op zulk een doel en gebruik, de kunst steen
en hout kan Laten spreken, is de zaak van
den architect. Dat kan niemand hem aanpraten, dat moet opkomen uit zijn eigen
zinnende verbeelding.v='
Dat neemt niet weg, dat Kuyper een duidelijke voorkeur uitsprak voor de renaissance boven de gotiek. "Het gebouw zelf is
niet heilig, en de plek waarop het staat is
ons niet gewijd. 'Ga in uw binnenkamer,'
zegt onze Heiland, en door dat eerie woord
is het gebed in huis en in de binnenkamer
geheiligd. Bovendien, al wordt er in onze
kerken 66k gebeden, dat bidden is niet het
een en al van den dienst, en mag daarom
niet heel het karakter van den bouw beheerschen. En veel minder mag nog gezegd, dat het gebouw zelf de expressie van
aanbidding moet zijn. Niet het gebouw
moet bidden, maar de Gemeente die er in
saamkomt. Niet ten onrechte hebben onze
goede architecten uit vroeger dagen dan
ook van de Gotische bouworde afgezien, en
meest zich tot den Renaissance-stijl aangetrokken gevoeld. Immers juist die stijl is
het, die de gezonde, onbedorven klassieke
kunstvormen het zuiverst ter beschikking
stelt, het best zich aan doel en gebruik aanpast, en de meeste vrijheid laat voor de behandeling.v"
Aanvankelijk bouwde Tjeerd Kuipers in
de stijl van de neorenaissance. Voorbeelden daarvan zijn gereformeerde kerken in
Makkum (in gebruik 1888). Amsterdam
(Funenkerk, 1889), Heeg (1890). Tegen het
einde van de eeuw ging hij zijn stijl steeds
meer versoberen, zoals blijkt uit het ontwerp van de Wilhelminakerk. Hij werd
steeds spaarzamer in het toepassen van decoratieve elementen, al zijn aan de Wilhelminakerk zelfs kleine Iugendstil-details te
ontdekken. Symboliek speelde bij Kuipers
een belangrijke rol, maar minder aan dan
in het gebouw. De Wilhelminakerk "is gebaseerd op een tienhoek, het symbool van
de volmaaktheid, en op dien tienhoek verheft zich de koepel, als het symbool van de
macht van Christus boven het wereldlijke
gezag."45
Over de bouwstijl van de Wilhelminakerk schreefKuipers: "Het gebouw is niet in
een bepaalde stijl ontworpen. Men kan dus
niet van Romaansch of Gothiek spreken. In
het geheel straalt de nieuwe richting door,
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welke richting beoogt eenvoud, waarheid
en de ekonomie. Sommigen noemen deze
richting ekonomiestijl, maar dit is m.i. niet
juist, beter zou zijn de vroegrenaissance
der 20ste eeuw. Ik ontken niet dat er Romaansche motieven in dit gebouw zijn of
ook profielen die de gothiek nabijkomen,
maar een enkele zwaluw maakt nog geen
zomer en zoo ook een paar Romaansche
vormen maken nog geen Rom. stijl. Wij vragen alleen dat deze of geene lijn goed is en
is er harmonie in het geheel."46
De kerkbouw werd in de negentiende
eeuw beheerst door neostijlen. Met zijn
ontwerp voor de Wilhelminakerk was
Tjeerd Kuipers een van de eersten die zich
daarvan losmaakten. Zo kreeg de vernieuwing van de kerkbouw in Nederland gestalte in de Dordtse Wilhelminakerk.f?
Conclusies
In zijn Heraut-artikelen gaf Kuyper een brede uiteenzetting van de uitgangspunten
van de gereformeerde eredienst (als vergadering van gelovigen) en de consequenties
die daaruit voortvloeien voor vormgeving
en inrichting van het gereformeerde kerkgebouw. De bespiegelingen van Kuyper zijn
van grote betekenis geweest, omdat voor
het eerst sinds lange tijd in uitgebreide en
beargumenteerde vorm aandacht werd besteed aan liturgie en kerkbouwt"
Het is de vraag, in hoeverre de idee en
van Kuyper hebben doorgewerkt in de
vormgeving en inrichtingvan gereformeerde kerken. Zijn opvattingen lijken vooral
instemming te hebben gevonden onder architecten. De gemeenten daarentegen bleyen grotendeels vasthouden aan een tamelijk onliturgische
opvatting van het
kerkgebouw: zoiets als een gehoorzaal voor
religieuze doeleinden.v' In zijn artikelen leverde Kuyper kritiek op de traditionele
kerkbouw, maar ook op de gewone gang
van zaken in de kerkdiensten. In hoeverre
hebben traditie en gewoonte plaats gemaakt voor principiele vernieuwing? Dergelijke vragen kunnen aileen worden beantwoord door vergelijkend onderzoek op
plaatselijk niveau, voor zover de bronnen
het toelaten.P"
De uitgangspunten die Kuyper formuleerde zijn op verschillende manieren uitgewerkt in de gereformeerde kerkbouw van
de twintigste eeuw. Het unieke van de Wilhelminakerk is, dat Tjeerd Kuipers daarin
de aanbevelingen van Kuyper zo letterlijk
mogelijk heeft toegepast. Onze Eeredienst

zou bijna gelezen kunnen worden als een
bestek. Daarom bezit de Gereformeerde
Kerk van Dordrecht in de Wilhelminakerk
een sleutelmonument van de gereformeerde kerkbouw. Voorwaar een kostbaar bezit!
Drs. P.P.Dillingh (1966) is werkzaam bij de
CDA-Tweede-Kamerfractie. Adres: Jan Ligthartlaan 43, 3312 KD Dordrecht.
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Recensie- artikelen
Nieuwe publicaties krijgen in de rubriek Boekennieuws van TNKin de regel aandacht door
bondige besprekingen of korte signalementen. In deze nieuwe rubriek Recensie-artikel wit
de redactie van TNK voortaan bij gelegenheid meer ruimte geven om dieper in te kunnen
gaan op pas verschenen studies van een Jundamentele kerkhistorische betekenis. Jacob van
Sluis, redacteur van de rubriek Boekennieuws, geeft hiertoe zelf de eerste aanzet.

Friesland na hervormingstijd
W Bergsma, Tussen Gideonsbende en publieke kerk: Een studie over het gereformeerd
protestantisme in Friesland, 1580-1650.
(Fryske histoaryske rige, 17) Hilversum
[Verloren] / Leeuwarden [Fryske Akademy]
1999- 652 p. - ISBN 90-6550-044-8 - f 130,Na vele jaren van onderzoek, na talloze
voorpublicaties, lang verwacht en nu dus
verschenen is de grote monografie over
Friesland na hervormingstijd van de hand
van dr. Wiebe Bergsma, als historicus verbonden aan de Fryske Akademy te Leeuwarden. Het boek is geschreven in aansluiting op en gemspireerd door J.J. Woltjers
Friesland in heruormingstijd (Leiden 1962).
Daarin wordt de periode tot 1580 beschreyen. Bergsma he eft zijn boek dan ook aan
Woltjer opgedragen. Het is geschreven in
een levendige stijl en met een enorme rijkdom aan informatie.
Overzicht
Laat ik eerst een overzicht bieden van de
rijkdom aan informatie die dit boek bevat.
Na de inleidende hoofdstukken is er een
hoofdstuk over de getalsmatige verhoudingen, dat wil zeggen een reconstructie van
de getalsmatige groei van de gereformeerde kerk in Friesland in vergelijking met het
aantal doopsgezinden, katholieken en anderen en eveneens in vergelijking met de
situaties in Groningen en Drenthe. ''Aan het
begin van de zeventiende eeuw was ongeveer 10% van de bevolking lidmaat van de
nieuwe kerk, omstreeks 1650 was de publieke kerk de geloofsgemeenschap die de
meeste mens en aan zich wist te binden"
(147). Dan volgen hoofdstukken over de
opbouw van de publieke kerk en over de
gemeentevorming, met een gedetailleerde
illustratie voor de stad Sneek. Het patroon
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van de gemeentevorming over de gehele
provincie wordt in kaart gebracht en dan
blijkt dat het allemaal begon als een stedelijke aangelegenheid, uitwaaierend naar de
kleigebieden in het noorden en westen, en
dat op de arme zandgronden in het zuiden
en oosten de calvinisering zich uiterst langzaam voltrok (244 e.v). De bevindingen
over alle Friese steden en dorpen afzonderlijk he eft de auteur verzameld in een omvangrijke bijlage, en alleen deze enorme inventarisatie maakt dit boek tot een blijvend
naslagwerk voor de Friese kerkgeschiedschrijving.
Vervolgens gaat het perspectief naar de
individuele gelovige: Bergsma probeert zo
goed mogelijk een glimp van de mentaliteit
en van de persoonlijke beleving op te vangen. Dat lukt via enkele egodocumenten
van een viertal hoger gesitueerden, maar
voor het gros van de kerkgangers - in meerderheid vrouwen - moet het beperkt blijven
tot een reconstructie van "de norm en de
dagelijkse praktijk", zoals de titel van het
betreffende hoofdstuk luidt.
De beide laatste hoofdstukken zijn meer
beschouwend rond intrigerende vragen. In
hoeverre zijn de gereformeerden erin geslaagd hun ideal en te realiseren? "Ik denk
dat het spraakmakende gedeelte van het
gereformeerde Friesland orthodox is geweest en dat tevens de onkerkelijkheid
reeds grotere vormen had aangenomen
dan tot nu toe werd verondersteld." (392)
En in het afsluitende hoofdstuk 8: waarom
mat men zich uiteindelijk zo'n merkwaardige, paradoxale houding aan? Waarom
toch steeds weer die angst voor 'paapse
stoutigheden' en voor wereldse geneugten?
Want ondanks hun bevoorrechte positie,
met alle pretenties van dien, bleven de gereformeerden zich een bedreigde minderheid voelen. Zo bleef de kerk zich gedragen

systematisch dan wei historisch wordt opgevat. In het hoofdstuk met als titel "De publieke kerk" krijgt men de indruk dat deze
term staat voor de plotselinge functieverandering die zich in 1580 met de verandering van de politieke constellatie voltrok:
van de ene op de andere dag kregen de kerkelijke geuzen een publieke functie en verantwoordelijkheid toegewezen. Deze taak
werd aanvaard en geleidelijk uitgewerkt.
De andere gezindten werd door de politiek
een dergelijk publiek karakter onthouden:
zij werden in het beste geval slechts getolereerd of geduld. De kerk dus als de kerk van
de overheid (395), met het monopolie op
de publieke uitoefening van de godsdienst
(239).
Naast en tegelijk met deze maatschappelijk-historische
interpretatie hanteert
Bergsma echter ook een ecclesiologischeideaaltypische, veel statischer van aard: de
plaatselijke kerk als avondmaalsgemeente,
De vondst van de titel
van waaruit tucht en heiliging uitging (174,
Een eerste spanningsboog in het boek is 202). Nog meer dan publieke kerk, blijft de
dus al verwoord in de titel: Tussen Gideons- term Gideonsbende hangen tussen historibende en publieke kerk. Deze titel kan twee- sche en systematische kaders: staat ze voor
ledig worden opgevat. De eerst mogelijke onmacht en teleurstelling over de gestage
interpretatie is dat ze een vergelijking tus- groei van de avondmaalsgemeente in de
periode 1580-1650, of staat ze voor het onsen twee historische momenten weergeeft:
Gideonsbende in 1580 versus publieke kerk vermijdelijke feit dat de ware gemeente van
in 1650. Zo opgevat gaat het over hoe de uitverkorenen altijd smal zal blijven?
Historisch en systematische interpretageuzen van toen uiteindelijk tot (kerkelijke)
gezagsdragers werden. Een alternatieve - ties van de beide trefwoorden blijven door
systematische - interpretatie is dat het gaat elkaar heen lop en, zonder dat er knopen
om een spanning tussen twee visies op de worden doorgehakt. Misschien dat Bergskerk: de smalle kerk van uitverkorenen, zeg ma gemeend he eft dat hij dat ook niet bemaar de oprechte lidmaten, versus de bre- hoefde te doen en dat hij kon volstaan met
de kerk die ook het zondige volk omvat, in- een zuiver descriptieve weergave van de
clusief liefhebbers en andere randkerkelij- gebeurtenissen. Want de kerk kon zelf het
ken. Historisch of systematisch, het lijkt dilemma, of ze nu breed of smal moest zijn,
niet oplossen, zo blijkt veellater in dit boek
mij een hanteren van verschillende categorieen, Bergsma laat ze echter samensmel- (hoofdstuk 7). En men bleef, zoals gezegd,
ten. Zo verklaart hij de titel van zijn boek al- een minderheidsmentaliteit koesteren, ook
toen men allang de meerderheid van de bedus:
volking bereikt had (hoofdstuk 8). Dit
"In de titel van deze studie is de spanning
waarin de gereformeerden hebben geleefd maakt dat de titel Tussen Gideonsbende en
tot uitdrukking gebracht. Zij begonnen,
publieke kerk in zijn meerduidigheid een
sommigen als balling, hun bestaan als een prachtige vondst is, waarbij Bergsma de erGideonsbende in de strijd tegen Spanje. Se- in vervatte spanning bewust laat staan:
dert 1580 vormden de gereformeerden de "We doen er verstandig aan de term 'calvipublieke kerk, maar de spanning bleef benisering' in dubbele betekenis te gebruistaan tussen idealen van de zuivere avond- ken. In de eerste plaats impliceert zij de
maalsgemeente en de publieke, dus zowel vestiging en de opbouw van de gereforgeprivilegieerde als betuttelde kerk, die lid- meerde kerk, de Gideonsbende in engere
maten en liefhebbers kende." (45)
zin, te weten de vorming van de avondHet gehele boek wordt beheerst door maalsgemeenten. In de tweede plaats imhet thema van de spanning tussen Gi- pliceert calvinisering de invloed die de gedeonsbende en publieke kerk, zonder dat reformeerde kerk als publieke kerk op het
goed duidelijk wordt of dit spanningsveld geheel van de samenleving wilde uitoefe-

als publieke kerk en Gideonsbende tegelijk.
Men hield gek genoeg vast aan een minderheidsmentaliteit.
Tot zover een globaal overzicht van de
wijze waarop Bergsma het proces van reformatie in een gehele (!) provincie beschrijft. Het is kerkgeschiedenis van onder
op en van binnen uit: over het functioneren
van het individuele geloof en het plaatselijk
gemeentewerk to en, voor ons "naar het leven" beschreven. Uiteindelijk gaat het
Bergsma om de geschiedenis van de geprivilegieerde kerk in een spanningsveld tussen ideaal en werkelijkheid, met een blijvende minderheidsmentaliteit zoals in het
laatste hoofdstuk beschreven. Het is dit
spanningsveld dat ik in de hier volgende
bespreking centraal stel, omdat hier naar
mijn gevoel sprake is van enige terminologische onduidelijkheid in dit boek.
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nen. In de praktijk betekende dit een spanning tussen de belijdende kerk, de keurbende, en de pretentie de volkskerk te vormen, tussen de 'Offentlichkeitskirche' en
de 'Gemeindekirche'. Die spanning vinden
we in de bediening van de twee sacramenten van de gereformeerde kerk: de doop
voor velen en het avondmaal voor weinigen." (384); "De spanning tussen de Gideonsbende, de avondmaalsgemeente, en
de publieke kerk met haar 'civic religion' is
tot het einde van de achttiende eeuw gebleven." (391)
Ikzelf denk dat er meer duidelijkheid
had kunnen worden geschapen wanneer er
een onderseheid zou zijn gemaakt tussen
het perspeetief van de kerk en dat van de
overheid. Dat brengt me op een tweede
spanningsboog in dit boek.
ConfessionaIisering, hoog en laag
Tussen de eerste en derde zin van het volgende fragment ligt heimelijk een overgang
of een paradox vervat:
"De zeventiende-eeuwse Friezen leefden in
een tijdperk dat wei gekarakteriseerd is als
een periode van 'Konfessionsbildung' of
eonfessionalisering. Wat voor lutheran en,
calvinisten en katholieken in het Duitse
Rijk werd geeonstateerd, geldt eveneens
voor de gereformeerde eonfessionalisering
in Friesland. De lutheranen, ealvinisten en
katholieken streefden, puntsgewijs opgesomd, naar: [volgen zeven punten]." (301)
Binnen het bestek van drie zinnen wordt
een doelgroep van confessionalisering.! te
weten in Friesland de calvinisten, verheven
tot uitvoerders van dit proees. Hoe kunnen
ze beide, passief en aetief, tegelijk zijn?Wellieht ligt het antwoord al verscholen in de
Inleiding, waarin Bergsma zijn positie bepaalt tot de studie die hem inspireerde tot
het sehrijven van dit boek. De voorafgaande periode van confessionalisering, Friesland tot 1580, werd besehreven door Woltjer in Friesland in heruormingstijd. Maar,
zegt Bergsma:
"Anders dan Woltjer besteed ik veel minder
aandaeht aan de politieke en militaire gebeurtenissen. Ik vermeld die wei wanneer
zij van invloed zijn op het verloop van de
ontwikkelingen binnen de gereformeerde
kerk. Kerk en staat waren in Friesland, als
elders in de Republiek, nauwverweven. Die
wederzijdse verbondenheid, of beter gezegd, de afhankelijkheid van de publieke
kerk van de overheden, staat wei centraal in
deze studie." (40; vgl. 186, waar Bergsma in

navolging van J.J. Kalma spreekt van een
"kerk onder toezicht").
Ook hier gebeuren twee dingen tegelijk:
een loskoppeling en een hechting aan de
politiek. Wat betreft de hechting wordt inderdaad duidelijk dat de kerk een instrument ("afhankelijkheid") is van de Friese
Staten en van de lagere overheden, in een
proees waarbij die overheden duidelijk de
touwtjes in hand en hielden. Vanuit deze
optiek kan men inderdaad spreken van een
kerk die tegelijk instrument (van boven) en
uitvoerder (naar beneden) in een proees
van confessionalisering is. De loskoppeling
anderzijds stelt Bergsma in staat om de politieke intentie van die overheden jegens de
kerk vrijwel buiten besehouwing te laten:
ze is er gewoon. Deze omissie valt te betreuren. Want tussen 1580 en 1650 vindt er
in Friesland ook een staatsvormingsproees
plaats: in de jonge staat, vanaf 1580 onaf-

hankelijk van het centraal gezag (voorheen
Brussel), zoeken de verschillende gezags-

organen in een onderlinge competitie naar
hun plaats in het nog onduidelijke staatsbestel. Zo staan het Hof van Friesland en
het college van Gedeputeerde Staten tegenover elkaar, maar ook kerk en overheid
in hun gezagsaanspraken. Vanaf ongeveer
1640 is de situatie uitgekristalliseerd. Dit
boek beslaat dus ook een cruciale en weinig beschreven periode in de politieke geschiedenis van Friesland.
Bergsma heeft met zijn standpuntbepaling anders dan Woltjer echter gekozen
voor het perspectief van de kerk, in al haar
geledingen. Omdat de kerk midden in dit
krachtenspel staat kan ze getekend worden
als actief en passief tegelijk in een proces
van confessionalisering. In het maatschappelijk functioneren van de kerk, zo levendig
getekend tot en met het kerkvolk toe, blijft
'de' overheid een invloedrijke maar niet
uitgetekende macht op de achtergrond.
Door het ontbreken van de politieke
achtergrond en van alle dynamiek die vervat ligt in de vorming van de politieke
structuur, krijgt men onnodig de indruk dat
ook de kerk in deze periode een statische
grootheid is. Enkele voorbeelden: we horen
dat Staten wei de Dordtse leerregels aanvaardde (205), maar "na een reeks van conflicten" niet de Dordtse kerkorde (191; vgl.
74, 206). De bedoelde conflicten blijven
echter geheel buiten beeld.s Weliswaar stelt
Bergsma dat hij "geen traditioneel chronologisch verhaal [will vertellen, gekoppeld
aan de grote gebeurtenissen als de Synode
van Dordrecht" (41), maar nu wordt deze
ontwikkeling juist genegeerd. Dat kan toch
niet de bedoeling zijn? Verandert er dan
niets, na of naar aanleiding van 'Dordt', feitelijk noch qua intenties bij beide partijen?
Stonden de kerkelijke geuzen van 1580,
vaak teruggekeerde ballingen uit OostFriesland, niet veel dichter bij de politi eke
leiders dan dat zulks later, ten tijde van de
nationale synode van Dordrecht, het geval
was?
Zo ontbreken meer thema's die de ontwikkelingen in de besproken periode hadden kunnen accentueren. Welke taak vervulde uiteindelijk rond 1650 de Franeker
universiteit? Ze was in 1585 opgericht voor
de opleiding van predikanten, maar ging
dat conform de kerkelijke wensen? Waar
stonden de professoren in het gehele
krachtenveld? Lubbertus was een heraut,
maar latere hoogleraren in de theologie
waren vaak niet meer dan een uitvoerend
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ambtenaar. Welke rol speelden de verschillende stadhouders en hun hofi Waren de
opvattingen van Willem Lodewijk, stadhouder tot 1620, dezelfde als die van Willem Frederik, stadhouder van 1640 tot
1664? Let wei, Bergsma heeft wei oog voor
dergelijke ontwikkelingen binnen de besproken periode, maar de verschillen tussen het begin en het einde worden niet tegenover elkaar gezet en blijven zo
impliciet. Anders gezegd: er ligt een enorme dynamiek in de politiek, maar door de
kerk min of meer los van deze ontwikkeling
te zien en door een thematische (in plaats
van chronologische) behandeling van onderwerpen gaat deze dynamiek grotendeels verloren.
Wie stelde overigens de norm of het ideaal voor dit proces van confessionalisering?
Vele predikanten zagen zich helemaal niet
als een schakel in een dergelijk proces, getuige het feit dat ongeveer een kwart van
hen in de eerste decennia na vestiging van
de publieke kerk onder de kerkelijke tucht
viel (253): voor hen was de kerkelijke norm
blijkbaar al moeilijk haalbaar, laat staan dat
ze deze overtuigend konden uitdragen, al
bleven ze wei loyaal aan de overheden
(210). Waren het de leiders van de kerk, zoals Lubbertus, die overal ketters ontwaarde
en in geschrifte bestreed en die nog op zijn
sterfbed de omstanders op de noodzaak
van een strenge tuchthandhaving wees?
Maar dezelfde Lubbertus voerde een levenslange correspondentie in allerhartelijkste toon met de in kerkelijke zaken uiterst
dubieuze
Leidse
hoogleraar
Vulcanius. Waren de politieke leiders dan
zulke fijne calvinisten dat ze zelf bekeerd
een dergelijk proces nastreefden? Een van
hen uit de vroege periode, jonker Frederick
van Vervou, laat zich bijvoorbeeld in zijn
ego document zo kennen. Maar er zijn genoeg tegenvoorbeelden op te sommen.
Stadhouder Willem Frederik ging op gemoedelijke wijze jagen en dineren met katholieke edelen. "Standsbesef doorkruiste
confessionele geschillen" (325) en, belangrijker nog, gaf uiteindelijk de doorslag. De
levendige tekening van hoe het kerkvolk
van hoog tot laag, van liefhebbers en
avondmaalsgangers, van predikanten en
bestuurlijke elite, van hoe zij allen in de
praktijk handel den, maken dat we de voorstelling van een bewust van hogerhand opgelegde confessionalisering ook weer niet
te zwaar moeten opvatten. Maar desondanks had het vizier wei meer op het politieke proces van de staatsvorming gericht
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kunnen worden. Misschien was dan ook
duidelijk geworden of de gereformeerde
kerk van hogerhand werkelijk de opdracht
tot confessionalisering
had meegekregen
(met name in de beginfase), of dat ze wei
kon volstaan met het innemen en het ten
uitvoer brengen van een pubJieke functie.
Immers, om het succes van het hervormings- of confessionaliseringsproces
af te
met en maakt het een groot verschil of de
kerk een harde of zachte taakstelling had,
en van wie deze taak afkomstig was, uit eigen gelederen of van buiten.
Was de hervorming in Friesland een
succes? Daarop zijn verschillende
antwoorden mogelijk. Bekeken vanuit het perspectief van een smalle kerk, dan is het antwoord: ja. De harde kern van lidmaten
groeide, zij het gestaag, en daaromheen
vormde zich een eveneens gestaag groeiende groep van liefhebbers. In de negentiende eeuw was op deze wijze een meerderheid
van de bevolking
hervormd
geworden. Eveneens succesvol was de hervorming bekeken vanuit het perspectief
van de overheid en van de brede, zich publiek manifesterende
en breed functionerende kerk. Binnen enkele generaties was
de katholieke kerk volslagen naar de periferie verdreven en kon de overheid via een
door haar geprivilegieerde kerk een breed
(Upubliek") gezag uitoefenen. Aileen wanneer de beide perspectieven
in elkaar worden geschoven,
dus wanneer de avondmaalsgemeente min of meer dient samen
te vallen met het brede 'publiek' en wanneer de confessionalisering
naar theocratische maatstaven zou worden afgemeten,
dan is de reformatie in Friesland onvolkomen te noemen. Maar dit ideaal, het Geneefse model, werd binnen de Friese kerk
naarmate de tijd verstreek maar door weinigen beleden, laat staan daadwerkelijk nagestreefd zoals Bergsma terecht opmerkt
(35 e.v.). Ondanks aile jammerklachten was

de gereformeerde kerk, Gideonsbende en
publieke kerk tegelijk, dus tamelijk succesvol. Maar binnen de kerk bleef de spanning, zo maakt Bergsma ons duidelijk.
UDal van vettigheid"
Tegenover deze kritiek staat mijn grote
waardering. De waarde van dit boek is
vooral gelegen in de enorme rijkdom aan

TNK JG. 2 '1999'

gegevens. Zowel de tekst als de noten bevatten een schat aan informatie, gevolgd
door bijna 150 pagina's aan bijlagen. Centraal staat daarbij het kerkelijk leven van alledag, de gewone kerkganger en de modale
predikant. De Friese archieven hebben een
rijke oogst opgeleverd, soms uitermate
smakelijk. Zoals het volgende fraaie oordeel over een onverbeterlijke zondaar, te
weten ds. Mancadan, opgetekend in een
classisboek: "hi] verbetert zich als de jonge
wolven, aile dagen erger wordende". Het is
Bergsma's verdienste dat de lezer niet verdrinkt in feiten en feitjes, want in een onderhoudend betoog wordt de lezer bij de
les gehouden. Voor de grote lijn had het natuurlijk wei korter gekund. Bergsma heeft
gekozen niet voor de stijl van Frans Hals,
die met enkele grote halen vliegensvlug een
portret neerzette, maar voor die van Ieroen
Bosch en Pieter Breughel, die ook in allerlei
verloren hoekjes nog aandoenlijke subverhaaltjes wisten te vertellen. Dit is geen verwijt, want het zicht op de gehele compositie blijft behouden. Wat uiteindelijk
geboden wordt is geen kerkgeschiedenis
vanuit de leer of vanuit de politiek, maar
vanuit de praktijk van alledag. Aan het
woord komen de weifelende lidmaat, de
erudiete boer en de tobbende predikant.
UDal van vettigheid", zo noemde men dit
kleine maar tamelijk welvarende gewest indertijd, aldus Bergsma. Het lijkt me ook een
goede typering voor dit boek. De oogst is
rijk.
Jacob van Sluis

Noten:
I Hier zij opgemerkt dat de auteur de term' confessionalisering' niet definieert of verklaart. Is het wat
anders dan de voortgaande vestiging en vormgeving
van de bevoorrechte kerk in de maatschappij? Welke
rol speelt de confessie, als naamgevende factor, in
dit praces? Moesten de kerkgangers meer, dat wil
zeggen meer dan het minimale van de liefhebbers,
aan de beJijdenis gebonden worden? Ofbetekent het
dat er slechts een confessie moest zijn, met uitsluiting van andere gezindten?
2 Het is opvallend dat leerstellige
conflicten vrijwel
ontbreken in dit boek. Het gaat meer over de uiterJijke kerk dan over de leer die haar bewoog. De daarmee gewekte suggestie alsof er een eenduidige consensus over de leer bestond verleent aan de
beschreven periode onbedoeld een statisch karakter.
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nomen deze onverbloemde vorm van kerkelijke persvrijheid de mond te snoeren.
Het resultaat was voorspelbaar: een verhar• G. Harincken D.Th. Kuiper (red.J,Anderding van wederzijdse standpunten, die onhalve eeuw protestantse periodieke pel's.
(Jaarboek voor de geschiedenis van het Ne- getwijfeld heeft bijgedragen aan de escaladerlands protestantisme na 1800, VI!). Zoe- tie die uitliep op de Vrijmaking van 1944.
termeer [Meinemal1999 - 240 p. - ISBN 90- Aansluitend beschrijft E.M. Hooiveld de
geschiedenis van de bladen - waaronder De
211-3745-3 - f 39,90
In het vorige Iaarboek, over de grond- Wachter - in vrijgemaakte kring tot 1948,
wetswijziging van 1848 en haar gevolgen met hun onderlinge concurrentie. Aan de
(besproken in het juni-nummer van dit tijd- andere kant van het kerkelijk spectrum
opereerde vanaf 1946 het befaamde
schrift), waren al twee artikelen opgenomen
die - achteraf gesproken - als opmaat dien- maandblad Wending. Door W. Berkelaar
den voor deze themabundel. Want daarin wordt de geschiedenis van dit blad prachtig
werd al beschreven de rol van de pers bij het beschreven: de opkomst als een profetitoenmalige deb at en de opkomst van de sche stem, ge'illustreerd aan de hand van de
leescultuur (mede door de opkomst van stellingname van C). Dippel, stagnatie in
traktaatgenootschappen en de lager wor- het midden van de jaren '60, radicalisering
in de jaren '70-'80 tot een kritiekloos en uidende boekenprijzen) in de jaren 1830-'40.
Dit Iaarboek wordt geopend door een terst voorspelbaar standpunt politiek uibijdrage van F.G.M. Broeyer, waarin de we- terst links, tot de roemloze opheffing in
1991. Net als bij Tijd en Taak wordt Wentenschappelijke tijdschriften uit de jaren1850 de revu passeren, met hun auteurs en ding beschreven in de spiegel van de tijd,
onderwerpen (opvallend veel over slaver- geheel conform de maatschappelijke genij), als graadmeter van de toenmalige ker- richtheid van beide bladen.
Zoals we inmiddels gewend zijn bij deze
kelijke en theologische pluriformiteit. Het
portret van Pieter Brouwer (1868-1926, ge- jaarboeken is het algemene pei! van de bijschreven door A.J. Lever), journalist uit an- dragen hoog en bestaat er voldoende coherentie, ook in deze bundel. Maar toch miste
ti-revolutionaire
kring en uiteindelijk
ik in dit geval een algemeen overzicht van
hoofdredacteur van het Priescb Dagblad,
bevat veel informatie maar blijft toch erg de aard en het belang van dergelijke tijdvlak. Het ge'illustreerde weekblad De Spie- schriften in een periode van opbouw, bloei
en ontmanteling van de protestantse zuil.
gel wordt beschreven voor de periode onDaartegenover staat echter een toelichting
der de oprichter en eerste hoofdredacteur
W. Kirchner, 1906-1921. De auteur J. Dane van de hand van G. Harinck op het project
doet dat aan de hand van een aantal the- Biliografie van Nederlandse Protestantse
rna's uit dit blad en hij vat het resultaat sa- Periodieken, opgezet door het Historisch
men in de titel van zijn bijdrage: "Opdat we Documentatiecentrum van de Vrije Univerde hand Gods in alles mogen merken", In siteit te Amsterdam. Het BNPP omvat een
'centrale catalogus', raadpleegbaar via de
"Tijd en Taak, blad voor Bannings idealen"
geeft W. Bouman een helder overzicht van HDC-site: http://www.vu.nl/hdc. Toen uw
recensent dit medio juli raadpleegde waren
hoe Willem Banning (1888-1971) de actuele
ruim 4000 (!) titels van tijdschriften ingegebeurtenissen interpreteerde en becomvoerd: deze nu nog summiere titelbeschrijmentarieerde vanuit zijn sociaal-democratische en christen-socialistische overtui- vingen zullen in de loop der tijd volgens
ging in zijn lijfblad Tijd en Taak in de een formeel, uniform schema uitgebreid
periode 1932-1963. Hoe belangrijk een tijd- worden. Een prachtig initiatief uiteraard,
waarvan het belang door deze bundel
schrift was voor de partijvorming binnen
een kerkelijk conflict toont Th,J.S. van wordt onderstreept. (Jacob van Sluis)
Staalduine inzake het weekblad De Wach• Nic. Schram a, Dagblad De Tijd 1845ter. Hoofdredacteur ds. J.H. Rietberg bekritiseerde de voortzetting van de gerefor- 1974. Nijmegen [Valkhof Pers] (1996).
KDC Bronnen en Studies, 31 - ISBN 90meerde synode in 1942-1943, waarop
5625-011-6 - f 74,50
vanuit de synode pogingen werden onderBesprekingen
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Uit de inleiding bij Schramas boek Dagblad De Tijd 1845-1974 hechten zich twee
opmerkingen aan het geheugen: op de eerste plaats de verzekering dat "geen functionaris [ ... ) aan mijn aandacht ontsnapt [is)"
en de constatering dat dit een 'rooms boek'
is geworden; een constatering die wordt
verontschuldigd door het zinnetje: 'Maar
het is dan ook een boek over De Tijd.' Beide
opmerkingen prikkel en tot tegenspraak.
Men zou zelfs kunnen veronderstellen dat
zij met opzet zo provocerend geformuleerd
zijn.
De schrijver moet, wat betreft zijn eerste
uitspraak, op zijn woord geloofd worden.
Maar de vraag is ofhij niet soms te veel, andere keren te weinig aandacht schenkt aan
de figuren die in de geschiedenis van de
krant een rol hebben gespeeld.
Het boek geeft een eigenaardige afwisseling te zien tussen detail en globale
schets. Het hoofdstuk over M.W.van der Aa
opent met een overbodige familiegeschiedenis, terwijl het contract dat Van der Aa afsloot met Smits, een gebeurtenis die voor
de geschiedenis van De Tijd van belang
mag worden geacht, in een paar woorden
wordt afgedaan. Met de afschaffing van het
dagbladzegel, het besluit van het episcopaat af te zien van verdere bemoeienissen
met de benoeming van hoofdredacteuren
en de veranderde houding van De Spaarnestad tegenover De Tijd (p. 333-334). om
maar een paar kwesties te noemen, gaat
het idem dito. Het is niet overdreven te stellen dat de balans tussen breedvoerigheid
en beperking regelmatig zoek is.
Dat geldt ook voor het boek als geheel.
Aan de eerste 59 jaar van het bestaan van
De Tijd, van 1845 tot 1904, worden circa 130
bladzijden gewijd, aan de volgende zeventig jaar ongeveer 420 bladzijden. Natuurlijk
is het zo dat over de begintijd niet zoveel
bekend is, maar bieden de leggers zelf dan
niet volop de gelegenheid iets over de inhoud van de krant te vertellen? Iuist van de
negentiende-eeuwse jaren van de krant,
die voor de katholieke emancipatie de belangrijkste jaren waren, vernemen we niet
veel meer dan wat glob ale observaties. We
gaan van hoofdrolspeler naar hoofdrolspeler en raken zo maar niet van de betreden
paden van de geschiedbeoefening af. De
krant zelfverdwijnt naar de achtergrond als
uitvoerig uit de doeken wordt gedaan hoe
de relaties tussen de hoofdredacteuren waren. Het zou zoveel aardiger zijn geweest

wisselen met impressies van de waardering
die de krant in de negentiende eeuw ten
deel viel, juist ook bij niet-katholieken.
Men kan dan denken aan de karakterisering van het blad, die de vrijdenker R Feringa, redacteur van De vrije gedachte, op
schrift stelde in zijn opstel 'De Nederlandsche dagbladpers', opgenomen in de bundel Demacratie en wetenschap (Groningen
1871, tweede druk 1873):
"Beginnen wij met de ultramontaansche organen. De Tijd verandert niet; zij
huldigt steeds 'den verleden tijd'; zij verheugde zich innig in encycliek en syllabus
en in de voorspoedige verlossing van het
concilie, welke eerwaarde kerkvergadering
zoo onbegrijpelijk en onheilspellend lang
van het groote dogma van's pausen onfeilbaarheid zwanger ging.
Bij voortduring zamelt zij pieterspenningen en, voor den heer Du Chatel, drinkgelden van hare geloovige lezers in, en Dieu
et man droit blijft haar zinspreuk. Nu en
dan polemiseert De Tijd met het Handelsblad, doch haar eigenlijke kracht zit in het
opeten van vrijmetselaars en dageraadsmannen, waarin zij trouw door Gelderlander, Maasbode, Huisgezin, de Katholieke
stemmen en het Dompertje van den ouden
Valentijn wordt bijgestaan. Weeklagen over
den verderfelijken geest des tijds is bij haar
aan de orde. Het Dagblad wordt door de
Tijd met zekere voorliefde geciteerd. Er zijn
heel wat zaken, waarin die twee organen
kunnen samenwerken. Van het ultramontaansche stand punt beschouwd, wordt de
Tijd met zeker talent geredigeerd, ofschoon
zij hare hoofdartikelen niet altijd zelve
stelt, maar deze somwijlen ontleent aan de
Ciuilta, die te Rome verschijnt. - De Tijd is
het hoofdorgaan der katholieken. De andere katholieke organen regelen zich meer of
min naar de Tijd. Die de Tijd kent, kan zich
eene vrij goede voorstelling maken van de
rest."
Van dat vrijmetselaars en Dageraadsmannen opeten lezen we niets, evenmin
als van het protest dat De Tijd, sam en met
andere kranten, aantekende bij de Huldeblijk voor Multatuli in 1882. Commentaren
als dat van Feringa geven De Tijd een plek
tussen de andere Nederlandse dagbladen.
Schrama's boek geeft een beeld van De Tijd
dat te eenzijdig rooms-katholiek is. Vooral
daardoor is Dagblad De Tijd een rooms
boek geworden, minder door het onderwerp op zich.
Een opmerkelijk verschijnsel in de leals Schrama kans had gezien zijn portretten van de 'kopstukken' van De Tijd af te vensloop van De Tijd is de mythevorming

TNK JG.

2 (1999)

91

over eigen identiteit. Elke krant krijgt na
verloop van tijd een 'gezicht', ook in de perceptie van redacteuren en journalisten,
maar in het geval van De Tijd is opvallend
hoezeer de mythe de realiteit op de hielen
zit. Dit verschijnsel valt ook in het boek
waar te nemen. De verrichtingen van talentvolle medewerkers werden door directie of hoofdredactie van De Tijd steeds met
argusogen bekeken, met als gevolg dat
Alberdingk Thijm, Schaepman en Van
Duinkerken hun toonaangevende stukken
reserveerden voor andere periodieken.
Desondanks geldt, ook voor Schrama, de
krant als het culturele nieuwsblad van katholiek Nederland, waaraan de namen verbonden waren van Thijm, Schaepman en
Van Duinkerken.
Schrama betreedt vooral met zijn 19deeeuwse geschiedenis van De Tijd zeker
geen braakliggend terrein, zoals hij ook in
zijn inleiding opmerkt. Het is een bijzondere prestatie om de bestaande literatuur te
vervlechten met de resultaten van eigen
bronnenonderzoek, in een boek van deze
omvang. Toch is Schrama er niet steeds in
geslaagd die Iiteratuur goed te verwerken:
de berichtgeving over het optreden van De
Tijd bij het herstel van de bisschoppelijke
hierarchie in 1853 is bijvoorbeeld niet goed
te begrijpen zonder er Beekelaars boek bij
te halen.
Het notenapparaat is van een onroomse
soberheid. Telkens als men een noot opzoekt bij een passage waarbij men wat toeIichting verlangt, vindt men enkel een verwijzing naar de bibliografie. De noten
verwijzen bovendien vaak naar secundaire
literatuur, in plaats van naar de 'bronnen'
zelf. Ernstiger is de willekeur waarmee
personages uit de geschiedenis van De Tijd
zijn geannoteerd. Op p. 251 wordt c.R. de
Klerk wei, L.J. Stolwijk niet in een noot aan
de lezer voorgesteld. Lucas en Ooms krijgen op p. 246-247 geen noot, Verbiest en
Weterings weI. Over Hyacinth Hermans OP
vernemen we niets (p. 184), terwijl zich vermoedelijk evenmin spoedig een gelegenheid zal voordoen om de jaartallen van P.
Dekker Ir, openbaar te maken (p. 42-43;
1812-1861). Een boek dat veel als naslagwerk gebruikt zal worden, moet de lezer de
mogelijkheid bieden met behulp van het
register snel de passages te vinden waarin
staat wat hij wil weten, liefst met cursief gedrukte pagina's waar jaartallen en biografische gegevens te vinden zijn. Enkele steekproeven wijzen uit dat het register niet
waterdicht is.
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Schrama he eft enkele bijzonder interessante bronnen opgespoord voor zijn boek
en het moet hem aan het hart zijn gegaan
dat hij ze niet steeds volledig tot hun recht
kon laten komen. Te denken valt hier aan
de memoires van Eijgenraam, de autobiografie van Cramer (Rogiers onvindbare 'papieren Cramer') of het vermakelijke drukwerkje van de eerder genoemde P. Dekker
Jr., De uitkomst eener politieke opvoeding
(Amsterdam 1856). De onderhoudendste
passages van het boek komen uit dit soort
bronnen, bijvoorbeeld de impressie van
het kantoor aan de Spuistraat (p. 124). WelIicht verdient uitgave van een van deze
bronnen overweging.
Er is nu een kloek boekwerk over De
Tijd, dat mooi aansluit op Vermeulens boek
over De Maasbode en Van Breukelens studie over Het Centrum; een waardevolle bijdrage tot de katholieke persgeschiedenis in
Nederland, een boek dat de verhoudingen
tussen verschillende
rooms-katholieke
groeperingen gedurende anderhalve eeuw
goed in kaart brengt. Nu een boek over het
Algemeen Handelsblad of de NRC, geen katholieke, maar wei bijzonder belangrijke
kranten. (R. van de Schoor)
• Jan Jacobs, Nieuioe visies op een oud visioen: een portret van de Sint Willibrord Vereniging, 1948-1998. Nijmegen [Valkhof
Persl1998. - 347 p. - ISBN 90-5625-031-0 -

f

49,50

De periode van wederopbouw na de
Tweede Wereldoorlog stelde ook de kerken
voor het vraagstuk van herstel of vernieuwing van de vooroorlogse verhoudingen. In
die zin markeert de omvorming van de
Apologetische Vereniging Petrus Canisius
(opgericht in 1904) tot Sint Willibrord Vereniging in 1948 een doorbraak. Als doelstelling werd geformuleerd: "de Katholieke
Kerk te dienen in haar werk van kerstening
en hereniging binnen Nederland". De ontwikkeling die de vereniging zelf doormaakte, yond haar neerslag in de formulering
van de doelstelling in 1980: "de Katholieke
Kerk te dienen in haar werk van interkerkeIijke samenwerking en hereniging op plaatselijk, landelijk en internationaal niveau en
in haar werk van evangelisatie binnen Nederland".
Deze rooms-katholieke vereniging die
met gebed, studie en adviezen werkt aan de
oecumene, vierde dus in 1998 het 50-jarig
bestaan. Voor die gelegenheid had de Tilburgse kerkhistoricus Jan Jacobs opdracht
gekregen de geschiedenis van de vereni-
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ging te beschrijven. Het zijn vooral de verslagen van het dagelijks en het algemeen
bestuur van de vereniging geweest waaruit
hij als chroniqueur heeft geput. Deze studie is echter met name van belang, omdat
het verhaal van de vereniging is ingebed in
het bredere kader van een geschiedenis van
rooms-katholiek
Nederland na de Tweede
Wereldoorlog, bezien vanuit het perspectiefvan de betrekkingen tussen de verschillende christelijke kerken.
Na een schets van de activiteiten van de
Apologetische Vereniging Petrus Canisius
heeft Jacobs in een zestal hoofdstukken de
ontwikkeling weer van de Sint Willibrord
Vereniging. Het zijn met name de jaren zestig (tussen het Tweede Vaticaans Concilie
en het Pastoraal
Concilie),
waarin de
ontwikkelingen
in een stroomversnelling
komen. Wat betekende bijvoorbeeld de
toetreding van prinses Irene tot de RoomsKatholieke Kerk?
De lezer wordt door een woud van
rooms-katholieke
instituties gegidst. Aan
protestantse zijde blijkt het woud soms al
even ondoordringbaar:
de Provinciale
Kerkvergadering
van Noord-Brabant
en
Limburg wordt aangeduid als provinciaal
kerkbestuur (134), de sectie ReformatieRome van de gereformeerde deputaten Oecumene als Deputaten Oecumene van de
Gereformeerde
Sectie Reformatie-Rome
(299). Ook het blad Kerkinformatie zal on-

vindbaar zijn onder de titel Kerkelijke In[ormatie (251). In het betreffende nummer

van Kerkinformatie (april 1986, p. 8) gaf A.J.
Klei trouwens een voorbeschouwing op het
bezoek van een Nederlandse protestantse
delegatie aan de paus. Hij wees erop, "dar
voor ons, presbyteriaal geregeerden, de
paus geen spatje meer is dan de eerste de
beste boerenouderling op de Veluwe!"
De stu die wordt afgesloten met toekomstbeelden, verwoord door zes bestuursleden en oud-bestuursleden van de
Sint Willibrord Vereniging. Daarin ontbreekt de trouwdag van prins Maurits en
Marilene van den Broek, die precies tussen
deadline en presentatie van het boek vie!.
Even was de oecumene voorpaginanieuws.
AI getuigde de publieke belangstelling
meestal van een instelling die L.J. Rogier
naar aanleiding van de kwestie-Irene omschreef als de 'waar maken we ons nog druk
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over' - mentaliteit: protestant of katholiek,
wat maakt het eigenlijk uit? Dat is de oecumene van het schouderophalen, van de onwetendheid en het verachten van de eigen
traditie. Daarover gaat het in de Sint Willibrord Vereniging in ieder geval niet!
Overigens mag een eervolle vermelding
voor de vormgeving van het boek, zowel
van buiten als van binnen, op deze plaats
niet ontbreken. De illustraties zijn met zorg
gekozen. (Peter E Dillingh)
Signalementen
• Ad Tramper en Wikky Plas-van Rijsoort,
m.m.v. Adri Meerman (red.), Zeven eeuuien
Sint Iacobskerk: geschiedenis en restauratie.
Goes [De Koperen Tuinl 1998. - 120 p. ISBN 90-72138-82-1 - f 49,90
Met Pasen 1998 werd de Grote of Sint-Iacobskerk in Vlissingen na een grondige restauratie weer in gebruik genomen. Bij die
gelegenheid verscheen een fraai vormgegeven bundel met twintig artikelen van twaalf
auteurs over verschillende aspecten van de
geschiedenis van de kerk. Bijzondere aandacht is er voor de restauratie (of beter: wederopbouw) na de brand van 1911 en de restauratie van 1997-1998. Beide perioden zijn
ook met illustraties royaal gedocumenteerd.
Zowel het kerkgebouw als het kerkelijk leven
komen aan de orde. Opmerkelijk is dat de
naam van de beschermheilige van de oudste parochiekerk van Vlissingen is overgegaan op de gereformeerde kerk aan de Paul
Krugerstraat: Petruskerk. Een unieke bron
vormen de memoires van de Vlissingse advocaat en notaris Jasper Jaspersen Brasser.
Van zijn 600 pagina's handschrift over het
reilen en zeilen van de stad gaan er honderd
over de hervormde gemeente. Ad Tramper
heeft hieruit een artikel samengesteld over
de hervormde gemeente rond 1750.
Het boek bevat als bijlagen drie naarnlijsten: van pastoors en predikanten, van
vrijwilligers en van sponsors bij de laatste
restauratie. Onder de predikanten zijn bekende namen als EL. Rutgers, N.A. de Gaay
Fortman en AS. Talma.
Dit boek is niet bedoeld als de geschiedenis van de Sint-Iacobskerk, Het bevat
daarvoor wel de nodige bouwstenen, die
ook op zichzelf de moeite waard zijn. (Peter
E Dillingh)
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Uit het hart van Rusland. Ikonen en miniaturen.
27 augustus tot en met 14 november 1999
Museum
Catharijneconvent,
Nieuwegracht 63, Utrecht, teL 030 2313835
Op de tentoonstelling Uit het hart van Rusland zullen prachtige Russische iconen en
geYllustreerde handschriften te zien zijn.
Aile meesterwerken dateren uit de 15de en
16de eeuw, een periode waarin met name
Moskou als het machtscentrum van Rus-

land een ongekende artistieke bloei beleeft, Een bezoek aan de expositie is zeer de
moeite waard omdat de kunstwerken tot
nu toe Rusland nooit hebben verlaten, Museum Catharijneconvent is in staat de stukken in Nederland te tonen dankzij de goede
contacten die het al jaren onderhoudt met
Russische musea, Ongeveer 30 van de tentoongestelde iconen komen uit het museum van klooster Sergiev Possad, het vroegere Zagorsk. Eeuwenlang was dit het
belangrijkste en invloedrijkste klooster van
Rusland. Het onderhield nauwe contacten
met de tsaren en andere hoogwaardigheidsbekleders, die het klooster kostbare
geschenken gaven zoals met zilver, edelstenen en parels versierde iconen. Veel iconen
heben hun prachtige oude versiering bewaard, Uit het Rublev Museum te Moskou
komt eveneens een dertigtal iconen. Het
museum is ondergebracht in het Andronikovklooster en dankt zijn naam aan de beroemdste monnik van dit klooster: Andrej
Rublev, een beroemde Russische iconenschilder. Behalve iconen worden ook rijk
gei1lustreerde handschriften getoond. Zij
dateren eveneens uit de vijftiende en zestiende eeuw en zijn afkomstig uit het Staats
Historisch Museum op het Rode Plein in
Moskou, Er zullen onder andere zeven
evangelieboeken te zien zijn, versierd met
afbeeldingen van de vier evangelisten
schrijvend aan hun lessenaar.
Kerken van Kuipers
23 november 1999 (bezichtigingen vanaf 16
oktober na zondagse kerkdiensten of op afspraak)
Wilhelminakerk, Blekersdijk 41, Dordrecht;
nadere informatie teL 078 6131549
Op 23 november is het 100 jaar geleden dat
de Wilhelminakerk te Dordrecht in gebruik
genomen werd, Ter gelegenheid van het
eeuwfeest is er onder meer een tentoonstelling te zien met foto's van kerkgebouwen
van de architect van de Wilhelminakerk, de
befaamdeTjeerd Kuipers (1857-1942). In de
periode 1888-1928 bouwde Kuipers meer
dan vijftig stads- en dorpskerken, in hoofd-
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zaak voor de gereformeerden. Verder verbouwde of vergrootte hij nog eens twintig
kerkgebouwen, terwijl hij ook betrokken
was bij de restauratie van enkele oude hervormde kerken. De tentoonstelling in de
Wilhelminakerk wordt geopend op zaterdagmiddag 16 oktober. Op dinsdagavond 23
november wordt het eeuwfeest van de kerk
gevierd met onder andere een presentatie
van architectuur, liturgie en geschiedenis.

Puriteinen en preciesen. Buitenlandse invloeden op de Nadere Reformatie
Studium Generale op zaterdag 6 november,
20 november en 4 december 1999; 22 januari, 5 februari en 19 februari 2000 (telkens
van 10.00-12.30 uur)
Chr. Hogeschool De Driestar, Burg. Jamessingel 2, Gouda. Kosten fl. 195,- (inclusief
cursusmap, syllabus, koffie en lunch); inlichtingen dr. R. Bisschop, teL 0318 522691

De 'rode draad' in het geheel wordt gevormd door de vragen wat het eigene van
de besproken Puritein is en in hoeverre het
Angelsaksische Puritanisme invloed heeft
uitgeoefend op de Nederlandse Nadere Reformatie. Elke eenheid bestaat uit weer uit
twee onderdelen: 1) een biografisch/historisch deel, waarin een van de Puriteinen
centraal staat en 2) een theologisch deel
waarin een onderwerp uit de Puriteinse
theologie aan de orde komt.
Sprekers zijn: 6 november dr. WI. op 't
Hof (William Perkins)' 20 november prof.
dr. W van 't Spijker (John Owen), 4 december drs. C. Meeuse (Hugo Binning), 22 januari drs. P. de Vries (John Bunyan), 5 februari ds. P. den Butter (Thomas Boston)
en 19 februari prof. dr. A. de Reuver (AndrewGray).

Documentatie Laurenskerk Rotterdam
De Historische Comrnissie van de Grote of Sint - Laurenskerk in Rotterdam he eft ter inzage beschikbaar een Bronnen-ouerzicht met betrekking tot de Laurenskerk te Rotterdam, een bibliografie (met ruim 400 titels) over de geschiedenis van de Laurenskerk en
een CD-rom (Grafzerken in de Laurens) met gegevens over de 350 grafzerken in de kerk.
Wie een van beide documentatiebronnen wil raadplegen dient contact op te nemen
met het Laurenspastoraat (tei. 010 4129243 tijdens kantooruren of per e-mail: laurenspastoraat.lkwartier@wxs.nl) of met de Historische Commissie (schriftelijk pI a KerkeJijk Bureau, Grotekerkplein 3,3011 GC, Rotterdam). Op het laatste adres is ook het in
1996 verschenen boek De Laurens in het midden (416 p.) schriftelijk te bestellen voor
f 40, - (binnenkort ook - voor een hogere prijs - in de boekhandel verkrijgbaar).
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Geloven tussen de rivieren
Verkenningen in de Gelderse
kerkgeschiedenis
Elfde kerkhistorische dag van de Vereniging
voor Nederlandse Kerkgeschiedenis op zaterdag 6 november 1999 in Tiel
De uitdrukkingen 'Nederland boven de rivieren' en 'Nederland beneden de rivieren'
worden vaak gebruikt om kerkelijk Nederland globaal in tweeen te del en. Er is onmiskenbaar een beduidend verschil in de confessionele verhoudingen in Nederland
bezuiden en benoorden de rivieren. De
twee zegswijzen do en echter geen recht aan
het gebied tussen de rivieren, voor een belangrijk deel samenvallend met het Gelders
rivierengebied. Dit jaar besteedt de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
aandacht aan het kerkelijk verleden van dit
overgangsgebied tussen Rijn en Maas.
Het kerkelijke spectrum in het rivierengebied is grotendeels gevormd in twee
perioden. In de jaren 1550-1650 bracht de
Reformatie veranderingen, die zich handhaafden tot in de negentiende eeuw. De perio de 1850-1950 laat een transformatie zien
binnen de kerkelijke verhoudingen. Voor
de kerkhistorische dag 1999 heeft een aantal onderzoekers zich gebogen over aspecten van de kerkgeschiedenis in genoemde
twee perioden in het Gelders rivierengebied, die gezorgd hebben voor unieke schakeringen in de religiekaart van Nederland.
Op de dag in Tiel zal het resultaat van dit onderzoek worden gepresenteerd. Drie spre-

kers (dr. J. Vree, dr. E. Smit en drs. J. Zweers)
zullen stilstaan bij opmerkelijke aspecten
uit de kerkgeschiedenis van deze streek.
Hun verhalen worden zoals gebruikelijk
voorafgegaan door een lezing met een meer
algemene thematiek. Dit keer zal de Nijmeegse hoogleraar prof. dr. P. Raedts ingaan
op de vraag hoe christelijk de Middeleeuwen nu eigenlijk waren. Deelnemers aan de
dag worden tevens in de gelegenheid gesteld een bezoek te brengen aan de middeleeuwse Caeciliakapel, waar de historische
kringen en archiefdiensten uit het gebied
zich presenteren. Tot slot zal het eerste
exemplaar van de artikelenbundel Geloven
tussen de rivieren. Verkenningen in de Gelderse kerkgeschiedenis worden aangeboden
aan de Gedeputeerde voor Cultuur van de
provincie Gelderland, de heer J. Esmeijer.
Belangstellenden worden zaterdag 6 november 1999 verwacht in de raadzaal van
de gemeente Tiel (Ambtmanstraat 13). De
ontvangst is vanaf 10.30 uur, terwijl de dag
om 16.00 uur wordt afgesloten. Een lunch
wordt u aangeboden door de gemeente
Tiel. In verb and met de beperkte ruimte en
de catering dient aanmeiding te geschieden voor 20 oktober a.s. Deelname aan de
dag is gratis.
Aanmelding bij: S. van Doornmalen, Citade150, 5301 JM Zaltbommel of het secretariaat van de VNK (schrifielijk of per
email), gaarne met vermelding of aan de
(gratis) lunch zal worden deeigenomen.
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•

Definitie van het Christendom
. Spinoza's TTP opnieuw vertaald en toegelicht
Door Wim Klever

Spinoza was een enthousiast volgeling van Christus: geen heiden,
atheist of antichrist.
maar een
christen. Dit is geen interpretatie,
doch Spinoza's duidelijk gestelde
aanspraak, die hij met tal van historische (theologische) argumenten
verantwoordt.
Bovendien
wordt
door hem met vlijmscherpe precisie uitgewerkt, wat volgens de bi]belse bronnen de strekking van de
open baring is, en meer in het bijzonder wat de "geest van Christus"
inhoudt. Wij dienen God uitsluitend
door een levenswijze die de verwerkelijking van rechtvaardigheid
en naastenliefde in onze sarnenleving bevordert. Oat recht en naastenliefde aileen langs politi eke lijnen gestalte kunnen krijgen betekent vervolgens dat onze godsdienst verplicht tot staats burgerschap in de meest brede zin en al
het overige hieraan ondergeschikt
dient te zijn. De Traetatus theologicopolitieus - in een nieuwe vertaling en
voorzien van commentaar - vormt
het hoofdbestanddeel van deze
uitgave. Daarnaast zijn ook andere
teksten opgenomen in de reconstructie van Spinoza's
'rnoderne'
bevrijdingstheologie, die bovendien
wordt beschermd tegen heersende
misvattingen bij enkele hedendaagse auteurs.

De vertaler/auteur
(geboren in
1930) heeft zich de afgelopen 25
jaar gespecialiseerd in de Spinozastudie. Enkele van zijn recente
werken zijn Mannen rand Spinoza.
Presentatie van een emanaperende qeneratie
1650-1700
( 1997).
Die

Sehwere der l. J.jft in der Diskussion des
17. JahrfIunderts IHrsg.J (1997). Ethicom. Spinoza': Ethiea vertolkt in tekst
en commentaar (1996), Spinoza's life
and works (in: The Cambridge companion to Spinoza, 1996), Een nieuwe Spinoza in veertig iaceuen (1995). Zieht op
Spinoza (1994). (lnleiding tot en
uitgave van) Franeiseus van den Enden, Vrye Politijke Stellingen (1992).
Definitie van het Christendom is begin
oktober 1999 verkrijgbaar in de
boekhandel of rechtstreeks te bestellen bij Uitgeverij Eburon:
tel: 015 - 213 1484
fax 015 - 2146888
e-mail: info@eburon.nl
www.eburon.nl
Titelinformatie:
408 pagina's
16 x 24 ern, ingenaaid
ISB 90-5166-727-7
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