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De Bibliagrafie van de Nederlandse kerkgeschiedenis is niet meer. Dat is spijtig, maar onvermijdelijk. Nog maar zes jaar geleden nam de VNK de taak van het publiceren van een
kerkhistorische bibliografie over van het Archie! voor de Geschiedenis van de Katholieke
Kerk: in Nederland (AGKKN), nadat dit blad was opgegaan in het Belgisch/Nederiandse
tijdschrift Trajecta. Dr. Theo Clemens wist het bestuur er to en van te overtuigen dat het
voortbestaan van deze jaarlijkse opgave van publicaties van groot belang was voor aile
liethebbers van de kerkgeschiedenis. Als eindredacteur en spin in het web van naar titels
speurende correspondenten, had hij ook persoonlijk een groot aandeel in het zekerstellen
van de continuiteit van de bibliografie. Dat daarmee de levensduur van de bibliografie uiteindelijk slechts voor een beperkt aantal jaren is gerekt, wordt door aile betrokkenen betreurd en moet ook voor de heer Clemens en aile anderen die de afgelopen jaren als correspondent hun medewerking hebben verleend een grote teleurstelling zijn.
Toch heeft hetVNK-bestuur zich veel moeite getroost het voortbestaan van de bibliografie zeker te stell en, nadat de heer Clemens te kennen had gegeven zijn taak als eindredacteur te willen beeindigen, Van vele zijden werd het nut en belang van de bibliografie weliswaar benadrukt, doch het bleek uiteindelijk niet mogelijk iemand te vinden die bereid
was diens tijdrovende, onmisbare spilfunctie over te nemen. Op de achtergrond speelde
daarbij ook een rol, dat de snelle technische ontwikkeling rond het internet inmiddels tal
van nieuwe mogelijkheden biedt om thuis achter de PC 'on-line' snel titelbestanden te
raadplegen. Een gedrukte bibliografie lijkt daardoor snel aan betekenis in te boeten.
Bestuur en redactie betreuren niettemin dat het onmogelijk is gebleken de leden ook in de
komende jaren een tamelijk volledig overzicht te bieden van aile kerkhistorische publicaties. Een poging om via het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis jaarlijks voor geinteresseerden een 'uitdraai' te krijgen van aile kerkhistorische titels die zijn opgenomen in de
gedigitaliseerde bibliografie van De Buck, stuit vooralsnog op uitvoeringsproblemen. De
redactie zal de ontwikkelingen in deze sfeer echter nauwlettend blijven volgen.
Het streven van de redactie is er thans op gericht de lezers ook zander de jaarlijkse bibliografie op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen op het kerkhistorische erf.
Recensies en boekaankondigingen vormen hiertoe een belangrijk middel, maar ook andere rubrieken in dit blad. Uw bijdragen daaraan blijven natuurlijk van harte welkom.
De redactie
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Uit het hoofd, uit het hart.
Lezend preken in de pietistische traditie
Fred van Lieburg

De dominee van Urk
Die moest op Schokland preken
Maar door het buld'ren van de zee
Had hij zijn preek vergeten.'
it oude versje bezingt de schrik van
iedere dominee, en daarmee de
achilleshiel van zijn yak. Immers,
een van de voornaamste dingen die een
predikant in de uitoefening van zijn hoofdtaak no dig heeft, is wei een goed geheugen.
In principe geldt dat voor ieder beroep,
waarbij men zich door opleiding een voorraad theoretische kennis verwerft, waarvan
men in de praktijk 'zonder nadenken' gebruik moet kunnen maken. Maar wie elke
zondag het volk moet toespreken, he eft
nog meer parate of ingeprente kennis nodig dan in vele andere functies het geval is.
Een predikant moet het hebben van zijn
overdrachtskunst: van zijn spreekvaardigheid en vrijmoedigheid, maar zeker ook
van zijn herinneringsvermogen, wil hij niet
zoals die Urker dominee met een mond vol
tanden staan.
Natuurlijk kan hij zich bedienen van een
schriftelijke geheugensteun, varierend van
een spiekbriefje met trefwoorden tot de
volledige tekst van de preek. En naar de eisen van kwaliteit en variatie mag hij zich
voorbereiden op wat hij gaat zeggen en
hoe. Maar wat een hoogleraar achter de katheder zich gemakkeJijk, kan een dominee
op de kansel zich moeilijk veroorloven:
preken is niet hetzelfde als voorlezen. Dit
he eft een Dienaar des Goddelijken Woords
met een marktkoopman gemeen, dat hij
zijn waar moet aanprijzen met aile middelen die zijn stem, hoofd en handen, en niet
zijn pen en papier hem ter beschikking
stellen.
Ziedaar het onderwerp van dit artikel.
Het betreft een aspect van de geschiedenis
van de protestantse prediking, zowel de
theorie als de praktijk ervan. De literatuur
op dit terre in bestaat in Nederland vooral
uit zwaarwichtige algemene overzichten enerzijds- en - niet minder relevante lichtvoetige anekdotische bundels anderzijds." De navolgende bijdrage is geen

D

doorwrochte detail-studie, maar een doorkijkje in vier eeuwen gereformeerde preekgeschiedenis. Het gaat daarbij vooral om
een illustratie van de manier waarop daarin allerlei theologische ofwel religieuze, homiletische ofwel retorische, en culturele ofwei communicatieve aspecten met elkaar
verweven zijn.
Uitgangspunt van mijn verhaal is de tot
op de huidige dag met name in bevindelijke groeperingen levende gedachte dat een
vrije manier van preken samenhangt met
de inspiratie van de prediker door de Heilige Geest. Uit het hoofd, uit het hart, luidt
het hierbij passende spreekwoord. Een van
God geroepen dominee heeft op de kansel
geen papiertje no dig, zeggen de fijnproeverso In het zelfbeeld van deze gelovigen
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Achttiende-eeuwse
gravure over de eerste
calvinistische predicatie in Dordrecht (bij de
Sint - Jorisdoeien).

gekwalificeerd predikantenkorps. Aanvankelijk gebeurde dat deels via de classicaal georganiseerde 'profetenscholen', later
hoofdzakelijk via de theologische faculteiten van de diverse nieuwe universiteiten in
de Republiek. Het succes van deze opleidingen betekende zowel de spoedige verdwijning van de 'leesdiensten' als de terugdringing van het leken-element in het
predikantenkorps. Op de synode van Middelburg in 1581 werd het aanstellen van
vaste lezers in vacante gemeenten - waarvan reeds sprake was op de synode van Emden in 15714 - alleen toegestaan in uitzonderlijke gevallen ter beoordeling aan de
classis." Voortaan werd het echter overal
gebruikelijk, dat er bij afwezigheid van een
plaatselijke of een waarnemende predikant
- wat op het platteland niet zelden voorkwam - in het geheel geen kerkdienst gehouden werd. En onder de predikanten
werden in de loop van de zeventiende
eeuw steeds minder 'Duytsche clercken'
gevonden. Van het befaamde artikel VIII
van de Dordtse kerkorde (1618-1619), dat
mannen met bijzondere gaven van vroomheid en welsprekendheid zonder academische opleiding de toe gang tot de kansel
verschaffen kon, is in de praktijk maar zelden gebruik gemaakt.
De sociale en intellectuele uniformering
Van memoriseren tot voorlezen
van het predikantenkorps, die omstreeks
In de begintijd van het Nederlandse prote- 1650 weI zijn beslag had gekregen, betestantisme bewoog de vorm van de predi- kende voor de prediking een aanpassing
king zich rond de uitersten van een impro- aan de regels van de klassieke retorica. Deviserende en een lezende voordracht. De ze werd onderwezen en geoefend aan de
ene kant yond zijn beste uiting in de zoge- Latijnse scholen, en gedurende de acadenaamde hagenpreken die in het wonder- mische predikantsopleiding in de colleges
jaar 1566 her en der onder massaal gehoor homiletiek nader werden uitgewerkt en
in de open lucht gehouden werden. Het toegepast. Volgens de leer van de welsprewaren populaire toespraken die een een- kendheid hanteerde men bij het maken
voudige maar overtuigende uiteenzetting van een redevoering, afgezien van allerlei
wilden geven van de gereformeerde leer. regels voor de inhoud van een toespraak of
Door de charismatische en bezielende betoog zelf, een beproefde methode. Eerst
voordracht konden deze predikers uren kwamen de inventio: de orientatie op het
lang de aandacht van het yolk gevangen onderwerp, de dispositio: de indeling van
houden. De dominees die vanaf 1572 aan- het betoog, en de elocutio: de zo goed en
gesteld werden om in vrijheid voor te gaan fraai mogelijke verwoording van wat men
in de openbare kerkdiensten, moesten het wilde overbrengen. Daarop volgde de megewoonlijk eveneens meer hebben van moria: het uit het hoofd leren van de gewelsprekendheid dan geleerdheid. Aan de schreven tekst, zodat er zonder binding
aan het papier gesproken kon worden. Tenandere kant was het tekort aan predikanten
nog zo groot, dat op tal van plaatsen in de slotte zorgde men voor de pronuntiatio: de
nood werd voorzien door het houden van stem, gebaren en andere aspecten van de
'leesdiensten', waarbij bijvoorbeeld de voordracht.
Zo ging het in de zeventiende en achtschoolmeester 's zondags de preken van
tiende eeuw ook onder de meeste gereBullinger aan de gemeente voorlas.
Het beleid van kerk en overheid richtte formeerde dominees. Eerst werd het te bezich van meet af op de vorming van een handelen bijbel- of catechismusgedeelte

staat de improviserende prediking in de
traditie van de Nadere Reformatie, het gereformeerde pietisme in de oude 'vaderlandse' kerk. 20 komen we vanzelf tot een
drietal punten die thans onze gewijde aandacht vragen.
Eerst gaan we na hoe er in de Nederlandse gereformeerde kerk van de zeventiende en achttiende eeuw werd gepreekt.
Daarbij zal blijken hoe het domineesgeheugen lange tijd als voorwaarde gold voor
een goede preek, totdat het voorlezen in
zwang begon te raken. Vervolgens letten we
op de plaats die het pietisme in deze ontwikkeling he eft ingenomen. We zien dan
hoe de betekenis van het geheugen werd
gerelativeerd door de preek bovenal aan
charismatische en emotionele eisen te binden. Tenslotte schetsen we de doorwerking
van dit pietisme in de negentiende en twintigste eeuw, waarbij de rol van het geheugen in de pre diking min of meer overbodig
werd gemaakt. De functie ervan werd vervangen door de beheersing van een religieuze kunsttaal door dominees. Of simpelweg de kunst van het lezen zelf door
ambtsdragers die in staat worden geacht de
'oude schrijvers' te laten preken, al waren
zij ook gestorven.
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overdacht en met behulp van literatuur bestudeerd, dan de preek uitgeschreven
en
vervolgens uit het hoofd geleerd, om haar
tenslotte zo 'natuurlijk' mogelijk aan de gemeente voor te dragen. De meeste predikanten hadden overigens op de kansel wei
een uittreksel of puntenlijstje
voor zich,
"en wei meestal eene Latijnsche schets","
Soms had men de volledige tekst echter in
de binnenzak, zodat daar in noodgevallen
van lange stilte naar gegrepen kon worden:
'het boekje uithalen', noemde men dat. 7 De

algemene regel kwam dus neer op de gulden middenweg tussen improvisatie en
lectuur: preek uit het hoofd, na schriftelijke
voorbereiding en memorisatie.
Deze homiletische richtlijn lag overigens ook in de praktijk van het kerkelijk leyen verankerd. Tot de eigenschappen die
een prediker bij de gemeente geliefd konden maken, en waarop door kerkenraden
bij beroepingen terdege werd gelet, behoorden onder meer eenvoudig taalgebruik, een krachtige stem, levendige gebaren, maar ook de vrije spreekvaardigheid:
uit het hoofd preken betekende aangenamer luisteren; lezend preken gold als teken
van onbekwaamheid. Tegelijk verwachtte
het kerkvolk dat de preek goed door studie
was voorbereid; het tegendeel - veel woorden en weinig zaken - werd intuitief wei
onderkend. Verder mocht de preek niet te
lang duren, aangezien het bevattingsvermogen van de gewone man beperkt was.
Overigens werd de preekwijze van de dominee natuurlijk medebepaald door onschuldige factoren als gezondheid en gezichtsverrnogen."
Extra aandacht in de problematiek van
het 'preekiezen' trokken de jonge predikers,
dat wil zeggen de proponenten die na een
kerkelijk examen in de gemeenten mochten voorgaan, en de predikanten die pas op
hun eerste standplaats bevestigd waren. In
de provincie Utrecht gold de verplichting
dat proponenten het eerste jaar van hun
optreden hun preken woord voor woord
moesten uitschrijven en aan daartoe bevoegde predikanten moesten laten lezen of
horen, teneinde heterodoxie of andere onstichtelijkheden van de kansels te weren.?
Zulke goede bedoelingen werkten echter
een negatieve beeldvorming in de hand. De
meeste proponenten lazen, ook voor het
gehoor van beroepingscommissies, hun
preek voor, niet zelden onder de verdenking dat zij een 'boekje' van een ander hadden gebruikt. Verder golden zij aan de ene
kant als te verlegen en te onervaren om

TNK IG. 2 (1999)

'vrij te spreken' en te improviseren, en aan
de andere kant als te gemakzuchtig of onverschillig om zich op intensieve wijze op
een goede preek voor te bereiden, vooral
wanneer men in plattelandsgemeenten
voorging.l'' "Men vergenoegt zig als men
zijne leerrede maar opgesteld, en als een
les van buiten geleerd heeft".ll Ionge predikers werd het lezen in elk geval sterk ontraden: nog daargelaten dat het niet bevorderlijk was voor hun bevordering op de
kerkelijke ladder, werd het door de gemeenteleden - ook op de dorpen - nu eenmaal niet gewaardeerd."
Een exemplarische positie werd ingenomen door de meestal oudere predikanten
die het zich, dankzij veel ervaring, geleerdheid of spreekvaardigheid, konden veroorloven 'uit het hoofd' te preken. Oefening
baart kunst: wie zich van het begin af de
moeite getroost heeft ijverig te studeren en
de preek eerst met de pen en daarna met
het geheugen grondig voor te bereiden, zal
na verloop van jaren door groeiende kennis
en spreekvaardigheid steeds beter in staat
zijn van schriftelijke steunsels af te zien.
Van de befaamde kanselredenaar Jacobus
Borstius (1612-1680) is bekend dat hij op
eind van zijn leven zijn preken wei uitschreef, maar naar de kansel niet eens een
schets meenam. "Zijn geheugen was sterk,
want ofschoon hij nooit de pen op 't papier
zette om door middel van uittreksels van 't
geen hij gelezen had, zijn geheugen te hulp
te komen, zo wist hij toch wat hij gelezen
had, zich weer goed te herinneren, en op de
kansel zowel als in de dagelijkse omgang
zich daarvan te bedienen".'"
Voor de grijze middenrnoot, het grootste
deel van de ruim 1400 gereformeerde
predikanten die wekelijks de kansels beklornmen, bleef het maken van preken
waarschijnlijk een lastige en tijdrovende
opgave. Over de week-of dagvulling van de
gemiddelde stads- of dorpsdominee is weinig bekend, maar het is niet onwaarschijnlijk dat er vele uren mee heengingen.l?
Vooral het memoriseren moet velen door
gebrek aan zin en tijd, kracht en energie,
zwaar gevallen zijn. Ofhet aan gemakzucht
lag of aan een slecht geheugen blijve in het
midden, maar het kwam voor dat predikanten nog op de kansel tijdens het psalmgezang hun preek zaten te leren, en daar de
hele zondag veel tijd aan besteedden. In de
steden verzuimden zij er zelfs wei de kerkgang voor als ze geen preekbeurt te vervullen hadden.l''
De kunst van het uit het hoofd preken
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in het midden van de achttiende eeuw begon deze praktijk ook in Schotland, Zwitserland, Frankrijk en Duitsland veld te winnen.
Nederland - aldus de kerkhistoricus Anklaagde voorganger dat hij voor iedere naeus Ypeij (1760-1837) - volgde in dit proces rand 1760, hoewel het memoriseren
preek die hij nog van papier zou voorlezen
vijf gulden boete moest betalen.l" Ook van pas vanaf 1775 werkelijk in verval raakte.
een Friese collega kon men in 1750 niet Tien jaar later was in elk geval onder de
verdragen, dat hij een schriftje voor zich jongere generatie predikanten gewoon dat
zij hun preek voorlazen.s? De oorzaak van
nam om zijn memorie te hulp te kornen.'?
Het sprekendst is wei wat in 1712 ge- deze omslag moet wei in verband staan
beurde in het Hollandse dorp Noordwijker- met de verandering van methode en stijl
hout. Daar had dominee Adam Visser van preken. In dit tijdperk yond de zogehe(1663-1723) op de kansel een lessenaartje
ten synthetische preekwijze ingang, waarlaten maken, waarachter hij zittend zijn bij men een bijbeltekst niet zozeer uitlegde
uitgeschreven predikaties aan de gemeente door het taalkundig en dogmatisch te ontplacht voor te lezen. Omdat hij een geldig rafelen, maar door er een thema of moraal
excuus had - hij was lichamelijk erg zwak uit te halen en die in een min of meer zelfen kon het memoriseren niet opbrengen - stan dig en vloeiend betoog uit te werken.
gaf dat aanvankelijk bij kerkenraad en ge- Bovendien werd het modieus om veel aanmeente geen aanstoot. Totdat een paar dacht te besteden aan de 'kanselstijl', waarkerkgangers van elders rondbazuinden dat door preken fraaier, beschaafder, poetideze preekwijze niet alleen vreemd maar scher, om niet te zeggen hoogdravend
ook onstichtelijk was, een beletsel "om werden. Deze ijver moest wei moeite vervrught te hebben van het gehoor van Gods oorzaken om de zo nauwkeurig overwogen
Woord". De toch al niet grate gemeente en neergeschreven leerrede in het geheuraakte bemvloed en tenslotte zaten er nog gen te brengen. Voorlezen was de al gauw
maar vijf a zes mensen in de banken. De in praktijk gebrachte oplossing. "In het
classis kwam eraan te pas en loste de zaak eerst geschiedde dit met behendigheid,
op door een beroep te do en op de christe- daarna minder schroornvallig, eindelijk
lijke liefde. Kort daarna werd aan Visser vrijmoedig en onbedekt't-!
emerita at verleend.l''
Als vanzelf riep deze verandering ook
Misschien leefde de hoge waardering stemmen van tegenstanders op. Een geestivan het preken zonder een tekst voor zich ge verdediging van het traditionele memoriseren en goed voordragen verscheen in
te hebben vooral onder het behoudende
kerkvolk, en wist men in meer gematigde
de Algemeene Vaderlandsche Letteroefeninen hogere regionen de wenselijkheid ervan gen van 1779.22 De schrijver hiervan geloofde niet dat het afschaffen van deze gewei te relativeren. De zo-even genoemde
kwestie rand dominee Visser behandelden
woonte zou leiden tot tijdsbesparing ten
de Leidse classisbroeders niet zonder ver- gunste van nuttiger pastorale bezigheden,
bazing over zoveel rumoer rand zo'n klei- tot betere stilistische voordracht van de
nigheid die het gebruik van "een onnosel preek, of tot meer ontvankelijkheid bij de
behulpmiddel tot verlightinghe van sijn ge- luisteraars. Ook kwam hij op voor de beheugenisse" toch in het geheel van de amb- jaarde predikanten, niet alleen omdat die
aan het 'opzeggen' van preken gewend watelijke dienst was. De misnoegde gemeenteleden hielden zij voor "dat het prediken ren, maar ook omdat de kwaliteit van hun
ogen doorgaans niet op het voorlezen berebuiten schrivt wei een doorgaande gekend is. Straks verschijnt er ook hier een
woonte was in aile kerken van Nederland,
dogh geen wet, nogh daaraan weesentlik spotprent zoals die voor enkele jaren in Enwas, ende in andere landen wei gepracti- geland was verspreid: een slapende gemeente tegenover een oude, brildragende
seerd wierd het uitleesen der predikatien".19 Inderdaad was dat laatste in ieder en zelftegen de slaap vechtende dominee ...
geval in Engeland al sinds de zeventiende (zie de afbeelding). 23
De class is Leeuwarden streefde in 1783
eeuw in zwang, en wei als gevolg van de
toen heersende kerkelijke onrust, waarbij naar maatregelen tegen het zich verb reidende misbruik van het preeklezen, vooral
predikanten door de overheid ter verantaangaande proponenten en jonge prediwoording kon worden geroepen over hetgeen zij het volk hadden voorgehouden. En kanten. Het voorstel werd ter synode echter

werd tot in lengte van jaren in ere gehouden. Week een dominee al te veel van deze
gewoonte af, dan kon dat vervelende gevolgen hebben. Zo maande de Drentse synode
in 1748 een om meer dan een reden aange-
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tot tweemaal toe door de commissaris-politiek afgewimpeld.c' In 1784 en 1785 publiceerden de predikant van Ilsselmuiden,
Aernout Duircant (1735-1803),
en de Franeker
hoogieraar
Johannes
Ratelband
(1715-1793) twee - helaas niet terug te vinden - geschriften tegen het "hedendaagsch
leezen der openbaare leerredenen'r=
Zij
voorspelden weinig goede gevolgen voor
het kerkvoIk: onkunde en onverschilligheid
zouden er aileen maar door worden bevorderd.26 Verder kwam ook het ambt en de

personen der predikanten er door in minachting, zo bleek uit de antwoorden van
een prijsvraag van het Haagsch Genootschap uit 1791. Daarin werd onder de oorzaken van het kleine aantal theologiestudenten en het gevreesde predikantentekort
gewezen op "de jammerlijke gewoonte om
de predikatien te lezen, welk gebruik, sedert weinige jaren ter kerke ingeslopen, en
thans bijna heerschende geworden, bij
kundigen eenige bevreemdinge baart, bij
anderen verachtinge van 't leeraar-ampt'v?
Nog in 1816 verschenen er tenslotte oproepen om het onaangename 'openlijke' dan
wei 'bedekte' voorlezen af te leren en op de
kansel hoogstens een schets te gebruiken.
Dat was zowel in het belang van de hoorders als van de lettersiaven zelf gelet op eigenschappen als vrijmoedigheid en zelfvertrouwen, alsmede de kwaliteit van ogen
en geheugen.P'
De protesten tegen het preeklezen hebben de verbreiding ervan in het gereformeerd-kerkelijke leven niet kunnen verhinderen. Misschien kan men de groeiende
acceptatie ervan in het licht zien van het
proces van professionalisering van de predikanten dat in het laatste kwart van de
achttiende eeuw zijn besiag kreeg.29 Daarbij was de beroepsorientatie verschoven
van de vervulling van een geestelijk en
openbaar ambt in dienst van een plaatselijke gemeente, naar de uitoefening van een
yak met eigen methoden en technieken,
gericht op de religieuze vorming van het
kerkvolk. In het teken van een dergelijk sociaal-cultureel zelfbewustzijn moet wei de
vreugde staan die een 'verlicht' theoloog als
de al genoemde Ypeij uitte over het algeme en voorkomen van preeklezen in het begin van de 1ge eeuw. Nadelen had hij er niet
van gezien, integendeel; positiefwas dat de
gemeenteleden nu meer van de preken
zouden opvangen, omdat deze veel korter
duurden dan de uitgerekte vertogen die
voorheen op basis van schetsen ten beste
werden gegeveni''"
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Preken van hart tot hart
Een toch weI algemeen bezwaar dat in de
late achttiende eeuw tegen de oprukkende
gewoonte van het preeklezen werd aangevoeld, was dat de evangelie-verkondiging
dreigde te verschralen tot een schoolse
overdracht van bijbelse waarheden. Want is
het niet "de gelukkige mengeling van verstandige voordragt der waarheid en van gemoedsbeweegenden aandrang der pligten,
die het vereischte in eene leerreden, onzes
oordeels, uitmaaken''t''! Deze opmerking
van een criticus raakte precies datgene
waar al gedurende twee eeuwen op gehamerd werd onder het bevindelijke deel der
gereformeerden. Door de pietisten werd
sterke nadruk gelegd op het geloven-methet-hart boven of naast het geloven-methet-verstand. Dat raakte ieder mens, maar
zeker wei een predikant. Theologische
scholing gold voor hem als een vereiste,
maar belangrijker was dat hij ook uit ervaring weet had van wat hij de gemeente
voorhield, wilde het effect kunnen hebben
op de harten van de toehoorders. De ware
dominee preekt niet aileen vanuit 'studie',
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'De sJapende gemeente', gravure van William Hogarth.

maar ook vanuit 'meditatie'; niet uit zijn eigen geest, maar uit Gods Heilige Geest.
Reeds de vader van het Nederlandse
pietisme, de Middelburgse predikant Willem Teellinck (1579-1629), benadrukte de
noodzaak van een krachtige, stichtelijke,
indrukwekkende prediking. De samenkomst rond de kansel zag hij als "d'alderkostelijckste tijdt van de wereldt", want het
volk kan maar een paar uurtjes in de week
op zijn eeuwige belangen worden gewezen.
Dus vraagt de preek niet alleen om inhoudelijke voorbereiding door ijverige studie,
maar ook om een technisch perfecte voordracht. Wi! de verkondiging van het Woord
goed bij de luisteraars overkomen, "soo
moet de predicant hem niet verlaten op
sijn memorie ofte op sijne voor desen ontworpen copulata' [= uittrekselsl. Als het
goed is spreekt hij de gemeente zo toe "dat
men mochte ghewaer worden dat sijn
woorden niet en komen slechs van de tanden uytwaerts, maer dat zij gront hebben
in sijn herte".32
Dezelfde opvatting werd verwoord door
de belangrijkste vertegenwoordiger van de
beweging in de late zeventiende eeuw, Jacobus Koelman (1631-1695). Hij werd door
de overheid als predikant van Sluis afgezet,
onder meer omdat hij weigerde zich in het
bidden, preken en bedienen van de sacramenten aan de letter van de kerkelijke formulieren te houden. Vanuit zijn liefde voor
de vrije, door God geinspireerde predikdienst haalde hij fel uit naar het formalistische optreden van het gros van zijn collega's. "Veelleraren zeggen haer predikatien
van buiten zaals sij die geschreven hebben,
en dat Of droogjens daarheen, zonder bewegingen van haer eygen gemoedt, waardoor ook de gemeinte onbewogen blijft, of
hebben zij eenige bewegingen, 't zijn eer
gemaakte meinen en bravaden, geen hertelijke en geestelijke driften, zoodat geestelijke lieden zouden kunnen merken dat zij
geestelijk en van herten preekten. Zij blijven bij haar schrift, zeggen niets uit de
geest, en wachten ook niet op Godes Geest,
en steunen niet op denzelven, maar op
haar studien ende memorien't+'
Strikt genomen wordt hier het studeren
en het gebruiken van een papieren hulpmiddel bij het preken allerminst afgekeurd.
Van een bijzonder begaafd en ervaren kanselredenaar als Wilhelmus it Brakel in Rotterdam kon je zien en horen "dat hij uit het
hoofd niet alleen, maar ook uit het hart
predlkte't= De minder uitzonderlijke en
opvallende bevindelijke dominees hebben
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zich echter vermoedelijk niet onderscheiden door het preken zander papier. Het
formele kenmerk van de pietistische prediking lag eerder in het sterk appellerende,
emotionele karakter. De boodschap van
zonde en genade moest zo natuurlijk en
krachtig mogelijk op het gemoed van de
luisteraars overgebracht worden. Inderdaad paste bij een dergelijke bemiddeling
tussen God en mens improviseren beter
dan lezen, maar het een noch het ander
kon een gedegen voorbereiding met hart
en hoofd overbodig maken. Het ging niet
zozeer om het al of niet zonder papier kunnen spreken, maar om een inspiratieve in
plaats van een technisch-formele orientatie op de te houden preek.
Een goed voorbeeld daarvan levert Sicco
Tjaden (1693-1726), die via zijn gepubliceerde autobiografische aantekeningen in
bevindelijk-gereformeerde kringen als het
model van de ware predikant gold. Hij vertelt dat hij aanvankelijk als proponent minstens een week no dig had voor het maken
van een preek. Het kiezen van een tekst, het
raadplegen van de nodige boeken, het uitschrijven en uit het hoofd leren van de
preek - het kostte hem allemaal veel tijd en
ins panning, hoewel zijn lijkredenaar hem
een "weergaloos sterk" geheugen zou toeschrijven. De mismoedige Sicco nam zich
weI eens voor om op een stille plek eens te
oefenen in het voor de vuist weg preken op
basis van een vooraf overdachte korte
schets. Dat bleef bij een voornemen, tot hij
eens bij een preekbeurt in Assen in oktober
1718 een vrije 'voorafspraak' hield van weI
een half uur, die meer zegen bleek te hebben gehad dan de daarop aansluitende
preek zelf. Daarom probeerde hij het vaker
om - na overdenking van de tekst - te improviseren, en met succes. "De Heer verliet
mij niet onder 't prediken, en de vrucht was
groter als de vorige die mij zovele blokkens
gekost hadden". Of hij na deze verandering
nog preken uitschreef wordt niet duidelijk;
het gaat echter om het proces van meditatie via een min of meer uitgewerkte schets
naar vrije voordracht.s>
Wat bij Sicco Tjaden een verlossing van
een wekelijkse beproeving was, was bij een
andere predikant de prijs voor een door
God bewerkte ommekeer in zijn ambtelijke
dienst. Carolus Blom (1674-1734) stond al
veertien jaar in Woubrugge, to en hij in 1716
zijn 'bekering' beleefde, die niet alleen de
inhoud, maar ook de vorm van zijn prediking ingrijpend wijzigde. Zijn opvolger, de
bekende Alexander Comrie (1706-1774)

vertelt: "Gods werk was zoo krachtig op het
gemoet van mijn waarden en zaligen voorzaat, na het schijnt, en zijne gedachte van
zichzelven zoo klein, dat hij nimmer daarna konde als leezende prediken, waartoe
onze overleedene hem brachte met zeer
veel moeite, en waarin de gemeinte hem
met liefde en gedult gedragen heeft, niet
zonder zegen en groote stich tinge, tot den
dag zijnes doodts in july 1734".36 Zo blijkt
dat preeklezen een uiting kon zijn van nederige bescheidenheid, en tegelijk het middel kon zijn om bevindelijke vromen aan
hun trekken te laten komen.
Noemen we tenslotte nog een hervormd
predikant uit het begin van de negentiende
eeuw, die bepaald niet van een onpietistische inslag kan worden verdacht, en die
naar het schijnt toch altijd lezend he eft gepreekt. We bedoelen Bernardus Moorrees
(1780-1860), onder wiens pre diking er in
1821 in Nijkerk een opwekking plaats vond,
en die in 1834 bekend werd doordat hij 'ondanks' de Afscheiding in de hervormde
kerk bleef. Als beginnend predikant besteed de hij veel tijd aan het schrijven van
preken, aangezien hij geen voorraad had
en geen preken van anderen wilde overnemen. Op de kansellegde hij zijn tekst op de
bijbel en las hij die, al was het maar uit verlegenheid voor de gemeente, woordelijk en soms veel te vlug - voor. "De Heere nam
dat drukkend gevoel van tijd tot tijd echter
weg, zoodat ik soms mijn werk met meer
genoegen verrichtte, ofschoon ik steeds de
leerrede v66r mij hield en maar zelden mijne oogen eraf wendde.":'?
Intussen moeten we niet vergeten dat de
typisch pietistische opvatting van de prediking vooral gepraktiseerd werd buiten de
openbare kerkdiensten, namelijk in de
conventikels. Dit waren huiselijke gezelschappen waarin gereformeerde vromen
bijeen kwamen tot onderlinge stichting en
opbouwvan hun geloof, vaak onder leiding
van een zogenaamde 'oefenaar'. Vaak
waren deze lekenpredikers lieden van eenvoudige afkornst, maar hadden ze veel bijbelkennis en ook charismatische en retorische gaven. Vanuit een sterk besef van een
rechtstreekse roepCing en leiding door de
Heilige Geest spraken zij gemakkelijk tot
het hart van 'Gods volk'.38 Over hun concrete optreden is nog te weinig bekend, inclusief de vraag of zij bij hun 'spreekbeurten'
uit het hoofd of met behulp van een schets
spraken. Waarschijnlijk was dat laatste alleen het geval bij de op regelmatige tijden
gehouden, meer catechetisch opgezette
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'Beroering onder den
godsdienst te Nieuwkerk'.

conventikels. De van sommige achttiendeeeuwse oefenaars verschenen 'prekenbundels' wijzen daar ook Op.39
Uit het hart, uit het hoofdt
Tot in de negentiende eeuw functioneerde
de pietistisch-gereforrneerde prediking
binnen - soms op de rand van - de vaderlandse 'volkskerk'. Als gevolg van de Afscheiding van 1834 en in mindere mate van
de Doleantie van 1886 kwam echter een
deel van de bevindelijk-gereformeerden
buiten de hervormde kerk te staan. Zij vonden onderdak in de diverse kerkverbanden
en vrije gemeenten die er tot in de loop van
de twintigste eeuw aan de rechterflank van
de orthodox-gereformeerde gezindte zijn
gevormd. Heel grof kan men van links naar
rechts drie groepen onderscheiden, namelijk de Afgescheidenen die in 1892 samen
met de Dolerenden zouden opgaan in de
Gereformeerde Kerken, de sinds dat jaar
apart voortlevende Christelijke Gereformeerden, en daarnaast de Kruisgezinden
en Ledeboerianen, die in 1907 opgingen in
de Gereformeerde Gemeenten en Oud-Gereformeerde Gemeenten.
Hoewel het pietistisch bloed ook binnen
de Hervormde kerk en de Gereformeerde
Kerken - het neo-calvinistische bolwerk
van Abraham Kuyper (1837-1920) - bleef
stromen, vond men de bevindelijkheid in
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Portret van ds. Pieter
van Dijke.

haar strakke vorm vooral in de meer rechtse groeperingen. Aldaar concentreerde het
geestelijke leven zich hoofdzakelijk rond de
lectuur van de 'oude schrijvers', het gesprek
over de persoonlijke geloofservaringen in
conventikels, en de prediking van het Woord
door voorgangers die meestal geen theologische opleiding hadden genoten. Tegen
deze achtergrond moet de ontwikkeling
worden begrepen die zich in het negentiende-eeuwse pietisme op het punt van
ons thema voltrok: het verschil tussen de
intellectueel-rationele en bevindelijk-emotionele manier van preken en preek-voorbereiden werd zodanig geradicaliseerd, dat
het zichtbare uit-het-hoofd-kunnen preken als symbolisch en onderscheidend
kenmerk ging gelden voor de ware, door
Gods Geest geinspireerde predlking.s"
De Ledeboeriaanse predikant Pieter van
Dijke (1812-1883)wordt door zijn biograaf
beschreven als een boer die aan de hemelse hogeschool was opgeleid, en niet tot het
wondere ambt opgeklommen was omdat
vader en moeder dat zo mooi vonden of
omdat de tractementen zo hoog waren. AI
die hervormde dominees vergaten dat er
een roeping Gods nodig was, en daarom
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was het godsdienstig leven van de negentiende-eeuwers zo koud en dood. "Vandaar
ook die vele predikers, die met al hun groot
en veel verstand nog niet een of twee
preekjes van een half uur lang van buiten
kunnen of willen leeren, maar het de gemeente maar voorlezen, zoo dor en droog
als het maar mogelijk is." Och, mochten ze
eens jaloers worden op Pieter van Dijke,
die soms nog geen tekst wist als hij de
preekstoel op ging, en nochtans nooit beschaamd uitkwam. Rond de christelijke
feestdagen preekte hij soms wei negen keer
achter elkaar! "In zijn hoofd kon dat niet
zitten, en op papier had hij het niet om
voor te lezen, neen! het was de Geest gedaald van Boven, die hem onderwees.'<'
Ook de Ledeboeriaanse oefenaar Marinus
Remijn (1858-1937)vroeg zich in gemoede
af: "Wat is een leeraar die zooveel jaren geleerd heeft, dat hij geen half uur kan spreken uit het hoofd, veel minder uit het hart?"
Hij had eens gehoord van een hervormde
dominee uit Breda, in wiens preekboekje
twee blaadjes aan elkaar zaten, waardoor
hij helemaal de draad kwijt raakte. Hij heeft
de gemeente to en maar laten zingen tot er
gecollecteerd was en de kerk moest uitgaan ... 42
Een invloedrijke predikant bij de Kruisgezinden was de voormalige Gelderse
landbouwer Elias Fransen (1827-1898).Hij
was een tegenstander van theologische opleidingen: onbekeerden mogen immers
niet voor predikant studeren, en bekeerden
leren vanzelf de 'tale Kanaans' spreken. Aan
dat laatste toonden nu de meeste Nederlandse dominees ten enenmale vreemd te
zijn. "Ach, de predikatien zijn droog, want
ze worden in de binnenkameren niet met
tranen besproeid. Zij worden in de week
met veel kennis geschreven en dan durven
die predikanten de Heere nog vragen of Hij
hen wil voorlichten in het ... voorlezenl'<'
De bevindelijke improviserende prediking die in deze kringen de boventoon
voerde, werd vooral in contrast gezien met
de praktijk in de Hervormde Kerk.Sinds het
einde der achttiende eeuw was het lezen op
de kansel daar inderdaad breed geaccepteerd, hoewel in de negentiende eeuw het
memoriseren van preken er weer positiever
waardering lijkt te hebben gekregen+' Of
bestond er een discrepantie tussen de zondagse werkelijkheid en de richtlijnen die
aan jeugdige godgeleerden werden meegegeven? De Utrechtse hoogleraar Johannes
Jacobus van Oosterzee (1817-1882)had in
zijn handboek over de praktische theologie
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vele bladzijden no dig om de wenselijkheid
van het memoriseren te beargumenteren.
Denkend aan de "kwakzalvers" die in naam
van rechtzinnigheid
en vroomheid hun
preken niet voorbereiden, liet hij ook het
improviseren over aan "vervelende wauwelaars." Maar ook het lezen van een goed
voorbereide preek ging niet boven het memoriseren van een uitgeschreven tekst, hoe
moeilijk dit ook leek. Men moest het echter
niet opvatten als een mechanische, maar
een psychologische
bezigheid. Een preek
moest geen bewijs zijn van een stalen geheugen, als wei de 'gesproken' wedergeboorte van wat eerst in hart en hoofd geboren werd.45
In de als het ware tussen beide kerkgemeenschappen
liggende Gereformeerde
Kerken greep men eveneens terug op het
beginsel van vrije voordracht op basis van
schriftelijke voorbereiding en memorisatie.
Abraham Kuyper nam enerzijds stelling tegen diegenen die het uitschrijven van de
preek strijdig achtten met het gebed voor
de preek, maar benadrukte anderzijds de
klassieke opvatting dat de preek geen lezing - zoals in de Anglicaanse Kerk - maar
een t6espraak is.46 In zijn handboek voor
gereformeerde
homiletiek
pleitte Tjeerd
Hoekstra (1880-1936),
hoogleraar aan de

Theologische School in Kampen, om taalkundige en didactische redenen voor het
uitschrijven van de preek, en om retorische
redenen voor een vrije reproductie ervan
op de kansel, ook al was het met behulp
van een schrift of een schets. Het belangrijkste was dat de predikant uit de zieleovertuiging sprak: alleen zo wi! de Heilige
Geest meekomen om het Woord aan de
harten van de hoorders toe te passen.s?
Overigens was ook in deze kerken het
'preeklezen' geen onbekend verschijnsel,
evenals een zekere bevindelijke weerstand
tegen deze praktijk. Volgens de Gereformeerde predikant Jan van Andel (18391910) overkwam het vooral jonge collega's gewend om hun preken geheel of gedeeltelijk van papier voor te dragen - dat zij daarom mete en het vertrouwen van de gemeente verspeelden. "Zoo een, zeggen zij,
steunt niet op God, maar op het papier": de
goede prediker zou niet schrijven, ja zelfs
niet studeren, maar verwachten dat God
hem de woorden ingeeft als hij voor de
schare staat. Van Andel zag hierin een overblijfsel van de doperse beweging, een historische duiding die diende om de afkeurenswaardigheid van de bewuste opvatting
te onderstrepen.s''
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Ook in de Christelijke Gereformeerde
Kerk orienteerde men zich aan de traditionele regel van schrijvende studie en appelerende voordracht, zoals blijkt uit het
collegedictaat van de hoogleraar Gerard
Wisse (1873-1957), die aan de Theologische
School in Apeldoorn ook de homiletiek doceerde. "Men doe wei, met eerst zijn stuk
op te schrijven, en dan levendig te memoriseren", Maar: "men zegge niet op en evenmin declamere men, men spreke. Improviseren is nog geen spreken". Vroom verzuim
van ernstige studie wees hij nadrukkelijk af:
"het maken van een schets, aile voorbereiding van een preek, kan toch evengoed onder Geestesleiding gebeuren'+" Persoonlijk
was deze begaafde voorman een pleitbezorger van een bevindelijke, indruk-wekkende prediking. Hij erkende dat sommige
predikanten zo dor preekten, dat er schijnbaar niemand door geraakt of tot bekering
geroepen kon worden. Tegelijk benadrukte
hij dat God ook weinig begaafde dominees
daartoe gebruiken wilde. "Ik weet van een
leraar die alles moest lezen, en onder wie in
korte tijd niet minder dan twaalf krachtige
doorwerkingen van Gods Geest plaats vonden".50
Hoewel de 'oud-gereformeerden' deze
norm slechts konden beamen, contrasteerde hun preekwijze in de praktijk met die
van de gereformeerden ter linkerzijde, wier
predikanten beter opgeleid waren en met
een gedegen voorbereiding met boek en
pen geen moeite hadden. Mede door de
uiteenlopende
inhoudelijk- theologische
koers van de 'geleerde' en de 'van God geleerde' predikers - werd het formele verschil in prediking in de loop der tijd alleen
maar scherper, en de symbolische betekenis ervan des te groter. De idee van uit-hethoofd-preken als kenmerk van bevindelijke
pre diking leefde het sterkst in de qua
kerkelijke organisatie in de verstrooiing levende gemeenten van Ledeboerianen en
Kruisgezinden, en allerlei losse gezelschappen. Deze groep van zogenaamde 'stille
luyden' kende een groot cultureel en maatschappelijk isolement; men orienteerde
zich vooral aan plaatselijke leidersfiguren,
die zeer eenvoudig waren maar met veel
stichting konden spreken. Voorts hield men
zich maar liefst aan het 'overjarig koren', de
preken uit vroeger eeuwen die in de conventikels werden voorgelezen.s!
Wat deze mens en wilden horen was
vooral de uiteenzetting van het pietistisch
bekeringsdiscours; de bijbeltekst was maar
een 'kapstok'. Dat maakte 'vrij preken' voor
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ook, dat de Heere soms groote lessen aan
Zijn knechten geven wil, door hen soms
van hun bestudeerde preek af te brengen",
In de regel behoren de preken te worden
ingestudeerd en niet te worden voorgelezen. "Ie kunt praten wat je wilt, maar het
gepredikte woord heeft meer kracht dan
het gelezene, en de gemeente is over het algemeen niet gediend van 'lezende' predikanten''P''
Eigenlijk is die dubbelzinnigheid nog
steeds kenmerkend voor de bevindelijk-gereformeerde groepering. Anne van der
Meiden schreef dertig jaar geleden in zijn
bekende portret van de 'zwartekousenkerken': "De zware dominee preekt uit het
hoofd. Een 'lezertje' moet men niet. Die bedekt de waarheid met 'parnpiertjes', dat wil
zeggen: hij legt zijn uitgeschreven preek op
de opengeslagen bijbel. Uit het hoofd betekent uit het hart. AI prekende moet de
dominee 'erin' komen't>? Heden ten dage
bereidt de gemiddelde bevindelijk-gereformeerde predikant zijn preek terdege voor,
zelfs zonder zoiets moderns als de computer te schuwen, en neemt hij op z'n minst
een schets mee naar de kansel. Onder de
delijk-gereformeerde groepjes in een gemeenteleden wordt hierover ook genuanceerd geoordeeld, al houden sommigen
nieuw kerkverband met een reforrnatoride nauwelijks verholen voorkeur voor spresche structuur heeft weten onder te brengen. Veel weerstand moest hij overwinnen
kers die al improviserend de vertrouwde
klanken der tale Kanaans vertolken.
om vervolgens een eigen predikantsopleiding op te rich ten; veel gemeenteleden
In feite lijkt het vermogen om 'vrij te
waren bang dat er nu ook bij hen 'fabrieks- preken' niet zozeer te steunen op grondige
dominees' zouden komen. Toen de Theolo- voorbereidende studie, noch op mernorigische School er eindelijk in 1927 kwam, sering van een uitgeschreven tekst, maar
op de feilloze beheersing van de uitgebreideed hij alle moeite om het intellectuele
peil van zijn studenten te verhogen, ook in- de bijbelse en bevindelijke terminologie.
zake de voorbereiding van de prediking.
Ook de gebruikelijke analytische preekmeWie zich schuldig maakte aan vrome kun- thode: het woord-voor-woord-verklaren
sten door voor de vuist weg te preken, pak- van de gekozen bijbeltekst - gevolgd door
te hij hard aan. Zelf schreef Kersten zijn een vrije 'toepassing' - helpt era an mee dat
preken jarenlang in de studeerkamer uit; vaak niet opvallende redenaars meerdere
naar de kansel nam hij hoogstens een korte malen per week een uur het Woord tot de
samenvatting mee, om zo ruimte laten
gemeente voeren 'zonder een briefie nodig
voor de lei ding van de Heilige Geest.55
te hebben' of 'blaadjes om te slaan'. Deze
Typerend voor zijn positiebepaling in preekwijze wordt zo gezien als een uiting
dezen is zijn antwoord in de vragenrubriek van iemands bevindelijkheid, hoewel het
van het kerkelijk weekblad De Saambinder
miss chien meer zegt van over iemands bein 1939 aan een gemeentelid, dat in ver- lezenheid, intellect, spreekvaardigheid en
twijfeling was geraakt door de ontdekking ervaring. Het criterium bij de toelating van
dat de oudvader Comrie zijn preken uit- jonge of oudere mannen tot de bevindelijkschreef en dus waarschijnlijk ook voorlas.
gereformeerde kansels blijft intussen van
Dat laatste geloofde Kersten niet; hij zag er geestelijke aard: men moet kunnen getuiliever een bewijs in dat Comrie zijn preken
gen van persoonlijke bekering en roeping
grondig voorbereidde. Daar konden de do- tot de predikdienst.
minees van de Gereformeerde Gemeenten
Die extreme selectienorm is de oorzaak
van leren: "wij mogen niet onvoorbereid
van het grote predikantentekort in een beden preekstoel maar beklimmen, al is het langrijk deel van de bevindelijk-gerefor-

de hand liggend en simpel, zeker als men
'de weg die God met Zijn yolk houdt' uit eigen bevinding goed kon verwoorden. Critici zagen zulke 'improvisators'
al gauw als
lieden die "zich niet schamen een uur lang
te wauwelen, die hunne hoorders onthalen
op een soep van woorden, die zeer dierbaar
klinken, maar noch tot het verstand spreken noch het geweten treffen".52 Maar onder de oud-gereformeerde
zoekers naar geloofszekerheid
was de weerstand
tegen
alles wat naar geleerdheid
en verstandswerk riekte, groot. God kweekt immers
geen papagaaien, die nazeggen wat hen geleerd wordt, zander dat ze er geestelijk deel
aan hebben. "Dat worre van die kerkmense, waar het een voet te hoog zit, en die
naar dominees luisteren, die de lieve Waarheid met pompiertjes van der eige mensengedachtes bedekke ... ", om een pietistische
romanfiguur
te citeren.P
Hoe
beklagenswaardig
was toch de predikant
die "de zaken in zijn hoofd en niet in zijn
hart heeft"!54
Het was een verdienste van de jonge
predikant Gerrit Hendrik Kersten (18821948) dat hij in 1907 vele lokale bevin-
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meerde groepering, de Hervormde en de
Christelijke Gereformeerde gemeenten uitgezonderd. En dat is weer de oorzaak van
het feit dat in talloze kerkdiensten de zogeheten 'levende bediening' van Gods Woord
structureel wordt gemist. In plaats daarvan
wordt er, gewoonlijk door een ouderling,
een preek gelezen van een gezaghebbende
'oude schrijver' of een al of niet gestorven
predikant
van het eigen kerkgenootschap.s"
Als praktische
en empirische
rechtvaardiging geldt dat ook leesdiensten
door God tot bekering en geloofsstichting
gezegend kunnen worden. Een ander motief, dat vooral in de meest rechtse bevindelijke gemeenten zwaar weegt, is dat via
het lezen van de preken der 'oudvaders' de
zuiverheid van de Woordverkondiging aan
het late nageslacht is verzekerd.f"
Merkwaardig is het weI. De zeventiende- en achttiende-eeuwse
pletisten waren
huiverig voor het lezend preken omdat
daarmee de kracht van het gesproken
Woord tot de luisterende gemeente dreigde
te worden ondermijnd. De negentiendeen twintigste-eeuwse
bevindelijken, die de
continurteit van de Nadere Reformatie menen te waarborgen, hebben de uitoefening
van het predikambt aan zulke hoge voorwaarden gebonden, dat de gemeente in de
meeste diensten
noodzakelijkerwijs
een
werkelijk gelezen preek geboden wordt.
Hoe goed de stem en voorleestechniek ook
moge zijn, de eigenlijke prediker wordt niet
gehoord of gezien en de taal en inhoud van
de preek is vaak verouderd. Een en ander
betekent een rem op de rhetorische kracht
en ook op de vrucht van de verkondiging.
Hierin ligt een paradox, zoniet de ironie, of
misschien weI de tragiek in de geschiedenis
van de bevindelijk-gereforrneerde
prediking.
Even frappant in het licht van de geschetste historie is een ontboezeming van
de hoogleraar-predikant
C. Graafland
(1928). Terwijl hij geldt als de scherpste
'zelfcriticus'
van de bevindelijk-gereformeerden, grijpt hij feitelijk terug op de
praktijk van de pietistische 'oudvaders' die
in deze kring zoveel gezag hebben. Hij laakt
twee in deze wereld voorkomende manieren van preken: enerzijds - ter linkerzijde het volle dig voorlezen als het opdreunen
van een lesje, wat het contact met de gemeente belemmert. Anderzijds - ter rechterzijde - het gebruik van een korte schets,
wat ertoe leidt dat men 6fverward en brokkelig preekt, 6f allerlei dingen erbij haalt
die niet met de Schrifttekst te maken heb-
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ben. Graafland porde zijn collega's aan "om
je preek zo te memoriseren, zo in je hoofd
en daarmee tegelijk in je hart te prenten,
dat de gemeente het besef heeft, dat die
preek van jou behalve direct uit het Woord
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ook direct uit je hart kornt", De bevindelijkgereformeerde dominees moeten weer leren om op de kansel aileen het 'doorvoerkanaal' van de Heilige Geest te willen zijn.
Want daarin lag ook het geheim van Petrus'
eenvoudige preek op de Pinksterdag, to en
er omtrent drieduizend hoorders tot het
geloof kwamenl''?
Met dank aan Leendert Groenendijk, John
Mastenbroek en Jan Zwemer.
Fred van Lieburg (1967) is onderzoeker aan
de Vrije Universiteit in Amsterdam en bijzonder hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Kdroli Gaspar Universiteit in
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GR Dordrecht.
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Katholieken en tolerantie in de Gouden Ecuw'
Christine Kooi

raktiserend katholiek zijn was in het
zeventiende-eeuwse
Gouda soms
een kostbare aangelegenheid. Kort
na 1600 betaalden katholieken per jaar 400
gulden recognitiegeld aan de stedelijke baljuw, teneinde er zeker van te zijn dat hun
priesters ongestoord de mis konden lezen.s
Een nieuwe baljuw, Anthoni van der Wolff,
hervatte in 1631 echter de vervolging van
de katholieken. Hij bleek wars van religieuze verdraagzaamheid en vervolgde de
Goudse katholieken met welhaast sektarische ijver.3 Zelfs zijn vrouw (door de
katholieke chroniqueur Ignatius Walvis
aangeduid als de "wolvinne") trachtte clandestiene katholieke godsdienstoefeningen
op te sporen, door vermomd als klopje de
verscholen kerkruimtes binnen te dringen.?
Toch sloten baljuw Van der Wolff en de
Goudse katholieke geestelijkheid in 1644
uiteindelijk een 'wapenstilstand'. Petrus
Purmerent en drie andere priesters verklaarden zich bereid de baljuw jaarlijks 700
gulden te betalen in ruil voor tolerantie.
Daarmee kwam een eind aan de verstoringen van de katholieke miss en in Gouda.>
De redenen van de ommezwaai van Van
der Wolff zijn onduidelijk. Misschien was
het louter hebzucht. Misschien ook lag er
beschaamdheid aan ten grondslag over een
kapitale blunder die hij in de voorafgaande
herfst had begaan, to en hij per abuis een
Amsterdammer die langs de Gouwe liep in
de boeien liet slaan, in de veronderstelling
dat het een priester betrof. Later zou blijken dat het allerminst om een katholieke
geestelijke ging, maar om een diaken van
de gereformeerde kerk," Ignatius Walvis
daarentegen suggereerde dat de tolerantie
bij Van derWolffvoortkwam uit angst of bijgeloof. De baljuw had kort tevoren de viering van een mis verstoord. Een dag later
dronk hij bij het eten spottend zijn wijn uit
de miskelk, waarna hij 's nachts tot zijn
schrik moest ontdekken dat er bloed in zijn
urine zat, "welke quaal hem ten einde sijns
levens aanhing",?
Of het nu voortkwam uit hebzucht, beschaamdheid of angst, de opschorting van
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de vervolging van de katholieken bleek uiteindelijk slechts van tijdelijke aard. Aan
het einde van het decennium ging Van der
Wolff meer geld eisen. De zaak spitste zich
toe in 1649, to en de baljuw een extra bedrag van 100 rijksdaalders verlangde van de
priester Willem de Swaan, die conventikels
(heimelijke bijeenkomsten) in zijn woning
had belegd. Het kwam uiteindelijk tot een
interventie van de Goudse burgemeesters,
die verordonneerden dat priesters en baljuw vast zouden houden aan de overeenkomst uit 1644. In de volgende twintig jaar
zou het niettemin nog tot nieuwe acties tegen de katholieken komen, zij het sporadisch."
De verwikkelingen tussen de katholieken en de gerechtsdienaren in Gouda in de
zeventiende eeuw leggen een wezenskenmerk bloot van de vroegmoderne Nederlandse religieuze tolerantie tegenover
rooms-katholieken: het was veeleer een
proces dan een toestand. De handhaving
van de katholieke eredienst binnen de protestantse Republiek hing samen met een
delicaat en wisselend samenstel van omstandigheden, dat onderhevig was aan eb
en vloed van lokale en nationale politieke
gebeurtenissen en afhankelijk van de welwillendheid (of het gebrek daaraan) van
lokale autoriteiten, gereformeerde kerkenraden en buren. P.W.P.M. Hamans he eft recent gesteld, dat de Republiek derVerenigde Nederlanden te tolerant was om
rooms-katholieken te dwingen protestant
te worden, maar niet tolerant genoeg om
katholieken vrije uitoefening van hun geloof toe te staan.? Tussen deze beide polen
werd een aanmerkelijke bewegingsvrijheid
geboden. Katholieken waren zich hiervan
terdege bewust en handelden dienovereenkomstig. Zij volgden een breed scala
aan strategieen om voor zichzelf de gewenste speelruimte te realiseren. Met behulp van dergelijke gecalculeerde handelwijzen hoopten zij gevrijwaard te blijven
van buitensporige vervolging of tenminste
zichzelf enige confessionele adem te verschaffen. Nederlandse katholieken omschreven tolerantie doorgaans in negatieve
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zin als de afwezigheid van vervolging; het
was deze afwezigheid die enige flexibiliteit
mogelijk maakte. Omdat de mogelijkheden
voor tolerantie steeds verschillend waren,
werd van katholieken een grote mate van
flexibiliteit gevraagd bij hun pogingen relatieve vrijheid van godsdienstoefening
te
bewerkstelligen.
De ervaring had hen geleerd dat dikwijls een specifieke strategie
noodzakelijk was om de gewenste tolerantie te bewerkstelligen.
Zoals wij hebben gezien in Gouda, was het
afkopen van vervolging een van de manieren om religieuze bewegingsvrijheid te verkrijgen. Het heffen van zogeheten recognitiegeld was een wijdverbreid verschijnsel
en menig wetsdienaar vulde zijn zakken
door grote sommen geld te vorderen van
katholieke priesters en congregaties. De
pater Godefridus Loeff beschreef voor de
Romeinse Congregatie voor de Propaganda
van het Geloofin 1652 hoe zoiets eraan toeging: de katholieke gemeenschap van een
bepaalde plaats sprak met een lokale gerechtsdienaar af, dat de Heilige Mis in een
bepaald woonhuis gelezen mocht worden
zonder dat gevreesd hoefde te worden voor
verstoringen. In ruil daarvoor ontving hij
eens, twee of zelfs vier keer per jaar een
geldbedrag van de gemeenschap; hij zou
dan 'zijn ogen sluiten' voor alle katholieke
bijeenkomsten.l'' In het algemeen werd dit
de gangbare praktijk in alle Hollandse steden, waar de gerechtsdienaren berucht waren om hun corruptie.U Zelfs in Dordrecht,
de stad met een zuiver calvinistische reputatie, traden plaatselijke katholieken oproepen van de gereformeerde kerkenraad
aan de schout om katholieke godsdienstoefeningen te verhinderen nogallaconiek
tegemoet, door de ouderlingen brutaalweg
het geld te tonen "daerrnede zij alles heelen
ende goetmaken.P In feite betaalden katholieke voorlieden geld aan schouten en
baljuws om af te zien van uitvoering en
handhaving van de vigerende plakkaatwetgeving. Door de heersende corruptie
van zulke lokale beambten op deze marrier
uit te baten, wisten katholieken voor zichzelf een relatief ongestoorde godsdienstuitoefening te realiseren.
Het baatzuchtige
karakter van deze
vorm van religieuze tolerantie vond geen
waardering bij de begunstigden.
Godefridus Loeff walgde ervan: "Ik zou graag mijn
bloed geven voor mijn geloof in Christus,
hoewel het gespuis [canagliaj hier geen

bloed wil zien maar klinkende munt.P
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Mogelijkheden voor een martelaarschap,
waar priesters als Loeff mogelijk naar verlangden, waren niet eenvoudig te vinden in
een omgeving waar godsdienstvrijheid gekocht en verkocht kon worden. Geld was
evenwel een wankele basis voor tolerantie,
omdat het - zoals wij zagen in Gouda - geen
absolute garantie bood voor vrijwaring van
vervolging. Betalingen boden alleen ti]delijk soelaas. Personele wijzigingen, een
veranderend politiek klimaat of botte hebzucht dwongen dikwijls tot nieuwe onderhandelingen tussen katholieke gerneenschappen en wetsdienaren in het Holland
van de zeventiende eeuw. Niettemin vorrnden de betaling van recognitiegelden het
meest gangbare en het meest effectieve
middel, waarmee Nederlandse katholieken
enige mate van tolerantie konden bewerkstelligen in Hollands gecompliceerde multiconfessionele landschap.
Een andere strategie van de katholieken
om enige speelruimte te verkrijgen, was het
zoeken naar steun, bescherming of sirnpelweg alleen neutraliteit van politi eke
gezagsdragers. In de gedecentraliseerde
confederale Republiek der Nederlanden
betekende dit doorgaans dat gesteund
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Ignatius Walvis (16531714), pastoor en
stadsgeschiedschrijver
van Gouda. Hij beschreef minutieus hoe
zijn geloofsgenoten er
met aile denkbare middelen in slaagden de
uitoefening van de
rooms-katholieke rellgie te continueren. Gewassen tekening uit de
collectie Van de oudkatholieke kerk te
Gouda.

moest worden op de verdraagzaamheid,
toegevendheid of zelfs onverschilligheid
van stedelijke regenten. In aIle belangrijke
Hollandse steden, van het liberale Gouda
tot het orthodoxe Dordrecht, konden katholieke gemeenschappen zich handhaven
dankzij de afkeer of des interesse van stadsbestuurders ten aanzien van een volledige
toepassing van de anti-katholieke plakkaatwetgeving. De Goudse regenten waren,
zoals wij zagen, bereid om te intervenieren,
toen de conflicten tussen katholieke priesters en de baljuw uit de hand liepen. Apostolisch vicaris Johannes van Neercassel
verwierf het poorterschap van Amsterdam
en was er bevriend met verschillende regenten.l'' In dezelfde stad verhuisde de jezuiet Henricus van Alckemade in 1663 naar
een statie aan de Keizersgracht, in weerwil
van protesten van de zeven gereformeerde
predikanten die in dezelfde straat woon-

Henricus van Alckemade (1613-1680). Hij was
een van drie broers uit
een Amsterdamse familie die jezulet werden. Aanvankelijk bediende hij statie De
Keyserskroon aan de
Brouwersgracht. In
1663 verruilde hij - niet
zonder protesten van
de gereformeerden zijn werkterrein naar
schuilkerk De Zaaier
aan de Keizersgracht.
Portret van J. de Visscher, circa 1680.
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den. Hun klachten vonden bij het stadsbestuur geen gehoor.l- Nog veel meer van
dergelijke voorbeelden kunnen gevonden
worden in de archieven en vormen het
overtuigende bewijs dat stedelijke regenten
terughoudend - om niet te zeggen laks waren in de handhaving van de antikatholieke plakkaten. De Hollandse katholieken
wisten goed te profiteren van deze toegevendheid en kwamen in relatieve vrijheid
bijeen in woonhuizen voor het houden van
hun godsdienstoefeningen.
Als het niettemin onmogelijk was om de
wet om te kopen of politieke toegevendheid te bewerkstelligen, resteerde nog een
andere strategie: het stelen van de tolerantie. Leken, in het bijzonder de klopjes, bewaarden altaren en eucharistische parafernalia in verborgen ruimtes binnen private
woningen.!" Het kiezen voor de illegaliteit
was een effectief middel om zichzelf te beschermen tegen de ergste anti-katholieke
aanvallen, in het bijzonder voor de priesters van de Hollandse Zending. De geschiedenis van deze Missie staat bol van verhalen over priesters die in vermomming het
land doorreisden om zielzorg te bieden aan
de katholieke gelovigen. Nicolaas Wiggers
van Couse brant van het Haarlemse kapittel
doorkruiste regelmatig het Noord-Hollandse landschap, verkleed als koopman,
visser, boer of zelfs edelman. Zijn collega
Willem Coopal hulde zich zelfs eens in
vrouwenkleren om te ontko men aan de
schout van een dorp nabij Schiedam.'?
Geestelijken gingen soms ver in het beschermen van het clandestiene karakter
van de Missie. De apostolisch vicarissen
gebruikten in hun correspondentie vaak
een vorm van geheimtaal. In de brieven
aan zijn broer Tilman, priester in de Missie,
werd een bisschop door Sasbout Vosmeer
bijvoorbeeld consequent aangeduid als
'vader' en de paus als 'grootvader'J" De
Amsterdamse priester Anthonius van Oirschot zond in 1602 een geheim rapport
naar de apostolisch vicaris, waarin hij verslag deed van de recente aanhouding en
gevangenneming van de Haarlemse vicaris
Adalbert Eggius. Hij deed dit in bewoordingen die het voor de den komen dat de
schrijver protestant was. Onder het voorwendsel dat hij schreef over het uitbreken
van een hevige pestepidemie in Amsterdam meldde Van Oirschot:
"Hier zyn veel papisten ende andere borgers ende ander inwoenders die seggen,
dat de groot geessel ende plage daer op
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over deese stadt is overmidts dat over een
maent oft vier geleden daer gevangen is ende in Den Hage gebracht een priester oft
paep, genaempt Elbert, die ick vermoede
U.E. onbekent te syn, voer waer soude dat
waer syn, so woude ick wei dat denselve
paep eerst dacht vrygelaten weerde ende
dat wy die pest quijt waren, 00. ende bovendien soe hoere ick dat hy in de gevanckenisse sulcken leven leyt, met bidden ende
vasten dagelix, dattet wonder roep maeckt
onder de gemeene luyden sulckx dat men
daer in wagens ende schuyten genoch oft
weet te praten, oock sommige van degenen
die hem seer plegen te lasteren, doer het
dick bij comen by deesen gevangen paep,
schynen hem seer te prysen, hem naegevende, dat hy een wijs goet man is ende dat
sy onder haer predicanten sulckx geen en
hebben (00.)".19
Met gebruikrnaking van het protestantse
anti-katholieke jargon brachtVan Oirschot
de apostolisch vicaris op de hoogte van zowei Eggius' toestand in de gevangenis, als
van het effect van zijn arrestatie op de publieke opinie, zonder dat hij daarbij het risica liep in aanvaring te komen met de autoriteiten.
Het vocabulaire van de
intolerantie werd op die manier een vorm
van bescherming. Ook leken gebruikten
dergelijke codes. Een Dordtse katholiek beklaagde zich in 1605 bij Vosmeer over het
voorgenomen vertrek van de populaire
priester Lambertus Feyt uit de stad. In onvervalst Hollands zakenjargon maakte hij
gewag van de teleurstelling bij de "compaignie" over het aanstaande vertrek van
hun "facto or" (bedoeld is Lambertus Feyt)
en werd de vrees uitgesproken dat zijn opvolger niet beschikte over hetzelfde "eredit".20 Deze vormen van verheimelijking
brachten vanzelfsprekend risico's met zich
mee, maar konden van groot nut zijn in tijden van oplopende confessionele spanningen, enerzijds om leken en geestelijkheid te
beschermen tegen vervolging, anderzijds
om ook in deze tijden een vorm van communicatie binnen de katholieke gemeenschap in stand te houden. List en bedrog
bleken waardevolle instrumenten om de
beschikbare bewegingsvrijheid binnen de
multiconfessionele Hollandse samenleving
te verdedigen.

de katholieke subcultuur de identiteit, veiligheid en lotsverbondenheid temidden
van een onvriendelijke protestantse omgeving. Goddelijke voorvallen, verschijningen en ingrepen - uiteenlopend van monsters aan de hemel tot wonderdoende
priesters en protestantse predikanten die
met stomheid geslagen werden - dienden
tot troost van de gelovigen, verwarring van
de ketters en overreding van de twijfeIaars." De verschijning van bloed in de urine van de Goudse baljuw Anthoni van der
Wolff, nadat hij het katholieke altaar had
geschonden en de Eucharistie had bespot,
behoorde zeker tot deze categorie: de katholiek die dit incident beschreef geloofde
zonder meer dat hier sprake was van een
geval van goddelijke vergelding voor de
vervolging.
Katholieke propagandisten waren er
doorgaans snel bij om wonderverhalen te
publiceren die gunstig waren voor de eigen
geloofsgenoten en een veroordeling van
protestantse intolerantie in zich droegen.
Een goed voorbeeld hiervan is een pamflet

Misschien wei het meest bijzondere wapen
tegen intolerantie waarop de Nederlandse
katholieken vertrouwden was het bovennatuurlijke. Wonderen versterkten binnen
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Willem de Swaen
(1607/08-1674), stichter van statie "De Tol"
in Gouda. Hij kwam in
aanvaring met baljuw
Anthoni van der Wolff,
die meer geld van hem
eiste om af te zien van
vervolging.Olieverfschilderij van Ludolf de
Jongh, 1652. Aanwezig
in het Historisch Museum te Rotterdam.

uit 1602, getiteld Een seer ureemde, miracu-

leuse, vreeselijcke ende waerachtighe his torie, dat een gebeurtenis in Edam beschreef
waar een groep anti-katholieke 'hooligans'
werd getroffen door goddelijke wraak."
Een feestende groep van dertig soldaten,
zojuist gearriveerd vanuit Oostende, had
zich op vastenavond gehuld in priestergewaden en trok al dansend door de straten,
"Dominus vobiscum'' roepend tegen voorbijgangers. Een van de soldaten kreeg een
spotbegrafenis, waarna de kerk werd binnengedrongen om er vier vaten bier te
drinken. De volgende dag werd een lid van
de compagnie uitgedost als bisschop, compleet met mijter en kaars, om hem vervolgens in een kar door de stad te trekken, onderwijl de katholieke kerk bespottend.
Zonder goddelijk ingrijpen zou deze klucht
ook nog een derde dag hebben voortgeduurd; die avond werd de kerk echter getroffen door een bliksemschicht, waarmee
een kwade geest werd losgemaakt in de
vorm van een slag, die voortdurend "Dominus vobiscum" bulderde. Door het vuur
uit de bek van het beest brandden de kerktoren en de zestig huizen in de nabijheid af,
met uitzondering van een woning, die in
katholieke tijden had toebehoord aan de
pas to or. De moraal van het verhaal was
duidelijk: God stond niet toe dat de ware
kerk ontheiligd werd door dronken ketters.
De levendigheid van zo'n verhaal, compleet met vuur en slang, toonde zowel de
vijandigheid waarmee katholieken in een
protestantse samenleving geconfronteerd
werden, als hun rotsvaste vertrouwen in de
uiteindelijke overwinning. God was immers aan de zijde van de vervolgden en
greep soms op miraculeuze wijze in, teneinde gelovigen te beschermen bij pogingen hun geloof te belijden. Het bovennatuurlijke was een onvoorspelbare, maar
machtige steun voor de Nederlandse katholieken in het proces van religieuze aanpassing.
De genoemde strategieen - corruptie, verdraagzaamheid, illegaliteit en wonderen waren slechts enkele van de middelen
waarmee vroegmoderne Nederlandse katholieken poogden voor zichzelf een plaats
te verwerven in de officieel protestantse
Republiek. In een samenleving waarin religieuze vervolging willekeurig, sporadisch,
inconsistent en onvoorspelbaar was - altijd
mogelijk maar veelal ineffectief - waren de
middelen om eraan te ontko men even wisselend, toevallig, veranderbaar, provis-
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orisch en incidenteel. Nederlandse katholieken in de Gouden Eeuw zagen zichzelf
niet als de profiteurs van tolerantie, maar
zij waren slim genoeg om de mogelijkheden te onderkennen en te benutten, die bescherming boden tegen de hen omringende confessionele vijandschap. Tolerantie
vertegenwoordigde voor hen op zijn hoogst
een wisselend en veranderbaar samenstel
van omstandigheden. Zij accepteerden elke strategie - die van de gekochte of de
wonderbaarlijk verkregen vrijheid, van officiele goodwill tot aristocratische bescherming, van vermomde priesters tot corrupte schouten - om het raam naar religieuze
accommodatie een stukje verder open
te wrikken. Zoals de Goudse katholieken mochten ervaren, was tolerantie - die
door hen ervaren en beschouwd werd als
vrijwaring van vervolging - een continue en
rommelig proces. Het betalen van de
schout, hopen op een wonder, vertrouwen
op politi eke welwillendheid en soms ook
chicanes maakten stuk voor stuk deel uit
van de gecompliceerde confessionele choreografie in het post-reformatorische HoIland.
Christine Kooi (1965) doceert vroegmoderne
Europese geschiedenis aan Louisiana State
University (USA). Adres: Department of History, Louisiana State University, Baton Rouge, LA 70803-3601, USA.

Noten:
1 De schrijfster van deze bijdrage nam in april 1999
deel aan een symposium van de New York University, georganiseerd door Ronnie Hsia en gewijd aan
"Strategies of Catholic Toleration in Golden Age
Holland". Op verzoek van de reactie van TNK heeft
mevrouw Kooi haar conferentiepaper
bewerkt tot
een artikel voor ons tijdschrift. De vertaling werd
verzorgd door P .H.A.M. Abels.
2 Streekarchief
Hollands Midden, Gouda, Archief
van de oud-katholieke parochie van de H. Johannes
de Doper, nr. 597: "Goudsche en andere daartoe dienende katolijke kerkzaken door I[gnatiusj W[alvis],
pastoor van der Goude anno 1709". [hierna Walvis],
fol. 10.
3 Walvis. fol. 39, 42.
4 Walvis, fol. 64v.
5 Walvis, fol. 68.
6 Walvis, fol. 66-66v.
7 Walvis, fol. 66v-67.
8 Walvis, fol. 70-70v.
9 P.W.F.M. Hamans, Geschiedenisvan de Katholieke
Kerk in Nederland, deel l: Van missionering tot herstel van de hierarchie in 1853, Brugge 1992, 269.
10 G. Brom (ed.), Godfried Loeff in en over de Hollandsche Missie ten jare 1652, in: Archiefvoorde Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 24 (1897)
329.
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11 Dit gold met name voor Leiden. L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland
in de 16eende 17eeeuw, Amsterdam 1946-1947, deel
2,465.
12 Gemeentearchief Dordrecht, Archief van de Kerkenraad, nr. 5: notulen kerkenraad 1634-1644, 20-11636.
13 Brom, Godfried Loeff, 317.
14 H.A. Enno van Gelder, Getemperde urijheid, Groningen 1972, 132.
15 F. van Hoeck, Sehets van de gesehiedenis der Iezuieten in Nederland, Nijmegen 1940,42.
16 Zie bijvoorbeeld A.J.J. Hoogland (ed.), Drie klopjes voor het Gerecht te Leiden, in: Bijdragen Bisdom
Haarlem 6 (1878) 69-76.
17 Dalmatius van Heel, Nieolaas Wiggers van Cousebrant als seeuliere priester 1555-1603 en als minderbroeder 1602-1628, Haarlem 1928, 35; J.C. van der
Loos, De kleeding der priesters in het Hollandse

kerkdistrict, in: Bijdragen Bisdom Haarlem 58 (1940)
417.
18 Utrechts
Archief, Oud-BisschoppeJijke
Clerezij
[hierna UA OBC), nr. 440: Sasbout Vosmeer aan Tilman Vosmeer, 30-9-1589.
19 UA OBC, nr. 274: Anthonius Adriansz. van Oirschot aan Sasbout Vosmeer, 15-9-1602.
20 UA OBC, nr. 275: F.F. aan Sasbout Vosmeer, 17-51605.
21 Willem Frijhoff, La function du miracle dans une
minorite catholique: Les Provinces-Unies au XVIle
siecle, in: Revue d'histoire de la spiritualite 48 (1972)
160-161.
22 Een seer ureemde, miraeuleuse, ureeselijcke / ende
uiaerachtighe historie / gheschiedt binnen de stadt
van Edam / gheleghen in Noort-Hollant / den eersten
sondaeh van den Vasten des teghenuioordighen jaers
1602, Antwerpen 1602.

RETORICAAL MEMORIAAL
Bronnen voor de geschiedenis van de Hollandse rederiikerskemers van de middeleeuwen tot het begin van
de schttiende eeuw.
ISBN 90-5166-678-0,

842 pag.

winkelprijs: f 149,50

T evens leverbaar op CD-Rom
Dit bronnenboek bevat het materiaal dat in de afgelopen decennia bij
elkaar gebracht is door de auteurs, die begin 1999 aan de Universiteit van Nijmegen promoveerden op een aantal aspecten van de rederijkers.
Het materiaal is gegroepeerd naar de bijna honderd gemeenten in het
gewest Holland, waar archiefposten werden aangetroffen en rnlddels
dit bronnenboek ontsloten. Niet aileen algemeen bestuurlijke, maar
ook kerkelijke functionarissen komen aan het woord.
Uitgeverij Eburon
Tel.: 015-213 1484
Fax: 015-2146888

TNK JG.

2 [1999'

E-mail: info@eburon.nl
http://www.eburon.nl

117

Proefschriften op het gebied van de
kerkgeschiedenis aan de KU Nijrnegen
Gian Ackermans

v:

orig jaar verscheen in het kader van
de viering van het 75-jarig bestaan
van de Katholieke Universiteit Nijmegen een fraaie bibliografie van alle Nijmeegse proefschriften (tot medio 1998).1
Nu alle bijna 4400 KUN-proefschriften al
geruime tijd on-line eenvoudig te achterhalen zijn, is de waarde van een dergelijk
boek in bibliografisch opzicht beperkt. Anderzijds is het een handig naslagwerk, ook
dankzij het register op doctores en promotores. Deze bibliografie biedt bovendien de
mogelijkheid om tendensen in de Nijmeegse wetenschapsbeoefening
in kaart te
brengen. Welk patroon vertonen de kwantitatieve ontwikkelingen? Was er in de loop
van 75 jaar sprake van specifieke aandachtsgebieden? In dit artikel wi! ik zulke
tendensen trachten op te sporen voor de
kerkgeschiedenis. Welke deelgebieden, perioden en regie's van de kerkgeschiedenis
zijn in Nijmeegse dissertaties aan de orde
gesteld?
Deze vragen hebben niet alleen betrekking op de ontwikkeling van een willekeurige wetenschapstraditie aan een dito
academische instelling. De Katholieke Universiteit stelde zich immers in haar prille
dagen, bij monde van haar eerste rector, de
bijzondere taak ten doel zorg te dragen
voor de bestudering en de overdracht van
de 'eigen [d.i. katholieke] cultuur' en de integratie van deze cultuur in de algemene
cultuur,? Daarmee viet aan de beoefening
van de geschiedenis van het christendom
en in het bijzonder de geschiedschrijving
van de eigen confessie een belangrijke taak
toe. De eerste generatie van hoogleraren
kende grote betekenis toe aan promoties
en he eft deze ook sterk gestimuleerd.:'
Want via dergelijke wetenschappelijke
vruchten kon de jonge ins telling haar
plaats bepalen ten opzichte van de andere
Nederlandse universiteiten en kon het katholieke volksdeel zijn intellectuele achterstand inlopen. De vraag naar tendensen
in het kerkhistorisch onderzoek in Nijmegen is dus ook van belang voor de geschiedenis van het identiteitsbesef van de Katholieke Universiteit.

u8

Uiteraard staat ofvalt de beoefeningvan
een discipline aan een academische instelling niet met de in haar midden verdedigde
proefschriften, al hebben deze in de historiografie (vooral in de laatste decennia) een
groot aandeel in het totaal van monografieen. Voor een meer omvattende analyse
van de geschiedkundige traditie aan de KU
zou dan ook de 'output' van de wetenschappelijke staf verdisconteerd dienen te
worden.
Oit artikel is als voigt opgebouwd. Na enkele opmerkingen van methodische aard zal
ik de kwantitatieve ontwikkeling van de dissertaties op kerkhistorisch terrein in kaart
brengen. In dat kader wordt ook een bescheiden vergelijking gemaakt met de ontwikkelingen aan de KU Leuven en de Vrije
Universiteit, de beide andere confessionele
universiteiten in de Lage Landen. Vervolgens komt de vraag aan bod welke historische perioden van de kerkgeschiedenis in
de proefschriften aan de orde zijn geweest.
Ten slotte kom ik toe aan een schets van de
voornaamste aandachtsgebieden in de
reeks van proefschriften, waarbij ik mij beperk tot de Nederlandse kerkgeschiedenis.
verantwoording van de selectie
Bij de selectie van de proefschriften, waarbij ik in veel gevallen op de titel moest afgaan, heb ik vooral acht geslagen op de thematiek en studies geselecteerd over de
geschiedenis van het christendom in brede
zin. Natuurlijk heb ik beperkingen laten
gelden, want op den duur wordt bijvoorbeeld elke theologische dissertatie, ook
wanneer deze als zodanig niet of nauwelijks een relatie legt met het verleden, voor
kerkhistorisch onderzoek relevant... Studies over theologen heb ik uitsluitend meegerekend, indien deze betrekking hadden
op destijds reeds overleden theologen.? Filosofische studies zijn uitsluitend bij de
analyse betrokken indien bleek dat het
proefschrift ook theologische vraagstukken
aan de orde stelde. Studies over niet-christelijke godsdiensten bleven buiten beschouwing.
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Bij de historische studies was de afweging niet eenvoudig: hoe zou men immers
bij studies over de Middeleeuwen of over
de Opstand religieuze aspecten volstrekt
kunnen uitsluiten? De selectie geschiedde
als voigt: de relatie tot religieuze therna's
diende in de titel tot uitdrukking te komen." Sociografische en empirisch-theologische studies over kerkelijke vraagstukken, zoals die vanaf de jaren vijftig zijn
ondernornen, werden geselecteerd, indien
deze ook de historische situatie aan de orde
stelden."
Tekstedities en taalkundige studies kwamen in aanmerking wanneer het teksten
uit de christelijke traditie betreft. Daarbij
valt te denken aan de talrijke Nijmeegse
proefschriften
over het oud-christelijke
idioorn. Kunsthistorische studies werden
meegerekend indien ze betrekking hebben
op objecten uit de christelijke traditie (kerkenbouw, bijbelse voorstellingen
in de
plastische kunsten), Studies op letterkundig gebied zijn uitsluitend bij de inventarisatie betrokken wanneer uit de titel bleek
dat de christelijke levensbeschouwing van
een auteur of stroming dan wei diens verhouding tot de christelijke cultuur er uitdrukkelijk aan de orde wordt gesteld.
De om zo te zeggen kerkhistorische promoties vonden doorgaans plaats in de
theologische dan wei de letterenfaculteit",
Weliswaar werden in dit kader relevante dissertaties ook verdedigd in de rechten-
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faculteit" en in de faculteit der sociale wetenschappen'', maar deze werpen statistisch gezien weinig gewicht in de schaal en
blijven dan ook verder buiten beschouwing,

Aantallen proefschriften
De genoemde bibliografie loopt tot 3 juli
1998 en vermeldt 4405 promoties.l'' Het
aantal proefschriften bedraagt 4383, aangezien deze sinds de jaren zeventig soms in
cooperatie door twee of zelfs drie auteurs
worden geschreven, In de onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van het aandeel
van kerkhistorische dissertaties op het totaal van literaire en theologische proefschriften in kaart gebracht per periode van
vijftien jaar,
Het moge duidelijk zijn dat het aandeel van
de kerkhistorische dissertaties in de laatste
decennia sterk is afgenomen, terwijl het totale aantalliteraire en theologische studies
toch ruim is verdubbeld, Lag in het verleden een op drie of vier proefschriften op
kerkhistorisch gebied, in de laatste vijftien
jaar slechts een op zeven. Vooral in de periode 1954-1968ging de aandacht sterk uit
naar onderwerpen uit de geschiedenis van
het christendom, In de meest recente periode was zelfs sprake van een teruggang
van ruim de helft ten opzichte van de vorige, Opvallend is overigens - afgaand op de
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De (oude) aula van de
Katholieke Universiteit
Nijmegen,

Tabel I: KUN-promoties in de faculteiten van theologie totaal (kolom 2) en letteren totaal (kolom 3) en op kerkhistorisch ondenuerp in perioden van vijftien jaat; in absolute
aantallen en percentages (kolom 4).
Periode

Theologie

Letteren

Kerkgeschiedenis

1923-1938

8

68

25

32,8%

1939-1953

28

114

38

26,8%

1954-1968

23

168

68

35,6%

1969-1983

49

115

43

26,5%

1983-1998

63

257

42

13,1%

Totaal

171

722

216

29,9%

voornamen van de promoti - de sekse-ratio in de eerste vijftien jaar: acht vrouwen
tegenover zeventien mannen. Daarbij
moet echter weI worden aangetekend dat
in het vervolg van de lijst - een periode van
zestig jaar - slechts tien vrouwen voorkomen ...
Onder de promo tares is het aandeel van
de leerstoelhouders kerkgeschiedenis vrij
gering (22,2%)Y De medievist R.R. Post
(1936-1964) trad 25 maal als promotor op,
maar hij had net als zijn voorganger W.
Mulder sj (1923-1936, 5 maal) ook een leeropdracht voor middeleeuwse geschiedenis
in de letterenfaculteit. De latere hoogleraren voor Kerkgeschiedenis van Middeleeuwen en Nieuwere Tijden, Jan van Laarhoven (1964-1991) en Leo Meulenberg
(1991-1998) traden acht, respectievelijk
eenmaal als promotor op.
Op het gebied van de geschiedenis van
de oude kerk en de patrologie (studie van
de kerkvaders) bouwde Nijmegen vooral na
de Tweede Wereldooriog internationale
faam op. Het betrof vooral studies over het
oud-christelijk taaleigen. In de letterenfaculteit vonden over de vroeg-christelijke
kerk 34 promoties plaats, waarvan 22 onder
leiding van Christine Mohrmannl-, tegenover tien promo ties onder leiding van de
hoogleraren vroege kerkgeschiedenis in de
theologische faculteit: Desiderius Franses
ofm (1923-1942, 2 maal) , Monald Goemans
ofm (1942-1968, 3 maal) en Adelbert Davids (1969-,4 maal).
De impuls voor de keuze van een kerkhistorisch thema kwam dus zeker niet uitsluitend vanwege de eerst aangewezen beoefenaren van die discipline. Inderdaad
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legde menig hoogleraar van de eerste KUNgenera ties blijkens eigen publicaties een
grote belangstelling aan de dag voor de geschiedenis van de eigen confessie. De veelzijdige taalwetenschapper Jacques van
Ginneken publiceerde vele historische onderwerpen, onder meer over de Moderne
Devotie. In het grote en belangwekkende
oeuvre van de cultuurhistoricus Gerard
Brom, die tot 1945 kunstgeschiedenis doceerde en nadien tot 1952 de Nederlandse
letterkunde, neemt de kerkgeschiedenis
een belangrijke plaats in. Hij lanceerde in
1929 voor de katholieke historici van Nederland een 'Werkplan voor de Vaderlandsche Geschiedenis', opdat zij "hun aandeel
in de beschrijving van het nationale verleden steiselmatig zouden winnen't-" Brom
had bij de stichting van de KU zelfs de leerstoel kerkgeschiedenis geambieerd, maar
professoraten in de theologische faculteit
vielen destijds nu eenmaal steevast toe aan
priesters, dus niet aan leken als Brom.v'
Ook de bibliografie van J.D.M. Cornelissen
(1929-1947), die een leeropdracht had voor
Nieuwe Geschiedenis, telt talrijke publicaties op kerkhistorisch terrein.P Cornelissens opvolger L.J. Rogier (1948-1964) vestigde zijn naam met een synthese van de
vroeg-moderne
katholieke vaderlandse
kerkgeschiedenis, die hem in Nijmegen
een ere-doctoraat en (door een samenloop
van omstandigheden) zelfs een ordinariaat
opleverde. Van de 34 onder zijn leiding tot
stand gekomen dissertaties waren er zeventien op kerkhistorisch terrein.
Behalve op de helangstellingssfeer van
de professoren, zij gewezen op een andere
factor die het hoge aantal kerkhistorische
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Het prornotiereglernent
van de Katholieke Uni-

PROMOTIEREGLEMENT

versiteit Nijrnegen.

van de
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJMEGEN
en
RICHTLIJNEN

MET BETREKKING TOT DE PROMOTIE

Vastgesteld bij besluit van het
College van Decanen
Nijmegen,3 februari 1992

Katholiekc

U'n i u e r s i t e i t Nijmegen

dissertaties uit de eerste decennia zou kunnen verklaren: het grote aantal priesters in
de Nijmeegse universitaire gemeenschap,
onder de hoogleraren zowel als onder de
studenten, en bijgevolg onder de promoti.
Na afronding van hun priesteropleiding
werden jonge geestelijken door hun bisdom of de orde of congregatie waarvan zij
deel uitmaakten, naar de universiteit ge-
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stuurd om zich aldaar te bekwamen voor
een docentschap aan de eigen middelbare
scholen. De klerikale student stond bijgevolg voor de taak een 'profaan' yak te beoefenen. Lag het dan niet voor de hand dat hij
de gelegenheid zocht om in zijn tweede
studie een relatie te zoeken met zijn eerste
studie, de theologie?
In de jaren zestig begon het aantal kerk-
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in het openbaar te verdedigen
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des voormiddags te 10.30 uur precies

door

ANTONIUS PHILIPPUS FRANCISCUSWOUTERS
geboren te Eindhoven

Delft 1994

Een van de promo ties
over reformatorische
kerkgeschiedenis bij
prof. dr. M.G. Spiertz
(nog verkrijgbaar bij de

VNK)

historische dissertaties terug te lopen. Ongetwijfeld hield deze teruggang verb and
met de mentale verwijdering van de idealen
die aan de stichting van de KU ten grondslag
hadden gelegen en die nu nagenoeg aile geledingen van de universitaire gemeenschap
destijds aan de dag is getreden. Zelfs in de
hoogste bestuurskringen ging men zich destijds distantieren van de idealen van de
stichtersgeneratie, die de eigen cultuur had
willen behartigen en uitdragen bij wijze van
bewaring van het vaderlijk erfdeel.l" Zelfs
het adjectief 'katholiek' werd in publicaties
achterwege gelaten.'? Bij de studenten voltrok die mentaliteitsverandering zich met
zodanig gerucht dat het weleer als braafrooms geafficheerde Nijmegen bij de buitenwacht een hardnekkig (en nogal overtrokken) revolutionair imago verwierf. De
keuze voor een onderwerp uit de christelijke
traditie lag onder die omstandigheden weinig voor de hand.
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Overigens wordt er sinds de jaren zestig,
to en de universiteit in de greep kwam van
de schaalvergroting, naar verhouding minder gepromoveerd. In de periode 19391953 vonden in de sectie Geschiedenis 46
doctoraal-examens en 18 promo ties plaats,
een verhouding van ruim een op drie. In de
periode 1969-1983 noteren we 466 doctoraal-examens en 40 promoties, een verhouding van bijna een op tien.!" Het valt
niet uit te sluiten dat tussen deze fenomenen - schaalvergroting en minder promoties - een causaal verband bestaat. In de beginjaren van de universiteit was de ratio
studenten-stafleden over het algemeen
gunstig, althans bezien vanuit de mogelijkheid voor professoren om studenten te interesseren voor zelfstandige wetenschappelijke arbeid en hen in het betreffende
traject te begeleiden. In de jaren zestig zijn
de condities in dit opzicht bij de meeste
studierichtingen verslechterd.
We keren terug naar de ontwikkeling
van het aantal kerkhistorische dissertaties.
Daarin heeft uiteraard ook de algemene
historiografische
ontwikkeling meegespeeld: de aandacht voor de cultuurgeschiedenis Jiep in de jaren zestig en zeventig terug ten gunste van de sociale en
economische geschiedenis.I'' In Nijmegen
Jiep bovendien het zojuist genoemde klerikale element in de studentenpopulatie
in diezelfde jaren terug, eerst in de profane vakken, later ook in de theologie. Daarmee verdween een volgende factor die
voorheen waarschijnlijk gunstig had gewerkt.
De theologische faculteit van de KU Nijmegen beleefde in de jaren zestig en zeventig met de verwerving van internationale
uitstraling en grote studentenaantallen
haar "gouden tijdvak",20 maar de spraakmakende theologen orienteerden zich destijds in toenemende mate op de sociale wetenschappen, zulks ten nadele van de
positie van de historische methode. Misschien werd bestudering van de kerkelijke
traditie voor de toenmalige studentengeneratie wei synoniem met identificatie, iets
waarvoor de meesten graag bedankten.
Ook in de andere kweekvijver van kerkhistorische promoti, de sectie Geschiedenis in
de letterenfaculteit, nam in de periode na
het vertrek van RR Post en L.J. Rogier, die
beiden in 1964 met emeritaat gingen, het
aantal kerkhistorische promoties af. Dat is
in zoverre opmerkelijk omdat hoogleraren
in de betreffende sectie als J.H. Winkelman,
A.E Manning en A.G. Weiler ieder (te Nij-
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megen) op een proefschrift op kerkhistorisch terrein waren gepromoveerd."
Uiteraard gaat het bij dissertaties slechts
om een deel van de wetenschappelijke
vruchten van een academische
instelling.
Iuist tegen het einde van de jaren zestig en
in de jaren zeventigwerden
voor de beoefening van de kerkgeschiedenis
aan de KUN
vruchtbare initiatieven genomen, zoals de
oprichting van het Katholiek Documentatie Centrum in 1969, dat sindsdien uitgroeide tot "het landelijke informatiecentrum voor de bestudering
van het
Nederlandse katholicisme in de 1ge en 20e
eeuw".22 In 1971 kwam een leerstoel Geschiedenis van het Nederlands Katholicisme tot stand. De eerste leerstoelhouder
M.G. Spiertz (1971-1993) begeleidde in de
verslagperiode zeventien promoties, waarvan vijftien op kerkhistorisch terrein, overigens niet uitsluitend over het katholicisme,
maar ook over de reformatorische
kerkgeschiedenis.P
Vergelijking met KU Leuven en
VU Amsterdam
Tot de jaren tachtig viel in Nijmegen minstens een op de vier literaire of theologische dissertaties op kerkhistorisch
terrein
te situeren. Dat lijkt een groot aandeel,
maar de vergelijking met verwante instellingen relativeert de betekenis van dat percentage. Voor een vergelijking met de universiteit van Nijmegen komen de twee
andere confessionele universiteiten
in het
Nederlandse taalgebied in aanmerking, de
Vrije Universiteit te Amsterdam en de KU
Leuven.
De VU was naast Nijmegen de enige

confessionele
universiteit
binnen onze
landsgrenzen. Zij is weliswaar ouder dan de
KU, maar zij ging pas in 1918 over tot de
oprichting van leerstoelen voor geschiedenis. Voor de Vrije Universiteit werden overzichten geraadpleegd
van alle dissertaties
van 1923 tot medio 1980.24

De cijfers van de KUN en de VU blijken elkaar weinig te ontlopen. In de periode
1923-1938 lag het percentage aan de VU beduidend hoger, nadien kwam het iets beneden het peil van de KUN te liggen. Gezien
het overeenkomstige profiel van de beide
instellingen, die elk een zich emanciperend
volksdeel vertegenwoordigden, is deze verwante ontwikkeling niet verrassend. Beide
universiteiten "hebben bijgedragen tot de
ontsluiting van dat deel van het verleden,
waarmee zij de meeste affiniteit bezaten'v"
Beide universiteiten kwamen in de jaren
zestig voor de vraag te staan hoe ze hun bijzondere karakter konden articuleren, hetgeen voor de verhouding tot de christelijke
traditie uiteraard niet zonder gevolgen kon
blijven.s" Het aandeel van de kerkhistorische proefschriften in de letterenfaculteit
van de VU ligt trouwens op hetzelfde niveau als in de theologische, een fenomeen
dat ook voor Nijmegen geldt.
De universiteit van Leuven was naast Nijmegen vele jaren de enige katholieke academische ins telling met meerdere faculteiten in het Nederlandse taalgebied. Voor
Leuven staan gegevens over de theologische faculteit ter beschikking over de perio de 1919-1995.27 De eerste promotie in
de faculteit van na de Eerste Wereldoorlog
dateert van 1922. De hieronder in een tabel

Tabel 2: Promoties in de faculteiten van letteren en theologie van de VU Amsterdam,
over de periode 1923-1980 totaal (kolom 2) en op kerkhistorisch gebied in absolute
aantallen (kolom 3) en percentages (kolom 4).
1923-1938

63

33

52,4%

1939-1953

90

25

27,7%

1954-1968

143

31

21,7%

1969-1980

93

22

23,6%

389

111

28,5%

Totaal
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Tabel3. Promoties in de theologische faculteit van de KU Leuven in perioden van vijftien jaar, totaal (kolorn 2) en op kerkhistorisch gebied, in absolute aantallen (kolom 3)
en percentages (kolom 4)
Theologie
1922-1938

92

1939-1953

Kerkgeschiedenis
52

56,5%

144

104

72.2%

1954-1968

150

88

58,7%

1969-1983

87

35

40,2%

1984-1995

93

19

566

298

Totaal

uitgedrukte vergelijking met Leuven betreft
enkel de theologische faculteit daar ter stede, die de Nijmeegse zusterfaculteit
wat
ouderdom en omvang betreft steeds in de
schaduw he eft gesteld.
Uit deze vergelijking blijkt dat de KUN wat
het aantal kerkhistorische
proefschriften
betreft steeds bij haar oudere zuster achter
is gebleven. Dat geldt zelfs voor de beginperiode, toen de bestudering van de eigen
cultuur in Nijmegen zo nadrukkelijk de
aandacht had. De verklaring voor de hoge
Leuvense percentages ligt waarschijnlijk in
de aldaar
- minstens ten aanzien van
proefschriften
- gevolgde benadering van
de theologie. In alle theologische disciplines, de studie van het kerkelijk recht inbegrepen, viel blijkens de proefschrifttitels
vaak een belangrijke rol toe aan de bestu-

Tabel4. KUN-Promoties op kerkhistorisch
van vijftien jaar naar historisch tijdvak.
Oudheid

ME

20,4%
52,6%

dering van de historische achtergrond van
het bestudeerde fenomeen. Die orientatie
lijkt sinds de jaren zestig aan betekenis te
hebben ingeboet. De opmerkelijke teruggang in de jongste periode gaat ongetwijfeld mede op rekening van de factoren die
hierboven omtrent de cijfermatige ontwikkeling in Nijmegen zijn gememoreerd.
Proefschriften per historisch tijdvak
Welke tijdvakken kwamen in de Nijmeegse
kerkhistorische dissertaties aan de orde?
Gemakshalve voorbijgaand aan periodiseringsdiscussies worden de Middeleeuwen
hier gesitueerd tussen 500 en 1500, waarna
de Nieuwe Tijd begint, die in 1800 plaats
maakt voor de Nieuwste Tijd. De onderstaande tabel brengt de tendensen in kaart.
Lag het zwaartepunt in de eerste decennia

terrein in absolute aantallen

NieuweTijd

per perioden

Nieuwste Tijd

1923-1938

8

11

4

2

1939-1953

7

17

7

7

1954-1968

19

19

25

5

1969-1983

7

4

11

21

1983-1998

4

8

13

17

59

60

52

Totaal
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45
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vooral op de studie van de Oudheid en de
Middeleeuwen, in de laatste decennia verschoof de belangstelling naar de Nieuwe en
Nieuwste Tijd. Bij deze verschuiving speelt
ongetwijfeld een rol dat eerstgenoemde disciplines van de beoefenaar in ruimere mate
specialistische
kennis vereisen, zoals bijvoorbeeld de vaardigheden in het lezen van
Latijnse teksten, die studenten van de eerste
generatie doorgaans wei, latere doorgaans
niet machtig waren. Bij de dissertaties over
de Nieuwe Tijd overwegen trouwens de studies over de zeventiende eeuw. De recente
kwantitatieve dominantie van de contemporaine geschiedenis is een algemeen (minstens Nederlands) fenomeen.s''

P. F. WOLFS O.P.

in de Nederlandse
kerkgeschiedenis

Aandachtsvelden

Van de 216 geselecteerde proefschriften
hebben er 102 (47,7%) betrekking op de
Nederlanden. Studies die zowel Nederland
als het buitenland betreffen, zijn hier tot de
Nederlandse kerkgeschiedenis gerekend.P
Oat percentage is opvallend laag, aangezien de kerkgeschiedschrijving in Nederland haar thema's toch overwegend dicht
bij huis pleegt te zoeken.t"
Bij omtrent honderd dissertaties valt bezwaarlijk van thematische concentraties te
bespreken, maar sommige onderwerpen
hebben in de loop der jaren herhaaldelijk
de aandacht gekregen. Kwantitatief gezien
blijkt op de lange termijn het voornaamste
aandachtsveld
de
laat-middeleeuwse
vroomheid (veertien) te zijn, vooral de
vroomheid in de milieu's van de Moderne
Devotie (negenj." Onder leiding van de
reeds genoemde Jacques van Ginneken, die
vanaf de stichting van de universiteit tot
zijn dood in 1945 de leerstoel Nederlandse
letterkunde bekleedde, kwamen vooral
taalkundige studies over deze spirituele
stroming tot stand.F Elf promoties waren
gewijd aan de Hollandse Zending, zoals de
voormalige Utrechtse kerkprovincie van
rond 1600 tot 1853 wordt aangeduid. Vaak
ging het daarbij om het in het begin van de
achttiende eeuw ontstane conflict tussen
rooms- en oud-katholieken.P Kloosterorden en congregaties, middeleeuwse zowel
als negentiende-eeuwse, waren het voorwerp van negen dissertaties." Er werden
zes proefschriften gewijd aan de politieke
en sociaal-religieuze geschiedenis van een
stad.35 Eveneens zes dissertaties hadden
betrekking op de geschiedenis van de refor-
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matorische kerken en gemeenschappen in
Nederland.I"
Ten aanzien van de genoemde thema's
geldt dat de bewuste proefschriften vrij
evenwichtig gespreid zijn over de verslagperiode. De belangstelling voor het genre
van de biografie liep - voorzover het de
kerkhistorische dissertaties betreft - tijdens
de verslagperiode terug. Tot 1960 werden
tien dissertaties verdedigd die vrijwel het
karakter van een levensbeschrijving hadden, nadien nog slechts vier. De zes
Nijmeegse proefschriften over de zeventiende-eeuwse katholieke vroomheidsliteratuur zijn alle tot stand gekomen onder
lei ding van Willem Asselbergs, die van 1952
tot zijn dood in 1968 Nederlandse letterkunde doceerde.F
Het aantal Nijmeegse proefschriften over
de Nederlandse kerkgeschiedenis is in de
laatste decennia absoluut maar vooral in
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vergelijking met de eerste decennia van het
bestaan van de universiteit sterk teruggelopen. In vergelijking met het tijdvak 19541968 valt ten aanzien van de laatste vijftien
jaar zelfs een teruggang van 50% te notereno Toch zijn de vooruitzichten
niet ongunstig. Terwijl zowel in de jaren 1986-1989
als 1990-1993 twaalf promoties plaatsvonden, waren het er in de jaren 1994-1998
(deels na de verslagperiode)
achttien.I'' De

studenten van de huidige generatie staan,
zo leert de ervaring, in tegenstelling tot die
van de vorige genera tie vrij onbevangen tegenover de kerkelijke traditie. Weliswaar
vloeit die houding vaak vooral voort uit onwetendheid daaromtrent, hetgeen voor de
studie uit de aard der zaak een handicap
vormt, maar deze achterstand lijkt toch
eenvoudiger te overwinnen dan een vooringenomenheid tegenover alles wat christelijk is.39 Ten slotte zij gewezen op een recent initiatief van het College van Bestuur
van de KUN dat ter wille van de (niet geheel
onbaatzuchtige) profilering van de KUN
gelden bestemd he eft voor een onderzoeksprogramma onder de weidse titel
'Christelijk cultureel erfgoed'. Dit alleszins
veelbelovende programma werd kort beschreven in een vorig nummer van TNK
(jrg. 2, no.2, 60-61).
Gian Ackermans (1963) is historicus en
theoloog. Hij doceert kerkgeschiedenis aan
de Katholieke Universiteit Nijmegen. Adres:
Faculteit der Theologie, Erasmusplein 1,
Posrbus 9103, 6500 HD Nijmegen.

Noten:
1 Hora est. Bibliografie van de proefsehriften van de
Katholieke Uniuersiteit Nijmegen 1923-1998, sarnenstelling en inleiding door A.J.M. Dobbelaer, Nijmegen 1998.
2 J. Schrijnen, Eigen Kultuur. Rede uitgesproken op
17 oktober 1923 tel' gelegenheid van de pleehtige opening der Roomseh Katholieke Uniuersiteit gevestigd
te Nijmegen, Nijmegen 1923; zie: Jan Roes, "Eigen
kultuur't-behoud,
De Nijmeegse zorg voor het katholiek erfgoed, in: L. Stapper e.a., Capita seleeta uit
de gesehiedenis van de Uniuersiteitsbibliotheek Nijmegen, Nijmegen 1995, 115-127.
3 Jan Brabers, Proeuen van eigen eultuur.
vifenzeventig jaar Katholieke Uniuersiteit Nijmegen 1923·
1998, Nijmegen 1998, dl. 1: 1923-1960, 148·149 en
206.
4 Daarom werd wei meegerekend:
P.A. van Leeuwen, Het kerkbegrip in de theologie van Abraham
Kuyper, Franeker 1946, maar niet: J.C. Groot, Karl
Barth en het theologische kenprobleem, Nijmegen
1946.
5 Daarom werd wei meegerekend: B.A. Vermaseren,
De katholieke Nederlandsehe geschiedschrijuing over
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de Opstand, Maastricht 1941, maar niet: V.A.M.
Beermann, Stad en Meijerij van 's-Hertogenboseh:
een episode uit het laatste stadium van den tachtigjarigen oorlog, Nijmegen 1940.
6 Zie: R.J. Staverman, Volk in Friesland buiten de
kerk, Assen 1954, ook verschenen also Buitenkerkelijkheid in Friesland; J.J. Dellepoort, De priesterroepingen in Nederland: proeue van een statistisch-sociografische analyse, 's-Gravenhage 1955.
7 Tot 1960 waren Letteren en Wijsbegeerte in een faculteit verenigd.
8 Zo bijvoorbeeld: G.M.J.C.
Herberichs, Theorie de
la paix selon Pie XII, Paris 1964.
9 Zo bijvoorbeeld: J.O. [Walter] Goddijn. Katholieke
minderheid en protestantse dominant: soeiologisehe
nawerking van de historisehe relaties tussen katholieken en protestanten in Nederland en in het bijzonder in de provincie Friesland, Assen 1957.
10 Niet 4406, zoals de samensteller
aangeeft, Hora
est, XIII, aangezien bij 905 geen dissertatie wordt
vermeld.
11 Promoties die (mede) onder hun leiding aan andere universiteiten plaatsvonden, zijn buiten beschouwing gelaten.
12 Zie: Marjet Derks en Saskia Verheesen-Stegeman,
Wetensehap als roeping: Prof dr Christine Mohrmann (1903-1988), classiea, Nijmegen 1998.
13 Geciteerd
bij: A.E.M. Janssen, Geschiedkundig
credo in praktijk. Notities over de beoefening van de
geschiedenis van het Nederlands katholicisme (inzonderheid te Nijmegen),
in: Arehief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland 29
(1987) 118·137, hier 125-126.
14 Zie: Gerard Brom, Een katholiek leuen. Autobiografische aantekeningen, bezorgd door Paul Luyckx
en Jan Roes, Baarn 1987 (Publicaties van het Katholiek Documentatie Centrum, 17), 178.
15 Zie: E.O.G. Haitsma Mulier en A.E.M.
Janssen,
'J.D.M. Cornelissen: leven en werk van een cultuurhistoricus', in hun: J.D.M. Cornelissen, De eendraeht
van het land. Cultuurhistorische studies over Nederland in de zestiende en zeuentiende eeuw, Amsterdam 1987, 49-51.
16 O. Schreuder, Proeuen. van eigen cultuur. Vijfenzeuentig jaar Katholieke Uniuersiteit Nijmegen, dl. 2:
1960-1998, Nijmegen 1998, 188-189.
17 Zelfs R.R. Post, voormalig president -curator van
de KU en begiftigd met klinkende kerkelijke onderscheidingen, liet het in zijn laatste boek bewust kortweg bij 'University of Nijmegen '; zie: The modern devotion : confrontation with Reformation and
Humanism, Leiden 1968 (Studies in medieval and
reformation thought, 3).
18 Gegevens ontleend aan: Chronologische lijst van
doctoraal-examens
in de geschiedenis aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, en: Chronologische lijst van te Nijmegen gepromoveerde historici
1923-1983, in: Ex tempore. Periodiek uoor de studierichting Geschiedenis van de K U. Nijmegen 3 (1983)
57-77 en 78-89.
19 P. den Boer, Balans en perspeetief enkele inleidende opmerkingen, in: Balans en perspectief. Visies
op de geschiedwetenschap
in Nederland, eds. F. van
Besouw e.a., Groningen 1987, 15-30.
20 Schreuder, Proeuen. van eigen cultuur, dl. 2, 193198, hier 198.
21 fH, Winkelman, Remonstranten
en katholieken,
A.F. Manning; A.G. Weiler.
22 Schreuder, Proeuen van eigen cultuur, dl. 2, 411.
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Zie: E. Honee, De wortels van de bloeiende boom.
Oorsprong en context van het kerkhistorische onderzoek van M.G. Spiertz, in: Prof. Dr. M.G. Spiertz 19611986. Een kwart eeuwgeloven in kundigheid, Nijmegen 1986, 56-63.
24 Bibliotheek Vrije Uniuersiteit. Dissertaties 18881968, chronologisch en alfabetisch gerangschikt, z.p.
1969; Gegeuens betreffende de Vrije Uniuersiteit uerzameld ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan op 20 oktober 1980 in opdracht van het College
van Dekanen, Kampen 1980, 110-119 en 167-173.
25 A.Th. van Deursen, De Vrije Universiteit en de geschiedwetenschappen, in: Wetenschap en rekenschap, 1880-1980. Een eeuw wetenschapsbeoefening
en wetenschapsbeschouwing aan de Vrije Uniuersiteit, Kampen 1980 360-400, hier 385.
26 W,J. Wieringa, De Vrije Universiteit als bijzondere
instelling, in: Wetenschap en rekenschap, 11-44, hier
29-38.
27 De theologische faculteit 1919-1969, Leuven 1970
[Annua Nuntia Lovaniensia, XVIIl. 72-109; De Faculteit Godgeleerdheid in de K. U. Leuuen, eds. Lieve Gevers en Leo Kenis, Leuven 1997, 468-485.
28 Zie: De Boer, Balans en perspectief, 17 en 20.
29 Zie: J.A. [Hans] Righart, De katholieke zuil in Europa: een uergelijkend onderzoek naar het ontstaan
van de uerzuiling onder katholieken in Oostenrijk,
Zuiitserland; Belgie en Nederland, Meppe11986.
30 Zie: P.H.D. Leupen, De kerkhistorische praduktie
in Nederland betreffende de Middeleeuwen (19591993), in: Trajecta. Tijdschrift voor de geschiedenis
van het katholiek leven in de Nederlanden 3 (1994) 123
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18; Lodewijk Winkeler, Geschiedschrijving
sedert
1945 over het katholiek leven in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw, in: Trajecta 5 (1996)
111-133 en 213-242.
31 Zie: M. Goossens, De meditatie in de eerste tijd
van de Moderne Deuotie, Haarlem 1952.
32 Zie: M. Van der Kallen, Een grammaticaal en rythmisch onderzoek van Hadewijchs poezie, Den Haag
1938;
33 Zie: J.Y.H.A. Jacobs, Joan Christiaan van Erckel
(1654-1734) : pleitbezorger uoor een locale kerk,
Maarssen 1981.
34 Zie: H.G.J. Lansink, Studie en onderwijs in de Nederduitse prouincie van de Karmelieten gedurende de
middeleeuuien, Nijmegen 1967.
35 Zie: M.G. Spiertz , Maastricht in het uierde kwart
van de achttiende eeuw. Kerkelijke, politieke en sociale uerhoudingen,1775-1801,Assen 1964.
36 Zie: H.A.M. Fiolet, Een kerk in onrust om haar belijdenis: een phaenomenologische studie over het
ontstaan van de richtingenstrijd in de Nederlandse
Hervormde Kerk, Nijkerk 1953.
37 Zie: L.P.M. Loosen, Lodewijk Makeblijde (15651630): hymnen en gezangen, Zwolle 1964.
38 Zie: J.P. de Valk, Roomser dan de paust Studies
over de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en het
Nederlands katholicisme, 1815-1940, Nijmegen 1998
(KDe Brannen & Studies, 36).
39 Zie de verantwoording in: M.G. Spiertz , Van
Aartsbisschop tot Zonnelied. Sleutels tot het katholiek
erfgoed, Nijmegen 1998, 5-7.
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BOEK_ENNIEUWS
Besprekingen
• Nico Lettinck, Praten als Brugman. De
we reid van een Nederlandse volksprediker
aan het einde van de Middeleeuwen. (Verloren verleden, gedenkwaardige momenten
en figuren uit de vaderlandse geschiedenis,
5). Hilversum [Verlorenl 1999 - 90 p., ill. ISBN 90-9550-445-1
Sinds 1998 brengt Uitgeverij Verloren
een serie vlot yen en geillustreerde boekjes
uit, waarin bekende personen en/of gebeurtenissen uit onze geschiedenis zo verantwoord mogelijk worden behandeld. In
dit deeltje bespreekt de auteur, docent geschiedenis aan de Christelijke Hogeschool
Windesheim te Zwolle, de bij elke Nederlander althans als naam bekende prater
Brugman in zes goed lees bare en rijk van
afbeeldingen en citaten voorziene hoofdstukken. Het gaat achtereenvolgens over de
bekende zegswijze, over Brugman zelf,
waarover hij in zijn preken sprak, over zijn
vijftiende eeuw, over Lidwina van Schiedam wier leven hij beschreef, over de vaderlandse beeldvorming in later eeuwen.
Het boekje wordt afgesloten met een korte
verantwoording en lijsten van uitgegeven
bronnen met teksten van Brugman en een
aantal studies over zijn optreden en betekenis, en een naamregister.
Het is voor het eerst dat over Jan Brugman zo pakkend en vlot wordt geschreven.
In de nu al opmerkelijke reeks is dit zeker
niet het minste boekje, het nodigt op een
gezellige manier uit tot lezen en kijken.
Schrijver en uitgever leggen hier beslist eer
mee in. De talrijke illustraties en de levendige verteltrant, soms gekruid met een enkele anekdote (zo over Godfried Bomans, p.
72) maken de kennismaking met deze figuur uit een toch wei ver verleden tot een
genoegen. Telkens wordt het betoog als het
ware onderstreept door een oud citaat (altijd in modern Nederlands). En daarbij
heeft de lezer het veilige gevoel dat de auteur een echte autoriteit is op dit terrein,
zodat wat hij zegt ook wei waar zal zijn.
Toch is wat dit laatste betreft wei iets op
het aan te merken. De relevantie van de gekozen deelaspecten voor onze kennis van
Brugman en zijn wereld ligt niet altijd voor
de hand. Dat geldt ook voor enkele illustraties: was er soms het voorschrift dat er be-
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slist zoveel plaatjes in moesten? Met name
het hoofdstuk over Lidwina gaat zo nadrukkelijk over de lijderes van Schiedam
zelf, dat haar biograaf in het aan hem gewijde boekje naar de achtergrond verdwijnt. De vrij grote aandacht voor die andere 15de-eeuwse prediker, Savonarola, is
wei wat overdreven: er waren to en zoveel
geweldige predikers! Dat Brugman zou
hebben geprobeerd de bevolking van Amsterdam op te mien tot een echte opstand,
is onjuist en daarmee vervalt ook de hoofdreden om Brugman met Savonarola te vergelijken.
Ook kan men vraagtekens zetten bij de
stroom citaten: zijn ze wei allemaal van belang voor de algemene lezer? Citeren in
modern Nederlands heeft daarnaast het
bezwaar dat de eigen taal van Jan Brugman
zo goed als geheel onzichtbaar wordt. De
bronnen- en literatuurlijsten zijn uiteraard
onvolledig, maar ook wat onevenwichtig.
Het voornaamste boek over Brugman, van
Willem Moll uit 1854, staat niet in de lijst,
maar het wordt besproken in de tekst op p.
68-69, waar het na enig zoeken nog wei te
vinden is. En dan zijn er een aantal kleinere
en helaas ook grotere missers. De uitgever
zegt dat in deze reeks "algemene, geactualiseerde informatie wordt geb 0 den", en dat
in het boekje "aan de huidige stand van het
historisch onderzoek aandacht wordt besteed" (80). De auteur voldoet niet altijd
aan die belofte. Het pijnlijke is, dat diverse
fouten volstrekt onnodig waren. De simpelste is nog de bewering, dat Kempen zou
liggen ten noordwesten van Kleef (II), terwijl het in werkelijkheid veel zuidelijker
ligt, tussen Krefeld en Venlo. Op dezelfde
pagina blijkt dat de auteur geen kennis
heeft genomen van een aantal biografische
feiten die pas na 1967 (dissertatie van deze
recensent) bekend zijn geworden, en gepubliceerd in artikelen waarvan enkele nota
bene in de literatuurlijst figureren (o.a. Pollmann 1978). Daardoor krijgt de lezer een
deels verouderde biografie voorgeschoteld
(11), waarin de belangrijke jaartallen uit
Brugmans leven 1424, 1438/39 en 1445 niet
voorkomen. Ook grotere en kleinere geschriften van Brugman, die na 1967 aan het
licht zijn gekomen, blijven onvermeld.
Tenslotte een ronduit verkeerde keuze,
bijna een vervalsing. Op p. 17 geeft de
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schrijver een van de twee liederen van
Brugman, in de vorm zoals het door ds.
Pierson in de vorige eeuw is omgewerkt en
nu als Gezang 471 in het Liedboek de Kerken staat. Dit zijn voor een £link deel weI
Brugmans woorden, maar totaal niet zijn
gedachtegang. De auteur weet dit maar al
te goed en wil zich tevoren excuseren met
"miss chien is het daaraan te danken dat
veel mensen Brugman eerder in de protestantse dan in de katholieke hoek plaatsen".
Hier was nu een gouden kans om, overigens in navolging van Moll, de Nederlandse
lezer in kennis te brengen met de laatmiddeleeuwer Jan Brugman zelf in plaats van
met een bewerking! Ook het Liedboek zegt
ten onrechte dat de dichter Brugman heet.
Geen wonder dat velen nog steeds denken
dat Brugman een predikant was uit de tijd
van Kuyper (p. 7). Op deze manier is de auteur zelf me de oorzaak dat dit blijkbaar
hardnekkige misverstand blijft voortbestaan, wat onnodig afbreuk doet aan dit
overigens zo aardige boekje. (F.A.H. van
den Hembergh)
• Paul de Goederen (red.), Schrijfboek van
Johannes de Goederen Wz (1843-1901). Een
van de grondleggers van de N.P.B. afdeling
Schiedam. Schiedam [Fonds Historische
Publikaties Schiedam] 1999 - 87 p., ill. - f 25
AI weer een aantal jaren terug, in 1994, is
er ruim aandacht besteed aan de honderdste sterfdag van Francois HaverSchmidt.
Dat gebeurde vooral in Schiedam, waar deze dominee/literator vanaf 1864 tot aan
zijn overlijden (vrijzinnig-)hervormd predikant was. In mijn in het kader van de herdenking gepubliceerde boek HaverSchmidt
en Schiedam (Fonds Historische Publikaties Schiedam, Schiedam 1994) valt meermalen de naam van J. de Goederen. Deze
was als voorzitter van de vereniging Paulus,
het concentratiepunt van de vrijzinnighervormden in Schiedam, een van de naaste medewerkers van HaverSchmidt. Ik kon
echter me de omdat het op hem betrekking
hebbend deel van het archiefvan de N.P.B.afdeling nog niet geordend was, betrekkelijk weinig over hem melden.
Zijn achter-achter-achterneef Paul de
Goederen heeft de lacune nu opgevuld
door de handgeschreven schoolschriftjes
van J. de Goederen Wz uit te laten typen en
te bundelen in een uitgave. De presentatie
daarvan yond plaats op 18 november jl. in
de Aula van het Stedelijk Museum in Schiedam waar ook nog onder de titel 'Snikken
en grimlachjes' een tentoonstelling over
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Schiedam in de negentiende eeuw te zien
is.
In een korte inleiding gaat Paul de Goederen in op Johannes de Goederen, die van
beroep mouter was en op latere leeftijd nog
een winkel in manufacturen, garen, band,
wol en aanverwante artikelen dreef. J. de
Goederen bekleedde behalve het voorzitterschap van de vereniging Paulus ook nog
dat van de Commissie voor Godsdienstoefeningen voor Jongelieden, van de Commissie voor het Zanggezelschap, van de
Commissie voor de Zangschool en was teyens vice-president van de N.P.B.-afdeling
(waarvan HaverSchmidt voorzitter was).
Na het overlijden van HaverSchmidt ging
de vereniging Paulus met nog enige verenigingen op in de N.P.B.-afdeling. Kortom, hij
was een spin in het web van het Schiedamse vrijzinnig-protestantisme in de tweede
helft van de negentiende eeuw.
De bundel bestaat uit vier onderdelen.
Allereerst is de tekst van een aantal brieven
en toespraken afgedrukt, die betrekking
hebben op de wederwaardigheden van de
vereniging Paulus en op jubilea van HaverSchmidt en op diens overlijden. Daaruit
blijkt een innige band tussen beiden, die,
van De Goederen uit, ook op verering berustte. Vervolgens vinden we enige artikelen die De Goederen schreef voor het blad
Onze Kring, dat de opvolger van HaverSchmidt, EW.N. Hugenholtz jr. was begonnen.
Daarna volgt een aantal verhalen en gedichten, die uitdrukkelijk de invloed van
HaverSchmidt verraden, maar uiteraard
niet diens niveau halen. Ten slotte zijn enige in memoriams van De Goederen afgedrukt.
Wie geYnteresseerd is in de persoon van
HaverSchmidt kan in deze uitgave veel over
hem vinden en een van zijn naaste medewerkers leren kennen. Te bestellen bij:
Fonds Historische Publikaties Schiedam,
p/aH.G. Dijkerman, Koekoekslaan 10,3121
XX Schiedam, tel. 010-4707505. (Herman
Noordegraaf)
• Jan Dirk Theodoor Wassenaar, Noordmans in Friesland. Bijdrage tot de biografie
van een kerkvader. Zoetermeer [Boekencentrum] 1999 - 454 p., ill. - ISBN 90-2390669-l. - f75
De auteur promoveerde op dit proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam
(promotor prof. dr. W. Balke) op 12 oktober
jl., dezelfde dag dat ook de de publicatie
van Noordmans correspondentie in het kader van de Verzamelde werken werd aange-
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boden. Dit boek omvat drie gedeelten. Het
eerste, biografische
deel geeft inzicht in
Noordmans jeugd, studietijd en zijn eerste
twee gemeentes, voornamelijk op basis van
briefwisselingen
(al dan niet gepubliceerd)
van hem met familieleden en vrienden, totdat hij in 1923 vertrok naar het Gelderse Lareno Uitvoerig wordt ingegaan op de achtergrond van het Friese Revell. Het tweede,
ecclesiologische
deel beschrijft
Noordmans visie op het kerkelijk leven zoals hij
dat meemaakte en zoals dat een neerslag
yond in zijn streven naar reorganisatie van
de Nederlandse
Hervormde Kerk. Voorts
gaat dit deel uitgebreid in op Noordmans
opvattingen over de volkskerk en over het
predikantenambt.
Het derde en laatste deel
is theologisch
en behandelt dus Noordmans' houding jegens de richtingen van
zijn dagen: het neocalvinisme, het modernisme, maar vooral de ethische theologie.
Dit boek beoogt geen biografie te zijn.
Voor een 'echte' biografie zijn de drie genoemde delen te weinig geintegreerd. Er is
veel materiaal verzameld, dat echter niet
diepgaand
geanalyseerd
en gemterpreteerd wordt. Het blijft bij een welgeordende
inventarisatie. Gegeven die restrictie, in de
ondertitel reeds verwoord, he eft Wassenaar
het vele materiaal op een aanvaardbare
manier gepresenteerd. Het boek geeft een
enorme rijkdom over Noordmans en over
het kerkelijk en theologisch leven rondom
hem, Friesland en Nederland in de late
19de en vroege 20ste eeuw, dit alles in een
bevattelijke stijl (waarin soms de Friese taal
doorklinkt).
Het smaakt naar meer. Bijvoorbeeld een vervolgdeel
over Noordmans in de jaren na 1923, toen hij kennismaakte met de theologie van Barth en
deze eigenzinnig verwerkte en toen hij
alom erkenning verwierf (bijvoorbeeld
het
Groningse eredoctoraat in 1935). Of nog
mooier, een 'echte' biografie.
Ik hoop
oprecht dat Wassenaar verder gaat met
dit project. AI was het maar om de bijgevoegde negende stelling, toch uitermate
prikkel end - "Noordmans was een confessioneel theoloog" - nader toe te lichten met
zijn latere ontwikkeling.
In ieder geval
maakt dit boek wei duidelijk
hoezeer
Noordmans aanvankelijk stond in de ethische traditie.
Het boek is mooi vormgegeven, in een
gebonden uitvoering en met een fotokatern op glad papier. Helaas is de letter soms
wat rafelig, wat het lezen van het kleine
corps van de noten lastig kan maken. (Jacob van Sluis)
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Signalementen
• AIpertus van Metz, Gebeurtenissen van
deze tijd, Ben fragment over bisschop Diederik I van Metz en De mirakelen van de heilige Walburg in Tiel. Vertaald en ingeleid
door Hans van Rij (MSB 66), Hilversum
[Verloren], 1999 - 95 p., ISBN 90-6550-0715. - f 22,50
Voor onze kennis van de (kerklgeschiedenis in het bisdom Utrecht rond het jaar
1000 is AIpertus van Metz een belangrijke
informant. Van de eerste twee geschriften
verscheen in 1980 van Van Rij een inleiding,
Latijnse tekst en vertaling. Deze situeerde
AIpertus' schrijfactiviteit van het eerste geschrift in de jaren 1021-1024 in het klooster
Hohorst (Amersfoort). Direct na verschijnen van dat boek kwam al grondige kritiek
op de plaats van herkomst. De bewerker
he eft zijn mening herzien: hij doet thans de
suggestie dat AIpertus een Tielse koster is,
die ook de anonieme auteur is van de mirakelen van SintWalburg. Inleiding en vertaling zijn herzien en ook is een vertaling van
het als derde genoemde geschrift (87-91)
opgenomen. Voor de Latijnse tekst van de
eerste twee geschriften en voor de beschrijving der handschriften kan men de editie
uit 1980 raadplegen. De vertaling bevat een
aantal verbeteringen en is consequenter
als het om bepaalde begrippen gaat. Helaas
is nu de Latijnse tekst van de mirakelen niet
opgenomen; daarvoor moeten wij naar oudere edities (38). Overigens zijn de kroniek
en de beschrijvingen een genot om te lezen. (Guus Bary)
• Achim Dunnwald, Konfessionsstreit und
Verfassungskonflikt. Die Aufnahme der niederlandischen Flilchtlinge im Herzogtum
Kleve 1566-1585 (Schriften der HeresbachStiftung Kalkar, Bd. 7). Diss. Univ. Bonn. Bielefeld [Verlag fur Regionalgeschichte11998308 p. ISBN 3-89534-260-2 - DM 48,--.
De literatuur over de Nederlandse gereformeerde vluchtelingen aan de Nederrijn
in de eerste decennia van haar geschiedenis is met een belangrijke dissertatie verrijkt. Diinnwald wil met dit werk de reeds
bestaande kennis over de godsdienstige en
economische invloed van de vluchtelingen
vanuit het politiek-maatschappelijk perspectief completeren. Uiteraard wordt dan
ook veel plaats ingeruimd voor de aan het
hertogelijk hof met betrekking tot de religiekwestie gevoerde politiek.
Een belangrijk aspect van deze studie is,
dat zij, behalve op grond van literatuurstu-
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die, vooral door kennis te nemen van de archietbronnen zelve tot stand is gekomen.
Jammer echter, dat de promovendus kennelijk moeite had met het lezen van oud
schrift en evenmin op de hoogte blijkt te
zijn van de gebruikelijke transcriptieregels
(zie Richtlijnen voor het uitgeven van histo-

rische bescheiden, 6e dr.; 's-Gravenhage,
1988).
Zo schrijft hij (biz. 158) "Bekennet dz
[ .. .] ", hetgeen natuurlijk had moeten zijn:
"Bekennet dat", De auteur weet kennelijk
geen raad met de z-vormige abbreviatuur,
die voor "at", "et", of "eyt" staat. Elders (biz.
166) schrijft hij "exhorrimata", waar dat
"exorcismata'' had moeten zijn en "amber
[11 ", waar gewoon "andere" staat. Omdat
Dunnwald het woord "AlB" in een citaat uit
de Xantener gasthuisrekening van 1568/9
met een hoofdletter schrijft leidt dat tot de
conclusie, dat hij het als eigennaam opvat.
Natuurlijk is eenvoudigweg het (Nederlands e) voegwood "als(s)" bedoeld: "Item,
alss hiebevoren den provisoren verbaden
[ ... 1" (noot 603 op biz. 183). Dat een transcriptie "uuyt" (= uit) heel wat begrijpelijker
geweest zou zijn dan "wyt", dat gemakkelijk
als "wit" opgevat wordt, ligt voor de hand.
De woorden "daer wytt" op een andere
plaats (biz. 166) moeten aaneengeschreven
worden tot "daeruuyt", Dan is duidelijk, dat
"daaruit" bedoeld is en hoeft de lezer zich
over de betekenis het hoofd hier meer te
breken.
Ook valt hier en daar op de gebruikte
terminologie wei wat af te dingen. Zo is het
onjuist voor een "classis" het begrip "Klassikalsynode" te gebruiken (o.a. biz. 12, 142
en 222). Het is - zoals de kenner van het gereformeerde oftewel hervormde kerkrecht
onmiddellijk zal beamen - een contradictio
in terminis. Uiteraard geldt dat ook voor
het woord "Synodaltreffen" (biz. 12), waarmee Dunnwald een c1assicale vergadering
aanduidt. Dan is op vele plaatsen (o.a. op
biz. 16, 113, 114, 119, 121 en 152) sprake
van de "Weseler Klasse" als de (in Wesel
vergaderende) vroege c1assis van (het hertogdom) Kleef bedoeld wordt. Pas na de
kerkelijke reorganisatie van 1610 ontstond
de c1assis van Wesel.
Omdat bij de berekening van de aantallen
gemeenteleden in de verschillende plaatsen van de gecombineerde predikantsplaats op bladzijde 120 geen rekening is gehouden met de huishuur, kan zij niet
correct zijn.
De gereformeerde gemeenten aan de
Benedenrijn richtten zich in haar kerkelijke
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organisatie overigens niet naar de Ordonnances ecclesiastiques van Calvijn van 1541
(biz. 121-122), maar naar die van Parijs
1559. De literatuurlijst is rijk van titels voorzien. Men mist echter het standaardwerk
van Walther Bosken: Geschichte der Evangelischen Gemeinde zu Xanten im ersten
Iahrhundert ihres Bestehen (2 Bde.; Wesel,
1899,1900).
Overigens he eft Dunnwald de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. Zo blijkt hij op
de hoogte van de nieuwe theorie over de
datering en betekenis van het zgn. Convent
van Wesel van Boersma. Het hele werk getuigt - ondanks de hierboven geschetste tekortkomingen - van nauwgezetheid en ijverige volharding. Een knappe prestatie.
(J.G.J. van Booma)
• P.H.A.M. Abels (ed.), Ignatius Walvis.
Goudsche onkatolijke kerkzaken (Zesen-twintigste verzameling bijdragen Oudheidkundige Kring "Die Goude"). Delft
[Uitgeverij Eburonl1999 -156 p. - ISBN 905166-693-4 - f32,50
• J.J. Hallebeek, M.F.G. Parmentier (eds.),
Ignatius Walvis. Het Goudsche Aarts Priesterdom (Acht-en-twintigste verzameling
bijdragen Oudheidkundige Kring "Die
Goude"). Delft [Uitgeverij Eburon] 1999275 p. - ISBN 90-5166-726-4 - f35,• J.w.E. Klein, N.D.B. Habermehl (red.),
Gouda in druk. Bibliografie van Gouda tot
1995 (Zeven-en-twintigste verzameling
bijdragen Oudheidkundige Kring "Die
Goude"). Delft [Uitgeverij Eburonl 1999 343 p. - ISBN 90-5166-725-6 - f39,50
• Paul H.A.M. Abels, vensters des hemels en
uensters op de uiereld. De 'protestantse glazen' als politiek manifest. Gouda [ Stichting
Fonds Goudse Glazenl1999 -21 p. - f4,- (te
bestellen bij het Fonds, Achter de Kerk 2,
2801 JW Gouda)
• Henkjan Sprokholt, Ketters, dissenters en
libertijnen. Verdraagzaamheid in een eigenzinnig stadje aan de Gouwe [stadswandeling]. Gouda [VWl1999 - 32 p. - f 7,50
In Gouda wordt momenteel hard gewerkt aan de vervaardiging van een nieuwe
stadsgeschiedenis. Als bouwstenen voor
deze integrale geschiedschrijving, die in
2002 het licht moet zien, zijn dit jaar verschillende geschriften verschenen die onder meer een scherper licht werpen op de
bijzondere kerkgeschiedenis in deze stad.
De laatste belangrijke stadsgeschiedenis
verscheen bijna 300 jaar geleden en is van
de hand van de oud-katholieke pastoor Ignatius Walvis. Van zijn hand worden in het
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archief van de Oud - Katholieke Kerk in
Gouda echter ook nog enkele onuitgegeven
handschriften bewaard, die nog een schat
aan informatie bevatten. Twee van deze
handschriften, over de protestantse kerkgeschiedenis van de stad en over de katholieke geschiedenis van het omringende gebied (met onder meer Oudewater en
Schoonhoven) zijn thans als bronnenpublicatie beschikbaar voor verder onderzoek. Als derde in de rij zal over enkele jaren ook Walvis' voornaamste en meest
omvangrijke werk, de Goudsche katolijke
kerkzaken, in druk worden uitgegeven.
Ten behoeve van de medewerkers aan
de stadsgeschiedenis is ook een zeer uitvoerige historische bibliografie verschenen, waarin niet aileen boeken en tijdschriftartikelen worden vermeld, maar ook
de talrijke - op oorspronkelijk bronnenonderzoek gebaseerde - kranteartikelen. Het
geheel wordt voorafgegaan door een zestiental biografieen van Goudse historici uit
het verleden, onder wie vanzelfsprekend
ook pastoor Walvis en de patriot C.J. de
Lange van Wijngaerden.
Het bijzondere tijdvak waarin Gouda
wijd en zijd bekend stond als de "dreckwaegen van alle ketterije" wordt belicht in een
tweetal kleinere gelegenheidsgeschriften.
In zijn Goudse Glazenlezing 1999 schenkt
Abels aandacht aan de samenhang tussen
het bijzondere geestelijke klimaat in de
stad en de thematiek van de na-reformatorische gebrandschilderde ramen in de SintJanskerk. Sprokholt ging in opdracht van de
WV op zoek naar plekken in Gouda die
herinneren aan deze episode en neemt zijn
lezers in een brochure voor een stadswandeling mee langs onder meer de school van
Erasmus, het sterfhuis van Coornhert en de
drukkerij van Jasper Tournay. (A. Wouters)
• K.A. Gort, De Nederlandse Hervormde
Kerk. Enige historische informatie, enkele
opmerkingen teroverweging. Putten [Gortius] 1997 - 81 p. - ISBN 90-803991-1-6 /14,75
Verkrijgbaar bij de auteur: Kerkplein 40,
3881 BH Putten, 0341 - 356302.
"Geschiedenis zegt me verder weinig.
Nog steeds kan het me niet boeien. Al die
discussies over wat zich in het verleden
he eft afgespeeld, zeggen me niets". Woorden van een prominent functionaris van de
Ned. Herv. Kerk. Tegen een houding als deze verzet de auteur zich in dit handzame
boekje. In een groot aantal citaten is historisch feitenmateriaal aangedragen over on-
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derwerpen zoals: kerk en staat, de naamgeving, "de Vaderlandse Kerk", Afscheiding en
Doleantie etcetera. Dat het Samen-OpWeg-proces de aanleiding is voor de totstandkoming van dit geschrift blijft intussen niet verborgen. We hebben hier te do en
met de uitgewerkte tekst van een eerder gepubliceerde serie artikelen, terwijl aan het
slot een gedachtenwisseling is opgenomen
tussen Gort en Blenk.
Als vindplaats van citaten zal het boekje
zeker zijn nut hebben; een register van personen is tevens opgenomen. Blijkens een
inliggend "erratum" is de afgedrukte plaats
van uitgave niet Capelle aId Ilssel, maar
Putten. Het karakter van dit werkje leent
zich niet zozeer voor bespreking. Toch wil
ik iets opmerken naar aanleiding van het overigens vrij korte hoofdstuk - over "De
naamgeving". Terecht plaatst de auteur een
vraagteken achter het jaartal1756 als eerste
vermelding van de aanduiding "Hervorrnde Kerk". In de acta van de classis Woerden
is reeds in 1744 sprake van een persoon
"geen lidmaat der hervormde kerk zijnde".
Vier jaar eerder spreken de acta al over de
"waare en na Gods Woord hervormde kerke". Tussen 1740 en 1756 komt het woord in
verschillende verbanden voor in deze classis. "De publieke herformde godsdienst"
(1744), "de Herformde Leere" en "de Herformde gemeijnte van Aarlanderveen"
(1750) en "Hervorrnde Religie" mogen enkele voorbeelden zijn. Het lijkt mij niet uitgesloten dat er elders nog vroegere vermeldingen gevonden zullen worden. (C.
Neven)
• Th.H. Fafie, Hermannus Wischer (16911778), Luthers predikant te Sappemeer.
Woerden [Stichting Lutherse Uitgeverij en
Boekhandel] 1999 - 34 p., ill. - ISBN 9076093-14-8 - f 7,50
De tekst omvat een rede uitgesproken
bij de onthulling te Sappemeer van een gedenksteen voor deze predikant en zijn
vrouw en tevens voor de voormalige Lutherse gemeente aldaar. Lutherse gemeentes ontstonden in oost-Groningen door de
toeloop van Duitse trekarbeiders naar de
veenafgravingen aldaar. Bijgevolg was de
gemeente te Hoogezand-Sappemeer zeer
armlastig en er moest een forse financiele
ondersteuning komen vanuit Amsterdam.
De correspondentie met Amsterdam is dan
ook de belangrijkste historische bron. Het
is 'petit histoire', want het gaat hier om een
heel gewoon leven van een volstrekt onopvallend, doorsnee predikant uit die tijd. In-
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formatief, maar uiteindelijk weinig opwindend. Verkrijgbaar door overmaking van
f 7,50 op giro 5779925 t.n.v. Documentatie-

lem, onder vermelding van Nederlands lutheranisme. (Jacob van Sluis)

blad Lutherse Kerkgeschiedenis te Haarlem, onder vermelding van Sappemeer.
(Jacob van Sluis)

• W.Th. Hofland, 160 jaar Christelijke Gereformeerde Bethelkerk te Veenendaal. Amsterdam [Buijten & Schipperheijn] 1997. Geb., 196 p., ill. - ISBN90-6064-931-1. - f 25
Fraai uitgevoerd gedenkboek, geschreven door een voormalig lid van de kerkenraad. Over de geschiedenis van de eerste
zestig jaar is zeer weinig bekend en ook
voor de periode tot de Tweede Wereldoorlog moet worden volstaan met een bondige
beschrijving. Het boek is te bestellen bij de
Chr. Geref. Bethelkerk, De Riethoek 68,
3901 KTVeenendaal. (Jacob van Sluis)

• Gerrit Paape, Vrolijke Caracterschetsen &
De Knorrepot en de Menschenuriend, met
aantekeningen en een nawoord van Peter
Altena, Nijmegen [UitgeverijVantilt]1999. 256 p. - ISBN90-75697 -22-8. - f 39,90
In 1797 verscheen van de schrijver en
journalist Paape (1752-1803) een tweetal
boeken, waarin eigentijdse personages
vrolijk en satirisch beschreven worden. De
politieke cultuur van de Bataafsche Revolutie wordt aldus aan een nadere analyse onderworpen. Paape zelf had als raadsheer in
Friesland op een revolutionaire manier
recht gesproken, maar men pruimde hem
daar niet en hij ging, teleurgesteld in het resultaat van de Revolutie, naar Den Haag
om weer te schrijven. Beide boeken laten
vele menselijke dwaasheden en zonden
zien, van boeren, van staatslieden, van
raadsheren, van dominees. Wij treffen onder meer verwijzingen aan naar teksten uit
de Bijbel en naar predikanten zoals de
Zutphense predikant Martinet met zijn Katechismus der natuur (47) en naar Abraham
Hellenbroek met zijn Voorbeeld der Godlyke Waarheden (106, 165). Een personage als
dominee Arendsneus werd door lezers geldentificeerd met de doopsgezinde Leeuwarder dominee Abraham Staal (194-195,
247). Altena maakt met een heruitgave deze werken toegankelijk; hij voorziet ze van
aantekeningen en schrijft een wat hij zelf
bescheiden 'Nawoord' noemt (229-250),
maar wat in feite een uitvoerige en deskundige contextbeschrijving is. (Guus Bary)
• Th.H. Fafie, Nederlands lutheranisme in
vogelvlucht. Geschiedenis en identiteit.
Woerden [Stichting Lutherse Uitgeverij
en Boekhandel] 1999 - 40 p., ill. - ISBN 9076093-08-3 - f 7,50
Kort overzicht, me de ontstaan in de discussie van het Samen op Weg proces. Het is
samengesteld door samenvoeging van drie
eerdere publicaties: De lutheranen en hun
geschiedenis, De lutheranen en hun identiteit (toegelicht met behulp van redes van
J.w. Pont uit 1915 en RJ. Domela Nieuwenhuis uit 1845) en De lutheranen en hun archieven. Verkrijgbaar door overmaking van
f 7,50 op giro 5779925 t.n.v. Documentatieblad Lutherse Kerkgeschiedenis te Haar-
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• Paul van Dijk, Herman Noordegraaf en
Greetje Witte-Rong (red.), Gidsen en getuigen op de pelgrimage naar vrede. Een bundel opstellen ter gelegenheid van het
afscheid van Harry Zeldenrust als studiesecretaris van Kerk en Vrede, Gorinchem [Narratio] 1999 - 264 p., ill. - ISBN 90-5263-1867. - f35

Dit liber amicorum bevat bijdragen,
meestal in de vorm van portretten van aansprekende personen, over "de voettocht en
... de pelgrimage naar vrede", zoals het
voorwoord het uitdrukt. De richting is aangegeven door Iesaja en door Iezus, de laatste beschreven in een bijdrage van G.H. ter
Schegget. Voor de Nederlandse kerkgeschiedenis zijn van belang bijdragen over
Hilbrandt Boschma (1869-1954), J.B.Th.
Hugenholtz (1888-1973),
G.J. Heering
(1879-1955) en zijn befaamde De zondeval
van het christendom, over J.J. Buskes (18991980), de houding van de Gereformeerde
Kerken gedurende de jaren '30 tegenover
het antimilitairisme, over Krijn Strijd
(1909-1983), Hannes de Graaf (1911-1991),
Wessel Verdonk (1928-1986) en over de invloed van Beyers Naude in Nederland. In
vrijwel alle stukken is de toon helaas nogal
een van verering. Het geheel wordt afgesloten met een interview met Zeldenrust. (Jacob van Sluis)
• Meindert Dijkstra en KarelVriezen (red.),
Th. C. Vriezen, hervormd theoloog en oudtestamenticus. Studies over theologie van het
Oude Testament, bijbelse theologie en godsdienst van Oud-Israel bij de honderdste geboortedagvan Th.C. Vriezen. Kampen [Kok]
1999 - 159 p., ill. - ISBN 90-435-0106-9. f 32,50.
Theodorus Christianus Vriezen (18991981), hoogleraar te Groningen en te

133

Utrecht, was waarschijnlijk de meest vooraanstaande Nederlandse Oudtestamenticus van zijn tijd. Zijn Hoofdlijnen der theologie van het Dude Testamentwerd vertaald
in het Duits, Engels en Japans. Oit boek en
zijn De literatuur van Dud-Israel en De
godsdienst van Israel golden lange tijd als
de studieboeken voor theologiestudenten.
In deze bundel is een korte biografie opgenomen van de hand van schoonzoon W.A.
Bijleveld. De andere bijdragen rich ten zich
op het werk van Vriezen gezet in het kader
van zijn tijd en de ontwikkelingen daarvoor
en daarna; de auteurs zijn A.S. van der
Woude, H.W. de Knijff, B.EJ.H. Becking en
M. Oijkstra. Aldus wordt tevens een goed
inzicht geboden in de ontwikkeling van de
O.T.ische vakken in deze eeuw. Een bibliografie van Vriezen sluit het geheel af. (Jacob
van Sluis)
• H. Faber, R. Houtsma en
Harms, Wybe Zijlstra, pastor
portret. Baarn [Callenbach]
ill. - ISBN 90-266-0931-0. - f
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L.J. Houtsmaen pionier. Ben
1998 - 160 p.,

Wybe Zijlstra (1921-1997) was aanvankelijk hervormd predikant in enkele Friese
gemeenten. Hij is echter vooral bekend geworden als de gene die de methode van de
klinisch pastorale vorming (KPV) vanuit
Amerika in Nederland gemtroduceerd
he eft, zijn proefschrift eraan wijdde (1969)
en dit vak doceerde aan de Universiteit van
Amsterdam en in het psychiatrisch ziekenhuis Zon en Schild te Amersfoort. Zijlstra
maakte de KPV-methode ook buiten Nederland bekend, m.n. in de voormalige
DDR, waarvoor hij een eredoctoraat van de
universiteit van Leipzig ontving. Deze bundel heeft niet de pretentie van een uitgebalanceerde of kritische biografie, maar is
ontstaan om de herinnering aan Zijlstra levend te houden, zoals het voorwoord het
uitdrukt. Het boek bevat dan ook o.a. teksten van de begrafenisdienst, persoonlijke
getuigenissen en voorts enkele preken en
lezingen van Zijlstra zelf. (Jacob van Sluis)
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Kopten en de vlucht naar Egypte. Tweeduizend jaar verborgen christendom langs de
Nijl.
11 december 1999 - 12 maart 2000
Museum voor Religieuze Kunst, Vorstenburg 1, Uden
De ten to on stelling Kopten en de vlucht
naar Egypte geeft een beeld van het christendom in Afrika. Van de eerste voetsporen
tot op heden. Kostbare grafstenen en weefsels, mystieke iconen en gebedsrollen maar
ook unieke filmbe elden en fotoreportrages
doen verslag van oude christelijke beschavingen die, ondanks hun isolement en bedreigingen van buitenaf, tot op de dag van
vandaag hun vitaliteit hebben weten te behouden. Aanleiding voor deze unieke expositie is het feit dat komend jaar in Egypte
en Ethiopie wordt herdacht dat de Heilige
Familie 2000 jaar geleden naar Egypte
vluchtte. De bijbel bericht slechts summier
over deze vlucht, maar andere bronnen
gaan veel uitvoeriger in op de lotgevallen
van Maria, Iozef en het kindje Iezus in
Egypte. Op hun vlucht voor de to om van
Herodus zouden zij duizenden kilometers
hebben afgelegd. Volgens sommige overleveringen moet de reis van de Heilige Familie zich zelfs tot de binnenlanden van Ethiopie hebben uitgestrekt. Dergelijke
tradities waren ook in het westen bekend.
Eeuwenlang waren de Europese reizigers in
de ban van de plaatsen die de Heilige Familie had aangedaan. Deze plaatsen zijn nu
bedevaartoorden die door de christenen,
de kopten van Egypten en de christenen
van Ethiopie druk worden bezocht en het
middelpunt vormen van kleurrijke religieuze festiviteiten.

antwoording moet afleggen over zijn
daden, he eft vanouds het handel en van
mens en bepaald. In een grote milleniumtentoonstelling toont Museum Catharijneconvent hoe onze voorouders in de late
Middeleeuwen zich hebben voorbereid op
de dood en het Laatste Oordeel. Er wordt
ruime aandacht besteed aan de gebruiken
die bij het begraven en het gedenken van
de overledenen een rol speelden. Aan de
hand van prachtige schilderijen, handgeschreven boeken, beelden en andere voorwerpen wordt in beeld gebracht hoe de
middeleeuwers dachten over het hiernamaals.
De behoefte om na de dood herdacht te
worden, speelde een belangrijke rol in het
dagelijks leven. Begrafenisrituelen, het luiden van de klokken, het houden van nachtwakes en memoriediensten spoorden
mensen er toe aan te bidden voor de ziel
van de overledenen. Hoe men zich de doden herinnerde, is zichtbaar gebleven op
de middeleeuwse memorietafels. Deze
kunstwerken waren te vinden in kerken en
kapellen, meestal boven of dichtbij een
graf.
De tentoonstelling is een samenwerkingsproject tussen Museum Catharijneconvent
en het Instituut voor Kunstgeschiedenis en
Muziekwetenschap van de Universiteit van
Utrecht. De catalogus Leven na de dood,
van de hand van Truus van Bueren, verschijnt in samenwerking met uitgeverij
Brepols, Turnhout.
Ave Maria
8 december 1999 - 25 maart 2000
Museum Amstelkring / Ons'Lieve Heer op
Solder, Oudezijds Voorburgwal40, Amsterdam
Voorwerpen van Mariaverering.

Leven na de dood. Gedenken in de late Middeleeuwen
11 december 1999 - 26 maart 2000
Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraaat 38, Utrecht, tel. 030 2313835

Jacob de Wit.
10 december 1999 - 13 maart 2000
Bijbels Museum, Herengracht 366, Amsterdam

De mogelijkheid dat men na zijn dood ver-

Aandacht voor de 18de-eeuwse schilder
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van 'solderstucken', plafondschilderingen
op doek, Jacob de Wit. Tekeningen en ontwerpen.
Tweeduizend keer Christus.
19 december 1999 - 27 februari 2000
Het Liemers Museum, Stations plein 4, Zevenaar

en koopt binnen korte tijd enkele vermaarde collecties voor het museum, zoals werken van Paulus Potter, Jan Steen en veel andere kunstenaars uit de Gouden Eeuw. Ook
de topstukken, zoals Rembrandts Nachtwacht en De Staalmeesters worden in deze
periode in het Museum opgenomen.
Buitenland

Het museum wi! 2000 Christusvoorstellingen tonen waarbij een zeer grote diversiteit
wordt nagestreefd: het kerstkind, de lijdende Iezus, kruisbeelden, allerlei taferelen uit
het Nieuwe Testament en dat alles op zeer
verschillende voorwerpen, varierend van
een wijwaterbakjes en serviezen tot tekeningen en schilderijen.
Ben Koninklijk Museum. Lodewijk Napoleon en het Rijksmuseum.
8 januari - 2S juni 2000
Rijksmuseum, afdeling Nederlandse Geschiedenis, Amsterdam
Deze tentoonstelling beslaat een belangrijke periode uit de vroege geschiedenis van
het Rijksmuseum, de jaren 1808-1810, to en
de nationale schatkamer gehuisvest was in
het Koninklijk Paleis van Lodewijk Napoleon in Amsterdam. Aan de hand van 160 authentieke voorwerpen, schilderijen en
beeldhouwwerken, zowel uit eigen collectie als uit verschillende Franse en Zwitserse
musea, wordt in de tentoonstelling eeen representatiefbeeld gegegeven van de collectie van het Koninklijk Museum ten tijde van
Lodewijk Napoleon. Deze koning van Holland ontpopt zich als een echte maecenas

Carolus V. Karel V 1500-1558.
6 november 1999 - 30 januari 2000
Sint Pietersabdij, St. Pieters plein 1, Gent
Grote overzichtstentoonstelling in het kader van de herdenking van de SOOste geboortedag van keizer Karel V. Met werken
van onder andere Titiaan, DUrer en Cranacho
Seeing Salvation: The image of Christ.
26 februari - 7 mei 2000
The National Gallery, Londen
Het beeld van Christus op topstukken uit
Europa.
'La mort n'en saura rien; Reliques d'Burope
et d'Oceanie.
13 oktober 1999 - 24 januari 2000
Musee national des Arts d'Afrique et
d'Oceanie, Parijs
Een vergelijking tussen voorwerpen van reliekenverering in Europa en voorouderverering in Oceanie levert een zeer bijzondere
tentoonstelling op.

S.E.M. van Doornmalen, E.H. Bary, l.C. Okkema en J. Roes [red.)

GELOVEN TUSSEN DE RIVIEREN
Verkenningen in de Gelderse kerkgeschiedenis
ISBN 90-5166-743-4
294 pag., ingenaaid
winkelprijs: f 39,50
In deze elfde verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis wordt de boeiende religieuze verscheidenheid van het overgangsgebied tussen Rijn, Waal en Maas beschreyen. Vrijwel aile kerkelijke denominaties zijn of waren in dit gebied
aan te treffen: de verschillende richtingen binnen de reformatorische
kerken, katholieken, oud-katholieken, joden en met name vanaf de
jaren zeventig ook islamieten. Twee perioden zijn in het bijzonder
van belang geweest: in de jaren 1550 - 1650 bracht de Reformatie
grote veranderingen met zich mee: de jaren 1850 - 1950 laten een
verschuiving zien binnen de bestaande religieuze verhoudingen.
De gevarieerde artikelen in deze bundel zijn van diverse auteurs en
beschrijven onder andere de belangrijke peri ode van de Reformatie,
de kerkelijke veranderingen in de periode vanaf het midden van de
negentiende eeuw tot ongeveer de jaren vijftig van deze eeuw, de
ontwikkeling van de joodse gemeenschap, volksmissies, Abraham
Kuyper als predikant te Beesd, de Tielse evangelisatiebeweging en de
negentiende eeuwse neogotische en neoromaanse kerkenbouw.
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