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Heeft de kerkgeschiedenis nag toekomst? 

H et gaat niet goed met de kerkgeschiedenis. Bij het ingaan van het nieuwe millen 
nium, toch een kerkhistorisch jubileum van formaat, is het in Nederland somber 
gesteld met de aandacht voor de geschiedenis van het christendom. De seculari 

satie eist nu pas echt haar tol. Het aantalleerstoelen voor deze discipline aan de universi 
teiten is in hoog tempo teruggelopen door opheffing of transformatie in een meer 'eigen 
tijdse' stoffering. Studenten kiezen tegenwoordig liever voor 'yuppige' studies, die zich 
later met zekerheid in klinkende munt zullen terugbetalen, dan voor studies die vooral 
geestelijke rijkdom zullen opleveren. Uitgevers aarzelen om hun fondsen uit te breiden 
met boeken over kerkgeschiedenis, omdat het potentiele lezersbestand verschrompelt. Er 
zijn al antiquariaten die in hun kasten geen plek meer wensen in te ruimen voor theologie 
en kerkgeschiedenis, 'want dat verkoopt niet meer, meneer'. 

Ook de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, hoewel nog jong van lijf en 
(sornmige) leden, ontkomt niet aan de huidige malaise. Vanaf de oprichting in 1989 kon 
verschillende jaren een langzame, maar gestage groei van het aantalleden genoteerd wor 
den. Het ledenbestand naderde daardoor het magische getal van vijthonderd, maar he eft 
dit nimmer bereikt. Sinds enkele jaren is de opwaartse curve namelijk veranderd in een 
neergaande beweging, die thans zorgwekkende vormen begint aan te nemen. De opzeg 
gingen houden zelden verband met ontevredenheid over de activiteiten van de VNK of de 
inhoud van dit tijdschrift. Voor zover valt na te gaan is de terugloop vrijwel geheel toe te 
schrijven aan de gevolgen van de vergrijzing, die niet of nauwelijks gecompenseerd wordt 
door nieuwe aanwas. 

Het bestuur van de VNK bezint zich momenteel op wegen om een halt toe te roepen 
aan deze ontwikkelingen. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in Nederland nog steeds be 
hoefte bestaat aan een platform waar kerkhistorici onderzoeksresultaten kunnen uitwis 
selen en elkaar ontmoeten. Elk jaar verschijnt immers nog een stortvloed aan nieuwe pu 
blicaties over het kerkelijk verleden, uiteenlopend van locale geschriften in het grijze 
circuit tot vuistdikke academische verhandelingen. De formule van de jaarlijkse kerkhis 
torische dagen blijkt nog steeds aan te slaan en zelfs nu het geseculariseerde Amsterdam 
op het programma staat, hebben voldoende auteurs hun medewerking toegezegd. Tegen 
deze achtergrond daagt de redactie de lezers van TNK van harte uit om een antwoord te 
geven op de cruciale vraag ofkerkgeschiedenis nog toekomst he eft als afzonderlijke disci 
pline. Gehoopt wordt op een geengageerd deb at, waarin de kerkhistoricus zijn bestaans 
recht met verve verdedigt of zijn scepsis over de toekomst van zijn metier niet onder 
(biechnstoelen of (kerkjbanken steekt. 

De redactie 
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Canisius en Cassander 
Houwdegen ontmoet geleerde 

Rob van de Schoor 

O m een indruk te krijgen van de 
waardering die theologen in de zes 
tiende en zeventiende eeuwte beurt 

viel, is het bijzonder nuttig kennis te nemen 
van de 'rijtjes' met namen waarin zij door 
tijdgenoten gegroepeerd werden. Gelijkge 
zinde geesten worden regelmatig in een 
adem genoemd in boeken waarin met sym 
pathie of juist afkeurend wordt geschreven 
over een bepaalde godsdienstige opvatting 
of mentaliteit. Zo ziet men de zestiende 
eeuwse humanist Georgius Cassander 
(15l3-1566), pleitbezorger van kerkhereni 
ging en godsdienstvrede, nu eens figureren 
in het gezelschap van Erasmus, Grotius en 
Witzel; een andere keer tussen gewaar 
merkte ketters en socinianen, dan weer tus 
sen anglicaanse hoogkerkelijke prelaten. 
Het gezelschap wisselt met het stand punt 
van de auteur die zijn waardering uit 
spreekt. Maar hoe verschillend de rijtjes 
ook mogen zijn, nooit zal men Cassander 
aantreffen in het gezelschap van die andere 
zestiende-eeuwse katholiek uit de Lage 
Landen: Petrus Canisius (1521-1597). 

Dat is niet verwonderlijk: groter tegen 
stelling lijkt onmogelijk. Op het eerste ge 
zieht verhoudt Petrus Canisius zieh tot 
Georgius Cassander als een heilige tot een 
geleerde. Canisius is een contrarefor 
matorische geloofsverkondiger, de po 
pularisator van de besluiten van Trente, 
een houwdegen van de Societas Iesu, een 
geeuwhongerige protestantenvreter, veel 
schrijver ook, maar vooral van theologische 
geschriften waarin aandacht voor de ver 
woording ondergeschikt is gemaakt aan de 
verb rei ding van het Roomse Woord. Cas 
sander daarentegen is in de eerste plaats de 
klassieke filoloog, kenner van letteren en 
retorica van de Oudheid, mild oordelend 
verzoeningstheoloog, die eerst de ruimte 
om te bemiddelen wil verkennen, alvorens 
onveranderlijke uitspraken over de ge 
loofswaarheid toe te staan; een hartstoch 
telijk minnaar van taal en woord, waarvan 
hij een bezwerende werking verwacht. Het 
is van tevoren duidelijk hoe de uitslag moet 
zijn als deze twee katholieken in het strijd 
perk treden. 

Wie stellig gelooft in de verbondenheid 
van geest en Iichaam, zal deze tegenstelling 
willen uitbreiden. Het verschil in intellec 
tuele musculatuur wordt immers weerspie 
geld in de verschillende fysieke conditie 
van de twee zestiende-eeuwers: Canis ius 
was altijd onderweg om het geloof te ver 
spreiden en bereisde grote delen van Euro 
pa; Cassander moest meer dan eens we 
gens jieht en artritis verstek laten gaan als 
hij door de rijksvorst met klem was uitge 
nodigd deel te nemen aan een godsdienst 
gesprek. Van de andere kant is het niet zon 
der betekenis dat het schoeisel van Petrus 
Canisius een zekere faam heeft verworven 
en zelfs voorkomt in een hedendaagse Ne 
derlandse roman: in het eerste deel van de 
romancyclus De tandeloze tijd van A.F.Th. 
van der Heijden, Vallende ouders+ 

Cassander is allereerst christen-huma 
nist; Canis ius weerlegt de Maagdenburgse 
Centurien (1559-1574), krachtproefvan het 
protestantse humanisme, met een boek 
over Johannes de Doper (De verbi Dei cor 
ruptelis, 1571), met een persoonlijke ge 
loofsbelijdenis, en een werk over Maria (De 
Maria virgine incomparabili, 1577). Zijn 
bezwaren tegen Erasmus zijn dezelfde die 
theologen steeds tegen klassieke filologen 
hebben gekoesterd. Canisius vond hem 
"verborum saepe quam rerum studiosior" 
(vaak meer lettend op het woord dan op de 
zaak) en was van oordeel dat Erasmus van 
zijn geleerdheid hoogmoedig was gewor 
den. Hij was een knappe tekstbezorger, 
maar zou er beter aan do en zieh te beper 
ken tot de profane literatuur.f De inspan 
ningen van Tesser in zijn proefschrift uit 
1932, Petrus Canisius als humanistisch ge 
leerde, om Canisius een plaats te geven te 
midden van de bijbelse humanisten, moe 
ten dan ook als mislukt worden be 
schouwd. Canisius' kritiek op Erasmus, de 
voorkeur die hij geeft aan vroomheid bo 
ven geleerdheid, die hij met wantrouwen 
beziet; zijn geringe kennis van het Grieks: 
het zijn allemaal argumenten voor de stel 
ling dat de ecclesia militans en het corps 
der humanisten weinig betrekkingen on 
derhielden. Desondanks is Tessers boek in- 
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1. Prent van Georgius 
Cassander in: Gerard 
Brandt, Historie der 
Reformatie (1671- 
1674). Het onderschrift 
luidt: 
Ik ben Cassanders 
print; 'K zagh veel van 
't Oudt voor waan - 
Voor wan- voor by-ge 
loof, van 't Nieuw voor 
neuswijs aan. 
Uit scheuring scheu 
ring sproot. Hier tradt 
ik tusschen beiden. 
Grondtpunten zijn aI 
leen de baakens, die 
ons leiden 
Tot Godt door liefd' en 
vree. Op 't noodlgh 
komt 'et aan. 
Wanneer zal eens in 't 
endt de kerk dien wegh 
inslaan? 

teressant, vooral als historiografisch do 
cument: het laat zien dat Lindeboom 
met zijn bijbelse humanisten kennelijk een 
bijzonder aantrekkelijk gezelschap had ge 
formeerd, met zoveel standing dat een je 
zunische kerkhistoricus probeert zijn zes 
tiende-eeuwse ordegenoot lid te maken 
van deze exclusieve club. Die poging Cani 
sius op te waarderen komt waarschijnlijk 
voort uit ontevredenheid over de beeldvor 
ming van Canisius. 

Tesser mag dan gefaald hebben in zijn 
streven om van Canisius een bijbels hu 
manist te maken, zijn boek wijst ons wei op 
het gevaar om van de globetrottende 
Nijmegenaar een karikatuur te maken. Ca 
nisius was geen cholerische missionaris (al 
was hij daarom nog geen humanist), maar 
wei het puikje van wat de Contra-Reforrna 
tie aan geloof en geleerdheid te bieden had. 
Niemand minder dan Stefan Zweig heeft 
zich tot een vergelijkbare karikatuur laten 
verleiden, toen hij Luther wilde portrette 
ren en daarbij een vergelijking maakte met 

Erasmus: volgens hem is er geen groter 
tegenstelling mogelijk dan die tussen de 
vitale, goed doorbloede, uit spek en bier 
opgetrokken kerkhervormer en de fijn 
zinnige cultuurmens uit Rotterdam." Een 
dergelijke demonisering van wat afwijkt 
van de humanistische norm getuigt van 
een aandoenlijke trouw aan het klassieke 
ideaal van gematigdheid en toleran 
tie, maar draagt weinig bij tot de kennis 
van Luther. Bezorgdheid over een vergelijk 
bare negatieve beeldvorming van Cani 
sius klinkt door in de woorden van de Cani 
sius-kenner Paul Begheyn S.T., als hij 
vaststelt dat de Nijmeegse heilige het 
niet heeft getroffen met zijn portrettis 
ten." Begheyn citeert de jezuiet PietVisser, 
die in De Gelderlander van 20 december 
1952 had geschreven welke indruk de toe 
schouwer moest krijgen van de portretten 
van Canisius: een "oude versamberde me 
lancholicus (' .. l, die met zijn vuile haren en 
mopperend mummelmondje U bekijkt, of 
hij geen tien kan tellen". Heiligen gaan on 
gekamd en gekleed in lompen, vergeven 
van ongedierte (zoals Franciscus) de weg 
die God hun gewezen heeft, maar op twin 
tigste-eeuwers maakt dat geen frisse in 
druk. 

Onze sympathie ligt als vanzelf bij de 
pacifistische studeerkamergeleerde, de ge 
matigde humanist, bij Cassander dus, 
maar we kunnen er nu eenmaal niet om 
heen dat Canisius ook bekendstond als 
kenner van patristische literatuur. Is zijn 
omgang met deze vroeg-christelijke bron 
nen dan zo fundamenteel anders dan die 
van zijn humanistische tijdgenoten? Hoe 
aantrekkelijk, want overzichtelijk, de hier 
boven gegeven karakteriseringen van Cani 
sius in oppositie tot Cassander ook zijn, de 
eerlijkheid - en de (erasmiaanser) voor 
zichtigheid - gebiedt ons te onderzoeken of 
de verschillen werkelijk zo groot zijn ge 
weest. 

Voor zo'n onderzoek staan ons enkele 
interessante bronnen ter beschikking. De 
Canisius-kenner Karlheinz Diez heeft 
de inhoud van een brief van Canisius aan 
Cassander, van 30 april 1551, gekarakteri 
seerd als de 'magna charta' van diens theo 
Iogte.? Het is interessant na te gaan in hoe 
verre Canisius met deze brief in discussie 
treedt met Cassander, die op dat moment 
nag niet bekendstond als irenisch theo 
loog, maar wei al had laten blijken, bijvoor 
beeld als hoogleraar aan de illustere school 
te Brugge, hoe hij dacht over de Reforma 
tie." 
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Een mooie vergelijking tussen beide 
theologen, die hier niet wordt uitgewerkt, 
zou te maken zijn aan de hand van een 
analyse van de gesehriften die Cassander 
en Canisius samenstelden in opdraeht van 
keizer Ferdinand 1. De intentie waarmee 
Canisius zijn (grote) eatheehismus sehreef 
(Summa doctrinae christianae, 1555), ver 
sehilt wezenlijk van de bedoeling van Cas 
sanders De articulis religion is inter catholi 
cos et protestantes controversis consultatio 
(1564-1565). dat een inventarisatie beoog 
de te zijn van de gesehilpunten tussen de 
Augsburgse Confessie en de rooms-katho 
lieke leer; een inventarisatie die kon dienen 
als uitgangspunt voor een godsdienstge 
sprek. Canis ius fixeerde de roomse opvat 
tingen, terwijl Cassander nog bezig was, 
geleid door zijn vaste vertrouwen in de 
overredingskraeht van het met zorg geko 
zen woord, om katholieke en protestantse 
inzichten zo te herformuleren dat overeen 
stemming binnen handbereik lag. Een ver 
gelijking tussen de behandeling van de ver 
sehillende geloofspunten in beide boeken 
kan leren hoe Canisius en Cassander, elk 
bezig met de uitvoering van hun eigen 
plan, omsprongen met de katholieke dog 
matiek.? 

Canisius' eorrespondentie biedt de mo 
gelijkheid om zijn oordeel over Cassanders 
latere werken te leren kennen, met name 
over de boeken waarin hij pleitte voor een 
eueharistie onder twee gedaanten. Cassan 
der van zijn kant heeft zich in zijn brieven 
niet uitgelaten over Canisius, zodat de ver 
houding tussen beide mannen maar van 
een kant belieht kan worden. Cassanders 
zwijgzaamheid zou men kunnen uitleggen 
als kenmerk van zijn behoedzame optre 
den; Canisius, die verzekerd was van de 
steun van de eonservatieve partij in de 
rooms-katholieke kerk, hoefde een derge 
lijke behoedzaamheid niet in aeht te ne 
men. De eenzijdigheid van de bronnen is 
niet zonder betekenis. 

Ten minste eenmaal heeft het levenspad 
van Canisius dat van Cassander gekruist: in 
Keulen, in de jaren veertig van de zestiende 
eeuw. Cassander verbleef sedert 1544 van 
tijd tot tijd in Keulen, waar hij theologie 
studeerde. In 1549 zou hij er zich voor lan 
gere tijd vestigen. Tijdens zijn studiejaren 
zorgde de Keulse aartsbissehop Hermann 
von Wied met zijn hervormingsplannen 
voor beroering in kerkelijke kringen. Daar 
toe opgewekt door het erasmiaanse kli 
maat in zijn bisdom werkte Hermann von 
Wied, eerst samen met Gropper, maar toen 

deze te katholiek werd, met Bueer en Me 
lanehthon, aan ingrijpende maatregelen 
om een hervorming van kerk en leer te 
kunnen doorvoeren. Mede met hulp van 
Petrus Canisius, die Karel v inschakelde, 
werd de Keulse aartsbisschop gedwars 
boomd, geexcornrnuniceerd en vervangen. 
Cassanders stand punt in deze affaire is niet 
bekend, maar er wordt verondersteld dat 
hij in die tijd eontaeten onderhield met Bu 
cer, met wie hij naar Straatsburg zou zijn 
gereisd. Het ligt voor de hand te veronder 
stellen dat Cassander, die in zijn jonge ja 
ren meer op had met het lutheranisme dan 
later, de ontwikkelingen in Keulen met be 
langstelling en wellicht een tijdlang ook 
met sympathie he eft gevolgd. Canisius be 
vond zieh in deze verwikkelingen in het 
kamp van de tegenpartij, de katholieke 
hardliners, die weinig geduld hadden met 
prelaten die hun oren lieten hangen naar 
humanisten en hervormers." 

Ook is wel verondersteld dat Canisius 
he eft meegeholpen om de plannen te 
dwarsbomen van hertog Wilhelm V van Iu 
lich-Kleve-Berg om in Duisburg een uni 
versiteit te stichten.? Cas sander was de be 
oogde rector en hoogleraar in de theologie 
aan deze hogeschool. In afwachting van 
zijn professoraat had Cassander zich in 
1558 in Duisburg gevestigd en was hij het 
jaar daarna betrokken bij het onderwijs 
aan het pas opgeriehte aeademisehe gym 
nasium in deze stad. Toen de stichting van 
een universiteit op de lange baan werd ge 
sehoven, vertrok Cassander naar Keulen. 

Het is in elk geval duidelijk dat Cassan 
der en Canisius in het gebied van de Neder 
rijn elkaars tegenspelers zijn geweest: de 
eerste als begunstiger van een gematigde 
reformatie en een humanistische kerkher 
vorming-'': de ander als de propagandist 
van de besluiten van het Concilie van Tren 
teo 

Scholastieke theologen en pastorale zorg 

In een brief van 30 april 1551, vermoedelijk 
gericht aan Cassander, benadrukt Canisius 
het belang van de scholastieke theologie; 
een belang dat moet worden afgewogen te 
gen de betekenis van de kerkvaders, die de 
ontvanger van de brief, zo wordt gesugge 
reerd, nogal overschat: 

"Daarom vraag ik je eerst en vooral dit, 
dat je voortgaat je ijverig te bekwamen in 
de godgeleerde studien, die je je reeds ei 
gen maakt naar ik hoor, zonder toch vooral 
dat onderdeel van de theologie te verwaar- 
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lozen dat wij de scholastiek noemen en in 
deze tijd voor noodzakelijk houden om de 
drogredenen van de ketters die overal de 
kop opsteken en onvoldoende door ons 
worden onderscheiden, te kunnen terug 
dringen. Of schoon de boeken van Thomas 
op zichzelf door geleerden en door alle ka 
tholieken gewaardeerd worden, zal ik daar 
om toch niet aarzelen ze jou aan te beve 
len, omdat ik zeker weet hoezeer zij je bij 
die studie van jou van nut zullen zijn. Want 
het komt er minder op aan je tot zorgvul 
digheid aan te sporen bij de lectuur van de 
kerkvaders, en evenmin zou ik het nut van 
het veelvuldig disputeren willen aantonen 
voor hem, van wie ik me en dat hij het als 
voor de hand liggend beschouwt dat het 
nut, om niet te zeggen de noodzaak, om de 
heilige studien te bevorderen veelsoortig 
en zeker is, indien gewijde kwesties vaak en 
veel, niet bangelijk en rechtuit, met velen 
bediscussieerd worden."!' 

Lijkt het er aanvankelijk nog op dat er 
hooguit sprake is van een welgemeend ver 
maan betreffende de uitgangspunten van 
Cassanders theologische studies, uit het 
vervolgvan de briefblijkt dat Canisius boos 
is op Cassander, omdat hij aspirant-jezuie 
ten toetreding tot de orde zou hebben ont 
raden. Hier openbaart zich een glimp van 
sympathie bij Cassander voor het prote 
stantse stand punt, dat inhield dat het ijdel 
en hovaardig was de eigengerechtigheid na 
te streven in een kloosterorde. In zijn Con 
sultatio beschrijft Cassander de toetreding 
tot een religieuze orde als een vrije kwestie, 
die God niet onwelgevallig is, maar onder 
werping aan de orderegels rekende hij tot 
de opera supererogatoria, waarvan de gelo 
vige geen heiliging mag verwachten.P Ca 
nisius' verontwaardiging is niet meer te 
stuiten als hij deze mol in Gods hof de eeu 
wige verdoeming aanzegt, aan het eind van 
deze passage-': 

"Ach, ach, beste Georgius, laat ons, met 
ogen die gesloten zijn voor de wereld, vol 
uit de eerbiedige blik slaan op Hem, die ons 
in het Evangelie heeft uitgenodigd het kruis 
op te nemen; die zich aan de kinderen he eft 
geopenbaard en vertoond, die de afge 
dwaalden tot de ware maatstaf van zijn 
evangelie terugroept, de vermoeiden tot 
zich noodt, die zich geheel en al aan ons 
kan en wil meedelen, opdat wij in armoede 
rijk zijn, onder tegenslagen gelukkig, in 
minachting opgewekt, onoverwinnelijk en 
veilig kunnen leven in de dood. En indien 
wij hem niet willen volgen die ons roept tot 
heiliging, dan kunnen wij toch hen bemin- 

nen en steunen die de betere en verheven 
er genadegaven nastreven. Wij willen allen 
met een christelijke stem aansporen om te 
vatten wie het vatten kan, en om niet om te 
zien wie eenmaal de hand aan de ploeg 
heeft geslagen. Salomo he eft goed gezegd, 
zoals je weet: twist met een mens niet zon 
der oorzaak, zo hij u geen kwaad gedaan 
heeft.l" In hetzelfde hoofdstuk staat: belet 
hem die dat kan niet om goed te doen, of 
schoon u daartoe in staat bent, maar wees 
hem goedgezind.P 

Daarom is het niet genoeg voor je eigen 
geweten te zorgen om je met God te ver 
zoenen; er moet ook gezorgd worden voor 
het zieleheil en de vooruitgang van onze 
broeders, omdat niets zo verwerpelijk is als 
hem met een bezwaar te confronteren, die 
door jouw voorbeeld en spreken steeds 
meer in zijn opvatting bevestigd had moe 
ten worden, indien hij het goede besluit 
had genomen om zich tot Christus te wen 
den. Ik zou, als ik kon, de fout willen uitwis 
sen van velen die soms even lichtzinnig als 
verderfelijk de staat van het volmaakte le 
yen bespreken: zij besluiten deze staat niet 
aan hem te beloven, of schoon hij een klem 
mend beroep op hen doet en zij onthouden 
anderen hun hulp die deze belofte wei 
doen. Ik geloof dat zij anderen liever uitla 
chen dan verder helpen, als die mens en 
schijnen vooruit te lopen in een heilig le 
vensplan. Dit is een zware en verwerpelijke 
vergissing, die ongetwijfeld moet worden 
bestraft door Hem die zelfs de rechtvaar 
digheden zal beoordelen en die hen die 
hun verplichtingen uit de weg gaan zal 
wegdoen, samen met de onruststokers."!" 

Het pleidooi voor de scholastieke theo 
logie blijkt een vast onderdeel van Canisi 
us' gedachten over aard en richting van de 
godgeleerdheid. In een brief uit 1588 aan 
Sebastian Worro, pastoor van de stiftskerk 
van Freiburg, geeft Canisius adviezen voor 
diens theologische studien, met dezelfde 
aandacht voor inzichten en opvattingen uit 
de periode na de eerste eeuwen van de 
kerk: 

"Wat verder de kerkvaders en de vroege 
leraars betreft: ik erken het belang van een 
zorgvuldige lezing van hun geschriften en 
ik raad hun lectuur een ieder aan die niet 
op de eerste plaats intellectuele hoog 
standjes nastreeft, maar zich liever inspant 
in zichzelf of in anderen de liefde aan te 
wakkeren voor die vroege en heilige 
vroomheid, die opgewekt en versterkt moet 
worden, zoals dat een voorvechter van 
Gods Woord past. Want het is de kerkvaders 
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eigen, dat zij de deugden uitbundig prijzen 
en de christenen voor de zonde behoeden. 
We moeten er evenwel voor oppassen dat 
we niet zozeer door liefde voor de kerkva 
ders worden bevangen dat we andere theo 
logen uit recenter tijden verwaarlozen, die, 
of schoon minder welbespraakt en minder 
welsprekend, toch meer dan de kerkvaders 
een helder en onderscheidend licht heb 
ben laten schijnen over kwesties die be 
trekking hebben op vaststaande en welom 
schreven geloofsdogma's, die gekend en 
vastgesteld moeten worden. Voor een goe 
de theoloog komt het er vooral op aan dat 
hij in het oog houdt wat de Heilige Geest 
concilies en theologen uit later tijden op 
niet mis te verstane wijze heeft ingege 
ven."!? 

In dezelfde brief aan Werro - een geeste 
lijke die Canisius kennelijk niet bijzonder 
snugger yond en wiens geleerde ambities 
hij dan ook probeerde te beteugelen - geeft 
Canisius ook uiting aan zijn pastorale be 
kommernis, die een belangrijke plaats in 
neemt in zijn theologie. Pastorale zorg ont 
breekt ten enen male bij Cassander. Zijn 
benadering is die van de wereldvreemde 
intellectueel, wiens advies aan de oprechti 
ge gelovige die zich moet zien staande te 
houden tussen de ruziende partijen (in De 
officio pii ac publicae tranquillitatis vere 
amantis viri, in hoc religion is dissidio, 
1561), in de praktijk onuitvoerbaar was. 
Hoe kon men tot een confessie behoren en 
zich tegelijkertijd verre houden van gebrui 
ken, opvattingen en uitspraken die daar in 
zwang waren, maar door de tegenpartij 
niet gebillijkt werden? Voor Canis ius daar 
entegen is de pastorale zorg het doel waar 
op godgeleerde studies gericht moeten 
zijn. In deze pragmatische benadering van 
de godgeleerdheid past zijn wantrouwen 
jegens de speculatieve theologie, en in dit 
opzicht vindt hij Cassander aan zijn zijde. 
Maar Cassanders weerzin tegen de specu 
latieve theologie was niet ingegeven door 
haar nutteloosheid, maar door haar mid 
deleeuws, barbaars karakter. Het betrof ge 
dachtespinsels van dompers, die de een 
voud en helderheid van het geloof uit de 
christelijke Oudheid hadden versjacherd. 
Canisius: 

"Niet minder belangrijk is het dat de 
zielzorger vaak en veelleest over de zoge 
naamde gewetensvragen ( ... ), aangezien te 
recht door Gregorius de Grote is opgemerkt 
dat de zielzorg de kunst der kunsten en de 
wetenschap der wetenschappen is. Inder 
daad is de toeleg van hen verkeerd, die 

scherpzinnigheden en verheven en buiten 
gewone kwesties betreffende God doorvor 
sen, en zich ten koste van veel inspannin 
gen bezighouden met ik weet niet wat voor 
hemelse wetenswaardigheden, en zich in 
tussen weinig gelegen laten liggen aan wat 
beslist het me est behoort tot de taak en het 
oordeel van de zielzorger."!" 

Deze pastorale bekommernis tempert 
Canisius' vechtlust in het debat met de pro 
testanten. Hij heeft kritiek op roorns-ka 
tholieke theologen die op grave to on pole 
miseren. Zo maant hij Lindanus, die het 
nadien nog aan de stok zou krijgen met ge 
loofsgenoot Cassander, tot gematigdheid 
in een brief uit Regensburg van 25 februari 
1557.19 Ook hieruit blijkt een zekere over 
eenstemming tussen Canis ius en Cassan 
der. De laatste beschouwde immers de op 
lopende heftigheid waarmee Luther zijn 
standpunten had verkondigd, als de voor 
naamste reden van de kerkscheuring. 

2. Ideaalportret van 
Petrus Canisius S.J. 
door Jan Toorop, ver 
vaardigd ter gelegen 
heid van de heiligver 
klaring van Canisius in 
1925. 

'Irenistes patristiques' en 'dogmaticiens' 

Waaruit bestaat nu het verschil in de om 
gang met vroeg-christelijke auteurs tussen 
Cassander en Canisius? Cassander onder- 
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zoekt de vroeg-christelijke Iiturgieen en de 
boeken van de kerkvaders in eerste instan 
tie zonder pragmatische of polemische 
oogmerken. Het gaat hem erom vast te stel 
len hoe de kerk uit de eerste eeuwen na 
Christus eruitzag, wat men geloofde, welke 
riten in gebruik waren. Kennis van de vroe 
ge kerk moest de zestiende-eeuwse christe 
nen tot het inzicht brengen dat hun kerk 
ver van dit ideaal was afgedwaald en van 
bijgelovige smetten en misbruiken gezui 
verd moest worden. Yoor Canisius he eft de 
patristiek een louter apologetische doel 
stelling. De kerkvaders verschaffen de 
rooms-katholieke theoloog ammunitie te 
gen hervormers die de status quo willen 
vervangen door de status quo ante. Als 
maatstaf voor het eigentijdse geloof heb 
ben ze afgedaan; hun boeken kunnen 
hooguit nog dienst do en als stichtelijke lee 
tuur. Yoor een goed begrip van theologi 
sche vraagstukken moet men de boeken 
opslaan van latere, lees: scholastieke theo 
logen. 

Volgens Pontianus Polman (in zijn mo 
numentale studie I:Element Historique 
dans la Controverse religieuse du XVIe Sie 
cle) is het distinctieve kenmerk van de 
(rooms-katholieke) 'irenistes patristiques' 
dat zij zich uit principe beperken tot de ge 
tuigenissen uit de eerste eeuwen der kerk. 
De middeleeuwse theologie laten zij links 
liggen; in hun polemiek met de protestan 
ten blijft de scholastieke theologie on 
besproken.s" In dit opzicht onderscheidt 
Canis ius zich van deze humanistisch gem 
spireerde theologen en behoort hij tot de 
'dogmaticiens', die zich hooguit beperken 
tot de vroege kerkvaders om hun protes 
tantse tegenstanders op eigen terrein te 
kunnen verslaan. 

Toch moet ook Polman erkennen dat 
Canisius een eminent kenner van de patris 
tiek is, wiens editie van de brieven van 
Hieronymus kon wedijveren met die van 
Erasmus. Had hij zijn filologische onder 
zoekingen naar teksten van Cyprianus kun 
nen voltooien, dan zou hij Erasmus met 
diens editie van deze kerkvader overvleu 
geld hebben." In de editiepraktijk is het 
wellicht niet goed mogelijk een scherpe 
scheidslijn te trekken tussen 'irenistes 
patristiques' en 'dogmaticiens', al is het uit 
gangspunt van de tekstbezorgers princi 
pieel verschillend: filologie versus apolo 
gie. Erasmus had immers niet nagelaten 
om zijn Cyprianus-editie te voorzien van 
polemisch commentaar; van de andere 
kant had Canisius in zijn Summa doctrinae 

christianae zich juist verre gehouden van 
polemiek met de protestanten. Het was zijn 
ordegenoot Busaeus die er een 'machine de 
guerre' van had gemaakt, een depot van 
verwijzingen naar bijbel en kerkvaders om 
de protestanten mee om de oren te slaan.22 

De kwestie van de lekenkelk 

Meer nog dan zijn verschillende waarde 
ring voor kerkvaders, scholastiek, het mo 
nastieke leven en de pastorale zorg, bracht 
Cas sanders pleidooi voor de lekenkelk Ca 
nisius tot woede. Naar aanleiding van de 
publicatie van Cassanders De sacra com 
munione christiani populi in utraque panis 
et vini specie consultatio (Z.pl., 1564) 
schreef Canisius op 8 april 1564 aan de je 
zuiet Diego Lafnez: 

"Toch vrees ik dat Georgius Cas sander 
een nieuwe brand zal aansteken, de man 
van wie gezegd wordt dat hij de schrijver is 
van een pas gepubliceerd boek waarin 
wordt verkondigd dat de communie onder 
twee gedaantes voor leken weliswaar niet 
van Godswege geboden is, maar voor ka 
tholieken wenselijk is.''23 

Een paar dagen later, op 14 april 1564, 
schrijft Canisius aan dezelfde Diego Lafnez: 

"Zekere theologen, ik weet niet wie, zijn 
nu naarWenen geroepen om hen in de leer 
te bevestigen, mannen die, zo wordt opge 
maakt uit hun studies, zander kelk en 
vrouw geen christenen willen zijn. Ook ik 
heb gehoord dat op enig punt een kleine 
concessie gedaan wordt, maar ik vertrouw 
erop dat daaraan zulke voorwaarden ver 
bonden zijn, dat die de concessie zelf in 
Duitsland nietig maken. Moge mijn ziel 
niet tot hun gezelschap ingaan. Misschien 
voeg ik bij deze brief de Consultatio over de 
eucharistie die ik je onlangs heb beloofd, 
gepubliceerd ten verderve. De Heer beware 
de katholieken voor valse broeders.'<s 

In een brief aan Diego Lafnez van 12 juli 
1564 verklaart Canisius zijn schrik voor 
Cassanders boekje: de herinnering aan de 
wijze waarop de Boheemse Broeders de le 
kenkelk bevochten hadden: 

"Onlangs heb ik een boekje van Cassan 
der verstuurd, dat naar wij vrezen de katho 
lieke zaak veel schaadt en bij goede men 
sen zware bedenkingen oproept, zodat wij 
zouden wensen dat hij tenminste kort door 
de onzen weerlegd wordt. Zeer velen zijn in 
de war gebracht en ik weet niets treurigers 
wat in deze tijd ons katholieken zou kun 
nen overkomen, omdat wij moeten aan 
zien hoe als het ware een zwaard gegeven 
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wordt aan dolzinnigen en wij verwachten 
dat weldra Babylon zal oprulcken naar wat 
rest van Israel, zodat wij eindelijk hetzelfde 
moeten ondervinden, in gevaarlijker mate 
bovendien, wat de Bohemers is overkomen 
to en hun eenmaal de lekenkelk was toege 
staan door het Concilie van Basel. 25 De le 
kenkelk immers, die het rijk een geweldige 
slag heeft toegebracht, is met hand en tand 
verdedigd, maar de voorwaarden die hun 
zijn gesteld, hebben zij geen van allen in 
acht willen nemen. Christus geve ons bete 
re tijden."26 

Op 8 augustus 1580 schrijft Canisius uit 
Innsbruck een brief aan Wilhelm V van Bei 
eren waarin hij hem adviseert inzake een 
lijst van verboden boeken, die de hertog in 
navolging van zijn vader Albert V wil uit 
vaardigen. Canisius blijkt nog wat idee en te 
hebben voor wat daar zoal op kan. Met de 
opsomming van te muilkorven schrijvers 
levert hij een van de genoemde 'rijtjes' van 
namen waarmee men in de ideeengeschie 
denis zijn voordeel kan doen. Cassanders 
boeken zouden in 1564 op de Index van het 
Concilie van Trente belanden, nadat zijn 
Hymni al eerder, in 1558 en 1559, door de 
theologische faculteit van Leuven en de 
Congregatie van het H. Officie waren ver 
oordeeld. Zijn Opera Omnia, in 1616 gepu 
bliceerd, werden in 1617 op de Index ge 
plaatst. 

"En hier kan ik noch mag ik verzwijgen 
dat sommige schrijvers van deze tijd katho 
lieken genoemd worden en dat hun boeken 
voor waardevol gehouden worden en over 
al als katholiek worden geprezen, maar die 
in werkelijkheid waarachtig geen katholie 
ken zijn. Ik spreek over Georg Witzel, Kon 
rad Cling, Johannes Ferus, Jacob Schopper, 
Georgius Cassander, om van anderen meer 
van dat slag maar te zwijgen? 

Immers, als hun nagelaten geschriften 
eerlijk zouden worden beoordeeld, en naar 
waarheid onderzocht zouden worden, 
vooral volgens de norm en de vaste regel 
van de theologie van het Heilige Concilie 
van Trente, ook al overleveren en bescher 
men zij merendeels de katholieke leer, dan 
moet naar waarheid erkend worden, dat zij 
toch soms wat betreft het ware geloof en de 
katholieke godsdienst in gebreke blijven en 
een zekere afwerking en precisie ontberen, 
waardoor zij niet veilig, zander aanstoot te 
geven gelezen kunnen worden en de lezer 
niet kunnen stichten. Hetzelfde zou ik ge 
zegd kunnen hebben van sommige boekjes 
met preken die niet in de geest van de kerk 
geschreven zijn en die als drukwerk ver- 

spreid worden en zo misvormd zijn door de 
duistere machinaties en leugens van de 
ketters dat zij de benaming katholiek niet 
verdienen, of schoon zij slechts door katho 
lieken zo worden genoemd. Niemand kan 
zeggen tot waar de drieste en dolzinnige 
ketterij is doorgedrongen, die boeken en 
zowat alle heilige zaken heeft verpest voor 
ons, zeer ten nadele van de katholieke kerk 
en van groot gevaar voor het geweten van 
de gelovigen.v" 

De geschiedenis heeft Canis ius in het gelijk 
gesteld: hij werd heilig, Cassander verbo 
den. Maar de kerkhistoricus hoeft geen re 
vanche na te streven: voor hem zijn het 
twee zestiende-eeuwers die elk op hun ei 
gen wijze uitdrukking gaven aan hun op 
vatting van de rooms-katholieke leer. Dat 
de een sympathieker oogt dan de ander is 
een zinsbegoocheling, die evenwel recht 
van bestaan heeft en het verdient bestu 
deerd en miss chien weerlegd te worden. 

Rob van de School' (1959) doceert moderne 
letterkunde (19de eeuw) bij de afdeling 
Nederlands van de Katholieke Universiteit 
Nijmegen, waar hij in het kader van het 011- 
derzoekprogramma Christelijk Cultureel 
Erfgoed ook een biografie uoorbereidt over 
Petrus Canisius. Adres: Ionckherenhof 42, 
6581 GD Malden. 

Noten 

1 Het loopgeriefvan de heilige bevindt zich, samen 
met zijn wandelstok, in een vitrine in het Canisius 
college te Nijmegen, waaruit Thjum en de ik-figuur 
de relikwieen willen ontvreemden: "We bleven een 
tijdje zwijgend staan kijken naar de voorwerpen ach 
ter het ontspiegelde glas. De schoenen, die qua mo 
del wel iets van pantoffels weghadden, verkeerden 
in sterk verweerde staat: het leer was op het zwarte af 
donkerbruin, over het hele oppervlak gebarsten, en 
hier en daar gescheurd en met rafelige touwtjes bij 
eengehouden. Ingedeukt, verzakt, uitentreuren op 
gelapt..." De uitstalling ontlokt Thjum de opmer 
king: "Precies wat een zelfmoordenaar achterlaat 
aan de rand van de plomp". (A.F.Th. van der He 
ijden, Vallende ouders. Amsterdam 198711, 35). De 
schoen en bevinden zich thans in de Canisiuskerk te 
Nijmegen en staan afgebeeld in Julius Oswald S.J. 
und Peter Rummel (red.), Petrus Canisius - Reformer 
der Kirche. Augsburg 1996, afb. 16. 
2 Zie Canisius' brief aan Cornelius Herlenus a Ro 
senthal uit 1561 (Beati Petri Canisii ... Epistulae etAc 
ta, vol. III (1561, 1562). Freiburg (i.B.) 1901, 280). 
Over Canisius' verhouding tot Erasmus: Karlheinz 
Diez, Petrus Canisius als Theologe, in: Julius Oswald 
S.J. und Peter Rummel (red.), Petrus Canisius - Refor 
mer der Kirche. [AugsburgJ 1996,178-193: 184-185. 
Voorts: Anton Troll, Der hI. Petrus Canisius und 
Erasmus, Ephemerides Mariologicae 24 (1974), 347- 
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367; J.H.M. Tesser 5.1., Petrus Canisius als humanis 
tisch geleerde. (Diss.) Amsterdam 1932, 267-272. 
3 Stefan Zweig, Triomf en tragiek van Erasmus van 
Rotterdam. [Vertaling Reinier P. Sterkenburg.l Maas 
tricht - Brusse11934, 138-142. Menno ter Braak ver 
dedigt in zijn opstel 'Erasmus en Luther' Zweigs 'vie 
rornancee' van Erasmus (Verzameld Werkv. Amster 
dam 1949, 360-367) en wijst op het motiefvan de te 
genstelling tussen Erasmus en Luther in een brief 
van de anarchist Bakoenin, die de zachtmoedige Th. 
Herzen aanspoorde om op te houden met Erasmus 
te zijn en een man a1s Luther te worden. 
4 Paul Begheyn 5.)., Petrus Canisius. Beeldvorming 
vall eell heilige in de Nederlandse kunst van de ne 
gentiende en tiointigste eeuw. Nijmegen [Nijmeegs 
Museum Commanderie van Sint-Ian] 1997,20. 
5 Karlheinz Diez, Christus und seine Kirche. Zum 
Kirchenuerstdndnis des Petrus Canisius. Paderborn 
1987,22. 
6 Zie: Rob van de Schoor, Cas sanders lofzang op 
Brugge als voorspel van zijn irenisme, Handelingen 
van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht 011- 
der de benaming 'Societe d'Bmulation' te Brugge. 
Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van de ge 
schiedenis en oudheden van vlaanderen 135 (1998) 
[= versch. 1999], 55-83. 
7 Een poging de (erasmiaanse) werkwijze van Cas 
sander (en Witzel) te beschrijven werd ondernomen 
door Barbara Henze, 'Erasmianisch: Die "Methode", 
Konflikte zu losen? Das Wirken Witzels und Cas san 
ders, in: M.E.H.N. Mout, H. Smolinsky en J. Trapman 
(red.), Erasmianism: Idea and Reality. [= Verhande 
lingen van de Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, Nieuwe 
Reeks, deeI174.] Amsterdam 1997, 155-168. 
8 Zie voor deze affaire: Maria E. Nolte, Georgius Cas 
sander ell zijn oecumenisch streven. Nijmegen 1951, 
9-11; en: Julius Oswald s.r., Petrus Canisius - ein Le 
bensbild, in: Julius Oswald s.r. und Peter Rummel 
(red.), Petrus Canisius - Reformer der Kirche. [Augs 
burg) 1996,26-28. 
9 GUnter von Roden, Die Uniuersitdt Duisburg. Mit 
einem Beitrag von Hubert J edin "Der Plan einer U ni 
versitatsgrundung in Duisburg". Duisburg 1968, 57- 
58 (noot 15), 23, 55. Zie over Cassanders betrekkin 
gen met Duisburg: Humanismus als Reform am 
Niederrhein. Konrad Heresbach 1496-1576. Bielefeld 
1996,150-151. 
10 Zie: Heribert Smolinsky, Humanistische Kirchen 
ordnungen des 16. Iahrhunderts a1s kirchenpoliti 
sche "via media" in Jillich-Kleve-Berg, in: Meinhard 
Pohl (red.), Der Niederrhein im Zeitalter des Huma 
nismus. Konrad Heresbach und sein Kreis. Bielefeld 
1997, 57-72. 
II Otto Braunsberger (ed.), Beati Petri Canisii, So 
cietatis [esu, Epistulae et Acta, vol. ! (1541-1556). 
Freiburg (LB.) 1896,366. 
12 Cassander, De articulis religionis ... consultatio, 
art. XXV: 'De Monachatu'; Maria Nolte, Georgius Cas- 

sander en zijn oecumenisch streven, 92. 
13 BeatiPetri Canisii ... Epistulae etActa, vol.: (1541- 
1556). 367-368. 
14 Spreuken 3:30. 
15 Spreuken 3:27. 
16 Ps. 9:5; 124:5. 
17 Beati Petri Canisii ... Bpistulae et Acta, vol. VIII 
(1581-1597),273. 
18 Beati Petri Canisii ... Epistulae et Acta, vol. VIII 
(1581-1597),274. 
19 Beati Petri Canisii ... Epistulae et Acta, vol. II 
(1556-1560), 71-78. Zie ook: P.Th. van Beuningen, 
Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop. Bij 
drage tot zijn biografie (1525-1576). Assen 1966, 213, 
220. 
20 Pontien Polman, L'Element Historique dans la 
Controuerse religieuse du XVIe Steele. Gembloux 
1932,389-390. 
21 Polman, L'Elemellt Historique, 393-394. 
22 Polman, L'Blement Historique, 402-403. 
23 Beati Petri Canisii ... Epistulae et Acta, vol. lV 
(1563-1565). 484. 
24 Beati Petri Canisii ... Epistulae et Acta, vol. lV 
(1563-1565),499. 
25 Het Concilie van Basel vond plaats in 1431-1437. 
Aanhangers van tegenpaus Felix V zetten het Conci 
lie voort tot 1449. 
26 Beati Petri Canisii ... Epistulae et Acta, vol. lV 
(1563-1565),590-591. 
27 Georg Witzel (1501-1573; ADB XLlIl, 657-662), een 
van de beroemdste Duitse irenisten (een recente pu 
blicatie over hem is: Barbara Henze, Aus Liebe zur 
Kirche Reform. Die Bemuhungen Georg Witzels 
(1501-1573) um die Kircheneinheit. (Diss.) MUnster 
1995); Konrad Cling (?-1556; ADB rv, 333-334), fran 
ciscaan; Johannes Ferus (1494-1554, ADB VI, 721- 
722), franciscaan, beinvloed door de opvattingen 
van de Hervormers; zelf zegt hij te moe ten toegeven 
"aus dem Unrathe der Neuerer zuweilen eine Perle 
ausgegraben zu haben"; Jacob Schopper (?-1554; 
ADB XXXI!, 374-375), humanist en priester; zijn Kate 
chismus (1548) zorgde voor veel beroering in de ka 
tholieke kerk door de concessies die daarin aan de 
protestanten waren gedaan, vooral op het punt van 
de sacramentenleer. 
Cling wordt door Cas sander aangehaald in het arti 
kel 'De Monachatu' in zijn De articulis religionis ... 
consultatio, als verdediger van zijn stelling dat van 
een leven volgens de orderegels geen heiliging mag 
worden verwacht. Cling (in zijn Loci communes 
theologici pro ecclesia catholica (Keulen 1559), CXVJ 

II): "Hoc cavendum est, ne ponatur justitia, id est, 
salus in huiusmodi observationibus, id est, ne quis 
putet se promereri justitiam et remissionem pecca 
torum & gratiam, huiusmodi servandis ritibus; nam 
justificationem & gratiam impetrare, fit per fidem in 
Christum." 
28 Beati Petri Canisii ... Epistulae et Acta, vol. VI! 
(1572-1581). 553-554. 
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"Dit is wel een bij uitstek verdienstelijke tijd". 
De zusters Onder de Bogen in Indonesie tijdens en 
vlak na de Tweede Wereldoorlog (I) 

Liesbeth Labbeke 

"Palembang, 17 april 26031 

I k zit met Zuster Catharinia, Zuster Ti 
mothee, Zuster Paulie, Zuster Rumolda 
en Zuster Theresetta hier. De anderen 

zitten samen met de Benkoelse Zusters in 't 
kamp van Bengkoelen. Wij zijn allemaal 
vrolijk en gezond. We hebben volop werk 
en help en de vrouwen en de kinderen. Het 
leven is altijd mooi, altijd waard om geleefd 
te worden, maar dit is wel een bij uitstek 
verdienstelijke tijd. Er is zooveel reden van 
dankbaarheid, als we de zaken bovenna 
tuurlijk kunnen blijven bekijken! En God is 
altijd oneindig goed en wijs. 't Is zo heerlijk 
alleen nog maar Hem te hebben, die alles 
ten goede keert voor die op Hem vertrou 
wen. Van Java weten wij niets. Allerharte 
lijkst gegroet. 
Uw zo liefhebbende Zuster Laurentia. 
Vrouwenkamp. Palernbang"? 

Dit bericht werd in 1943 door zuster Lau 
rentia de Sain geschreven aan het moeder 
huis van haar congregatie in Maastricht. 
Op dat moment was ze geintemeerd in een 
van de kampen die de Japanse troepen na 
de invasie van maart 1942 inrichtten voor 
de niet-autochtone'' bevolking van het ge 
bied. Zuster Laurentia was lid van de con 
gregatie van de Zusters van Liefde van de 
H. Carolus Borromeus, die in 1837 in Maas 
tricht gesticht was door Elisabeth Gruyters. 
De congregatie kreeg de bijnaam 'Onder de 
Bogen', een verwijzing naar de bogen die 
het moederhuis in Maastricht verbinden 
met de Sint Servaaskerk. De zusters combi 
neerden een leven van gebed met liefda 
digheidswerk dat voornamelijk bestond uit 
verpleging en diverse activiteiten op het 
gebied van opvoeding en onderwijs. In de 
loop van de negentiende eeuw opende de 
congregatie huizen in heel Nederland en 
aanvaardde ze opdrachten in verschillende 
scholen, ziekenhuizen, tehuizen en wees 
huizen.? De gevangenschap die zuster Lau 
rentia samen met andere leden van haar 
congregatie meemaakte van 1942 tot 1945, 
zou om verschillende redenen een diep 
gaande invloed uitoefenen op het leven 

van deze zusters in Indonesie in de jaren na 
de Tweede Wereldoorlog. 

In het kader van mijn promotieonderzoek 
bestudeer ik de ontwikkelingen binnen de 
bovengenoemde congregatie in Nederland 
en Indonesie tussen 1940 en 1988. Belang 
rijke veranderingen op het vlak van wetge 
ving, organisatie, spiritualiteit en werk 
zaamheden worden geanalyseerd en 
geplaatst tegen de achtergrond van in 
vloedrijke gebeurtenissen in kerk en maat 
schappij, zoals de dekolonisatie van Indo 
nesie en de vernieuwingen van het Tweede 
Vaticaans Concilie. Tevens zal aandacht be 
steed worden aan de ontwikkeling van de 
verhoudingen tussen Nederlandse en In 
donesische zusters binnen de congregatie. 

Als terminus a quo werd 1940 genomen 
omdat verwacht mocht worden dat de 
Tweede Wereldoorlog een breekpunt in de 
geschiedenis van de congregatie gevormd 
he eft. Na de oorlog veranderden zowel de 
Nederlandse als de Indonesische maat 
schappij drastisch. De zusters moesten 
zich aan deze veranderingen aanpassen, 
met als gevolg dat het kloosterleven sterk 
veranderde. Voor 1988 als eindjaar is geko 
zen omdat toen een voorlopig einde kwam 
aan een periode van experimenten en her 
vormingen in de congregatie. In dat jaar 
werden de nieuwe constituties officieel ge 
ratificeerd door het Vaticaan. Een periode 
van reflectie en adaptatie aan de ideeen 
van het Tweede Vaticaans Concilie werd 
hiermee voorlopig beeindigd. 

Deze bijdrage bespreekt de positie van de 
Nederlandse en de Indonesische zusters in 
de congregatie in Indonesie. Om een zo 
duidelijk mogelijk beeld te schetsen van de 
ontwikkelingen in de hier behandelde pe 
rio de, bespreek ik eerst het missiewerk van 
de Zusters Onder de Bogen in Indonesie 
voor de Tweede Wereldoorlog. Daarbij zal 
ik mij concentreren op de relaties tussen 
Nederlandse en autochtone zusters en op 
de positie van deze laatste groep in de con 
gregatie voor de Japanse invasie. De tweede 
paragraaf van deze bijdrage behandelt de 
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De eerste postulanten 
en novice van het novi 
ciaat van de Zusters 
Onder de Bogen in Ne 
derlands-Indie met 
Moeder Lioba van 
Haastert, novicen 
meesters, 1933. Met 
dank aan Zr. Matthee 
Killian voor haar vrien 
delijke hulp bij het zoe 
ken van de illustraties. 

ervaringen van de twee groepen tijdens de 
oorlog. Naoorlogse spanningen, zowel in 
de communiteiten als tussen zusters en de 
kerkelijke hierarchie in Indonesie, zullen 
aan bod komen in een derde gedeelte. Ik 
besluit mijn bijdrage met een epiloog 
waarin kort de verdere evolutie van de on 
derlinge verhoudingen in de laatste decen 
nia geschetst zal worden. De tekst zal in 
twee afieveringen verschijnen, waarbij een 
eerste luik de paragrafen een en twee bevat 
en het tweede luik bestaat uit het derde ge 
deelte van de tekst met besluit en epiloog. 

De bevindingen die in deze tekst gepre 
senteerd worden, zijn de voorlopige resul 
taten van onderzoek dat in hoofdzaak ge 
baseerd is op de archieven van de 
congregatie in Maastricht en Yogyakarta. 
Daarnaast werden gedenkboeken geraad 
pleegd, geschreven door enkele van haar 
leden en door de congregatie in eigen be 
heer uitgegeven. Een scrip tie voor het doc 
toraal examen geschiedenis aan de univer 
siteit van Yogyakarta, geschreven in de 
jaren zeventig door een Indonesische zus 
ter en in 1992 uitgegeven door de congre 
gatie, levert interessante informatie met 
betrekking tot de geschiedenis van de Zus 
ters Onder de Bogen in Indonesie tussen 
1918 en 1960. Deze studie is niet alleen op 
archiefrnateriaal, maar ook op interviews 
gebaseerd en richt zich op de relaties tus 
sen Nederlandse en Indonesische zusters 

binnen de congregatie in het naoorlogse 
Indonesie.? 

Opmerkingen met betrekking tot de 
huidige situatie in de congregatie zijn ge 
baseerd op persoonlijke observatie en ge 
sprekken met zusters in Indonesie en Ne 
derland. Van 21 juni tot 1 september 1997 
en van 28 juni tot 25 augustus 1999 heb ik 
bij de zusters in Indonesie verbleven, voor 
het merendeel in de kloosters 'Panti Rapih' 
en 'Santa Anna' in Yogyakarta. Deze infor 
matie werd aangevuld met literatuur over 
de geschiedenis van Indonesie in de twin 
tigste eeuw en over de peri ode van de 
Tweede Wereldoorlog in Indonesie en Ne 
derland. Vergelijkingsmateriaal werd ge 
vonden in literatuur met betrekking tot de 
recente geschiedenis van andere Neder 
landse congregaties. 

1. De jaren voor de oorlog 

1.1. Het missiewerk in Nederlands- Indle, 
1918-1942 

Dankzij de bekendheid die de Zusters On 
der de Bogen in Nederland als verpleeg 
congregatie vanaf hun stichting in 1837 
verworven hadden, werden ze in 1915 door 
Mgr. E.S. Luypen Sf. apostolisch vicaris van 
Batavia, uitgenodigd om in Nederlands-In 
die te komen werken. In Batavia, het huidi 
ge Jakarta, waren verpleegsters nodig voor 
een katholiek ziekenhuis dat geopend zou 
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worden ten behoeve van de Europese in 
woners. Na rijp beraad reageerde het 
bestuur van de congregatie positief op deze 
vraag, maar met de opmerking dat de con 
gregatie het betreurde niet voor de 
autochtone bevolking te kunnen gaan wer 
ken. In januari 1919 begonnen de eerste 
tien zusters als verpleegster te werken in 
het Sint Carolus Hospitaal in Bata 
via." Hiermee werd de congregatie de 
zevende gemeenschap van vrouwelijke re 
ligieuzen die zich in Nederlands-Indie ves 
tigde.? 

Gedurende de eerste elf jaren van hun 
verblijf op Java zouden de zusters enkel Eu 
ropeanen verzorgen in katholieke zieken 
huizen in Batavia, Bandung en Yogyakarta. 
Pas in 1930 kon de congregatie haar werk 
terrein uitbreiden en ook de autochtone 
bevolking benaderen. In dat jaar openden 
de zusters met de hulp van de familie 
Schmutzer het Sint Elizabeth ziekenhuis en 
een polikliniek voor de autochtone bevol 
king in Ganjuran bij Yogyakarta," Verder 
kwamen er in de loop van de jaren dertig 
afdelingen voor autochtone patienten in de 
andere hospital en van de congregatie. Op 
deze afdelingen was de prijs van de verzor 
ging lager, zodat behandeling ook in het 
bereik van de Javaanse en Chinese bevol 
king kwam. Tevens werden er scholen ge 
opend voor de lokale bevolking. In de ogen 
van de zusters zelf startte het 'echte' missie 
werk dan ook pas in 1930.9 

1.2. De opening van een noviciaat 
Toen de zusters in hun werk ook met de au 
tochtone bevolking op Java in contact kwa 
men, dienden zich verscheidene autochto 
ne meisjes aan die religieuze wilden 
worden. Aangezien de clerus de vorming 
van inlandse religieuzen aanmoedigde, 
opende de congregatie in 1933 een novici 
aat, dat eerst in Batavia en vanaf 1934 in 
Yogyakarta gevestigd was. In theorie was de 
bedoeling van het missiewerk namelijk 
'fundare ecclesiam', de stichting van sterke 
lokale kerken die op termijn zonder Euro 
pese hulp zouden kunnen functioneren. 
De opleiding van zowel mannelijke als 
vrouwelijke religieuzen werd gezien als een 
van de voorwaarden om dit doel te berei 
ken. Deze ideeen werden voor het eerst ge 
uit in 1919 door paus Benedictus XV in zijn 
encycliek Maximum Illud. In de jaren twin 
tig werden ze door missiologen overgeno 
men en uitgewerkt.l? In 1926 herhaalde 
paus Pius XI ze in zijn encycliek Rerum Ec 
clesiael) 

Het leven van de Javaanse en Chinese 
novicen in Yogyakarta verschilde nauwe 
lijks van dat van de Nederlandse meisjes 
die hun vorming in Maastricht kregen. De 
inlandse meisjes moesten zich niet alleen 
aanpassen aan de specifieke regels van het 
congregatieleven, maar ook de Nederland 
se gewoonten en gebruiken aanleren die 
daar bij de Zusters Onder de Bogen bij 
hoorden. Hun gehele leven was gebaseerd 
op de Nederlandse levensstijl van die tijd. 
Zo moesten ze voortdurend Nederlands 
spreken. Ze baden, aten, werkten en slie 
pen op dezelfde uren als de novicen in Ne 
derland. De maaltijden waren gebaseerd 
op de Nederlandse keuken. Aanvankelijk 
droegen de postulanten habijten die ge 
maakt waren van de zware, zwarte serge die 
men in Nederland gebruikte, hoewel ge 
profeste zusters witte katoenen kledij droe 
gen die beter geschikt was voor het tropi 
sche klimaat. Uit getuigenissen van zusters 
heb ik verno men dat ook de Nederlandse 
hygieneregels toegepast werden. De meis 
jes mochten zich bijvoorbeeld niet elke dag 
volledig baden, zoals ze gewend waren. 
Voor velen verliep de aanpassing aan deze 
regels moeizaam. 

De zusters probeerden de Nederlandse 
kloostercultuur dus zo letterlijk mogelijk 
over te planten naar Nederlands-Indie, De 
Iavaanse en Indo-europese kandidaten 
moesten zich volle dig aanpassen aan het 
kloosterleven zoals dat in Nederland werd 
beleefd. Om deze uniformiteit te bevorde 
ren, werden tot aan de Tweede Wereldoor 
log zelfs Nederlandse postulanten en novi 
cen naar Nederlands-Indie gestuurd om 
hun vorming op Java te doorlopen. Hier 
werd de toon gezet voor een sfeer die tot 
het midden van de zestiger jaren in de con 
gregatie zou blijven leven: het communi 
teitleven in de missie moest een exacte ko 
pie zijn van dat in Nederland. 

Wanneer de novicen hierover opmer 
kingen maakten, werd hen gezegd dat ze 
niet in een Nederlandse congregatie moes 
ten intreden indien ze de gebruiken ervan 
niet wilden ovememen.F Hoewel de Zus 
ters Onder de Bogen niet alleen stonden 
met hun aanpak - de Zusters Penitenten 
Recollectinen van Etten bijvoorbeeld, 
stuurden alle autochtone kandidaten naar 
het moederhuis van de congregatie in Ne 
derland om daar hun vorming te doorlo 
pen13 - waren er ook congregaties die spe 
ciale 'nevenstichtingen' voor de Javaanse 
en Chinese kandidaten oprichtten, zoals de 
Franciscanessen van Heythuysen.l" 
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Novicen na de inkle 
ding met hun familie. 
Op de voorgrond (met 
kruis om de hals) de 
novicenmeesters, Moe 
der Lioba van Haastert, 
jaren '30. 

De organisatie van het noviciaat weer 
spiegelt een aantal opvattingen van de Ne 
derlandse zusters met betrekking tot het 
religieuze leven, het missiewerk en hun po 
sitie in Nederlands- Indie, De manier waar 
op de kandidaten opgeleid werden geeft 
een beeld van de vooroorlogse verhoudin 
gen tussen de zusters en de cultuur van het 
missieland waarin ze werkten. In theorie 
gold een houding van respect voor de loka 
le culturen en aanpassing aan hun ge 
woonten als een noodzakelijke voorwaarde 
voor de stichting van sterke kerken in de 
missielanden.P In de dagelijkse praktijk 
was deze visie echter niet altijd terug te vin 
den. Het lijkt erop dat de zusters het religi 
euze leven verbonden met een Nederland 
se levenswijze. Om een goede religieuze te 
worden, moesten de novicen de bestaande 
gewoonten en gebruiken van de congrega 
tie zonder aanpassingen overnemen. 

1.3. De positie van de autochtone zusters 
in de congregatie v66r de Tweede 
Wereldoorlog 

De positie van de autochtone zusters in de 
congregatie tot het begin van de oorlog 
werd bemvloed door drie factoren. De eerst 
ingetreden inlandse zusters waren pas in 
1935 geprofest!", zeven jaar voor de Japan 
se invasie.!? Hun ervaring als kloosterzus 
ter was derhalve nOg beperkt. Bovendien 
waren de autochtone zusters in de minder- 

heid: in 1942 behoorden 38 van de 156 "Bo 
genzusters" die in Nederlands-Indie ver 
bleven tot de autochtone volkeren. Samen 
vormden zij slechts 24% van de zusters in 
Nederlands- Indie.l" Tenslotte waren de op 
leidingsmogelijkheden voor inlanders be 
perkt door richtlijnen van de koloniale 
overheid. Het hoogste diploma dat inlan 
ders volgens de wet mochten behalen in de 
verpleegkunde, was dat van 'mantri' of 
hulpverpleegkundige.l" 

Deze omstandigheden zorgden ervoor 
dat de autochtone zusters voor de oorlog 
geen verantwoordelijke posities verwier 
yen binnen de congregatie. Ze waren bijge 
volg niet gewend beslissingen te nemen of 
verantwoordelijkheid te dragen. Hun hou 
ding was er een van volgzaamheid. Boven 
dien hadden ze in het noviciaat geleerd 
zich volle dig aan de Nederlandse cultuur 
en gewoonten, die het dagelijks leven in de 
kloosters bepaalden, aan te passen. 

2. De Tweede Wereldoorlog 

2.1. De bezetting van de Indische archipel 
door Japanse troepen 

Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
zou de in de congregatie bestaande ver 
houdingen drastisch veranderen. Reeds 
vanaf de bezetting van Nederland door 
Duitse troepen op 10 mei 1940was hetcon 
tact tussen de kolonie en het moederland 
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verbroken.P De zusters in Nederlands-In 
die, die normaal voor belangrijke beslissin 
gen en personele en financiele steun af 
hankelijk waren van het algemeen bestuur 
in Maastricht, moesten het beleid van dan 
af voortzetten zonder de normale hulp en 
leiding vanuit Nederland. Sinds 1931 be 
schikte de congregatie in Indonesie echter 
over een missieoverste-'. zodat dat geen 
grote problemen opleverde. Einde 1941 
kwam de oorlog dichterbij voor de Neder 
landers in de kolonie. In de nacht van ze 
yen op acht december van dat jaar begon 
nen J apanse troepen met de verovering van 
Zuidoost Azie. Hun bedoeling was het hele 
gebied onder Japans gezag samen te bren 
gen als Grater Oost-Azie. De regeringen 
van de Verenigde Staten, Groot-Brittannie 
en Nederland reageerden onmiddellijk met 
een oorlogsverklaring. Reeds eind decem 
ber arriveerden Japanse troepen op de 
noordelijke eilanden van de Indische archi 
pel, waarna ze verder oprukten naar het 
Zuiden. In mei was de gehele archipel be 
zet door het Iapanse leger.22 

AIle inwoners van geallieerde nationali 
teit werden gemterneerd in kampen. De 
hoofdbedoeling van deze internering was 
iedereen op te sluiten die gevaarlijk kon 
zijn voor het Japanse gezag in de bezette 
gebieden.P Na de invasie beseften de 
plaatselijke Japanse legercommandanten 
dat elke geallieerde burger een bedreiging 
kon vormen voor het militaire bestuur en 
de krijgsoperaties, aileen al door zijn of 
haar aanwezigheid. De bedoeling van de 
Iapanse inval was namelijk de definitieve 
eliminatie van de Westerse invloed in Azie, 

Japan wilde een "Sfeer van Gemeenschap 
pelijke Welvaart in Groter Oost-Azie" cree 
reno Zuidoost-Azie moest gedekoloniseerd 
en volledig onder Iapanse invloed gebracht 
worden, en daartoe diende alle Westerse 
invloed uitgebannen te worden. Alleen al 
de aanwezigheid van Westerse burgers in 
de samenleving kon de vorming van een Ia 
panse invloedssfeer verhinderen. Daarom 
moesten ze aIlemaal uit de samenleving 
verdwijnen.P 

De verovering van Sumatra begon mid 
den februari 1942. Vanaf begin april wer 
den de Europeanen er geintemeerd. De in 
ternering gebeurde op verschillende 
manieren, afhankelijk van de situatie. Op 
Zuid-Sumatra mochten de Europeanen 
nog enkele weken na de invasie thuis blij 
Yen, waarna ze onverwacht binnen een uur 
allemaal geintemeerd werden. In Medan 
kregen de burgers 24 uur de tijd om zich 
klaar te maken voor de interne ring. In de 
nacht van 28 februari op 1 maart landden 
de Iapanners op Java. De Iapanse bevel 
voerder op Java, Imamura, yond het onver 
antwoord om aile Europeanen direct te in 
terneren. Dit rijke en dichtbevolkte gebied 
vereiste volgens hem een zorgvuldig be 
stuur, indien de Japanners er ten volle pro 
fijt van wilden trekken. Vanaf de maand 
mei moest Imamura toch overgaan tot een 
geleidelijke opsluiting van de Europese 
burgers, aangezien het aantal troepen op 
Java sterk verminderd zou worden. Daar 
door verminderden de controlemogelijk 
heden en om ongeregeldheden en subver 
sieve acties van de kant van de Europeanen 
te vermijden moesten ze zo veel mogelijk 
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samen gebracht worden. In juli 1942 werd 
het eerste interneringskamp op Java inge 
richt en bevolkt." 

2.2. De situatie van de Nederlandse 
zusters: internering in kampen 

Ook de Nederlandse zusters werden opge 
sloten achter de bamboe afrastering van de 
vrouwenkampen op Java en Sumatra. De 
zusters die zich op Sumatra bevonden, 
werden vanaf april 1942 gemtemeerd in 
Palembang en Bengkoelen.P Op Java wer 
den de zusters in 1943 opgeroepen voor in 
ternering in Batavia en Bandung.s? 

Na hun bevrijding hebben enkele Ne 
derlandse zusters hun kampervaringen op 
papier gezet in brieven gericht aan de alge 
mene overste van de congregatie. Uit deze 
brieven kunnen we afleiden dat hun inter 
nering een ingrijpende ervaring was. De le 
vensomstandigheden in de kampen waren 
hard. Er was tekort aan ruimte, privacy, 
voedsel, hygiene en geneeskundige verzor 
ging. Bovendien heerste er een voortduren 
de angst voor de Iapanse bewakers, die een 
sterke discipline eisten en niet terug 
schrokken voor het uitdelen van lijfstraf 
fen. Hoewel dat niet strookt met de werke 
lijkheid, was een meerderheid van de 
gevangenen er van overtuigd dat de Japan 
ners hen allemaal wilden vermoorden.s" 

Voor de zusters betekende de interne 
ring bovendien dat ze hun kloosterleven 
niet konden voortzetten. In veel gevallen 
moesten ze een barak delen met andere 
vrouwen en overal werden ze verplicht zich 
te schikken naar de dagorde van het kamp. 
Afhankelijk van de karnpcommandant, 
mochten ze in sommige kampen hun ha 
bijt blijven dragen, maar meestal waren 
godsdienstoefeningen verboden. Van de 
gevangenen werd zware arbeid geeist, in de 
kampen zelf en vaak ook op het veld. Naar 
mate de tijd vorderde, werd het regime in 
de kampen strenger en verslechterden de 
levensornstandigheden.P Tussen 8 juni 
1944 en 3 november 1945 overleden acht 
tien zusters in de kampen aan ziekte en ge 
brek.I? 

De ontberingen in de kampen kregen bij 
de zusters die zich hierover uitgelaten heb 
ben een religieuze invulling. Ze voelden 
zich door God gesteund. "Maar o [nze] L[ie 
vel H[eer] die heeft ons nooit alleen gela 
ten. Vanaf de Ie interneringstijd zorgde Hij 
voor alles (materieel). Op bijna wonderba 
re wijze wist Hij 't nodige op de juiste tijd te 
geven, zodat ons vertrouwen in Hem hoe 
langer hoe groter werd".31 Ook leefde onder 

de zusters een sterk gevoel beschermd te 
worden door God. "Maar gelukkig slaapt 
O[nze] L[ieve] H[eer] niet. Hij waakt over 
z'n eigen werk en over zijn arb eiders en ar 
beidsters. Dat hebben we in ons kample 
yen en nu zo dikwijls ondervonden'i= 
Daardoor verdween bij sommigen zelfs de 
angst voor de bezetter. "En toch - geen 
angst meer voor die ruwe kerels - wonder 
lijk kalm ging je je gang. Ook later, bij ande 
re dergelijke gelegenheden diezelfde onge 
wone kalmte en rust. En je wist, 't was de 
lieve Heer, die je liet voelen, dat je in Zijn 
Hand was en - je was niet bang, wachtte 
kalm afwat er ging gebeuren"." 

Het harde kampleven intensiveerde ook 
het religieuze leven zelf van de zusters. Zo 
beleefden ze religieuze feesten intens, on 
danks het feit dat ze niet openlijk en met 
luister gevierd konden worden: "En toch 
het geheim van het lijden en de ontbering 
we moesten 't 's avonds spontaan beken 
nen - Kerstmis Paschen en de andere grote 
feesten, hebben we nergens zo intens be 
leefd met een grote, diepe vreugde en in 
nerlijke vrede, dan juist daar".34 Ook het 
overlijden van zusters werd door deze in 
tense ervaringen bepaald: "Allen zijn volko 
men overgegeven afgestorven, sommigen 
.lilij".35 De zusters ervoeren het overlijden 
van een medezuster als zinvol. Door haar 
ontberingen moedig te dragen tot het ein 
de, kon een zuster haar religieuze roeping 
ten volle beleven en doorleven: "'t Doet U 
pijn, dit alles te horen, maar ze was zelf zo 
gelukkig, weet U. Iezus heeft haar ten volle 
zijn bruid gemaakt't'" Sommige zusters ga 
yen aan dat hun roeping sterker geworden 
was in het kamp: "Maar mijn roeping is 
juist nu, nu we zo'n lange tijd geen kloos 
terleven meer gehad hebben, veel en veel 
hechter geworden'P? In het algemeen wa 
ren zusters dankbaar voor de ervaring: 
"God zij geprezen, ja wat een rede[n] tot 
dankbaarheid. Wij hebben veel meege 
maakt, maar moeilijkheden brengen ons 
dichter bij O[nze] L[ieve] Heer".3B 

In deze positieve terugblik op hun 
kampleven, wijken de zusters af van de 
zienswijze van de leken, die hun kamper 
varing bijna allemaal als een uitsluitend 
negatieve ervaring beschreven hebben.P 
De religieuze orientering van de zusters 
maakte het hen dus mogelijk om een ingrij 
pende en voor anderen negatieve ervaring 
als het kampleven toch een positieve invul 
ling te geven en zo draaglijker te maken. 
Toch is ook voor verschillende zusters de 
verwerking van de kampervaringen na de 

16 TNK JG. 3 (2000' 



oorlog moeilijk geweest. Velen zijn na hun 
repatriering voor herstel niet meer terugge 
keerd naar Indonesie, 

2.3. De situatie van de autochtone zusters 
Zoals hierboven verrneld, ontkwamen 
slechts 36 leden van de congregatie aan de 
internering. De meeste van hen waren in 
lands: naast een Sioveense en een Duitse 
bleven 24 Iavaanse, acht Indo-europese en 
twee Menadonese zusters in vrijheid. Aan 
gezien men reeds vooraf met de mogelijke 
internering van alle Nederlanders rekening 
hield, had het missiebestuur wei maatrege 
len genomen om deze situatie zo goed 
mogelijk op te vangen. Daarom waren alle 
Javaanse en Indo-europese zusters samen 
gebracht in Batavia en Centraal Java en was 
onder hen een missiebestuur van Indo-eu 
ropese zusters benoemd. Op die manier 
kon het werk voortgezet worden in het Pan 
ti Rapih ziekenhuis in Yogyakarta en in het 
ziekenhuis, de drie poliklinieken, het wees 
huis en de school van Ganjuran, een dorp 
vlak bij die stad.40 Ook in Batavia bleven in 
landse zusters zelfstandig werken to en de 
Nederlandse zusters in 1943 gemtemeerd 
werden. Ze zetten twee hospitalen voort, 
een voor volwassenen en een voor kinde 
ren.41 

Met be trekking tot de lotgevallen van de 
autochtone zusters heb ik tot nu toe nog 
bijna geen persoonlijke documenten in de 
archieven van de Zusters Onder de Bogen 
gevonden. Er zijn geen brieven van hun 
hand bewaard gebleven waarin hun lotge 
vallen en hun visie daarop beschreven zijn. 
Vermoedelijk hebben autochtone zusters 
ook nooit of vee I minder dergelijke brieven 
geschreven. Met het moederhuis van de 
congregatie werd vooral door het missiebe 
stuur, bestaande uit Nederlandse zusters, 
contact gehouden. In gedenkboeken en 
historische overzichten met betrekking tot 
de missie in Nederlands-Indie worden de 
verdiensten van de autochtone zusters wei 
kort beschreven.F Voor meer gedetailleer 
de informatie baseer ik mij daarom groten 
deels op interviews met zusters in Indone 
sie. 

Ook voor de zusters die hun vrijheid be 
hielden was de oorlogstijd een bewogen 
periode, maar hun ervaringen en beleve 
nissen situeren zich op een ander vlak dan 
die van de Nederlandse zusters in de kam 
pen. Hier waren het niet zozeer lijden en 
ontbering die de ervaring bepaalden, maar 
de grote verantwoordelijkheid en zelfstan 
digheid die de autochtone zusters plots 

moesten dragen. Na het vertrek van de Ne 
derlandse zusters, waren de inlandse religi 
euzen volledig op zichzelf aangewezen. Ze 
had den van de Nederlandse zusters de op 
dracht gekregen om zo mogelijk samen te 
blijven en als dat niet kon, naar hun familie 
terug te keren. Aile zusters kregen geld en 
een koffertje met burgerkleren. Het geld 
moesten ze steeds op hun lichaam dra 
gen.43 Verder waren de autochtone zusters 
op hun eigen vindingrijkheid aangewezen 
om de oorlogsperiode door te komen. 

Zo kregen de jonge inlandse zusters 
zonder overgangsperiode de volle verant 
woordelijkheid voor het kloosterleven. Ze 
moesten er zelf voor zorgen dat de kloos 
terregel nageleefd werd en dat ze hun reli 
gieuze leven verder zetten, terwijl in Ganju 
ran zelfs geen priester aanwezig was. Om 
de mis op zondag bij te kunnen wonen reis 
den de zusters per fiets naar naburige dor 
pen+' De Japanners verboden hun het Ne 
derlands te gebruiken in de kapel of in het 
openbaar. Om toch in de kapel de dagelijk 
se gebeden te kunnen le zen, lieten ze hun 
gebedenboek in het Latijn vertalen door 
een priester.s" Ondanks alle moeilijkheden 
werden in deze periode nog kandidaten ge 
protest." 

Tegelijk moesten ze proberen hun werk 
in de verpleegkunde, het onderwijs en de 
opvoeding zo goed mogelijk verder te zet 
ten onder moeilijke omstandigheden. 
Geen van hen had een volledige verpleeg 
steropleiding genoten, omdat Iavanen en 
Indo-europeanen enkel mantri ofhulpver 
pleegkundige mochten worden. Diegenen 
die het diploma van mantri nog niet beza 
ten, volgden de cursus alsnog.F Door de 
oorlog was er tekort aan geld, voedsel en 
medicijnen. Om zichzelf, de weeskinderen, 
de leerlingen van de school, de patienten 
en verpleegsters van het ziekenhuis en de 
novicen in leven te houden, ruilden de zus 
ters wat ze maar konden voor voedsel.t'' 
Waardevolle dingen probeerden ze echter 
zoveel mogelijk te bewaren om ze na de 
oorlog aan de Nederlandse zusters terug te 
kunnen geven.t" Ook lieten ze hun patien 
ten van de ziekenhuizen en de poliklinie 
ken betalen met voedingsmiddelen. Het te 
kort aan Westerse geneesmiddelen en 
verbandmateriaal trachtten de zusters op 
te vangen door het gebruik van traditionele 
geneeskrachtige planten.s" 

Het voortzetten van hun kloosterleven 
en werkzaamheden onder Iapanse bezet 
ting stelde het doorzettingsvermogen van 
de zusters die in vrijheid bleven op de 
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proef. Een grote inventiviteit was nodig om 
de vele problemen die zich in de nieuwe si 
tuatie aandienden op te lossen. Daarbij 
voelden ze zich verantwoordelijk tegenover 
de Nederlandse zusters in de kampen. De 
autochtone zusters, die bij het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog ten hoogste 
acht jaar deel uitmaakten van de congrega 
tie, hadden het gevoel dat ze de organisatie 
en haar bezittingen slechts in bewaring 
hadden en de congregatie na de oorlog in 
een zo goed mogelijk staat moesten 'terug 
geven' aan de Nederlandse zusters. De jon 
ge, relatief onervaren zusters zijn hier won 
derwel in geslaagd. Het lukte hen om de 
ziekenhuizen van Batavia, Yogyakarta en 
Ganjuran, en de poliklinieken afhankelijk 
van dit laatste ziekenhuis open te houden 
en patienten te blijven verzorgen. Ook de 
school en het weeshuis in Ganjuran bleven 
open, terwijl de vorming van novicen door 
liep en in de oorlogsperiode nog professies 
plaatsvonden. 

Hier eindigt het eerste deel van dit artikel 
over de Zusters Onder de Bogen in Indone 
sie tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. 
Hierin werden de onderlinge verhoudin 
gen tussen de Nederlandse en autochtone 
zusters in de congregatie voor en tijdens de 
Tweede Wereldoorlog besproken. In het 
tweede deel en slot, dat zal verschijnen in 
de volgende aflevering van TNK, wordt be 
schreven hoe deze verhoudingen zich ont 
wikkelden in het onafhankelijke, naoorlog 
se Indonesie. 

Liesbeth Labbeke (1973) is als AID verbon 
den aan de vakgroep kerk- en dogmage 
schiedenis van de Katholieke Theologische 
Universiteit te Utrecht. Adres: KTU, Heidel 
berglaan 2, 3584 CS Utrecht. 
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Rectificatie 
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Besprekingen 

• S.E.M. van Doornmalen e.a. (red.), Gelo 
ven tussen de riuieren. Verkenningen in de 
Gelderse kerkgeschiedenis. (Bijdragen van 
de Vereniging van Nederlandse Kerkge 
schiedenis; 11). Delft [Eburon] 1999. - 294 
p. - ISBN 90-5166-743-4 - f 39,50 

Deze bundel (de elfde alweer van 'onze' 
VNK), over het Gelderse rivierengebied, be 
strijkt de periode na 1500. Ze begint met 
twee voor verder onderzoek zeer nuttige 
overzichten: in de eerste bijdrage wordt 
een overzicht geboden van de kerkelijke 
gebieden met hun grenzen, ongeveer vanaf 
1500, naar zowel de rooms-katholieke als 
de protestanse indeling (auteur E.H. Bary); 
het tweede artikel biedt een bibliografische 
ingang voor verder kerkhistorisch onder 
zoek (S.E.M. van Doornmalen). De periode 
van de reformatie en de eeuw erna worden 
beschreven in vier bijdragen: Nederbetuwe 
(M. Potjer), Tiel (E.J.Th.A.M.A. Smit), Huis 
sen (J.H.E Zweers en EJ.Th.A.M.A. Smit) en 
het Land van Maas en Waal (H. ten Boom). 
In dit betrekkelijk kleine gebied blijkt de re 
formatie met zeer wisselend succes te zijn 
doorgevoerd, tot op de huidige dag nog 
zichtbaar op de kerkelijke kaart. 

Bij dit cluster van vier artikelen past ook 
de bijdrage over de invloed van het pietis 
me en de nadere reformatie in de classis 
Bomme11660, waarbij de auteur (W.J. op 't 
Hof) tevens een methode aanreikt hoe der 
gelijke invloed in kaart te brengen. De pe 
rio de vanaf 1660 tot 1850 blijft onbelicht in 
deze bundel, en ook de wederwaardighe 
den van de grote kerkgenootschappen 
worden niet belicht. Wat volgt zijn een aan 
tal toegespitste studies: over de joodse ge 
me ens chap 1800-1945 (J.J. van de Burg), 
volksmissies in de Bommelerwaard 1847- 
1965 (S.E.M. van Doornmalen) en parallel 
daaraan aan hervormde zij de een evangeli 
satie-vereniging te Tiel 1888-1952 (P.L.J. 
Wapenaar). Twee bijdragen zijn biografisch 
van insteek: een indringend overzicht van 
de werkzaamheden van Abraham Kuyper 
als predikant te Beesd 1863-1867, met de 
snedig gekozen ondertitel 'Een vingeroefe 
ning in kerkreformatie' (door J. Vree) en een 
'dubbelportret' van de architect Carl Weber 
1820-1908 en zijn kerkgebouwen in neogo 
tische en neoromaanse stijl (E Haans). 

Een bundel als deze he eft uiteraard niet 
de pretentie van volledigheid en ik heb de 
lacunes reeds genoemd. Toch wordt het 
brede spectrum van de kerkgeschiedenis 
voor dit gebied over de periode 1500-1965 
aardig in kaart gebracht. (Jacob van Sluis) 

• J. Fekkes, Nieuwkerk, een lichtbaken op 
de Veluwe. Een historische beschrijving van 
de "Nijkerkse opiuekking" in 1749. Heeren 
veen [Groen] 1999 - 168 p. - ISBN 90-5829- 
111-1 - f 29,50 

Aanleiding tot het schrijven van dit boek 
was voor de auteur, de in Nijkerk woonach 
tige J. Fekkes, het feit dat het op 16 novem 
ber 1999 precies 250 jaar geleden was, dat 
de zogenaamde Nijkerkse beroeringen wa 
ren begonnen. Tijdens de pre diking van 
dominee Gerardus Kuypers raakten men 
sen hevig geemotioneerd en ze zochten en 
vonden hun heil in het geloof in Christus. 
De auteur ziet veel gelijkenissen met de zo 
genaamde Schotse revivalbeweging en 
geeft er daarom de voorkeur aan, deze be 
roeringen een opwekking te noemen. Hij 
accentueert, dat dit een werk van de Heili 
ge Geest was en hij hoopt dat dat zich nog 
maals in Nijkerk of elders zal voordoen. De 
gebeurtenissen en de reacties daarop, door 
anderen al verschillende malen uitvoerig 
beschreven en geanalyseerd, worden door 
Fekkes nogmaals breed uitgemeten. Hij ci 
teert veelvuldig uit bronnenmateriaal, met 
name het Getrouw Verhaal van Kuypers 
zelf, dat echter vooral een apologie is, het 
geen Fekkes kennelijk ontgaat of gemaks 
halve negeert. De lezer krijgt de indruk, dat 
Fekkes (als een Kuypers redivivus) maar 
een oogmerk heeft, namelijk het nogmaals 
omstandig verdedigen van de opwekking 
toen, met daarbij een onmiskenbaar ver 
langen naar een herhaling in het heden. 
Daardoor is dit boek geen historische stu 
die te noemen, omdat kritische distantie en 
een wetenschappelijke benadering ontbre 
ken. Zowel het 'Woord vooraf' door de 
plaatselijke hervormde predikant als de 
'stichtelijke' epiloog verraden de ware be 
doe ling van dit boek: het wil Nijkerk opvat 
ten als een centrum van geestelijke opwek 
king in de stijl van toen. Ik zou dit boek 
daarom willen rangschikken onder de cate 
gorie stichtelijke lectuur of reformatori 
sche hagiografie en voor beide genres is 
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kennelijk nog steeds een welwillend lezers 
publiek aanwezig. 

Hoewel het mij aangenaam verraste dat 
mijn studie over Kuypers in de literatuur 
lijst genoemd wordt (hoewel verder ner 
gens in de tekst of de noten vermeld), is het 
toch jammer dat de titel ervan geheel on 
juist is weergegeven. (C. Huisman) 

• E.P. Meijering, Ben eeuw den ken over 
christelijk geloven. Van Roessingh via Schil 
der tot Kuitert. Kampen [Kok] 1999. - 216 p. 
- ISBN90-435-0138-7 - f 34,90 
"Een van de ondeeugden van theologen is 
om het liefst zo ver mogelijk weg te zoeken. 
Ik heb mij jaren lang ook wei daaraan 
schuldig gemaakt door theologen uit het 
verre verleden en uit andere landen meer 
binnen mijn referentiekader van theologi 
seren te betrekken dan Nederlandse theo 
logen uit de moderne tijd. In deze studie 
wordt dit, naar ik hoop, enigszins goedge 
maakt." - Een ontwapende ontboezeming 
van de auteur in het "Woord vooraf": bij ie 
dere lezer van dit blad zal het hart smelten! 

Aangereikt worden een dertiental por 
tretten: KH. Roessingh, G.J. Heering, o. 
Noordmans, Th.L. Haitjema, K Schilder, 
G.C. Berkouwer, KH. Miskotte, A.A. van 
Ruler, H. Berkhof, J.M. de Iong, H.J. Hee 
ring, A.Th. van Leeuwen en H.M. Kuitert. 
De portretten zijn niet biografisch, maar 
theologisch. Geboden worden korte uit 
eenzettingen van de theologische posities 
en denkbeelden van de betrokken. In aile 
gevallen gebeurt dat evenwichtig en met 
inlevingsvermogen, nooit polemisch. Dat 
maakt dit boek enorm waardevol en bruik 
baar. Waar elders vinden we in ongeveer 15 
paginas elk een dergelijke weergave van 
het theologisch denken van bijvoorbeeld 
Haitjema of Schilder? 

In de "Korte inleiding" en in "Korte slot" 
doet Meijering geen poging om het der 
tiental onder een noemer te brengen. 
Daarvoor lopen de geportretteerden ook te 
veel uiteen; een gezamenlijke hoed aIs "Ne 
derlandse theologie" past iedereen. Toch 
diende zich bij mij tijdens het lezen een 
constante aan: met uitzondering van Roes 
singh, die immers aI in 1925 is overleden, 
blijkt ieder van de beschrevenen op een of 
andere wijze zich te hebben geconfron 
teerd met de theologie van Karl Barth. De 
schim van Barth, in de vorm van de recep 
tie van diens theologie in Nederland, is in 
dit boek permanent aanwezig. 

Men kan natuurlijk 'klagen' over wie 
ontbreekt - H. Dooyeweerd, G.C. van Nift- 

rik, G. van der Leeuw - maar dat is weinig 
relevant: het doel is immers geen gezamen 
lijke noemer. Jammer acht ik wei dat de stijl 
niet aItijd even duidelijk is. Een kritische 
meelezer had de auteur daartoe zeer ten 
dienste kunnen zijn. Over het geheel geno 
men is dit boek echter een dikke aanrader. 
(Jacob van Sluis) 

• Hein Stufkens, dom Gerard Mathijsen 
e.a., Ben innerlijk avontuur. Het Benedictij 
ner kloosterleven van binnenuit belicht. 
Baarn [Tirion] 1999. - 144 p. - ISBN 90- 
5121-797-8 - f 49,50 

Dit boek toont het benedictijner kloos 
terleven zoals dit gestalte he eft gekregen in 
de benedictijnen en benedictinessen, trap 
pisten en trappistinnen, cistercienzers en 
cistercienzerinnen in Nederland en Vlaan 
deren. Kerkhistorisch gezien wordt inge 
gaan op Benedictus en zijn regel, de mis 
sionering van de benedictijn Willibrord in 
de Nederlanden en de diverse kloosters en 
bewegingen in Europa en in ons land. Uit 
voerige aandacht krijgt de heropleving van 
de orde van de benedictijnen in de Lage 
Landen in de negentiende en twintigste 
eeuw. Een dominante plaats in dit boek 
hebben de interviews met en getuigenissen 
van enkele monniken en een zuster. Daar 
door en door de fraaie afbeeldingen, waar 
van sommige in kleur, is het kloosterleven 
voor de lezer zeer invoelbaar gemaakt. Een 
lijst van hedendaagse kloosters in Neder 
land en Vlaanderen en een verklarend za 
ken- en personenregister besluiten het ge 
heel. 
De geschiedenis en actualiteit van de Sint 
Adelbertabdij van Egmond staat tamelijk 
centraal in het geheel. Gelet op de titel van 
het boek is daar niets op tegen, maar ik mis 
toch wat foto's en een karakteristiek van he 
dendaagse trappisten(-innen) en cister 
cienzersl-innenl in ons land en van de - 
wat anders geaarde - benedictijnen te Le 
miers bij VaaIs. Korte vermeldingen van 
ontstaan en vernoeming in de kloosterlijst 
zijn mij te mager. Voorts voeren de monni 
ken en hun gebouwen de boventoon en ko 
men de zusters minder aan bod. Helaas 
ontbreekt een kaartje, zodat de lezer de ve 
le in dit boek genoemde plekken van bene 
dictijnse aanwezigheid in verleden en he 
den moeilijk kan situeren. Maar naast deze 
kritiek aile lof voor de duidelijke wijze van 
overbrengen van het benedictijnse kloos 
terideaaI. Een boek voor een breed publiek. 
(GuusBary) 
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• Ton van Schaik, Katholieken in de twin 
tigste eeuw. Amsterdam [Anthos] 1999. - 
167 p.- 
ISBN 90-414-0396-5 - f 49,90 

In het najaarvan 1999 werd een zestien 
delige documentaire uitgezonden door 
de KRO/RKK over de katholieken in de 
twintigste eeuw, waarmee de katholieken 
in ons land werden bedoeld. Het gelijkna 
mige boek, dat is uitgekomen, is zeer rijk 
geillustreerd met afbeeldingen. Vele daar 
van zijn afkornstig uit het Katholiek Do 
cumentatie Centrum van de KUN te Nij 
megen. Stond de televisieserie onder een 
brede redactie van onder andere beken 
de personen als Leo Fijen (KRO), Ton 
van Schaik (auteur van een biografie 
over Alfrink), Casper Staal (Catharijne Mu 
seum Utrecht) en prof. Jan Roes (KDC), de 
kerkhistoricus Van Schaik is als auteur ver 
antwoordelijk voor de inhoud van het 
boek. 

Elk hoofdstuk he eft zijn eigen thema. 
Dat wordt hier vermeld met af en toe een 
kleine specificatie: onderwijs (door regulie 
ren), verenigingsleven (katholieke sport, 
arbeidersverenigingen, gilden)' eredienst 
(mis, lof, van Latijn naar volkstaal, Huub 
Oosterhuis), hierarchie (pausvereerders en 
pausverguizers; bisschopsbenoemingen, 
pastorale werkers en werksters), rituelen 
van doop tot dood, kerk en kunst (kerk 
bouw, edelsmeden), sociale beweging (so 
ciale leer, vakbonden), kloosterleven (regu 
lieren als denktank van het katholieke 
leven), caritas (armenzorg, meisjesstad, 
spekpater), rmssie (missiecongregaties, 
thuisfront), media en politiek (pers, radio, 
televisie, katholieke partijen), oecumene 
(Raad van Kerken), volksgeloof (zegenin 
gen, processies), huwelijk en seksualiteit 
(klooftussen leer en leven). 

Het beeldkarakter van het boek is ten 
koste gegaan van de diepgang van de tekst 
die men van de auteur zou mogen ver 
wachten. Op sociaal terrein is het boek het 
best, op gebied van theologisch denken en 
veranderingen in kloosterleven en spiritu 
aliteit is het zwakker. Wei zijn enkele statis 
tische gegevens verwerkt en zijn per hoofd 
stuk enkele data apart weergegeven. 
Daardoor kan men de scharnieren in de 
ontwikkeling volgen. Maar de auteur 
springt snel van het eind van de jaren zestig 
over naar een enkel jaartal uit de jaren 
tachtig of negentig. De waarde van dit boek 
ligt in de afbeeldingen en het feit dat voor 
katholiek en niet-katholiek talrijke facetten 
van het katholieke leven in ons land in de 

afgelopen eeuw in een boek bij elkaar zijn 
gebracht. (Guus Bary) 

Signalementen 

• Beelden van Liduina. Die maghet van 
Scyedam, met bijdragen van Roel Bosch, 
Martin Damen, Wim Groenendaal, Ria Jan 
se, Herman Noordegraaf, pastoor P.M. Vis 
mans. Schiedam [Fonds Historische Publi 
katies Schiedam] 1999. - 116 p. - ISBN 
90-70450-27 -5 - f19,90 

Ter gelegenheid van de heringebruikne 
ming van de basiliek van St. Liduina in 
Schiedam in september 1999 is een fraai 
verzorgd en rijk geillustreerd boek versche 
nen over Liduina (1380-1433), haar beeld 
tenissen en haar verering. De neerlandicus 
Martin Damen besteedt na een kort le 
vensoverzicht veel aandacht aan de vitae 
(levensbeschrijvingen), waarin Liduina als 
het ware de hemel in geschreven werd. 
Kerkhistoricus Roel Bosch plaatst haar in 
de tijd met een beschrijving van de toen vi 
gerende opvattingen over schuld en boete, 
sacrament en ambt, de bijbel, heiligen en 
maagden. De socioloog/theoloog Herman 
Noordegraaf bespreekt de verering van Li 
duina na haar dood. Ten gevolge van de Re 
formatie moest in Schiedam na 1574 de 
verering clandestien beoefend worden. In 
de negentiende eeuw, waarin het aandeel 
katholieken in Schiedam vooral door im 
migrantie van brandersknechten uit Mun 
sterland en Westfalen steeg tot meer dan 
40% van de bevolking (1840) en de bis 
schoppelijke hierarchie hersteld werd 
(1853), werd een verzoek tot heiligverkla 
ring ingediend (1873). In 1890 onderteken 
de de paus het decreet van de heiligvere 
ring, waarna de Liduina-devotie door 
middel van talrijke herdenkingen toenam. 
Ook werd er weer onderzoek gedaan naar 
haar lichamelijke resten. Het boek geeft 
ook een overzicht met schitterende afbeel 
dingen in kleur van beelden, glas-in 
loodramen, schilderijen en dergelijke van 
Liduina in binnen- en buitenland. (Guus 
Bary) 

• A. Oliehoek, Tussen bisschop en pastoor. 
Zeshonderd jaar dekenaat in Delfland. 
Delft [Dekenaat Delflandenl1999. -180 p. 
ISBN 90-9013184-1 

Geen zware wetenschappelijke studie, 
maar wei een historisch verantwoord (ge 
annoteerd) en handzaam overzicht van de 
geschiedenis van het dekenaat. De auteur 
leidt de lezer in met een korte beschrijving 
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van het ontstaan van dekenaten (de seend), 
van de functie aartsdiaken en van de func 
tie deken en provisor. Na een beschrijving 
van de oorsprong van het dekenaat Delf 
land en de ontwikkelingen in de Middel 
eeuwen, wordt de moeilijke periode na de 
reformatie behandeld, die uitmondt in de 
(intern-katholieke) scheuring tussen Rome 
en de 'Oud-bisschoppelijke Clerezij'. Pikant 
detail is dat de daaraan voorafgaande strijd 
zich in belangrijke mate afspeelde in het 
dekenaat Delfland. Na een periode zonder 
organisatie (1712-1853) voigt de herleving 
met het herstel van de bisschoppelijke 
hierarchie en de terugkeer van de dekena 
ten. Het oude dekenaat Delfland werd 
daarbij opgedeeld in het dekenaat Delft en 
het dekenaat Den Haag. De studie sluit met 
de contemporaine geschiedenis (vanaf 
1940) met veel aandacht voor recente ver 
nieuwingen en hedendaagse problemen. 
Het is merkbaar dat de auteur zich beter 
thuis voelt in het nabije dan in het verre 
verleden: de informatie wordt rijker en de 
schrijfstijl soepeler. Ten onrechte wordt de 
lezer echter in het woord vooraf beducht 
gemaakt voor de eerste hoofdstukken die 
"wat taaier van kost" zouden zijn. Het boek 
is van het begin tot het einde zeer leesbaar 
en biedt tussen alle historische gebeurte 
nissen door ook een goed inzicht in de ont 
wikkeling van rol en taak van de deken. Een 
voorbeeld dat navolging verdient. (Ton 
Wouters) 

• M. Monteiro, P. Nissen, J. de Raat (red.), 
Steun en toeverlaat. Historische aspecten 
van geestelijke begeleiding (Metamorfosen. 
Studies in religieuze geschiedenis III). Hil 
versum [Verloren] 1999. - 192 p. - ISBN 90- 
6550-073-1 - /39,- 

Mensen die in geestelijke nood verkeren 
kunnen he den ten dage aankloppen bij een 
keur aan instellingen, die uiteenlopende 
therapieen aanbieden om (schijn)houvast 
te bieden aan de zoekende ziel. Nog niet zo 
lang geleden was geestelijke begeleiding 
echter nog geheel een zaak van de kerken. 
In de Katholieke Kerk speelde deze geeste 
lijke begeleiding zich vooral af rond twee 
kernmomenten in het kerkelijke leven, de 
Biecht en het huisbezoek. Schrijvers en sa 
menstellers van Steun en toeverlaat pogen 
elk vanuit hun eigen invalshoek als histori 
cus, theoloog, leek of geestelijke aan te ge 
ven hoe in katholieke kring de geestelijke 
begeleiding door de eeuwen heen vorm 
kreeg, gepercipieerd werd en veranderde. 
De artikelen in deze bundel zijn uiteenlo- 

pend van aard. Naast kerkhistorische stu 
dies over aspecten van geestelijke begelei 
ding in het verleden bevat zij zeer persoon 
lijke verhalen over de ingrijpende 
veranderingen van de afgelopen halve 
eeuw. 

De meeste bijdragen in de bundel, die 
een uitwerking vormt van een Nijmeegs 
colloquium over dit thema dat in 1998 
plaatsvond, draaien rond de wisselwerking 
tussen geestelijkheid en gelovigen. In de in 
leidende beschouwing geeft prof. P.J.A. Nis 
sen een overzicht en een algemeen beeld 
van de geestelijke begeleiding in de ge 
schiedenis van het christendom. Van be 
lang voor kerkhistorici zijn voorts ook de 
bijdragen van C.M.A. Caspers (over het 
jaarlijks algemeen huisbezoek 1860-1960). 
M. Derks (over de jezuiet Jacques van Gin 
neken en de Vrouwen van Nazareth) en G. 
Ackermans (over repertoires en strategieen 
van geestelijke begeleiding in een religieus 
vaktijdschrift, De Kloosterling). Ook de per 
soonlijke herinneringen en de portretten 
van vooraanstaande geestelijke 'begeleids 
lieden' hebben echter historische waarde, 
omdat zij vastleggen wat in korte tijd is ver 
anderd en (gedeeltelijk ook) verdween. 
(P.H.A.M. Abels) 

• C.S.M. Rademaker, Leven en werk van 
Gerardus [oannes Vossius (1577-1649). Hil 
versum [Verloren] 1999. - 384 p. - ISBN 90- 
6550-58-8. - f 60 

Vossius was hoogleraar te Leiden en te 
Amsterdam en hij was, aldus de achterflap, 
een van de laatste en allergrootste verte 
genwoordigers van het vroege Nederlandse 
humanisme. Dit is de derde monografie die 
deze auteur aan Vossius wijdt: een proef 
schrift in 1967, een Engelse bewerking er 
van in 1981 en nu een voor een wat breder 
publiek geschreven boek. Een half leven 
Vossius-onderzoek vindt dus zijn neerslag 
in deze grondige, goed geschreven studie. 
Aile facetten van Vossius als polyweten 
schapper en over zijn netwerk in de toen 
malige Republiek der Letteren komen aan 
de orde. Een belangwekkend boek, niet ai 
leen vanwege Vossius, maar ook vanwege 
de tekening van het 'verlichte' culturele kli 
maat in de eerste helft van de 17de eeuw. 
(Jacob van Sluis) 

• D. van Baalen, Genoteerd verslag van het 
teruguinden van het 'Veld- Teeken' van Ze 
bulon bij een oud beeld van St. Pieter aan de 
Markt te Maassluis en op een oud schild bij 
het herplaatsen van een rouwbord in de Ste- 
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fanuskerk van de Hervormde Gemeente van 
Zoelen De Hoeksteen. Tijdschrift voor Va 
derlandse Kerkgeschiedenis 28, no. 5/6, 
1999,70 p. [Te bestellen bij De Hoeksteen, 
tel. 010-5113003.] 

Kerkhistorische en heraldieke aanteke 
ningen over Maassluis naar aanleiding van 
een merkwaardige ontdekking. 

• Kerklied in beweging. Bijdragen over de 
geschiedenis van het kerklied sinds de refor 
matie. Heerenveen [Groen] 1999. - 140 p. - 
ISBN 90-5829-029-8 - f 24,95 

Deze bundel is een uitgave van de Stich 
ting Geestelijke Liederen te Den Haag. De 
bijdragen vallen ruwweg in twee groepen 
uiteen. De eerste groep omvat drie artike 
len die een overzicht bieden van de ge 
schiedenis van het kerklied ten tijde van de 
reformatie (door W. van 't Spijker), en ge 
concentreerd op de Nederlanden in de 
vroegreformatorische tijd (E. Hofman) en 
vanaf de reformatie tot het heden (T. Brie 
nen). Een tweede groep artikelen richt zich 
op het werk van ds. H. Hasper (1886-1974), 
die in de jaren '30-'40 werkte aan nieuwe 
bewerkingen van de psalmen en gezangen, 
en voor wiens werk de genoemde Stichting 
was opgericht. Binnen deze tweede groep 
vallen artikelen over de geschiedenis van 
de Stichting (C.G. Schripsema-de Graaf) en 
over diverse aspecten van het werk van 
Hasper (N. van Tellingen, T. Brijssinck en 
P.N. Holtrop). Voorts zijn er bijdragen over 
Handel en het kerklied door B. Smilde en 
over de Vlaamse componist Cesar Hinder 
dael door T. Brissinck. (Jacob van Sluis) 

• K. van der Zwaag, Onverkort of gekort 
wiekt? Artikel 36 van de Nederlandse Ge 
loofsbelijdenis en de spanning tussen over 
heid en religie. Een systematisch-historische 
interpretatie van een "omstreden" geloofsar 
tikel. Heerenveen [Groen] 1999 - 617 p. - 
ISBN 90-5030-965-9 - f 49,95 

De auteur, redacteur kerkelijk leven bij 
het Reformatorisch dagblad, promoveerde 
met dit proefschrift aan de V.U. Amster 
dam. De probleemstelling is "de relatie tus 
sen overheid en gods dienst, en wel vanuit 
het perspectiefvan artikel36 (l8)."Volgens 
dit artikel van de NGB dient de overheid de 
komst van het Koninkrijk van Iezus Chris 
tus te bevorderen door de verkondiging van 
het Evangelie te stimuleren, en tevens - en 
dat werd een bron voor controverse - "om 
te weren en uit te roeien alle afgoderij, en 
valse godsdienst, om het rijk des antichrists 
te gronde te werpen". Zoals bekend moest 

Abraham Kuyper niets hebben van een der 
gelijke geloofsdwang en bijgevolg 'kort 
wiekten' de Gereformeerde Kerken in 1905 
de NGB door deze 21 woorden te schrap 
pen. De auteur behandelt de geschiedenis 
van dit artikel met haar theocratische visie 
op de overheid, historisch en systematisch. 
Zo wordt bijvoorbeeld uitgebreid ingegaan 
op de opvattingen van Groen van Prinste 
rer, Kuyper, Hoedemaker, H. Visscher en 
Van Ruler, om te eindigen hoe dit artikel - 
onverkort of gekortwiekt - nog functioneert 
binnen de huidige confessionele politieke 
partijen. Alleen binnen de SGP geldt artikel 
36 nog onverkort als grondslag, maar in de 
harde politieke praktijk (plaatselijk, provin 
ciaal en landelijk) zijn de implicaties ervan 
voor het vraagstuk van de tolerantie van 
andersgezinden lang niet duidelijk. Het 
boek is fraai uitgevoerd, zeer billijk ge 
prijsd, maar de letter in met name de noten 
is wel erg klein. (Jacob van Sluis) 

• Daniel van der Zande, Martinus Th. 
Houtsma 1851-1943. Een bijdrage aan de 
geschiedenis van de orientalistiek in Neder 
land en Europa. 2 dln., [Uitgave in eigen be 
heer], 1999 - 754 p. 

Over de geschiedenis van de Nederland 
se orientalistiek is, afgezien van de over 
zichtsstudies van J. Nat (De studie van de 
oostersche talen in Nederland, 1929) en van 
W.M.C. Juynboll (Zeventiende-eeuwse beoe 
[enaars van het Arabisch in Nederland, 
1931) zeer weinig geschreven. Dit Utrecht 
se proefschrift voorziet dan ook in een dui 
delijke lacune. Aan de hand van een portret 
van de Utrechtse hoogleraar Houtsma, 
hoofdredacteur van het belangwekkende 
Encyclopedie van de Islam, wordt ook een 
beeld gegeven van de stand van de orienta 
listiek in die tijd. Maar de meeste nadruk 
valt op de biografie, soms wel erg gedetail 
leerd. Hopelijk verschijnt van dit boek een 
handelsuitgave, want nu is het alleen te 
raadplegen via de wetenschappelijke bi 
bliotheken. (Jacob van Sluis) 

• Th.A. FaM (red.), DocumentatiebladLut 
herse kerkgeschiedenis, nr. 25 (1999). 

Dit blad, dat met beperkte middelen 
wordt uitgegeven, bestaat alweer 12 jaar. 
Dit nummer bevat onder andere een por 
tret van prof. drs. J.C.v. van Bemmel (1880- 
1946), een interview met dr. G. FaM en een 
artikel over een schoolboekje dat ooit in het 
bezit is geweest van de grote staatsman 
(van Lutherse confessie) J.R. Thorbecke. 
Losse nummers zijn verkrijgbaar voor f 5,- 
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op giro 5779925 ten name van DNK te 
Haarlem, met vermelding van het gewens 
te nummer. (Jacob van Sluis) 

• P. Dillingh, Ben eeuw rondom het woo rd. 
100 jaar Wilhelminakerk Dordrecht 1899- 
1999, [Boekhandel-drukkerij Dekkers] Dor 
drecht 1999. - 136 p. - ISBN 90-800009-4-9 - 
f24,95. 

Op 23 november 1999 was het honderd 
jaar geleden dat aan de Blekersdijk in Dor 
drecht een nieuw gereformeerd kerkge 
bouw in gebruik werd genomen. Ter gele 
genheid van dit eeuwfeest schreef Peter 
Dillingh een fraai uitgevoerd jubileumboek 
over dit opmerkelijke kerkgebouw. Met zijn 
ontwerp zorgde architect Tjeerd Kuipers 
destijds voor een belangrijke bijdrage aan 
de ontwikkeling van de gereformeerde 
kerkbouw in Nederland. De auteur - die 
eerder ook in TNK aandacht besteedde aan 
deze kerk (jg. 2, nr. 3) - beperkt zich echter 
niet tot bouwkundige aspecten. Het is een 
verhaal geworden van een kerkgebouw en 
het kerkvolk, waarmee tegelijk een ge 
meentegeschiedenis is geschreven. Het 
boek is fraai geillustreerd (zelfs met kleu 
renfoto's), waardoor de lezer ook letterlijk 
een goed beeld krijgt van een eeuw gerefor 
meerd kerkelijk leven in Dordt. (P.H.A.M. 
Abels) 

• Iaap van Gelderen, Simon van Velzen. Ca 
pita selecta. (Kamper miniaturen, 1) Kam 
pen [Theologische Universiteit] 1999. - 62 
p. - ISBN 90-73954-38-X 
• B. Jan Aalbers, Gerrit Brillenburg Wurth. 
Ben portret. (Kamper miniaturen, 2) Kam 
pen [Theologische Universiteit] 1999. - 62 
p. - ISBN 90- 73954-37 -1 . 
• Iaap van Gelderen, Petrus Biesterueld. 
Nauolger. (Kamper miniaturen, 3) Kampen 
[Vereniging van Oud-Studenten van de 
Theologische Universiteit] 1999. - 60 p. - 
ISBN 90-73954-42-8 
• Herman Ridderbos, Jan Ridderbos. Mens. 
(Kamper miniaturen, 4) Kampen [Vereni 
ging van Oud-Studenten van de Theologi 
sche Universiteit] 1999. - 60 p. - ISBN 90- 
73954-41-X 

Het gaat hier om een serie uitgegeven 
door de Vereniging van Oud-Studenten van 
de Theologische Universiteit, in een klein 
formaat en met een verfijnde vormgeving. 

Getuige de stijl en opzet zijn beide boeken 
goed leesbaar voor een breed publiek, met 
aandacht zowel voor de biografie als voor 
de theologische opvattingen. De noodzaak 
van ondertitels he eft bij de twee laatste 
deeltjes tot ongelukkige keuzes geleid: een 
goed docent behoeft geen origineel denker 
te zijn en dan klinkt Navolger toch enigs 
zins denigrerend, terwijl met Mens ver 
moedelijk bedoeld wordt dat het hier gaat 
om een persoonlijk portret, door de zoon 
geschreven. Verkrijgbaar bij de Theologi 
sche Universiteit, postbus 5021, 8260 GA 
Kampen. (Jacob van Sluis) 

• M.E Elling, Geloven. Portret van een tem 
peldienaar, Nijmegen [Uitgeverij SUN] 
1999 - 157 p. - ISBN 90-6168-670-9 - f 29,50 

De jaren vijftig in katholiek Nederland. 
De auteur (*1933), die docent theaterwe 
tenschap (UvA) is geweest, wil de sfeer en 
inhoud van de katholieke liturgie in ons 
land oproepen en weergeven. Hij doet dit 
aan de hand van het to en nog theatrale rij 
ke roomse leven, maar ook met inbegrip 
van de mystieke dimensie waardoor de - 
veelal Latijnse - liturgie gekenmerkt werd, 
en dit alles vanuit een positieve waardering 
voor de godsdienstbeleving van toen. Het 
eerste deel van het boek voigt het stramien 
van het kerkelijk jaar: van Advent tot Ad 
vent (32 capita); het tweede deel omvat de 
devotionele vroomheid (veertigurengebed, 
rozenkrans enz.), de zeven sacramenten en 
de uitvaartliturgie (20 capita). Grote kennis 
van rituelen, historisch gevoel gaan ge 
paard aan een leesbare stijl. Enkele correc 
ties en aanvullingen: p. 44: na de (hier be 
schreven) mis volgen niet de lauden maar 
een of meer van de getijden van de kleine 
uren (bijvoorbeeld de sext); p. 78 en 85: Sa 
cramentsdag en de feestdag van het H. 
Hart waren op diverse katholieke scholen 
vrije dagen; p. 84: waar de auteur bij het 
educatieve speelgoed van kinderen de tin 
nen monstrans met roodglazen oog noemt, 
zou hij het gehele rnisje-spelen - met kazui 
fel, bonnet, overige paramenten tot en met 
het pepermuntje als hostie - mogen noe 
men als iets wat in die jaren leefde. Dit 
boek valt op door deskundigheid met de 
materie maar ook door de uitstraling van 
de vreugde van het geloven van de jaren 
vijftig. (Guus Bary) 
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EVENE ENTEN 

Nederland I Exposities 

In de wolken. Jacob de Wit als plafondschil 
der. 
17 maart - 25 juni 2000 
Bijbels Museum, Herengracht 366, Amster 
dam, tel. 020 6242436 

De voltooiing van de restauratie van het 
Bijbels Museum wordt gevierd met een 
tentoonstelling over Jacob de Wit (1695 - 
1754). Deze Amsterdamse schilder van we 
reldfaam, ook bekend van de 'Witjes' die 
naar hem zijn genoemd, drukt een belang 
rijk stempel op het interieur van de Crom 
houthuizen, de monumentale grachten 
panden waarin het Bijbels Museum is 
gevestigd. Hier zijn twee belangrijke pla 
fondschilderingen van De Wit te vinden. 
Het resultaat van de Cromhouthuizen is na 
een bouwproces van bijna twee jaar te zien 
en vormt een schitterende ambiance voor 
de tentoonstelling. In 1662 werden de hui 
zen door architect Vingboons gebouwd in 
de stijl van het Hollands c1assicisme. De 
panden zijn in hun oude luister hersteld, 
waardoor o.a. de 17de-eeuwse keukens, de 
grote trap en ontvangstzalen hun authen 
tieke uiterlijk terugkregen. 

In het werk van Jacob de Wit, die een 
van de belangrijkste schilders van de lage 
landen was, zijn invloeden van Rubens en 
Van Dijck te zien, meesters waar hij grote 
bewondering voor had. De tentoonstelling 
stelt vooral De Wits werk als plafondschil 
der centraal, waarmee hij een zeer grote 
naam maakte. Voorstudies, ontwerpteke 
ningen en olieverfschetsen geven hier een 
rijk en gekleurd beeld van. Ook aan zijn 
techniek wordt aandacht besteed. Onder 
zoek en restauratie hebben hie rover veel 
nieuwe gegevens opgeleverd. Daarnaast 
laat de expositie andere, nog niet eerder ge 
toonde schilderijen zien. De bijzondere 
tentoonstelling wordt omlijst door een le 
zingen- en evenementenprogramma. Ook 
zal er een catalogus verschijnen. 

Leven met de Dood. 
13 mei - 4 september 2000 
Historisch Museum, Raadhuisplein 8, 
Apeldoorn, tel. 055 5788429. 

In het denken over dood en begraven heb 
ben zich in de laatste decennia veranderin 
gen voorgedaan in grote delen van de sa 
menleving. Nu wordt aan die manier van 
denken vorm gegeven door het creeren van 
nieuwe rituelen. Bij sommige groepen zijn 
deze veranderingen zeer welkom, bij ande 
ren roepen ze gevoelens van verzet of zelfs 
van verzet op. Daarom wil de tentoonstel 
ling dit thema vanuit het heden in histo 
risch perspectiefbenaderen, al is het alleen 
maar om te laten zien dat hetgeen dat nu 
wordt gezien als oud en vertrouwd of als 
achterhaald en afgeschreven, ook eens 
nieuwas. 

De tentoonstelling behandelt de Neder 
landse situatie inde periode van de moder 
ne tijd, d.w.z. van af de zestiende eeuw tot 
op he den. Het grootste deel van deze perio 
de hebben we te maken met een maat 
schappij die werd gedomineerd door het 
christendom. In de afgelopen vijf jaar is de 
maatschappij in belangrijke mate gesecu 
lariseerd. Daarnaast yond er in de loop van 
deze tijd meerdere malen een verandering 
in de rituelen rond het sterven plaats. Er is 
een lange traditie van het verschijnsel dat 
begraven en rouw publieke aangelegenhe 
den waren. Het individu werd gezien als 
deeluitmakend van een groep. Vanaf de ze 
ventiende eeuw is er een ontwikkeling te 
zien dat het sterven een priveaangelegen 
heid werd, waar slechts de naaste omge 
ving mee te maken had. De dood werd uit 
het openbare leven verbannen. De ten 
toonstelling wordt rondom drie hoofdthe 
rna's opgezet: het sterven als zaak van de 
gemeenschap, het sterven als zaak voor de 
nabestaanden en de plaats van het graf. 
Het them a sterven als onderdeel van le 
vensbeschouwing vormt in deze opzet het 
'voorwoord' van de tentoonstelling. Aspec 
ten van levensbeschouwing komen in de 
drie hoofdthema's terug. 
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De Weg der wonderen. Op pelgrimstocht 
naar Rome in het Heilig faar 2000. 
20 mei - 8 oktober 2000 
Museum Catharijneconvent, Lange Nieuw 
straat 38, Utrecht, tel. 030 2313835 

Museum Catharijneconvent organiseert 
een tentoonstelling die gewijd is aan de Via 
Francigena. Dat wil zeggen aan het traject 
dat loopt van Pavia, ten zuiden van Milaan, 
tot aan de heilige poorten van Rome. Deze 
eeuwenoude pelgrimsweg is reeds in de 
tiende eeuw beschreven door bisschop Si 
geric van Canterbury, de eigenlijke vertrek 
plaats van de route. 
De tentoonstelling De weg der uionderen 
geeft een beeld van het rijke kunsthistori 
sche verleden van de Via Prangicena, een 
bijzondere weg die de liefhebber van Ro 
maanse kunst en opmerkelijke landschap 
pen heel wat te bieden heeft. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat diverse reizigers 
typen dit cultuurpad momenteel hero nt 
dekken. Zo schenkt deze oeroude weg naar 
Rome evenveel voldoening aan de lange 
afstand-wandelaar als aan de comfortabel 
reizende kunstliefhebber die zich graag 
laat verrassen. 

Maar niet alleen voor hen biedt deze ex 
positie een welkome inleiding. Wie de ten 
to on stelling met aandacht volgt, zal zich in 
Utrecht heel even op de weg zelf wanen, ge 
biologeerd door de wonderlijke verhalen 
en treffende anekdotes die door de bevlo 
gen samensteller Rein Bloem aaneen zijn 
geregen. 
Op zaterdag 27 mei 2000 organiseert de 
Thomas Moore Academie een symposium 
over pelgrimages door de eeuwen heen. La 
brys Reizen in Nijmegen organiseert een 
kunsthistorische reis langs de Via Francige 
na. Nadere inlichtingen: tel. 024 3603637. 
De Kunsthistorische Leergangen Utrecht 
verzorgt een curs us over De weg der Wonde 
ren. Nadere inlichtingen en inschrijving: 
tel. 030 2769187. 

Karel Vin het Catharijneconvent. 
15 april - 29 oktober 2000 
Museum Catharijneconvent, Lange Nieuw 
straat 38, Utrecht, tel. 030 2313835 

Binnen de manifestatie Karel V in Utrecht, 
zet Museum Catharijneconvent het eigen 

gebouw centraal. Dit werd immers door de 
johannieters betrokken toen zij het Catha 
rijneveld moesten verlaten, omdat Karel V 
daar Vredenburg liet bouwen. Daarnaast 
wordt, behalve aan een bijzondere stam 
boom van de keizer, aandacht geschonken 
aan kerkgewaden die gedragen werden ten 
tijde van Karel V, onder andere de koorkap 
van David van Bourgondie (tl496). De 
stamboom (circa 1535) bestaat uit vijf per 
kamenten bladen met een totale lengte van 
ruim drie meter. Karel V is midden boven 
afgebeeld met zijn echtgenote Isabella van 
Portugal. Onderaan zijn Karels broer, de la 
tere keizer Ferdinand, en zijn zusters Eleo 
nora, Isabella, Maria en Catharina te zien. 
In het midden zien we hun ouders, Filips 
de Schone en Johanna van Castille. 

In aansluiting op deze kleine expositie 
vinden twee lezingen over religie in de tijd 
van Karel V plaats op zaterdag 15 april 2000 
in het auditorium van Museum Catharijne 
convent. Op aanvraag worden rondleidin 
gen over het thema gegeven. 

Congressen 

600 jaar vrouwenklooster Diepenveen 
19 mei2000 
Hof van Salland, Diepenveen (Deventer). 
Inlichtingen tel. 0383315235 
Het vrouwenklooster Diepenveen (Overijs 
sel) werd in 1400 opgericht in de traditie 
van het Kapittel van Windesheim. Samen 
met ruim honderd andere kloosters was 
het vrouwenklooster Diepenveen in de vijf 
tiende eeuw een van de dragers van de Mo 
derne Devotie in Noord-West Europa. Deze 
hervormingsbeweging ontstond onder lei 
ding van Deventernaar Geert Grote (1340- 
1384) en streefde naar herstel van het op 
rechte kerkelijke leven. 

De IJsselacademie in Kampen grijpt het 
zesde eeuwfeest aan om een symposium te 
organiseren over diverse aspecten van het 
klooster. Achtereenvolgens komen de 
(bouwjhistorische, literaire, spirituele en 
vrouwhistorische invalhoek aan de orde. 
Sprekers zijn dr. R. van Dijk, drs. S. Eman, 
dr. F. Koorn, dr. L. Wierda, drs. M. van Dijk, 
prof.dr. Th. Mertens en prof. dr. A.G. Weiler. 
Het symposium vindt plaats op vrijdag 19 
mei, Deelnamekosten zijn f.40,- p.p. (inclu 
sief lunch) .038-3315235. 
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VoorjaarsvergaderingVNK in teken van 
religie in de tij d van Karel V 

Op 24 februari jongstleden was het op de 
kop af vijf eeuwen geleden dat Karel V het 
levenslicht zag in Gent. Met name in Belgie 
wordt deze vijfhonderdste geboortedag 
van de latere keizer van het Heilige Rooms 
Duitse Rijk uitgebreid herdacht, onder 
meer met enkele groots opgezette tentoon 
stellingen en een keur aan historische pu 
blicaties. In Nederland is de aandacht voor 
deze belangrijkste Europese monarch 
daarentegen opmerkelijk gering, terwijl 
zijn politiek toch van grote betekenis is ge 
weest voor het verloop van onze geschiede 
nis. Ook kerkhistorisch gezien waren zijn 
regeringsjaren van beslissende betekenis 
voor zowel de consolidatie van de aloude 
katholieke kerk als voor het ontstaan van 
protestantiserende stromingen daarbui 
ten. 

Het bestuur van de Vereniging voor Ne 
derlandse Kerkgeschiedenis leek het daar 
om een goede gedachte om tegen de ach 
tergrond van het Karel V-jaar eens 
bijzondere aandacht te schenken aan de 
religieuze verwikkelingen in die tijd. Met 
dr. R. van de Schoor van de Katholieke Uni 
versiteit Nijmegen is iemand aangezocht 
die een schets kan geven van een belangrij 
ke pleitbezorger van de katholieke eenheid, 
de jezuiet Petrus Canisius. Daar tegenover 

wordt het verhaal gezet van dr. W. Ianse van 
de Universiteit van Leiden, die zijn focus 
richt op vroege reformatorische bewegin 
gen. 

Beide lezingen worden gehouden op za 
terdag 15 april 2000 in het Auditorium van 
Museum Catharijneconvent in Utrecht. 
Daaraan voorafgaand vindt de huishoude 
lijke vergadering van de VNK plaats, bij 
welke gelegenheid de vereniging afscheid 
zal nemen van haar voorzitter, prof.dr. S. 
Voolstra, 

Dagprogramma: 
- tussen 10.30 en 1l.00 ontvangst met kof 

fie in de foyer van het museum 
- 1l.00 -1l.45 JaarvergaderingVNK met af 

scheid prof.dr. S. Voolstra 
- 1l.45- 12.00 koffiepauze 
- 12.00- 12.30 dr. R. van de Schoor: Petrus 

Canisius, houwdegen van de Katholieke 
Kerk 

- 12.30-13.00 dr. W. lanse: Vroeg-reforma 
torische bewegingen onder Karel V 

De toe gang tot de jaarvergadering en de le 
zingen in Museum Catharijneconvent 
(Nieuwegracht 63 Utrecht) is gratis voor le 
den en introduces. 

Rob van de Schoor (1959) studeerde Nederlands aan de K.U. Nijmegen, waar hij in 
1991 promoveerde op irenisme (kerkhereniging) in Frankrijk in de 17de eeuw. Daarna 
werkte hij als postdoc aan een hoek over de receptie van het irenische gedachtegoed 
van Georgius Cassander vanaf de 16de eeuw, en aan een tekstuitgave van Cas sanders 
De officio pii viri (1561). Sinds 1997 is hij ook in dienst bij de afdeling Nederlands van 
de KUN, waar hij moderne letterkunde (19de eeuw) doceert. Momenteel treft hij voor 
bereidingen voor een biografie van Petrus Canisius, in het kader van het onderzoeks 
programma Christelijk Cultureel Erfgoed. 

Wim Janse (1956) is universitair docent Geschiedenis van het christendom van 500- 
1650 bij de Faculteit der Godgeleerdheid van de Universiteit Leiden. In 1994 schreefhij 
een studie over Albertus Hardenberg als Theologe. Profil eines Bucer-Schulers. Daar 
naast publiceert hij regelmatig artikelen over vroeg-reformatorische bewegingen in 
Europa. 
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Franz Rosenzweig 

De Ster 
van de Verlossing 

In de vertaling van Alex P.J. van Ligten 
in samenwerking met F. Kransen en A. Sevenster 

In april dit jaar verschijnt de eerste Nederlandse vertaling van Der 
Stern der Etlosung, het hoofdwerk van de vermaarde joodse denker 
Franz Rosenzweig. Volgens 'cultuurpaus' George Steiner een van 
de vijf belangrijkste werken van de eerste helft van de 20e eeuw. 
Door de uitstekende vertaling is De Ster van de Verlossing ook goed 
toegankelijk voor het algemene lezerspubliek. Voor wie zich met 
cultuurbeschouwing bezighoudt is deze uitgave een must. 

Het boek bundelt een analyse van de westerse cultuur, godsdienst 
kritiek, existentie-filosofie en een betoog over de samenhang van 
mens, God en wereld. Rosenzweig schreef het boek als soldaat 
tijdens WO I in de loopgraven op de Balkan en stuurde zijn aan 
tekeningen op dienstpapier naar zijn moeder. Hij had bij het 
schrijven niet direct een bibliotheek bij de hand en moest een be 
roep doen op zijn geleerdheid en mensenkennis. De Ster impo 
neert doordat Rosenzweig in een indrukwekkend betoog een uit 
zichtloze situatie weet om te werken tot een pleidooi voor het 
leven en een warm en hoopvol perspectief voor de mensheid. 

f 69,50; 608 pagina's, gebonden met stofomslag en leeslint, 15 x 22 em 
ISBN 90 5166 727 7 ; aanbieding op 12 april 2000 in de Rode Hoed te A'dam. 

r:r Het betref hler een Intekeneditie In een beperkte oplage. Deze Is na verschijnen 
beperkt leverbaar en aileen door partlculieren te bestellen blj de uitgever. 
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