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Aansporingen 

D e wat sombere inleiding tot het vorig nummer vroeg om een weerwoord en dat 
heeft de redactie uit meer dan een hoek mogen ontvangen. Op 15 april jl., tijdens 
de jaarvergadering van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, nam 

prof. dr. Sjouke Voolstra afscheid als voorzitter en bestuurslid van onze vereniging. Gedu 
rende de acht jaar dat hij de VNK op ontspannen en gedegen wijze leiding gaf, toonde 
Sjouke Voolstra een sterke persoonlijke betrokkenheid bij het wei en wee van de Vereni 
ging. Het was ook de periode waarin Kerktijd plaats maakte voor het Tijdschrift voor Ne 
derlandse Kerkgeschiedenis. De op- en uitbouw van het nieuwe verenigingsperiodiek 
he eft Sjouke op de voet gevolgd en vanuit zijn verantwoordelijkheid ook vol gesteund. 
Daarvoor past hier op de eerste plaats een woord van dank namens de redactie. 

Als ware liefhebber van de kerkgeschiedenis in de letterlijke betekenis van het woord 
he eft Sjouke Voolstra bij zijn afscheid de VNK en ons tijdschrift ook een nieuw devies ge 
geven. 'Detege quod fuit' ('Leg het verleden bloot') is niet alleen een wapenspreuk, maar 
ook een aansporing die de redactie zich ter harte zal nemen. Daarvoor zijn wij natuurlijk 
in de eerste plaats afhankelijk van de inbreng van auteurs, die het TNK nog meer relief en 
kleur kunnen geven. Het is dan ook niet alleen uit respect voor onze scheidende voorzit 
ter, maar ook uit welbegrepen eigenbelang van de redactie, dat wij hier in dit nummer de 
afscheidswoorden van Sjouke Voolstra afdrukken. De redactie hoopt dat zijn missie ook 
onze lezers mag aansporen tot nieuwe ontdekkingstochten in het verleden, waarvan wij 
het resultaat ter perse mogen bezorgen. 

In de rubriek Opinie is voorts een bijdrage opgenomen van Gerard van Gurp die ons 
aanmoedigt ook onderzoekers uit andere historische disciplines voor de kerkgeschiede 
nis te interesseren. De woorden van Sjouke Voolstra ter harte nemend, bevat dit nummer 
uiteraard ook weer nieuwe artikelen, die delen van het verleden blootieggen. Liesbeth 
Labbeke biedt in het tweede deel van haar bijdrage over de zusters Onder de Bogen in In 
donesie een blik op de (ontwikkeling van de) verhoudingen tussen de Nederlandse en In 
donesische zusters van de congregatie. Huub van Heiningen brengt met een interessante 
trouvaille in de archieven een merkwaardig geval van katholieke subsidie voor een Waals 
predikant te Tiel in de zeventiende eeuw voor het voetlicht. En Peter Nissen laat in zijn 
overzicht van 125 jaar Pius-almanak de echo van een rijk rooms leven doorklinken. Wie 
verder wil kennisnemen van het verleden kan ten slotte onze vaste rubrieken Boeken 
nieuws en Evenementen als intermediair benutten. 

De redactie 
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'Detege Quod Fuit' 

'Afscheidscolumn'van prof dr. S. Voolstra bij zijn afscheid als uoorzitter en bestuurslid 
van de Vereniging vaal' Nederlandse Kerkgeschiedenis, uitgesproken op de jaarvergade 
ring van de vereniging op 15 april 2000 in het Museum Catharijneconvent te Utrecht 

Geboren en getogen in het Friese La 
ge Midden en als fervent waterspor 
ter, kom ik regelmatig in het dorp 

Grou. Het is het geboortedorp van de ge 
broeders Halbertsma, die met hun literaire 
werkzaamheid in de periode van Roman 
tiek en Restauratie een belangrijke bijdrage 
hebben geleverd aan de profile ring van de 
Friese identiteit. 

Het dorpssilhouet wordt gedomineerd 
door de eeuwenoude Sint Pieterskerk. Zelfs 
in het hoogseizoen vind je, als je aan de 
door bier en berenburg benevelde meute 
bent ontkomen, rond deze kerk een oase 
van rust. Boven het zuidelijke toegangshek 
tot het kerkhof staat een korte Latijnse 
spreuk: 'Tege quod fuit': 'Bedek wat voorbij 
is'. Als dat waar is, kunnen we de VNK beter 
vandaag nog opheffen. Ik gun onze vereni 
ging daarom een devies met een omge 
keerde strekking: 'Detege quod fuit': 'Leg 
het verleden bloot'. Niet: 'Zand erover, 
maar: 'Wek de doden ten leven', 
Een dergelijke aansporing is nodig in onze 
tijd die de toekomst consumeert in een 
eeuwig nu en die het verleden nauwelijks 
meer acht. 'Heeft de kerkgeschiedenis nog 
toekomst?', vraagt de redactie zich bezorgd 
af in de eerste aflevering van het TijdschriJt 
vaal' Nederlandse Kerkgeschiedenis in het 
nieuwe millennium. Toegegeven, als de be 
langstelling voor kerkgeschiedenis afhan 
kelijk is van de betrokkenheid bij de kerk, 
dan ziet de situatie er inderdaad niet roos 
kleurig uit. En ook als die betrokkenheid 
wei aanwezig is, dan is dat al evenmin een 
garantie voor een levendig historisch be 
wustzijn. 
Want de kerk in onze dagen, beducht voor 
functieverlies en krampachtig op zoek 
naar een niche in de markt van geestelijk 
welzijn en gel uk, denkt het heil eerder te 
vinden in het doorgronden van de indivi 
duele psyche of in het dromen over sociale 

gerechtigheid en aardse vrede, dan in een 
gemeenschappelijk verstaan van de (hells) 
geschiedenis. 'Het verhaal gaat' kan een 
bestseller zijn, zonder wortels in de histo 
rische realiteit zal ook dit verhaal een 
sprookje blijken. 
Het bestaansrecht van de kerkhistorie raakt 
omstreden in een tijd waarin zowel de his 
torie als de kerk in vergetelheid dreigen te 
raken. Maar mens en met historisch besef 
zullen juist de laatsten zijn die daarvan in 
paniek raken. Zij hebben immers de lang 
ste adem. Wat drijft hen toch, wat verbindt 
hen, deze roeiers tegen afgaand tij? 
De beoefening van de kerkgeschiedenis 
verliest inderdaad haar bestaansrecht, wan 
neer ze niet meer uit liefde gebeurt. Liefde 
voor de traditie waaruit we voortgekomen 
zijn. Liefde voor de kerk als voor een zieke 
moeder. Liefhebbers zijn we, 'amateurs' in 
de oorspronkelijke zin van het woord. De 
laatste rechtvaardiging voor het beoefenen 
van de kerkgeschiedenis is dan ook deze ge 
meenschappelijke liefde voor de kerk en 
haar geschiedenis. Zo simpel is het. De rest 
is menselijke ambitie of het leveren van 
academische schijngevechten. 
Aileen door deze liefde zijn we verbonden, 
professionele en vrijwillige sneupers van 
de meest diverse confessionele signatuur 
en historische disciplines. Steeds bezig met 
de ontsluiting van betrouwbare bronnen, 
strevend naar een commentaar daarop in 
de vorm van een verhaal dat met veel ver 
beeldingskracht geschreven wordt. 

Op 3 juni 1992 werd in de bestuursvergade 
ring te Gouda afscheid genomen van dr. H. 
ten Boom als mede-oprichter en voorzitter 
van de VNK. Ik citeer uit Kerktijd fV/2 
(1992), p. 23: "De nieuwe voorzitter, de heer 
Voolstra, memoreerde in zijn 'maiden 
speech' de vele verdiensten van zijn voor 
ganger en roemde diens stijl van leidingge- 
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yen. In drie jaar tijd is de VNK uitgegroeid 
tot een gerespecteerde vereniging, met 
ruim driehonderd leden en een reeks van 
activiteiten. Het plezier dat de heer Voolstra 
gedurende deze tijd he eft beleefd aan het 
bestuurslidmaatschap en de bijzondere 
aard en doelstelling van de VNK, deden 
hem besluiten positief te reageren op het 
unanieme verzoek van het bestuur om het 
voorzitterschap op zich te nemen. Dat 

hiermee een doopsgezinde, dus een lid van 
een van de kleine kerkgenootschappen in 
Nederland, aan het hoofd van de VNK 
komt, had volgens hem ook voordelen. De 
ervaring in andere sectoren leert immers, 
dat een vertegenwoordiger van een kleine 
kerk vaak een aanvaardbare compromisfi 
guur is voor de grote 'machtsblokken', 
Voolstra sprak tot slot de hoop uit, dat de 
VNK ook onder zijn leiding op de ingesla 
gen weg zou voortgaan en verder zou uit 
groeien tot een belangrijk ontmoetings 
punt voor liefhebbers van de vaderlandse 
kerkgeschiedenis." 

Acht jaar later wil de heer Voolstra, nu 
hij zijn voorzitterschap neerlegt, aan deze 
woorden slechts een paar toevoegen. Ik 
heb grote bewondering voor de wijze waar 
op zowel de bestuursleden als de redactie 
leden en alle andere actieve leden, de afge 
lopen jaren erin zijn geslaagd door 
publicaties en activiteiten de VNK een ei 
gen gezicht te geven. Het bestaansrecht 
van de VNK is niet ornstreden, ook al zou 
den we graag die mijlpaal van 500 leden 
binnenkort willen passeren. Maar waarom 
klagen over wie nog niet lid is, terwijl we 
verzekerd zijn van het vertrouwen en de 
steun van de huidige leden? 
Dankbaar ben ik ook voor al datgene wat ik 
geleerd heb. Ik ben immers maar een theo 
loog met kerkgeschiedenis als hobby. De 
'ambachtelijkheid' van de echte historici 
vervult mij steeds weer met diep respect. 
Dankbaar ook voor de steun, niet alleen in 
bestuurlijke zin, die ik de afgelopen jaren 
van mijn medebestuursleden heb onder 
vonden. Ik zal jullie niet missen, want ik 
hoop jullie bij alle activiteiten in de komen 
de jaren nog vaak te ontmoeten. 
En ten slotte spreek ik opnieuw de wens uit, 
dat de VNK zal uitgroeien tot een nog 
belangrijker ontmoetingspunt voor de lief 
hebbers van de vaderlandse kerkgeschie 
denis dan ze Anno Domini 2000 al is ge 
worden. 

Sjouke Voolstra 
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Een vermoeden van roomse rijkdom 
125 jaar Pius-almanak 

Peter Nissen 

IC rkhistorici kunnen, zoals zovele be 
oefenaars van de geestesweten 
chappen, niet zonder naslagwerken 

van allerlei aard: woordenboeken, encyclo 
pedieen, adresboeken, biografische en bi 
bliografische repertoria, registers en indi 
ces, atlanten en tijdrekentabellen.! Voor 
wie zich inzonderheid met de jongere ge 
schiedenis van het katholicisme in Neder 
land bezighoudt, is in de categorie van de 
adresboeken de Pius-almanak zonder eni 
ge twijfel de primus inter pares. In decem 
ber 1999 is te Den Haag de 112de editie van 
dit adresboek voor katholiek Nederland ge 
presenteerd, precies 125 jaar nadat in het 
najaar van 1874 de eerste editie verscheen, 
toen nog getiteld Jaarboekje voor katholie 
ken en inzonderheid VOOI" de leden der ka 
tholieke vereenigingen in het jaar des Hee 
ren 1875, broederlijk opgedragen door de 
Piusvereeniging te Amsterdam. 

De feestelijke presentatie van het 112e 
deel had iets van een genoegdoening en 
ook van een inhaalwedstrijd. Een kwart 
eeuw geleden namelijk moest de katholie 
ke journalist Frans Oudejans in het Vlaam 
se tijdschrift Streven spreken over 'Een niet 
te vieren eeuwfeest'f Toen, in 1975, zag het 
er naar uit dat de Pius-almanak geen hon 
derdste editie zou beleven. In 1971 was bij 
de uitgeverij van het dagblad De Tijd ver 
schenen wat toen de laatste jaargang, de 
96ste in getal, van de Pius-almanak leek te 
zijn. De redacteur Henri Overhoff, archiva 
ris van het dagblad De Tijd en vanaf 1940 
redacteur van de Pius-almanak, had wei 
nog een editie voor 1972 gereed gemaakt, 
maar deze werd op last van de uitgever, de 
directie van De Tijd, niet meer gedrukt.I 
Het stopzetten van de uitgave was onge 
twijfeld ingegeven door bedrijfseconorni 
sche overwegingen. Want ook voor de uit 
gever van een jaarboek als de Pius-almanak 
geldt uiteraard wat een anonieme dichter 
in de eerste jaargang onder de titel 'Snip 
pers van Maarten' dichtte: 

"Waarop wordt, in het algemeen, 
Den hoogsten prijs gesteld? 
Op deugd en kennis? - Zeker neen, 
Maar op het lieve geld."? 

Dat dit lieve geld niet meer in voldoende 
mate binnenkwam, had echter onmisken 
baar te maken met de veranderingen die 
zich in katholiek Nederland voordeden in 
die tijd. Wat de Pius-almanak niet meer be 
schoren leek te zijn geweest, namelijk het 
vieren van een eeuwfeest, werd de Katho 
lieke Illustratie wei nog net gegund. Zij ver 
scheen in december 1966 met een extra dik 
jubileumnummer, met onder meer een fe 
licitatie van de paus zelve. Maar nog geen 
twee jaar later, in oktober 1968, viet ook het 
doek voor de Katholieke Illustratie, waar 
van de abonnees voor een deel voortaan 
hun illustratieve genoegens moesten gaan 
zoeken in de Panorama en de Nieuwe Revu. 
Het dagblad De Tijd, de uitgever van de Pi 
us-almanak, werd een iets langer leven ge 
gund. Maar op 31 augustus 1974, dus enige 
maanden v66r het eeuwfeest van de Pius 
almanak gevierd had moeten worden, ver 
scheen De Tijd voor het laatst als dagblad,> 
In de 'eigen' krant kon de Pius-almanak dus 
niet eens meer herdacht worden. Tot 1990, 
to en hij met de Haagse Post samensmolt, 
verscheen De Tijd nog wei als weekblad, 
maar het eeuwfeest van de Pius-almanak 
ging toch ook aan dit weekblad ongemerkt 
voorbij. 

Een overlevende uit de voortijd? 

Is het zoete wraak dat de Pius-almanak 
herrees en dat nu alsnog zijn 125ste ver 
jaardag gevierd kan worden? Zoete wraak 
of niet: de Pius-almanak bleek eenvoudig 
onmisbaar. Om in de lacune te voorzien die 
was ontstaan door de beeindiging van de 
Pius-almanak, begon het Secretariaat van 
de Nederlandse Kerkprovincie in 1975 met 
de uitgave van een Adresboek katholiek Ne 
derland, veel bescheidener van omvang 
dan de Pius-almanak, maar met toch de 
me est gevraagde adresinformaties be 
treffende katholiek Nederland. En in 1984 
herrees op initiatief van de bouwonderne 
mer Pieter van Ruiten en de door hem op 
gerichte Stichting Uitgeverij Pius-Almanak 
ook de Pius-almanak, die vervolgens in 
1985 bij uitgeverijVan Loghum Slaterus on- 
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derdak vond. De eerste uitgave van de 
nieuwe reeks vertoonde nog wel veel 
schoonheidsfoutjes, waarvan de vermel 
ding van Geschroeide en Ongeschroeide 
Karmelieten wel het meest tot de verbeel- 

ding sprak.f Vanaf 1993 werden ten slotte 
de Pius-almanak en het Adresboek van het 
Secretariaat in een gezamenlijke uitgave 
gemtegreerd en als Pius-jaarboek tot de 
dag van vandaag voortgezet, afwisselend in 
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een dikke uitgave - de klassieke Almanak - 
en een dunnere uitgave - het Pius-Adres 
boek. De in 1971 onderbroken nummering 
werd in 1984 weer opgenomen met de 
97ste jaargang. De lacune van twaalf jaren 
(1972-1983) en een kleine hink-stapsprong 
in de jaren negentig (gedurende enkele ja 
ren verscheen de Pius-almanak met een 
dubbele jaaraanduiding) verklaart het 
merkwaardige verschijnsel dat wij nu de 
125ste verjaardag van de Pius-almanak vie 
ren met toch pas de 112de editie. 

De ogenschijnlijke ondergang en de 
verrijzenis van de Pius-almanak kan voor 
illustratief gehouden worden voor de na 
oorlogse ontwikkelingen in katholiek Ne 
derland, die uitvoerig beschreven worden 
in het onlangs verschenen boek Tot vrijheid 
geroepen, onder redactie van Walter God 
dijn, Jan Jacobs en Gerard van Tillo. In dat 
boek worden de ontwikkelingen tussen 
1970 en 1985, de periode waarin de Pius-al 
manak ten onder leek te zijn gegaan, be 
schreven onder de noemers van politise 
ring en polarisatie. In die situatie leek er 
voor een naslagwerk als de Pius-almanak 
weinig plaats, Wie zou bijvoorbeeld in de 
gepolariseerde verhoudingen van het Ne 
derlandse katholicisme nog durven uitma 
ken welke organisatie wei en welke niet in 
de Pius-almanak vermeld moet of mag 
worden? De ontwikkelingen vanaf 1985 
worden in het boek Tot urijheid geroepen 
daarentegen beschreven onder de noemer 
van "op zoek naar de waarde van het chris 
telijk erfgoed aan het einde van de twintig 
ste eeuw", Van die zoektocht zou de herle 
ving van de Pius-almanak wei eens een 
voorbode kunnen zijn. Zo kan alleen reeds 
de verschijningsgeschiedenis van een na 
slagwerk gemterpreteerd worden tegen de 
achtergrond van bredere historische ont 
wikkelingen, en tegelijk een bron voor onze 
kennis van die ontwikkelingen zijn, al moet 
ik er mete en aan toevoegen dat de Pius-al 
manak, voor zover ik heb kunnen nagaan, 
niet een keer op de 560 pagina's van het lij 
vige werk Tot vrijheid geroepen verrneld 
wordt, zelfs niet in de literatuurlijst, waar 
toch wei bijvoorbeeld de Analecta van de 
bisdommen, Een-twee-een en het Katho 
liek Archief, later Archie! van de Kerken ge 
noemd worden. 

'Een consclentleuze weerspiegeling' 

Maar de Pius-almanak is gewend aan het 
lot onopgemerkt te blijven: de verschijning 
ervan was kennelijk zo vanzelfsprekend dat 

deze in de katholieke pers ook vroeger vrij 
wei altijd onopgemerkt bleef. Anders was 
de situatie in de reformatorische pers, zoals 
Frans Oudejans in zijn herdenkingsartikel 
uit 1975 opmerkt. In die pers leidde de ver 
schijning van een nieuwe editie van de Pi 
us-almanak namelijk met enige regelmaat 
tot uitlatingen waarin een toon van zowel 
bewondering als afgunst doorklinken voor 
"alles wat de R. Kath. Kerk in ons vaderland 
doet op zo verschillend levensterrein, 
waarvan deze omvangrijke Almanak zulk 
een conscientieuze weerspiegeling is",? 
Deze bewondering - en zeker ook de af 
gunst - zou de initiatiefnemer tot de Pius 
almanak zeker gestreeld hebben. Want het 
tentoonspreiden van wat de katholieke 
kerk in Nederland allemaal onderneemt, 
was zeker zijn voornaamste doelstelling. 
En hij deed dit op de eerste plaats om de 
katholieken zelf in die inzet en in hun zelf 
vertrouwen te sterken, maar ongetwijfeld 
toch zeker ook om daarmee zijn prote 
stantse landgenoten de loef af te steken. 

Die initiatiefnemer is de onderwijzer en 
publicist Henricus Martinus Werker (1834- 
1908)8, die dertigjaar lang, dus tot de uitga 
ve voor het jaar 1905, de Pius-almanak re 
digeerde, een prestatie waarin hij aileen 
overtroffen werd door de Henri Overhoff, 
die de almanak samenstelde van 1940 tot 
en met 1971.9 Het voorwoord dat Werker 
onder de titel 'Aan den lezer' aan de eerste 
editie vooraf liet gaan, maakt zijn bedoe 
ling met het jaarboek duidelijk. Hij wilde de 
samenwerking en eendracht tussen de ka 
tholieke verenigingen in Nederland bevor 
deren. "Nederland mag zich verheugen in 
het bestaan van vele Katholieke Vereenigin 
gen, welke allen ten doel hebben de belan 
gen der Katholieke Kerk te bevorderen, en 
de Katholieke beginselen te verspreiden. 
(. .. ) Bij eendrachtige samenwerking zal dit 
jaarboekje een sieraad worden voor de Ka 
tholieke Vereenigingen, een vraagbaak 
voor de Leden, een vruchtbaar werk voor 
de Katholiciteit en de eerste steen van het 
fondament, waarop de bond der Katholie 
ke Kringen in Nederland kan opgetrokken 
worden.t-" 

De bakermat voor Werkers initiatief 
werd gevormd door de in 1871 opgerichte 
Amsterdamse Piusvereniging, waarvan 
Werker de eerste voorzitter was.'! Deze 
vereniging werd in de eerste editie van de 
almanak uiteraard voorgesteld. Zij telde 
toen, in 1874, 340 led en, voor wie zij een 
wekelijkse vergadering en een maandelijk 
se lezing organiseerde, beide ter verdieping 
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en ondersteuning van de inzet van de leden 
voor de katholieke beginselen. Zij werd, 
blijkens de informatie in latere uitgaven 
van de Pius-almanak, in 1878 opgenomen 
in het Verbond van het Apostolaat des Ge 
beds, maar die vrome inkadering stond 
niet in de weg dat de Piusvereniging zich 
ontplooide tot een katholieke gezellig 
heidsvereniging, die ook toneeluitvoerin 
gen en balavonden organiseerde. 

Een onbekende naamgenoot 
De eerste editie van het jaarboekje van de 
Piusvereniging droeg nog niet de naam Pi 
us-almanak. Die naam verschijnt pas op 
het titelblad van de tweede jaargang, die 
van 1876. Wat weinig bekend is, is dat die 
naam al eerder was gebruikt voor een 

soortgelijk jaarboekje.F Iaar- en adres 
boekjes voor Nederlandse katholieken wa 
ren er namelijk al meer geweest, maar de 
meeste stierven na enkele jaren een stille 
dood. Dat was ook het geval met de Pius 
almanak, opgedragen aan de Leden van de 
Aarts-Broederschap del' H. Familie Jesus, 
Maria, Joseph en van al de Congregatien in 
Nederland. Deze almanak beleefde name 
lijk maar twee jaargangen, 1867 en 1868. 
Het was eveneens een Amsterdams initia 
tief, en de beoogde reikwijdte was boven 
Moerdijks. De kerkelijke kalender in de al 
manak was immers die van het bisdom 
Haarlem, waar wel bij vermeld werd dat de 
kalender voor het aartsbisdom Utrecht na 
genoeg identiek was. Over de kalender van 
de drie Zuid-Nederlandse bisdommen Bre 
da, 's-Hertogenbosch en Roermond wordt 
met geen woord gerept. 

Deze eerste Pius-almanak, bedoeld, zo 
als de titel duidelijk maakt, voor de talrijke 
leden van de Aartsbroederschap van de H. 
Familie, droop van de pausverering. De 
naam van de eerste en van de tweede Pius 
almanak legde immers, zo goed als die van 
Piusvereniging, getuigenis af van de onge 
kende adoratie voor de inmiddels bejaarde 
paus Pius IX, de paus met het tot dusverre 
langste pontificaat in de kerkgeschiedenis, 
indien we het apocriefe pontificaat van 
Petrus buiten beschouwing laten. Gedu 
rende de tweeendertig jaren van zijn paus 
schap (1846-1878) had Pius IX talrijke jubi 
lea mogen vieren, reden waarom hij door 
Joseph Alberdingk Thijm in een van zijn ve 
le gedichten op Pius IX ook de 'Paus der Iu 
bileen' werd genoemd. Elke viering - zo 
veel jaar priester, zo veel jaar bisschop, zo 
veel jaar paus, en zelfs zo veel jaar commu 
nicant - werd door katholieken in heel de 
wereld, maar zeker ook in Nederland, aan 
gegrepen om de paus te bejubelen.P Mi 
chel van der Plas vertelt in zijn meeslepen 
de biografie van Alberdingk Thijm dat deze, 
juist op het moment dat de tweede Pius-al 
manak werd gesticht, die van 1875, bezig 
was om vertalingen in allerhande Neder 
landse dialecten te verzamelen van de pau 
selijke bul Ineffabilis Deus over de Onbe 
vlekte Ontvangenis van Maria, teneinde die 
gebundeld in een perkamenten boekwerk 
aan Pius IX aan te bieden. Ook verscheen 
Alberdingk Thijm regelmatig in de vergade 
ringen van de Piusvereniging om er een 
causerie te verzorgen of een van zijn ge 
dichten over Pius IX, door zijn collega 
dichter H.J.A.M. Schaepman tot 'Koning 
der eeuwen' uitgeroepen, voor te dragen.!? 
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De eerste Pius-almanak, die van 1867 en 
1868, stond eigenlijk uitsluitend in het te 
ken van de pausverering. De almanak be 
vatte namelijk bij elke maand van het jaar 
een of meer verhalen uit het leven van Pius 
IX, zodat de leden van de broederschap "ie 
dere maand iets stichtelijks uit het leven 
van den Heiligen en Beminden Vader Pius 
lezen", zoals de inleiding in de eerste jaar 
gang zegt.15 Dat 'stichtelijke' kon dan varie 
ren van anekdotes over de goedheid van Pi 
us IX en over 'de vakantie der Pausen' tot 
kleine beschouwingen over 'de staatkunde 
van Pius IX'. 

In vergelijking met de extreem-ultra 
montaanse en papolatrische Pius-almanak 
van 1867 en 1868 was Werkers eerste jaar 
boekje voor 1875 heel wat ingetogener. In 
plaats van enkel maar jubelverhalen over 
Pius IX vonden de lezers er, behalve gege 
vens over bijvoorbeeld posttarieven, kies 
districten en zons- en maansverduisterin 
gen, vooral verhalen en gedichten, ook een 
van muzieknotatie voorzien lied van Alber 
dingk Thijm ('Oranje-Meilied'J, en zelfs de 
tekst van een volledig toneelstuk, 'Herme 
nigild of de zegepraal der godheid van 
Christus', van de hand van de priester H.I. 
Allard. Dat alles was samengebracht onder 
de noemer van mengelwerk. De inspiratie 
bron voor Werners jaarboekje is ongetwij 
feld de al sinds 1852 verschijnende Volksal 
manak voor Nederlandsche Katholieken 
geweest, uitgegeven en 37 jaar lang geredi 
geerd door Joseph A. Alberdingk Thijm. 
Ook deze almanak bracht immers voorna 
melijk literaire bijdragen van katholieken 
bijeen. 
In Werners Pius-almanak was er echter nog 
een ander belangrijk onderdeel, en dat was 
de zakelijke informatie voor de leden van 
de katholieke verenigingen waarvoor het 
jaarboek bedoeld was. In de eerste editie 
was die informatie over bijvoorbeeld de 
Vincentiusconferenties, de Gezellenvereni 
ging Sint Joseph, de leesverenigingen, da 
mesverenigingen, zoeavenbonden en het 
Liefdewerk Oud Papier (deze laatste onder 
het motto 'Collegite fragmenta ne pereant', 
Ioh. 6,12), nog bescheiden. Zij besloeg 
slechts zestien bladzijden. Maar vanaf 1880 
ging zij de hoofdmoot van de Pius-almanak 
vormen. In dat jaar verscheen de plaatsge 
wijze opsomming van 'Liefdadige instellin 
gen en katholieke vereenigingen', die to en 
al 168 pagina's omvatte. In 1887 ten slotte 
verdween het (quasi- )literaire 'Mengel 
werk' en werden behalve de gegevens over 
katholieke verenigingen en instellingen 

ook die over parochies en dekenaten opge 
nomen. 

Roomse rijkdom 

De neerlandicus M.A.P.C. Poelhekke, de 
vermaarde aanklager van Ret Te-kort der 
Katholieken in de Wetenschap, had een in 
1887 verschenen feestboek over de katho 
lieke pers in Nederland "een etalage onzer 
armoede" genoemd.l'' Naar analogie van 
die betiteling zou men de Pius-almanak 
'een etalage onzer rijkdom' kunnen noe 
men. Wie de jaargangen van de Pius-alma 
nak doorbladert, krijgt een vermoeden van 
roomse rijkdom. Een vermoeden, zeg ik 
nadrukkelijk. Want we krijgen slechts na 
men, adressen, ledentallen en andere fei 
ten voorgeschoteld, en we kunnen slechts 
gissen welke levende werkelijkheid daar 
achter is schuil gegaan. Maar de op het 
hoogtepunt van de Pius-almanak zelfs 
meer dan duizend bladzijden vol informa 
tie kunnen toch niet anders nalaten dan de 
indruk van een inderdaad rijk rooms leven. 
Toen ik enkele jaren geleden de hoofd 
stukken over het katholicisme voor mijn 
rekening had genomen in een driedelige 
geschiedenis van de provincie Noord-Bra 
bant tussen 1796 en 1996, reisde ik enige 
tijd lang lokale historische verenigingen en 
afdelingen van het Katholiek Vrouwengilde 
in Noord-Brabant langs om daar lezingen 
over datzelfde onderwerp te verzorgen. Op 
die reizen vergezelde mij steevast de zestig 
ste jaargang van de Pius-almanak, die voor 
1934 dus, waaruit ik dan telkens bij het be 
gin van mijn voordracht voorlas wat er in 
de jaren dertig aan katholiek verenigingsle 
ven aanwezig was in het dorp of de stad 
waar de lezing plaatsvond. Daarmee oogst 
te ik steevast uitroepen van herkenning bij 
de oudere toehoorders onder mijn publiek. 
Nogrnaals, die opsomming van verenigin 
gen en instellingen zegt nog niets over de 
diepgang in de beleving van het katholicis 
me, maar zij maakt wei duidelijk welk een 
wijdvertakt netwerk de katholieke subcul 
tuur in de tijd van de verzuiling vormde. In 
derdaad, een vermoeden van roomse rijk 
dom kan niet uitblijven. 

"Eene der zoetste voldoeningen, die den 
schrijver zijn arbeid Ioonen, wordt door 
hem gesmaakt, wanneer hij mag ondervin 
den, dat er een band van weerzijdsche er 
kenning en genegenheid ontstaan is tus 
schen hem en zijne lezers", zo citeerde 
Werker in de eerste Pius-almanak uit een 
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voorwoord van Thijm op een van diens 
Volksalmanakken. Zo'n band van erken 
ning en genegenheid is in elk geval ont 
staan tussen menige kerkhistoricus en de 
Pius-almanak, en ik hoop me de namens 
mijn vakbroeders en -zusters dat de sa 
menstellers en uitgevers van dit heerlijke 
naslagwerk nog tot in lengte van dagen de 
moed en de inspiratie vinden om minstens 
de echo van een vermoeden van roomse 
rijkdom te laten klinken. 

Peter Nissen (1957) is hoogleraar kerkge 
schiedenis aan de Faculteit der Theologie 
van de Katholieke Universiteit Nijmegen. 
Adres: Berg en Dalseweg 296, 6522 eN Nij 
megen. 

Noten 

I De navolgende bijdrage is de licht bewerkte tekst 
van een voordracht, uitgesproken op 13 december 
1999 in het Uitgevershuis te Den Haag bij de pres en 
tatie van de 112e editie van de Pius-almanak. Het 
eerste - hier niet opgenomen - gedeelte van de voor 
dracht, dat handelde over de passie voor naslagwer 
ken, verscheen op zaterdag 18 december 1999 in de 
bijlage Letter&Geest van het dagblad Trouw. 
2 Frans Oudejans, 'De Pius-almanak. Een niet te vie 
ren eeuwfeest', Streven42 (1975) 1014-1025. 
3 Frans Oudejans, Van Abraham naar Pius. 125 jaar 
almanak voor katholiek Nederland. Houten/Diegem 
1999,54. 
4 Iaarboekje voor katholieken en inzonderheid vaor 

de leden der katholieke vereenigingen in het jaar des 
Heeren 1875, 124. 
5 De gegevens over de Katholieke lllustratie en De 
Tijd zijn ontleend aan de bijdragen van Joan Hemels 
in: Walter Goddijn, Jan Jacobs en Gerard van Tillo 
(red.), Tot urijheid geroepen. Katholieken in Neder 
land: 1946-2000. Baarn 1999,257 en 367-370. 
6 Oudejans, Van Abraham naar Pius, 57. 
7 Citaat uit 'Kerknieuws' van 1953, ontleend aan 
Oudejans, 'De Pius-almanak', 1023. Voor andere ui 
tingen van reformatorische afgunst, zie Oudejans, 
Van Abraham naar Pius, 52-54. 
8 Over Werker, zie Oudejans, Van Abraham naar Pi 
us, 33-35. 
9 Over de 'Pius-maniak' Henri Overhoff, geboren in 
1905 en 'still going strong', zie Oudejans, Van Abra 
ham naar Pius, 46-54. 
10 [aarboekje, 3-6. 
II Oudejans, Van Abraham naar Pius, 28-30. 
12 Dit bleef ook onopgemerkt in de geschiedenis van 
de Pius-almanak, die Frans Oudejans, vanaf 1984 lid 
van de redactie-adviesraad, in 1999 samenstelde: 
Van Abraham naar Pius. 
13 Voor de Nederlandse bijdragen aan het gejubel, 
zie Paul Dirkse, 'Roomser dan de Paus. Katholiek 
Nederland en het Vaticaan 1853-1953', in: A.H.M. 
van Schaik e.a., Katholiek Nederland en de paus 
1580-1985. Utrecht 1985, 27-61, met name 33-34. 
14 Michel van der Plas, Vader Thijm. Biografie van 
een koopman-schrijuer. Baarn 1995,444-446. 
15 C.S., 'Inleiding', Pius-almanak voor het jaar On 
zes Heeren J. C. 1867, opgedragen aan de Leden van de 
Aarts-Broederschap der H. Familie Jesus, Maria, Jo 
seph, en van al de congregaties in Nederland, V-XII, 
citaatVI. 
16 W. van de Pas, De strijd voor het katholieke boek. 
Amsterdam 1949, 68. 

Rectificatie 

In de boekbespreking van Praten als Brugman door Nico Lettinck (TNK 99/4, 128-129, 
staan enkele onjuistheden en een opmerking die verwarrend. Op verzoek van de 
recensent F.A.H. van den Hombergh (abusieveJijk aangeduid als RA.H. van den Hem 
bergh) volgen hier enkele correcties. 
Het boek van Willem Moll (rec. p. 128, rechterkolom) staat wei in de literatuurlijst: op 
p.75. 
Het onherkenbaar omwerken van een lied tot de tekst van Gezang 471 in Liedboek voor 
de Kerken, maar wei op naam van Brugman, lijkt sterk op vervalsen (rec. p. 128 rech 
terkolom), niet door de auteur maar door ds. Pierson. De woorden "bijna een verval 
sing" kunnen beter vervallen. 

De redactie. 

TNK JG. 3 '2000' 38 



Tolerantie met een dubbele bodem; 
Hugenoten en Katholieken in Tiel 

Huub van Heiningen 

H et is niet duidelijk waarom dr. Adolf 
Barten, procurator en burgemees 
ter, op 4 augustus 1692 in de verga 

dering van de Tielse magistraat een dossier 
in de signaten liet registreren, dat hij al vijf 
jaar onder zich had gehouden. Dat dossier 
is bewaard gebleven! en vertelt ons, dat in 
Tiel vanaf 1686 tot 1702, Isaac Latane, pre 
dikant van de Hugenootse gemeente, zijn 
salaris (althans het 'stadsdeel' daarvan) 
ontving van de 'papisten': de katholieken 
die aan de Sint Walburg, naast de Waalse 
pastorie, een schullkerk hadden. Dit als ge 
volg van een merkwaardige overeenkomst, 
waarachter we de sturende hand van ko 
ning-stadhouder Willem III mogen veron 
derstellen. 

In Tiel zijn er eeuwenlang (tot diep in de 
1ge eeuw toe) spanningen geweest in de re 
latie tussen de kerkelijke gemeente die de 
Grote of Sint Maartenskerk tot bedehuis 
had en het stadsbestuur. De Reformatie is 
in Tiel pas in november 1578, to en Jan van 
Nassau stadhouder van Gelderland was ge 
worden, ingevoerd door de ambtman Die 
de rick Vijgh. Diverse vertegenwoordigers 
van de oude landadel en veel ambachtslie 
den bleven echter de oude godsdienst 
trouw. In 1604 poogde de ambtman van 
Maas en Waal, Jacob Mom, die in Tiel naast 
de Sint Maartenskerk woonde, de stad weer 
in handen van de Spanjaarden te spelen. 
Daarvoor werd hij zeventien jaar later (17 
april 1621) op last van Maurits in 's-Gra 
venhage onthoofd. Sindsdien werd de ont 
dekking van het verraad jaarlijks als een 
protestantse kerkelijke feestdag gevierd. 
Maurits vorderde in die jaren via het Hof 
van Gelre van het stadsbestuur de katholie 
ken die ervan verdacht konden worden re 
laties met de vijand te hebben buiten de 
stadsmuren te zetten. Maar de geest van de 
stadhouder schoot geen wortel in Tiel, 
waar ondertussen diverse vertegenwoordi 
gers van de nieuwe regentenfamilies re 
monstrant waren geworden. 

De remonstranten werden slechts korte 
tijd vervolgd. Zij hadden al vanaf 1640 hun 
eigen kerk in de Voorstad openlijk toege 
staan door de magistraat, die voor zichzelf 

het hoogste gezag in kerkelijke zaken bleef 
reserveren. Leden van de magistraat waren 
opperkerkmeester van de 'predomineren 
de' geloofsgemeenschap en spraken ook 
het laatste woord als het ging om het be 
roepen van predikanten, diaconiezaken 
etc. Dat leidde tot diverse processen. 

De leden van de gilden hadden al vanaf 
de Middeleeuwen via de befaamde "buer 
spraecken'' een belangrijke stem gehad in 
het stedelijk beleid en de "hang naar demo 
cratisering" zorgde in Tiel tijdens de 'plooi 
erijen' voor veel beweging. Rond 1650 
moest het Hof van Gelre ingrijpen omdat 
de ambachtslieden door vergaande be 
voegdheden te eisen de regenten het be 
sturen onmogelijk hadden gemaakt. De 
"gemeenslieden" (de vertegenwoordigers 
van de gilden) waren, als het om gods 
dienstzaken ging, toleranter dan de regen 
ten. 

In Tiel was men, met name in de perio 
den waarin de gemeenslieden invloed had 
den op het stadsbestuur, waarschijnlijk in 
het handhaven van de plakkaten wat soe 
peler dan in veel andere steden. In de jaren 
van de Vrede van Munster kerkten de ka 
tholieken in elk geval alweer in alle stilte in 
huizen van de oude adellijke families (Van 
Dorth, Van Beest, Van Lienden) aan de Sint 
Walburg (nu het Kalverbos). In 1660 werd 
het verzoek van een "Franse matresse sijn 
de Papist van gesindte" om een schooltje te 
mogen stich ten afgewezen en een jaar later 
kreeg "seecker vrouwspersoon sijnde pa 
pist van gesindte" (waarschijnlijk een 
'klopje') van de magistraat opdracht haar 
school te sluiten. Maar in 1668 mocht de 
katholieke Peter Henrick van Hulst met 
toestemming van de magistraat burger 
worden en het gruttersambt uitoefenen. 

In 1672, to en de legers van de Zonneko 
ning (Lodewijk XN) de Rijn waren overge 
stoken, kwam er een radicale omslag in de 
tot dan toe labiele politieke verhoudingen. 
De stad bood geen enkele weerstand toen 
maarschalk Turenne haar in juni 1672 op 
eiste namens de Franse koning. Een groot 
deel van de regenten vluchtte voor het 
Franse leger uit naar Holland, waarna de 
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Een stukje van de rond 
1650 door Blaeu ge 
maakte stadsplatte 
grond van Tiel met 
daarop de in 1680 afge 
broken Sint Walburg 
kerk. Onder de letter A 
de trappen naar de 
stadswal en daarnaast 
het complex dat als het 
"huys aen de trappen" 
werd aangeduid. Naast 
de letter B het grote 
hoekhuis, dat in 1678 
aan de Hugonoten en 
ds. Latan werd toege 
wezen. 

"burgerkapiteins" (in het algemeen de 
mannen die ook de gilden leidden en eer 
der als gemeenslieden optraden) samen 
met enkele achtergebleven leden van de 
magistraat, een nieuw stadsbestuur vorm 
den. Nog in hetzelfde jaar 1672 keerden 
sommige oud-bestuurders terug en die 
werden, na enkele fikse botsingen, weer in 
'de regering' opgenomen. Andere leden 
van voorname regentenfamilies (Van Bra 
kel, Van Lidth de Jeude en Van de Steen) 
bleven weg en speelden een rol in het 
Staatse leger dat in Holland stand hield. 

Binnen het stadsbestuur bleek enigerlei 
vorm van samenwerking over de stands 
verschillen heen bittere noodzaak omdat 
snel duidelijk werd dat de Franse bezetters, 
die in hun zegenrijke opmars lelijk op de 
Hollandse Waterlinie waren gestuit, geen 
middel onbenut lieten om de stad leeg te 
raven. Er moest fors betaald worden om 
van de veroveraars het recht op plunderen 
en het slop en van stadsmuren en poorten 
af te kopen. Opeenvolgende legeronderde 
len moesten door de burgerij onderhouden 
worden. De Franse commandanten waren 
er als de kippen bij het stadsbestuur gebrek 
aan eerbied te verwijten als zij niet goed ge 
meubileerd gehuisvest en met geschenken 
in wijn en geld onthaald werden. 

In september 1672 werd de Sint Maar 
tenskerk opnieuw ingewijd door pastoor 
Ignatius Verdusan (van de Orde der Domi 
nicanen), maar waar het opeisen door de 
katholieken van de kerk, die vanouds ook 

een symboolfunctie had in de Tielse ge 
meenschapl, wordt betiteld als "een histo 
rische vergissing'" is enige relativering op 
zijn plaats. Uit de redeJijk uitgebreide ver 
slagen van de magistraatsvergaderingen 
blijkt dat de katholieken inderdaad de gra 
te kerk opeisten maar dat pater Verdusan 
ook genoegen wilde nemen met de Sint Ce 
ciliakapel. De bewaard gebleven overeen 
komst vertelt ons onder andere dat de ka 
tholieken de Sint Maartenskerk aan de 
protestanten wilden laten als zij de 'kleine 
kerk' kregen. Daarop moest dan van stads 
wege een luidklok worden geplaatst. Over 
deze zaak was echter geen overeenstem 
ming binnen de magistraat en het duurde 
de Franse commandant allemaal veel te 
lang. Zijn soldaten lagen al enkele maan 
den in Tiel zonder de gelegenheid te heb 
ben op reguliere wijze de mis bij te wonen. 
Hij liet dus de grate kerk leegjagen en zette 
er schildwachten voor, die opdracht had 
den in eerste instantie alleen de pastoor 
binnen te laten om het gebouw voor de ka 
tholieke eredienst in te wijden. Het onge 
noegen bij de protestanten zal ongetwijfeld 
nog zijn aangewakkerd to en de pastoor bij 
na een jaar later namens het Franse gezag 
van de magistraat verlangde dat een veror 
dening werd afgekondigd die de (niet-ka 
tholieke) burgers gebood deuren en ramen 
gesloten te houden op "all haere heylige 
daghen wanneer 't Sacrament wierde om 
gedraghen", 

Hoewel de magistraat al op 13 december 
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1673 bijeen kwamen voor niet verder aan 
geduide zaken, "voor de stadt van groot be 
langh sijnde" en daarover in de eerste we 
ken van 1674 al contacten gezocht werden 
met Willem III in het veilige Holland, kwam 
de Franse gouverneur pas op 10 maart de 
heren mededelen "dat sijne Majesteyt van 
Vranckrijck dese stadt sal verlaten". Maar 
dan zou de stad 8.000 rijksdaalders moeten 
betalen om het recht op brandschatting af 
te kopen en voorts aan de gouverneur 1250 
gulden dienen te betalen en 500 gulden aan 
de majoor, die voor deze gunstige regeling 
had gezorgd. De bijeengeroepen burgerij, 
die al ernstig was verarmd door het onder 
houd van het garnizoen, kon dat geld in de 
verste verten niet bijeen brengen. Getracht 
moest dus worden het in Amsterdam te le 
nen en terwijl de Fransen ondertussen al 
wat mijnen tot ontploffing brachten om de 
dreigementen kracht bij te zetten, teken 
den de representanten van de burgerij er 
voor dat elke Tielenaar zijn of haar aandeel 
in de brandschatting zou opbrengen. De 
Fransen die uiteindelijk eind mei afmar 
cheerden, namen verschillende gegoede 
burgers mee als gijzelaars, die weken later 
met door de magistraat geleend geld in Nij 
megen en Grave moesten worden vrijge 
kocht. 

Als het om geld ging toonden de bezet 
ters zich keiharde onderhandelaars. Maar 
bij het overleg over de aftocht was ook de 
positie van de roomsen in het geding. De 
Fransen eisten dat de bestuurders en aile 
burgerkapiteins ervoor zouden tekenen dat 
de katholieken vrijheid van godsdienstuit 
oefening zouden krijgen, dat zij de Cecilia 
kapel en het daarbij behorend kerkhofzou 
den mogen gebruiken, dat geen enkele 
schade aangericht aan de Sint Maartens 
kerk op hen verhaald zou mogen worden, 
dat zij hun groefsteden in deze kerk moch 
ten blijven houden en dat aile wederzijdse 
beledigingen voor eeuwig vergeten zouden 
zijn. Ten aanzien van de beide eerste pun 
ten hield de magistraat voet bij stuk, waar 
schijnlijk in samenspraak met de stadhou 
der die men enkele malen in Den Haag had 
opgezocht voor overleg. Dit waren, zo hiel 
den zij de Fransen voor, "saacken van de 
hogere overigheyt". Uiteindelijk trokken de 
Fransen deze beide eisen in en tientallen 
Tielse bestuurders en representanten van 
de burgerij beloofden plechtig de overige 
bepalingen te zullen nakomen. 

De representanten van de Zonnekoning 
lieten de stad volle dig berooid achter. Ie 
dereen probeerde aan geld te komen om 

het aandeel in de brandschatting te beta 
len, anderen lieten hun bezit eenvoudig in 
de steek zodat er een tiental vervallen hui 
zen moest worden afgebroken en tot na de 
eeuwwisseling nog door de magistraat hui 
zen geveild werden wegens het niet aflos 
sen van de brands chatting. 

Willem III, die nu ook het recht van ma 
gistraatsbestelling had gekregen, benoem 
de op 13 juni 1674 nieuwe regenten en "de 
Prince" stelde een "reglement op de rege 
ring van Tiel" op, dat elke invloed van de 
gilden buitensloot. Op 24 februari 1678 be 
noemde hij Diederick van Brakell tot den 
Brakell tot richter van Tiel en ambtmanl 
dijkgraaf van de Neder-Betuwe. Dat deze 
tot de vertrouwelingen van Willem III gere 
kend mag worden kan worden afgeleid uit 
het feit, dat hij vanaf dat moment op ver 
zoek (en op kosten) van het stadsbestuur 
enkele malen per jaar naar de stadhouder 
ging om daarmee te overleggen over de 
magistraatsbestelling, de bijdragen in de 
kosten van het herstelling van de fortifica 
tie, de inlegering van een welgesteld garni 
zoen in Tiel etc. 

Ogenschijnlijk respecteerde vanaf 1674 
de nieuwe magistraat de met de Fransen 
gesloten overeenkomst ten aanzien van de 
roomsen. Sommige nieuwe regenten be 
hoorden echter tot families die als fanatiek 
anti-rooms bekend stonden. Die 'haviken' 
in het stadsbestuur eisten ook een streng 
optreden tegen hun voorgangers, die in de 
Franse tijd slordig zouden zijn omgespron 
gen met de invordering van belastingen. 
De rentmeester uit die jaren kwam daar 
door terecht in het tuchthuis in Gouda. Op 
17 februari 1676 kreeg de bewoonster van 
"het huys van jhr. Van Dorth aen de trap 
pen" het bevel om de stad binnen 24 uur te 
verlaten om te voorkomen dat ze er in het 
openbaar uitgezet zou worden. En dat om 
dat ze "een fameus hoerhuys is houdende". 
Maar dit was nu juist het huis waarin pas 
toorVerdusan woonde. Het grote huis werd 
verder bewoond door een echtpaar dat 
waarschijnlijk alleen in de roomse kerk was 
getrouwd en daarom volgens de prote 
stantse opvatting 'hoereerde' en uit de ko 
hieren van het familiegeld kan worden af 
geleid dat hier ook wei in Antwerpen 
geprofeste nonnen of kloppen verbleven. 

Wat in deze resolutie een "hoerhuys" 
heet is dus "het huis aan de trappen", dat 
een belangrijke rol speelde in de geschie 
denis van de katholieke gemeenschap van 
Tiel. Na 1572 toen de geuzen het gebied 
rondom de stad plunderden zochten de 
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zusters van het klooster Zennewijnen hun 
toevlucht in dit huis van de heer Van Dorth. 
Die was heer van Varik en het is aan zijn ge 
loofsijver toe te schrijven dat dit dorp een 
roomse enclave bleef in een protestantse 
streek. Van de Van Dorths ging het huis over 
naar de familie Van Lienden en die deed 
het weer over aan baron Van Scherpenzeel 
Heusch. Hij was de man die kort na het 
overlijden van Willem III in 1702 en tijdens 
de daarop volgende 'plooierijen' op zijn 
grond (naast de plek waar de inmiddels af 
gebroken Sint Walburgkerk had gestaan) 
een schuilkerk met pastorie liet bouwen. 

Na het vertrek van de Fransen kondigt 
het stadsbestuur enkele malen achtereen 
scherpe maatregelen af tegen geheime bij 
eenkomsten en ongekwalificeerde scholen. 
Op 31 juli 1678 gelast burgermeester Van 
Lidth de Ieude de predikant Scherphoff 
hem te waarschuwen als er weer "heyme 
licke conventiculen' zijn, zodat men dit 
maal die samenkomsten dan met de gehele 
magistraat zal kunnen gaan verstoren. 

Aldus kan in ruwe lijnen de situatie in 
Tiel geschetst worden, zoals die bestond 
toen in 1685 dezelfde Lodewijk XIV het 
Edict van Nantes opzegde en daarmee het 
sein gaf tot een afschuwelijke vervolging 
van de protestanten in Frankrijk. Over de 
"droevige vervolging der gereformeerden 
in Frankrijk" had de Tielse magistraat al op 
6 oktober 1681 overleg gevoerd met het be 
stuur van Zaltbommel. Daar was to en ken 
nelijk afgesproken eventuele vluchtelingen 
op te vangen. Het ging daarbij, zoals de ge 
schiedenis zou leren, niet om puur altruis 
me, al wilden velen uiteraard in alle op 
rechtheid hun ongelukkige geloofsgenoten 
de helpende hand bieden. Tiel had in de la 
te Middeleeuwen een lakenhal en een 
bloeiend weversgilde gehad en het stads 
bestuur had na de Opstand vergeefs ge 
poogd deze tak van economische bedrijvig 
heid weer leven in te blazen. Voorts zocht 
de diaconie naar mogelijkheden de kinde 
ren (en vooral de meisjes) uit arme gezin 
nen aan het werk te kunnen zetten. Van de 
instroom van de nijvere Franse vluchtelin 
gen werd dus ook in Tiel een impuls voor de 
lokale economie verwacht. 

In de magistraatsresoluties ontmoeten 
we de vluchtelingen en hun predikant 
"monsr. Latanes" voor het eerst op 21 fe 
bruari 1686. "Binnen gestaen hebbend" 
vraagt de als "pasteur de Montenon en Bas 
se-Cuyenne'" naar ons land gevluchte La 
tane dan om Pierre du Hard aan te stellen 
als "voorleser in de Franse kerck" en als 

Franse schoolmeester, ook al omdat die 
een vrouw he eft die de meisjes kan onder 
wijzen. Afgesproken wordt dat Pierre "bo 
ven de vrijheden die door de couranten sijn 
bekent gemaeckt" een vrije woning en een 
jaarlijkse toelage van 75 gulden krijgt en 
dat het echtpaar een vergoeding krijgt voor 
elk kind dat zij lezen en schrijven of hand 
werken leren. De voorlezer moet uit de col 
lecten in de "Franse kerck" worden betaald. 
"Latanis" mag zijn reiskosten naar de syno 
den bij de stad declareren en de magistraat 
zal zich nader beraden over de mogelijkhe 
den welke men de "drappiers" (de Franse 
wevers welke men later steevast manufac 
turiers zou noemen) zal bieden. Hieruit 
blijkt dat de Sint Ceciliakapel al enige tijd 
als Waalse kerk in gebruik was toen Isaac 
Latane op 6 april 1686 voor het eerst deel 
nam aan een Franse synode. 

Merkwaardig is dat er in de magistraats 
resoluties met geen woord gerept wordt 
over het salaris van de Franse predikant 
terwijl juist de honorering van de andere 
protestantse voorgangers in die eeuw wei 
ongeveer maandelijks aan de orde kwam in 
de vergaderingen van het stadsbestuur. Dat 
was daarenboven akkoord gegaan met een 
resolutie van de Gelderse Landdag, waarin 
was besloten dat aan Franse predikanten 
een honorarium van 400 gulden zou wor 
den gegeven, waarvan het Kwartier (i.c, van 
Nijmegen) 250 gulden zou betalen en 150 
gulden voor rekening diende te komen van 
het stadsbestuur waar een Waalse gemeen 
te zou worden gesticht. 

Uit de stadsrekening van 1686 weten we 
dat de schepen Iohan Biel 59 gulden en 10 
stuivers declareerde voor de verhuiskosten 
van Latane en omdat bij diens bevestiging 
de Leidse predikant Biel en een ouderling 
van de stad Leiden aanwezig waren ge 
weest. In die rekening is voorts slechts een 
maal37 gulden en 10 stuivers "wegens vie 
rend eels jaers predicants tractement" voor 
Latane opgevoerd. In alle rekeningen van 
volgende jaren vinden we de Waalse predi 
kant slechts terug als het gaat om huishuur 
en reizen naar de synodes. 

Dat raadsel wordt opgelost door de in 
houd van het dossier, dat dr. Barten op 4 
augustus 1692 inleverde. In de zomer van 
1686 heeft de rechter Diederick van Brakell 
een overeenkomst gesloten met "de papis 
ten" dat zij jaarlijks in porties van vier kwar 
talen de 150 gulden zouden betalen, die de 
stad verschuldigd was aan de Waalse predi 
kant. De administratie daarover droeg hij 
op aan dr. Adolf Barten. Uit de inliggende 
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kwitanties weten we dat "Luytgarda'' voor 
het eerst op 8 december 1686 betaalde over 
de maanden juli, augustus en september. 
Op dezelfde dag tekende Latane voor de 
ontvangst van de 37 gulden en 10 stuivers. 
De "Luytgarda" waar Barten het geld haalde 
is Luytgarda van Lienden, hoofdbewoon 
ster van "het huys aan de trappen" waarin 
oak "Fardusant" (de roomse pastoor dus) 
werd aangeslagen voor het 'familiegeld'. 
Het dossier bevat onder andere de door de 
Waalse predikant ondertekende kwitanties 
tot aan het einde van 1696. 

Uit de stadsrekening weten we oak dat 
Van Brakell in het voorjaar van 1686 dagen 
lang aan het hof van Willem III verkeerde 
voor overleg betreffende Tielse zaken. Aar 
dig is ook, dat we uit die Tielse stadsreke 
ning kunnen aflezen wanneer Willem III, 
eenmaal koning van Engeland geworden, 
overkwam naar het door hem gebouwde 
paleis Het Loo. Want zodra hij daar weer is, 
worden er in Tiel rijtuigen gehuurd (en 
soms geschenken gekocht) om Van Brakell, 
meestal vergezeld van een van de Tielse 
burgemeesters, bij "Z.M. de koninck van 
Brittanje" te brengen. De brief van 1 januari 
1692 waarbij Diederick van Brakell (die het 
richtersambt ondertussen aan zijn zoon 
had overgedaan) werd benoemd tot burge 
meester van Tiel, was nog getekend op 
Whitehall, maar op 6 april 1692 vertrok hij 
samen met burgermeester Van Lidth de 
Jeude naar Het Loa am met de koning "ge 
wightige saecken" te bespreken. Achter de 
transactie met de Tielse 'papisten' mag dus 
de koning-stadhouder vermoed worden, 
die de armlastige stad ermee hielp en de 
katholieken een fijnzinnige penitentie op 
legde voor het leed dat hun Franse geloofs 
genoten de Tielenaren in 1672-1674 en de 
Hugenoten mi aandeden. 

Oat de katholieken met deze transactie 
een zekere vrijdom van godsdienstbeoefe 
ning kochten blijkt uit een magistraatsre 
solutie van 14 april 1697: "Alsoo den overle 
den Heer van Braeckel in qualiteit als 
righter deser stadt aen dominus Latene tot 
een supplement als Franse predicant deser 
stadt he eft vereert gehadt een summa van 
hondert daelder jaerlix, die papisten voor 
de vrijheijdt van het verplegen van haeren 
godtsdienst belooft hebben te geven", De 
vrijheid dus om te mogen kerken, althans 
de toezegging dat de schout en de leden 
van de magistraat een straatje zouden om 
lopen als zij in het huis aan de trappen bij 
eenkwamen. 

Oat ze het daarbij in regentenogen ook 

weer niet al te bont mochten maken blijkt 
uit een resolutie van 24 augustus 1689. De 
magistraat constateert dan "dat de papis 
ten haer dienst niet in soodanige secrete sse 
eloen als wel behooren, en voor desen ge 
elaen hebben," en dat de heren daarom 
"door haer procureur Adolph Bartens aen 
Luytgarda, en die het vorder moghten aen 
gaen, scherpelijck laten aenseggen, int toe 
comende haere dienst in alle secretesse te 
do en sonder imandt buyten Tiel ende juris 
dictie van Zantwijck woonende, te willen 
admitteren in haere vergaderinghe". Oat is 
gebeurd, aldus de resolutie, maar er is weer 
opnieuw gebleken dat de katholieken bij 
hun godsdienstoefeningen ook mensen 
van buiten Tiel en Zandwijk toelaten. Daar 
om gaat er een nieuwe order uit waarbij de 
magistraat hen "laetstelijck [dat is voor het 
laatst) en ten overvloet waerschouwen ge 
nerley dienst meer te doen nogh een gees 
telijck persoon hier te houden", De deur 
waarders krijgen opdracht Luytgarda 
duidelijk te maken, dat bij de eerstvolgen 
de overtreding "met alle rigeur tegen haer 
geprocedeert sal worden ingevolgde plac 
cate van den Iande", Er is geen enkele aan 
wijzing dat dit dreigement effect sorteerde. 

Het is niet duidelijk waarom de overeen 
komst in 1692 moest worden vastgelegd in 
de resoluties van de rnagistraat, die Barten 
daarenboven een beloning van 25 gulden 
gaf voor zijn moeite inzake 'de papisten', 
Mogelijk vond Willem III, die zich als het 
om Tiel ging wel vaker met allerlei details 
bemoeide, dat het inkomen van de predi 
kant veilig gesteld moest worden nu er een 
eind was gekomen aan de protectie van de 
manufacturiers. 

Zeker is dat de verwachtingen aan beide 
zijden te hoog gespannen waren geweest. 
Het stadsbestuur had in het prille begin 
van 1687 het grote hoekhuis vlak naast het 
huis met de trappen gehuurd am dat in te 
richten voor de Franse wevers. Ook de pre 
dikant kreeg daarin zijn woning en het 
stadsbestuur besliste dat er vijf kinderen 
uit het weeshuis moesten gaan werken bij 
de manufacturiers. Maar het boterde niet. 
Ook de diaconie stuurde er kinderen heen 
maar enkele weken later klaagden "arrne 
luyden" dat de manufacturiers hun niet be 
taalden+, Op 18 mei 1687 werden zij bij de 
magistraat ontboden, die "bij algemeen ge 
rucht ter ore (was) gekomen dat de Fransen 
manufacturiers willen vertrecken ondanks 
dat er om harentwille excessieve costen bij 
de stad sijn aengewent". Zij werden ernstig 
gewaarschuwd dat ze ook hun kant van de 
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overeenkomsten moesten nakomen en on 
verwijld naar de voor hen ingerichte wo 
ningen en werkplaatsen dienden te verhui 
zen. 

Er is verder weinig bekend over de Waal 
se gemeente in Tiel en er zou een diepgaan 
der (genealogisch) onderzoek no dig zijn 
om te kunnen nagaan wie van de emigres 
uit die jaren in Tiel is gebleven en in hoe 
verre de hugenoten integreerden in de her 
vormde gemeente. Dat is niet eenvoudig, 
want uit de magistraatsresoluties blijkt ook 
dat er op kosten van de stad Franse families 
vanuit Tiel doorverhuisden naar Ierland, 
nadatWillem III daar 1690 het protestantse 
gezag had hersteld. Vast staat dat Isaac La 
tane de eerste maar ook de laatste Waalse 
dominee in Tiel was. In 1702 vertrok hij 
naar Heusden, waar hij in 1708 overleed. 

In 1692 haalde het stadsbestuur een 
Arnsterdamse familie (Hendrick Meebeeck 
en zijn zonen) naar Tiel om "in het huys 
waarin de Franse Manufacturiers hadden 
gewerckt een laecken draperye" te begin 
nen met voorlopig twee of drie getouwen. 
De Franse predikant bleef in de buurt van 
de katholieke schuilkerk wonen, maar er is 
nergens, ook in de acta van de Waalse syno 
den niet, iets te vinden waaruit blijkt dat hij 
ervan wist dat het beleg op zijn boterham 
door de roomsen werd bijeengesprokkeld. 

De katholieken betaalden de jaarlijkse 
150 gulden tot april 1697. Ze kregen to en 
van het stadsbestuur een reductie van 30 
gulden omdat "nu de meeste fatsoenlick 
ste, rijckste en welgestelde familien, die tot 
de summa gecontribueert hebben, verstor- 

yen off uyt de stadt vertrocken sijn, ende 
derhalve sij niet meer in staat sijn, om de 
gemelde hondert daelder jaerlix te konnen 
opbrengen", Als compensatie kreeg de 
Waalse predikant vanaf dat moment jaar 
lijks dertig gulden "uyt de incomsten der 
conventen", Het aandeel dat het stadsbe 
stuur diende bij te dragen in het salaris van 
de Hugenootse predikant bleef dus conse 
quent buiten de stadsrekeningen. 

Huub van Heiningen is oud-redacteur van 
Kerktijd, de voorZoper van het Tijdschrift 
uoor Nederlandse Kerkgesch ieden is. Adres: 
St. Walburgstraat 1,4001 MD Tiel. 

Noten 

1 Inventaris Oud-Archief Tiel nr. 607. Een kopie van 
aile daarin zich bevindende stukken is te raadplegen 
in Bibliotheque Wallone in de Dousazaal van de 
Leidse Universiteitsbibliotheek. 
2 Meer hierover in: Huub van Heiningen, Versteend 
Verleden. Tiel 1999. De gegevens voor rut artikel zijn 
hoofdzakelijk ontleend aan de onuitgegeven magi 
straatsresoluties van Tiel, die te raadplegen zijn in 
het stadsarchief. 
3 Gedenkboek 366 jaar Dominicaneti in Tiel 1631- 
1997. Tiel 1997. 
3 Acta van de Waalse Synoden d.d. april 1686 art. 6 
en 17. 
4 Dat blijkt uit een kladvelletje met een door een on 
bekende gemaakte aantekeningen uit een band met 
acta van de Tielse kerkenraad, die thans (hopelijk tij 
delijk) zoek is. Die aantekeningen zijn bewaard ge 
bleven in het archiefje van de Tielse Waalse kerk, in 
de Bibliotheque Wallone. Het gegeven dat de Huge 
noten kerkten in de Sint Ceciliakapel is ontleend aan 
E.D. Rink, Geschiedenis van Tiel uit 1838, die zeker 
ook die nu afwezige band heeft kunnen raadplegen. 

Een deel van de magi 
straatresoluties van 4 
augustus 1692, waaruit 
blijkt dat op die dag de 
overeenkomsten met 
de 'papisten' werd vast 
gelegd. 
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"Dit is weI een bij uitstek verdienstelijke tijd" 
De zusters Onder de Bogen in Indonesie tijdens en 
vlak na de Tweede Wereldoorlog (II) 

Liesbeth Labbeke 

D it is het tweede deel van een bijdra ge rond de geschiedenis van de 
Zusters van Liefde van de H. Caro 

lus Borromeus in Indonesie tijdens en vlak 
na de Tweede Wereldoorlog. Het eerste deel 
van deze bijdrage, verschenen in de vorige 
aflevering van TNK, beschreef de onderlin 
ge verhoudingen tussen Nederlandse en 
autochtone zusters in de congregatie voor 
de Tweede Wereldoorlog. Javaanse en Indo 
europese meisjes die voor de oorlog bij de 
Zusters Onder de Bogen intraden werd 
reeds in het noviciaat geleerd zich aan te 
passen aan de Nederlandse cultuur die het 
dagelijks leven in de congregatie beheerste. 
Deze gewoonte, die ook bij andere congre 
gaties in Indonesie bestond, werd niet ter 
discussie gesteld. De autochtone zusters 
kregen geen verantwoordelijke taken en 
waren voor de oorlog derhalve niet gewend 
zelfstandig beslissingen te nemen. 

Na de Japanse invasie van 1942 werden 
de Nederlandse zusters in de Indische ar 
chipel gei'nterneerd, zodat de autochtone 
zusters plots een grote verantwoordelijk 
heid moesten dragen: tijdens de oorlog 
zorgden zij ervoor dat het werk in vier zie 
kenhuizen en drie poliklinieken door kon 
gaan, terwijl bovendien een school en een 
weeshuis open bleven en novicen gevormd 
en geprofest werden. Deze zusters bewe 
zen in staat te zijn om niet alleen het kloos 
terleven verder te zetten, maar ook de 
werkzaamheden van de congregatie. 

Hierna wordt beschreven hoe de Neder 
landse en de Indonesische zusters na de 
oorlog in de context van onafhankelijk 
heidsstrijd en nationalisme naar een nieuw 
evenwicht zochten. Ik besluit mijn bijdrage 
met een epiloog waarin kort de verdere evo 
lutie van de onderlinge verhoudingen in de 
laatste decennia geschetst zal worden. 

3. De jaren na de oorlog: zoeken naar een 
nieuw evenwicht in de congregatie 

3.1. Documenten met betrekking tot de 
naoorlogse periode 

Op 15 augustus 1945 kwam met de capitu 
latie van de Iapanse bezetter een einde aan 

de zware oorlogstijd. zowel voor de Neder 
landse zusters in de kampen als voor de au 
tochtone zusters in Batavia, Yogyakarta en 
Ganjuran. Twee dagen later riepen Sukarno 
en Hatta de onafhankelijkheid van de Re 
publiek Indonesie uit. De Nederlandse re 
gering erkende de autonomie niet, zodat 
de oorlog gevolgd werd door een onafhan 
kelijkheidsstrijd tussen de koloniale rege 
ring en de nieuwe republiek. Een periode 
van strijd, die zou duren tot december 
1949, begon.! In de loop van de maanden 
volgend op de capitulatie konden de Ne 
derlandse zusters naar hun kloosters terug 
keren. 

De terugkeer van de Nederlandse zus 
ters verliep niet zonder enige spanning en 
problemen. Zowel de Nederlandse als de 
Indonesische zusters hadden uitgekeken 
naar de hereniging. Beide groepen konden 
echter nauwelijks elkaars reacties op de 
dramatische gebeurtenissen van de oorlog 
of het effect van grote veranderingen als de 
onafhankelijkheidsverklaring inschatten. 
Aan beide zijden waren de verwachtingen 
bijgevolg hooggespannen en nauwelijks in 
te lossen. De autochtone zusters hoopten 
op erkenning voor hun werk tijdens de oor 
log, terwijl de Nederlandse zusters er na 
hun internering vooral naar verlangden om 
de vooroorlogse situatie zo snel mogelijk te 
herstellen. 

Met betrekking tot de hierboven be 
schreven gebeurtenissen zijn documenten 
bewaard gebleven, afkomstig van zowel 
Nederlandse als Indonesische zusters. De 
teksten van de hand van Nederlandse zus 
ters zijn talrijker dan die van hun Indonesi 
sche congregatiegenoten en ze besteden in 
verhouding meer aandacht aan de kamp 
belevenissen dan aan het werk van de au 
tochtone zusters tijdens de oorlog. Wat de 
ervaringen van de Nederlandse zusters be 
treft, is hieromtrent voornamelijk informa 
tie te vinden in brieven en gedenkboeken, 
geschreven door zusters of door mens en in 
dienst van de congregatie." Evenals de brief 
van Zuster Laurentia de Sain die aan het 
begin van het eerste deel van dit artikel ge 
citeerd werd, zijn deze gedenkschriften ge- 
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Onder de Bogen te 
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schreven in een optimistische toon. Ze be 
vatten enthousiaste verhalen over het her 
opstarten van het missiewerk, de komst 
van nieuwe Nederlandse zusters na de oor 
log en de dankbaarheid en medewerking 
van de Indonesische bevolking. In hun do 
cumenten waren de Nederlandse zusters 
vollof over de kwaliteiten van de autochto 
ne zusters. Het meest expliciet prees zuster 
Laurentia de Sain hun inzet tijdens de oor 
log in een gedenkboek dat ze in 1968 
schreef ter gelegenheid van het vijftigjarig 
jubileum van de congregatie in Indonesie: 
"Zij hebben in deze tijd bewezen, dat zij 
volwaardige, volwassen religieuzen waren, 
die heldhaftig Panti Rapih hebben weten te 
behouden en Ganjuran maakten tot het 
middelpunt van hulpbetoon aan de bevol 
king".3 

Er bestaan slechts enkele teksten uit de 
periode 1945-1965 waarin problemen tus 
sen Nederlandse en Indonesische zusters 
aangegeven worden. Enkele visitatieversla 
gen en rapporten van bestuursvergaderin 
gen vermelden het bestaan van kleine of 
grote problemen tussen Nederlandse en 
Indonesische zusters in de kloosters in In 
donesie, Zo beschrijft Moeder Rosalinde 
Borst, de toenmalige missieoverste, in een 
rapport uit 1965 problemen tussen Neder 
landse zusters en een Javaanse klooster 
overste. De problemen voert ze terug tot 
een "verschil van geaardheid tussen de ras 
sen". 4 Uit de verslagen van de vergaderin 
gen van de missieraad blijkt verder niet dat 

er grote problemen tussen Nederlandse en 
Indonesische zusters in de kloosters gesig 
naleerd werden. Niets wijst er bovendien 
op dat de verhoudingen tussen Nederland 
se en Indonesische zusters na de oorlog en 
de onafhankelijkheidsverklaring system a 
tisch bevraagd en grondig besproken wer 
den." 

De gedenkboeken in het Indonesisch, 
die allemaal van na 1975 dateren", verwij 
zen evenmin naar eventuele problemen in 
de kloosters na de oorlog. Dat gebeurt ech 
ter wei in de uitgebreide beschrijving van 
de naoorlogse periode door zuster Louisie 
Satini in haar reeds eerder genoemde 
scriptie. Haar studie geeft ons een beeld 
van de visie van een jonge Indonesische 
zuster op deze kwestie in het midden van 
de jaren zeventig. Zij baseerde zich voor 
haar onderzoek op materiaal dat niet te 
vinden is in de archieven van de congrega 
tie zelf: brieven die bewaard worden in de 
archieven van de aartsbisdommen Jakarta 
en Semarang, geschreven door zusters aan 
leden van de kerkelijke hierarchie, Deze 
brieven, geschreven kort na de oorlog, to 
nen hoe moeilijk het leven in een interna 
tionale congregatie van tijd tot tijd kon 
zijn.? 

Een eenduidige verklaring voor de afwe 
zigheid van meer gegevens met betrekking 
tot deze kwestie is op dit moment niet 
voorhanden. We kunnen er enkel uit aflei 
den dat de zaak geen discussiepunt was in 
de kloosters. Mogelijk was het in de toen- 
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malige kloostercultuur niet mogelijk hier 
over een gesprek te beginnen. Ook kan het 
zijn dat de kwestie niet als problematisch 
werd ervaren op dat moment. Of merkten 
de Nederlandse zusters (die alle leidingge 
vende posities in handen hadden) het be 
staan van ernstige problemen in de kloos 
ters niet op? Een andere vraag is in welke 
mate de situatie op dat moment als proble 
matisch werd ervaren. De gevoelens van re 
pressie die in de thesis van zuster Louisie 
Satini beschreven worden, kunnen van la 
tere tijd dateren. Het is in ieder geval duide 
lijk dat de positie van de Nederlandse zus 
ters sterk veranderd was toen ze uit de 
kampen terugkeerden, en dat niet alle zus 
ters even gemakkelijk konden wennen aan 
die nieuwe positie. Dat leverde zowel voor 
Nederlandse als Indonesische zusters 
spanningen op. 

3.2. "En nu nemen ze zelf weer alles in 
handen," Spanningen met 
betrekking tot de verhouding tussen 
Nederlandse en Indonesische 
zusters in de communiteiten8 

Toen de Nederlandse zusters uit de Iapanse 
kampen kwamen, vervingen ze onmiddel 
lijk het Indische missiebestuur. Alle Indo 
nesische zusters dienden weer de plaatsen 
in te nemen die ze voor de Iapanse invasie 
hadden. Ze kregen zelfs nauwelijks de kans 
om verslag te do en van hun werk tijdens de 
oorlog. Vooral dit was een bittere teleurstel 
ling voor hen. Tijdens de oorlog hadden ze 
hun best gedaan om alles zo goed mogelijk 
te bewaren en verder te zetten, met de be 
doeling de congregatie na de oorlog in een 
zo goed mogelijke conditie weer aan de Ne 
derlandse zusters over te dragen. Dat was 
hen gelukt, maar hier werd weinig aan 
dacht aan besteed. Bovendien hadden de 
Indonesische zusters tijdens de oorlog ont 
dekt dat ze in staat waren om de congrega 
tie in moeilijke omstandigheden zelfte lei 
den en draaiende te houden. Toen de 
vooroorlogse situatie zonder enig overleg 
hersteld werd, ervoeren de Indonesische 
zusters dit als het negeren van hun kwali 
teiten. 

Dit probleem speelde niet alleen bij de 
Zusters Onder de Bogen. Reeds in mei 1946 
werd de kwestie behandeld op een confe 
rentie voor oversten van verschillende con 
gregaties in Indonesie, door de secretaris 
van Mgr. Soegyapranata, de Nederlandse 
Iezuiet G. de Quay. In een lezing, getiteld 
'Onze Iavaanse Zusters'P, verweet pater De 
Quay de Nederlandse religieuzen dat ze 

hun Javaanse en Indo-europese congrega 
tiegenoten niet genoeg verantwoordelijk 
heid gaven, hoewel die tijdens de oorlog 
bewezen hadden waartoe ze in staat waren: 
"En nu zijn ze [de Nederlandse zusters] te 
ruggekomen. En nu vertellen ze overal, dat 
het zo is meegevallen, wat delavaanse zus 
ters deden ... en nu nemen ze zelfweer alles 
in handen'i!" 

Volgens pater De Quay hielden de Ne 
derlandse zusters niet genoeg rekening 
met een andere ontwikkeling die zich tij 
dens de oorlog voorgedaan had: "De Ia 
vaanse zusters zijn in de afgelopen jaren 
weer meer Javaans geworden ... Dat moet 
worden ingehaald. Alles weer op zijn Hol 
lands! ".1 1 Het Iapanse beleid ten tijde van 
de bezetting streefde naar het volledig uit 
wissen van elke Westerse invloed in de In 
donesische maatschappij. Zo was Neder 
lands spreken strikt verboden, evenals alles 
wat ook maar enigszins naar het Westen 
verwees.F Dit beleid had de autochtone 
zusters de kans gegeven om hun leven aan 
hun eigen culturele achtergrond aan te 
passen. Ze gingen er bijvoorbeeld toe over 
om Javaans te spreken en de Hollandse 
keuken werd vervangen door de Indische. 

Naast deze moeilijkheden, zorgde de 
strijd om onafhankelijkheid zelf voor nog 
meer complicaties. Alhoewel de congrega 
tie als instituut koos voor een beleid waarin 
het Indonesische nationalistisch streven 
gerespecteerd werd, accepteerden niet aIle 
zusters dit streven even gemakkelijk. Som 
mige Nederlandse zusters ervoeren de 
strijd om onafhankelijkheid als een bewijs 
van trots en ondankbaarheid van de Indo 
nesische bevolking tegenover het Neder 
landse yolk. Zij probeerden hun Indonesi 
sche medezusters ervan te overtuigen dat 
het beter was de koloniale situatie te her 
stellen. De Indonesische zusters zelf voel 
den zich verscheurd door hun respect voor 
hun Nederlandse medezusters en hun ge 
voelens van loyaliteit tegenover hun eigen 
volk en land. 

Sommige discriminerende maatregelen 
van de koloniale regering golden daaren 
boven nog steeds, zoals de beperking van 
de onderwijsmogelijkheden voor inlan 
ders. Enkele zusters vonden dat een fout 
zwaarder werd ingeschat wanneer die ge 
maakt werd door een inlandse zuster dan 
wanneer dezelfde fout door een Neder 
landse gemaakt werd. Daarom waren er In 
donesische zusters die klaagden dat ze niet 
gelijk behandeld werden binnen de con 
gregatie. 

TNK IG. 3 (2000) 47 



3.3. "Er zit zoveel aan vast verbonden." 
Spanningen tussen de zusters en 
leden van de kerkelijke hierarchie 
in Indonesle met betrekking tot 
de positie van Nederlandse 
zusters in Indonesie in het 
algemeen 

De problemen bleven niet beperkt tot deze 
interne spanningen in de kloosters. Som 
mige Nederlandse zusters maakten zich 
zorgen om de houding van de kerkleiders 
in Indonesie, Zoals ik reeds eerder ver 
meldde, veranderden de opvattingen met 
betrekking tot missionering sinds de jaren 
twintig. De activiteiten van de Europese 
missionarissen moesten erop gericht zijn 
om zichzelf overbodig te maken. Daarvoor 
moest een nieuw cultureel beleid ontwik 
keld worden. Een fundamenteel respect 
voor de autochtone culturen was noodza 
kelijk voor een stevige fundering van de 
kerk. Deze nieuwe visie op missiewerk had 
enkele praktische consequenties. In het ne 
gentiende-eeuwse missiemodel had de in 
landse clerus bijvoorbeeld enkel een on 
dergeschikte positie. In de jaren twintig van 
deze eeuw kwam de vorming van een in 
landse clerus die op termijn alle belangrij 
ke posities in de lokale kerk zou kunnen 
overnemen, dan ook centraal te staan in 
het denken over missionering.P In 1940 
werd voor het eerst een Javaans priester 
bisschop gewijd: Mgr. Soegyapranata zou 
apostolisch vicaris van Semarang wor 
den.l? Dit apostolisch vicariaat werd in 
1940 gecreeerd door Midden Java van het 
apostolisch vicariaat Batavia af te splitsen. 
Het was in het vicariaat Semarang dat be 
langrijke beslissingen in verb and met de 
toekomst van Indonesie getroffen zouden 
worden in de jaren na de oorlog, omdat 
Yogyakarta het centrum van de onafhanke 
lijkheidsstrijd werd. 

In de jaren na de oorlog slaagde Mgr. 
Soegyapranata er in om al het missiewerk 
in zijn diocees weer op te bouwen. Europe 
se missionarissen kregen toestemming om 
naar hun klooster terug te keren en hun 
vroegere taken weer op te vatten. Dit was 
mogelijk omdat Mgr. Soegyapranata de In 
donesische onafhankelijkheidseis openlijk 
steunde. Hoewel het Vaticaan politieke 
neutraliteit voorschreef, erkende Mgr. Soe 
gyapranata de nieuwe staat en probeerde 
hij contacten te leggen met zijn leiders. Hij 
nam de rol van bemiddelaar tussen de kerk 
en de Republiek Indonesie op zich, om de 
belangen van de missie te kunnen verdedi 
gen. In zijn contact met de republikeinse 

autoriteiten benadrukte hij vooral het 
supranationale karakter van de Kerk. Om 
het werk van de missionarissen veilig te 
stellen, verkondigde hij dat Kerk en missie 
uitstegen boven nationale twisten en strijd 
punten. 'Katholiek zijn' implieeerde voor 
hem niet dat men ook Nederlander was. 
Nederlandse missionarissen leefden en 
werkten in Indonesie als leden van de Ka 
tholieke Kerk, niet als Nederlandse staats 
burgers. De gewijzigde politieke verhou 
dingen veranderden bijgevolg niets aan de 
relatie tussen de Nederlandse en de Indo 
nesische katholieke kerk.!" 

Deze houding bemvloedde het dagelijks 
leven van de Nederlandse zusters. Waar 
hun leven in de jaren voor de oorlog nog 
sterk Nederlands van karakter was, moes 
ten ze zieh na de oorlog aanpassen aan een 
voortschrijdende 'Indonesianisering' van 
de maatschappij. De gevolgen hiervan wer 
den niet even gemakkelijk aanvaard door 
alle zusters. Vooral wanneer veranderingen 
het dagelijks leven beinvloedden, waren ze 
moeilijk te verwerken. Het gaat om kleine 
dingen die op het eerste zieht triviaallijken, 
maar in het leven van de Nederlandse zus 
ters van groot belang waren. 

Vooral het feit dat meer en meer Javaans 
gesproken werd, verontrustte hen. In 1943 
begon Mgr. Soegyapranata met de verta 
ling van de congregatieregel in het Javaans. 
Het is niet duidelijk wanneer deze vertaling 
afgerond is, maar ze riep wei reacties op 
onder de Nederlandse zusters in Indonesie. 
In 1947 achtte de toenmalige algemene 
overste, Moeder Emmanuel Lemmens, de 
grieven van enkele Nederlandse zusters be 
langrijk genoeg om pater De Quay hierover 
zelf per brief te contacteren. In haar schrij 
yen citeerde ze een Nederlandse zuster in 
Indonesie, van wie de naam niet bekend is. 
Evenmin is geweten wanneer deze zuster 
zich in een brief tegenover haar algemene 
overste bekloeg over de gang van zaken in 
het missieland. De 'Iavanisering' werd er 
varen als een anti-Nederlandse actie. In 
verband met de vertaling van de constitu 
ties, schreef deze zuster: "Zijn Hoogwaardi 
ge Excellentie is nogal tamelijk tegen alles 
wat Hollands is ... Zo echt gebruikt hebben 
wij die vertaling nog niet".16 

Ook andere maatregelen van Mgr. Soe 
gyapranata werden moeilijk aanvaard door 
de Nederlandse zusters. Deze maatregelen 
moeten opgesteld zijn tussen het einde van 
de oorlog en 1947, het jaar waarin ze in een 
brief van de hierboven vermelde anonieme 
zuster genoemd worden. Nederlandse lied- 
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jes zingen, ook religieuze, werd verboden, 
zelfs in het klooster. Met kerstmis mochten 
de eeuwig geprofeste zusters Nederlandse 
kerstliedjes zingen in de refter, wanneer 
een speciale toestemming gegeven werd. 
Het feest van Sint Nicolaas, erg populair in 
de Nederlandse cultuur, mocht niet meer 
gevierd worden. De zuster vatte de reden 
voor haar klagen samen in de volgende 
woorden: "Zo oppervlakkig beschouwd is 
het maar een kleinigheid, maar er zit zoveel 
aan vast verbonden in dat gebod. Ik vind 
het nogal moeilijk't-? 

De nieuwe visie van het Vaticaan op 
missiewerk en de nieuwe politieke situatie 
in Indonesie vergden een aanzienlijk aan 
passingsvermogen van de zusters. Ze moes 
ten een deel van hun Nederlands identiteit 
opgeven om meer Indonesisch te worden. 
Velen onder hen ervoeren dit als bedrei 
gend, vooral in een land waarvan de toe 
komst erg onzeker was. 

4. Besluit 

Twee grote ontwikkelingen in de eerste 
helft van de twintigste eeuw hebben een 
emancipatie van Indonesische religieuze 
vrouwen binnen de congregatie van de 
Zusters van Liefde van de H. Carolus Borro 
meus teweeggebracht naar een groeiende 
onafhankelijkheid en zelfvertrouwen. Eerst 
en vooral hebben nieuwe opvattingen in 
verband met missiewerk, uitgedrukt in Va 
ticaanse documenten vanaf de jaren twin 
tig, de intronisatie van een Javaanse bis- 

De zusters van de com 
muniteit verbonden 
aan het Carolus zieken 
huis in Jakarta, samen 
met de aigemene over 
ste, moeder Emmanuel 

\ I Lemmens (tweede rij 
onderaan, vierde van 
rechts), begin jaren '50. rl 

v 
schop mogelijk gemaakt. Die maakte een 
aanvang met de 'Indonesianisering' van de 
katholieke kerk in zijn land. Ten tweede 
was er het groeiende zelfvertrouwen onder 
Indonesische zusters. Tijdens de oorlog 
hadden zij ontdekt dat ze in staat waren om 
het kloosterleven zelfstandig voort te zet 
ten en scholen en ziekenhuizen in moeilij 
ke omstandigheden draaiende te houden 
terwijl de Nederlandse zusters geinter 
neerd waren in Japanse kampen. 

De aanpassing aan deze groeiende onaf 
hankelijkheid verliep voor sommige Ne 
derlandse zusters eerder moeilijk. Toen ze 
uit de kampen terug kwamen, wilden ze 
hun vooroorlogse leven weer opvatten. 
Geisoleerd en afgesneden van de bui 
tenwereld, hadden ze weinig informatie 
ontvangen over wat in het land en onder de 
bevolking gaande was tijdens hun interne 
ring. Daarom waren ze niet in staat om 
goed in te schatten wat er in de loop van de 
oorlog met de Indonesische zusters ge 
beurd was. Nederlandse en Indonesische 
zusters hadden gedurende enkele jaren in 
zeer verschillende omstandigheden ge 
leefd. Daardoor liep hun ontwikkeling in 
die peri ode uit elkaar. Toen ze weer samen 
moesten gaan leven, veroorzaakte dat pro 
blemen. Bovendien had ook de wereld 
waarin deze zusters leefden en werkten 
grote veranderingen ondergaan. Hun lei 
der, de apostolisch vicaris, steunde en be 
vorderde de vernieuwingen, wat het alle 
maal nog bedreigender maakte. 
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5. Epiloog 

In de volgende decennia evolueerde de 
congregatie van een Nederlandse congre 
gatie die in Indonesie missioneerde naar 
een internationale congregatie met twee 
onafhankelijke provincies: een Nederland 
se en een Indonesische. Ontwikkelingen in 
de vorming van novicen, in de bezetting 
van administratieve functies en in bepaal 
de gewoonten bijvoorbeeld, tonen een ze 
kere 'indonesianisasi' binnen de Indonesi 
sche provincie. Deze ontwikkelingen lopen 
parallel aan de dekolonisatie van het land. 
Na de erkenning van de onafhankelijkheid 
door de Nederlandse regering werden twee 
verschillende noviciaten geopend in Indo 
nesie, In het oorspronkelijke noviciaat in 
Yogyakarta werd de dagelijkse taal het Ia 
vaans en later het Indonesisch. De novicen 
leerden Nederlands als tweede taal. Meisjes 
die geen Indonesisch spraken, na de oorlog 
voornamelijk van Indo-europese en Chine 
se afkomst, gingen naar een nieuw novici 
aat dat in 1953 in Jakarta geopend werd. Er 
werd Nederlands gesproken en Indone 
sisch geleerd als tweede taal. Het "Neder 
landse" noviciaat werd in 1964 definitief 
gesloten, omdat aile kandidaten op dat 
moment Indonesisch spraken. 
Wat het leiderschap in de congregatie be 
treft, werden vanaf de jaren zestig meer en 
meer leidinggevende taken overgedragen 
aan Indonesische zusters. In 1967 werd In 
donesie een zelfstandige provincie met een 
eigen bestuur. Vanaf dat jaar zetelde zuster 
Ignatia Srimi als eerste Indonesische in het 
algemeen bestuur van de congregatie. Hoe 
wel vanaf 1967 Indonesische zusters lid wa 
ren van het provinciaal bestuur van de In 
donesische provincie, duurde het nog tot 
1976 voor diezelfde zuster Ingnatia Srimi 
de eerste provinciale overste van Indonesi 
sche origine werd en bestond het provinci 
aal bestuur pas in 1982 uitsluitend uit In 
donesische zusters. Vanaf 1959 kregen de 
eerste zusters van Indo-europese afkomst 
de leiding van communiteiten toever 
trouwd, en vanaf ongeveer 1965 kwamen 
ook Indonesische zusters aan het hoofd 
van communiteiten te staan.l" In 1969 ver 
trokken Indonesische zusters naar de Filip 
pijnen om daar met missiewerk te begin 
nen. 
Vanaf de jaren zeventig probeerden Indo 
nesische zusters hun provincie een eigen 
identiteit te geven door Europese tradities 
aan de Indonesische cultuur aan te passen. 
Experimenten met de intredeceremonie 

van de postulanten tonen hoe de zusters de 
Westerse en Indonesische culturen tracht 
ten te vermengen tot een harmonisch ge 
heel. Tijdens deze ceremonie werden de 
postulanten als bruiden gekleed, omdat 
het symbool van de zuster als bruid van 
Christus een centraal thema is in de spi 
ritualiteit van Westerse vrouwelijke reli 
gieuzen.!? Toen de Nederlandse zusters in 
Indonesie begonnen met de vorming van 
autochtone kandidaten voor het klooster 
leven, gaven ze de postulanten niet alleen 
een Westerse vorming, maar namen ze ook 
de oorspronkelijke intredeceremonies 
over, gevuld met Westerse symboliek en ge 
woonten. De zusters van de jonge Indone 
sische provincie kleedden de postulanten 
als Javaanse bruiden om dit typisch Euro 
pees gebruik een Indonesisch accent te ge 
ven. Dit idee werd later weer verlaten, maar 
enkel om praktische redenen: tijdens de 
ceremonie moeten de bruiden zich omkle 
den en het kloosterhabijt aantrekken. Zich 
vanuit een Javaanse 'kam' en 'baadje' om 
kleden in het kloosterhabijt bleek moeilij 
ker en tijdrovender te zijn dan het verwis 
selen van een Westerse bruidsjurk ... 
Tot op de dag van vandaag is de congrega 
tie een mengeling van Nederlandse en In 
donesische elementen. Er woont nog maar 
een Nederlandse zuster in Indonesia, maar 
alle zusters die ouder zijn dan vijftig, zijn 
nog vertrouwd met de Nederlandse achter 
grond van de congregatie. Het dagelijks le 
ven in de Indonesische kloosters verschilt 
sterk van dat in Nederland. In Indonesie is 
het leven aangepast aan lokale tradities en 
gewoonten. De zusters in de Indonesische 
provincie maken hun eigen keuzen. Zo dra 
gen de zusters er nog een habijt wanneer ze 
officieel als zuster ergens heen gaan. In Ne 
derland is het dragen van het habijt heen 
gewoonte meer. De congregatie heeft als 
geheel een eigen spiritualiteit, maar de 
beleving ervan verschilt toch nog in de ver 
schillende provincies. Het rozenkransge 
bed is belangrijker voor Indonesische zus 
ters dan voor Nederlandse. 
Toch zijn er ook nog Nederlandse elemen 
ten terug te vinden in het leven van de zus 
ters in Indonesie, Zusters die ouder zijn 
dan zestig spreken over het algemeen nog 
goed Nederlands en sommigen bidden in 
deze taal. Nederlandse liederen worden in 
Indonesische vertaling gezongen. Bij spe 
ciale gelegenheden wordt een dub bel 
feestmaal geserveerd: naast de lokale keu 
ken, ontbreekt ook de Nederlandse niet op 
het menu. 'Hollands eten' zoals de zusters 
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het noemen, is een luxe die gereserveerd 
wordt voor speciale gelegenheden. Bij der 
gelijke gelegenheden treedt een merkwaar 
dige verdeling op in de congregatie: de 
meeste zusters die ouder zijn dan vijftig, 
schuiven aan bij het 'Nederlands buffet', 
terwijl de jongeren de Indonesische keu 
ken prefereren. Een eenvoudige maar 
treffende illustratie van de dynamische 
ontwikkeling van een Nederlandse congre 
gatie in de loop van de laatste decennia. 

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

Noten 

I Robert Cribb en Colin Brown, Modem Indonesia. A 
History since 1945, Singapore, 1995, 17-31. M.P.M. 
Muskens, Indonesie. Een strijd om nationale identi 
teit. Nationalisten, islamieten, katholieken, Bussum: 
Uitgeverij Paul Brand, 1969, 158. 
2 Sinds het einde van de oorlog werden drie ge 
denkboeken gepubliceerd: Henri Kerkhofs, Lustrum 
in het zilver. 125 laar Liefdezusters van de H. Carolus 
Borromeus "Onder de Bogen" Maastricht, Nijmegen 
[Congregatie van de Zusters van Liefde van de H. Ca 
rolus Borromeus) 1962, 192 p.; L. de Sain, Ben ster 
[zie noot 42 bij het eerste deel van dit artikel); en Zr. 
Timothee van Bemmel CB, 50 Iaar inzet voor Zuid 
Sumatra 1930-1980, Nijmegen [Congregatie van de 
Zusters van Liefde van de H. Carolus Borromeus) 
1988,79 p. 
3 L. de Sain, Een ster, 49. 
4 Maastricht, Moederhuis CB, inv.nr. 733: Moeder 

Rosalinde Borst, Verslag visitatie Rumah Sakit Panti 
Rapih, Yogyakarta, maart 1965. 
5 Maastricht, Moederhuis CB, inv.nr. 733: Verslagen 
vall de uetgaderingen van de missieraad, 1960-1970. 
6 60 Tahun Kongregasi Suster-Suster Cintakasih 
Santo Carolus Borromeus berkarya di Indonesia, z. pl. 
[Suster-suster CB) z.j. [vermoedelijk 1978); Komuni 
tas dan kerasulan. 
7 Satini, Kongregatie, 107. 
8 Tenzij expliciet anders vermeld zijn de paragrafen 
3.2. en 3.3. gebaseerd op Satini, Kongregatie, 103- 
UB. 
9 Heythuysen, Archief van de Nederlandse provin 
cie van de Franciscanessen van Heythuysen, Circu 
laires van de missie-oversten in Nederlands-Indie/ 
Indonesie: Bijlage: voordracht van G. de Quay s], 17- 
5-1946, 6 p. Ik dank zuster Antonius Gussenhoven 
OSF en Gian Ackermans die mij deze tekst ter be 
schikking hebben gesteld. 
10 Circulaires van de missie-oversten in Neder 
lands-Indie/Indonesie: Bijlage: voordracht van G. de 
Quaysj, 17-5-1946,2. 
II Circulaires van de missie-oversten in Neder 
lands-Indie/Indonesie: Bijlage: voordracht van G. de 
Quay sj, 17-5-1946,2. 
12 Henk Maier, Dan van Minde and Harry Poeze, 
Wisseling van de wacht. Indonesiers over de [apanse 
bezetting 1942-1945, Leiden 1995,8. 
13 Dujardin, Missionering en moderniteit, 433-436. 
14 Jan Bank, Katholieken en de Indonesische reuolu 
tie, Dieren 1984, 38-39. 
15 Bank, Katholieken, 121. 
16 Satini, Kongregatie, 114. 
17 Satini, Kongregatie, 107. 
18 Komunitas dan karya kerasulan. 
19 Voor een historische benadering van de bruids 
mystiek in het Nederlandse congregatieleven van de 
negentiende en twintigste eeuw, zie Marjet Derks, 
Jose Eijt en Marit Monteiro (red.), Sterven voor de 
wereld. Een religieus ideaal in meeruoud, Hilversum 
[Verloren) 1997, 141 p. 

V RAG E N ~~----------------------- 
Dr. Geertruida de Moor, verbonden aan de 
Franciscan University of Steubenville 
(Ohio) in de Verenigde Staten heeft de re 
dactie van TNK benaderd met de volgende 
vraag: Bij mijn weten zetten de Amerikaan 
se afstammelingen van de geernigreerde 
Afgescheidenen (1834) de relaties met de 

Nederlandse "moederkerk" op een laag pit 
je, omdat de Nederlandse broeders en zus 
ters te frivool waren in hun ogen. Is dat juist 
en bestaat er literatuur over? Antwoorden 
te sturen naar A. Geertruida de Moor, Fran 
ciscan University Steubenville Ohio, 43952 
USA. E-mail: gdemoor@altavista.net. 
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o E p I N I 

De inleiding tot het vorig nummer van het 
Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiede 
nis (Heeft de kerkgeschiedenis nog toe 
komst?) gaf aanleiding tot een reactie, die 
hierna integraal wordt weergegeven. 

Geachte Redactie, 
U hebt mij uitgedaagd om een antwoord te 
geven op de vraag of de kerkgeschiedenis 
als afzonderlijke discipline nog toekomst 
heeft. Nu ben ik niet de aangewezen per 
soon om daarop te reageren, want ik ben 
wel historicus, maar geen kerkhistoricus. 
Het verschil tussen die twee is dat de een 
wat algemenere benadering he eft van de 
geschiedenis dan de ander. Er is echter een 
belangrijker verschil. De kerkgeschiedenis 
wordt doorgaans aan universiteiten gedo 
ceerd en bestudeerd binnen de faculteit 
van de godgeleerdheid, zoals dat zo mooi 
heet. Geschiedenis met de vele disciplines 
daarentegen binnen de faculteit van de let 
teren. Het gevolg is dat er meestal weinig of 
geen interactie is tussen de gewone histori 
ci en de kerkhistorici: ze zitten in verschil 
lende faculteiten en zijn vaak ook nog 
ruimtelijk ver van elkaar verwijderd. 

Dat vind ik te betreuren. Er zijn veel 
raakvlakken van de kerkgeschiedenis met 
de diverse disciplines binnen de geschie 
denis. Zo zijn bijvoorbeeld de kerkelijke 
twisten in het begin van de 17 de eeuw niet 
los te denken van de politieke schermutse 
lingen in de Republiek. Daarbij speelden 
geimmigreerde Brabanders en Vlamingen 
een grote rol als voorstanders van een cen 
traal gezag en als strenge calvinisten. 

Die migratie zelf is een onderwerp uit de 
sociale geschiedenis, waarbij de kerk ook 
een grote rol speelde. Zelfheb ik de emigra 
tie van vele duizenden uit de stad 's-Herto 
genbosch tussen 1579 en 1629 bestudeerd. 
In 1579 verlieten alle gereformeerden die 
stad. Zij verspreidden zich vooral over de 
Noordelijke Nederlanden. De grootste Bos 
sche kolonies yond men in Dordrecht, 
Gorinchem en Haarlem, maar ook in veel 
andere plaatsen vestigden zich Bossche 
naars. Wat bepaalde nu de keus voor een 

vestigingsplaats? Het beroep van de emi 
grant was daarbij belangrijk. Maar ook het 
netwerk waarvan hij deel uit maakte, zoals 
zakenrelaties. Een zeer belangrijk netwerk 
was het kerkverband, waarin de kerken van 
Antwerpen en Dordrecht een centrale posi 
tie innamen. Zo meldde zich in Dordrecht 
een grote groep onder leiding van enkele 
ouderlingen bij de kerkenraad. Ook de assi 
milatie van de immigranten werd bevor 
derd door hun incorporatie in de gerefor 
meerde kerk, waar de eerste jaren speciaal 
Brabantse en Vlaamse ouderlingen werden 
aangesteld. 

Bij de studie van dit soort en andere ge 
schiedenissen zou een samenwerking tus 
sen politieke of sociale historici en kerkhis 
torici nuttig zijn. Dit zou naar mijn mening 
sterk bevorderd worden als de verschillen 
de disciplines zich binnen dezelfde facul 
teit zouden bevinden. Dan zouden studen 
ten ook gemakkelijker diverse keuzevakken 
kunnen volgen en een specialisatie kiezen. 
Zij zouden ook niet eerst theologie hoeven 
te kiezen, wat gezien de door U genoemde 
secularisatie een voordeel zou zijn. Dit alles 
lijkt een luchtkasteel, want het is miss chien 
lichter dat een kameel gaat enz. dan dat 
een universitaire structuur verandert en 
het is een lange-termijnoplossing, maar de 
vereniging zou wel kunnen ijveren voor een 
betere onderlinge samenwerking. 

Op kortere termijn zou het wellicht aan 
beveling verdienen om mens en in an 
dere geschiedenis-disciplines te interesse 
ren voor het Tijdschrift en dit te gaan pro 
moten. Men zou zich voor artikelen dan te 
yens duidelijker moeten richten op de 
raakvlakken met die andere disciplines. Dit 
betekent dat U zich meer zou moeten be 
kommeren om het tijdschrift dan om de 
vereniging. 

Zoals U ziet heb ik niet echt een recht 
streeks antwoord op de vraag naar de toe 
komst van de kerkgeschiedenis als disci 
pline en is mijn reactie genuanceerd. Maar 
ja, ik ben dan ook geen kerkhistoricus. 
(Gerard van Gurp, De Koppele 118,5632 LC 
Eindhoven) 

52 TNK JG. 3 (2000) 



130EIZENNIEUWS 

Signalementen 

• Marco Mostert, 754: Bonifatius bij Dok 
kum vermoord. (Verloren Verleden 7) Hil 
versum [Verloren] 1999. - 96 p. - ISBN 90- 
6550-448-6 - f 19,90 
Van Mostert, de aan de Universiteit van 
Utrecht verbonden kenner van de vroege 
Middeleeuwen, is een aardig, vlot geschre 
ven boek over en rond Bonifatius versche 
nen. Naar aanleiding van diens moord in 
754 bespreekt de auteur het Nederland van 
die tijd (volk, taal, cultuur, niet-christelijke 
praktijken, Utrecht als missiecentrum), de 
jonge Bonifatius in Angelsaksische Idoos 
ters, hoe hij ertoe kwam Friesland te gaan 
missioneren en zijn werkwijze als missio 
naris in Friesland en na 719 in Germanie, 
alwaar hij sinds 722 als bisschop zonder 
vast bisdom verbleef. Een afzonderlijk 
hoofdstuk is gewijd aan de legendevorming 
rond zijn persoon in verering, boeken, ver 
halen, waarbij ook Dokkum als bedevaarts 
oord betrokken wordt. Talrijk zijn de prach 
tige illustraties, ten dele in Ideur. Geen boek 
met voetnoten, wei met toelichtende kaar 
ten over het Europa van Bonifatius een uit 
stekende lijst van bronnen, literatuur en 
een goed register. In dit genre een boek dat 
een genot is om te lezen. (Guus Bary) 

• A.G. Schulte, Kerken in Gelderland. 
Zutphen. [Walburg Pers] 2000. - 151 p. - 
ISBN 90-6011-959-2 - f 34,50,- 

Bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan 
van de "Stichting Oude Gelderse Kerken" is 
een boek verschenen in woord en beeld 
(meer dan 150 afbeeldingen). De auteur, 
kunsthistorieus bij de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg te Zeist, heeft in dit werk 
twee deelaspecten van de kerkgeschiedenis 
van de huidige provincie Gelderland sa 
mengebracht: de kunsthistorische aspec 
ten van de kerkgebouwen (het beeld) en 
een kerkhistorisch-geografisch totaalover 
zieht van het instituut kerk met name in 
Middeleeuwen en Reformatie (tekst en 
kaarten). Binnen dit laatst genoemde over 
zieht krijgen de afbeeldingen een samen 
hang. Enerzijds ziet men in beeld de toon 
aangevende religieuze gebouwen zoals ze 
er nu nog zijn, romaanse en gotische ker 
ken, de Idoosterarchitectuur, neostijlen, 
restauraties of herbouw en de inventaris 

van diverse gebouwen. Anderzijds is er een 
beschrijving van de kerkelijke indeling (in 
de Middeleeuwen verdeeld over de bis 
dommen Utrecht, Keulen en Munster en 
diverse decanaten, kerspelen en kapellen 
en in de Reformatie de provinciale synode, 
classes, ringen en gemeenten). Speciale 
aandacht krijgen kerkgebouwen in Leur, 
Groenlo, Batenburg, Zutphen, Rijswijk, Et 
ten en Kerk-Avezaath. Enkele details: als op 
p. 30 "het oostelijk van de Ilssel gelegen 
Achterhoek" tot het bisdom Utrecht gere 
kend wordt, is dit slechts voor een deel 
waar, namelijk tot ongeveer Doetiehem. Op 
p. 42 wordt het wei goed vermeld. Storen 
der is dat op p. 41 in het lijstje van kerspel 
kerken nr. 9 is weggevallen en dat dus nr. 10 
tIm 21 moeten opschuiven om de kaart te 
begrijpen. Hetzelfde geldt voor p. 50: nr. 29 
weggevallen, nr. 30 en 31 opschuiven. Op p. 
145 is de 6 weggevallen bij nr. 106. De jubi 
lerende stichting kan - met voorbehoud 
van de gesignaleerde fouten in de legenda 
bij kaarten - trots zijn op deze overigens 
voortreffelijke uitgave. (Guus Bary) 

• Henning P. Jurgens, Johannes a Lasco. Bin 
Leben in Buchern und Briefen. Eine Ausstel 
lung der Johannes a Lasco Bibliothek uom 
15.10 bis bis 28.11.1999. (Veroffentlichun 
gen der Johannes a Lasco Bibliothek Grosse 
Kirche Emden; 1) Wuppertal [Foedus] 1999. 
- 148 p. - ISBN 3-932735-32-3 - DM 36,- 

• Henning P. Jurgens, Johannes a Lasco 
1499-1560. Bin Europder des Reformations 
zeitalter. (Veroffentlichungen der Johannes 
a Lasco Bibliothek Grosse Kirche Emden; 2) 
Wuppertal [Foedus] 1999. - 47 p. - ISBN 3- 
932735-33-1 - DM 9,80 

In de gerestaureerde Grosse Kirche te 
Emden heeft de bibliotheek een nieuw on 
derkomen gevonden. Bij het nieuwe onder 
komen past ook een nieuwe naam: Johan 
nes a Lasco Bibliothek. Zwaartepunt van de 
collectie is de geschiedenis van het gerefor 
meerd protestantisme, met name in de 16- 
17de eeuw, en gaat terug tot de persoonlijke 
bibliotheek die Albert Hardenberg bij zijn 
overlijden in 1574 aan de Grosse Kirche te 
Emden nagelaten he eft. Met dit zwaarte 
punt is de bibliotheek ook van belang voor 
Nederlandse kerkhistoriei. De catalogus is te 
raadplegen via internet: www.jalb.de. waar 
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ook meer informatie over deze bibliotheek 
te vinden is. Uitgebreid is de bibliotheek be 
schreven door directeur W Schulz in een 
bundel met interessante bijdragen over de 
Duitse kerkgeschiedenis: M. Freudenberg 
(Hrsg.), Profile des reformierten Protestantis 
mus aus vier jahrhunderten. (Emder Beitra 
ge zum reformierten Protestantismus; 1) 
Wuppertal: Foedus, 1999,5-16. 

De twee eerste publicaties van een door 
de JaL-Bibliothek opgezette reeks zijn ge 
wijd aan haar naamgever. Het eerste boek 
is een tentoonstellingscatalogus op groot 
formaat met vele afbeeldingen en uitge 
breide beschrijvingen. Sommige van de be 
schreven boeken zijn terug te traceren als 
het persoonlijke bezit van Erasmus, Har 
denberg en A Lasco zelf. De tweede hierbo 
ven genoemde titel biedt een compacte 
biografie van A Lasco. (Jacob van Sluis) 

• Judith Pollmann, Religious choice in the 
Dutch Republic: The reformation of Arnol 
dus Buchelius (1565-1641). Manchester 
[Manchester UP] 1999. - 288 p. - ISBN 
0719056802 - ca. f 160,- 

• Judith Pollmann, Ben andere weg naar 
God: De reformatie van Arnoldus Buchelius 
(1565-1641). Amsterdam [Bert Bakker] 
2000. - 347 p. - ISBN 90-351-2089-2 - f 49,50 

Het eerstgenoemde boek is een bewer 
king van het in kleine oplage uitgegeven 
proefschrift Another Road to God. The Reli 
gious Development of Arnoldus Buchelius 
(1565-1641), waarop de auteur in 1998 aan 
de Universiteit van Amsterdam promo 
veerde en dat reeds in dit blad besproken 
is: sept. 1998, p. 14. Het andere boek is de 
Nederlandse vertaling van deze handels 
uitgave. Zeer aanbevolen. (Jacob van Sluis) 

• P.N. Holtrop, Th.J.S. van Staalduine en G. 
Brinkman (red.), Hervormd in Sint-Peters 
burg. Verkenningen van de geschiedenis van 
de Hollandse Hervormde Kerk in Sint-Pe 
tersburg 1717-1927. Zoetermeer [Boeken 
centrum] 1999. - 172 p. - ISBN 90-239-0697- 
7 - f 29,90 

Aan de Theologische Universiteit van de 
Gereformeerde Universiteit te Kampen is, 
in samenwerking met de Archiefdienst van 
de Nederlandse Hervormde Kerk, een on 
derzoek van start gegaan naar de geschie 
denis van de Hollandse Hervormde Kerk te 
Sint - Petersburg, ontstaan in 1717 tijdens 
het bewind van tsaar Peter de Grote en bij 
gebrek aan geld en leden opgeheven in 
1927. Het was een immigrantenkerk, dat 

wil zeggen een kerk voor de daar woonach 
tige Nederlandse bevolking en voor de Ne 
derlandse zeelieden die deze haven aande 
den. De relaties met andere buitenlandse 
kerken, met name de Franse en Duitse her 
vormde gemeenten, waren nauw, maar er 
was nauwelijks intercultureel verkeer met 
de Russische bevolking. Het was dus geen 
zendingskerk, die zich richtte op de prote 
stantisering van de Russische bevolking al 
daar. De bun del verhaalt dan ook over de 
plaatselijke Hollandse gemeenschap, in 
bijdragen geschreven door Nederlandse 
auteurs. Alleen de twee bijdragen over de 
archiefvorming binnen de Russische ar 
chiefdiensten zijn door Russische auteurs 
geschreven. Beschreven worden de ge 
schiedenis van de gemeente en de door 
haar gebruikte kerkgebouwen en er zijn 
lijsten van ambtsdragers samengesteld. 
Voorts is er een bijdrage over de handel in 
rabarber, die vanuit Rusland in de West - Eu 
ropese keuken is gemtroduceerd. (Jacob 
van Sluis) 

• Andrew Fix, Fallen angels. Balthasar Bek 
ker, spirit belief, and confessionalism in the 
seventeenth century Dutch Republic. (Ar 
chives internationales d'histoire des idees, 
165) Dordrecht [Kluwer] 1999. - 175 p. - 
ISBN 0-7923-5876-7 

De auteur is hoogleraar aan het Lafayet 
te College te Easton (Pennsylviania) en 
heeft voor dit boek grondig onderzoek ver 
richt in Nederlandstalige literatuur. Behan 
deld worden achtereenvolgens Bekker en 
zijn idee en, de reacties daarop (met uitge 
breide aandacht voor Eric Walten) en de 
bedding van het conflict over het bestaan 
van geesten in het bredere religieuse debat, 
met als sleutelwoord confessionalisme. Het 
geheel biedt een overzicht van het recente 
onderzoek naar deze roemruchte 17de 
eeuws predikant. (Jacob van Sluis) 

• WA. de Clercq, Willem de Clercq (1795- 
1844). Amsterdam [De Bataafsche Leeuw] 
1999. - 495 p. - ISBN 90-6707-511-6 

Biografie van de Reveil-voorrnan ge 
schreven op basis van diens uitgebreide 
dagboeken, die bewaard worden in het Re 
veil-archief in de bibliotheek van de Uni 
versiteit van Amsterdam. Vooral aan de or 
de komt zijn maatschappelijke loopbaan: 
De Clercq stond aan het hoofd van een 
familiebedrijf en was secretaris en later di 
recteur van de door koning Willem I opge 
richte Nederlandsche Handel-Maatschap 
pij. (Jacob van Sluis) 
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• C.G. van Leeuwen, Wat was er aan de 
hand naar Leiden? Schetsen en beelden uit 
het honderdjarig bestaan van de Handweg 
kerk 1899-1999. Amsterdam [VU Uitgever 
ij] 1999. - 173 p. - ISBN 90-5583-678-0. - 
f20,- 

De "Hand naar Leiden" uit de titel ver 
wijst naar een kruispunt met een richting 
aanwijzer die ooit de weg naar Leiden aan 
wees en waar nu de Handwegkerk in 
Amstelveen - Noord staat. De verdienste van 
dit gedenkboek is dat er ruim aandacht ge 
schonken wordt aan de bredere context 
van deze kerkelijke gemeente. We lezen hoe 
de oude, burgerlijke plattelandsgemeente 
Nieuwer-Amstel uitgroeide tot Amstelveen, 
in een demografische en bestuurlijke wis 
selwerking met Amsterdam, en tevens 
wordt er ruimschoots ingegaan op de bre 
dere kerkgeschiedenis in m.n. de negen 
tiende eeuw. Plaatselijke en landelijke pro 
cessen worden zo in elkaar weerspiegeld. 
Het boek is verkrijgbaar bij de auteur, tele 
foon 020 - 6410408. (Jacob van Sluis) 

• Hans van Spanning, met medewerking 
van Annet Oosthoek, Lotgevallen van de 
Haagse Hervormde gemeente in oorlogstijd 
1939-1945. ['s-Gravenhage: z.a., 2000]. - 87 
p. - geen ISBN 

Aan de hand van archiefstukken wordt 
in drie hoofdstukken drie kerkelijke colle 
ges in de periode september 1939 tot zo 
mer 1945 beschreven: de aIgemene kerken 
raad, het college van kerkvoogden en het 
diaconaIe werk van het Interkerkelijk Bu 
reau in Den Haag. Het laatste wordt aange 
vuld door drie persoonlijke terugblikken 
van kinderen die in het laatste oorlogsjaar 
werden ondergebracht in de Noordelijke 
provincies en in Zwitserland. De aanteke 
ningen blijven dicht bij de archiefstukken, 
zander een bredere of landelijke context. 
Het keurig verzorgde boekje is verkrijgbaar 
bij het Kerkelijk Bureau, Diamanthorst 187, 
2592 GD Den Haag (070-3858707), en bij 
het bureau van de Hervormde Diakonie, 
Parkstraat 32, 2514 JK Den Haag (070- 
3181616), voor f 10,- eventueel verhoogd 
met f 2,50 porto. (Jacob van Sluis) 

• Tjerk de Reus en Dirk Zwart (red.), Laat 
ons het wagen met de hoogste worp. Jan Wit 
(1914-1980). Themanummer van: Liter; 
christelijk literair tijdschrift, jg. 2, nr. 9 (ok- 

tober 1999). - 144 p. - ISSN 1388-3143 / 
ISBN 90-239-9018-8 

Liter is de opvolger van het tijdschrift 
Bloknoot, dat eerder themanummers wijd 
de aan Liedboek-dichters aIs Muus Iacobse 
(K.H. Heeroma, 1909-1972; Bloknoot, nr. 
10, 1994) en aan Ad den Besten (*1923; 
Bloknoot, nr. 22, 1997; beide nummers zijn 
nog verkrijgbaar). De blinde dichter Jan Wit 
was laatst docent liturgiek aan de Theologi 
sche Faculteit in Groningen. Deze bundel 
bevat een uitvoerige biografie en diverse 
bijdragen, bijvoorbeeld over Wit en het 
kerklied in het aIgemeen (door Klaas Hol 
werda) en enkele gezangen in het bijzon 
der. Een prachtige aanvulling bij dit fraai 
uitgevoerde tijdschrift biedt ditmaal een 
CD met archiefopnames van Wit zelf, afge 
sloten met de uitvoering van een door hem 
gecomponeerde 'Sonate nuptiaIe voor vi- 
001 en piano'. Abonnementen bij Boeken 
centrum, Postbus 29, 2700 AA Zoetermeer 
(vijf nummers voor f 60 per jaar); los the 
manummer f 35. (Jacob van Sluis) 

• Herman Noordegraaf, Iohan Plasman en 
Eef van Vilsteren, Pionieren tussen werk en 
kerk. Verhalen rond de opkomst van het in 
dustriepastoraat. Gorinchem [Narratio] / 
Amsterdam [Disk] 1999. - 144 p. - ISBN 90- 
5263-262-6. - f 20,- 

• Herman Noordegraaf en Hub Crijns, Kap 
en koord in Amsterdam. De geschiedenis 
van het bedrijfsapostolaat van de capucij 
nen in Amsterdam 1950-2000. Gorinchem [ 
Narratio] / Amsterdam [Disk] 2000. - 176 p. 
- ISBN 90-5263-462-9. - f 20,- 

Twee uitgaven van het landelijk bureau 
DISK, Dienst in de Industriele Samenleving 
vanwege de Kerken, ooit opgericht om te 
gen stroom van de ontkerkelijking in bin 
nen te komen in het arbeidersmilieu. Het 
eerste boek bevat interviews met prote 
stantse industriepredikanten uit diverse re 
gio's, het tweede is de geschiedenis van de 
paters capucijnen in Amsterdam. Eerder, in 
1994 verscheen bij dezelfde uitgever over 
dit onderwerp: Hub Crijns, Herman Noor 
dergraaf en Eefvan Vilsteren, Pendelen tus 
sen werk en kerk: Verhalen rand de opkomst 
van het bedrijfsapostolaat, met verhalen 
over het bedrijfsapostolaat in de periode 
1943-1976. (Jacob van Sluis) 
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EVENEMENTEN 

Exposities 

Kerkelijk textiel. 
20 mei tim 27 augustus 2000 
Museum voor Religieuze Kunst, Vorsten 
burg, Uden, tel. 04132 6343l. 

De herinventarisatie van de collectie kerke 
lijk textiel van het museum vormt de aan 
leiding voor deze expositie waar vele kost 
bare textilia voor het eerst aan het publiek 
worden getoond. De expositie bevat een 
educatief gedeelte waarin vertelt wordt 
welke textilia voor welke doeleinde worden 
gebruikt. 

Verborgen schatten. Borduursels aan het 
licht gebracht. 
14 juli - 29 oktober 2000 
Bijbels Museum, Amsterdam, tel. 020- 
6242436 

Een verborgen schat in het Bijbels Museum 
vormt de collectie borduursels uit de 18de 
en 19de eeuw, waarvan het oudste werk da 
teert uit ca. 1715. In het kader van het the 
majaar 'TextieI2000' worden deze kostbare 
weefsels tentoongesteld. Het zijn dekkle 
den en voorhangsels die horen bij de mo 
dellen van de tabernakel en ternpel, waar 
van het Bijbels Museum een uitgebreide 
collectie heeft. Voor het merendeel zijn 
de borduurwerken vervaardigd door adel 
lijke dames. Met grate precisie hebben zij 
de kleurrijke motieven met veel oog voor 
detail aangebracht. Ook de ontwerpteke 
ningen die zij gebruikten zullen erbij ge 
toond worden. Bijbelse prenten uit de 18de 
eeuw laten zien hoe men dacht dat de tem 
pel en de tabernakel met geborduurde 
voorhangsels en dekkleden eruit hebben 
gezien. 

De figuren en kleuren van deze bor 
duursels komen overeen met beschrijvin- 

gen uit de bijbel. Soms spreekt de bijbel 
tekst over de cherubs, een engelachtig we 
zen met vier vleugels, dan weer over bloe 
men als de lelie, korenbloem of roos, die 
veelal een symbolische betekenis hebben. 
Naast de bijzondere borduursels zal de ten 
toonstelling ook aandacht schenken aan de 
Rembrandt in aile staten. Etsen uit het Bri 
tish Museum en het Rijksmuseum. 
Deel I: 22 juli - 8 oktober 2000; Deel II: 14 
oktober 2000 - 7 januari 2001 
Rijksmuseum Amsterdam, tel. 020 6747047 

De collecties etsen van Rembrandt in de 
prentenkabinetten van Amsterdam en 
Londen behoren tot de belangrijkste ter 
wereld. Tweehonderd van de beste en inte 
ressantste drukken uit beide verzamelin 
gen zullen een volledig beeld geven van 
Rembrandts werkwijze. Bijzonder is dat de 
tentoonstellingen ook indrukwekkende te 
keningen en olieverfschetsen van Rem 
brandt laat zien, die direct verbonden zijn 
met de tentoongestelde etsen. 
restauratie van de collectie. 

Geschiedenis in beeld. De historische at 
lassen van Frederik Muller, Simon van Gijn 
en Abraham van Stolk. 
Drie tentoonstellingen: 
(1) Tekenaars maken geschiedenis. 
7 juli - 1 oktober 2000 
Historisch Museum het Schielandhuis, 
Korte Hoogstraat 31, Rotterdam, tel. 010 
2176767 
(2) De historische atlas van Frederik Muller. 
9 juli - 15 oktober 2000 
Afd. Nederlandse Geschiedenis, Rijksmu 
seum, Amsterdam, tel. 020 6747047 
(3) Een kennismaking met de verzamelaar 
Mr. Simon van Gijn. 
8 juli - 15 oktober 2000 
Dordrechts Museum, Museumstraat 40, 
Dordrecht, tel. 0786482148 
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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 Erlosung, 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 
zichdoze situatie weet om te werken tot een pleidooi voor het 
leven en een warm en hoop vol perspectief voor de mensheid. 

f 69,50; 608 pagina's, gebonden met stofomslag en leeslint, 15 x 22 em 
ISBN 90 5166 727 7. 

r:r Het betref hler een Intekeneditie In een beperkte oplage. Deze Is na verschijnen 
beperkt leverbaar en aileen door particulieren te bestellen bij de uitgever. 
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Fax: 015-2146888 

Bezoek de homepage van de Y.N.K.: 

www.eburon.nl/tnk.htm 


