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De mens achter de kerkhistoricus 

Wat beweegt iemand om zich beroepsmatig of in zijn vrije tijd bezig te houden 
met de kerkgeschiedenis? Nog niet zolang geleden was een bijzondere betrok 
kenheid bij het eigen kerkgenootschap de me est voor de hand liggende reden 

om in het verleden te duiken. De kerkgeschiedenis heeft heden ten dage echter ook vele 
beoefenaars die heel andere drijfveren hebben om zich in het kerkelijke verleden te 
verdiepen. Zo zijn er mens en die gedreven worden door een antropologisch getinte kijk 
op het bezig zijn van groepen mens en met hun (lots)bestemming. Anderen belanden op 
dit terrein via de mentaliteitsgeschiedenis. Zij zijn bijvoorbeeld nieuwsgierigheid naar de 
invloed van religie op het handelen van mensen in het alledaagse leven of de rol die reli 
gie he eft gespeeld bij het disciplineren en ordenen van de maatschappij. Ook zijn er men 
sen die vanuit een interesse voor kunstzinnige uitingen van het christendom komen tot 
bestudering van de kerkhistorische achtergronden. 

Toch is het niet eenvoudig er achter te komen wat de kerkhistoricus drijft, welke ambi 
ties hij heeft en welke heimelijke wensen hij op zijn vakgebied nog koestert. Meestal ken 
nen wij de historicus hoofdzakelijk als een - al dan niet veelvuldig terugkerende - naam in 
de bibliografieen. In de media worden zij nog zelden om commentaar gevraagd, laat staan 
gelnterviewd. Uitzonderingen vormen aan protestantse zijde prof. dr. A.Th. van Deursen 
en aan rooms-katholieke kant prof. Peter Nissen. Om de lezers van TNK toch een beeld te 
geven wat hun vakgenoten zoal beweegt en bezig houdt, start de redactie in dit nummer 
een nieuwe rubriek - Persoonlijk Profiel - waarin aan de hand van een aantal standaard 
vragen in elke afievering een portretje wordt geschetst van een kerkhistoricus. De eerste 
die deze "Fragenbogen" he eft beantwoord is eerdergenoemde professor Nissen. 

Verder in dit nummer een kleurrijke schets van de vroegreformatorische bewegingen 
in de Nederlanden van de hand van Wim Jansse. Zijn bijdrage wordt gevolgd door een om 
vangrijke bibliografie met belangrijke publicaties over dit thema, inclusief enkele verwij 
zingen naar interessante internet -sites. Op deze wijze hoopt de redactie enigszins te voor 
zien in het hiaat, dat onmiskenbaar is ontstaan door het stopzetten van de bibliografie. 

Tot slot wordt nadrukkelijk nog uw aandacht gevraagd voor een wel heel bijzondere - 
twaalfde - Dag van de Kerkgeschiedenis, die op zaterdag 25 november aanstaande zal 
plaatsvinden in de doopsgezinde kerk aan de Singel in Amsterdam. Met een knipoog naar 
Geert Mak zal onder het motto "Hoe God toch nog een beetje bleef in Mokum" de kerkge 
schiedenis van Amsterdam gedurende de laatste twee eeuwen centraal staan. De werk 
groep die bijzonder veel tijd en energie heeft besteed aan de voorbereidingen verdient 
waardering, die bovenal tot uiting kan komen in een grote opkomst. 

De redactie 
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Vroeg- Reformatorische bewegingen onder Karel V 
Met een beknopte bibliografie, 1975-20001 

WimJanse 

Inleiding: Amsterdam, 1534-1535 

D e politie in Haarlem heeft het afge 
lopen zaterdag aan de stok gekre 
gen met een evangelisten-familie 

die geheel ontkleed de straat was opgegaan 
om het evangelie te verbreiden. Zij de den 
dit in opdracht van God, vertelden zij. Het 
kostte de agenten enige moeite de man, 
vrouw en hun zoon en dochter ervan te 
overtuigen dat ze hun kleren weer moesten 
aantrekken. Evangelische groepen in Haar 
lem zeiden gisteren deze familie niet te 
kennen. Allen vonden dat deze manier van 
aandacht vragen voor het evangelie onmo 
gelijk met een beroep op Gods Woord kan 
worden gerechtvaardigd". Aldus een kran 
tenbericht.f De vraag kan worden gesteld, 
of wij hier wellicht te maken hebben met 
een late echo van vroeg-reformatorische 
praktijken. In kringen van davidjoristen 
immers, volgelingen van de Delftse pro 
feet-mysticus David Joris (1502/3-1556), 
ging men geregeld uit de kleren, onder het 
motto 'de reinen is alles rein'. Dopers van 
allerlei snit konden plotseling in paradijs 
kostuum verschijnen, al dan niet onder in 
vloed van zeer realistische beschrijvingen 
van de volmaakte liefde in het komende 
Koninkrijk, zoals bijvoorbeeld in de ge 
schriften van de spiritualist Hendrick Ni 
claes (ca.1502-ca.1580). Deze verkondigde 
in Amsterdam, dat het schuldeloze naakt 
binnenkort geen bedekking meer nodig 
had. 

In de nacht van lOop 11 februari 1535 
was in de Amsterdamse Zoutsteeg een bij 
belkring bijeen, waar een van de leden, 
snijder Hendrick Hendricksz, de geest 
kreeg. Biddend wierp hij zich op de grond, 
terwijl het huis scheen te schudden. Bijge 
komen meldde hij, dat hij God had gezien 
en de dag van het oordeel aangebroken 
was. "Hemelse Vader, wees mij genadig", 
jammerden de aanwezigen, maar op de 
verzekering dat hun de zonden vergeven 
waren en God hen als zijn kinderen had 
aangenomen, kalmeerde men. Hendrick 
kreeg een nieuwe ingeving. Lezing van het 
paradijsverhaal had hem geopenbaard, dat 

het dragen van kleding in strijd was met 
Gods gebod. Daarop gooide hij zijn plunje 
in de haard en beval de anderen hem te vol 
gen. Dit had zo'n rookontwikkeling tot ge 
volg, dat de vrouw des huizes wakker werd 
en poolshoogte nemen kwam. Zij kreeg het 
consigne hun voorbeeld te volgen, waarop 
het gezelschap de Dam opliep, uitroepend: 
"Wee, wee, de wrake Gods, de wrake Gods". 
Geconfronteerd met de wrake der overheid 
belandde men in het gevang. Ook daarwei 
gerde men zich aan te kleden - "de waar 
heid moest naakt zijn", meende men - of 
ook te eten uit aardewerk. Een man wilde 
slechts eten als het hem werd voorge 
kauwd. Waaruit, aldus een kroniek, "don 
kerlijk blijkt, dat deezen luiden de herse 
nen gekrenkt waren". Helaas behandelde 
men deze dopers niet als zodanig: de man 
nen werden onthoofd, de vrouwen ver 
dronken; de vrouw des huizes, Aechgen 
Jansd., werd in haar deuropening opgehan 
gen. Een opschrift op een balk in de Nieu 
we Kerk hield de herinnering aan dit deba 
cle levend, tot de brand van 1645: "Int jaar 
vijftienhonderd vijf en dertich, wilt dit ont 
houwen, liepen hier naeckt mannen ende 
vrouwen"." In een poging iets terug te halen 
van wat in den beginne goed was, in een 
ongeduldige greep naar de vermeende res 
titutie van een paradijstoestand in het 
eschaton? 

In de jaren '30 van de zestiende eeuw 
waren de apocalyptische verwachtingen 
niet van de lucht. In 1534 hadden vijf 
zwaardlopers, mannen met ontbloot 
zwaard, door Amsterdam gelopen, "een ys 
selyk wee" uitroepend "over de Godloozen", 
Zij "vermaanden met een naar gehuil tot 
boete, en riepen dat 's Heeren zegen over 
de regter-, en's Heeren vloek over de linker 
zyde van de Stad uitgestrekt was". Dat ora 
kel stoelde op de profetie van een andere 
Amsterdammer, Dirk Tasch, die voorspeld 
had, dat tussen de Oude en Nieuwe Zijde 
een driedaagse duisternis neerdalen zou, 
waarna de stad zonder bloedvergieten in 
doperse handen vallen zou. Drie zwaardlo 
pers werden gegrepen en in Haarlem ont 
hoofd.? 

TNK IG. 3 (2000) 59 



Portret van Filips II, 
schilderij derde kwart 
zestiende eeuw 

Deze onrust hield verband met de be 
kende, uiteindelijk in bloed gesmoorde po 
ging van bakker Jan Matthijsz uit Haarlem 
en de Leidse kroegbaas Jan Beukelsz, om in 
Munster het Godsrijk op te richten. Hun 
eschatologische revolutie yond in Amster 
dam en Noord-Holland geweldige weer 
klank. Op het bericht dat Munster door de 
bondgenoten veroverd was, scheepten 
drieduizend mensen zich in Amsterdam in, 
dertig schepen vol, om 'Babel' te verlaten 
richting het 'Nieuwe Ieruzalem', Verder dan 
Genemuiden kwam men niet. Leiders wer 
den opgehangen, de goegemeente terugge 
stuurd. Een mislukte coup op het Amster 
damse stadhuis een jaar later, 1535, luidde 
het begin in van een strenge, succesvolle 
vervolging van alles wat dopers heette. 

Hoe de populariteit van deze eindtijd 
verwachtingen te verklaren?Waar kwamen 
zij vandaan? Van waaruit werd het zestien 
de-eeuwse evangelische dissentisme ge 
voed? Wat was het effect van de straffe re 
pressie ervan? Wat waren de caracteristica 
van de vroege reformatie in de Nederlan 
den? Op deze vragen zal nu worden inge 
gaan. 

Verspreiding en omvang 

Verspreiding en omvang van de reformatie 
in de Nederlanden zijn inderdaad opval 
lend. In zijn magistrale The Dutch Republic: 
Its Rise, Greatness, and Fall, 1477-1806 
(1995) begint Jonathan Israel het hoofdstuk 
over de vroege Nederlandse reformatie te 
recht met de constatering: "The Reforma 
tion in the Low Countries began early, soon 
pervaded all parts of society, and ran 
deep".5 Tegen de tijd dat keizer Karel V in 
Brussel afstand deed van de regering over 
de Nederlanden, op 25 oktober 1555, om 
zich met een honderd-koppige hofhouding 
in een Spaans klooster terug te trekken, was 
de Nederlandse kerk zo verzwakt, dat aan 
haar voortbestaan ernstig getwijfeld werd. 
Karels zoon en opvolger, koning Filips II, 
schreef vier jaar na zijn vaders abdicatie 
vertwijfeld aan de paus: "Ik zie niet in, hoe 
onze godsdienst in deze staten gehand 
haafd kan worden, als niet radicale veran 
deringen worden doorgevoerd"," Met deze 
verzuchting bedoelde Filips de H. Stoel te 
winnen voor zijn streven om tot een nieu 
we kerkelijke indeling van de Lage Landen 
te komen, in drie aartsbisdommen en vijf 
tien bisdommen. Hoe zouden misbruiken 
en heterodoxie ooit effectief bestreden 
kunnen worden zonder een coherente or 
ganisatie, waarin kerkelijk en wereldlijk ge 
zag samenwerkten? Kerkbestuurlijk vorm 
de het Nederlandse kerkelijke landschap 
onder Karel V een bonte lappendeken. Vier 
van de vijf bisdommen Jagen in het Frans 
talige zuiden. Meer dan de helft ervan res 
sorteerde onder buitenlandse aartsbis 
dommen. De bisschoppen waren van 
middeleeuws kaliber: adellijke, wereldlijke 
heersers die dikwijls schitterden door af 
wezigheid en soms pas na vijftien jaar hun 
eerste mis celebreerden, zoals in het geval 
van de bisschop van Tournai, Charles de 
Croy (1525-1564). Behalve de inadequate 
kerkelijke organisatie waren ook de gebrek 
kige opleiding van en het absente'isme en 
de lakse discipline onder de clerus waar 
neembaar. Het was tijdens Karels jonge ja 
ren niet ongewoon dat een kwart van de la 
gere clerus in concubinaat leefde. Evenmin 
ongewoon was het, dat rond de eeuwwisse 
ling leken zich daarover beklaagden, dat 
wil zeggen, nog voordat de hervorming in 
gang yond. Kloosters begonnen al voor 
1500 leeg te lopen, de bevolkingsaanwas 
ten spijt. Bedevaarten, processies en devo 
ties verloren aan aantrekkingskracht. De 
clerus verloor aan prestige en werd steeds 
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openlijker bekritiseerd. Al ver voor Luther, 
kort na 1500, tekende de franciscaan Tile 
man Spengenberg in Groningen verzet te 
gen de aflaathandel aan; alleen het geloof 
in Christus, zo getuigde hi], kon zaligma 
ken. 

Impulsen 

Waar moeten de impulsen gezocht worden 
voor deze godsdienstige veranderingen die 
Filips met zijn reorganisatie van 1559 wilde 
corrigeren? Stellig niet alleen en niet in de 
eerste plaats in de onvrede over de zojuist 
gesignaleerde kerkelijke, morele en pasto 
rale misstanden. De kerk had ook veel 
schoons te bieden, artistiek, architecturaal 
en devotioneel. Demografische en sociaal 
economische verschuivingen als gevolg 
van de urbanisatie zullen een rol gespeeld 
hebben. De vijftiende-eeuwse leken-bewe 
ging uit de Ilsselstreek, de Moderne Devo 
tie, kan haar bijdrage geleverd hebben, al is 
haar invloed op de Societas Iesu van Ignati 
us van Loyola eenvoudiger aantoonbaar. 
Alistair Duke heeft gewezen op voor-refor 
matorische heterodoxe tradities in West 
Europa, zoals bijvoorbeeld de verachting 
van het chrisma, de heilige zalfolie: werden 
in 1500 de troepen van Albrecht von Sach 
sen in Friesland daarvan beschuldigd - zij 
"smeerden hoer schoenen daer rnede" - in 
1527 werd Wendelmoet Claesdr in Den 
Haag verbrand mede omdat zij van het 
chrisma had gezegd: "Olie is goed voor in 
de sla of om je schoenen mee te poetsen",? 
Bestond er zoiets als een mondelinge tradi 
tie van 'commensensical arguments' uit 
voor-reformatorische periode? 

De vervreemding van de kerk lijkt vooral 
in gang gezet te zijn door het bijbelse hu 
manisme, waaraan voor alles de naam van 
Erasmus verbonden is. In 1516 publiceerde 
hij de eerste Griekse uitgave van het Nieu 
we Testament. 'Iwee jaar later stichtte hij in 
Leuven het Drie- Tolen-College, waar talloze 
Nederlandse studenten werden onderwe 
zen in het Hebreeuws, het Grieks en het La 
tijn en en passant in nieuwlichterij. Dit hu 
manisme profiteerde in onze verstedelijkte 
Nederlanden van een goed ontwikkeld on 
derwijssysteem en dito drukpers. En to en 
vanaf 1518 berichten over Luthers op 
treden vanuit Duitsland binnenkwamen, 
versnelde dat het proces van kerkelijk ge 
zagsverlies in hoge mate. Luther stak het 
evangelische vuur in onze gewesten niet 
aan - dat smeulde al - maar goo ide er weI 
olie op. Katalysator waren zijn geschriften. 

TMAGO' ERASMi'ROTERODA 
Mi· AB· ALBER.TO'· DVRERO·AD 
VIVAM..· Efflotl!.M·DEI.INIATA 

THN·K.PEJTTn··TA·~YrrpAM 
MATA·NJ'I.EI 

'11\.1.) x x v I· 

Ongewoon snel veroverden die de Neder 
landse markt. In mei 1519 schreefErasmus 
vanuit Antwerpen, dat Luther in de Neder 
landen alom gelezen werd. Albrecht Durer 
noteerde in juni 1521 in zijn dagboek, dat 
hij Luthers De Babylonische ballingschap 
der kerk gekregen had van de secretaris van 
de Scheldestad, Cornelis Grapheus. Vier 
jaar later, in 1525, kon Erasmus meedelen: 
"De meeste Hollanders, Zeelanders en VIa 
mingen kennen Luthers leer"." En in mei 
1527 tenslotte rapporteerde de Engelse 
arnbassadeur, Sir John Hackett, aan de En 
gelse kardinaal Thomas Wolsey: Luthers in 
vloed verspreidt zich "gretly in this partys 
specially in Holland, Seland, Brabant and 
Flandrys": de Lage Landen "be all reddy in 
great danger, for yf there be three men that 
speckes, the tweyn keepis Luther ys openy 
on" (''Als er drie mannen met elkaar spre 
ken, dan staan twee ervan op Luthers 
standpunt")." Hoewel Hacket waarschijn 
lijk overdreef, was Luthers invloed in deze 
jaren enorm. De universiteit van Leuven 
veroordeelde Luther al in 1519; de publieke 
verbranding van zijn boeken begon in de- 

Erasmus op 57-jarige 
leeftijd, gravure van 
Albrecht DUrer. 
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zelfde plaats in 1520, dat wil zeggen, een 
half jaar voordat keizer Karel op de rijksdag 
van Worms over Luther de ban uitsprak. 
Trouwens, die boekverbrandingen zelf 
spreken boekdelen over Luthers invloed: in 
Antwerpen verbrandde men in 1521 vier 
honderd exemplaren in aanwezigheid van 
de jonge keizer zeit. in Gent in hetzelfde 
jaar driehonderd boeken, enzovoorts. Dat 
het Nederlandse dissentisme hardnekkig 
en langdurig als 'lutherij' werd gestigmati 
seerd, is eveneens veelzeggend. Tot 1546 
verschenen hier meer dan tachtig Luther 
uitgaven en -vertalingen. Nergens buiten 
Duitsland had Luther zo'n grote markt als 
in de Nederlanden. 

Geen lutherse kerk 

Portret van Luther, 
anbekende Duitse 
schilder uit de zeven 
tiende eeuw. 

Toch ontstond hier niet een lutherse kerk. 
Om minstens drie redenen: om de eigen 
kleur die de nieuwe religie in de Lage Lan 
den kreeg, vanwege de eigen politieke con 
stellatie hier te lande, en dankzij de straffe 
repressie waarmee het dissentisme werd 
geconfronteerd. 

De eigen kleur ontstond door vermen 
ging van Luthers theologie met erasmiaan 
se eiementen, een combinatie die vatbaar 
zou blijken voor doperse en gereformeerde 

invloeden.!" Specimina van die luthers 
erasmiaanse mengvorm waren bijvoor 
beeld de Lamentationes Petri, uitgegeven 
in Zwolle in 1521. Dit geschrift was opge 
dragen aan de pastoor van de Groningse 
Martinikerk, de humanistisch georienteer 
de Willem Frederiksz, en propageerde het 
goed-reforrnhumanistische programma 
van terugkeer tot de bonae litterae en van 
de wedergeboorte van de evangelische leer. 
Erasmus en Luther stonden in de Lamenta 
tiones schouder aan schouder in de strijd 
tegen de bedelorden, die schuldig werden 
geacht aan het kerkverval. Ook de auteur 
van de Summa der godliker scrifturen uit 
1523 was door Erasmus en, in mindere ma 
te, Luther beinvloed. De bekende Avond 
maalsbrief van de Haagse jurist Cornelis 
Hoen, verschenen in 1525, representeerde 
met zijn symbolische avondmaalsopvat 
ting nog meer de humanistische en mid 
deleeuws- spiritualistische traditie, die het 
vroege dissentisme in de Nederlandse ge 
westen stempelde. 

In de tweede plaats stond de politiek 
bestuurlijke constellatie kerkvorming in de 
weg. Anders dan in Duitsland beschikten 
onze Habsburgse erflanden niet over terri 
toriale heren (graven en hertogen), die de 
reformatie van bovenafinvoerden en daad 
krachtig voor hun onderdanen konden op 
komen. Het Duitse Rijk was al in 1526 con 
fessioneel uiteengegaan in katholieke en 
iutherse territoria. Waren de landsheren 
luthers, dan de onderdanen ook. Vier jaar 
later bezat men in Duitsland een unifice 
rend credo, de Augsburgse Confessie (1530) 
die functioneerde als een soort partij-sta 
tuut. Zwitserland kende stadsreformaties, 
waarbij de magistraat decreteerde of de 
stad gereformeerd werd of niet. AI in 1531 
werd de reformatie daar geografisch ge 
fixeerd door de Landsvrede van Kappel. In 
Duitsland herhaalde men die stap bij 
de Godsdienstvrede van Augsburg van 
1555. Engeland kende al sinds 1534 een 
staatskerk. In de Nederlanden daarentegen 
groeide de reformatie van onderop, was de 
macht van magistraten beperkt, was het 
Bourgondische hof dichtbij en ontbraken 
een staatskerk en een confessie, althans in 
deze voor-calvinistische fase. De situatie 
leek nog het meeste op die in Frankrijk la 
ter: hevige vervoiging ieidde daar tot bloe 
dige godsdienstoorlogen. 

Harde repressie, ten derde, was ook in de 
Lage Landen het onmiddellijke antwoord 
van de keizer. Essentieel was de invoering 
van een overheidsinquisitie in 1522. Die 
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concentreerde zich eerst op de Antwerpse 
vestiging van Luthers eigen Augustijner or 
de als de vermeende broedplaats van het 
lutheranisme. De eerste protestantse mar 
telaars in West-Europa kwamen uit die 
kring: Hendrik Voes en Jan van Essen, ver 
brand op de Grote Markt in Brussel, op 1 ju 
li 1523. Tot de zomer van 1566 zouden nog 
meer dan dertienhonderd executies volgen. 

Vervolging en haar gevolgen 

Welk effect hadden de vervolgingen? In de 
eerste plaats, dat de Nederlandse reforma 
tie noodgedwongen bijna een halve eeuw 
lang een ondergronds bestaan leidde. 
Waardoor, in de tweede plaats, haar ge 
schiedenis in hoge mate een geschiedenis 
van de drukpers was. De kerkhistoricus Au 
gustijn noemt beide effecten karakteristiek 
voor de vroege Nederlandse reformatie.!' 
Een geschiedenis van de drukpers: boeken 
kon je beter verbergen dan mensen. Dat 
bleek in 1989 nog, to en onder de vloer van 
een Delfts huis bij toeval zes heterodoxe 
publicaties uit deze jaren, waarvan vier on 
bekende titels of uitgaven, aangetroffen 
werden. De cijfers spreken hier voor zich 
zelf: tussen 1520 en 1540 verschenen in de 
landstaal 61 bijbels en Nieuwe Testamen 
ten en 170 andere evangelische werken, al 
was dat vergeleken bij bijvoorbeeld de pro 
ductie in Duitsland nog niet eens zo veel.F 
Antwerpen en Emden waren een drukker 
sparadijs en veel verscheen in de Hanzeste 
den Deventer en Zwolle, alsook in Amster 
dam en Leiden. 

De keizerlijke plakkaten dwongen de 
protestantse bewegingen ondergronds te 
gaan. Het lukte niet hun stem te smoren. 
Publieke terechtstellingen be do elden af te 
schrikken, maar werkten tegelijk wervend. 
"Denkt u, mijne heren", zei een veroordeel 
de vlak voor zijn executie ten overstaan van 
de me ute, "dat u deze arme christenen kunt 
verdrijven en verdelgen door ze te doden 
en te verbranden? U misleidt zichzelf gro 
telijks: de as van mijn lichaam zal het getal 
der christenen vermentgvuldigen.P Zo'n 
averechtse uitwerking hadden de executies 
- waarbij het yolk soms het schavot be 
stormde om de martelaars te bevrijden - 
dat men de veroordeelden wei's nachts 
verdronk, 'sans bruyt', of op een andere 
plaats dan de aangekondigde. Het Hof van 
Holland adviseerde in 1527, hardnekkige 
ketters net zo lang op te sluiten totdat het 
volk hun namen vergeten was, en ze daar 
na in het geheim te doden.l+ 

De inquisitie verlamde de hervormings 
beweging weI. Aansluiting kwam neer op 
verlies van positie, bezit en leven. Bijgevolg 
versluierde vooral de intellectuele elite 
haar overtuigingen en conformeerde zij 
zich uiterlijk aan katholieke praktijken. Zo 
bezocht men weliswaar de mis, maar nam 
een Nieuw Testament mee in plaats van 
een getijdenboek. Sommigen lieten zich de 
ouwel- bespot als 'broodgod' of'meelgod' - 
wei op de tong leggen, maar slikten hem 
niet door. Men bewoog de lippen wel, maar 
bad geen Wees-gegroetje. Aan het opzetten 
van gecentraliseerde protestantse organi 
saties viet niet te denken. "Er was geen on 
derling verband en evenmin een leidende 
figuur".lS In kleine groepen kwam men bij 
een in huiskamers of cafes, onder leiding 
van een geestelijke, schoolmeester of 
handwerksman. Zo zochten in Leuven 
(1539) krypto-protestanten elkaar na de 
mis op in cafe 'De Palmboom', op de hoek 
van de Mechelsestraat en de Iodenstraat.l" 
Een van de bezoekers daar was Johannes a 
Lasco, die later vanuit Londen en Emden 
een centrale rol zou spelen bij de organisa 
tie van het calvinisme in de Nederlanden. 
In 'De Palmboorn' las men, naast de bijbel, 
tractaten van Luther en de Sermonen van 
Niclaes Peeters (Antwerp en, na 1528), 
waarin invloeden samenkwamen van Lut 
her, van Erasmus' Handboekje voor de 
christenstrijder (1503) en van Hoens 
Avondmaalsbrief (1525). 

Een bekend voorbeeld van nicodemis 
me (dissimuiatie van geloofsovertuiging) 
vormen ook de populaire rederijkers 
spelen. Op min ofmeerverhulde wijze ven 
tileerde de elite daarin ongestraft haar 
godsdienstige denkbeelden. Bij een rederij 
kers-festival in Gent in 1539 hield men een 
competitie rond de vraag "Wat is de beste 
vertroosting voor een stervende?". Zes 
stukken no emden, goed katholiek, de ver 
dienstelijkheid van de goede werken; vijf 
andere propageerden de lutherse leer van 
de rechtvaardiging door het geloof in 
Christus' belofte; weer andere dreven de 
spot met bedevaarten en beeldenverering. 

Doperse gemeentevorming 

De impuls tot gemeentevorming was er 
wei, maar de gelegenheid niet. Toch gingen 
de dopers ertoe over, als eersten, gelegen 
heid of niet. Zij wilden niet simuleren, 
scheidden zich actief af, namen het risico 
en betaalden de prijs: veelal hun leven.!? 
De doperse beweging was in 1530 de Ne- 
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Illustratie uit 
T'Wonderboek van 
David J oris. 

derlanden binnengekomen vanuit Emden, 
de stad die al vroeg bekend stond als ket 
ternest, of, vriendelijker gezegd, om haar 
gastvrijheid jegens religieuze ballingen. 
Onder hen was de pelswerker Melchior 
Hoffman. In 1529-1530 doopte hij driehon 
derd volwassenen in de sacristie van de 
Grofse Kirche (nu de Johannes a Lasco Bi 
bliothek). Hoffman dacht sterk eschatolo 
gisch. Als 'tweede Elia' verkondigde hij, dat 
in Straatsburg het Godsrijk zou aanbreken. 
Hij zag in Straatsburg niet meer dan de ge 
vangenis, waar hij na tien jaar stierf. 

Zijn volgelingen verruilden Straatsburg 
voor Munster. Hun onweerstaanbare aan 
trekkingskracht in de Hollandse gewesten 
had deels een economische achtergrond. 
De Oostzeevaart stagneerde en veroor 
zaakte werkeloosheid. De lonen van kleine 
handwerkslieden en textielwerkers waren 
laag, de graanprijzen hoog. In het Nieuwe 
Testament las men over rijken die het loon 
van arbeiders inhielden: "Welaan dan, gij 
rijken, weent over de ramp en die u zullen 
overkomen ... De rechter staat voor de 
deur" (Jakobus 5: l-ll). Eschatologische 
tradities uit de middeleeuwen herleefden. 
In Amsterdam deden de pest en een ko- 
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meet aan de avondhemel de rest. Het wa 
ren de dopers, die oog hadden voor de so 
ciale implicaties van het evangelie. Het 
Munsterse avontuur had evenwel dramati 
sche gevolgen: vervolging, versplintering 
en stigmatisering. Voor tientallen jaren was 
'dopers' voor de buitenwacht synoniem 
met'revolutionair'. 

Munster inspireerde ook tot pacifisme. 
De pen bleek in de zestiende eeuw een ef 
fectiever wapen dan het zwaard, althans 
aan religieuze zijde. Dat had men in Zwit 
serland al ondervonden: in een poging de 
reformatie met het zwaard uit te breiden, 
was Zwingli in 1531 door het zwaard geval 
len, terwijl zijn opvolger Bullinger met de 
pen de Zwitserse hervorming tot ver buiten 
de landsgrenzen wist te voeren. Zo werd na 
Munster de al genoemde Delftse glasschil 
der en spiritualist David loris een van de 
markantste leiders van de dopers. Rond de 
tweehonderd geschriften publiceerde hij. 
Het meest bekend werd zijn T'Wonderboek 
(1543), waarin profetie, mystiek en spiritu 
alisme elkaar afwisselen. loris had iets van 
een fantast. Veel evenwichtiger was wel de 
grootste reformator die ons land heeft 
voortgebracht, de Friese ex-pastoor Menno 
Simons uitWitmarsum (ca. 1496-1561). Sa 
men met Dirk Philips leidde hij de dopers 
in rustiger vaarwater. Zijn Fundamentboek 
(1539) was voor doopsgezinden en menis 
ten, wat Calvijns Institutie (1536) later voor 
calvinisten was. Menisten rekenden de 
overheid tot de boze, voorbijgaande we 
reld, Het afleggen van de eed, het voeren 
van het zwaard in overheidsdienst, het ver 
vullen van een overheidsambt en het hef 
fen van rente, belasting en accijns wees 
men af. Grootdoop na geloofsbelijdenis 
stond in dienst van een hooggestemde visie 
op de gemeente: deze moest uit louter hei 
ligen bestaan. Daarmee verbrak men de uit 
de Middeleeuwen geerfde eenheid van de 
maatschappij en bevorderde men de mo 
derne scheiding van kerk en staat. Het is 
zonder meer een zwarte bladzijde uit de 
Nederlandse geschiedenis, dat verreweg de 
meeste doodsvonnissen voltrokken wer 
den aan deze dopers, gelovige 'kleyne luy 
den', ook al was elke zweem van Munsterse 
revolutie hen vreemd. 

Pluriformiteit 

Tot nu toe trokken achtereenvolgens hu 
manisten, lutheranen en dopers voorbij. 
Dat wil niet zeggen, dat de protestantise 
ring zich ook daadwerkelijk in opeenvol- 
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gende humanistische, lutherse en doperse 
fasen voltrok, met een calvinistische toe 
gift. Die these is voorgoed verleden tijd. Als 
karakteristieken van de vroege reformatie 
in de Nederlanden werden al genoemd: 
haar ondergrondse karakter, het feit dat 
haar geschiedenis aanvankelijk vooral een 
geschiedenis van de drukpers was en, ten 
derde, dat zij van onderop plaatsgreep en 
niet van bovenaf (een staatskerk ontbrak). 
Een vierde karakteristiek van de vroege 
hervorming is haar pluriformiteit: zij was 
allesbehalve overzichtelijk gefaseerd, ho 
mogeen of coherent, maar van begin tot 
eind veelkleurig, veelsoortig, verscheiden 
tot op het bot. De verzuchting van een 
monnik uit het klooster Aduard in Gronin 
gen volstaat ter adstructie. Het is 1542. De 
monnik staat op het punt van uittreden, 
maar is het geraden, zo aarzelt hij, "die kerk 
te dienen die slechts weinigen telt die lut 
heranen heten, terwijl de meesten er sacra 
mentariers genoemd worden, papisten, 
anabaptisten, franconieten, arianen of da 
vidisten, een kerk die tovenaressen her 
bergt zonder tal en duizend onuitroeibare 
sekten?". Als hem na uittreding een baan 
wordt aangeboden in het gereformeerde 
Emden, oordeelt hij weinig flatteus: "Wat 
heb ik te zoeken in Emden, die allerellen 
digste broedplaats van aile kwaad, die 
evenveel ketterijen, sekten en schisma's als 
hoofden telt?".IB 

De naam franconieten viel zojuist, vol 
gelingen van de Duitse spiritualist Sebas 
tian Franck. Nog weer andere spiritualisten 
die aan de veelkleurigheid van het religieu 
ze palet bijdroegen, waren de familisten, 
volgelingen van Hendrik Niclaes en zijn 
'Huis der Liefde'. Dan was er bovendien de 
grote middengroep van "protestantiseren 
de" katholieken. In dit amalgaam voegden 
zich ten slotte ook nog de calvinisten. Zij 
waren de laatkomers en kwamen de Neder 
landen niet binnen - zoals men vroeger wel 
meende - vanuit de Zuidelijke provincies, 
maar vanuit vluchtelingengemeenten bui 
ten de landsgrenzen, Londen voorop. Daar 
had men vrijheid en organisatieruimte ge 
noten en een eigen identiteit opgedaan. 
Deze calvinisten waren de volgenden in de 
Lage Landen, die, in een offensieftegen het 
nicodemisme, overgingen tot gemeente 
vorming 'onder het kruis'. Na het aantreden 
van 'bloody Mary' in Engeland in 1553 nam 
Emden de rol van Londen over. Emden 
groeide uit tot de moederkerk van de Ne- 

derlandse gereformeerden. Maar dat is een 
ander verhaal, al bleef de pluriformiteit. De 
titel van deze bijdrage bevat daarom te 
recht een meervoud: "Vroeg-reformatori 
sche bewegingen onder Karel V". Want 'de' 
Nederlandse reformatie he eft nooit be 
staan. 

Wim lanse is universitair docent Geschiede 
nis van het christendom aan de Universiteit 
Leiden. Adres: Faculteit der Godgeleerdheid, 
Postbus 9515, 2300 RA Leiden (janse@rul 
let.leidenuniv.nl). 
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1517-1568, in: D.P. Blok e.a. (eds.), Algemene Ge 
schiedenis der Nederlanden, 6. Haarlem 1979, 146- 
165, aldaar 150. 
9 Israel, Dutch Republic, 80. 
10 C. Augustijn, Het Nederlandse protestantisme in 
vogelvlucht, in: C. Augustijn e.a., Reformatorica. 
Teksten uit de geschiedenis van het Nederlandse pro 
testantisme. Zoetermeer 1996, 25-43, aldaar, 26. 
II Augustijn, Nederlands protestantisme, 25 e.v. 
12 Vgl. Duke, Reformation, 102-104. 
13 Phyllis Mack Crew, Calvinist Preaching and Ico 
noclasm in the Netherlands 1544-1569 [Cambridge 
Studies in Early Modern History]. Cambridge 1978, 
76; het citaat dateert uit iets later tijd. 
14 Duke, Reformation, 76 e.v. 
15 Augustijn, Nederlands protestantisme, 25. 
16 Er is nu een stoffenwinkel gevestigd; op het plein 
ervoor staat een klein standbeeld van Erasmus: om 
de hoek beyond zich het door hem opgerichte Drie 
Talen-College. 
17. Israel, Dutch Republic, 84 e.v. 
18. Wim lanse, Reformhumanistische kritiek op do 
pers radicalisme in de zestiende eeuw, in: TNK 1 
(1998),3-9, aldaar 4,5 e.v. 

TNK IG. 3 (2000) 



Vroeg-reformatorische bewegingen in de Nederlanden 
onder Karel V: 
Beknopte bibliografie, 1975-2000 

Overzichten 

C. Augustijn, Godsdienst in de zestiende 
eeuw, in: Ketters en papen onder Filips II. 
Het godsdienstig leven in de tweede helft 
van de 16e eeuw. Utrecht 1986, 26-40; C. 
Augustijn, Niederlande, in: TRE24, 474-502 
= C. Augustijn, Het Nederlandse protestan 
tisme in vogelvlucht, in: C. Augustijn e.a., 
Reformatorica. Teksten uit de geschiedenis 
van het Nederlandse protestantisme. Zoe 
termeer 1996, 25-43; C. Augustijn, Ilkpunt 
1550. Naar godsdienstige pluraliteit, in: C. 
Augustijn en E. Honee (eds.), Vervreemding 
en verzoening. De relatie tussen katholieken 
en protestanten in Nederland 1550-2000. 
Nijmegen 1998, 17-34; Wiebe Bergsma, The 
Low Countries, in: Bob Scribner e.a. (eds.), 
The Reformation in national context. Cam 
bridge 1994,67-79; J. Decavele, Reformatie 
en begin katholieke restauratie, in: D.P. 
Blok e.a. (eds.), Algemene Geschiedenis der 
Nederlanden, 6. Haarlem 1979, 166-185 
(met beredeneerde bibliografie op 435- 
437); J. Decavele, Ontstaan van de evange 
lische beweging en ontwikkeling van de 
protestantse kerkverbanden in de Neder 
landen tot 1580, in: Ketters en papen onder 
Filips II. Het godsdienstig leven in de tweede 
helft van de 16e eeuw. Utrecht 1986, 41-57; 
Alastair Crawford Duke, The Netherlands, 
in: Andrew Pettegree (ed.), The Early Refor 
mation in Europe. Cambridge 1992, 142- 
165; Geestelijke vernieuwing en sociale uer 
andering. De vroege Reformatie in de 
Nederlanden, circa 1530-1565. Amsterdam 
1987 (= Doopsgezinde bijdragen 12-13 
(1986-87)); G. Janssens, De eerste jaren van 
Filips II 1555-1566, in: D.P. Blok e.a. (eds.), 
Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 6. 
Haarlem 1979, 186-201 (met beredeneerde 
bibliografie op 437 e.v.): A.R Mellink, Prere 
formatie en vroege reformatie 1517-1568, 
in: D.P. Blok e.a. (eds.), Algemene Geschiede 
nis der Nederlanden, 6. Haarlem 1979, 146- 
165 (met beredeneerde bibliografie op 433- 
435); Peter J.A. Nissen, De Nederlanden en 
de vroege Reformatie in Europees perspec 
tief. Transport, transformatie en diffusie, 
in: Trajecta. Tijdschrift voor de geschiedenis 

van het katholiek leven in de Nederlanden 1 
(1992) 217-232; J.J. Woltjer, De religieuze si 
tuatie in de eerste jaren van de Republiek, 
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godsdienstig leven in de tweede helft van de 
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brand, Anabaptist Bibliography 1520-1630. 
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Kerkgeschiedenis als theologische discipline 

De discussie over de toekomst van de kerkge 
schiedenis naar aanleiding van het uoor 
woord van de redactie in de eerste aflevering 
van TNK van dit jaar; wordt nog voortgezet. 

De opmerkingen van Gerard van Gurp in 
de vorige aflevering van TNK over wat ik nu 
maar even 'de toekomst van de kerkge 
schiedenis als theologische discipline' zal 
noemen dagen uit tot een reactie. Uit zijn 
artikel kan men de conclusie trekken dat er 
alleen hoop is voor de kerkgeschiedenis als 
zij zich laat integreren in een interdiscipli 
naire aanpak. Meer samenwerking tussen 
kerkhistorici en politieke of sociale histori 
ci is dan ook een eerste vereiste volgens Van 
Gurp. 

Hoewel ik als docent kerkgeschiedenis 
aan een theologische faculteit de noodzaak 
van een dergelijke interdisciplinaire sa 
menwerking inzie, behoud ik mij toch het 
recht voor te pleiten voor het relatief zelf 
standige karakter van de kerkgeschiedenis 
als theologisch vak, binnen de encyclope 
die van de godgeleerdheid. Kerkgeschiede 
nis is een theologische discipline. Immers, 
met de term 'kerk' wordt een factor geintro 
duceerd die niet slechts vraagt om een so 
ciologische of politieke benadering. De 
term heeft ook theologische vooronderstel 
lingen en implicaties. Over de aard van 
deze vooronderstellingen en implicaties 
bestaan uiteraard zeer uiteenlopende me 
ningen. Dat neemt niet weg dat een kerk 
historicus zijn vooronderstellingen be 
hoort te expliciteren en de implicaties van 
zijn benadering dient te beseffen. Want wat 
verstaat hij of zij precies onder 'kerk' en 
welke conceptie van 'geschiedenis' ligt ten 
grondslag aan zijn of haar bestudering van 
de kerkgeschiedenis? Beantwoording van 
dergelijke kwesties behoeven een theologi 
sche doordenking die plaatsvindt aan een 
theologische faculteit. 

Als ik vervolgens probeer aan te geven 
wat de verhouding is tussen 'algemene' ge 
schiedwetenschap en de kerkgeschiedenis 
dan zie ik die verhouding niet in termen 
van een geheel en deel, zoals bijvoorbeeld 
de geschiedenis van de muziek, de tech 
niek of de krijgskunde. In die zin is de kerk- 

geschiedenis geen segment of deelaspect 
van de algemene geschiedwetenschap. Ter 
wijl de algemene geschiedwetenschap een 
conglomeraat van allerlei specialismen te 
zien geeft, stelt de kerkgeschiedenis princi 
pieel de vraag naar het geheel. Let wei: 
daarbij gaat het om de vraag, en niet om 
kant en klare antwoorden! De kerkgeschie 
denis attendeert daarom de 'profane ge 
schiedwetenschap' telkens weer op het feit 
dat geschiedschrijving zonder aandacht 
voor de religieuze dimensie niet als zinvol 
beschouwd kan worden. Het is opvallend 
hoe juist in onze gefragmenteerde en ge 
seculariseerde samenleving met haar 
'graascultuur' weer stemmen opklinken die 
vragen naar zin en samenhang. De kerkge 
schiedenis voegt zich in dit koor en protes 
teert tegen de marginalisering van de reli 
gieuze (en theologische) component van 
de historische werkelijkheid, 

Dit laatste betekent niet dat de beoefe 
ning van het vak kerkgeschiedenis zich in 
methodisch opzicht onderscheidt van de 
algemene geschiedwetenschap. In de kerk 
geschiedschrijving van de laatste decennia 
is het communis opinio dat kerkhistorici 
geen specifiek theologische methode op 
het verleden kunnen toepassen. Ook kerk 
historici werken met de methoden van het 
algemene historisch onderzoek. Wat is dit 
verband dan het eigene van de kerkge 
schiedenis? Hier denk ik met name aan het 
belang van de zogenaamde hermeneuti 
sche vragen. Welke rol speelt het eigen inte 
resseveld in het proces van kerkhistorisch 
onderzoek? Iuist deze bezinning op her 
meneutische vragen (wat doe ik als ik bron 
nen interpreteert) behoort naast de vraag 
naar sarnenhang en aandacht voor de re 
ligieuze dimensie van de historische wer 
kelijkheid tot het specifiek theologische 
karakter van kerkgeschiedenis. Daarom 
wordt kerkgeschiedenis gedoceerd aan een 
theologische faculteit. Interdisciplinaire 
sarnenwerking met 'profane' historici valt 
toe te juichen mits de eigen inbreng van de 
kerkgeschiedenis als theologische disci 
pline gewaarborgd blijft. 

De kerkelijke twisten in Nederland aan 
het begin van de zeventiende eeuw - het 
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voorbeeld dat Van Gurp aanvoert - zijn in 
derdaad niet los te denken van hun sociale 
en politieke context. Maar een beschrijving 
van deze kerkelijke twisten zander exacte 
kennis van de theologische inhouden die op 
het spel stonden betekent een reductie en 
doet geen recht aan de veelzijdigheid van 
de historische werkelijkheid van die tijd. 

Samenwerking met sociale en politieke his 
torici behoedt de theologische faculteit 
voor onhistorische dogmatisering en ideo 
logisering. De theologische inbreng be 
hoedt sociale en politieke historici voor het 
gevaar van theologieloze reductie van de 
kerkgeschiedenis. (Willem van Asselt) 
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NEDERLANDSE KERKGESCHIEDENIS 
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f.30,- 
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van noord-west Overijssel (Eburon Delft 
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9. R. de La Haye e.a. (red), Religie aan de 
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PERSOONLI]K PROFIEL ~~----------~----------- 
In deze nieuwe rubriek gaat de redactie 
van TNK aandacht besteden aan personen 
die in de kerkhistorische wereld in ver 
schillende disciplines actief zijn. Daarbij 
wordt hen steeds een vaste lijst van uragen 
ter beantwoording voorgelegd. In deze eerste 
aflevering komt Peter Nissen aan het woord. 

* Naam, voornaam/voorletter(s} 
Nissen, Peter (Petrus Johannes Andreas) 

* Geboortejaar en -plaats 
1957, Swalmen 

* Studierichting en -plaats 
Theologie, Katholieke Universiteit Nijme 
gen 

* Wat is/zijn uw huidige functie(s}? 
Hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Ka 
tholieke Universiteit Nijmegen (en daar 
naast directeur van het onderzoeksinsti 
tuut van de theologische faculteit). 

* Hoe luidt de titel van uw voornaamste 
publicatie tot op hedent 
Tot op heden is mijn dissertatie De katho 
lieke polemiek tegen de dopers. Reacties 
van katholieke theologen op de doperse be 
weging in de Nederlanden (1530-1650) uit 
1988 mijn voornaarnste publicatie, maar 
ik hoop dat deze in belang binnenkort 
wordt ingehaald door Adrianus VI, een bio 
grafie. 

* Waarover gaat uw huidige voornaamste 
onderzoekt 
De laatste jaren heb ik mij vooral bezigge 
houden met de volksreligiositeit in het ka 
tholieke zuiden van Nederland in de vroeg 
moderne en moderne tijd. Recent ben ik, 
mede door mijn betrokkenheid bij de offi 
dele oecumenische dialoog tussen de 
rooms-katholieke kerk en de doopsgezin 
den, weer teruggekeerd naar het onder 
zoeksgebied van mijn dissertatie, in ruime 
re zin: de relatie tussen laatmiddeleeuws 
christendom, radicale reformatie en katho 
lieke traditie. Ook houd ik mij momenteel 
bezig met de katholieke beeldvorming be 
treffende niet-christelijke godsdiensten in 
de vroegmoderne tijd. Daarnaast blijven 
monastieke geschiedenis en geschiedenis 
van de spiritualiteit oude maar verfrissen 
de liefdes. 

* Hebt u een favoriete bijbeltekst. Zo ja, 
welket 
Mijn favoriete bijbeltekst is de perikoop die 
bekend staat als die van de Emmaiisgan 
gers (Lucas 24.13-35), omdat er naar mijn 
gevoel in wordt uitgedrukt wat wezenlijk is 
voor de christelijke gemeenschap: op weg 
zijn, goed om je heen kijken wat er gebeurt, 
met elkaar in gesprek zijn, de Schriften 
openen in een poging te begrijpen waar het 
om gaat en ten slotte elkaar en Hem her 
kennen in het breken van het brood. 

* Wie is uw favoriete figuur uit de geschie 
denis van het christendom? 
Of schoon we over de 'historische figuur' 
niet zo vreselijk veel weten, is - deels om 
autobiografische redenen - de monni 
kenvader Benedictus van Nursia mijn favo 
riet. 

* Stel: u krijgt een jaar voUedige vrijheid 
om u aan studie en onderzoek te wijden. 
Wat gaat u doen? 
Als ik een jaar de volledige vrijheid zou krij 
gen, zou ik de eerste helft daarvan beste 
den aan het schrijven van een synthese van 
mijn onderzoek van de laatste jaren: een 
cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis van 
het katholieke zuiden van Nederland. In de 
tweede helft zou ik het boek schrijven waar 
een uitgever mij al om gevraagd heeft: een 
breed opgezette geschiedenis van het 
kloosterleven. 

* Wat is uw favoriete boek op uw vakge 
bledt 
Van mijn vele favorieten kies ik George H. 
Williams, The Radical Reformation, Phi 
ladelphia 1962, wegens de combinatie van 
eruditie en breedheid en wegens de aan 
vechtbaarheid. 

* Welk recente publicatie op uw vakgebied 
heeft veel indruk op u gemaaktt 
Grote indruk, niet alleen wegens de om 
vang (bijna 1000 pagina's), maakte op mij 
Arnold Angenendt met zijn Geschichte der 
Religiositat im Mittelalter, Darmstadt 1997: 
een exempel van de verbreding van kerkge 
schiedenis naar godsdienstgeschiedenis 
van het christendom. 
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* Welk boek op uw vakgebied zou beslist 
ooit geschreven moeten worden, zij het 
niet noodzakelijk door u zelf? 
Wat beslist ooit geschreven zou moeten 
worden, is een boek als dat van Angenendt, 
maar dan voor de vroegmoderne en mo 
derne tijd. 

* Is er een ontwikkeling op uw vakgebied 
die u betreurt; zo ja, welket 
Wat ik betreur is dat steeds minder kerkhis 
torici beschikken over de brede bagage 
waarover vroeger hun collegae konden be 
schikken - kennis van de klassieke talen, 
kennis van hulpwetenschappen als pale- 

ografie, codicologie en archivistiek, ver 
trouwdheid met liturgie, bijbel, iconografie 
en andere elementen van de christelijke 
traditie - en dat de universitaire opleiding 
ook steeds minder de kans krijgt om die ba 
gage mee te geven. 

* Is er een ontwikkeling op uw vakgebied 
die u toejuicht; zo ja welket 
De ontwikkeling die ik toejuich is die van 
de godsdiensthistorische verbreding van 
de bestudering van de geschiedenis van het 
christendom, een ontwikkeling waar een 
boek als dat van Angenendt een geslaagd 
voorbeeld van vormt. 

Hoe God een beetje bleefinAmsterdam 

O p zondagmorgen is het stll in Am 
sterdam. Pas tegen het middaguur 
begint de stad tot leven te komen als 

mens en zich opmaken voor de zondagse 
kooproes. Het valt nauwelijks op dat in de 
voorgaande uren her en der verspreid over 
de stad groepjes mens en voor de vie ring 
van de eredienst bijeen komen; om meer 
dan twee procent van de inwoners zal het 
wei niet gaan. Maar wat een keuze hebben 
deze kerkgangers! Een paar honderd kerken 
en gebouwen bieden een ongekende enor 
me variatie aan vormen. God is niet hele 
maal verdwenen uit Amsterdam. 

In de bundel van meer dan 400 bladzijden 
die de VNK op de Twaalfde Dag van de 
Kerkge schiedenis (zie het programma op 
de achterzijde) presenteert, belicht ander 
half dozijn auteurs de veelkleurigheid van 
de Mokumse kerkgeschiedenis gedurende 
de laatste twee eeuwen. 

Dat de kerken maatschappelijk en ook let 
terlijk bepaald niet onzichtbaar waren, 
blijkt uit artikelen over hun rol in de chari 
tas en over de naoorlogse nieuwbouwgolf. 
Niet alleen is er een kapittel uit de lutherse 
geschiedenis, ook zijn er verhalen over het 
ontstaan van nieuwe groeperingen als de 
Vrije Gemeente en het Leger des Hells - tot 
en aan de Geloofsvereeniging van de Vol 
heid van Christus toe. En de aanwezigheid 
van een omvangrijke joodse gemeenschap 
wordt uiteraard niet verge ten. De katholie 
ken beleefden een periode van grote bloei. 

Beschreven wordt hoe ze hun kerk in het 
begin van de negentiende eeuw weer een 
publieke gestalte gaven en hoe rijk ze in de 
decennia daarna hun kerkinterieurs vorm 
wisten te geven. Speciale aandacht is er 
voor de presentie tot op he den van de do 
minicanen en voor de spanning tussen le 
kenbestuurders en kerkelijke autoriteiten 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

De hervormde kerk had het moeilijker: 
eerst raakte ze haar publieke status kwijt en 
toen kwam de secularisatie. Hoe kwam ze 
toch aan voldoende inkornsten? Hoe pakte 
de energieke jonge Abraham Kuyper de 
zielzorg in zijn wijk aan? En waarom re 
ageerden kleine dorpskerken als die van 
Sloterdijk, Buiksloot, Nieuwendam en 
Schellingwoude zo verschillend op het op 
rukken van de grote stad? Het komt alle 
maal aan bod. 

Terwijl buitenstaanders dachten dat de ge 
reformeerden een hechte, gesloten ge 
meenschap vormden, kampte men intern 
toch enorm met het probleem van de mas 
saliteit. En ook zij moesten hun houding 
ten opzichte van de Duitse bezetter bepa 
len.Tenslotte wordt in een kijkje achter de 
schermen uit de doeken gedaan hoe de ker 
kenraad reageerde op de commotie rond de 
promotie van de omstreden Herman Wier 
singa. 

Hoe God een beetje bleejin Amsterdam biedt 
vele verhalen die nog nooit zijn verteld. 
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m BOEK_ENNIE:UWS 

Besprekingen 

• Peter Jan Magry en Charles Caspers 
(red.), Bedevaartplaatsen in Nederland, 
Deel3: Limburg. Amsterdam [Meertens-In 
stituutl / Hilversum [Verloren] 2000. - 1200 
pp. - ISBN 90-6550-568- 7 

Met het thans verschenen derde en laat 
ste deel voor de provincie Limburg is het 
project Bedevaartplaatsen in Nederland 
(BiN) van het Meertens Instituut voltooid. 
De BiN-werkzaamheden startten in 1993 
en leverden reeds in 1997 en 1998 kloeke 
banden op met beschrijvingen van alle be 
devaartplaatsen in respectievelijk Noord 
en Midden-Nederland (bespreking door 
ondergetekende in TNK 1998/3, p. 12-14) 
en de provincie Noord-Brabant (bespre 
king door Paul Abels in TNK 1999/1, p. 
23-24). Het Limburgse deel met 210 bede 
vaartplaatsen is het meest lijvige gewor 
den, hoewel in absolute aantallen Noord 
Brabant meer bedevaartlocaties (221) telt 
of telde. De 'densiteit' van bedevaartplaat 
sen is echter in het minder uitgestrekte 
Limburg groter. Ook de langere periode die 
voor de samenstelling van de lemma's per 
bedevaartcultus beschikbaar was, zal aan 
de enorme omvang van het Limburgse deel 
hebben bijgedragen. Afgaande op de re 
dactie van het naslagwerk, die blijft wijzen 
op tijdgebrek voor meer onderzoek en la 
cunes in het bronnenmateriaal, zullen zich 
bovendien onder de 231 gediskwalificeerde 
'bedevaartplaatsen' zeker nog locaties be 
vinden die toch het karakter van een lokale 
cultus overstijgen en een beschrijving als 
bedevaartplaats hadden verdiend. Voor de 
beschrijving van de inhoud van het BiN 
project, de gevolgde methodiek en de opzet 
van de lemma's zij hier verwezen na de be 
spreking van het eerste deel (TNK 1998/3). 

De bedevaartcultuur in Limburg heeft 
een lange geschiedenis, maar de redactie 
heeft in haar historische inleiding geen be 
wijzen kunnen vinden voor aansluiting op 
heidense of niet -christelijke vereringen. De 
oudste bedevaartculten vormden zich rond 
de Maastrichtse bisschoppen Servaas en 
Lambertus en stammen respectievelijk uit 
de zesde en de achtste eeuw. Pas in de 12e 
en 13e eeuw komen daar nieuwe culten bij. 
Gedurende de middeleeuwen zijn in Lim 
burg totaal twintig bedevaartplaatsen ont- 

staan. In tegenstelling tot Noord-Brabant, 
waar de Nederlandse Opstand (1568-1648) 
uiteindelijk gepaard ging met de onder 
drukking van het katholicisme, deed zich in 
Limburg geen breuk in de bedevaartcul 
tuur voor. Tijdens het Ancien Regime (tot 
1795) had Limburg weliswaar het aanzien 
van een bestuurlijke lappendeken, maar de 
meeste overheden waren katholiek (even 
als het overgrote deel van de bevolking). 
Limburg profiteerde zelfs in zekere zin van 
de repressie van het katholicisme elders in 
de Republiek. Daarnaast stimuleerden tij 
den van rampspoed de opkomst van nieu 
we culten (in totaal49). 

De komst van de Fransen in 1794 met 
hun strenge anti-religieuze wetgeving zette 
de bedevaartcultuur tijdelijk onder grote 
druk, maar na 1800 maakte Limburg in 
devotioneel opzicht een ware hoogcon 
junctuur door. In de 1ge en 20e eeuw ont 
stonden in totaal 141 nieuwe bedevaarts 
oorden. De redactie kan hiervoor niet echt 
een verklaring vinden. De verwijzingen 
naar het rooms-katholicisme als 'een biolo 
gische verschijnsel' onder de Limburgers 
en het hoge percentage katholieken in het 
begin van de ISe eeuw gaan enigszins 
mank, daar dit (impliciet) veronderstelt dat 
in dit opzicht sprake was van een opmerke 
lijk verschil met de voorafgaande eeuwen. 
Terecht lijkt wei de constatering dat de reli 
gieuze continuiteit sinds de middeleeuwen 
blijkbaar niet een factor van doorslagge 
vende betekenis is geweest. Overigens 
maakt de redactie meer dan aannemelijk 
dat achter de opbloei van een aantal bede 
vaartplaatsen de ijver van een lokale pa 
rochiegeestelijke (vooral bouwpastoors) of 
kloosterorde schuilgaat. 

De hoge cultusdensiteit heeft de redac 
tie van het naslagwerk voor problemen ge 
steld. Waar zelfs kleinere dorpen meer dan 
een cultus telden en bovendien de ge 
woonte bestond over korte afstand over en 
weer jaarlijkse vieringen te bezoeken, was 
het voor een aantal plaatsen moeilijk het 
onderscheid tussen een lokale verering en 
een echt bedevaartsoord te maken. Andere 
plaatsen genoten daarentegen ook een 
aantrekkingskracht onder Duitsers en Bel 
gen in de naburige grensgebieden. De bei 
de wereldoorlogen in de 20ste eeuw rem 
den dit grensverkeer tijdelijk af, maar 
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stimuleerden daarentegen de devotie on 
der de Limburgers. 

Wie dacht dat de secularisatie van de ja 
ren zestig de definitieve neergang van de 
bedevaartcultuur in Limburg zou brengen, 
zal verrast zijn door de 'revitalisering' van 
verschillende culten gedurende de afgelo 
pen twee decennia. Naast initiatieven van 
kerkelijke bestuurders of instellingen en 
een zekere nostalgie naar het rituele reper 
toire van het verleden, wijst de redactie op 
vruchtbare voorbeelden van een combina 
tie van een oude cuItus met een nieuwe 
folkloristische 'traditie', De veiling van var 
kenskoppen dient hierbij als een toch weI 
opmerkelijk voorbeeld. Ook recente me 
diabelangstelling blijkt de populariteit van 
sommige bedevaartplaatsen sterk te stimu 
leren. 

Vooral in vergelijking met het eerste deel 
(Noord- en Midden-Nederland), dat een 
aantal zeer bondige lemma's bevat, toont 
de beschrijving van de bedevaartoorden in 
het thans verschenen derde deel qua om 
vang onderling meer evenwicht. Het detail 
niveau van de geboden informatie van een 
aantal grotere bedevaartplaatsen in Lim 
burg is ronduit indrukwekkend. Over het 
totaal genomen verdient het Meertens In 
stituut met het BiN-project alle lof. Binnen 
relatiefkorte tijd is een naslagwerk van for 
maat afgeleverd, dat inhoudelijk veel te 
bieden he eft en qua presentatie uitstekend 
is verzorgd. AIle overgebleven desiderata 
van de redactie kunnen hieraan weinig af 
dingen. Alsof het nog niet genoeg is kondi 
gen Magry en Caspers zelfs een epiloog 
aan. Aile kritiek en aanvullingen van colle 
gae en 'vergeten' bedevaartplaatsen zullen 
opgenomen worden in een later te ver 
schijnen 'register- en bijlagendeeltje'. Be 
lofte maakt schuld, maar voor het dragend 
vermogen van menige boekenkast is het te 
hop en dat beide redactieleden beseffen 
wat een verkleinwoord is. (Ton Wouters) 

• Henri van der Zee, 's Heeren Slaaj. Het 
dramatische leven van Jacobus Capitein. 
Amsterdam [Balans] 2000. - 176 p. - ISBN 
90-5018-514-2 - 34,90 

Henri van der Zee, oud-correspondent 
van De TelegraaJ en publicist heeft een 
boeiend boek geschreven over de neger 
predikant Jacobus Capitein (1717-1747). 
Enkele jaren geleden verscheen de disser 
tatie van D.N.A. Kpobi over deze bijzondere 
figuur uit de 18de eeuw, maar dit boek van 
Van der Zee is bedoeld voor een breder pu 
bliek. 

. Naast de biografische schets van Iac. Ca 
pitein, die als slaaf verkocht was vanuit de 
Goudkust en als vrijgelatene in de Repu 
bliek theologie in Leiden studeerde om 
daarna als predikant op de thuisbasis te 
gaan dienen, biedt dit boek ook verhelde 
rende achtergronden betreffende de sla 
vernij in de 18de eeuw, de rol van de WIC 
daarin en geeft het bovendien inzicht in de 
locale geschiedenis van de Goudkust (Gha 
na). Interessant is het gegeven, dat Capi 
tein een 'dissertatie' verdedigde over de sla 
vernij als niet strijdig met het christendom 
(1742). Vanuit zijn eigen afkomst en carrie 
re is deze these nauwelijks te begrijpen, 
maar gezien in het licht van zijn 'broodhe 
ren' wordt het duidelijk dat Capitein niet 
anders kon dan de rol van de advocaat van 
de duivel op zich te nemen. Als hij na zijn 
studie predikant wordt in D'Elmina blijkt 
hem duidelijk dat hij een burger is van twee 
werelden, die onverenigbaar zijn. Voor de 
blanken aan de Goudkust was hij een om 
hoog geschopte neger, voor de Afrikanen 
een zwarte man met een Hollandse, blanke 
ziel (p. 155). 

Van der Zee's datering van de Verlichting 
en zijn typering van de coccejaanse predi 
king zijn aanvechtbaar. Ook zou het begrip 
'tragisch' meer geschikt zijn om het leven 
en sterven van Capitein mee te typeren dan 
'dramatisch'. Helaas miste ik de naam van 
Gerardus Kuypers in de rij van personen, 
die hem dichterlijk uitzwaaiden bij zijn ver 
trek naar Afrika. Een zeer lezenswaardige 
en goed gedocumenteerde biografie over 
"'s Heeren slaaf", die in werkelijkheid meer 
'der Heeren' slaaf is geweest. (C. Huisman) 

• Walter Goddijn, Jan Jacobs en Gerard van 
Tillo, Tot vrijheid geroepen. Katholieken in 
Nederland 1945-2000. Baarn [Ten Have] 
1999. - 560 p. - ISBN 90-259-5145-7 - f 69,90 

De titel van dit boek is een zinspeling op 
het in 1953 van de hand van L.J. Rogier en 
N. de Rooy verschenen werk: In vrijheid 
herboren, Katholiek Nederland 1853-1953, 
(door Rogier in 1956 bewerkt tot: Katholie 
ke herleving. Geschiedenis van katholiek 
Nederland sinds 1853.) Het boek over de 
hierop volgende halve eeuw hebben de 
hooggeleerde auteurs - de eerste en laatste 
zijn godsdienstsocioloog, de tweede is 
kerkhistoricus - aangeduid met "tot vrij 
heid geroepen". Daarmee typeren zij dit 
tijdvak als een weg naar de vrijheid. Het 
traditionele zuilensysteem, met sterke ge 
hoorzaarnheid aan leer en leiders, brokkelt 
af; het individu krijgt ruimte om eigen op- 
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vattingen waar te maken. In de ondertitel is 
"katholiek Nederland" toepasselijk veran 
derd in: "katholieken in Nederland". 

Het boek is ingedeeld in vier periodes: 
1945-1960; 1960-1970; 1970-1985; 1985- 
2000. Even zovele delen van dit boek zijn in 
tien parallelle paragrafen onderverdeeld: 
inleiding; kerkelijk leiderschap; de verhou 
ding tussen priester en leek; kerkenbouw 
en liturgie; oecumene; missie; geestelijk le 
ven; de katholieke organisaties; de katho 
lieke literatuur; de katholieke massamedia. 
Als bijlage is er een uitgebreide statistische 
documentatie over de Nederlandse katho 
lieken en hun kerk. Tot slot is er een gese 
lecteerde bibliografie en een register van 
persoonsnamen. 

Bijna onontkoombaar zijn er omissies, 
zoals het ontbreken van de Noord-Oostpol 
der bij het bisdom Groningen (p. 45), het 
niet bespreken van de bemoeienissen van 
bisschop Gijsen met het reglement van ka 
tholieke scholen (p. 354-358), en een aantal 
- meer dan aanvaardbare - lacunes in het 
persoonsregister. Men kan ook wijzen op 
fouten, zoals waar de afgebeelde bisschop 
Baeten ten onrechte Buelen heet (derde fo 
to-pagina na p. 96) en in het register waar 
een jezuiet Van Waesberge en een domini 
caanse naamgenoot in een trefwoord wor 
den samengevoegd. Belangrijker is echter 
om op hoofdlijnen in te gaan. 

Vooreerst de karakteristieken van elke 
periode. In het eerste deel worden zowel 
het teruggrijpen op vooroorlogse opvattin 
gen als de vernieuwing beschreven. Daarna 
is er het tijdvak van het Tweede Vaticaans 
Concilie (1962-1965) en van het Pastoraal 
Concilie van de Nederlandse kerkprovincie 
(1968-1970); in een volgend deel is het de 
richtingenstrijd die leidt tot politisering en 
polarisatie; de laatste periode wordt gety 
peerd met tussen onverschilligheid en en 
gagement. Over het algemeen werkt deze 
formule goed door in de tien thema's, doch 
vanuit mijn perceptie zou ik evengoed voor 
de Nederlandse situatie een cesuur kunnen 
aanbrengen bij het jaar 1965 in plaats van 
1960 en wellicht ook wel bij 1975 in plaats 
van 1970. Het Nederlandse kerkvolk was 
pas na afloop van het concilie volop in be 
weging, met name met liturgische vernieu 
wingen; direct na 1965 kwam er een grote 
groep uittredingen van priesters en religi 
euzen. Rond 1975 was er al enige stabilisa 
tie. Ik moet wel toegeven, dat de benoe 
mingen van Simonis (1970) en Gijsen 
(1972) een omslag betekenden, maar de ef 
fecten daarvan blijken toch vooral na enke- 

le jaren. De bijbehorende statistieken ach 
terin in het boek zijn voor de periode 1960- 
1980 voor mij niet fijnmazig genoeg en het 
kan zijn dat te veel naar de scharnierjaren 
toe wordt geredeneerd. Eens kan men zijn 
met de drie typen katholieken over het ge 
hele tijdvak: afnemende kerkbetrokken 
heid bij de een, teruggrijpen op "zekerhe 
den" van vroeger bij de ander, voortgaan op 
de weg van vernieuwing van geloof en kerk 
bij een derde. 

Van het trio samenstellers nemen God 
dijn, die een grote ervaring in kerkelijk be 
leid heeft opgebouwd, en Jacobs, die onder 
meer gedegen onderzoek naar de oecume 
ne heeft verricht, een groot deel van de the 
rna's voor hun rekening. Van Tillo's bijdrage 
over geestelijk leven is summier, met name 
in de eerste periode. Meer aandacht in het 
boek voor het geleefde geloof, bijvoorbeeld 
de herleving van bedevaarten, zou niet 
misstaan hebben. Verrassend zijn de the 
rna's: kerkenbouw/liturgie, katholieke lite 
ratuur en de katholieke massamedia. 
Meestal zijn dit in kerkhistorische over 
zichtswerken minder breed uitgemeten pa 
den, maar met succes is hulp ingeroepen 
van drs. H. van Haaren. dr. W. de Moor en 
prof.dr. J. Hemels. Het geheel overziend: 
een goed overzicht en handig naslagwerk. 
(Guus Bary) 

Signalementen 

• Iaap van Moolenbroek, Mirakels his to 
risch. De exempels van Caesarius van Hei 
sterbach over Nederland en Nederlanders. 
Hilversum [Verloren] 1999 - 361 p. - ISBN 
90-6550-063-4 - f 49,- 

De cistercienzer novicenmeester Cae sa 
rius van Heisterbach (ca. 1180-1240) hoor 
de van zijn abt, die namens de algemeen 
overste van zijn orde visitator was voor 
Friesland en Groningen, vele verhalen over 
de handel en wandel van priesters, kloos 
terlingen en de bevolking aldaar. Mogelijk 
heeft Caesarius de abt enkele malen op 
diens reizen mogen vergezellen. Veel kwam 
hij ook te weten over andere streken. Zo 
hoorde hij van kanunniken over wat er leef 
de in het huidige Overijssel en van alle an 
dere bezoekers van het Rijnlandse klooster 
Heisterbach nabij Konigswinter zelfs over 
wat er in heel Europa leefde. Maar ook over 
de kruistochten naar het Heilig Land hoor 
de hij veel. Caesarius schreef ongeveer ne 
genhonderd verhalen op, waarschijnlijk 
dusdanig bewerkt, dat het exempels ofwel 
voorbeelden werden voor een waarachtig 
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christelijk leven van de aan hem toever 
trouwde novicen en voor anderen in en 
buiten het klooster. In vijf van zijn boeken 
he eft Van Moolenbroek, universitair hoofd 
ocent aan de Vrije Universiteit te Amster 
dam, in totaal 61 verhalen gevonden, die 
betrekking hebben ofwel op het huidige 
Nederland en net over de grens ofwel die 
van inwoners uit ons land afkomstig zijn. 
Hij he eft de geselecteerde verhalen ver 
taald en van een uitgebreid historisch com 
mentaar voorzien. We treffen bijvoorbeeld 
verhalen aan over duivels en kruisverschij 
ningen, over meisjes die zich in mannen 
kleren hulden om naar het klooster te gaan 
om zo aan uithuwelijking te ontsnappen, 
over seksuele aanvechtingen van monni 
ken, over pastoors en dansende oude vrou 
wen, hostiewonders, een dodentoernooi, 
godsoordelen, bedevaarten en kruistoch 
ten. 

Van Moolenbroek, die jarenlang met dit 
onderwerp bezig is geweest, laat zien dat 
achter de vrome doelstelling van de verha 
len heel wat historische kennis over het Ne 
derland van de twaalfde en dertiende eeuw 
schuil gaat. Voor de wetenschap en voor de 
lezer zet hij in een inleiding uiteen wat cis 
tercienzers zijn, hoe de mirakels - bijzon 
dere ervaringen en gebeurtenissen, die met 
de goddelijke voorzienigheid in verb and 
wordt gebracht - en de exempels verstaan 
moeten worden, hoe kerkelijk en politiek 
Nederland omstreeks 1200 eruit zag. Elk 
verhaal wordt van commentaar voorzien. 
Op p. 86 is echter van een misvatting spra 
ke als de auteur beweert, dat de conversen 
of lekenbroeders enkel de eenvoudige en 
niet de eeuwige gel often, zoals de monni 
ken, aflegden. Zij kenden wel degelijk ge 
hoorzaamheid tot de dood. Zij waren wel 
volwaardige kloosterlingen, maar zonder 
actief of passief stemrecht voor monastieke 
functies; evenmin konden zij koormonnik 
of priester worden (vgl. hieronder Lekai, 
1980, p. 389). Naar aanleiding van het ver 
haal over een kruisverschijning te Surhui 
zum (p. 174-175) in de gemeente Achtkar 
spelen had Van Moolenbroek ook nog 
kunnen vermelden dat dit het "stukje [he 
dendaags] Friesland" is dat tot het bisdom 
MUnster behoorde (vgl. p. 21). De kerk 
dacht toentertijd meer in bisdommen dan 
in staatkundige termen. Er is een goed re 
gister en een uitvoerige literatuuropgave, 
waaraan echter toegevoegd moet worden 
dat de informatieve Engelstalige studie van 
Louis J. Lekai over de cisterctenzers (1977) 
ook in het Nederlands vertaald is: De orde 

van Citeaux. Cistercienzers en Trappisten. 
Idealen en werkelijkheid (Achel 1980). Die 
editie is aangepast en met foro's uit de Ne 
derlanden verlucht. Bijzonder handig is dat 
Van Moolenbroek in zijn boek een lijst van 
de kerkelijke (rooms-katholieke) termen 
heeft opgenomen. (GUllS Bary) 

• Udo de Kruijff, Ieroen Kummer en Freek 
Pereboom (red.), Ben klooster ontsloten. De 
kroniek van Sint-Agnietenberg bij Zwolle 
door Thomas van Kempen, in vertaling en 
met commentaar. (Publicaties van de Ilsse 
lacademie, 124) Kampen [IJsselacademie] 
2000. - 263 p. - ISBN 90-6697-112-6 - 44,95 

Het Windesheimse koorherenklooster 
Sint-Agnietenberg bij Zwolle werd in 1386 
op aanwijzing van Geert Grote gevestigd op 
de Nemelerberg. De door zijn Imitatio 
Christi beroemd geworden Thomas a Kern 
pis (1380-147l) woonde er vanaf 1399. Hij 
schreef in zijn laatste levensjaren een ge 
schiedeniskroniek van het klooster, "tot 
vertroosting van de huidige generatie en 
ter herinnering voor de komende genera 
ties"; een onbekend gebleven medebroe 
der verzorgde een aanvulling over de jaren 
147l-1477. In deze bundel wordt een nieu 
we vertaling van deze kroniek (van de hand 
van U.K.J. de Kruijf) voorafgegaan door 
toelichtende hoofdstukken over de kroniek 
in relatie tot de Moderne Devotie (door 
RTh.M. van Dijk) , over de geografische po 
sitie van het klooster (T. Hendrikrnan) met 
de bouwgeschiedenis (P.C.M. Rademaker) 
en de verdere geschiedenis (B.J. Thuss) en 
over het begraven op Bergklooster (B. Pie 
rik). De vormgeving van het boek is voor 
beeldig. (Jacob van Sluis) 

• Luciano Vaccaro (ed.), Storia religiosa di 
Belgio, Olanda e Lussemburgo. 2 dln, (Col 
lana Europa ricerche, 6), Milano / Gazzada 
[Fondazione Ambrosiana Paolo VI] 2000. - 
623 p. - ISBN 88-8025-221-6 

Een kerkgeschiedenis van de Benelux in 
artikelen verdient het, zelfs al is de taal - 
Italiaans - wat moeilijk, in dit Tijdschrift 
aangekondigd te worden. Het betreft voor 
drachten, gehouden september 1996 op de 
18de Europese week van de als uitgever 
vermelde stichting in haar volksuniversi 
teit, kasteel Cagnola te Gazzada benoorden 
Milaan. Voor de zesde maal werd de kerk 
geschiedenis van een regio behandeld, ui 
teraard in katholieke geest. De kerkhistori 
sche inleiding is dan ook verzorgd door 
Mgr. LA. de Kok, de aigemene door R. Au 
bert, waarna twintig bijdragen aspecten 
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van de middeleeuwen tot het heden belich 
ten. Niet vergeten zijn de kunst (door G. de 
Baere, B. Ridderbos, S. de Blaauw), de 
vrouw (El. Schulte) en het protestantisme 
(w. Bergsma en ondergetekende). Hierbij 
zij aangetekend dat het protestantisme 
ontbreekt in de doorwrochte bijdragen 
over de misse (D. Vanysacker) en over de in 
breng vanuit de Benelux op Vaticanum II (J. 
Grootaers). Niettemin is de wens, te komen 
tot een uitgave van de originele teksten van 
de voordrachten (in het Nederlands en 
Frans) het beslist waard te worden opge 
pakt en uitgevoerd. Dan wel graag met een 
register. (P.R.J. Knetsch) 

• Ernestine van der Wail, Socrates in de he 
mel? Ben achttiende-eeuwse polemiek over 
deugd, verdraagzaamheid en de vaderland 
se kerk. (Zeven Provincienreeks, 19) Hilver 
sum [Verlorenj2000. - 91 p. - ISBN 90-6550- 
176-2. - 24,34 

Het boekje Belisaire van de Franse filo 
soof Jean Francois de Marmontel, dat in 
1767 te Parijs verscheen, vormde de aanlei 
ding tot een heftige polerniek, dat in Neder 
landen al snelleidde tot de z.g. Socratische 
oorlog. Concreet was de vraag of het moge 
lijk was dat een deugdzaam wijsgeer uit de 
klassieke oudheid zoals Socrates in de he 
mel kan komen, dus buiten het verlossende 
werk van Christus en de ware kerk om. Het 
is een kenmerkende discussie voor een pe 
rio de die zo de nadruk legde op persoonlij 
ke deugdzaamheid en op tolerantie als het 
ideaal van de Verlichting. Concreet in de 
toenmalige maatschappelijk-politieke situ 
atie ging het natuurlijk ook om de plaats in 
de samenleving van de andere groeperin 
gen naast de bevoorrechte gereformeerde 
kerk. De hoogoplopende discussie kende 
dus twee thema's, een theologische en een 
kerkelijk-politieke. Deze goed geschreven 
inventarisatie biedt een goed overzicht van 
de laat 18de-eeuwse discussie tussen Ver 
lichting en orthodoxie, aan de vooravond 
van de Bataafse revolutie die het ideaal van 
burgerlijke en godsdienstige gelijkheid van 
bovenaf opgelegd in de grondwet veranker 
de. Een compliment verdient de uitgever 
voor de bijzonder fraaie verzorging. (Jacob 
van Sluis) 

• Willem van der Molen en Bernard Aps 
(red.), Woord en Schrift in de oost. De bete 
kenis van zending en missie voor de studie 
van taal en literatuur in Zuidoost-Azie. (Se 
maian, 19). Leiden [Opleiding talen en cul 
turen van Zuidoost-Azie en Oceanie, Uni- 

versiteit Leidenj 2000. - 199 p. - ISBN 90- 
74956-23-9 - 40 

Het accent in de artikelen van dit boek 
ligt vooral op de taalkunde. Het bevat o.a. 
artikelen over het Javaanse kerkgezang en 
de Javaanse typografie, over 17de-eeuwse 
dominees op Formosa en over 19de-20ste 
eeuws Nieuw-Guinea. Voorts nog bijdragen 
over het taalkundig werk van H. Kraemer, 
J.P.C. Gericke en H.C. Klinkert. (Jacob van 
Sluis) 

• Marit Monteiro, Vroomheid in veelvoud. 
Geschiedenis van de Franciscanessen van 
Oirschot 1797-1997. Hilversum [Verloren] 
2000. - 430 p. - ISBN 90-6550-096-0 - f 49,- 

In heldere stijl, met een goed gevoel 
voor diverse aspecten van het kloosterle 
yen en de verschuivingen in kerk en maat 
schappij, heeft Monteiro een tak van het 
vrouwelijke franciscaanse kloosterleven in 
Nederland beschreven. In 1891 werden 
drie in Oirschot, Oisterwijk en Gernert 
aanwezige communiteiten tot een congre 
gatie verenigd. Deze telde toen 371 leden. 
In 1954 telde de kloostergroepering in Ne 
derland tezamen met het sedert 1926 als 
missie geadopteerde Brazilie 701 leden. 
Zoals bij alle congegraties in ons land is 
het aantal nadien sterk achteruit gegaan. 
Op p. 267 wordt vermeld dat er in 1996 nog 
245 zusters waren, van wie niemand boven 
de vijftig jaar (helaas vernemen wij niet 
hoeveel zusters van Braziliaanse afkomst 
zijn; het aantal kan voor Nederland dus 
ongunstiger zijn). In deze studie wordt - 
overeenkomstig de titel - recht gedaan aan 
de voortdurende spanning tussen de con 
templatieve aspecten, naar voren komend 
in de spiritualiteit van de stich teres Moe 
der Johanna van Iezus (1576-1648), de ge 
mengde (beschouwing/actie) franciscaan 
se wortels en de actieve poot in hun 
dienstbaarheid aan de samenleving zien. 
Vroeger waren het zusters achter slot; er 
was een sterke scheiding tussen koorzus 
ters, die moesten bidden en lekenzusters, 
die huishoudelijk werk deden. Naar buiten 
toe deed de congregatie aan onderwijs aan 
meisjes, onderdak aan ontheemden, zorg 
voor gehandicapten zoals aan doyen in 
Sint-Michielsgestel. Interessant is ook dis 
cussie aan wie de congregatie "onderwor 
pen" was: de provinciale overste van de 
franciscanen of de bisschop van 's-Herto 
genbosch. Geografisch gezien waren de 
zusters vooral ten zuiden van de Waal, 
meer nadrukkelijk in oostelijk Noord-Bra 
bant aanwezig. Maar ook verbleven zij el- 
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ders in Nederland, onder andere in Hilver 
sum, Rotterdam, Wassenaar, Bergum (Fr.), 
Leek (Gr.). Na het Tweede Vaticaans Conci 
lie verlegden zij deels hun activiteiten: 
minder onderwijs, meer op de pastorie ten 
dienste van parochie; sommigen hielden 
zich ook bezig met de oecumene. Het mis 
sionair zelfverstaan komt tot uitdrukking 
in een subparagraaf over werken voor de 
missie in eigen land (p. 168-171) en in het 
hoofdstuk over de missie in Brazilie (p. 
277-356). 

Monteiro heeft zich voornamelijk geba 
seerd op verslagen in het archief van de 
congregatie, aangevuld met vele inter 
views. Zij heeft haar boek geperiodiseerd 
in diverse fasen van herbronning en inge 
kaderd in bestaande historiografische 
concepties. Achterin vindt men grafieken, 
lijsten van oversten, novicenmeesteres 
sen, communiteitenl stichtingen (ik mis 
daarbij het 'experimenteerhuis' in Utrecht 
van 1967 tot 1969, beschreven op p. 211- 
212). Ten slotte een opmerking van meer 
fundamentele aard. Het jaartal 1797 in de 
ondertitel van het boek is misleidend: be 
ter ware geweest het jaar 1891 te vermel 
den. In het boek geldt de periode 1797- 
1891 als wat de auteur zelf noemt 
'voorgeschiedenis' (p. 34). Monteiro richt 
zich vooral op de geschiedenis van de 
Franciscanessen van Oirschot in de twin 
tigste eeuw en daarin laat zij het eigene 
van deze congregatie goed naar voren ko 
men. (Guus Bary) 

• Huibrecht Johannes Comelis Coenraad 
Jan Wildschut, J. G. Woelderink. Om de 'vas 
te grond des gelaofs'. De ontunkkeling in 
zijn theologiscn denken, met name ten 
aanzien van verbond en verkiezing. Heer 
enveen [Groen] 2000. - 704 p. - ISBN 90- 
5829-164-2 

Vuistdik proefschrift verdedigd aan 
Theologische Universiteit Kampen, Broe 
derweg. Jan GerritWoelderink (1886-1956) 
was een voorman van de Gereformeerde 
Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk. 
Dit boek is geen biografie, maar biedt een 
weergave van Woelderinks theologie aan 
de hand van een ontwikkeling in drie pe 
rio den. (Jacob van Sluis) 

• H.E.A. Corsi us, Ben vrij en bevrijdend le 
yen. Ben theologiseh onderzoek naar de ge 
schiedenis van de praktisehe en reflexieue 
arbeid der redemptoristen in Nederland in 
het lieht van de subjeetdiseussie in de theo 
logie, 1833-1990, Nijmegen [Kerk en Theo- 

logie in Context 39] 1999. - 456 p. - ISBN 
90-435-0114-x - f 79,50 

De redemptoristen ofwel leden van de 
"Congregatie van de Allerheiligste Verlos 
ser" zijn in de Nederlandse katholieke his 
toriografie bekend om hun retraites en 
volksmissies. De theologische uitgangs 
punten van hun reilen en zeilen zijn min 
der bekend. De stichter van de congrega 
tie, Alfonso de Liguori (1696-1787), 
ontwikkelde in zijn dagen een pastorale en 
theologische middenpositie tussen het an 
tropologische pessimisme van het rigoris 
me enerzijds en het ongebreidelde opti 
misme van het laxisme anderzijds. Hoe 
hebben in een tijd van veranderingen in 
theologie en maatschappij zijn "nakorne 
lingen" in Nederland zich opgesteld? Eric 
Corsius gaat eerst na wat het theologisch 
denken over subject en subjectiviteit na 
1920 heeft opgeleverd. Kern voor hem is 
daarbij het denken van de Vlaamse mo 
raaltheoloog Roger Burggraeve, geen re 
demptorist maar salesiaan, uit de jaren 
1980-1993. Diens opvattingen worden uit 
voerig weergegeven. In het tweede deel 
van zijn boek komt specifiek het histori 
sche aspect, de redemptoristen in Neder 
land, naar voren. De aanpak van dit deel - 
ik zou willen zeggen: het leesraster - wordt 
bepaald door de uitkomst van het eerste 
deel, een inhoudelijk theologisch model 
als richtsnoer voor een gericht kerkhisto 
risch onderzoek. Duidelijk komen profes 
soren en docenten aan de opleidingen te 
Wittem, te Heerlen (Hogeschool, later Uni 
versiteit, voor Theologie en Pastoraat) en 
te Nijmegen aan de Katholieke Universi 
teit. Ook vormen verslagen van periodieke 
kapittels van de congregatie een bron van 
informatie. Maar een in zijn tijd om zijn 
(radio-)preken bekend staande redempto 
rist als Piet Wesseling komt men niet in dit 
boek tegen. In zoverre vormt de onder 
zoeksmethodiek toch een beperking van 
de redemptoristen aan totale gemeen 
schap. Desondanks geeft het overgrote 
deel van het boek (vanaf p. 143) een goed 
beeld van de redemptoristen in Neder 
land. Duidelijk komen de volksmissies en 
de wetenschap in de jaren 1833-1900 naar 
voren, de veranderende context daarvan 
in de jaren 1900-1960, en de grondige her 
orientatie en herstructurering in de jaren 
1960-1990. Uit die laatste periode brengt 
de auteur een portret aan van twaalf beoe 
fenaars van filosofie en theologle, waarvan 
vijf expliciet in de moraaltheologie. (Guus 
Bary) 
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EVENEMENTEN 

TentoonsteUingen 

Wereldwijd talent. Children of the World il 
lustrate the Bible. 
15 september tim 19 november 2000 
Bijbels Museum, Herengracht 366-368, 
Amsterdam. 

Uit anderhalf miljoen inzendingen uit 91 
landen is een selectie gemaakt van kinder 
tekeningen. De tekenwedstrijd werd uit 
geschreven ter gelegenheid van het vijftig 
jarig bestaan van de staat Israel. AIle 
kinderen wereldwijd werden uitgenodigd 
mee te doen en de enige voorwaarde was 
dat de tekening gebaseerd moest zijn op 
een verhaal uit de bijbel. Ruim honderd te 
keningen zijn te zien in het Bijbels Muse 
um, waarbij zowel verhalen uit het Oude 
als het Nieuwe Testament vertegenwoor 
digdzijn. 

Het koninkrijk der u/ederdopers. 
17 september 2000 tot en met 4 maart 2001 
Tentoonstelling Stadtmuseum MUnster, 
Salzstrasse 28, MUnster (Duitsland), tel. 
+49 (0) 251/492-4503 

De kern van de tentoonstelling vormt het 
weinige uit de jaren 1534 en 1535 dat nog 
herinnert aan de dopers in MUnster, o.a. 
documenten waarvan men dacht dat ze 
verdwenen waren en de beroemde, uit 
Londen afkomstige tekening van Heinrich 
Aldegrever, die Jan van Leiden kort voor 
zijn terechtstelling in de kerker portretteer 
de. Voor het eerst wordt op deze schaal de 
invloed getoond die de heerschappij van 
de wederdopers tot op heden in Europa 
heeft. Naast historische zijn ook eigentijdse 
voorwerpen te zien, zoals kunstvoorwer 
pen van Alfred Hrdlicka, romans en rekwi 
sieten van opera's met de 'wederdopers' als 
thema. Meer dan vierhonderd stukken uit 
muse a, archieven en particuliere collecties 

in binnen- en buitenland zijn bijeenge 
bracht. 

Congressen 

De Nadere Reformatie in de regionale ge 
schiedenis. 
7 oktober 2000 
Christelijke Hogeschool, De Driestar, Burg. 
Jamessingel2, Gouda (aanvang 10.30u) 

Op dit congres van de Nadere Reformatie 
leiden twee kenners van regionale geschie 
denis leiden het dagthema in: prof. dr. EA. 
van Lieburg bespreekt de Nadere Reforma 
tie in Zeeland en prof. dr. Ph. H. Breuker 
handelt over de Nadere Reformatie in 
Friesland. De Engelse onderzoekster dr. 
Annemie Godbehere zal verslag uitbrengen 
van de betekenis die Willem Teellinck he eft 
voor haar religieuze en wetenschappelijk 
leven. De kosten voor deelname aan het 
congres bedragen fl. 25,- p.p. Aanmelding 
kan geschieden door overmaking van dit 
bedrag op postbankrekening 5352562 of 
bankrekening 25.14.87.458, beide ten na 
me van Stichting Stu die der Nadere Refor 
matie te Bilthoven. 

Toekomstverwachtingen bij de remonstran 
ten door de eeuwen heen. 
4 november 2000 
Remonstrantse Kerk Rotterdam, Museum 
park 3, Rotterdam 

Deze studiedag wordt georganiseerd door 
de Historische Commissie van de Remon 
strantse Broederschap. Aandacht zal wor 
den besteed aan eschatologie, maar ook 
aan verwachtingen voor de toekomst van 
het eigen kerkgenootschap. Er zal onder 
meer gesproken worden door drs. T.R. Bar 
nard en dr. S. Vuyk. De dagvoorzitter zal 
zijn prof. dr. E.H. Cossee. De kosten voor 
deelname bedragen fl. 25,-. 
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'Uit Noachs Ark'. 
Dieren in de westerse religieuze kunst 
17 september - 26 november 2000 
Museum van Gerwen-Lemmens, 
Leenderweg 71. 5555 CA Valkenswaard, 
tel. 040-2012162 

Het verhaal van de Ark van Noach is waar 
schijnlijk het meest bekende en tot de ver 
beelding sprekende gedeelte uit de Bijbel 
waarin dieren figureren. Maar ook in ande 
re passages komen zij voor, zoals de walvis 
bij Ionats) of de ezelin, waarop Iezus 
plaatsnam bij zijn intocht in Ieruzalem. 
Ook in het leven of in de legendes van heili 
gen spelen dieren soms een belangrijke rol. 
De bijzondere band die Sint-Franciscus 

had met de levende have heeft er zelfs toe 
geleid dat zijn feestdag is uitgeroepen tot 
werelddierendag. 
Op de tentoonstelling in Valkenswaard ko 
men al deze aspecten aan de orde. Door 
middel van schilderijen, beeldhouwwer 
ken. boeken en prenten wordt een kunst 
historisch beeld gegeven van dieren in de 
Bijbel, dieren bij heiligen en dieren als 
christelijke symbolen. 
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VERENIGINGSNIEUWS ~~---------------------- 
Nieuwe voorzitter en 

nieuwe bestuursleden VNK 
Op zijn vergadering van 25 mei jl. heeft het 
bestuur van de Vereniging voor Nederland 
se Kerkgeschiedenis een nieuwe voorzitter 
gekozen. Op algemeen verzoek van de ver 
gadering toonde P.H.A.M. Abels uit Gouda 
zich bereid deze functie op zich te nemen. 
Uit handen van zijn voorganger, S. Voolstra, 
ontving hij de voorzittershamer van de 
VNK. Als afscheidsgebaar naar de vereni 
ging had de scheidende voorzitter deze ha 
mer laten voorzien van een zilveren plaatje, 
met daarop de naam van de vereniging, 
haar oprichtingsdatum en het kersverse 
devies Detege quod fuit. 

Paul Abels maakt sinds de oprichting 
van de VNK in 1989 deel uit van het bestuur 
en heeft daarin steeds het ambt van secre 
taris vervuld. In die laatste hoedanigheid 
wordt hij nu opgevolgd door J.C. Okkema 
uit Rotterdam, die zal worden bijgestaan 
door de tweede secretaris en tevens pen 
ningmeester, J.Ph. Labordus uit Bodegra 
ven. 

De jaarvergadering van de VNK op 15 
april jl. markeerde niet alleen het afscheid 
van S. Voolstra, maar ook van A.Ph.E Wou 
ters als lid van het bestuur van de vereni 
ging na het vervullen van een volledige ter 
mijn. Daarmee kwamen twee zetels in het 
bestuur van onze vereniging vacant. Zij 
werden opgevuld doorWim Janse en Guus 
Bary, die bij acclamatie door de aanwezige 
leden in het bestuur van de VNK werden 

gekozen. Wim Janse is universitair docent 
Geschiedenis van het christendom van 
500-1650 bij de Faculteit der Godgeleerd 
heid van de Universiteit Leiden. Hij publi 
ceert regelmatig artikelen over vroeg-refor 
matorische bewegingen in Europa, onder 
andere in dit tijdschrift. Guus Bary studeer 
de theologie (kerkgeschiedenis) en ge 
schiedenis (middeleeuwen). Hij is thans 
parttime verbonden aan het Dominicus 
College te Nijmegen, waar hij is belast met 
onderwijsorganisatie en examens. Direct 
voorafgaand aan zijn verkiezing in het be 
stuur van de VNK, was hij negen jaar lid van 
het bestuur van het Werkgenootschap voor 
katholieke historici in Nederland. Regel 
matig schrijft hij recensies voor dit tijd 
schrift. 

De volledige samenstelling van het be 
stuur is thans als volgt: 
dhr. dr. P.H.A.M. Abels uit Gouda (voor 
zitter), dhr. J.e. Okkema uit Rotterdam 
(secretaris), dhr. drs. J.Ph. Labordus uit 
Bodegraven (penningmeester en tweede 
secretaris), dhr. drs. E.H. Bary uit Wijchen, 
dhr. J.GJ. van Booma uit Woerden, dhr. dr. 
W. Janse uit Leiden, mevr. drs. M.C. van 
Leeuwen-Canneman uit 's-Gravenhage, 
dhr. drs. J.-D. Snel uit Amsterdam en dhr. 
drs. G.N.M. Vis uitAmsterdam. 

Het adres van de VNK (Sleedoornsingel 
1, 2803BZ Gouda) blijft ongewijzigd. 

Personalia 

Dr. PA.C. Douwes, oud-algemeen secretaris van de Generale Diakonale Raad van de 
Nederlandse Hervormde Kerk en kenner van de geschiedenis van de diakonie in Ne 
derland, is op 19 maartjongstleden te Driebergen overleden. Hij promoveerde in 1977 
bij prof. S. van der Linde te Utrecht op de studie Armenkerk. De Hervormde Diaconie te 
Rotterdam in de negentiende eeuw. Dr. Douwes werd 70 jaar. 
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Plaats: Doopsgezinde Kerk, Singel452, 1017 AW Amsterdam (tegenover de univer 
siteitsbibliotheek). De kerk is zeer gemakkelijk te bereiken vanaf het Centraal Station 
met de tramlijnen 1, 2 en 5 (halte Koningsplein). De toegang is geheel vrij en gratis. 
Nodigt u ook vrienden en bekenden uit! Inlichtingen: 020 - 693 64 24; 
e-mail: j.d.snel@chello.nlofbijdeVNK.pibo@euronet.nl 

Religieuze rijkdom in Amsterdam 
Twaalfde Dag van de Kerkgeschiedenis - zaterdag 25 november 2000 

Toen in 1870 de 32-jarige Abraham Kuyper predikant werd in Amsterdam, bleken van 
de 130.000 hervormden, pakweg de helft van de bevolking, er op een gemiddelde 
zondag niet meer dan zes- it achtduizend een kerk op te zoeken. Mokum is allang 
een onkerkse stad. En toch: tot de jaren zestig bloeide het katholieke leven in de 
hoofdstad op een ongekende wijze. Amsterdam bleef nog lang de prestigieuze 
hoofdgemeente van de hervormde kerk. Ook voor lutheranen, doopsgezinden en 
gereformeerden vormde Amsterdam het centrum. Nooit is de religieuze rijkdom 
grater geweest dan gedurende de negentiende en twintigste eeuw. Nooit zijn er meer 
kerken gebouwd dan in de afgelopen eeuw. 
Het programma van de Twaalfde Dag van de Kerkgeschiedenis (belegd samen met de 
Doopsgezinde Historische Kring) offreert vier sprekers van naarn, besteedt aandacht 
aan Amsterdamse kerkmuziek (o.a. aan composities van Jan Zwart) en biedt gelegen 
heid tot kerkbezichtiging. Bovendien wordt een boekwerk van ruim 400 bladzijden 
gepresenteerd, waarin diverse aspecten van de Amsterdamse kerkgeschiedenis in de 
laatste twee eeuwen belicht worden (zie binnen in dit nummer). 

10.00-10.30 Ontvangst met koffie en thee 10.30 Opening door dr Paul H.A.M. Abels, 
voorzitter van de VNK 
Prof. dr Jan Bank, hoogleraar vaderlandse geschiedenis, Universiteit 
Leiden: 
Het oogverblindende in het historisch optreden van Abraham Kuyper 
Wim Kloppenburg, orgel 
Dr David Bos, historisch-socioloog, hoofdredacteur Maandblad 
Geestelijke volksgezondheid: De plaats van Amsterdam in de loopbaan 
van predikanten 
Wim Kloppenburg, orgel 

10.45 

11.30 
ll.45 

12.15 

12.30-14.00 Lunchpauze (op eigen gelegenheid te regelen) Gelegenheid tot bezichtiging 
van kerken in de omgeving, o.a. van de Krijtberg (met om 13.15 toe 
lichting door pastoor J. Stuyt s.j.) 

14.00 Drs Iaap van Gelderen, kerkhistoricus, Theologische Universiteit 
Kampen: De Magere Brug. Over relaties tussen joden en christenen in 
Amsterdam tussen 1890 en 1941 
Koffie-entheepauze 
Drs Guido Hoogewoud, architectuurhistoricus, Gemeentearchief 
Amsterdam: Kerkbouw in het Amsterdamse Algemeen Uitbreidingsplan, 
1945-1970 
Presentatie van de bundel en aanbieding van het eerste exemplaar 
Sluiting 

14.30-15.00 
15.00 

15.30 
16.15 

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

www.eburon.nl/tnk.htm 

- 


