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Ketters en vrijrnetselaars op jaarvergaderingVNK

H

et prachtig verbouwde Museum Het Catharijneconvent in Utrecht vormt ook dit
jaar weer het decor voor de jaarvergadering van de Vereniging voor Nederlandse
Kerkgeschiedenis. In dit 'huismuseum' van de vereniging kunnen leden en belangstellenden op zaterdag 19 mei aanstaande luisteren naar een tweetallezingen van wetenschappers van naam. Naast de jaarlijkse 'Dag van de kerkgeschiedenis' vormt deze
voorjaarsvergadering een belangrijk middel om leden van de VNK kennis te laten nemen
van nieuwe onderzoeksresultaten en elkaar te ontmoeten. Ook is het een goede mogelijkheid voor de leden om mee te praten over de gewenste koers van de vereniging en ideeen
aan te dragen voor nieuwe initiatieven.
Dit jaar zijn het nu eens niet de grotere kerkelijke richtingen die in de schijnwerpers gezet worden, maar juist de afwijkende uitingen van religiositeit en spiritualiteit. De Duitse
kerkhistorica mevrouw prof. dr. Daniela Muller, sinds kort hoogleraar aan de KTU, zal
eerst het verschijnsel van de ketterij in de kerkgeschiedenis belichten. Daarna zal prof. dr.
A.W.RM. (Ton) van de Sande spreken over "Vrijmetselaars en kerkgenootschappen in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw", Van de Sande is historicus en bijzonder
hoogleraar vanwege de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden,
met als leeropdracht: Vrijmetselarij als geestesstroming en sociaal-cultureel Europees verschijnsel.
De toegang tot beide lezingen, die van 12.15 tot 13.30 uur zullen plaatsvinden in het
Auditorium van het museum, is gratis. Leden van de VNK en andere belangstellenden
worden van harte uitgenodigd te komen luisteren naar en eventueel te discussieren met
beide inleiders.
Voorafgaand aan de lezingen zal een korte algemene ledenvergadering worden gehouden.
Voor dit huishoudelijke gedeelte van de vergadering - dat om 11.30 uur zal beginnen worden de leden van de vereniging van harte uitgenodigd. Het museum is vanaf 11.00 uur
geopend.

Museum Het Catharijneconvent bevindt zich op loopafstand van het Centraal Station
en he eft tegenwoordig zijn ingang aan de Lange Nieuwstraat 38. Met de bus is het bereikbaar vanafhet Centraal Station (NS) met lijn 2, uitstappen halte Catharijneconvent
in de Lange Nieuwstraat. Op Utrecht Centraal Station kunt u bij de Infostopzuil een
gratis plattegrondje uitprinten waarop de wandelroute naar Museum Catharijneconvent staat aangegeven. Met de auto volgt u de Parkeerroute (P) naar parkeergarage
Springweg of Strosteeg. Het museum is toegankelijk voor invaliden.
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"Prophecie oder Weyssaging"

Een onbekend geschrift van David loris
Mirjam van Veen

avid loris (1501-1556) is een van de
meest intrigerende figuren uit de
Nederlandse radicale reformatie.
AIhoewel zijn geexalteerde, chaotische geschriften voor de moderne lezer slechts
moeizaam te lezen zijn, heeft loris op tijdgenoten grote aantrekkingskracht uitgeoefend. Tot de raadsels van David loris behoren de diverse geschriften die hij richtte
aan verschillende overheden. Zichzelf boven hen plaatsend door de positie van profeet te claimen, zegt hij hen het oordeel aan
en roept hen op tot tolerantie jegens hem
en zijn volgelingen. In deze geschriften
voert loris dus twee betogen die onverenigbaar lijken te zijn: enerzijds zegt hij de
overheid het oordeel aan, anderzijds vraagt
hij de overheid om tolerantie jegens hem
en zijn volgelingen. Een dergelijke tactiek .
lijkt tot mislukken gedoemd te zijn.! De
vondst van een handschrift van een van loris' geschriften bestemd voor het Hof van
Holland, namelijk de Prophecie oder weyssaging, plaatst deze geschriften in een ander daglicht en helpt deze op het eerste oog
merkwaardige tactiek beter te begrijpen.
Zijlstra heeft reeds enige jaren geleden
een manuscript van dit geschrift van loris
teruggevonden in de proviciale bibliotheek
van Friesland. Dit blijkt echter niet het enige bewaarde exemplaar van de Prophecie
oder weyssaging te zijn: ook het gemeentearchief te Delft en het archief van de
Vereenigde doopsgezinde gemeente te
Amsterdam bewaren dit geschrift.f Het
handschrift te Amsterdam is van veel recentere datum dan dat te Delft en te
Leeuwarden. Afgaand op het handschrift
moet het rond 1900 zijn overgeschreven.
De kopiist heeft het handschrift van Delft
gebruikt. Het stuk eindigt namelijk met de
opmerking: "Het origineel berust op het archief der Herv. Gemeente te Delft."3 Aangezien dit Amsterdamse afschrift van andere
aard is dan dat te Delft en te Leeuwarden
en bovendien niets toevoegt aan gegevens
die men uit het Delftse handschrift kan distilleren, laat ik in het vervolg van dit artikel
dit Amsterdamse afschrift buiten beschouwing.

D
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Na een korte schets van loris' leven, sta
ik in dit artikel stil bij Prophecie oder weyssaging. Daarbij besteed ik eerst aandacht
aan de inhoud van het geschrift om vervolgens stil te staan bij de vorm waarin het tot
ons is gekomen. Op grond van een analyse
van zowel het handschrift van het Delftse
gemeentearchief als van de Provinciale bibliotheek Friesland trek ik enige conclusies
over loris' motief om dit geschrift te schrijven en beantwoord ik de vraag waarom loris gekozen heeft voor de op het oog merkwaardige tactiek enerzijds de overheid het
oordeel Gods aan te zeggen en anderzijds
haar te vragen om tolerantie.
De Delftse glasschilder David loris betreedt
in 1528 het religieuze strijdtoneel van de
Lage Landen. In dat jaar verstoort hij een
Maria-hemelvaart processie. loris wordt
veroordeeld tot geseling, doorboring van
zijn tong en verbanning uit zijn woonplaats
Delft. Gedurende daarop volgende periode, die hij noodgedwongen zwervend
doorbrengt, komt hij steeds dichter bij de
melchiorieten te staan. In 1535 wordt loris
door Obbe Philipsz. gedoopt en tot oudste
gewijd. AI ras komt hij in conflict met de gewelddadige tak van de radicale reformatie,
met name vertegenwoordigd in de persoon
van Ian van Batenburg." Vanaf 1536 krijgt
David loris dromen en visioenen die hem
tot de opvatting brengen dat hij middelaar
is tussen God en mensen.f Nadat het Hof
van Holland in 1539 een prijs op zijn hoofd
he eft gezet, moet loris meer nog dan tevoren voor zijn leven vrezen. Dit jaar verloopt voor loris rampzalig: zowel zijn eigen
moeder als een groot aantal van zijn volgelingen worden gearresteerd en ter dood
gebracht. Gedurende zijn zwervende bestaan, vat bij loris de opvatting post dat een
mens zijn overtuigen mag verbergen en
een geloof mag huichelen om aan vervolging te ontkornen." loris' spiritualisme leidt
tot minachting voor uiterlijke ceremonien
en voor institutionele kerken. Dit gedachtegoed brengt hem in conflict met vrijwel
alle groeperingen die streven naar een institutionele kerk.
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In 1544 neemt loris definitief de wijk naar

Bazel, waar hij onder de naam Iohan van
Brugge, tot aan zijn dood ongestoord leeft.
Vanuit Bazel onderhoudt loris contact met
zijn volgelingen door mid del van het schrijyen van rondzendbrieven. Analyse van deze brieven wijst uit dat zijn netwerk van
correspondenten groot moet zijn geweest
en over een groot gebied verspreid. In Zwitserland ontwikkelt Ioris zich tot veelschrijver. Door middel van zijn spiritualistische
geschriften tracht hij, met succes, aanhang
in de Lage Landen te verwerven. Tot zijn
bekendere geschriften behoort de Christelijcke waerschouwinghe: een geschrift dat
hij schrijft naar aanleiding van de terechtstelling van de anti-trinitarier Michel Servet in 1553. Nadat Geneve tegen Servet het
doodsvonnis had uitgesproken, grepen
pleitbezorgers van religieuze tolerantie
naar de pen. In hun geschriften do en zij
een beroep op overheden om dementie te
betonen aan degenen die op godsdienstig
vlak dissident zijn. David Ioris is een van de
schrijvers die een vehemente oproep doet
aan de overheden de vervolgingen te staken. Zijn geschrift, Christelijcke waerschouwinghe, heeft in de geschiedschrijving van
de tolerantie dan ook ruime aandacht gekregen.? Deze oproep van David Ioris tot
tolerantie is mystiek getoonzet. Het uiterlijke martelaarschap baat de mens niets omdat het slechts gaat om de inwendige navolging van Christus. "Vermaledijt is hy der
des Heeren werck versuyrnelijck of onachtsaemlijck doet. Anders, so het een ding waer: mosten die Confessoren alle gelijck die
Martelaren wterlijcken an een wterlijck
cruys, marter of pijn Iyden unde sterven:
welcke ick segge nootlijck unde ter salicheyt halven der Heer Iesus voor ons allen
volbracht heeft. Doch staet hy na die
Schrift ons tot een voorbeelt, afmalende
den Geestlijcken of innerlijcken strijt,
cruys, marter, pijn, Iyden unde sterven: In
dem d'Wtverkorenen Godes geen been met
Christo (als in een lichaem) wert gebroken,
so hy Jijflijck in den beelde voor allen afgemaelt heeft.:"
loris' Prophecie oder weyssaging behoort
tot hetzelfde genre als de Christelijcke waerschouwinghe. David Ioris richt zich in de
Prophecie oder weyssaging eveneens tot
een overheid met een gepassioneerde oproep tot tolerantie. Anders dan de Christelijcke waerschouwinghe is de Prophecie
oder weyssaging in de vergetelheid geraakt:
In de gangbare bibliografieen van David Io-
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ris staat dit werk niet vermeld en het is de
vraag of er nog een druk van dit traktaat bewaard is gebleven.? Toch moet het werk in
de zestiende eeuw enige bekendheid hebben genoten. In een polemiek tussen Ubbo
Emmius en A. Huygelmumzoon gewagen
beiden namelijk van Ioris' Prophecie oder
weyssaging. Uit Huygelmumzoons omschrijving blijkt dat het boekje gedrukt is
geweest. Hij noemt geen jaar van verschijnen.!?
loris schrijft de Prophecie oder weyssaging
in zijn 'rampjaar' 1539: het jaar dat zijn
moeder en een groot aantal aanhangers het
leven verliest. Evenals andere traktaten van
Ioris is de Prophecie oder weyssaging in een
geexalteerde stijl geschreven en ontbreekt
het aan een duidelijke opbouw. Iedere keer
weer doet hij in verschillende bewoordingen en met verschillende argumenten een
hartstochtelijke oproep aan de overheid
om de davidjoristen met rust te laten. Hijzelf en zijn aanhangers zijn eerbare burgers. Volgens hem laat de overheid hoeren,
boeven, dobbelaars en dronkaards ongemoeid, terwijl zij mens en die niet anders
willen dan in rust en vrede leven, het leven
onmogelijk maakt.l! De Prophecie oder
weyssaging schetst een somber beeld van
de vervolgde davidjoristen. Het verschaft
inzicht in problemen waar loris en de zijnen mee worstelden: "Sy en mogen coopen
noch vercoopen, noch dat werck haerder
handen doen, sy en moghen noch boven
d'aerde noch daer onder, sy moeten versmachten unde haren honger nyemant clagen. Ghij beneemt haer, dat haer is. Unde
sy en moeten niet stelen noch bidden,
nochtans moeten sy eeten."12
Ioris meent dat hijzelf en zijn aanhangers nog slechter af zijn dan de joden.P
Een van de argumenten voor zijn pleidooi
voor dulding ontleent hij aan Matth. 13: de
gelijkenis van het onkruid in de akker. Net
als andere pleiters voor tolerantie gebruikt
loris deze bijbeltekst om duidelijk te maken dat het niet de taak van de overheid is
om (vermeende) dwaalleren uit te roeien.
Wie een dergelijk voortijdig oordeel uitvoert, riskeert altijd ook goed zaad uit te
roelen.l" loris is van mening dat de overheid in religiosis geen macht toekomt. De
overheid is namelijk niet in staat te zien wie
ware gelovigen zijn en wie niet. Dit onvermogen hangt samen met de tegenstelling
tussen vlees en geest, die als een rode
draad door geheel Ioris' werk heenloopt.
De meerderheid van de we reid is vleselijk
gezind. Door deze verkeerde gezindheid
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kan zij niet onderkennen wat geestelijk is.
Omdat de wereld niet in de schepper ge100ft, veracht zij de zijnen.J'' De overheid
wordt door leraars misleid. Doordat de
overheid luistert naar vleselijk gezinde predikers, naar mensen die ongezonden
10pen, wordt zij op een dwaalspoor
gebracht.!" Ook in andere geschriften gericht
aan de overheid legt Joris een link tussen
een goddeloze overheid en de "scriftgeleerde". Deze schriftgeleerden
zorgen ervoor
dat zowel het yolk als de overheid wordt
misleid.!? De vervolgingen zijn van het onvermogen van de overheid inzake de religie
een illustratie. Volgens Ioris haat de overheid de oprechten. In zijn ogen kruisigt zij
Christus.l" De overheid zou zich, in plaats
van zich met de godsdienst te bemoeien,
moeten beijveren voor de bescherming van
de zwakken.l? In plaats daarvan onderdrukt zi], zo stelt loris, de armen en ellendigen.20 Kortwegvat hij de situatie in het land

samen met de woorden: "Christus wort gecruyst unde Barabbas heeft vryheyt.v-!
Joris waarschuwt de overheid voor het
oordeel dat komt vanwege de vervolgingen.
Volgens Ioris is dat moment aanstaande.
De tijd genaakt dat God zelf wraak zal nemen.22 Bij het apocalyptische karakter van
de Prophecie oder weyssaging past dat Ioris
verschillende malen gebruik maakt van
beelden uit de Openbaring van Johannes.
Zo speelt in zijn geschrift de draak uit
Openbaring een rol. Volgens hem heeft de
waterdraak macht over de overheden.P
Aan het slot van zijn traktaat roept hij de
overheid op om de davidjoristen in bescherming te nemen tegen de waterdraak-" De manier waarop Ioris aan deze
bijbeltekst refereert is tekenend voor de
wijze waarop in dit traktaat de bijbel functioneert. loris' spreekt de taal Kanaans
maar citeert zelden tot nooit een tekst letterlijk. Naast de draak uit Openbaring figureert in loris' Prophecie oder weyssaging het
beeld van de hoer uit Openbaringen. De
hoer uit Openbaring heeft volgens loris de
macht gegrepen, met alle gevolgen van
dien.25 Waarschijnlijk moet men dit beeld
van Ioris vrij letterlijk nemen. Ioris zag in
vrouwelijke regeerders een bron van ellende. In de passages waar de hoer uit Openbaring op de voorgrond treedt, kritiseert
loris waarschijnlijk deze vrouwen.P Ook
legt loris een verband tussen tolerantie en
bijbelse profetieen van bijvoorbeeld het
land van melk en honing. Ruimte voor
hernzelf en zijn volgelingen staat bij Joris in
de context van het profetisch visioen van
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het komende vrederijk: "Hoort 0 du verdoryen werlt, du stoute verbannen boose aerde, waect op unde siet na dat compas, hoe
na uwen bestelden tyt wt sy. Hoort unde
siet. Die hemelen sullen van dauwe druypen unde die wolcken gerechticheyt reegenen unde sullen dat lieffelicke drooge lant,
dat eenlick unde verwoest leyt bevochtigen, groyende unde vruchtbaer maken, soe
dattet bloeyende sal werden, gelyck een lelye, lustich unde blyde in synen roecke syn
als Lybanon, alle die bergen sullen van soeten wyn druypen unde die hoevelen van
melck vloeyen.v'"
De Prophecie oder weyssaging begint en
eindigt dus met de verwachting van een ra-
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David [oris (15011556).

dicale breuk in de geschiedenis. loris lijkt
zichzelf te zien als de gene die als een profeet vooruit is gestuurd om te waarschuwen dat Gods oordeel naderbij komt.28 Op

sommige plaatsen in zijn traktaat plaatst
David loris zichzelf onmiskenbaar in de positie van profeet. Hij meent van God opdracht te hebben gekregen het oordeel aan
te zeggen. Dat hij zichzelf daardoor in de
ogen van mensen belachelijkmaakt, is minder belangrijk dan dat hij hiermee gehoorzaam is aan God. In zijn traktaat schildert
loris zichzelf af als een enkeling die door de
wereld om hem heen niet begrepen
wordt.29 In andere geschriften gericht aan
de overheid vindt men soortgelijke passages terug: loris is de profeet die de overheid
waarschuwt voor de straffende hand des
Heren.P In de Prophecie oder weyssaging
stuit men, met betrekking tot de positie die
loris voor zichzelf claimt, op dezelfde problemen als in zijn overige werk. Enerzijds
erkent hij dat er anderen zijn die net als hij
de overheid waarschuwen voor het kwaad
dat zij bedrijven en wijst hij de gewoonte
van sommigen hem aan te spreken als
'heer' van de hand; anderzijds neemt hij
bijbelwoorden in de mond die volgens het
bijbelverhaal door God zelf gesproken zouden zijn, zodat het lijkt of loris zichzelf op
eenzame hoogte stelt.
Niet alleen de overheid maakte, blijkens dit
traktaat, jacht op de davidjoristen. Ook de
batenburgers maakten loris en de zijnen
het leven zuur. Ian van Batenburg en David
loris waren na 1536 (conferentie van
doopsgezinden in Bocholt) met elkaar in
botsing gekomen. Batenburg had voorspeld dat wie van hun tweeen het eerste
overleed, de valse profeet was. Batenburg
werd in 1538 opgepakt en terechtgesteld en
dat bracht zijn aanhang in verwarring. Een
groot aantal volgelingen stapte over naar
David loris. De resterende batenburgers
bleven echter jacht maken op Ioris.31 Blijkens de Prophecie oder weyssaging nam loris de dreiging die van de batenburgers uitging bijzonder hoog op.
De Prophecie oder weyssagingwerpt op een
aantal zaken nieuw licht. Ten eerste blijkt
uit het traktaat dat loris al in een vroeg stadium van zijn carriere als leider van zijn
beweging, pleitte voor godsdienstige tolerantie, zonder dat dit pleidooi direct verbonden was met loris' opvattingen over het
zogenaamde 'met de wereld veinzen.F
Sterker nog: in de Prophecie oder ioeyssa-
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ging schrijft loris niet te willen veinzen om
zich bij de mensen vrienden te maken. loris
schrijft niet te handelen als de hypocrieten.33Waarschijnlijk is loris door zijn eigen
ervaringen met vervolgingen tot de overtuiging gekomen dat men met de wereld
mocht veinzen. In een ander geschrift uit
de bundel traktaten van David loris die berust bij de Provinciale bibliotheek Friesland hekelt loris namelijk eveneens in niet
mis te verstane bewoordingen degenen die
niet standvastig hun geloof belijden-"
In de tweede plaats blijkt uit de Prophecie oder weyssaging dat het conflict tussen
loris en Batenburg in loris' perceptie dermate ernstig was, dat hij zijn voortdurende
vlucht niet aileen wijtte aan de overheid
maar ook aan zijn doperse opponent. In de
Prophecie oder weyssaging wordt immers
gesuggereerd dat loris vanwege twee tegenstanders de wijk moest nemen: de overheid en de groep van Batenburg.P Ten derde geeft de Prophecie oder weyssaging uit
de eerste hand een indruk van de invloed
van de vervolgingen op het alledaagse leyen van David Ioris.36
De passages over Gods toorn over de overhe den tot wie David loris zich richt, roepen, zoals gezegd, vragen op. loris verzoekt
in zijn geschrift enerzijds de overheid om
tolerantie en dreigt anderzijds met Gods
oordeel. Deze tactiek lijkt weinig voor de
hand liggend: men zou eerder verwachten
dat loris tracht zijn adressanten gunstig te
stemmen om daarna met zijn verzoek om
dulding te komen. De stijl waarin loris zijn
Prophecie oder weyssaging he eft geschreyen, wordt begrijpelijk wanneer men aanneemt dat loris zich niet in de eerste plaats
heeft gericht tot de overheid, maar tot zijn
aanhangers. De overleveringsgeschiedenis
levert argumenten voor deze aanname.
De handschriften van Delft en Leeuwarden
zijn niet geschreven in de hand van loris
zelf. Het feit dat er nog steeds verschillende
handschriften van de Prophecie oder weyssaging bestaan, wijst erop dat dit geschrift
van loris in omloop is geweest en een grotere reikwijdte heeft gehad dan aileen het
Hof van Holland. Ook de verwijzing van
Huygelmumzoon naar een gedrukt exernplaar wijst in die richting. Het is onwaarschijnlijk dat het Delftse ofhet Friese handschrift de bron is geweest van een gedrukte
versie van de Prophecie oder weyssaging.
Geen van beide handschriften draagt namelijk de gebruikelijke drukkerssporen, zo-
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als aantekeningen van de zetter. Het is
mogelijk dat de beide handsehriften afhankelijk zijn van het gedrukte exemplaar en
dat men omwille van de kosten de Prop hecie oder weyssaging overschreef.
De Prophecie oder weyssaging heeft in
beide handsehriften een duidelijke indeling: een nieuwe paragraaf wordt aangegeven door middel van een ander lettertype.
Deze indeling is in het Friese handschrift
hetzelfde als in het Delftse handsehrift. In
het Friese handsehrift is de Prophecie oder
weyssagingingebonden met diverse andere
gesehriften van David Joris. Uit de indeling
van het handschrift valt af te leiden dat de
verschillende traktaten nooit afzonderlijk
in omloop zijn geweest, maar altijd in deze
ene bundel hebben bestaan. Versehillen
tussen het handschrift uit Delft en Friesland zijn er slechts op een punt, namelijk
de expliciete vermelding van David. Waar
het Friese handschrift leest "David, een
knecht des alderhoochsten" leest het Delftse handschrift "Een kneeht des alderhoochsten", In het Delftse handschrift staat
te lezen: "Ick seg ick, zy persoonlijck in der
stemmen shalven nae wille Gods unde
uwen behagen bereyt voor dat aensicht des
firm aments te comen ... ", Het Friese handschrift leest echter: "Ick, David"_37 Waarschijnlijk heeft de Delftse kopiist de kritiek
op de positie die loris voor zichzelf claimde
gekend en door kleine veranderingen in
het handschrift geprobeerd deze kritiek te
ondervangen.
De manier waarop de beide handschriften
zijn geredigeerd, het bestaan van verschillende exemplaren van hetzelfde trakaat en
de verwijzing van Huygelmumzoon naar
een gedrukte versie, wijzen erop dat de
Prophecie oder weyssaging in omloop is geweest. Dat kan betekenen dat loris zijn
traktaat niet alleen voor de overheid he eft
gesehreven maar ook voor zijn aanhangers.
Wanneer men aanneemt dat de Prophecie
oder weyssaging ook gericht was aan de davidjoristen wordt de stijl van het traktaat
begrijpelijk. Het dreigement in de riehting
van de overheid dat Gods oordeel zal komen over de vervolgers, kan dan worden
gei"nterpreteerd als een poging van David
loris am zijn aanhangers een hart onder de
riem te steken.
Mirjam van Veen is verbonden aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam, waar zij een onderzoek uitvoert naar het conflict tussen
Calvijn en Coornhert over het nicodemisme.
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Holland, 1539', Doopsgezinde bijdragen 23 (1997)
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in the
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The methods of survival as practiced by an anabaptist fugitive, David Ioris', in: The Mennonite Quarterly Review 41 (19B7) 46-57.
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18

19

Errata
In de nummering van de noottekens in de tekst
van het artikel 'Nieuwe perspectieven voor de Nederlandse kerkgeschiedenis' van Mirjam de Baar
in de vorige aflevering van TNK zijn enkele hinderlijke fouten geslopen. De lezer kan de correcte
eindnoten vinden door bij het nootteken 1 (onderaan linkerkolom p. B7) tim nootteken 32 (linkerkolom p. 94) in de tekst telkens 1 op te tellen. Het
nootteken 0 (linkerkolom p. 94) hoort bij eindnoot
34. Bij het nootteken 33 (linkerkolom p. 94) tl m 44
(rechterkolom p. 95) in de tekstdient telkens 2 opgeteld te worden bij het vinden van de correcte
eindnoot. Kortom: de noottekens 1 tl m 32 in de
tekst corresponderen met de eindnoten 2 tI m 33;
nootteken 0 correspondeert met eindnoot 34; de
noottekens 33 tl m 44 corresponderen met de
eindnoten 35 tI m 46.
Bij het artlkel 'Het onbedoelde rendement van
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de kleinseminaries in het katholieke zuiden van
Nederland' van Peter Nissen zijn zowel in de nummering van de noten in de tekst als in de nummering van het eindnotenapparaat fouten gemaakt.
De correcte combinatie van noottekens en eindnoten is te vinden door de navolgende aanwijzingen.
De noottekens B (linkerkolom p. 99) tim nootteken
19 (rechterkolom p. 100) in de tekst corresponderen met de eindnoten 7 tim lB. Het nootteken 221
(rechterkolom p. 100) in de tekst correspondeert
met de eerste eindnoot 19 CW. van der Heijden, Het
herengoed Veebeek te Berlicum. De geschiedenis
van het herengoed Veebeek gelegen aan de Veebeek
te Berlicum. Historische studie, Berlicum 1993, 6773). Het nootteken 22 (rechterkolom p. 100) in de
tekst correspondeert met de tweede eindnoot 19
(Knippenberg, 150 jaar, 6). De noottekens 23 tim
55 in de tekst horen bij de eindnoten 20 tl m 52.
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Recensie- artikelen

Ongemakkelijke biografie
Van Deursen over prins Maurits

Dominee krijgt geen vat op militair
A.Th. van Deursen, Maurits van Nassau
1567-1625. De winnaar die faalde. Amsterdam [Uitgeverij Bert Bakker] 2000. - 332 p.
- ISBN 90-351-2272-0 - f 39,50 (Rijksmuseurn Amsterdam f 36,50). Belangrijke aanvullingen op Van Deursens beeld van de
prins zijn te vinden in de catalogus die is
verschenen bij de expositie in het Rijksmuseum: K. Zandvliet (ed.), Maurits, prins van
Oranje, Zwolle [Waanders Uitgevers] 2000.
- 508 p. - ISBN 90-400-9497 -7 - f69,50.

Truiden en Grave, werd de toon gaandeweg
zwaarmoediger. De taak viel Dolegius, zo
ver van huis en gezin, merkbaar zwaar. De
evangeliedienaar voelde zich zeer ongemakkelijk en onveilig temidden van het
ruige krijgsvolk. "t Geraes ende wildicheijt,
die hier ommegaet, is deghene die daer
niet aen gewent en is, pijnelijck", verzuchtte de predikant. Afgezien van de zondagse
en donderdagse predikaties kon hij ook
maar weinig stichtelijke arbeid verrichten,
zodat hij met lezen en studeren de tijd
De Delftse predikant Daniel van der Dole- moest proberen te doden. Zelfs het verrichgen (Dolegius) beyond zich in de zomer ten van deze geestelijke arbeid was in de
van 1602 in een voor hem onbekende en ui- praktijk niet eenvoudig, aangezien de heterst ongemakkelijke omgeving. Op last ren Gedeputeerde Staten zijn tent hadden
van de Staten-Generaal volgde hij, gezeten opgeeist ten behoeve van hun knechten.
op een houten kar, wekenlang de duizenDe predikant moest hierdoor zijn toevlucht
den manschappen van het leger van prins zoeken tot een van de oncomfortabele leMaurits op de jaarlijkse veldtocht tegen de gerkarren.'
Spaanse vijand. Samen met hofprediker JoDolegius was een andere behandeling
hannes Wtenbogaert moest hij predikaties
gewend. Opgegroeid in calvinistisch milieu
te velde verzorgen en waar no dig gewonde
in Brussel en Antwerpen, waar zijn vader
soldaten geestelijke bijstand verlenen. In Jan van der Doleghen schoolmeester was,
zijn eerste brief aan het thuisfront, op 18 werd hij al op jonge leeftijd voorbestemd
juni verzonden vanaf de Schenckenschans
voor het predikambt. Als alumnus van Tho(Land van Kleef) waar de compagnieen mas van Thielt studeerde hij in de jaren
zich verzamelden, meldde hij nog opge1582-1584 in het gereformeerde bolwerk
wekt: "Ick ben in de hoope van Sijne Excel- bij uitstek, Geneve, Na examinatie door de
lentie [prins Maurits] en sal dienen de Hol- classis Delfland ontving hij in 1590 een belanders. Godt laet mijne dienst vruchtbaer roep van Delft, waarmee hij onmiddellijk
sijn", Wei verbaasde hij zich erover dat de
een grote stadsgemeente als werkterrein
legers opdracht kregen uitgerekend op een kreeg, met daarbij behorende inkomsten,
door de Staten-Generaal uitgeroepen bid- wooncomfort en status. Twee jaar later trad
en vastendag - die hoewel op een woenshij in het huwelijk met Jannetge Wijdag gehouden een verplichte zondagsrust
nantsdr. uit Den Haag, een voormalig kamet zich meebracht - in zuidelijke richting menierster van een prinses van Oranje.s
te marcheren. In het leger golden blijkbaar
Groot moet voor hem dan ook het contrast
andere normen, dat was hem inmiddels al geweest zijn tussen deze riante en veilige
wei duidelijk.
positie binnen de Delftse stadsmuren en de
In de daaropvolgende brieven, in de peontberingen van de legerkampementen in
rio de tot 10 augustus verzonden vanuit res- het open veld.
pectievelijk Nijmegen, Halmaal bij SintDolegius is slechts een figurant geweest
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hart en nieren en dat bepaalde ook zijn
do en en laten. Van Deursen, die het als eerste he eft aangedurfd een moderne biografie te schrijven over deze meest omstreden
telg uit het Oranjehuis, heeft dit ook begrepen. Het grootste deel van zijn boek bestaat
uit een verslaglegging van de vele veldtochten die onder leiding van prins Maurits zijn
gemaakt. De menselijke kant van de legeraanvoerder blijft in deze beschrijving van
cl (;1
de talrijke wapenfeiten echter onderbe.s:_0'
licht, zodat niet duidelijk wordt hoe hij fortuin en misfortuin heeft ondergaan, wie de
grootste invloed had op zijn beslissingen
en wat zijn persoonlijke motieven en drijfveren zijn geweest.
Toch weerhoudt dit beperkte zieht op
zijn hoofdpersoon de Amsterdamse emeritus-hoogleraar van de Vrije Universiteit er
niet van zijn lezers te verzekeren dat de
prins zijn leven lang een onverzaagd strijder was voor het ware gereformeerde
geloof, die vanuit een diepe geloofsovertuiging kwam tot zijn keuze voor de contraremonstrantse partij. De bewijsvoering daarvoor is evenwel mager en op sommige
punten tegenstrijdig. Een voorname aanwijzing voor de gereformeerde gezindheid
van Maurits ontleent Van Deursen aan de
opvoeding van de jonge prins, die zieh voltrok in het gezelschap van onversneden
calvinisten als Jan van Nassau en Willem
Lodewijk van Nassau.
De in zijn jeugd ingeprente beginselvastheid weerhield Maurits er blijkbaar
niet van jarenlang zijn oor te lenen aan hofprediker Johannes Wtenbogaert, die al in
een vroeg stadium openlijk zijn bedenkingen uitte tegen bepaalde elementen van de
in het leven van prins Maurits. Hij heeft de gereformeerde leer, met name met betrekkapitein-generaal tijdens de veldtocht die king tot de predestinatie. Ook stemde hij in
1610 zonder mankeren in met het voorstel
eindigde met een drie weken durend suecesvol beleg van Grave weliswaar van nabij van Wtenbogaert om Conradus Vorstius
naar Leiden te halen als opvolger van de
meegemaakt, maar zal op gepaste afstand
zijn gebleven. De prins, zijn halfbroer Freoverleden Jacobus Arminius, terwijl deze
derik Hendrik - die in deze weken zijn eer- hoogleraar in de theologie op dat moment
ook internationaal al in de zeer kwade reuk
ste ervaringen opdeed als toekomstig Stestond van het socinianisme (loochening
dendwinger - en andere vooraanstaande
officieren lieten zich geestelijk bijstaan van de Goddelijke Drieeenheid),
Maurits liet zich in zijn alledaagse handoor Johannes Wtenbogaert, terwijl Dolegius zieh vooral moest bekommeren om de delen ook allerminst lei den door de geremanschappen. De Delftse predikant liet formeerde beginselen van levensheiliging,
zieh in zijn brieven dan ook niet uit over de die hoge eisen stelden aan het zedelijk gemens Maurits, anders dan dat hij het volste drag van gelovigen. Dat hij zieh niets aanvertrouwen had in diens militaire inzieh- trok van het vierde gebod, de zondagsheiliging, kan gerechtvaardigd worden uit het
ten.
Wie hedentendage de Oranjeprins wil pragmatisme dat nu eenmaal overheerste
begrijpen zal hem eveneens primair moe- in het krijgsbedrijf. Dat prins Maurits zich
ten ontleden als militair. Want dat was hij in op seksueel gebied veelvuldig en nauwe-
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lijks verholen schuldig maakte aan 'grove
zonden', maakt het orthodox-gereformeerde stempel dat Van Deursen hem zo graag
wil geven er echter niet geloofwaardiger op.
De losse zeden van de Oranjeprins worden
in het boek weliswaar niet verzwegen,
maar lijken door de summiere beschrijving
bijna tot een voetnoot te worden gereduceerd. Zo lezen we niets over de woede-uitbarsting van Maurits in de richting van
Wtenbogaert, nadat de hofprediker hem in
1616 gekapitteld had over diens zedeloze
gedrag. Het valt moeilijk te gel oven dat een
dergelijke gebeurtenis niet vermeldenswaard was in het Iicht van de verwijdering
die kort daarna tussen beiden optrad.
De fixatie van de auteur op het gereformeerde motief van Maurits hindert hem
ook in de analyse van het conflict tussen de
prins en zijn grote rivaal, landsadvocaat Iohan van Oldenbarnevelt. De relatie tussen
beide hoofdrolspelers in de Bestandstwisten vormt een rode draad in het boek, maar
wordt teveel bezien vanuit botsende geloofsovertuigingen. "Het wezenlijke verschilpunt was dat Maurits zich in het godsdienstgeschil bij de grote meerderheid
wilde aansluiten en Oldenbarnevelt niet",
aldus Van Deursen Cp.264). Dat deze gereformeerde meerderheid een minderheid
vormde van de totale bevolking in de Republiek - aangezien het grootste deel van de
Hollanders in die periode bij andere kerken
was aangesloten, danwel kerkelijk ongebonden was - komt in het verhaal niet of
nauwelijks naar voren. Hierdoor blijft onderbelicht dat Oldenbarnevelt met zijn politiek de belangen van een andersoortige
meerderheid trachtte veilig te stellen, namelijk ook van degenen die niets moesten
hebben van het calvinisme en bevreesd
waren voor gereformeerde gewetensdwang
en intolerantie.
Van Deursen blijft in zijn schets van de
politieke en religieuze conflicten op het niveau van de prins en de Staten, die min of
meer neergezet worden als willoos instrument van de landsadvocaat. In werkeIijkheid was het Statenbeleid echter grotendeels de resultante van een moeizaam
afstemmingsoverleg tussen de stemhebbende leden (steden en adel) en he eft 01denbarnevelt zeker niet altijd volledig zijn
stempel kunnen drukken op de gevolgde
koers. Met meer oog voor de opstelling van
de onderscheiden steden in de Staten had
Van Deursen een beter beeld gekregen van
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de religiepolitiek van Staten en landsadvocaat.
Als Van Deursen de prins ook in het conflict met Iohan van Oldenbarnevelt had beoordeeld als een militair strateeg, in plaats
van als een primair uit religieuze motieven
handelend persoon, dan zouden veel van
de 'zetten' die de stadhouder in het schaakspel met de landsadvocaat heeft gedaan,
beter te verklaren zijn geweest. Zo was de
demonstratieve kerkgang van de prins bij
dominee Rosaeus en de contraremonstranten in de Haagse Kloosterkerk geen
demonstratie van religieuze verbondenheid, maar zonder twijfel een zorgvuldig
gekozen stap in een politiek gevecht. Bij dit
gevecht was de stadhouder primair uit op
het veiligstellen van de 'dynastieke' belangen van het Oranjehuis, waarbij hij wilde
afrekenen met het Hollandse particularisme ten gunste van een grotere eenheid en
veiligheid van de Republiek. De kerk Iijkt
voor hem toch bovenal een middel geweest
te zijn om dit doel te bereiken, hetgeen ook
blijkt uit de opstelling van Maurits tegenover de asp iraties van de gereformeerden
na het uiteengaan van de Dordtse synode.
Hij ontnam de kerkelijke partij to en onmiddellijk al hun hoop op een grotere invloed van de gereformeerde kerk op de
overheid.
AI met al overheerst na lezing van Van
Deursens biografie van prins Maurits de indruk dat de auteur, net als destijds Dolegius, er niet in is geslaagd zich voldoende in
te leven in de harde militaire wereld, waarin de prins zich als een vis in het water
voelde en die zijn eigen zeden en normen
kende. Hierdoor heeft hij uiteindelijk onvoldoende vat weten te krijgen op de drijfveren van zijn hoofdpersoon en is het portret van de prins helaas te flets en enigszins
ongeloofwaardig geworden.
P.H.A.M. Abels
Noten:
1 De brieven van Dolegius, die hij stuurde aan zijn
Delftse ambtgenoot Arent Cornelisz. Storm van 'sGravesande zijn te vinden in het Gemeentearchief
Delft. Zij behoren tot de zogeheten Collectie Arent
Cornelisz., die onderdeel uitmaakt van het onlangs
opnieuw geordende en ge"inventariseerde Archief
van de Nederlandse Hervormde Kerk, inv.nr. 67.
2 A.Ph.F. Wouters, P.H.A.M. Abels, Nieuio en ongezien. Kerk en samenleuing in de classis Delft en Del/land 1572-1621, deel 1: De nieuwe kerk, Delft 1994,
608-609.
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Een lokale voetnoot bij de (voor)geschiedenis van

Afscheiding en Doleantie

De winterslaap van de gereformeerde Pietisten
Iohn Exalto
e geschiedenis van het gereformeerde pietisme in Nederland
rand de eeuwwende van 1800 geldt
in het historisch onderzoek als een soort
'intertestamentaire' periode. Verreweg het
meeste onderzoek naar de achttiende
eeuw houdt zo rand de jaren zeventig,
tachtig halt. Wat de Afscheiding betreft
zoekt men de voorgeschiedenis van de kleine luyden vaak niet veel verder terug dan
tot 1800. Dat jaar functioneert in de praktijk als een soort pietistische waterscheiding tussen het Documentatieblad Nadere
Reformatie en het Documentatieblad voor
de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800,
dat zich de laatste jaren bovendien nauwelijks bezighoudt met het eerste decennium
van de negentiende eeuw.
Ik wil hier geen afdoende verklaring geven voor wat wei de winterslaap van de gereformeerde pietisten is genoemd.! Mijn
doel is beperkter: ik wil in wat volgt enkele
verspreide gegevens over lokaal pietisme
samenlezen. Dat zou ons inzicht in de 'intertestamentaire' periode kunnen verrijken. Onder 'pietisme' versta ik het orthodox
pratestantisme, dat zich onvoorwaardelijk
hield aan de Drie Formulieren van Enigheid en de innerlijke doorleving van zonde
en genade v66r alles noodzakelijk achtte. Ik
trek de lijn van de late achttiende eeuw
door tot de vroege twintigste eeuw. De 10catie is Lunteren, een plattelandsdorp in de
Gelderse Vallei. De hervormde kerk ter
plaatse staat momenteel te boek als een
van de 'zware', bevindelijke domicilies van
de Gereformeerde Bond.? Aan het einde
van ons verhaal kijken we in hoeverre de
historiografische inzichten van Peter van
Rooden en Jan Zwemer opgaan voor deze
lokale voetnoot.

D

Coster en zijn HeUenbroek-compilatie
Wouter Robbert Coster (1736-1813)
was
een leke-theoloog, wiens beraep onbekend
is. Hij woonde zijn leven lang in Lunteren.
In 1790 leverde hij bij de classis Overveluwe
een manuscript in ter apprabatie. Onder
aanvoering van Ahasverus van den Berg -
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een irenisch predikant, die een belangrijk
aandeel had in de totstandkoming van de
nieuwe psalmberijming van 1773 en de
eerste gezangenbundel van 1806 - wees de
classis het echter voorlopig af wegens "eenige harde uitdrukkingen", Coster he eft zijn
manuscript waarschijnlijk nooit opgehaald
omdat hij die harde uitdrukkingen kennelijk niet wilde veranderen. Het is dus nooit
gepubliceerd. Vermoedelijk doelde de classis met haar bezwaar op de nogal pregnante formuleringen omtrent de predestinatie
en de daarmee samenhangende visie op de
menselijke onmacht ten goede.
Coster ondertekende in 1753 (of mogelijk later) het reglement van de Staten van
Gelderland op de oefeningen en catechisaties. Hij was dus conventikelleider en! of
catechiseermeester. Het schrijven van zijn
manuscript hing daar natuurlijk direct mee
samen. Het raamwerk voor Costers catechese-methode wordt gevormd door Abraham Hellenbraeks populaire vragenboekje
(1706). Hij vulde het verder in met behulp
van onverdachte vaderen der Nadere Reformatie als Wilhelmus a Brakel, Franciscus
Ridderus en Aegidius Francken. Hier en
daar treffen we een eigen, achttiendeeeuws pietistisch accent aan."
Ahasverus van den Berg, die juist in deze
jaren zijn eigen catechetiek publiceerde het KORT ONDERWI]S in de meeste Leerstukken van den Christelyken Godsdienst,
getrokken uit de Bybelsche Historie (1789) was waarschijnlijk niet zo ingenomen met
Costers pietistische opvoeding der jeugd.
Hij koos, samen met zijn vriend J.E Martinet uit Zutphen, de weg van de fysico-theologie. Als redelijk denkend en reforrnatorisch-verlicht mens was hij afkerig van alles
wat zweemde naar radicaliteit en extremisme. De schadelijke gevolgen van zo'n radicale doorleving van zonde en genade waren immers in de jaren 1749-1750 in
Nijkerk aan het licht gekomen. Mensen
werden toen letterlijk geschokt, barstten in
luid geween uit en sommigen moesten
zelfs bewusteloos de kerk uitgedragen worden.
Nu he eft Coster voor zover bekend zich
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niet in die beroeringen gemengd, noch deze gestimuleerd in eigen kring. Hij leverde
zijn manuscript dan ook pas in 1790 bij de
classis in, al zal hij er vermoedelijk heel wat
jaren aan gewerkt hebben. De Nijkerkse beroerten schijnen wei naar Lunteren te zijn
overgewaaid, maar concrete feiten daarover ontbreken.
Costers pietistische
geloofsbegrip was radicaler dan dat van Van
den Berg. De mens is volgens hem ten
enenmale onmachtig tot geestelijk goede
daden, hij is dood in zonden en misdaden,
een verdorven schepsel. De wedergeboorte
of regeneratie
is een eenzijdig goddelijk
wonder, een genadewerk van de Heilige
Geest in het hart, waaraan de mens niets
kan bijdragen. Hij moet weliswaar de 'middelen' waarnemen (de prediking beluisteren, zelf de Bijbellezen en God in het gebed
smeken om behoud), maar deze leiden niet
tot bekering, hoewel God ze wei kan gebruiken." Omdat volgens het achttiendeeeuwse pietisme niet iedere kerkganger die
uiterlijk onberispelijk
leefde, bekeerd en
dus gelovig was - het verschil tussen
'schijn' en 'zijn' - werd de spanning tussen
de menselijke verantwoordelijkheid
en de
goddelijke verkiezing tot grote hoogte opgevoerd. Vandaar die uitbarsting in Nijkerk.

Veel van die oefenaars en conventikelvromen waren gereformeerde pietisten. Zij
vonden in de gereformeerde kerk van hun
dagen niet die geestelijke 'teerkost' op de
weg naar de eeuwigheid, waar hun hart om
vroeg. In bepaald opzicht was het conventikel een vorm van kerkelijke 'tegencultuur'.
Er is echter ook een aantal gevallen bekend
waarin de oefenaar de plaats van de predikant innam tijdens een vacature; soms
spraken zij dan zelfs op zondag de gemeente vanaf de kansel toe."
Nog tijdens Costers leven werden er in
Lunteren twee oefenaars door de kerkelijke
leiding aangesteld. Hendrik Iansz, van
Schothorst, lidmaat te Lunteren, werd door
zijn predikant "opgewekt, en aangemoedigt" om de gemeente "van tijd tot tijd met
een oeffening overeenkomstig het vastgestelde Reglement te stich ten". Tijdens zijn
examen bleek hij voorzien van "de nodige
kennis, en verdere geschiktheden die tot
het doen van zodanige oeffening gevordert
worden". Van Schothorst verklaarde zich
"naauwkeurig" te zullen houden aan het
reglement en beloofde naar Arnhem af te
reizen om de daar in het classisarchief berustende gereformeerde confessie te ondertekenen. De aanstelling geschiedde in
1804 door ds. J-J. Lorgion van Lunteren en
Reneman en Van Schothorst
zijn collega A. van den Ham van Otterlo.
Lubbert Reneman, eveneens lidmaat te
Vandaar ook dat de Staten van Gelderland
Lunteren, kreeg ook een officieel-kerkelijke
verdere escalatie en nieuwe uitbarstingen
aanstelling tot oefenaar,? Reneman werd in
wilden voorkomen door de registratie van hetzelfde jaar tot ouderling verkozen in de
aile 'oefenaars' in haar ressort. Vanaf 1753 nieuw ingestelde kerkenraad.f
waren zij verplicht het reglement van de
Waarom stelde de kerkenraad nu zelf
Staten te ondertekenen, waarmee zij zich oefenaars aan? Coster was immers nog
onderwierpen aan de kerkelijke leiding en maar kort geleden in conflict gekomen met
zich conformeerden aan de kerkelijke leer. de classis. Was de kerkelijke leiding het beOefenaars behoorden niet tot het officieel- lang van de conventikels in gaan zien? Of
kerkelijke circuit. Zij gaven leiding aan betekende de positief-geformuleerde aangodsdienstige bijeenkomsten die meestal
stelling een registratie en regulering van
in particuliere huizen plaatsvonden. De oe- zelfgeroepen semi-dominees? Vragen die
fenaars waren gewoonlijk van bescheiden, nietmet een eenvoudigja ofneen te beantzoniet lage sociale afkomst. Op de convenwoorden zijn. Bestonden de conventikels
tikels hielden zij een godsdienstige oefe- van Reneman en Van Schothorst trouwens
ning, waar zij veelal een Bijbelgedeelte ver- uit hetzelfde publiek als dat van Coster?
handelden. Hun kennis berustte op Waarschijnlijk - maar feiten daarvoor ontzelfstudie, van de Bijbel uiteraard, maar breken - wilde de kerkenraad inderdaad
ook van theologische lectuur. Onder hen controle houden ofkrijgen op de conventibevonden zich catechiseermeesters en on- kelso Zij voorkwam daarmee wellicht de
derwijzers, die op zo'n conventikel niet in vervreemding van het pietistische kerkvolk
dier voege optraden, maar hun ambt ver- van de gevestigde kerk met haar reguliere
schafte hen wei de kennis en de gave van erediensten. Daarop wijst ook de verkiehet woord, die daarvoor no dig waren. Een zing van Reneman tot ouderling. Onduidebepaalde categorie van deze semi-domilijk is, wat er precies bedoeld wordt met de
nees gaf leiding aan verschillende convenzinsnede uit de aanstellingsbrief: "om de
tikels in een bepaalde regiof
gemeente, van tijd tot tijd met een oeffe-
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ning overeenkoomstig het vastgestelde Reglement te stichten", Werd met die gemeente de hele kerkelijke gemeenschap bedoeld
en gingen zij dus zo nu en dan voor in de
eredienst? Maar Lunteren had zelf immers
een predikant. Duidt "de gemeente" op
stichting in conventikelverband, dan was
er in ieder geval geen sprake van een absolute antithese tussen kerk en conventikel,
dus waarschijnlijk ook niet tussen pietisme
en publieke kerk. Missehien vormden Reneman en Van Sehothorst wei het pietistisehe supplement van de verder goed funtionerende predikant Lorgion.
Van den Steen en zijn
belijdeniscatechisatie
Het is niet bekend wanneer Reneman en
Van Sehothorst hun oefenaarschap beeindigd hebben. Officiele opvolgers van kerkelijke zijde kregen ze in ieder geval niet.
De funetie van oefenaar en eateehiseermeester werd vaak in een persoon verenigd. Wouter Robbert Coster is er een aanwijzing voor. Dat wil niet zeggen dat de
dominees zelf niet catechiseerden. In de
vroege negentiende eeuw was er sprake
van een toenemende aandacht voor de catechese door de heren predikanten zelf."
De aehtergrond van die toegenomen aandacht was de rol die de clerus zichzelf toebedeelde: de verlichte en deugdzame besehaving van het onwetende yolk. Maar
ook in de vroege negentiende eeuw lieten
de predikanten het godsdienstonderwijs
ook vaak (gedeeltelijk) aan catechiseermeesters (m/v) over; in 1816 waren er in de
Nederlandse Hervormde Kerk 345 in functie.l'' Vooral in de grote steden, waar uit de
aard der zaak vele catechisanten onderricht moesten worden, waren zij aetief.
Het is onbekend of er in Lunteren in de
negentiende eeuw eateehiseermeesters aetief geweest zijn. Erg waarschijnlijk is dat
niet. In zo'n plattelandsgemeensehap werd
er in de zomer gewoonlijk niet geeatechiseerd omdat veel kinderen hun ouders op
het land moesten bijstaan. Bovendien was
Lunteren niet groot, zodat de predikant het
zelf wei af kon. Het is bekend dat dominee
Iohan Gerard van den Steen (1803-1886)
zelf de belijdeniscatechisatie verzorgde. In
1832 werd hij er als kandidaat in de heilige
godgeleerdheid tot predikant bevestigd; hij
zou hier blijven tot zijn emeritaat in 1876.ll
Over Van den Steen is niet veel te vertellen.
De Lunterse pietisten spraken harde woorden over hem. Daar zullen we in de volgen-

14

de paragraaf nog op terug komen. Zelf
heeft hij geen gesehriften nagelaten; wei
zijn de vragen en antwoorden bekend, die
hij zijn catechisanten ter voorbereiding op
de geloofsbelijdenis voorlegde. Ze werden
in 1835 opgetekend door Hendrikje van
Sehothorst.
Uit dit belijdenisonderricht leren we Van
den Steen kennen als een 'liberale' dominee zoals er in zijn tijd zoveel waren. In welke theologisehe eategorie men deze dominees ook in kan delen - zij hadden allen
een verliehte attitude, voelden zich leraren
van het volk, ontplooiden een beschavingsoffensief, geloofden in een deugdzame opvoeding van de mensheid en waren derhalve heel wat minder negatief over de
menselijke onmacht ten goede dan de gereformeerde pietisten, Zij ondertekenden
bij hun ambtsaanvaarding weliswaar de
Drie Formulieren van Enigheid, de eonfessionele beginselverklaringvan de hervormde kerk, maar sinds 1816 was er de befaamde formule dat zij daarmee instemden voor
zover en niet omdat ze overeenstemden
met de Bijbel. Er was dus mogelijkheid tot
eigen interpretatie afwijkend van de eonfessioneel geijkte, ofwelleervrijheid.
De belijdeniscatechese van Van den Steen
maakt overigens duidelijk dat die 'liberale'
dominees veel gemeen hadden met de gereformeerde orthodoxie van de drie formulieren. Maar op een aantal punten is er wei
verschil. Dat blijkt als we Van den Steens
eateehese vergelijken met die van Coster.
Voor de duidelijkheid zij nog opgemerkt
datVan den Steens eateehese van beperkte
omvang is, in tegenstelling tot Costers
eompilatie - Van Steen heeft dus minder
ruimte om zijn gevoelens nader te expliciteren.
De orde van behandeling van beide metho den is grofweg dezelfde: de natuurlijke
godskennis, de Bijbel, de Godsleer, schepping, zondeval, verlossing, bekering en geloof, de kerk, de sacramenten, het leven na
de dood. Dat zegt overigens nog niets over
overeenkomsten dan wei versehillen, aangezien dit vrucht is van enkele eeuwen dogmatisehe ontwikkeling.
Soms is het taalgebruik veelzeggend.
Volgens Coster is de Bijbel geschreven door
"profeeten en andere godvruehtige mannen" (het Oude Testament) en door "evangelisten en apostelen" (het Nieuwe Testamentl.F Van den Steen noemt deze
profeten, evangelisten en apostelen "brave
menschen"!" In tegenstelling tot Coster
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verloren en uitverkoren zondaar, op de tijd
door God bepaald, "kragtdadig" veranderd
en overgebracht van de staat der natuur tot
de staat der genade. Zo wordt hij een nieuw
schepsel. Opent de Geest zijn ogen, dan
delen beiden op dezelfde wijze. Beiden leert hij zichzelfzien "in zijn dood-, doem-,
stellen de vraag of Gods voorzienigheid ook vloek- en helwaardigheid ... en leerd op al
over "kleine dingen" gaat, die ze bevesti- het eigen de dood schrijven, en wenscht
gend beantwoorden met een verwijzing dan zoo maar aileen ten koste van vrije en
naar Mt. 10:29: geen musje valt van het dak ongehoudene genade gesaligd te worzonder de wi! van de hemelse Vader. 14 Bei- den".18 In de vierschaar Gods wordt de
den stellen eveneens de vraag: "Wat is de mens gerechtvaardigd, dat wil zeggen vrijmensch?". Het antwoord is identiek: een gesproken van zijn schuld en straf, en ontredelijk wezen bestaande uit ziel en Ji- vangt hij recht op het eeuwige leven. Hij
chaam.l'' De mens is volgens beiden ge- krijgt hier persoonlijk deel aan door de verschapen naar Gods beeld en bezat in zijn diensten van Christus aan te nemen en toe
te eigenen door het geloof - God schenkt
oorspronkelijke staat dat beeld, bestaande
de mens deze uit genade.l? Het zaligmauit kennis, gerechtigheid en heiligheid.
kende geloof "is een vertrouwen des harDoor de zondeval van Adam, het stamhoofd van het menseJijk geslacht, he eft hij ten, waardoor een gelovig mensch, niet aidat echter verloren - volgens Van den Steen leen de gantsche Schriftuur voor waaragtig
houd, maar ook bijzonder op Christus als
"grootendeels", volgens Coster "geheel'tl"
Dat is een veelzeggend onderscheid, om- zijn zaligmaker, en door Hem op God ter
zaligheid vertrouwd't-?
dat er een verschil in mensvisie uit blijkt.
Van den Steen hanteerde een andere inCoster legt in heel zijn catechese sterk de
nadruk op de totale doodstaat van de steek, waarin zijn grotere optimisme over
de mens naar voren komt. In Iezus geloven
mens, zijn algehele onmacht ten goede.
Van den Steen erkent dat ook wei, maar po- betekent "erkennen dat God Hem gezonden he eft om ons gelukkig te maken", Dat
neert het zonder er verder op in te gaan.
Costers negatieve mensvisie wortelt me- betekent tegelijk dat ik mijzelf als een zonde in zijn predestiniaanse theologie: "het is daar moet beschouwen, van Hem al mijn
heil verwachten en zijn bevelen opvolgen.
het kleinste getal" dat uitverkoren is; "eenige" zullen "ter genade komen door Chris- Wij bekeren ons wanneer we het kwade latum".17Weik middel he eft God tot onze red- ten en het goede do en - "De mensch he eft
hiertoe de hulp van God noodig". Hieruit
ding daargesteld?, vraagt Van den Steen.
"Hij he eft zijnen Zoon in de wereld gezon- spreekt een minder radicale zonde- en geden door wien wij allen kunnen gelukkig nade-opvatting dan bij Coster. Die bekeworden", antwoordt de Lunterse dominee ring moet volgens Van den Steen ons gehekortweg. Over Gods Zoon onderwezen zij Ie leven worden voortgezet, al behouden
de Lunterse jeugd op heel andere wijze. "de beste menschen ... altijd nog hunne geCoster behandelde de ambten van de Mid- breken", "Maar geschied dan de bekeering
delaar (pro feet, priester en koning) en de niet op eenmaal? Neen, de mensch kan wei
trappen van Christus' verne de ring en ver- door de eene of andere omstandigheid tot
hoging. Van den Steen richtte de focus met nadenken geraken en zoo tot staan komen,
name op de 'aardse' geschiedenis van Ie- maar dan is het bekeeringswerk eigenlijk
eerst begonnen, doch hij wordt niet in een
zus. Waar Coster vooral Christus' Middeoogenblik als door een wonder zoo geheel
laarschap centraal stelt, is bij Van den Steen
Iezus' voorbeeld belangrijk (zonder dat omgezet." "Hoe hebben wij dat te uerstaan?
evenwel van zijn Middelaarschap en God- Dit hebben wij zoo te verstaan dat indien
heid los te koppelen): "Hoe gedroeg zich Ie- wij ons met ernst op geloof en bekering
zus omtrent de menschen? Zeer liefderijk toeleggen God ons dan ook alles wil schenzelfs jegens zijne bittere vijanden. Hij had ken wat wij nodig hebben om betere mennooit groote vreugde, dan wanneer Hij an- schen worden."
deren konde weldoen."
Bekering is voor Van den Steen een opVoor de gereformeerde pietisten was de be- waartse weg in heiligheid, voor Coster een
kering een radicale ommekeer. Zo be- radicale ommekeer "als door een wonder".
schrijft ook Coster dat proces. Door de wer- Blijft het leven van de gelovige bij Coster
king van Gods Geest wordt een in zichzelf enigszins in het dogmatisch luchtledige

rept hij met geen woord over de onfeilbaarheid van de Bijbel, alsmede de goddelijke
opdracht tot haar op-schrift-stelling.
De met name onder gereformeerden geliefde locus van de voorzienigheid behan-
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en verplicht deel te nemen. Maar hier past
wei een nauwkeurig zelfonderzoek of men
gelovig is: "Los en onbedagtsaam sonder
vooraf zelfs onderzoekinge te doen, aan de
tafel des Heeren te naderen, is een godonteerend handelen, dezulke eeten en drinken zigzelven een oordeel'V! Het heilige
komt de honden niet toe. "Uiterlijke schijnbelijders sonder ware zelfskennis hebben
ook geen recht tot die teekenen.v= Maar zij
die de goede keus gedaan hebben, mogen
niet afblijven. Een dergelijke pietistisch gewetensonderzoek was Van den Steen
vreemd, al hield hij zijn belijdeniscatechisanten ook de genoemde kenmerken uit het
avondmaalsformulier voor. We mogen niet
lichtvaardig aangaan, meende Coster.
"Wanneer handelen wij omtrent het
Avondmaal het beste?", vroeg Van den
Steen. Hendrikje van Schothorst tekende in
haar eigen dialect uit zijn mond ook het
antwoord op: "Dat wij hetzelve niet ligvaardig verzuim",
Roelofsen en Van Schothorst
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Ahasuerusvan den
Berg (1733-1807),predikant van achtereenvol gens Bruchern en
Kerkwijk, Barneveld en
Arnhern. Hij was een
van de rnedewerkers
aan de Psalrnberijrning
van 1773.
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zweven, Van den Steen wijst hem conform
zijn beschavingsideaal op zijn plichtsbetrachting in de weg der heiligmaking. De
algemene les die Iezus hiervoor gaf was
"Matth. 22 vs. 37: Hebt God liefboven alles
en uwen naasten als uzelven",
Een laatste sprekend verschil tussen de
Lunterse 'liberale' dominee en de pietistische oefenaar betreft een zichtbare implicatie van het geloof: de deelname aan het
sacrament van het heilig avondmaal. Volgens Van den Steen mogen we ons niet aan
het sacrament onttrekken - gebeurde dat
misschien door de pietistische Lunterse gelovigen? - omdat Iezus ons geboden he eft
avondmaal te houden. De vereisten voor
"eenen waardig Avondmaalganger" zijn
een boetvaardige gemoedsgesteldheid, een
vertrouwen op Gods genade in Iezus Christus en een oprechte broederliefde. Ook volgens Coster zijn alle gelovigen gerechtigd
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Het lijkt miss chien niet voor de hand liggend een manuscript uit 1790, dat teruggreep op zeventiende-eeuwse theologische
handboeken, te vergelijken met een veel
minder uitgewerkte catechese-rnethode uit
1835, die slechts mondeling onderwezen
werd. Toch is er voor die vergelijking wei
wat te zeggen. Want de pietisten in 1835
zouden zich geheel hebben kunnen vinden
in Costers manuscript van bijna een halve
eeuw eerder. Ia, zelfs de vroeg-twintigsteeeuwse pietistische dominee Kievit, die
hieronder nog opgevoerd wordt, zou er uit
onderwezen kunnen hebben. Een wezenselement van het gereformeerde pietisme
vanaf circa het laatste kwart van de achttiende eeuw is namelijk het teruggrijpen op
een bepaald corpus geschriften uit de zeventiende-eeuwse gereformeerd - pietistische traditie, hier en daar aangescherpt
met een eigen accent. Dat gold evenzeer
voor de achttiende-eeuwer Coster, de negentiende-eeuwers
Roelofsen en Van
Schothorst als voor de twintigste-eeuwer
Kievit.23
Hendrikus Roelofsen (1852-1930) was een
boerenzoon uit het Lunterse Nederwoud.
Hij werd gedoopt door dominee Van den
Steen en door zijn vader opgevoed in "een
deugd- en zedeleer", waarmee dezelfde 'ligging' als die van Van den Steen bedoeld zal
zijn.24 Na zijn geestelijke ommekeer begin

TNK JG.

4 (2001)

jaren zeventig kon hij het niet langer met
Van den Steen eens zijn; die dominee was
"een vijand van de zuivere waarheid, die de
mens en geruststelde
op hun goede
doen".25 De man bracht een "remonstrantse" pre diking, en dat was geen compliment. De zeventienjarige
jongen kreeg te
zien dat hij "met een ingebeelde hemel ten
verderve" zou gaan onder een dergelijke
"deugd- en zedeleer", Goede werken waren
volgens die leer de grond van de zaligheid,
maar Roelofsen wist beter: aileen Gods genade, souverein en vrijmachtig, maakt de
mens zalig.26
Roelofsen vormde met enkele vrienden
een conventikel,
waar zij wekelijks over
Gods Woord en hun eigen ziel spraken. Dominee Van den Steen en zijn opvolger Everwijn Barger waren volgens hen geesteloze
predikanten,
letterknechten.
Op zondag
liepen ze daarom uit naar het naburige
Ede, waar naar hun smaak wei de juiste
dienaar des Woords stond: W. Kraijenbelt.
In 1873 besloten Roelofsen en enkele van

zijn vrienden om in Ede belijdeniscatechisatie te gaan volgen bij w.R. Kalshoven, de
opvolger van Kraijenbelt.e? Dat bracht hen
uiteraard in conflict met Barger en de kerkenraad van Lunteren, die aanvankelijk
geen attestatie wilde overleggen.s"
Reeds voor de geboorte van Hendrikus
Roelofsen gingen er in Lunterse boerderijen verschillende kruisgezinde predikanten
en oefenaars voor. Ben en ander leidde tot
de stiehting van de Gereformeerde Gemeente onder het kruis in 1862. Herman
Cramer, voormalig evangelist in dienst van
de Nederlandsche Evangelisch-protestantsche Vereeniging, werd hier in 1864 tot predikant bevestigd. In 1867 ging de gemeente
over naar de Christelijk Afgescheidene
Kerk.29 Die geschiedenis zal ons hier niet
verder bezighouden, omdat het ons vooral
te do en is om het pietisme in haar verhouding tot de Nederlandse Hervormde Kerk.
Die kerk had Roelofsen niet ingeruild
voor de Christelijk Afgescheidene. En er
waren er nog wei meer die officieel bij de
hervormde kerk bleven, maar hun heil buiten Lunteren zochten, onder anderen in
hervormd Ede. Deze lieden belegden doordeweeks gezelschappen bij zich aan huis.30
Zo deden ook Hendrikus Roelofsen en zijn
vrienden. Deze vriendenkring trok ook de
aandacht van anderen. Daarom werd in de
nazomer van 1880 besloten de kring om te
vormen tot een vast leesgezelschap, waarin
wekelijks een preek gelezen zou worden.
Iedereen was er welkom. AI snelliet Roelof-
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sen het te lezen preekboek dieht en begon
zelf te 'oefenen'. Een van zijn hoorders was
Hendrik van Schothorst. Volgens Van
Schothorst trokken de oefeningen van Roelofsen veel yolk. "Ook was er veel beroering", schreef hij in zijn autobiografie, "velen huilden als hij zo ernstig aan het
vermanen was, zo medelijdend tegen de
onbekeerden .... Ik hoorde hem eens zeggen: 'Houdt aan met bidden, want gij hebt
met een getrouw God te doen'. Dan zeide
hij: 'Iedere polsslag kan de laatste zijn' en
ook: 'Mens en, je verslaapt zoveel kostelijke
genadetij d'."
De Lunterse schaapherder Roelofsen
betekende zoveel als een dominee voor veIe Nederwoudse agrariers - hij verriehtte
ook ziekenbezoek en leidde begrafenissen.
Onder leiding van dominee Kalshoven van
Ede bekwaamde hij zieh tot godsdienstonderwijzer. In 1884 deed hij met goed gevolg
examen voor de class is Arnhem. Over contacten met de hervormde kerk van Lunteren vernemen we helemaal niets meer. Liet
zij Roelofsen begaan? Het is niet bekend of
zij bezwaar aangetekend he eft tegen de
examinering van de schaap herder tot godsdienstonderwijzer. Op 11 mei 1884 werd
Roelofsen in de hervormde evangelisatie
van Ederveen aangesteld in zijn nieuwe
functie. Die functie omvatte in feite hetzelfde werk als dat van de predikant, behoudens de sacramentsbediening. Roelofsen
was elf jaar in Ederveen werkzaam en bleef
regelmatig voorgaan in het Nederwoud en
andere gezelschappen op de West-Veluwe.31 In 1895 werd hij in Opheusden bevestigd tot predikant van de Gereformeerde
Gemeenten onder het kruis. Hij diende
voorts de gemeenten Goes, Bruinisse en
Zeist, waar hij in 1930 overleed. Door een
kerkelijke vereniging in 1907 ging Roelofsen behoren tot de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.
In 1821, toen de orthodox-bevindelijke predikant B. Moorrees er stond, yond in Nijkerk een tweede geestelijke opwekking
plaats, vele malen gematigder dan die van
1749. Ze effectueerde vooral in een sterk
groeiend gezelschapsleven in Nijkerk, Barneveld, Ede, Lunteren, Voorthuizen, Scherpenzeel en Woudenberg.V Dit gezelschapsleven was wellicht een van de
redenen dat het in Lunteren en eigenlijk in
heel de Gelderse Vallei niet tot afscheiding
op grote schaal kwam, toen die in 1834 en
volgende jaren over Nederland golfde. Hier
konden de vrome pietisten wellicht genoeg
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voedsel voor hun ziel halen uit het voorgelezen "overjarig koren" en de gesprekken
van hart tot hart tot opbouw in het geestelijke leven. Geen van de regionale predikanten liet zich bovendien met de Afscheiding in, wat haar uiteraard bemoeilijkte.
Alleen op de noordoostelijke Veluwe he eft
de beweging zich duidelijk gemanifesteerd.P
In de loop van de negentiende eeuw
vond de pietistisch getinte vroomheidsrichting in toenemende mate aanhang in
de officiele kerk. De alfabetiseringsgraad
van de agrariers nam toe en zij bekenden
zich op grote schaal tot de "orthodox-pietistische richting". Ook door de toename
van hun demografische omvang oefenden
zij meer invloed uit op predikant en kerkenraad. "Het officiele kerkelijke klimaat
werd hierdoor bevindelijker gekleurd",
meent Roessingh, "en bij de beroeping van
een nieuwe predikant kwam dit niet zelden
tot uitdrukking.P? In Lunteren bleek van
de invloed van de conventikel-pietisten op
de hervormde kerk vooreerst overigens nog
niet veel.
Hendrik van Schothorst (1865-1938), die
we hiervoor al tegenkwamen als bezoeker
van het conventikel van Hendrikus Roelofsen, was evenals Roelofsen een boerenzoon uit het Nederwoud. In 1891 nam hij
samen Hendrikje Verbeek (zijn aanstaande
vrouw) en ene Evert van de Pol per brief afscheid van de hervormde kerk. "De reden
hiervan is: omdat wij gewetensbezwaar
hebben, om langer lid van dat genootschap
te zijn, om er kerkelijke gemeenschap mee
te oefenen en ook om er langer ten halve
mee heen te doen; omdat wij geloven volgens Gods Woord en de belijdenisgeschriften onzer vaderen, dat de Ned. Herv. Kerk
tegenwoordig een valse kerk is, dewijl zij de
kenmerken der ware kerk mist en daarentegen de kenmerken van een valse kerk
omdraagt en vertoont. ... Eerlijk kunnen
wij getuigen, dat wij deze boodschap niet
sturen uit verbittering, maar uit overtuiging van de waarheid, zoals wij die geloven,
in navolging onzer gereformeerde vaderen."35
Van Schothorst sloot zich aan bij de Christelijke Gereformeerde Kerk ter plaatse. In
1897 ging hij over naar de Gereformeerde
Gemeenten in Nederland - hij liep zondags
van Lunteren naar Barneveld. Vanaf 1906
was hij werkzaam als oefenaar, achtereenvolgens in Barneveld en omstreken, Am-
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sterdam en Westzaan. In 1918 keerde hij terug naar zijn boerderij 'Oud Schothorst' in
het Nederwoud, vanwaaruit hij tot zijn
dood zou blijven oefenen in de Gereformeerde Gerneenten.e''
In de tijd dat Van Schothorst de hervormde kerk de rug toekeerde, was Jan Cornelis Klomp er predikant; hij diende de gemeente van 1891 tot 1899. Zijn voorganger
had samen met de kerkenraad verschillende zaken op hun beloop laten gaan: te weinig huwelijken werden kerkelijk ingezegend, er werd maar weinig openbare
geloofsbelijdenis afgelegd, er was sprake
van overspel, buitenechtelijke kinderen,
kermisbezoek ... 37 Dominee Klomp zag het
met le de ogen aan en stelde met straffe
hand orde op zaken. Onder zijn lei ding
achtte de kerkenraad in de jaren negentig
het "van twee kerken tegelijk lid zijn" niet
oorbaar. Leden waarvan bekend was dat zij
zich bij de Christelijke Gereformeerde Kerk
van Lunteren, de Gereformeerde Gemeente van Barneveld of de Nederduitsch Gereformeerde Kerk CDolerendeL eveneens te
Barneveld, gevoegd hadden, werden vermaand met betuiging van leedwezen terug
te keren. Volhardden zij in hun afwijking,
dan werden zij op grond van verstoring van
"orde en rust" uit het lidmaatschap der Nederlandse Hervormde Kerk ontzet. In die
jaren negentig bedankte ook een aantalleden uit eigen beweging"
Behalve het strakkere optreden van dominee Klomp, was de Doleantie een van de
redenen van die afscheidingen. De Doleantie van 1886 is voor de Veluwe wei een "vertraagde" Afscheiding genoemd, omdat het
percentage uitgetredenen to en veel groter
was, al heeft ze in de Gelderse Vallei en in
Lunteren niet veel beroering gewekt.s? Ten
tijde van de Doleantie-beweging diende
Ymte Ientjes Bootsma de hervormde gemeente van Lunteren; hij stond er van 1878
tot 1887. In 1886 ondertekende de kerkenraad een missive van enkele orthodoxe predikanten en ouderlingen uit de class is
Sneek aan de hervormde synode, waarin
gepleit werd voor handhaving van artikel
11 van het Algemeen Reglement. Volgens
artikel 11 had het bestuur der kerk de taak
"de leer te handhaven", De missive was bedoeld tegen opkomende modernistische
opvattingen in de kerk. Op 8 april 1887 besprak de kerkenraad een schrijven van enkele "rechtzinnige Kerkeraden en predikanten", waaronder Philippus Jacobus
Hoedemaker. Het betrof een uitnodiging
voor een vergadering in Utrecht "met het
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oog op de kerkelijke strijd onzer dagen".
Deze rechtzinnigen wilden niet mee met de
Doleantie, maar vonden wei dat het kerkbestuur tegen Gods Woord inging. De predikant van Lunteren en ouderling A. van
Schothorst werden afgevaardigd.v' Hoe de
afgevaardigden over de uitkomst van de
vergadering dachten, is niet bekend. Het
feit dat zij gingen, wijst echter op een sympathie voor de rechtzinnige
factie, die
pleitte voor herstel van de presbyteriale
kerkorganisatie - volgens Hoedemaker "de
roeping der Gereformeerden
in de Hervormde Kerk".41 In hervormd Lunteren
werd in de jaren 1885 en 1886 nog gecollecteerd voor de Vrije Universiteit, maar als
praktische consequentie van de Doleantie
werd daar in 1887 een einde aan gemaakt,
"na lange discussie'v-'
Verdere tekenen van Doleantie zijn in
Lunteren niet bekend. De Christelijk Mgescheidene Kerk ter plaatse behoorde sinds
1869 tot de Christelijke
Gereformeerde
Kerk en vanaf 1892 tot het verband der Gereformeerde Kerken in Nederland.P Een en
ander was het gevolg van landelijke fusies;
in 1892 verenigden zich de uit Afscheiding
en Doleantie voortgekomen kerken.

Weekblad, zijn polemiek met dr. J.G. Woelderink en de kringvorming rand zijn persoon, doen hem kennen als een 'rechtse',
'bevindelijke' Bondspredikant. Volgens zijn
biograaf valt er onmiskenbaar een lijn te
trekken van de kring rand Kievit naar de
graepering rand Het gekrookte riet.45 Rondom deze in 1981 opgerichte periodiek verenigden zich de meest pietistische, bevindelijk gereformeerde predikanten die de
Nederlandse Hervormde Kerk rijk is.
Hervormd Lunteren kon het waarschijnlijk wei met Kievit vinden, want de
predikanten die na zijn vertrek de gemeente dienden, behoorden meestal tot de rechterflank van de Gereformeerde Bond zonder tot Het gekrookte riet gerekend te
kunnen worden. G. Boer stond er van 1956
tot 1960; hij had zitting in het hoofdbestuur
van de Bond. J.C. Stelwagen, die Lunteren
van 1973 tot 1981 diende, behoorde tot de
kring rand Kievit. Andere 'rechtse' dominees van recente datum waren K. ten
Klooster (1982-1986), L. Kruijmer (19871997), A. Beens (1987-1993) en M. Goudriaan (sinds 1995). Een aantal van hen nam
een beraep aan naar Putten, dat een even
'zware' domicilie van de Bond is.46
Wie de Gids voor Heruormd Lunteren uit
1998 opslaat, merkt al snel dat in het verleKievit en Van de Beek
den het heden ligt, en omgekeerd. "Gaan
De afvaardiging naar de Utrechtse vergadewe iedere zondag naar de kerk?",wordt er
ring van Hoedemaker c.s. en de collecte gevraagd. "De Schriftzegt, datwe de ondervoor de Vrije Universiteit kunnen geduid linge bijeenkomst niet zullen nalaten (Heworden als tekenen van orthodoxie in her- br. 10:25). Deze liefdedienst kan ons niet
vormd Lunteren. Maar helemaal zeker is verdrieten. Wanneer onze omstandigheden
dat niet, temeer daar er geen verdere con- dat toelaten 'mogen' we op zondag twee
sequenties aan verbonden werden. Hen- keer naar de kerk. Wat een voorrechtl=?
De opvatting van de huidige hervormde
drik van Schothorst vond het er in ieder geval niet 'zwaar' genoeg. In de vroege gemeente over catechese lijkt meer op die
twintigste eeuw kreeg de Nederlandse Her- van Coster dan op die van Van den Steen,
vormde Kerk te Lunteren echter wei een want heeft tot doel "de jeugd der gemeente
uitgespraken orthodox, rechtzinnig en be- te onderwijzen in de leer van het Woord
vindelijk karakter. Dat blijkt uit de predi- Gods en de beJijdenisgeschriften der kerk,
kanten die er beraepen werden. De eerste in het bijzonder in de Heidelbergse Catein de rij was Izaak Kievit (1887-1954). Hij chtsmus"." Coster gebruikte die belijdeniswas nog geen tien jaar oud to en hij op zon- geschriften met instemming, Van den
dagavond, tijdens het lezen van een preek Steen repte er niet over. Conventikels worvan 'oudvader' Hellenbraek in huiselijke den ondervangen door een preekbesprekring, een bekeringservaring meemaakte. king voor verschillende leeftijdscategoIaren later, in zijn eerste predikantsplaats
rieen, een Bijbelkring waar de Dordtse
Garderen, brak de geloofszekerheid bij leerregels behandeld worden, een Jonge
hem door.v'
Lidmatenkring die de Nederlandse geloofsNa Garderen en Benschop diende Kievit beJijdenis bespreekt, een Jong Volwassenvan 1920 tot 1923 Lunteren. De rest van zijn kring en de mannenvereniging "Onderleven zou hij in Baarn doorbrengen. In zoekt de Schriften" - alles onder leiding van
de plaatselijke predikanten.s'' Verder be1921 werd Kievit door het hoofdbestuur
staan er nog "huisgesprekskringen", waarin
van de Gereformeerde Bond benoemd.
Kievits persarbeid in het Gereformeerd een Bijbelboek behandeld wordt, moderne
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er wei twee nieuwe oefenaars aangesteld,
maar zij stonden onder direct toezicht van
de kerk. Het lijkt erop dat zij geen kerkelijke
'tegencultuur' representeerden. De Afscheiding van 1834 kreeg in Lunteren niet
veel aanhang.F Toenmalig predikant J.G.
van den Steen was een anti-pietist, een
'liberaal' man van deugd en goede zeden, een "vijand van de zuivere waarheid"
Het proces dat sinds Wouter Robbert Cos- kortom. Zo zag Hendrikus Roelofsen hem
ter voor ons zichtbaar werd, lijkt voltooid: tenminste. Hij was een van de vele conveneerst stond het pietisme tegenover de Ne- tikelgangers in negentiende-eeuws Luntederlandse Hervormde Kerk, vervolgens reno Verspreid over het dorp en de vijfbuurvormde het na enkele verwikkelingen in de schappen waren vele groepjes vromen aan
negentiende eeuw een minderheid in die te treffen, die zich niet bij de afgescheiden
kerk, nu lijken beide samen te vallen. Wel- kerk aansloten, maar gewoon hervormd
licht he eft de in Lunteren opgegroeide bleven. Sommigen liepen 's zondags naar
theoloog A. van de Beek daar dan ook zijn Ede, waar wei een goede dominee stond.
Door het strakkere optreden van de Luntervoorliefde voor bevinding meegekregen.
Hoewel hij afscheid genomen heeft van de se dominee in de jaren negentig van de neGereformeerde Bond, voelt hij zich nog gentiende eeuw, werden een aantal leden
steeds nauw verwant met de bevindelijke van de hervormde kerk gedwongen partij
stroming daarvan. Daar herkent hij het die- te kiezen: zij mochten van geen twee kerpe afhankelijkheidsgevoel van de souverei- ken lid zijn. En dus kozen een aantal voor
ne God, los van evangelicaal geloofsmora- de dolerenden of kruisgezinden in Barnelisme. "De mens is een verloren schepsel",
veld of de afgescheidenen in Lunteren. Dat
zei Van de Beek op 6 december 2000 (in strakkere optreden van dominee Klomp
Lunteren!) tijdens een symposium van de lijkt de Doleantie van 1886, die in Lunteren
Inwendige Zendingsbond. "Dat kun je ou- overigens maar weinig aanhang kreeg, tot
de koek noemen, benepen en schadelijk aanleiding te hebben gehad: die ontevrevoor de communicatie. Maar een goed denen en conventikelvromen konden nu
contact met de moderne mens krijgen we eindelijk eens kerkordelijk terecht gewezen
wanneer wij beseffen dat wij verdorven zijn worden.
Aan het einde van de negentiende eeuw
en dat God de dood van het kruis heeft onlijkt hervormd Lunteren niet bepaald 'libedergaan en daar het leven met ons deelt."51
raal' of 'vrijzinnig'. Er werd gecollecteerd
voor de VU en een vergadering van 'rechtDe wintersIaap in Lunteren
zinnige' kerkenraden en predikanten beZouden Coster, Reneman, Roelofsen, de zocht. Verder zijn er echter geen gegevens
beide Van Schothorsten, Kievit en Van de voorhanden; de periode van het einde van
Beek samen een conventikel hebben kun- de negentiende tot het begin van de twinnen vormen? Ofwel: bleefhet Lunterse pie- tigste eeuw lijkt op haar beurt de hervormtisme zichzelfvan de late achttiende tot de de winterslaap van Lunteren. Van 1920 tot
late twintigste eeuw? En wat zegt dat over op heden wordt hervormd Lunteren gede winterslaap van de gereformeerde pie- sticht door een orthodoxe, zoniet bevindetisten in laat achttiende-eeuws en vroeg lijke predikant, behorend tot de rechternegentiende-eeuws Nederland?
flank van de Gereformeerde Bond. Het is
De eerste uiting van gereformeerd een van de 'zware, bevindelijke domicilies
pietisrne in Lunteren werd aangetroffen in van de Nederlandse Hervormde Kerk gede jaren 1790; Wouter Robbert Coster had worden.
ook het reglement op de oefeningen van de
Staten van Gelderland ondertekend, in Confronteren we vervolgens onze bevin1753 of mogelijk later. Na de approbatiedingen met de inzichten van Jan Zwemer
onder-voorbehoud van zijn manuscript en Peter van Rooden, dan moet eerst nog
trok hij zich waarschijnlijk terug in zijn opgemerkt worden dat het Lunterse pietisconventikel, waar zijn boodschap alleen me, door ons opgevat als orthodox pronog via de orale traditie doorgegeven kon testantisme dat zich onvoorwaardelijk
worden. Of dat daadwerkelijk gebeurd is, schaarde achter de Drie Formulieren van
valt onmogelijk na te gaan. In 1804 werden Enigheid en een innerlijke doorleving van

gezelschappen zogezegd. "Het in kleine
kring met elkaar bezig zijn met de behandeling van een bijbelboek wordt als zeer
opbouwend ervaren. Een paar keer per jaar
wordt er een gezamenlijke avond gehouden. ... Er is een begeleidingscommissie
vanuit de kerkenraad die samen met de
kringleiders een en ander ccordineert.P"
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zonde en genade v66r alles noodzakelijk
achtte, naar inhoud sinds het einde van de
achttiende eeuw zichzelf gebleven is. We
dienen daarbij aan te tekenen dat er geen
tekenen van Nadere Reformatie in Lunteren zijn aangetroffen. Doorgaans gaat men
in kerkhistorische
literatuur uit van een
pietistische traditie vanaf de vroege zeventiende eeuw, van de Nadere Reformatie via
het gereformeerde pietisme naar de bevindelijk gereformeerden.
Deze al dan niet
vermeende traditie begint in Lunteren met
de huidige documentatie eerst in 1790.
De winterslaap van de gereformeerde
pietisten en hun ontwaken in Lunteren in
de loop van de negentiende en twintigste
eeuw is niet langer te verklaren uit feodale
wortels. De these van A.J. Wichers uit 1965
dat de bevindelijkheid
te verklaren is uit
overherigheid,
is recent overtuigend ontkracht. We kunnen dus niet zeggen dat
bijvoorbeeld
door het verdwijnen
van
feodaliteit de bestaande bevindelijkheid
emancipeerde
tot een zelfbewuste beweging. De Veluwe werd traditioneel
beschouwd als het meest gefeodaliseerde gebied. Maar juist ten oosten van de Hoge
Veluwe, waar de overherigheid het sterkst
was, was de bevindelijkheid
het zwakst.
Voor het westen en noorden van de Veluwe
geldt dat in omgekeerde volgorde: de feodaliteit was daar het zwakst, de bevindelijkheid het krachtigst. Verstegen heeft daarom
geopperd dat een gebrek aan overherigheid
de bevindelijkheid daar sterk heeft bevorderd.53
De kerkelijke ontwikkelingen
in Lunteren in de negentiende
en twintigste eeuw
zijn in te passen in de door Jan Zwemer
ontwikkelde typologie van bevindelijke gemeenten. Lunteren valt onder het door
hem zo genoemde "volkskerk-achtig pietisme", daarvan nader het eerste syb-type. De
hervormde kerkenraad is er in de negentiende eeuw minder bevindelijk. Soms ontwikkelde zich er later vanuit de Gereformeerde Bond een precisering
in het
normenstelsel, "maar algemener was een
opschuiven van de kerkeraad in bevindelijke richting zonder deze neiging tot een
'beschavingsoffensief"."
Gewoonlijk
bestonden de paternalistische
clienteleverhoudingen er tot in de eerste helft van de
twintigste eeuw ongeschonden
voort. "De
sociale elite in de kerkeraad stelde de 'stille
luyden' op kerkelijk gebied tevreden door
steeds bevindelijker prediking toe te laten
en naar buiten toe de orthodoxie te verdedigen."54 Dit proces lijkt voor Lunteren op
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te gaan, met uitzondering van het bestaan
van paternalistische
verhoudingen.
Vele
conventikelvromen
traden niet toe tot de
afgescheiden kerk van Lunteren. Hervormde 'reli-shoppers'
in de late negentiende
eeuw werden wei gedwongen partij te kiezen, maar een Hendrikus Roelofsen bleef
die kerk trouw, alliep hij dan naar Ede. In
de jaren twintig van de twintigste eeuw beriep Lunteren uitgesproken orthodoxe, bevindelijke predikanten. De conventikelpietisten trokken toen dus aan het langste
eind.
De winterslaap aan het einde van de achttiende eeuw is hiermee nog niet afdoende
verklaard. In het noordoosten van de Veluwe ontstond de Afscheiding uit de bestaande pietistische conventikels. Voor het westen, i.c. de Gelderse Vallei, en het no orden
gaat dat verb and echter niet zo duidelijk
op. Daar zijn vooral de hervormde gemeenten bevindelijk gereformeerd
geworden,
"van sommige zelfs extreem bevindelijk,
afhankelijk van de mate waarin de pietistische onderstroom aan de oppervlakte kon
komen en de ultrabevindelijken
de overhand in de kerkeraad verkregen'r'f
Volgens Teeuwen vormt het "absolute
buigen onder de voorbeschikking
Gods"
het religieuze grondmotief van de Veluwe
en beheerst zij samen met de "bevindelijke
lijdelijkheid" vooral het westen en noorden
van de Veluwe. Dat religieuze grondmotief
zou, naar Roessingh meent, in een ver verleden wortelen.P"
Ook Zwemer zoekt de
verklaring voor bevindelijkheid in het verre
verleden. Wat de Veluwe betreft is volgens
hem de 'saksische' streekmentaliteit
maatgevend. "Een zekere 'noodlotsgedachte'
werd er uitgedrukt in aanhankelijkheid aan
de leer van Gods Voorzienigheid,
en soms
in die van de uitverkiezing. Ook is een traditionele, collectieve denktrant er deels bepalend voor de geloofsbeleving,
wat betekent
dat
men
conflicten
vermijdt."
Berusting, gemeenschappelijkheid
en het
centraal stellen van het gevoel zijn op de
Veluwe de kenmerken van de religieuze
streekmentaliteit.F
Toch plaatst deze 'eeuwenoude' streekmentaliteit ons voor problemen. Ook allaten we haar niet teruggaan tot voorchristelijke, germaanse tijden, dan nog is zij
problematisch. Waar is de Nadere Reformatie in de Gelderse Vallei? Zwemer plaatst
de twintigste-eeuwse
bevindelijk gereformeerden expliciet in deze zeventiendeeeuwse traditie, maar was het niet vooral
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een invention of tradition door de bevindelijken zeit'?
In die riehting wijzen ook de inzichten
van Peter van Rooden. Volgens hem kunnen we de negentiende-eeuwse verwikkelingen van het orthodoxe protestantisme
niet verklaren uit een eeuwenlange strijd
met het vrijzinnige, liberale protestantisme. Met ruime marges was er van het laatste kwart van de achttiende eeuw tot het
midden van de negentiende, sprake van
overeenstemming en ideologische rust.
VolgensVan Rooden bestaat er onvoldoende bewijs de conventikels uit de late achttiende en vroege negentiende eeuw te beschouwen als sociale dragers van het
orthodoxe protestantisme, dat in het midden van de negentiende eeuw gemobiliseerd werd. Er is geen sprake van het bestaan van deze conventikels tot de tijd van
de mobilisatie toe. Het orthodoxe protestantisme als sociale beweging, zo luidt Van
Roodens stelling, ontstond pas in de tweede helft van de negentiende eeuw. Eerst
toen ontwikkelde zij een eigen geografie,
ideologie en levensstijl. Zijn belangrijkste
bewijzen hiervoor zijn in de eerste plaats
het ontbreken van een duidelijk te traceren
traditie van conventikels naar de Afscheiding. Een orthodoxe volkscultuur he eft volgens hem het zieh in de negentiende eeuw
nationaal ontplooiende orthodoxe protestantisme niet voorbereid. Het werd geschapen door de leiders door godsdienstige twisten, politieke agitaties, sociale en
culturele mobilisaties. Het tweede argument berust op een kwantitatieve analyse
van het predikantenkorps. Daaruit leidt
Van Rooden af dat de twintigste-eeuwse
protestantse geografie van orthodoxe en
vrijzinnige gebieden uit de tweede helft
van de negentiende eeuw stamt.P'
Wat valt er nu op basis van het voorgaande te zeggen over de winterslaap van
de gereformeerde pietisten? Het verband
tussen Wouter Robbert Coster en Hendrikus Roelofsen is inderdaad niet zo maar
aan te tonen. Ideologisch waren zij uiteraard met elkaar verwant, maar van een
continue sociale beweging was geen sprake. In traditioneel-kerkhistorische term en
zouden we zeggen dat de pietistische
volkscultuur in Lunteren met Wouter Robbert Coster onderdook om pas bij Hendrikus Roelofsen weer boven te komen - rond
de tijd van Kievit zou zij dan de hervormde
kerk veroverd hebben. Van Roodens inzichten dingen daar echter heel wat op af. We
moeten daarom maar afscheid nemen van
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de gedachte dat er in de Nederlandse kerkgeschiedenis een eenduidige sociale beweging bestaan heeft onder de noemer Nadere Reformatie - gereformeerd pietisme orthodox-beuindelijk protestantisme. Het is
onmiskenbaar dat zij in theologisch opzieht wei bestaan he eft, want steeds weer
greep deze stroming terug op de zeventiende-eeuwse theologie: Coster gebruikte Hellenbroeks catechesemethode als raamwerk; het is zeer waarschijnlijk dat
Roelofsen en Van Schothorst eruit onderwezen hebben (dat gebeurt narnelijk tot op
he den in bevindelijke kring); Izaak Kievit
kwarn tot bekering onder een preek van dezelfde Hellenbroek.
De term winterslaap is dus in theologisch opzieht wei hanteerbaar. In sociaal
opzicht ontwaakten echter andere pietisten dan die voor de winter van 1800 in
slaap gevallen waren. Het voedsel dat zij
bewaard hadden om te overleven - Hellenbroek en andere 'oudvaders' - bleek nog
even degelijke kost als voorheen, maar de
verhouding tussen godsdienst, politiek en
maatschappij, en dus ook hun eigen positie, zou na een fris ontwaken een geheel andere blijken te zijn.
John Exalto (1977) is als assistent in opleiding verbonden aan de vakgroep geschiedenis (afdeling nieuwe tijd) van de Vrije Universiteit in Amsterdam. In het najaar
verschij nt van hem het samen met Jan- Kees
Karels geschreven boek: Waakzame wachters en kleine vossen. Gereformeerden en
herrnhutters in de Nederlanden, 1734-1754.
Noten
F.A. van Lieburg, 'Inleiding' in: Idem (red.), De stille luyden. Beuindelijk gereformeerden in de negentiende eeuiu (Kampen 1994) 9·31, aldaar 17.
2 Vgl. Gertjan van Oijk, Het geloof der uaderen. De
denku/ereld van de beuindelijk gereformeerden (Nij1

megen 1996) 21.
Zie voor Coster: John Exalto, 'Pietisme, boekapprobatie en catechese in de late achttiende eeuw.
Over het Voorportaalder heilige Godgeleertheidvan
Wouter Robbert Coster (1790)', te verschijnen in Bijdragen en Mededelingen Gelre 92 (2001); vgl. voor
een analyse van zijn manuscript: Idem, 'De Hellenbroek-cornpilatie (1790) van Wouter Robbert Coster', te verschijnen in Documentatieblad Nadere Re[ormatie 25 (2001).
4 Costers manuscript berust in het Archief Classis
Overveluwe, Rijksarchief Gelderland, inv.nr. 51. De
volledige titelluidt: "Voorportaal der heilige Godgeleertheid, na de leidraad van het zeer voortreffelijk
werk, van den weleerwaarden en zeer geleerden
heer A. Hellenbroek, getijteld Voorbeeld der Goddelijke Waarheeden, tot nut en dienste van alle leergie3
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rigen, die zig in de goddelijke waarheeden zoeken te
oeffenen. Opgesteld en uitgegeven door W.R. Coster,
lidmaat der Gereformeerde gemeente te Lunteren".
Ik maak gebruik van een eigenhandige transcriptie.
5 Vgl. voor de oefenaars: F.A. van Lieburg, 'Kleine
professoren, halve dominees, fijne dokters. Oefenaars op de pastorale markt in de vroegmoderne
tijd', Documentatieblad Nadere Reformatie 22 (1998)
1-25. Zie voor het gereformeerde conventikelwezen:
Idem, 'Huiskringen in de bevindelijk gereformeerde
traditie', Soteria 15 (1998) 18-24.
6 Van Lieburg, 'Kleine professoren',
10.
7 De aanstellingsbrief in Archief Class is Overveluwe,
Rijksarchief Gelderland, inv.nr. 46-14.
8 L.C. Schreuders, Geschiedenis der Hervormde Kerk
te Luntereti (Lunteren 1960; typescript Archief Nederiandse Hervormde Kerk Lunteren, locatie Bethelkerk) 37. Hendrik Iansz, van Schothorst was wellicht
de zoon van een andere ouderiing, Jan Reijer van
Schothorst.
9 David Bos, In dienst van het Koninkrijk: Beroepsontwikkeling van hervormde predikanteri in negentiende-eeuuis Nederland (Amsterdam 1999) 70.
10 Bos, In dienst van het Koninkrijk; 74.
11 A. van de Beek, Door Zijn hand ... Kerkgeschiedenis van de gemeente Lunteren (Berkel en Rodenrijs
z.j.) 29.
12 Coster, II, 11 en 13. De verwijzingen betreffen het
hoofdstuk- en vraagnummer.
13 Belijdenisvragen
van Hendrikje van Schothorst
(1835)' Collectie historische vereniging Oud-Lunteren, Documenten Kerken/Godsdienst:
8A-15. "De
vragen voorgesteld door den Predikant J.G. van den
Steen bij het doen der belijdenis alsmede de antwoorder der Leerlingen. Geschiedt ten aanhooren
der ouderlingen J. van Liessel en K. Floor te Lunteren
den 9 Julij 1835 op geschreven door Hendrikjen van
Schothorst", zoals ze door haarzelf genoemd werden, bevatten geen paginering en vraagnummering.
1'1 Coster, VII, 17.
15 Coster, VI, 27.
16 Coster, X.l, 1.
17 Coster, lV, 11; X, 6.
18 Coster, XlII.
19 Coster, XV.
20 Coster, XVI, 16.
21 Coster, XX, II, 41.
22 Coster, XX, II, 45.
23 Zie voor de doorwerking van de Nadere Reformatie in de Gereformeerde Bond, waarvan Kievit lid
was: C. Graafland, 'Hoe en waarom kwam de Gereformeerde Bond rond de eeuwwisseling op?' in: J.
van der Graaf (red.), Beproefde trouui: Vijfenzeventig
jaar Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk (Kampen z.j.) 13-95, aldaar 17-33.
24 H. Hille, Van schaapsherder tot herder der schapen. Leven en arbeid van ds. Hendrikus Roelofsen
(1852-1930) (Kesteren 1997) 17.
25 Geciteerd door Hille, Van schaapherder tot herder
der schapen, 15.
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A. Ros, Kleine kerkgeschiedenis van de West-Vell/we. Voorgeschiedenis, wording en beginjareti van de
Gereformeerde Gemeente te Barneveld (Houten 1985)
43.
27 Ros, Kleine kerkgeschiedenis, 44-45.
28 Hille, Van schaapherder tot herder der schapen,
101.
29 G.J. Mink, Op het tweede plan. Euangelisteri in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw
(Leiden 1995) 232-233.
30 Ros, Kleine kerkgeschiedenis, 43.
31 Ros, Kleine kerkgeschiedenis, 45-47.
32 Ros, Kleine kerkgeschiedenis, 16.
33 H.K. Roessingh,
'De uitkomsten van de godsdiensttelling van 1809 op de Veluwe in sociaal-historisch perspectief in: A.A.G. Bijdragen 11 (Wageningen 1964) 151-181, aldaar 165.
34 Roessingh, 'De godsdiensttelling van 1809', 167.
35 De briefwordt
in haar geheel geciteerd door Ros,
Kleine kerkgeschiedenis, 215.
36 Ros, Kleine kerkgeschiedenis, 220.
37 Van de Beek, Door Zijn hand, 32; vgl. Ros, Kleine
kerkgeschiedenis, 214.
38 Ros, Kleine kerkgeschiedenis, 139-140.
39 Roessingh, 'De godsdiensttelling van 1809', 168.
40 Van de Beek, Door Zijn hand, 36.
41 Zie G.Ph. Scheers, Philippus Iacobus Hoedemaker
(Wageningen 1939; reprint Leiden 1989) 109.
42 Van de Beek, Door Zijn hand, 38.
43 Vgl. Van de Beek, Door Zijn hand, 34.
44 Zie voor Kievit: Hendrik van Steenbeek,
'Ds. Izaak
Kievit en zijn knng', De Hoeksteen 28 (1999) 57-70.
45 Van Steenbeek, 'Izaak Kievit', 70.
46 Vgl. de predikantenlijst
in Gids voor Hervormd
Lunteren 1998, 43.
47 Gids,9.
48 Gids, 13.
49 Gids, 27, 29.
50 Gids,31.
51 'Kerk moet niet te veel lonken naar de mens', Reformatorisch Dagblad, 7 december 2000. Hij is overigens niet de schrijver van de hiervoor aangehaalde
geschiedenis van hervormd Lunteren.
52 Vgl. Van de Beek, Door Zijn hand, 34: "De [afgescheiden] gemeente was zeer klein".
53 S.W. Verstegen,
'Overherigheid en bevindelijkheid in het Veluwse verleden. Over de vermeende
feodale wortels van een verzuilde samenleving', Bijdrageri en Mededelingen Gelre 82 (1991) 28-38.
54 Jan Zwemer, In conflict met de cultuur. De beuindelijk gereformeerden en de Nederlandse samenleving in het midden van de ttuintigste eeuw (tweede
druk; Kampen 1993) 455-456.
55 Roessingh, 'De godsdiensttelling
van 1809', 168.
56 Roessingh, 'De godsdiensttelling
van 1809', 161162.
57 Zwemer, In conflict met de cultuur, 457-458.
58 Peter van Rooden, Religieuze regimes. Over godsdienst en maatschappij in Nederland, 1570-1990
(Amsterdam 1996) 169-199.
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PERSOONLI]K

PROFIEL

~~----------~---------* Naam, voornaam/voorletter(s)
Vooistra, Sjouke
* Geboortejaar en -plaats
1942, Heerenveen

* Studierichting en -plaats
Theologie, Universiteit van Amsterdam,
Seminarie der Algemene Doopsgezinde Societeit te Amsterdam
* Wat is/zijn uw huidige functie(s)1
Hoogleraar in de christelijke geloofs-en zedenleer en de geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland aan het Doopsgezind
Seminarie en in de geschiedenis en leer van
de doopsgezinden (mennonitica) aan de
afdeling Theologie en Religiestudies van de
Faculteit der Geesteswetenschappen (Universiteit van Amsterdam).
* Hoe luidt de titel van uw voornaamste
publicatie tot op hedent
Als voornaamste omvangrijkste inhoudt,
dan is dat mijn dissertatie Het Woord is
vlees geworden. De melchioritisch-menniste
incarnatieleer (Kampen: J.H. Kok, 1982).
Als voornaamste aardigste impliceert, dan
no em ik de uitgave van mijn Kaufmannlectures uit 1996 Menno Simons. His Image
and Message (Bethel, Kansas, 1997).

* Waarover gaat uw huidige voornaamste
onderzoek?
Al jaar en dag werk ik samen met prof. dr
Piet Visser, hoofdconservator UB Amsterdam, aan een kritische uitgave van de volledige werken van de Friese, doperse reformator Menno Simons (1496-1561). In de
artikelen die ik in de loop der jaren rond
deze doperse voorman heb gepubliceerd,
gaat het mij er om zijn denk- en geloofswereid te verstaan vanuit de laat-middeleeuwse, penitentiele vroomheid.

* Hebt u een favoriete bijbeltekst. Zo [a,
welket
Mijn dooptekst: 'Opdat wij waarlijk vrij
zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet we24

der een slavenjuk opleggen.' (Gal. 5:1) De
Reformatie heeft deze woorden van Paulus
aangegrepen om het zichzelf rechtvaardigende karakter van een wettische vroomheid te attaqueren. Als die aanval erin
resulteerde dat de band tussen rechtvaardiging en heiliging volledig verbroken
werd, bleef de doperse beweging liever mutatis mutandis in het vaarwater van de
Catholica met een evenwichtiger verhouding tussen geloof en navolging. De moderne bijbelse theologie steunt deze laatste
zienswijze overigens.
* Wie is uw favoriete figuur uit de geschiedenis van het christendom?
Iezus. Zowel de kerugmatische als de historische, zowel als Dichtung und Wahrheit.
* Stel: u krijgt een jaar voUedige vrijheid
om u aan studie en onderzoek te wijden.
Wat gaat u doen?
De heruitgave op CD-Rom van Menno Simons' Opera Omnia. In verband hiermee
zou ik mij ook graag een paar maanden met
Menno identificeren door met mijn zeilboot een tocht van Harlingen naar Gdansk
te maken.
• Wat is uw favoriete boek op uw vakgebied?
De monografie van de te jong overleden
Klaus Deppermann, Melchior Hoffman. Soziale Unruhen und apokalyptische Visionen
im Zeitalter der Reformation (Gottingen,
1979). Een prachtig voorbeeld van de sociaal-historische benadering van de Reformatie, tegelijk blijk gevend van een groot
gebrek aan vermogen zich in het godsdienstige klimaat in te leven.

* Welk recente publicatie op uw vakgebied
heeft veel indruk op u gemaakt?
Samme Zijlstra, Om de ware gemeente en de
oude gronden. Geschiedenis van de doperse in de Nederlanden 1531-1675 (Hilversum, 2000). Niet-apologetische geschiedschrijving die toch met aile zakelijkheid en
objectiviteit verbazingwekkende affiniteit
vertoont met het doperse Anliegen.

TNK

JG. 4 '2001'

* Welk boek op uw vakgebied zou beslist

ooit geschreven moe ten worden, zij het
niet noodzakelijk door u zeit'?
Een historisch-theologisch overzicht van
de ontwikkeling van de doperse geloofsleer, in samenhang met de ethiek. Wat C.
Arnold Snyder in zijn Anabaptist History
and Theology. An Introduction (Kitchener,
Onto rio, 1995) aangaande de zestiendeeeuwse doperse beweging in Europa he eft
gedaan, maar dan toegespitst op de situatie
in Nederland van ca. 1530 tot he den. Leitmotiv: de aan de Nederlanders toegedichte
'calvinistische' volksaard kan historisch gezien beter 'dopers' genoemd worden. Daarnaast zou ik graag nog wei eens een monografie over Pieter Ians Twisk (1566-1636)
willen schrijven, lakenhandelaar, autodi-

dact, veelschrijver en oudste van de Harde
Friezen te Hoorn. Omdat hij door de
negentiende-eeuwse
liberale geschiedschrijving schromelijk te kort is gedaan en
eerherstel verdient als exponent van de
menniste orthodoxie en als tegenhanger
van zijn meer gereformeerd-spiritualistische rivaal Hans de Ries.

* Is er een ontwikkeling op uw vakgebied
die u betreurt; zo ja, welke?
De 'ont-theologisering' van de kerkgeschiedenis.

* Is er een ootwikkeling op uw vakgebied
die u toejuicht; zo ja welke?
De deconfessionalisering, mits die niet gevolg van 'ont - theologisering' is.

CONGRESSEN
De verleiding van het vreemde
Op 15 december 2000 vond in Nijmegen
het vijfde colloquium plaats, dat de stichting Echo organiseert in samenwerking met
de afdeling literair-historische theologie
van de faculteit theologie van de KUN.
Ging het symposium in 1999 over negentiende- en twintigste eeuwse Nederlanders
die zich aangetrokken voelden tot het katholicisme en overgingen naar de roomskatholieke kerk, deze keer ging het symposium over de omgekeerde beweging: over
geboren en getogen katholieken die hun
religieuze inspiratie juist buiten hun eigen
kerk zochten. Het was 'de verleiding van
het vreemde' die hen trok. Meestal waren
het kunstenaars en intellectuelen, die buiten de netjes aangeharkte kerkpaadjes hun
eigen religieuze weg zochten, zonder daarmee trouwens in aile gevallen met de kerk
te breken, aI werd hun eigenzinnigheid
door de geestelijkheid meestal niet op prijs
gesteld. Het algemeen gangbare beeld van
de vooroorlogse Nederlandse katholieke
gemeenschap als hecht en volgzaam dient
te worden bijgesteld, wanneer wij ons realiseren dat zij wei degelijk non-conformisten
telde.
Prof. dr. Ton van de Sande (KU Nijmegen/RU Leiden) sprak over de aantrekkingskracht die de vrijmetselarij rond 1900
merkwaardigerwijs op Nederlandse katholieken he eft uitgeoefend. Merkwaardigerwijs, want de leiding van de katholieke kerk
was ronduit tegen de maconnieke bewe-
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ging. Op toetreding tot de vrijmetselarij
stond in beginsel de zwaarste straf: excommunicatie.
In de lezing van prof. dr. Peter Nissen
(KU Nijmegen) stond de para-filosoof Mathieu Schoenmaekers (1875-1944) centraal. Schoenmaekers was priester van het
bisdom Roermond en Romeins doctor in
de theologie, to en hij in 1903 het priesterambt neerlegde, omdat hij zich in geweten
niet langer kon verenigen met wat de
rooms-katholieke kerk haar gelovigen
voorhield. Zijn eclectische denkbeelden,
die hij nadien in talrijke publicaties heeft
uitgedragen, vertonen verwantschap met
de theosofie. In eigen kring had Schoenmaekers het als ex-priester voorgoed bedorven. Daarbuiten heeft hij echter aanrnerkelijke invloed gehad, zo bijvoorbeeld op Piet
Mondriaan en Theo van Doesburg.
Dr. Reender Kranenborg (VU Amsterdam) onderzocht de aantrekkingskracht
die oosterse religieuze figuren en bewegingen in de periode 1960-1990 op katholieken in de Lage Landen hebben gehad. De
aantrekkingskracht van hindoeisme, boeddhisme, Hare Krishna, Transcendente Meditatie etc. is in deze jaren inderdaad niet
gering geweest. In deze stromingen vonden
vele katholieken in Nederland en Belgie
wat de kerk hen onthield, zo bijvoorbeeld
erkenning als individu, onderlinge betrokkenheid, eensluidende antwoorden, bevrijdende geestelijke leiding, bevrediging van
holistische behoeften. (Gian Ackermans)
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BOEI<ENNIEDWS
~~----------------------Besprekingen
• Marjet Derks, Peter Nissen, Judith de
Raat (red.), Het licht gezien. Bekeringen tot
het katholicisme in de twintigste eeuw. (Metamorfosen. Studies in religieuze geschiedenis, IV) Hilversum [Verloren] 2000. - 180
p. - ISBN 90-6550-617 -9 - f 39,67.
Een historisering van de bekering: in dit
perspectief bevat deze bundel opstellen en
getuigenissen over iemands overgang tot
de katholieke kerk, in het bijzonder in de
tijd tussen de beide wereldoorlogen. Historicus Paul Luykx betrekt psychologic, sociologie en geschiedwetenschap in zijn artikel 'Bekering en wetenschap' en gaat de
bekeringsgeschiedenis van de Utrechtse
hoogleraar Cornelia de Vogel (1905-1986)
na. Lodewijk Winkeler ziet in het katholieke
bekeringswerk een ontwikkeling van 'dwalenden in het geloof" naar 'pelgrims van de
Una Sancta', Hij betrekt in zijn uiteenzetting ook de vestigingen van de 'Open Deur'
in diverse steden in ons land in de jaren
vijftig en begin jaren zestig van de vorige
eeuw. Wilde destijds een huwelijk van een
katholiek met een niet-katholiek volgens
de katholieke kerkleer mogelijk zijn, dan
moest een niet-katholiek zich aansluiten
bij de godsdienst van zijn of haar partner.
Rein Nauta, godsdienstpsycholoog, schildert de persoonlijke en religieus-inhoudelijke problematiek van een bekering aan de
hand van de kerkvader Augustinus.
Naast genoemde wetenschapstheoretische en historiografische artikelen is er een
aantal historische casestudies. Annemarie
Brugman analyseert bekeringen via therna's als genade, waarheid, leergezag, dogma's, eucharistie. Voorts gaat zij in op de
bekering van Frederik van Eeden (rond
1922). Marcel Poorthuis en Theo Salemink
gaan in op Ottilie Schwarz, een theologe
van joods-protestantse herkomst, die na
haar bekering in 1952 een belangrijke rol
he eft gespeeld in de Katholieke Raad voor
Israel. Ge Vaartjes bespreekt de toetreding
tot het katholicisme van de joodse romanschrijver Sal Hamburger, beter bekend als
Herman de Man (rond 1927).
Een derde cluster artikelen vormen recent opgeschreven
bekeringsverhalen.
Oud-bisschop van Rotterdam, mgr. Bar, ge-
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tuigt dat hij nooit het gevoel he eft gehad de
hervormde kerk verlaten te hebben, maar
dat de overstap naar het katholicisme wei
zijn geloof completer he eft gemaakt. Persoonlijke ornstandigheden, een proces van
vervreemding en verandering, maar ook de
aanwezigheid van een katholieke geestelijke speelden hierbij een grote rol. We zien
dit eveneens bij Co Oosterorn, Vrouwe van
Bethanie, en bij de journaliste Monic Slingeland. Filosoof Rudi te Velde, vierde zoon
in een protestants gezin in Stadskanaal,
verhaalt dat to en zijn derde broer de overstap naar het katholicisme maakte en
priester werd, dit hem lange tijd deed twijfelen ofhij niet als na-aper zou worden beschouwd. Veel later maakte hij om meer
wijsgerige redenen toch de overstap.
In de volgorde van het boek - anders dan
hierboven is aangegeven - ontbreekt een
logische ordening. Ook binnen diverse artikelen is de opzet rommelig of gekunsteld.
De derde serie artikelen die op naam staan
van de interviewers (twee redactieleden)
zijn van dien aard dat ze onder de auteursnaam van de ondervraagden geplaatst hadden moeten worden. Wei verdienen de initiatiefnemers tot deze bundel lof om een
niet-alledaagse kerkhistorische problematiek te behandelen in een combinatie van
wetenschap en getuigenis. Een secundair
plus punt is dat dit boek bijdraagt aan de
kennis van de literatuurgeschiedenis door
licht te werpen op de bekering van een
tweetal Nederlandse schrijvers uit de twintigste eeuw. (Guus Bary)
• J.D. Snel e.a. (red.), En God bleef tocn in
Mokum. Amsterdamse kerkgeschiedenis in
de negentiende en twintigste eeuw. (Bijdragen van de Vereniging van Nederlandse
Kerkgeschiedenis; 12). Delft [Eburon] 2000.
- 559 p. - ISBN 90-5166-822-8.
De alweer twaalfde bundel van "onze" VNK
is de omvangrijkste van deze inmiddels indrukwekkende serie. De titel van deze bundel is natuurlijk een toespeling op het befaamde boek van Geert Mak, maar wordt
door de redactie als volgt uitgelegd: al in de
tijd van de grote Abraham Kuyper ging
maar een fractie van de Amsterdamse bevolking naar de kerk en relatief gesproken
is dat aandeel sindsdien verder afgenomen.
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En toch bruist de stad nog altijd van het
kerkelijk leven en hebben de kerkgangers
van nu een ongekende keuze. Dit boek
biedt in een aantal opzichten een fraaie
aanvulling op het bekende vijfdeJige werk
van R.B. Evenhuis, Ook dat was Amsterdam
(1965-1978). Allereerst omdat Evenhuis' afsluitende zesde deel over de 20ste eeuw ongepubJiceerd bleef, maar ook omdat Evenhuis zich beperkte tot, zoals hij het
noemde, de kerk der hervorming. Hoewel
uit de aard van de zaak een bundel als deze
geen integraal beeld van de Amsterdamse
kerkgeschiedenis van de laatste twee eeuwen kan geven, aanvullend of vervangend
voor Evenhuis, is het belang van deze zeventien bijdragen doorgaans groot.
De gelijkberechtiging van alle kerkgenootschappen sinds de Franse tijd en de
opkomst van nieuwe gemeenschappen, samen met de groei van de stad zorgde voor
veel nieuwbouw. In een uitgebreid artikel
schetst Th.H. van der Dunk de geschiedenis van de katholieken tussen 1795 en 1853
aan de hand van hun kerkbouw; voor de
periode tussen 1853 en 1940 wendt P. van
Dael de blik naar de kerkinterieurs. Over de
geschiedenis van de rooms-katholieken
zijn er nog twee bijdragen: E.H. Bary bespreekt de dominicanen in Amsterdam en
G.M.N. Vis beschrijft het katholieke Onze
Lieve Vrouwe Gasthuis tijdens de tweede
wereldooriog, een bijdrage die nogal ver
van het kerkelijk leven staat. Losjes maar
heellevendig tekent J. van Gelderen de relaties tussen joden en christenen vanaf ca.
1890 tot 1941. De lutheranen zijn vertegenwoordigd met 'hun' hoogleraar H.C. Millies
(1810-1868), beschreven door Th.A. Pafie:
toch jammer dat we niet meer over deze
belangrijke groepering horen. Uitstekend
aan de orde komen twee nieuwkomers, te
weten de Vrije Gemeente van de gebroeders Hugenholtz, beschreven door E.H.
Cossee, en de eerste jaren van Het Leger
des Heils, door J.B.K. Ringelberg. De door
de redactie aangeduide zoektocht naar het
ware geloof vinden we prachtig geillustreerd in de bijdrage van J. de Jong over
Doetje Reinsberg-Ypes (1840-1900), dolend langs de Vrije Gemeente en het spiritisme naar de gebedsgenezing.
Vier bijdragen zijn er voor de hervormden. David Bos laat de tijdgeest weers piegelen in de bewaard gebleven oproepen,
waarmee de Amsterdamse commissie voor
beheer in de periode 1810-1890 de nodige
gelden probeerde in te zamelen: in deze
bijdrage komen heel illustratief materiele
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en geestelijke aspecten van het kerkelijk leven samen. Een gedetailleerd inzicht in het
functioneren van Abraham Kuyper als hervormd predikant te Amsterdam in de jaren
1870-1874, geschreven door J. Vree, is een
belangrijke bouwsteen voor een biografie
van Kuyper - eerder beschreef deze auteur
in de Gelderse VNK-bundel (1999) de jaren
1863-1867. De gevolgen van de groei van de
stad in de twintigste eeuwworden beschreven door M. Blonk voor Sioterdijk en Amsterdam-West en door J. van Siageren voor
de drie kerkdorpen die in AmsterdamNoord zijn opgegaan. Over de gereformeerden handelen drie bijdragen. Institutionele
zaken rond de wijkopbouw e.d. in de groeiende stad tussen 1908 en 1956 worden behandeld door H.J.Ph.G. Kaajan. Uit de bijdrage van J.P. Stoop blijkt dat de
gereformeerde kerkenraad onder de Duitse
bezetting zich vrijwel louter formalistisch
en legalistisch opstelde, bijvoorbeeld bij
het verstrekken van doopbewijzen aan joden. Leerzaam en in het licht van de kwestie- Den Heyer actueel is de bijdrage van L.
Dros over het proefschrift van Herman
Wiersinga uit 1971 dat toen zoveel opschudding veroorzaakte; miss chien dat dit
nog iets meer had kunnen worden geplaatst in het kader van de ontmanteling
van de gereformeerde zuil in de jaren zestig. Als finale voor de gehele bundel dient
een bijdrage over kerkbouw binnen alle denominaties in de periode 1945-1993.
Het is een bijzonder fraaie bundel geworden, al is het (te) gemakkelijk de lacunes aan te wijzen. Maar toch, het is jammer
dat er geen bijdrage is over de doopsgezinden, voor wie Amsterdam zo belangrijk is.
Eveneens jammer is dat bij de eindredactie
vele bijzondere leestekens aan de aandacht
ontsnapt zijn, want op onregelmatige
plaatsen staan de kennelijk wei door de auteurs gebruikte guldentekens en gedachtestreepjes niet afgedrukt. (Jacob van Sluis)
• c.J.C. Broer, Uniek in de stad. De oudste
geschiedenis van de kloostergemeenschap
op de Hohorst bij Amersfoort, sinds 1050 de
St. Paulusabdij in Utrecht: haar plaats binnen de Utrechtse kerk en de ontwikkeling
van haar goederenbezit (ca. WOO-ca. 1200).
Utrecht [uitgave in eigen beheer, Stadionlaan 41, 3583 RB Utrecht] 2000. - 640 p. ISBN 90-805772-1-9 - f 90,00.
Van het middeleeuwse bisdom Utrecht,
zich uitstrekkend van het huidige Zeeland
tot en met Friesland en Drenthe, is bekend
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dat kapittels een belangrijke bijdrage leverden aan het bestuur van het bisdom. Maar
naast kapittels speelde ook nog een abdij te
Utrecht een belangrijke rol in de bisschoppelijke entourage. Het archief van de St.
Paulusabdij,
dat in geprotestantiseerde
vorm tot 1811 heeft bestaan, levert nauwelijks stukken over de begintijd, maar met
verhalende bronnen uit die tijd (Thietmar
van Merseburg en Alpertus van Metz) en
met andere gegevens is toch een goed
beeld van deze abdij in institutionele en religieuze context te verkrijgen. Dat levert de
lijvige studie van Charlotte (Lotty) Broer,
die hierop op 14 oktober 2000 gepromoveerd is aan de Universiteit van Amsterdam
(promo to res prof. C. Dekker en prof. P. Leupen). Zo kort als de titel van het boekwerk
is, zo lang is de ondertitel. Daarmee is de
lading van het gepresenteerde echter exact
gedekt.
Waar in het Duitse rijk in de loop van de
negende en tiende eeuw voor kanunniken
de Akense regels (816) zijn gaan gelden, is
in Utrecht het monastieke element - teruggaand op de Angelsaksische herkomst van
de benedictijn Willibord als eerste bisschop
in Utrecht - nooit echt verloren gegaan.
Omstreeks 1000 leidde dit tot het ontstaan
van een abdij op de Hohorst bij Amersfoort, weliswaar niet benedictijns georganiseerd, maar wel met een monastieke inslag. Bisschop Ansfried reserveerde voor
deze ins telling een eigen vermogen. Diens
opvolger Adelbold moet er omstreeks 1020
de regel van Benedictus hebben ingevoerd.
In 1050 wordt de abdij door bisschop Bernold binnen Utrecht (terug)gehaald
en
he eft de stad Utrecht naast de kapittels een
zogeheten bisschoppelijk
'eigenklooster'.
Dit is opmerkelijk te noemen, omdat in die
tijd kloosters en ook kerken vaak particuliere, niet weinig adellijke stichtingen, waren.
De auteur gaat in dit boek uitvoerig in
op de geschiedenis van de abdij in de jaren
1050-1200. Op een lijn met kapittels geplaatst, heeft aanvankelijk dit bisschoppelijke eigenklooster, dochter van het oude

monasterium van Sint Salvator, een exclusieve band met de bisschop bewaard
(p.l77). Deze werd nog versterkt door
kloosterhervormingsbeweging rond de
benedictijnerabdij Siegburg bij Keulen, die
inhield, dat gepoogd wordt de invloed van
leken ten aanzien van kloosters, maar niet
de invloed van de lokale bisschoppen daarop terug te dringen. Maar de Paulusabdij
en het bisdom Utrecht kregen in de loop
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van de twaalfde eeuw met bisschoppen te
maken, die de lijn van de Gregoriaanse hervormingsbeweging, onder meer resulterend in het concordaat van Worms (1122),
volgden. De bisschop van Utrecht, teruggetreden als eigenkloosterheer, bleef als ordinarius zijn geestelijke taak als wijheer van
de abt behouden. Er kwamen in het bisdom nieuwe kloosterstichtingen van onder
andere norbertijnen en johannieters,
schenkingen aan de abdij namen af en onder invloed van de graven van Holland en
Gelre ging een deel van het oude bezit buiten het Sticht weer verloren. De abdij verloor zijn unieke positie en was - anders dan
de kapittels - niet volledig meer in het actieve bestuur van het bisdom en het Sticht
betrokken.
Voor een doorsnee kerkhistorisch gernteresseerde is genoemde ontwikkeling uitermate boeiend in het boek beschreven.
Het tweede deel van het boek over de oudste goederen en rechten van de abdij (p.
217-595) ziet het klooster resp. abdij meer
als juridisch-economische instelling. De
aandacht is in eerste instantie gericht op de
bisschoppelijke schenkingen, die tot in het
eerste kwart van de twaalfde eeuw opvallend waren. De abdij had naast eigen
inkomsten en vermogen ook elders diverse bezittingen en rechten, zoals het tiendrecht en patronaatsrecht. Ik beperk mij
hier tot het vermelden van een aantal
streken en enkele plaatsen buiten de
stad Utrecht: Eernland (Leusden, Amersfoort, Soest, Hees, Scherpenzeel, Eemnes),
Noord-Brabant (Vught), Veluwe en omstreken (Rheden, Ermelo, Deventer), Midden-Nederlands rivierengebied (Driel in de
Bommelerwaard, Ophemert en Avezaat,
Zandwijk, Elst, Lienden), Zuid-Holland (Kralingen, Zwijndrechtse waard, Barendrecht/Carnisse, Monster), Nedersticht
(Papendorp, Schalkwijk, Heemstede bij
Jutphaas), Friesland (Arum),Zeeland (Middelburg).
Voor de kerkgeschiedenis van de middeleeuwen in ons land is dit boek van grote
waarde doordat het de aandacht vestigt op
de unieke positie van deze abdij in het
landschap van bisschop, kapittels en de algemene kerkgeschiedenis in het Europa
van die dagen. Daarbij komt dat het boek
uitermate helder is geschreven met goede
inleidingen en samenvattingen. De afwerking, inzonderheid de afbeeldingen, kaartjes, register van plaatsnamen en de uitgebreide literatuurlijst, verdient alle lof.
(Guus Bary)
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Signalementen
• B. N. Leverland (t), St. Pancras op hetHogeland. Kerk en kapittel in Leiden tot aan de
Reformatie. Voor publicatie gereedgemaakt
en van een Ten Geleide voorzien door
D.E.H. de Boer en R.c.J. van Maanen, Hilversum [Verloren] 2000. - 316 p. - ISBN 906550-098-7- f 47,50.
De nimmer voltooide laatgotische Hooglandse of St. Pancraskerk te Leiden is een
blijvende herinnering aan een groot, in
1366 opgericht kapittel van kanunniken,
waarin de door de lakenhandel rijk geworden bovenlaag van de stad zich vertegenwoordigd wist. Deze kapittelkerk is - anders
dan gewoonlijk - ontstaan is vanuit compententiestrijd bij de parochieontwikkeling, in dit geval te Leiden en omgeving.
Vijfentwintig kanunniken, een aanzienlijk
aantal, waren aan de parochiale kapittelkerk verbonden. De Leidse oud-adjunctarchivaris en priester van de oud-katholieke kerk, Bauke Leverland, zou op deze
markante kerk promoveren. Hij overleed
echter in januari 1999. Dick de Boer (hoogleraar thans in Groningen, voorheen in Leiden) en Rudi van Maanen (verbonden aan
het Archief te Leiden) hebben zorg gedragen voor een postume uitgave die er zijn
mag. Daarbij zijn Leverlands uitvoerige
aantekeningen en minutieuze teksten tot
dit boek aaneengesmeed. Naast een beschrijving van de geschiedenis van het kapittel en van de bouw van de kerk vormen
schenkingen aan, begravingen in, inrichting en aankleding van deze kerk, onderlinge relaties van kanunniken en daarmee
samenhangende vererving van collatierechten thema's die uitvoerig en minutieus
aan de orde komen. Rijk gelardeerd met illustraties. (Guus Bary)
• Teije Brattinga, Dy ferrekte papen. Documenta ire dramatique. Boalsert (=Bolsward)
[Koperative Utjowerij] 2000 - 312 p. - ISBN
90-6570-327-6 - f 39,50.
Het is niet gebruikelijk, dat in TNK aandacht wordt gevraagd voor een Friestalig
boek en nog wel een roman. Maar zoals lezers van dit tijdschrift wellicht met genoegen literatuur, die op historische documenten gebaseerd is, ter hand nemen (Geert
Mak is het recente voorbeeld) zullen zij die
Fries kunnen lezen en (kerk)historisch
gemteresseerd zijn in de zestiende eeuw
geattendeerd moeten worden op het boek

TNKIG. 4 '200l'

van theoloog en schrijver Teije Brattinga.
Hierin verwerkt hij het kerkelijke leven tijdens de Reformatie in de streek tussen
Bolsward en Workum. Brattinga is hier meer dan men van hem zou verwachten met de kerkelijke geschiedenis bezig geweest. Het boek overstijgt zelfs het genre
van een historische roman, zoals uit de ondertitel blijkt. Naast vele elementen van de
oude en de nieuwe leer zien wij hoe de
Friese bevolking in de praktijk met de religies is omgegaan. Weliswaar ontbreekt bij
Brattinga de historische verantwoording en
zijn de dorpsnamen lichtelijk - alhoewel
duidelijk herkenbaar - gewijzigd, maar de
roman is een eigen verwerking van bronnen die voor een deel ook naar voren komen in de studie uit 1999 van historicus
Wiebe Bergsma over het gereformeerd protestantisme in Friesland in de jaren 15801650 (besproken door Jacob van Sluis in
TNK 2 , 1999, 85-89 en door mijzelf in het
tijdschrift betreffende de geschiedenis het
katholieke leven in de Nederlanden Trajecta 9,2000,323-325). Het boek van Brattinga
le est als een trein en verdient het in het Nederlands vertaald te worden. (Guus Bary)
• L.F. Groenendijk, W. Heijting, w.J. op 't
Hof (red.).!. van der Haar tachtigjaar. ISSN
0165-4349 (Zoetermeer, Stichting Studie
der Nadere Reformatie, 1999; iv p., 73-183
p.) (Documentatieblad Nadere Reformatie
(DNR) XXIII.) - Geen prijsopgave.
Dit bijzondere nummer van het Documentatieblad Nadere Reformatie brengt
een eerbetoon aan ds. J. van der Haar, kenner van de nadere reformatie en onder
meer bekend van zijn bibliografieen als
Schatkamer van de gereformeerde theologie
in Nederland (c. 1600 - c. 1800). In twee bijdragen staat Jacobus Koelman (1631-1695)
centraal. w.J. op 't Hof beschrijft hoe Koelman, door de magistraat van Sluis uit zijn
predikambt ontzet, zijn indirecte opvolger
daar, Caspar Alardin, hekelde vanwege zijn
coccejaanse opvattingen. Ten onrechte,
want de kerkenraadsacta bevestigen dat de
beide oudvaders elkaar tbeologisch nabij
stonden, al heeft Op 't Hof begrip voor
Koelmans ijveren. Maar Koelman had ook
neurotische trekjes, zo blijkt uit de tweede
bijdrage van de hand van L.F. Groenendijk,
handelend over de psychologische factoren in Koelmans reformatiestreven. In de
derde bijdrage schetst W. Heijting een
beeld van de Dordtse uitgever Prancois
Boels, werkzaam van 1617 tot 1657, aange-
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vuld met een fondscatalogus.
Sluis)

(Jacob

van

• Hendrik van 't Veld, Beminde broeder die

ik vand op 's werelts pelgrims wegen. Jan
Luyken (1649-1712) als illustrator en medereiziger van John Bunyan (1628-1688).
Utrecht [De Banier] 2000. - 559 p. - ISBN 90-

Harderwijkse universiteit functioneerde.
Direct van belang voor de kerkgeschiedenis
zijn twee bijdragen: EA. van Lieburg, "Het
Gelderse Athene in Neerlands Israel: De
theologische faculteit van Harderwijk", en
Jacob van Sluis, "De zinnebeeldige theologie van Bernard Sebastiaan Cremer (16831750)". (Jacob van Sluis)

336-0479-5

• Keety E. Sluyterman, Kerk in de City. 450
In dit aan de Vrije Universiteit te Amster- jaar Nederlandse KerkAustin Friars in Landam verdedigde proefschrift staat de den. Hilversum [Verloren] 2000. - 144 p. doopsgezinde dichter en etser Jan Luyken ISBN 90-6550-609-8 - f 35,centraal. Uitganspunt vormen de vijf boeken in Nederlandse vertaling van John Bu- De oudste gemstitutionaliseerde Nedernyan, waaronder het befaamde Eens chris- landse protestantse kerk bevindt zich niet
tens reyse (The Pilgrim's Progress), welke binnen onze landsgrenzen, maar in LonLuyken illustreerde. De vier frontispices en den. Haar ontstaan, in 1550, houdt ten
nauwste samen met de vroegste reforrna24 tekstillustraties bij deze boeken konden
vervolgens bijna even befaamd worden als tiegeschiedenis van de Nederlanden, die in
het werk van Bunyan zelf en werden in vele belangrijke mate vorm kreeg in het buitenlatere edities, ook in andere talen, afge- land. Dit jaar is het precies vier-en-een-haldrukt. In het eerste en met 200 pagina's ver- ve eeuw geleden, dat een aantal naar Engereweg het omvangrijkste hoofdstuk van dit land gevluchte Nederlandse protestanten
proefschrift worden het leven en de opvat- van koning Edward VI voor hun godsdienstoefeningen de beschikking kreeg over een
tingen van Luyken beschreven. De belangrijkste conclusie daarbij is dat Luyken min- voormalige Augustijner kloosterkerk, Ausder in de lijn van de Duitse mysticus Jacob tin Friars. De bewogen geschiedenis van deBohme staat dan vaak is aangenomen en ze vluchtelingengemeente werd een halve
dat hij veeleer staat in de traditie van de eeuw geleden reeds beschreven door de
Nadere Reformatie. Hoofdstuk 2 handelt Groningse kerkhistoricus J. Lindeboom.
Het oorspronkelijke kerkgebouw werd
over Bunyan. De Nederlands- Engelse betrekkingen, in het bijzonder de vertaalde in de Tweede Wereldoorlog door Duitse
Engelse devotionele literatuur en toege- bommenwerpers volle dig verwoest. Op despitst op Luyken en zijn Dordtse uitgever zelfde plaats, in het hartje van het huidige
Johannes Boeckholt worden behandeld in financiele centrum van Londen, verrees
echter een modernistisch nieuw kerkgehoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 geeft een iconografische beschrijving van het "Bunyancor- bouw, dat tot op de dag van vandaag onderkomen biedt aan een Nederlandse kerkpus" van Luyken, de latere geschiedenis
van deze illustraties in binnen- en buiten- gemeente. Het rijk geillustreerde boek van
land worden gemventariseerd in de hoofd- Keety Sluyterman is te beschouwen als het
stukken 6 en 7. Het geheelleidt tot de con- vervolg op het boek van Lindeboom. Na
clusie dat Luyken rechtzinniger is geweest een korte samenvatting van de periode
dan waarvoor hij vaak is gehouden en dat 1550-1945 geeft zij een goed gedocumendeze Nederlandse doopsgezinde broeder teerd beeld van de lotgevallen van deze
'Kerk in de City' gedurende de afgelopen
een van geestes was met de Engelse baptist
halve eeuw. Daaruit blijkt dat de gemeente
en puritein Bunyan. (Jacob van Sluis)
allerminst het gestolde karakter had (en
• J .A.H. Bots e.a. (red.), Het Gelders Athene. heeft) van een diasporakerk, maar steeds
functioneert in wisselwerking met haar EnBijdragen tot de geschiedenis van de Geldergelse en Nederlandse politi eke, kerkelijke
se universiteit in Harderwijk (1648-1811)
(Werken Gelre; 54). Hilversum [Verloren] en economische omgeving. Het boek is
2000. - 251 p. - ISBN 90-6550-092-8. - Geen
fraai vormgegeven met een harde omslag
in kleur, vele foto's in zwartwit en ook enkeprijsopgave.
Ie in kleur. De bronvermelding is goed verGebundelde voordrachten van een in okto- zorgd, doch een register wordt node geber 1998 te Harderwijk gehouden congres. mist. Nog meer mis ik echter een goede
Uitvoerig wordt aandacht besteed aan de foto van het oorspronkelijke kerkgebouw,
sociaal-historisch context waarbinnen de dat bijna vier eeuwen onderdak heeft gebo-
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den aan Nederlandse
Abels)

protestanten.

(Paul

Protestants Nederland tussen tijd en eeuwigheid. Iaarboek
voor de geschiedenis van het Nederlands
Protestantisme na 1800, jaargang 8. Zoetermeer [Meinema] 2000. - 262 p. - ISBN 90211-3794-1 - f 39,90
• S. Vooistra, J. Vree (red.),

De millenniumwende inspireerde de redactie van dit jaarboek tot een themanummer over protestantse visies die na 1800 bestonden op de eindtijdverwachting. Wie
mocht denken dat er in protestants Nederland gedurende deze twee eeuwen sprake
is geweest van sterke eschatologische verwachtingen, wordt door de redacteuren al
op de eerste pagina beroofd van een visioen. Daarvan was geen sprake.
Uit de elf bijdragen in het boek blijkt
niettemin dat het protestantse tijdsbewustzijn wei degelijk virulent was en gekenmerkt werd een grote verscheidenheid
aan be elden en stemmingen. J. van Eijnatten geeft hiervan een overzicht in zijn bijdrage over eindtijdlectuur uit de peri ode
1740-1840. Een heel andere invalshoek
kiest A. Postma, die op zoek gaat naar het
begrip van tijd en eeuwigheid in de verschillende troonredes van die van Willem I
in 1815 tot aan de toespraak van Koningin
Beatrix in 1994. J. Smelik onderneemt eenzelfde zoektocht in de teksten van twee
eeuwen kerkliederen, terwijl J.J. van Nijen
en F. Stark oudejaarspreken tegen het licht
van de eeuwigheid houden. Met de Zwijndrechtse Nieuwlichters richt GJ. Schutte
de schijnwerpers op een kleine sekte met
een sterke eindtijdverwachting. Dan volgen in het j aarboek artikelen van A. de Lange (De eschatologische herorientatie van
de theologie door J.H. Gunning jr.), van J.
Vree over palingenesie (geestelijke wedergeboorte) bij Abrham Kuyper en van A.G.
Hoekema (Nederlandse zen ding en chiliasme in de negentiende eeuw). De laatste
drie bijdragen gaan in op de jongste tijd.
GJ. van Klinken schetst de achtergronden
van de gereformeerde discussie over eindtijdverwachting en Israel na de Tweede Wereldoorlog, H. Noordegraaf gaat in op het
begrip van het Koninkrijk Gods in de discussie in de vroege oecumene en E. Etty
neemt eschatologische motieven van vroege Nederlandse socialisten, in het bijzon-
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der van Henriette Roland Holst, onder de
loep. Het jaarboek biedt daarmee een interessante en gevarieerde inkijk in het protestantse denken over tijd en eindtijd gedurende de afgelopen twee eeuwen. (Paul
Abels)
• Arie L. Molendijk, "Ben haagstbelangrijke
ioetenschap": De beaefening van de kerkgeschiedenis in Nederland in de negentiende
eeuw. Groningen [Rijksuniversiteit Groningen] 2000. - 43 p. - ISBN 90-367-13501. Geen prijsopgave.
Tekst van de inaugurele oratie waarmee de
nieuwe hoogleraar kerkgeschiedenis aan
de Rijksuniversiteit Groningen zijn ambt
aanvaardde. In 1829 starten N.C. Kist en
H.J. Rooijaards het tijdschrift Archief uoor
kerkelijke gesch ieden is, inzanderheid van
Nederland, dat nog altijd bestaat onder de
titel Nederlands Archief uoor Kerkgeschiedenis. Aan de hand van de beginjaren van dit
blad wordt een levendig beeld geschetst
van de toenmalige beoefening van de kerkgeschiedenis in Nederland. (Jacob van
Sluis)
• Iaap van Gelderen, Tamme Foppes de
Haan. Professor. (Kamper miniaturen; 5)
Kampen [Vereniging van Oud-Studenten
van de Theologische Universiteitl 2000. 64 p. - ISBN 90-7395-45-2.
• B. Jan Aalbers, Klaas Dijk. Klaek. (Kamper miniaturen; 6) Kampen [Vereniging van
Oud-Studenten van de Theologische Universiteit] 2000. - 79 p. - ISBN 90-73954-444.

Wederom zijn er twee deeltjes verschenen
in deze handzame, keurig verzorgde en
voor een breed publiek bedoelde reeks. De
Haan (1791-1868) was een voorman van de
Afscheiding, die nog voor de oprichting van
de Theologische School te Kampen in 1854
als plattelandspredikant aan huis zorg
droeg voor de opleiding van de predikanten in de noordelijke provincies. Dijk
(1885-1968) was allesbehalve een pionier:
hij was een zwaargewicht binnen een reeds
lang gevestigd kerkgenootschap. De boekjes zijn te bestellen via de ThUKampen, telefoon 038-3371600 en kosten f 10 per stuk
of f 15 samen, exclusief porto. (Jacob van
Sluis)
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Tentoonstellingen

Liturgisch zilver.
tIm 29 april 2001
Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, Utrecht, tel. 0302313835
Tot en met 29 april 2001 is in Utrecht prachtig liturgisch zilver te zien. Het betreft twee
collecties die in langdurig bruikleen aan
het museum zijn gegeven. De ene is afkomstig uit de parochie Sint Jacobus de Meerdere te Akersloot, de andere uit de Sint
Thomas van Aquinoparochie van de paters Dominicanen te Amsterdam. Beide parochies (sinds 1853 deel uitmakend van
het bisdom Haarleml zijn voortgekomen
uit zeventiende-eeuwse schuilkerken. De
bruiklenen geven een goed beeld van de
rijkdom die er te vinden was in dit soort bedehuizen. De collectie van de parochie in
Akersloot omvat onder meer een kelk van
de Amsterdamse edelsmid Thomas Bogaert en een indrukwekkende Antwerpse
monstrans uit de zeventiende eeuw. Daarnaast bevat de collectie een aantal pastoorsportretten waaronder een van Nicolaas Stenius van de hand van een
onbekende schilder. Van deze pastoor Stenius hangt ook elders in het museum een
portret, geschilderd door Frans Hals.
Het zilver van de Dominicanen is oorspronkelijk afkomstig uit de voormalige
schuilkerk 'Het Torentje', gelegen aan de
westzijde van Het Singel in Amsterdam.
Toen in 1859 een andere Amsterdamse
schuilkerk van de Dominicanen, het Stadhuys van Hoorn, parochiekerk werd, kreeg
'HetTorentje' de functie van bijkerk. In 1937
was het kerkje rijp voor de sloop en werden
de bezittingen overgebracht naar de Thomas van Aquinokerk in de Rijnstraat. De
collectie zilver die uit deze kerk naar het
museum is overgebracht, is zeer omvangrijk en bevat onder meer een spectaculaire
monstrans met verguld zilveren be elden
van Dominicus en Thomas van Aquino. Deze is gemaakt in Antwerpen in 1663 door
David Hennekin. Uit dezelfde stad, in de zeventiende eeuw een centrum voor kerkelijke kunst, stammen een altaarlezenaar, een
boekband en een godslamp, alle drie van de
hand van Jan Baptist Verberckt.
Behalve van de tentoonstelling Liturgisch
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zilver uit kerkelijk bezit kunt u in Museum
Catharijneconvent nog tot en met 22 april
2001 genieten van de kostbare relieken die
deel uitmaken van de expositie De Weg
naar de Hemel.
Pieta. Een tentoonstelling over moderne religieuze kunst rand het thema Pieta.
24 maart tIm 27 mei 2001
Museum voor Religieuze Kunst, Vorstenburg, Uden, tel. 0413263431
In samenwerking met kunstenaar Marc
Mulders organiseert het Museum voor Religieuze Kunst te Uden een ten to on stelling
over het thema Pieta. Gerenommeerde eigentijdse kunstenaars hebben speciaal
voor deze expositie een 'pieta' vervaardigd:
een persoonlijke interpretatie van de zittende Maria met het lichaam van haar dode Zoon op haar schoot. Daarnaast zullen
ook enkele klassieke 'pieta's'te zien zijn. De
pieta als zelfstandig motief ontstond in de
veertiende eeuw. De voorstelling is niet
ontleend aan het evangelie maar komt
voort uit apocriefe dan wei mystieke teksten. Een belangrijk geschrift was bijvoorbeeld De revelationes van de middeleeuwse
mystica Brigitta van Zweden. De pieta is
een van de me est voorkomende thema's
van de middeleeuwse kunst.
Barokke rijkdom. Gewaden uit schuilkerkentijd.
16 juni tIm 16 september 2001
Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, Utrecht, tel. 0302313835
In de middeleeuwen geeft de kerk belangrijke opdrachten voor de vervaardiging van
liturgische gewaden. Deze worden gemaakt in ateliers door professionele borduurwerkers. Na de reformatie verandert
dat. Het is daarom verrassend te ontdekken
dat in de zeventiende en achttiende eeuw
veel kleurrijke gewaden zijn gemaakt voor
de geestelijken die in de schuilkerken de
mis opdroegen. Ondanks het verholen karakter van de religieuze vieringen, waren de
gewaden luisterrijk. Ze werden gemaakt
door de kloppen die daarnaast ook verder
voor het onderhoud van de kerk zorgden.
Het Catharijneconvent toont deze zomer
gewaden uit de prachtige textielcollectie,
aangevuld met enkele bruiklenen.

TNK

IG. 4 (2001'

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

www.eburon.nl/tnk.htm

