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De VNK van boeken bezeten 

H et stopzetten van de bibliografie van de Nederlandse Kerkgeschiedenis betekende enkele jaren geleden een fikse aderlating voor de VNK. Maar de technische ont 
wikkelingen rond internet en de snelle verspreiding van dit medium - zelfs onder 

de vanouds behoudende kerkhistorici - zorgden ervoor dat er geen eer meer te behalen 
viel aan de vervaardiging van een gedrukte titellijst. De redactie van dit tijdschrift heeft 
destijds toegezegd de lezers op andere manieren op de hoogte te houden van de prestaties 
en publicaties in kerkhistorisch Nederland. In dit nummer van TNK wordt weer op ver 
schillende manieren getracht inhoud te geven aan deze belofte. Zo geeft Gian Ackermans 
een beredeneerde bibliografie van recente studies over religieuzen in Nederland en neemt 
Jacob van Sluis u bij de hand door internetland. 
De boekenrubriek valt dit keer echter erg kort uit. Door onvoorziene omstandigheden 
heeft de onlangs aangetrokken boekenredacteur alweer moeten afhaken. Wij zijn zeer ver 
heugd dat ons redactielid Gian Ackermans zich bereid heeft verklaard deze taak vanaf nu 
op zich te nemen. Hij stelt het op prijs geattendeerd te worden op nieuw verschenen stu 
dies en boeken kunnen toegestuurd worden naar het in het colofon vermelde adres. 
De in TNK aangezwengelde discussie over het eigene van de kerkgeschiedenis wordt in 
tussen onverdroten voortgezet. In dit nummer kunt u de opvattingen lezen van prof.dr. 
HR.J. Knetsch en dr. J.W Buisman, maar ook de Utrechtse hoogleraar kerkgeschiedenis 
Daniela Muller laat zich op dit vlak niet onbetuigd getuige het door haar ingevulde Profiel. 
Tot slot werpen twee gebeurtenissen in het najaar reeds hun schaduw vooruit. Op zater 
dag 24 november 2001 wordt in hetWaalse Begijnhofkerkje van Breda de dertiende Dag 
van de Kerkgeschiedenis gehouden. Het gebied van West-Brabant staat ditmaal centraal 
en een keur aan auteurs is inmiddels druk doende weer stof te leveren voor een interes 
sante bundel. Voorts zal de reeks Werken van de VNK na zeven jaar eindelijk uitgebreid 
worden met een derde deel. Ter gelegenheid van de opheffing van de ruim vierhonderd 
jaar oude hervormde classis Rotterdam he eft een redactie onder leiding van VNK-erelid 
dr. H. ten Boom een overzichtswerk samengesteld over diverse episodes en facetten uit de 
geschiedenis van dit kerkelijke lichaam. 

De redactie 
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De mislukking van de Cassis Oldenzaal 
P.H.A.M. Abels 

D e vroege reformatie in Twente over 
de periode tot 1609, het aanbreken 
van het 1Waalfjarig Bestand, valt sa 

men met het verhaal van de classis Olden 
zaal, de classis die het kortste bestaan ken 
de van alle classic ale verbanden in de 
Nederlanden. Onlangs zijn aile overgele 
verde classic ale acta van Overijssel tot 1620 
als bronnenpublicatie uitgegeven als deel6 
in een serie van de Rijks Geschiedkundige 
Publicatien.' Acta van de genoemde classis 
Oldenzaal zijn daar niet in terug te vinden. 
Dit is niet verwonderlijk, want het is uiterst 
twijfelachtig of deze gereformeerde kerk 
vergadering haar handelingen ooit op 
schrift he eft vastgelegd. Uit het weinige dat 
over de classis Oldenzaal bekend is, doemt 
dan ook het beeld op van een weinig sue 
cesvolle onderneming. 

Uit alles was te merken dat de gereformeer 
de kerken in Overijssel in oktober 1597 vol 
ledig werden verrast. De verovering van 
achtereenvolgens Enschede, Ootmarsum 
en Oldenzaal door prins Maurits, zette de 
poort van Twente wijd open voor de refor 
matie. Tot op dat moment was in dit gewest 
nog geen begin van een kerkhervorming te 
bespeuren geweest, zelfs niet toen zijn be 
langrijkste militaire bolwerk Oldenzaal in 
1572 vier maanden en in 1580 zelfs ander 
half jaar in Staatse handen was. De Overijs 
selse synode had zo weinig rekening ge 
houden met een expansiemogelijkheid in 
oostelijke richting, dat zij het gebied ook 
niet zoals gebruikelijk 'bij provisie' - dat wil 
zeggen voorlopig - had betrokken bij de 
classicale indeling van de provincie. 

De missionaire kans die zich zo plotse 
ling aandiende vereiste een slagvaardig op 
treden van de gereformeerde instanties. Zij 
kon geen uitstel dulden tot een eerstvol 
gende vergadering van de classis Deventer, 
die maar enkele keren per jaar bijeen 
kwam. Vandaar dat de wekelijks vergade 
rende kerkenraad van Deventer, de meest 
nabijgelegen gereformeerde stad, hierbij 
het voortouw nam. Als eerste stap besloot 
dit consistorie op 14 november 1597 de 
predikant van de schans Zwartsluis, Lude- 

rus Vogelsanck, als kwartiermaker naar 01- 
denzaal te sturen. Hij kreeg als opdracht 
mee in de pas veroverde stad in de reste 
rende weken voor Kerstmis de grondslag te 
leggen voor een gereformeerde gemeente.' 
Het lijkt waarschijnlijk dat Vogelsanck de 
troepen van prins Maurits reeds tijdens 
hun veldtocht door Twente als legerpredi 
kant vergezelde en zich dus aI van nabij op 
de hoogte had kunnen stellen van de situ 
atie ter plaatse. 

Een week later vroegen enkele Deventer 
predikanten ook hulp aan Gedeputeerde 
Staten van Overijssel. Zij meldden "in der 
ijll" niet genoeg predikanten te kunnen 
vinden, nu Twente zo onverwacht door 
Gods genade "van den vijant ende pauwes 
doem" verlost was. De politieke machtheb 
bers gingen daarop accoord met een nood 
oplossing. Deze hield in dat de predikanten 
van Deventer, Kampen en Zwolle uitgezon 
den werden naar de verschillende stede 
kens en dorpen om er op doordeweekse 
dagen Gods Woord te verkondigen. Wei ad 
viseerden de Gedeputeerden aan deze pre 
dikanten om vooraf op papier een verde 
ling te maken van de te bezoeken 
plaatsen.' 

De tijdelijke assistentie die Vogelsanck 
kreeg van de stadspredikanten, werd in het 
voorjaar van 1598 vervangen door een 
meer permanente oplossing, met de beroe 
ping en aanstelling van vaste predikanten 
in verschillende Twentse plaatsen. Deze 
eerste "Broederen van Twenthe" hebben in 
1984 niet allen de plaats gekregen die zij 
verdienden in mijn prosopografische stu 
die naar de Twentse evangeliedienaren.? 
Het verblijf van Regnerus Stangerus in 
Goor en van Adolphus van Besten in Oot 
marsum waren mij destijds wei bekend, 
evenals het optreden van de kleurrijke Pibo 
Ovitius van Abbema in Enschede." 

Van drie andere predikanten heb ik ech 
ter pas onlangs in het Statenarchief te 
Zwolle onomstotelijk kunnen vaststellen 
dat zij in het roerige reformatiejaar 1598 
eveneens in Twente werkzaam zijn ge 
weest." Aanwijzingen voor de aanwezig- 
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Prins Maurits belegert 
Oldenzaal in 1597. De 
verovering van het eni 
ge militaire bolwerk in 
Twente maakte de weg 
vrij voor de reformatie 
in dit gebied. 

heid van Bernhardus Stedemeyer in Rijssen 
had ik al wel, maar een vlammend betoog 
ten detrimente van Iaap Riemens in het 
tijdschrift De Hoeksteen weerhield mij er 
destijds op het laatste moment van, hem 
een plaatsje te geven in mijn boek.? Nu 
blijkt dat hij wel degelijk beschouwd moet 
worden als de grondlegger van de tegen 
woordig zo omvangrijke en beginselvaste 
Rijssense gereformeerde gemeente. Van Jo 
hannes Westenberg wist ik dat hij op de no 
minatie stond om door de Deventer ker 
kenraad naar Ootmarsum gezonden te 
worden als vervanger van de disfunctione 
rende Van Besten, maar ook dat dit uitein 
delijk niet doorging." Verborgen bleef voor 
mij dat hij in plaats daarvan naar Delden 
ging. Geheel nieuw voor mij was ten slotte 
dat Markelo met Johannes Fabritius ook al 
in 1598 de eerste predikant had. 

Inclusief Vogelsanck waren daarmee 
rond mei 1598 zeker zeven gereformeerde 
predikanten in tijdelijk of vast dienstver 
band verbonden aan een Twentse gemeen 
teo Deze toch snelle proliferatie van gere 
formeerde kerkendienaren in het pas 
veroverde gebied, maakt het nu ook beter 
te begrijpen, waarom de Overijsselse syno 
de die op 23 mei 1598 in Deventer bijeen 
kwam, al zo vroeg koos voor de oprichting 
van een nieuwe classis. Met deze classis 01- 
denzaal werd het aantal classes in de pro 
vincie uitgebreid van vier naar vijf.? 

Het is echter zeer twijfelachtig of de class is 
Oldenzaal in 1598 ooit in vergadering bij 
een is gekomen. In juli daaropvolgend 
wendde vrouwe Agnes van Westerholt van 
Almelo en Vriezenveen zich immers nog 
steeds tot de kerkenraad van Deventer, 

to en zij hulp no dig had bij de gereformeer 
de examinatie van de pastoors in haar hoge 
heerlijkheid.l? Een beroep op de nieuwe 
class is lag toen blijkbaar nog niet voor de 
hand. De omstandigheden in Twente wa 
ren dan ook nog verre van ideaal. De Span 
jaarden hadden zich dan wel uit Oldenzaal 
laten verdrijven, maar hun legers bevon 
den zich nog steeds in de nabijheid. Vanuit 
hun nieuwe hoofdkwartier in het Duitse 
Rheine maakten groepjes rondtrekkende 
soldaten het Twentse platteland onveilig. 
De angst voor een herovering van het gehe 
le gebied door de Spanjaarden betekende 
een ernstige rem op de werkzaamheden 
van de eerste gereformeerde predikanten 
en op de bereidheid van de bevolking om 
zich onder hun gehoor te begeven. 

Begin november 1598, precies een jaar na 
dat de Deventer kerkenraad met de uitzen 
ding van Vogelsanck het formele startschot 
had gegeven voor de reformatie van Twen 
te, stak een groot Spaans leger onder lei 
ding van generaal Mendoza de Rijn over. 
Doetinchem werd na een beleg van drie da 
gen ingenomen, waarna de situatie voor 
Twente zo bedreigend werd, dat alle op het 
platteland werkzame predikanten een vei 
lig heenkomen zochten in Deventer!'. Al 
leen de predikant van Oldenzaal voelde 
zich nog veilig genoeg om het werk in zijn 
standplaats voort te zetten. Vijf uitgeweken 
predikanten ontvingen van Ridderschap en 
Steden van Overijssel een schadeloosstel 
ling voor hun verlies aan inkomsten. Deze 
bedragen werden overigens met gewapen 
de bijstand weer verhaald op de bewoners 
van de kerspels waar de predikanten werk 
zaam waren geweest.l- 

De classis Oldenzaal hield daarmee de 
facto al na een half jaar op te bestaan. Pas 
halverwege het jaar 1601 ontwikkelde de 
veiligheidssituatie in Twente zich voor de 
gereformeerden dermate gunstig, dat een 
nieuwe aanzet tot reformatie van het ge 
bied kansrijk leek. Aangezien de classis 01- 
denzaal nog slecht een predikant telde, kon 
onmogelijk verwacht worden dat deze 
daartoe het initiatief zou nemen. De Over 
ijsselse synode besloot daarom tot een 
voorlopige combinatie van de classes 01- 
denzaal en Deventer.P Opnieuw werd 
daarmee vanuit de meest nabijgelegen Us 
selstad de aanzet gegeven tot een reforma 
tiepoging. Voor enkele Twentse dorpen 
werden predikanten geworven. Tijdens een 
bijzondere zitting van de combiclassis, die 
in oktober 1601 werd gehouden in Olden- 
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zaal, werden in totaal tien Twentse pas 
toors ontboden en voor de keus gesteld de 
rok om te keren - dus predikant te worden - 
of hun ambt te verlaten.l" 

Nadat aldus orde op zaken was gesteld, be 
sloot de Overijsselse synode een jaar later 
dat de tijd rijp was om de beide classes 
weer elk huns weegs te laten gaan. Tegelijk 
werd de gelegenheid benut om de dertien - 
grotendeels nog potentiele - gemeenten 
van de Oldenzaalse classis aan te vullen 
met die van Delden. Tussen de datum van 
dit besluit - 16 juni 1602 - en de zomer van 
1605 heeft in elk geval op papier een zelf 
standige class is Oldenzaal bestaan. Of de 
predikanten in dit ressort ooit gezamenlijk 
vergaderd hebben is niet met zekerheid 
vast te stellen, aangezien er geen classic ale 
acta zijn overgeleverd. Evenmin wordt er in 
andere bronnen gerefereerd aan dergelijke 
vergaderingen. Wei zijn er enkele gegevens 
die gemterpreteerd zouden kunnen wor 
den als een indirecte aanwijzing hiervoor. 

Allereerst was op de provinciale synodes 
van 1603 in Kampen en 1604 in Zwolle een 
afvaardiging van predikanten en een ou 
derling aanwezig namens de classis Olden 
zaal, aangevoerd door de pionier van het 
eerste uur, Luderus Vogelsanck. Aan het 
eind van laatstgenoemde synode liet de 
vergadering zelfs schriftelijk het voorne 
men vastleggen om in het daaropvolgende 
jaar - om precies te zijn op de derde maan 
dag na Pinksteren 1605 - in Oldenzaal bij 
een te komen.P De krijgsverwikkelingen 
zouden echter verhinderen dat de jongste 
van de vijf Overijsselse classes toen als 
gastheer kon optreden. 

Een tweede indirecte aanwijzing voor 
het zelfstandig functioneren van de Olden 
zaalse classis vormt het ontbreken van elke 
bemoeienis van de Deventer classis met 
aanstellingen en verplaatsingen van predi 
kanten in dit ressort gedurende de ge 
noemde periode. Hierdoor blijft de recon 
structie van een enigszins betrouwbare 
predikantenlijst ook voor deze periode een 
hachelijke onderneming. Zeker is slechts 
dat de vrees voor de Spanjaarden verschil 
lende Twentse evangeliedienaren al in het 
najaar van 1604 elders een veilig heenko 
men deed zoeken. Via verplaatsingen en de 
combinatie van gemeenten werd vervol 
gens getracht de continuiteit van de bedie 
ning zo goed als mogelijk te waarborgen. 
Ook in deze roerige fase blijkt in elk geval 
een 'Iwentse predikant destijds aan mijn 
aandacht te zijn ontsnapt. Na de overplaat- 

sing van Fredericus Kemenerus naar En 
schede kreeg zijn oude gemeente Borne in 
Henricus Velthusius toch nog weer een ei 
gen voorganger. Zijn aanwezigheid aldaar 
blijkt niet uit kerkelijke bronnen, maar uit 
inmiddels herontdekte dagboekaanteke 
ningen van jonker Sweder II Schele, de lut 
herse bewoner van het onder Borne gele 
gen adellijke Huis Weleveld.l'' 

De afkomst van Velthusius is niet bekend. 
In het meest nabij Twente gelegen gedeelte 
van het graafschap Bentheim, dat notabe 
ne behoorde tot het aartspriesterschap 
Twente, ligt wei het kerkdorp Velthuisen. 
Niet uitgesloten mag daarom worden dat 
hij net zoals vele van zijn Twentse ambtge 
noten stamde uit een van de nabijgelegen 
graafschappen Bentheim, Steinfurt en 
Tecklenburg, die in bezit waren van de ge 
reformeerde graaf Arnold II. De theologie 
opleiding van het in Steinfurt gevestigde 
Gymnasium Illustre, naar zijn oprichter het 
Arnoldinum genoemd, was leverancier van 
verschillende predikanten. Zo was Frederi 
cus Kemenerus, zoon van de Bentheimse 
hofprediker Johannes Kemenerus, daar op 
geleid, evenals zijn broer Arnoldus, die in 
Delden stond. Ook de uit Tecklenburg 
afkomstige Christiaen Elstroth, die in Tub 
bergen stond, en de Deldener predikant 
Johannes Westenberg - een geboren Bent 
heimer - hadden een vergelijkbare achter 
grond.!? 

Met de ontdekking van enkele andere 
predikanten die in 1598 in Twente werk 
zaam waren, wordt steeds duidelijker, dat 
er naast een Bentheimse Jijn ook sprake is 
geweest van een Bremer connectie. Hele 
maal verwonderlijk is dit niet, aangezien de 
door de Deventer kerkenraad uitgezonden 
reformator van Twente, Luderus Vogel 
sanck, in deze Noord-Duitse stad was 
geboren. Naast hem kwamen ook Stede 
meyer!" en Fabritiusl? uit Bremen, terwijl 
Valerius Rostrop en Otto Gysius - predikan 
ten van respectievelijk Denekamp en Oot 
marsum - aanbevelingsbrieven konden 
overleggen van Christoph Pezelius, de ver 
maarde hoogleraar in de godgeleerdheid 
die was verbonden aan het Gymnasium 11- 
lustre van Bremen.i''' De groep Bremer pre 
dikanten is nog groter, wanneer wij ook N. 
Limprecht meetellen die zich in 1602 bij de 
classis Deventer meldde met een getuig 
schrift uit deze stad om "in enige plaetze 
der Twenten" beroepen te worden, maar 
van wie niet bekend is of dit ook is gebeurd. 
Hetzelfde geldt voor Jacobus Kobelmannus 
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uit Bremen, die zich een jaar later bij de 
zelfde classis vervoegde met een getuig 
schrift van Pezelius, maar uiteindelijk naar 
het Sallandse Raalte zou gaan." 

De lijnen naar Duitse gebieden komen 
door de aanvulling van de vroege predikan 
tenlijst nog sterker naar voren. De aanzet 
tot de reformatie van Twente mag dan ge 
geven zijn vanuit het Westen, in het bijzon 
der vanuit Deventer, bij de uitvoering wa 
ren de Overijsselse kerken grotendeels 
afhankelijk van predikanten die zich vanuit 
het Oosten, in casu de Duitse gebieden, 
aandienden. Enerzijds was dit toe te schrij 
ven aan het heersende predikantentekort 
in de Republiek. Anderzijds was er in de 
aangrenzende Duitse gebieden sprake van 
een predikantenoverschot, onder meer als 
gevolg van de nabijheid van enkele calvi 
nistische theologieopleidingen en de ver 
drijving van gereformeerde predikanten uit 
de Palts. Een bijkomende - maar niet onbe 
langrijke - factor was, dat er blijkbaar geen 
barriere bestond om predikanten uit het 
Duitse taalgebied op de Twentse kansels 
toe te laten. 

Wanneer wij nu terugkeren naar de situatie 
in Twente in de zomer van 1605, dan blijkt 
dat het verblijf van eerdergenoemde Velt 
husius in Borne van korte duur was. Net als 
al zijn nog in Twente werkzame medebroe 
ders moest ook hij de wijk nemen, nadat le 
geraanvoerder Spinola de stad Oldenzaal in 
augustus 1605 weer onder Spaans gezag 
wist te brengen. Nog diezelfde maand arri 
veerde apostolisch-vicaris Sasbout Vos 
meer in de Plechelmusstad. Hij werd door 
de pauselijke nuntius te Brussel naar 01- 
denzaal gezonden om van daar uit leiding 
te geven aan de katholieke contra-reforma 
tie en zou trachten het werk van Vogelsanck 
en zijn medebroeders zo veel mogelijk 
weer ongedaan te maken.F 

De reformatie van Twente was daarmee 
andermaal abrupt tot stilstand gekomen en 
zou pas na het ingaan van het Twaalfjarig 
Bestand weer voorzichtig ter hand geno 
men worden. De classis Oldenzaal, het on 
volgroeide kindje van de Overijsselse gere 
formeerde kerk, bleef tot die tijd alleen in 
naam bestaan. Toen de draad in 1609 weer 
opgepakt werd, greep de synode terug op 
het beproefde recept van de combiclas 
SiS.23 Ook dit keer was het de bedoeling dat 
Deventer en Oldenzaal slechts tijdelijk in 
gezamenlijk verband zouden vergaderen, 
maar deze situatie bleef in de praktijk niet 
minder dan twee eeuwen bestaan. Nog een 

keer, in 1635, is geprobeerd beide classes 
weer van elkaar los te koppelen, doch de 
pogingen daartoe van de Overijsselse syno 
de liepen twee jaar later stuk op de politie 
ke weigering van de Gedeputeerde Staten 
om de benodigde financien beschikbaar te 
stellen.P 

De classic ale inspanningen om Twente te 
winnen voor de leer van Calvijn zijn goed 
deels mislukt. Waar de classic ale structuur 
in andere gebieden dikwijls een sleutelrol 
kon vervullen in het reformatieproces, daar 
slaagden de gereformeerden er niet in om 
in Twente met succes een soortgelijke in 
frastructuur op te bouwen. De redenen 
daarvoor moeten onder meer gezocht wor 
den in het late en onverwachte tijdstip 
waarop de poort van Twente openging voor 
de reformatie, de tekortschietende voorbe 
reidingen daarop van de Overijsselse ker 
ken, het nijpende tekort aan geschikte pre 
dikanten, de onzekere politiek-militaire 
situatie en de krachtige weerstand van een 
zich vernieuwende katholieke kerk. AIle in 
spanningen van met name de Deventer 
kerk ten spijt, wist de reformatie daardoor 
alleen aan de westelijke randen van Twente 
echt te beklijven. Oldenzaal en de wijde 
omtrek lagen echter letterlijk en figuurlijk 
te ver weg van Deventer en dit gebied kon 
zich mede daardoor tot op de dag van van 
daag handhaven als de meest katholieke 
regio van Nederland benoorden de rivie 
reno 

Dr. Paul H.A.M. Abels (1956) is voorzitter 
van de Vereniging voor Nederlandse Kerkge 
schiedenis, promoveerde op een onderzoek 
over de Reformatie in Delft en Delfland en is 
werkzaam bij het Ministerie van Binnen 
landse Zaken. Adres: Sleedoornsingel 1, 
2803 BZ Gouda. 

Noten: 

1 J. van Gelderen, C. Ravensbergen (eds.), Classicale 
Acta 1573·1620. Deel6, Prouinciale synode Overijssel: 
classis Deventer 1601-1620, classis Kampen 1596- 
1601 en 1618-1620, classis SteenwijklVollenhove 
1601-1620 [Rijks Geschiedkundige Publicatien, Klei 
ne Serie 90), Den Haag 2000. De tekst van deze bij 
drage is een bewerking van de voordracht, gehou 
den bij de aanbieding van dit boek op 1 maart 2001 
in Kampen). 
2 Gemeente archief Deventer, Archief Nederlandse 
Hervormde Kerk, inv.nr. 1: acta kerkenraad, 14-11- 
1597, fo!' 51. 
3 Rijksarchief in Overijsse!, Archief Staten van Over 
ijssel, inv.nr. 348: Resoluties Gedeputeerden, 22-12- 
1597. 
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4 P.H.A.M. Abels, De broederen van Twenthe. Ben 
studie van de eerste Twentse dominees (1597-1678), 
Hengelo 1984. 
5 Zie over laatstgenoemde: Biografiscb Lexicon voor 
de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme, 
deel3, Kampen 1988, 13-15. 
6 Rijksarchief in Overijssel, Archief Staten van Over 
ijssel, inv.nr. 348: Resoluties Gedeputeerden, 16-12- 
1598. 
7 J.C. Riernens, Rondom de Reformatie te Rijssen: 
het gelijk van ds. Arnoldus Moonen, in: De Hoeksteen 
8 (1979) 144-150. 
8 A.W.A.M. Bude e.a. (eds.), Jacobus Reuius. Licht op 
Deventer. De geschiedenis van de provincie Overijssel 
en met name de stad Deuenter, Boek 5 (1578-1619), 
Hilversum 1995, 98. 
9 J. Reitsma, S.D. van Veen (eds.), Acta der provincia 
le en particuliere synoden gehouden in de Noordelijke 
Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620, vijfde 
deel: OverijsseI1584-1620, Groningen 1896, 243. 
10 Gemeente archief Deventer, ArchiefNederiandse 
Hervormde Kerk, inv.nr. 1: acta kerkenraad, 12-6- 
1598, fol. 58. 
II A.Th. van Deursen, Maurits van Nassau 1567- 
1625. De winnaar die faalde, Amsterdam 2000, 168- 
170. 
12 Rijksarchief in Overijssel, Archief Staten van 
Overijssel, inv.nr. 5: Resoluties van Ridderschap en 
Steden, 8-12-1598 en 8-5-1599 en inv.nr. 348: Reso 
lutles Gedeputeerden, 21-11-1598, 16-12-1598 en 
17-12-1598. 

13 Reitsma, Van Veen, Acta, deel5, 278. 
14 J. van Slee, De reformatle ten plattenlande in de 
classis Deventer, in: Verslagen en Meededeelingen 
Overijsselsch Regt en Geschiedenis 43 (1926) 11-26. 
15 Reitsma, Van Veen, Acta, deel 5, 260, 266 en 
270. 
16 Stambuch der Schelen, fol. 839. Onuitgegeven 
transcriptie van de hand van A. de Bakker, beschik 
baar gesteld door J.J. Grootenboer uit Borne. Zle A. 
de Bakker, D. Schluter, 'Gott betert desen tidt'. Jonker 
Sweder Schele ooggetuige van de Tachtigjarige Oar 
lag,Oldenzaal1995. 
17 Abels, Broederen, v. in reg. 
18 A.Ph.F. Wouters, P.H.A.M. Abels, Nieuw en onge 
zien. Kerk en samenleving in de classis Delft en Delf 
land 1572-1621. Deell: De nieuwe kerk, Delft 1994, 
621. 
19 SJ. Fockema Andreae, Th-J. Meyer (eds.), Album 
studiosorum academiae Pranekerensis, 1585-1811, 
Franeker 1968, nr.212: Johannes Fabritius Bremen 
sis, theol. 12-5-1593. Hij stond in 1600 in Scherpen 
zeel en van 1601-1607 te Lunteren. 
20 Abels, Broederen, 78 en 148. Zie ook P. Molt 
mann, Pezel und der Calvinismus in Bremen, Bre 
men 1958. 
21 Van Gelderen, Ravensbergen, Acta, 12 en 15. 
22 B.H.A. te Lintelo, Ketters en papen in Twente. De 
Reformatie en de Katholieke herleuing in Twente 
1580-1640, Hengelo 1988. 
23 Reitsma, Van Veen, Acta, deel5, 278 
24 Abels, Broederen, 11. 

W.F. Dankbaar 
In februari overleed in zijn woonplaats 
Oosterwolde de kerkhistoricus dr. W.E 
Dankbaar. Hij was van 1953 tot 1975 hoog 
leraar kerkgeschiedenis aan de Rijksuni 
versiteit Groningen. Ook was hij adviseur 
van de Nederlandse gemeente van Austin 
Friars in Londen. In beide hoedanigheden 
was hij de opvolger van J. Lindeboom. In 
1966 werd hij ook voorzitter van het Kerk 
historische gezelschap, in welke functie hij 
J.N. Bakhuizen van den Brink opvolgde. 
Dankbaar, die in Utrecht en Leiden stu 
deerde, promoveerde in 1941 in Leiden op 
een proefschrift over de Sacramentsleer 
van Calvijn. Hij zou zich vervolgens ont 
wikkelen tot een groot Calvijn-kenner. Be 
kende werken van zijn hand zijn Hoogte 
punten uit het Nederlandsche Calvinisme 
in de zestiende eeuw (Haarlem 1946), Mar 
ten Micron. De christlicke Ordinancien der 
Nederlantscher Ghemeinte te Landen, 1554 
('s-Gravenhage 1965), Caluijn, zijn weg en 
werk (Nijkerk 1957), Martin Bucers Bezie 
hungen zu den Niederlanden (s-Gravenha 
ge 1961) en de bundel opstellen Heruor 
ming en Humanisme (Amsterdam 1977). 
Daarnaast schreef hij vele artikelen in vak 
bladen. Dankbaar is 93 jaar geworden. 

H.A. Oberman 
De internationaal waarschijnIijk bekendste 
Nederlandse kerkhistoricus, prof. Heiko 
Oberman, is in april jongstleden in de Ver 
enigde Staten overleden. Hij gold als een 
eminent kenner van de late Middeleeuwen 
en de vroegmoderne tijd. Heiko Augustinus 
Oberman werd in 1930 in Utrecht geboren. 
Na zijn studie en promotie te Utrecht do 
ceerde hij achtereenvolgens aan Harvard 
University en aan de universiteit van TO 
bingen. In deze Duitse stad was hij de op 
richter van het Instituut voor de Late Mid 
deleeuwen en de Reformatie. Vanaf 1984 
was hij werkzaam als hoogleraar aan de 
universiteit van Arizona. 
Wereldfaam verwierf Oberman met zijn 
studies over Luther, waarin hij deze Duitse 
reformator neerzette als een late middel 
eeuwer en niet als een vroege vertegen 
woordiger van de Nieuwe Tijd. In De erfenis 
van Calvijn gaf hij in 1988 ook een eigen 
zinnige visie op die andere reforrnator, die 
zo'n grote invloed heeft uitgeoefend op Ne 
derland. In 1996 ontving hij als bekroning 
voor zijn werk de dr. A.H. Heinekenprijs 
van de KNAW. Oberman is 70 jaar gewor 
den. 
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o N D E R ZOE K ~~--~------------------- 
Bericht over recent afgeronde en lopende Nijmeegse 
projecten 
De geschiedschrijving van Nederlandse 
religieuzen (1ge en 20e eeuw) 

Gian Ackermans 

Recent is in Nederland sprake van toene 
mende belangstelling voor de geschiedenis 
van religieuzen: paters, broeders en zusters. 
Wetenschappelijke studies behandelen de 
ontwikkeling van religieuze gemeenschap 
pen in de laatste twee eeuwen. Bovendien 
staan nog diverse studies op stapel. In de 
meeste gevaIlen gaat het daarbij om onder 
zoek in opdracht van de betreffende ge 
meenschap. Nu het aantal religieuzen in 
Nederland terug loopt en het einde van de 
gemeenschappen in ons land in zieht komt, 
bestaat er kennelijk behoefte om terug te 
blikken. De belangstelIing voor de eigen ge 
schiedenis komt echter ook voort uit de be 
hoefte om zieh rekenschap te geven van de 
geestelijke erfenis van de stiehters en te be 
zien in hoeverre deze in de huidige context 
vruchtbaar kan zijn voor de religieuzen zelf 
en voor sympathiserende buitenstaanders. 
Het belang van de geschiedenis van religi 
euzen in de ontwikkeling van het Neder 
landse katholicisme staat buiten kijf. Tot 
haar geschiedschrijving leveren de ge 
noemde projecten dan ook een voorname 
bijdrage. Een buitengewoon attractief ele 
ment van onderzoek naar deze gemeen 
schappen ten slotte is dat het de kans biedt 
religieuze subculturen met eigen codes en 
eigen idioom te verkennen. 

In dit overzieht probeer ik slechts te signa 
leren wat in dit onderzoeksveld in en rond 
de KU Nijmegen, voor zover mij bekend, 
recent gaande is geweest en welke projec 
ten nog lopeno Daarbij beperk ik mij tot 
monografieen en tot projecten die een der 
gelijke zelfstandige studie beogen. Verder 
besteed ik uitsluitend aandacht aan projec 
ten over de periode sinds 1800. 

De meeste studies over religieuzen die 
recent verschenen, gaan over vrouwelijke 
religieuzen. Dat is niet ten onrechte: er zijn 
nu eenmaal meer zustercongregaties en 

trouwens ook meer zusters dan paters en 
broeders. In de oudere geschiedschrijving 
was er bovendien weinig aandacht voor 
vrouwelijke religieuzen en die achterstand 
mocht intussen wei worden goedgemaakt. 
De gehanteerde benaderingen zijn, ook in 
vergelijking met het onderzoek in andere 
landen, veelal innovatief.l Ondanks de ver 
schillen in benadering, die in het overzicht 
zullen blijken, vertonen de projecten ook 
overeenkomsten. Vaak is er bijzondere aan 
dacht voor de gender-factor. Hoe hebben 
Nederlandse religieuzen hun man-zijn en 
vrouw-zijn verstaan? Uiteraard waren zij 
ongehuwd en kinderloos, maar in hun col 
lectieve en individuele zelfbeelden speel 
den idealen van geestelijk vaderschap en 
moederschap wei degelijk een rol. Een vol 
gend kenmerk is dat de religieuzen, die zelf 
vaak de opdrachtgever zijn, niet aIleen col 
lectief, maar ook als individu voor het voet 
licht komen. Behalve archiefonderzoek vin 
den interviews plaats, die het historisch 
expose niet aIleen maar verlevendigen, 
maar ook duidelijk maken dat idealen en 
werkelijkheid in het leven van de doorsnee 
religieus/ ze niet altijd dieht bij elkaar lagen. 

De meeste van de hierna genoemde uit 
voerders, doorgaans historici of theologen, 
werken in en rond Nijmegen. Bovendien 
zijn of waren zij in het verleden verbonden 
aan de KU Nijmegen of aan met haar ge 
lieerde wetenschappelijke instituten. Van 
een formele band van de hier vermelde 
projecten met programma's van de KU Nij 
megen is echter slechts in enkele gevallen 
sprake. 

De Stichting Echo, een werkverband van 
Nijmeegse free-lance historicae die zich 
toeleggen op geschiedschrijving op het 
kruispunt van religie en sekse, organiseert 
sinds enkele jaren studiedagen rond actu 
ele thema's in de religieuze geschiedenis. 
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Dit gebeurt in samenwerking met de afde 
ling literair-historische theologie (sectie 
kerkgeschiedenis) van de theologische fa 
culteit van de KU Nijmegen. Bij deze sym 
posia lag het accent in de afgelopen jaren 
doorgaans op de geschiedenis van kloos 
terlingen in Nederland in de vorige twee 
eeuwen. Naar aanleiding van deze studie 
dagen verschenen bundels waarin behalve 
de lezingen van de studiedag ook andere 
artikelen en enkele interviews werden op 
genomen. De eerste bundel Sterven voor de 
wereld. Een religieus ideaal in meervoud 
ging over de wisselwerking tussen klooster 
en wereld in de beleving van de religieu 
zen.' Nederlandse religieuzen hebben een 
relatief groot aandeel gehad in de missio 
naire beweging, die rond het midden van 
de negentiende eeuw opkomt in de katho 
lieke kerk. Dit missionair engagement 
stond centraal in de bundel Gaan voor God: 
ideaal en praktijk van missie in historisch 
perspectief/: In 1999 verscheen een bundel 
over de traditie van geestelijke begeleiding, 
zoals die onder meer in het kloosterlijke 
milieu werd gepraktiseerd, onder de titel 
Steun en toeverlaat. Historische aspecten 
van geestelijke begeleidtng/: 

De historica drs. Marjet Derks schrijft de 
geschiedenis van de Vrouwen van Betha 
nie, een congregatie die in 1919 werd opge 
richt door Jacques van Ginneken SJ als 
dubbel-instituut voor leken en religieuzen. 
De aanvankelijke doelstelling was de beke 
ring van het 'heidenkind' in de grote stad. 
In de loop der jaren verschoven de activi 
teiten in de richting van eateehese, oeeu 
menisch werk en pastoraat. Voor de Vrou 
wen van Bethanie zijn studie en vorming 
altijd heel belangrijk geweest. Daarnaast 
bereidt Marjet Derks een studie voor over 
de oudste en enige categoriale HAVO in Ne 
derland, Notre Dame des Anges, in 1903 te 
Ubbergen opgericht als pensionaat voor 
welgestelde meisjes door de Kanunnikes 
sen van St. Augustinus. Deze zusters waren 
als gevolg van de anti-klerikale wetten uit 
Frankrijk verdreven, en vestigden zich on 
der meer in Vught (pensionaat Regina Coe- 
11). Het onderzoek volgt de uitbouw van de 
school tot MMS (1928) en HAVO (1968). 

De historica dr. Jose Eijt rondde recent twee 
studies af over de geschiedenis van vrouwe 
lijke religieuzen in Nederlanden: Zorgen in 
Gods naam: Ursulinen van Bergen 1898- 
1998 (Hilversum 1998) en Voortgaan in ver 
trouwen: Leven en werken van Alphonsa Ku- 

born, stich teres van de Franciscanessen van 
de H. Iozef (Valkenburg 1999).5 Nu bereidt 
zij samen met de historica Suzanne Haut 
vast, eveneens verbonden aan de Stichting 
Echo, een studie voor over de rnissionaire 
aetiviteiten van de Dochters van Onze Lieve 
Vrouw van het H. Hart te Tilburg. Deze van 
oorsprong Franse congregatie werd in 1874 
opgericht als hulp en steun voor mannelijke 
missionarissen. Het onderzoek rieht zich 
op de vraag hoe deze religieuzen zelf hun 
opdracht zagen en hoe hun perceptie in dit 
opzicht tot op heden veranderde. Hoe en 
waar gaven zij aan die opdracht gestalte, 
welke ervaringen deden zij daarbij op? Het 
onderzoek wil een bijdrage leveren aan een 
missiegeschiedenis die ruimte biedt aan 
vrouwen en hun ervaringen. 

De historica drs. Jolanda Jansen bereidt een 
proefschrift voor over de Nederlandse Min 
derbroeders in China in de periode 1872 tot 
1943. Zij werkt aan de KU Nijmegen in op 
dracht van het Franciscaans Studie Cen 
trum te Utrecht. In haar studie, die vooral 
gebaseerd is op in Nederland aanwezige 
bronnen, gaat de aandacht uit naar de be 
keringsstrategieen van de China-missiona 
rissen, maar ook naar de wijze waarop zij 
vorm gaven aan de franciscaanse inspiratie 
waarmee zij tijdens hun opleiding ver 
trouwd waren gemaakt. Voorts betrekt zij 
ook de lokale context van het missiewerk bij 
haar onderzoek. Hoe reageerden de Neder 
landse Minderbroeders op de politieke, so 
ciale en culturele Chinese context die in de 
bewuste periode ingrijpend veranderde? 

De theoloog dr. Albert de long CSSp, inmid 
dels als docent verbonden aan Megaza Col 
lege in Nairobi (Kenia), dat gelieerd is aan 
de Catholic University aldaar, rondde rond 
1995 maar liefst drie studies af over Neder 
landse mannelijke missionarissen in Oost 
Afrika: witte paters, millhillers, spiritijnen, 
montfortanen en kapucijnen. Kenmerkend 
voor elk van deze studies is het methodisch 
gebruik van orale bronnen: getuigenissen 
van (ex-) Oost-Afrika missionarissen. Het 
Nijmeegse proefschrift van Albert de Jong 
ging over de houding van de Nederlandse 
missionarissen ten aanzien van het dekolo 
nisatieproces in drie Oost-Afrikaanse lan 
den, dat uiteraard zijn weerslag had op de 
kerkelijke en sociale context waarin zij 
werkzaam waren," Over het algemeen wa 
ren zij niet geneigd zich politiek sterk te en 
gageren, omdat dit naar hun opvatting niet 
in de lijn lag van hun taak en tevens omdat 
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het hun te do en was om de continuering 
van hun werkzaamheden ten dienste van 
de plaatselijke bevolking. In de volgende 
studie is onderzocht hoe men vanuit de 
Nederlandse gemeenschappen in de perio 
de 1930-1975 toekomstige missionarissen 
op hun taak heeft voorbereid.? In de derde 
studie stond de doorwerking centraal van 
het gedachtegoed van Vaticanum II (1962- 
1965) in vier Oost-Afrikaanse landen en de 
beduidende bijdrage die Nederlandse mis 
sionarissen daaraan hebben geleverd," 

Het Missiologisch Instituut, dat opgericht 
werd in 1993 en gelieerd is aan de Faculteit 
der Theologie van de KU Nijmegen, stelt 
zich de bevordering van missiologisch on 
derzoek ten doel,? Centraal staat de missio 
naire beweging in en vanuit Nederland in 
het verleden, in de actuele situatie en de 
toekomst. Een van de (drie) programmalij 
nen brengt projecten samen die handelen 
over het verleden van de missionaire bewe 
ging in Nederland, uiteraard in relatie tot 
voormalige missielanden. Kenmerkend 
voor de projecten is de combinatie van ar 
chiefonderzoek en oral history. 

De theoloog dr. Eric Corsius was van 
1993 tot 1999 verbonden aan het Missiolo 
gisch Instituut. In dat laatste jaar promo 
veerde hij op een studie over de Nederland- 

se Redernptoristen, waarin zowel aandacht 
wordt besteed aan hun pastorale als aan 
hun wetenschappelijke activiteiten.l'' Het 
gaat om een historisch onderzoek met een 
theologische, meer specifiek missiologi 
sche vraagstelling, dat antwoord probeert 
te geven op de vraag of en hoe de redemp 
toristen in Nederland leefden en werkten 
vanuit het moderne theologische besef 
door God bevrijd te zijn. In het verlengde 
daarvan wordt ook de vraag gesteld of zij 
op basis van deze levenshouding een bij 
drage hebben geleverd aan 'een vrij en be 
vrijdend leven' voor anderen. 

Dr. Kees de long, theoloog en verbonden 
aan de theologische hogeschool Abdiel te 
Ungaran (Centraal Java), onderzoekt de ge 
schiedenis van de katholieke kerk op het ei 
land Muna (bisdom Ujung Padang) ten 
zuidwesten van Sulawesi in de jaren 1930- 
1985, waar de Iezuieten (SJ), de Missiona 
rissen van het H. Hart (MSC), de Scheutis 
ten (CICM) en de zusters van JMJ hebben 
gemissioneerd. Dit onderzoek gebeurt in 
opdracht van de Scheutisten. 

De historicus en theoloog drs. Harrie 
Lamers bereidt een proefschrift voor over 
het leven en werken van de talrijke Neder 
landse religieuzen in Brazilie vanaf 1850 tot 
heden. Het gaat hier om een project dat 
door het Missiologisch Instituut is geenta 
meerd. In de recente Braziliaanse kerkge 
schiedschrijving wordt de massale presen 
tie van buitenlandse religieuzen gezien als 
onderdeel van de Romeinse (curiale) stra 
tegie om de Braziliaanse kerk in Romeins 
vaarwater te brengen. Het is de vraag in 
hoeverre onderzoek aan de hand van bron 
nen in Nederlandse en Braziliaanse archie 
ven alsmede interviews met Nederlandse 
(ex - ) missionarissen deze (boude) these 
kunnen nuanceren. 

Verder is er een project dat in het teken 
staat van de beschrijving van de bronnen 
van de missie van Nederlandse provincie 
der Augustijnen op Irian Iaya (bisdom 
Manokwari-Sorong). In dit project, uitge 
voerd door dr. Piet Giesen OSA, wiens ge 
meenschap ook de opdracht gaf, en drs. Jan 
Willemsen (KDC Nijmegen). is ook voor 
zien in interviews met in Nederland verblij 
vende (oud- )missionarissen. Doelstelling 
van het project is eventuele geschiedschrij 
ving van de Augustijnen op Irian Jaya voor 
te bereiden. 

Tenslotte he eft het Missiologisch Insti 
tuut een onderzoek op touw gezet naar de 
verwachtingen van vrouwelijke religieuzen 
van missionerende congregaties ten aan- 
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zien van de rol die religieuzen in de toe 
komst zouden kunnen vervullen in de mis 
sionaire beweging. Die verwachtingen zijn 
uiteraard mede gebaseerd op hun eigen er 
varingen in het missionaire veld waar zich 
in de afgelopen decennia niet geringe 
transformaties hebben voltrokken. Dit on 
derzoek wordt uitgevoerd door de theologe 
drs. Anna Damas SSpS. 

De historica dr. Marit Monteiro voltooide 
in 2000 een stu die over de congregatie der 
Franciscanessen van Oirschot: Vroomheid 
in veelvoud. Geschiedenis van de Francisca 
nessen van Oirschot, 1797-1997. Onlangs is 
zij gestart met de voorbereiding van een 
studie over de geschiedenis van de Neder 
landse provincie van de dominicanen, die 
ook opdrachtgever is. Zowel de werkzaam 
he den, de spiritualiteit en de gemeen 
schapsopbouw van de dominicanen ko 
men aan bod. Kernvraag in het project is 
het 'zelfverstaan' van de leden en wel in 
drievoudige zin: als religieuzen, als geeste 
lijken en als mannen. 'Zelfverstaan' veron 
derstelt zowel individuele als collectieve 
aspecten en vergt tevens een onderzoek 
naar interne en externe factoren die van in 
vloed zijn geweest op de wijze waarop de 
dominicanen zichzelf hebben begrepen en 
gemanifesteerd. Het onderzoek omvat de 
periode 1795-2000, maar het zwaartepunt 
ligt in de twintigste eeuw. Marit Monteiro 
wordt in dit project geassisteerd door de 
historicus dr. Antoine Jacobs. 

De historic a drs. Vefie Poels, staflid van het 
Katholiek Studie Centrum te Nijmegen, 
schreefin 1997 een studie Vrouwen van het 
grote missieuur, over de congregatie van de 
Missiezusters van Asten, wier stichting te 
ruggaat op een initiatief van de Brabantse 
priester Gerard van Schijndel. Hoewel tal 
rijke Nederlandse gemeenschappen zich 
hebben toegelegd op het missiewerk, was 
deze gemeenschap een van de weinige die 
speciaal daarvoor in het leven werd geroe 
pen. De Missiezusters zijn behalve in Ne 
derland ook gevestigd in Noorwegen, Bel 
gie, Zaire, Indonesie en Brazilie. Vefie Poels 
onderzocht hoe het geestelijke profiel van 
de stichter onder de zusters heeft doorge 
werkt, maar daarnaast biedt haar studie 
ook een overzicht van de geschiedenis van 
de congregatie in vogelvlucht. 

De theologe drs. Judith de Raat, inmiddels 
als AlO systematische theologie verbonden 
aan de theologische faculteit van de KUN, 

voltooide in 2000 een studie over de spiritu 
aliteit van drie in Brabant ontstane ge 
meenschappen van franciscan essen: Een 
verborgen schat. De spiritualiteit van de 
franciscanessen van Dongen, Etten en 
Roosendaal. Deze drie congregaties gaan 
terug op de penitenten-recollectinnen, in 
1623 gesticht door Moeder Johanna van Ie 
zus. In het boek zijn twee geschriften opge 
nomen van Mere Joseph, de eerste Neder 
landse novice van de congregatie van 
Dongen. Inmiddels heeft Judith de Raat in 
opdracht van de franciscanessen van Etten 
een stu die over hun geschiedenis sinds 
1930 nagenoeg afgerond. Het accent ligt 
hier op de ervaringen van de leden van de 
congregatie. Ruim twintig van hen werkten 
mee aan uitvoerige interviews. Waar nodig 
wordt het aldus verkregen, met opzet 'sub 
jectieve', materiaal aangevuld via archiefon 
derzoek. De opbouw van het boek zal zo 
veel mogelijk de levensloop van de zusters 
volgen: van hun motivatie voor het kloos 
terleven tot hun dagelijkse leven van nu. 

Een van de onderzoeksprojecten van het 
Titus Brandsma Instituut te Nijmegen, dat 
een internationale reputatie he eft opge 
bouwd als onderzoekscentrum voor spiri 
tualiteit, betreft de beschrijving en de ana 
lyse van de spirituele identiteit van veelal 
negentiende-eeuwse congregaties. In dit 
type onderzoek gaat de aandacht vooral uit 
naar de 'modellen van spirituele omvor 
ming' die te traceren zijn in de vroege 
schriftelijke bronnen van de stichters van 
deze gemeenschappen. Deze teksten heb 
ben in de traditie van de congregatie een 
grote rol gespeeld, want zij werden ge 
bruikt bij de opleiding en vorming van jon- 

Franciscanessen van 
Heythusen tijdens het 
koorgebed (rond 1960) 
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ge religieuzen en vormden als het ware het 
referentiekader waarbinnen de geest van 
de eigen gemeenschap werd overgedragen. 
Met name sinds de jaren zestig bestuderen 
religieuzen die teksten opnieuw, enerzijds 
om ze los te maken van traditionele inter 
pretaties, anderzijds om het charisma van 
de stichters toegankelijk en aantrekkelijk te 
maken voor de huidige generaties, zowel 
voor leden van de eigen (internationale) 
gemeenschap als buitenstaanders. 

Dit onderzoek leidde in de afgelopen ja 
ren tot een reeks studies. Zo voltooide drs. 
Pierre Humblet een tekstuitgave en een be 
schrijvende studie over de congregatie van 
de broeders van Maastricht.'! Tevens vol 
tooide hij een studie over het traditionele 
gebedsleven van de zusters Onder de Bo 
gen.12 Hun stichteres Elisabeth Gruyters 
(1798-1864) liet een geestelijk dagboek na, 
dat uit haar laatste levensjaren dateert, 
waarin zij terugblikt op de stichtingsjaren 
van haar gemeenschap. Voorts verscheen 
een studie over de geestelijke traditie van de 
congregatie van zusters van Iezus, Maria en 
Josef, die vooral ingaat op de spiritualiteit 
van hun stichter, Matthias Wolf SJ.13]oze/ 
Mathias Wolff, samenstelling en vertaling 
[uit het Frans] door Louise van Laarhoven 
en Laetitia Aarnink, Nijmegen 1997, (Her 
bronning, 2). Prof. dr. Hein Blommestijn en 
drs. Ios Huls bestudeerden de spiritualiteit 
van bisschop Johannes Zwijsen (1794- 
1877), stichter van de fraters van Tilburg en 
de zusters van Liefde.!" Dit gebeurde vooral 
op basis van Zwijsens conferenties voor de 
zusters, de Gemeenzame gesprekken (1864). 
Tevens verscheen in de reeks Herbronning 
naar aanleiding van hun 125-jarig bestaan 
een studie over de in Heerlen gestichte con 
gregatie van de Kleine Zusters van de H. Io 
zef.15 Centraal staat hier de figuur van de 
stichter mgr. Petrus Joseph Savelberg en de 
betekenis die zijn inspiratie tot op vandaag 
heeft voor de leden van de congregatie. Aile 
betrokken onderzoekers hebben een theo 
logische achtergrond. 

De historicus dr. Ioos van Vugt, staflid van 
het Katholiek Studie Centrum te Nijmegen, 
rondde onlangs een studie af over de fra 
ters van Utrecht (fraters van het O.L. Vrouw 
van het H. Hart), die vooral op het terrein 
van het onderwijs werkzaam waren en zijn, 
behalve in Nederland ook in Indonesie en 
Kenia. De stu die draagt als titel: In zorg 
zaamheid en eenvoud. De Praters van 
Utrecht in jaren van verandering en over 
dracht, 1965-2000. Als actieve congregatie 

waren haar pijlers: haar charitatieve werk 
zaamheden, het leven in gemeenschap en 
het religieuze leven (gebedsleven, zelfheili 
ging). De Nederlandse tak heeft die eerste 
pijler sinds de jaren zestig moeten prijsge 
ven, waardoor het accent sterker kwam te 
liggen op het religieuze leven in gemeen 
schap. Eenvoudig was dat niet, omdat in 
het zelfverstaan van de fraters het werk 
doorgaans de meest vooraanstaande plaats 
had ingenomen. Inmiddels is het zwaarte 
punt van de congregatie naar Indonesie 
verschoven. Begonnen als een soort over 
zeese dependance van de Nederlandse fra 
tergemeenschap, overtreft het aantal fra 
ters in Indonesie dat van de Nederlanders. 
Vorig jaar publiceerde Van Vugt een studie 
die de ontwikkeling van de Indonesische 
tak van de congregatie beschrijft.lsonder 
iuijscongregaties van broeders en [raters, 
1840-1970, Nijmegen 1994, welke studie in 
het Engels werd vertaald. 

Schrijver dezes, historicus en theoloog en 
als docent kerkgeschiedenis werkzaam aan 
de theologische faculteit van de KUN, vol 
tooide een monografie over de Nederland 
se provincie van de franciscanessen van 
Heythuysen, die ook in Indonesie en Tan 
zania werkzaam was. Voorts was hij betrok 
ken bij de geschiedschrijving van de Duitse 
provincies van deze congregatie.!? In 1997 
verscheen een bundel studies over de fran 
ciscanessen van Heythuysen als internatio 
nale gemeenschap." Deze bundel omvat 
bijdragen over de ontwikkelingen op inter 
nationaal bestuursniveau. Daarnaast heb 
ben leden van de congregatie vanuit Ne 
derland, Duitsland, Polen, de Verenigde 
Staten, Brazilie, Indonesie en Tanzania 
vanuit hun eigen context en identiteitsbe 
sef de geschiedenis van hun provincie en 
de actuele stand van zaken beschreven. 
Deze bundel is inmiddels in het Braziliaans 
vertaald en verschijnt binnenkort in licht 
bewerkte vorm ook in het Duits. 

In nauwe samenwerking met het Katho 
liek Documentatie Centrum in Nijmegen 
werkt de Stichting Dienstencentrum Kloos 
terarchieven in Nederland (KAN) sinds 
1989 ten dienstevan religieuze instituten in 
Nederland met het oog op het beheer en de 
inventarisatie van hun archieven. Het KAN 
is opgericht door een aantal congregaties 
uit bezorgdheid over de toekomst van de 
archieven. Enkele tientallen gemeenschap 
pen zijn er bij aangesloten. De orden en 
congregaties beheren hun archieven voor 
alsnog doorgaans zelf, geassisteerd door de 
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medewerkers van het KAN. In uitzonderlij 
ke gevailen wordt het archief in bewaring 
gegeven. Het belang van de archieven is 
niet beperkt tot de geschiedenis van de 
eigen gemeenschap. Meestal bevatten zij 
immers ook veel materiaal over de maat 
schappelijke instellingen (scholen, zieken 
huizen) waar de religieuzen werkten. Het 
KAN heeft inmiddels een aantal inventari 
satieprojecten afgerond. 

Ten slotte zij nog een project vermeld dat 
van betekenis is voor de geschiedschrijving 
van Nederlandse religieuzen, omdat het re 
levante bronnen ontsluit die betrekking 
hebben op een van hun belangrijkste werk 
velden, de missionering. In de jaren 1978- 
1985 zijn, op initiatief van het Katholiek Do 
cumentatie Centrum en de Kommissie 
Missie Memories, 862 Nederlandse missio 
narissen (mannelijke en vrouwelijke religi 
euzen) gemterviewd. Onlangs is deze col 
lectie, die oorspronkelijk uit geluidsbanden 
(3000 uur!) bestond, met het oog op behoud 
van de weergave-kwaliteit op CD's overge 
zet. Daarmee is deze unieke collectie voor 
de toekomst veilig gesteld. Van aile inter 
views zijn niet aileen uitvoerige registraties 
gemaakt, maar ook korte samenvattingen, 
'abstracts'. Voor twee missiegebieden zijn 
deze abstracts in druk uitgegeven: Missie 
verhalen. Interviews met missionarissen, dl. 
1: Indonesie, samengevat door K. Prent, Nij 
megen 1989 en Missie verhalen. Interviews 
met missionarissen, dl. 2: Afrika, samenge 
vat door J. Hogema, H. Niessen en K. Prent, 
Nijmegen 1998. Deze twee publicaties zijn 
nu trouwens oak on-line te raadplegen: 

1 Voor een grondige analyse van de recente historio 
grafie, zie: Ioos van Vugt, De geschiedenis van zus 
ters, paters en broeders. Geschiedschrijving over het 
religieuze leven in Nederland in de laatste twee eeu· 
wen, in: Iaarboek van het Katholiek Documentatie 
Centrum 26 (1996) 125-163. 
2 red. Marjet Derks, Jose Eijt en Marit Monteiro, Hil 
versum 1997 (Metamorfosen. Studies in religieuze 
geschiedenis, 1). 
3 red. Jose Eijt, Hester Genefaas en Peter Nissen, 
Hilversum 1998 (Metamorfosen. Studies in religieu 
ze geschiedenis, 2). 
4 red. Marit Monteiro, Peter Nissen en Judith de 
Raat, Hilversum 1999 (Metamorfosen. Studies in reo 
ligieuze geschiedenis, 3). 
5 Haar dissertatie betrof de geschiedenis van de 
Zusters van Liefde, Dochters van Maria en Iozef 
(Choorstraat) in Den Bosch en de Zusters Onder de 
Bogen: Religieuze uroutuen: bruid, moeder, zuster. 
Geschiedenis van twee Nederlandse zustercongrega 
ties, 1820-1940, Hilversum-Nijmegen 1995. 
6 A.H de long, Missie en politiek in oostelijk Afrika. 

Nederlandse missionarissen en Afrikaans nationalis 
me in Kenya, Tanzania en Malawi 1945-1965, Kam 
pen 1994 (Kerk en theologie in context, dl. 25). 
7 A.H. de Iong, De missionaire opleiding van Neder 
landse missionarissen. Een onderzoek naar de mis 
sionaire uoorbereiding in de periode 1930-1975 van 
de priester- missionarissen van de witte paters, mill 
hillers, spiritijnen, montfortanen en kapucijnen die 
uanuit Nederland naar Oost-Afrika werden uitgezon 
den, Kampen 1995 ((Kerk en theologie in context, 29) 
8 A.H. de Iong, De uitdaging van Vaticanum II in 
Oost-Afrika. De bijdrage van Nederlandse missiona 
rissen aan de doorvoering van Vaticanum II in Tan 
zania, Kenya, Uganda en Malawi 1965-1975, Kam 
pen 1995 (Kerk en theologie in context, 30). 
9 met dank aan dr. Frans Wijsen (KU Nijmegen I Mis 
siologisch instituut) voor de betreffende informatie. 
10 H.E.A. Corsi us, Ben vrij en bevrijdend leven. Een 
theologisch onderzoek naar de geschiedenis van de 
praktische en reflexieve arbeid der redemptoristen in 
Nederland in het licht van de subjectdiscussie in de 
theologie, 1833·1990, Kampen 1999 (Kerk en Theolo 
gie in Context, 39). 
11 Bernardus Hoecken, Gedragsregelen voor de 
Overs ten der Broeders van de Onbevlekte Ontuange 
nis van Maria, inleiding en tekstuitgave door Pierre 
Humblet, Maastricht-Nijmegen 1994; Pierre Hum 
blet, Met het oog op de Broeders. Gedragsregelen voor 
de Oversten, Maastricht-Nijmegen 1994. Van beide 
studies verscheen een Engelse vertaling. 
12 Pierre Humblet, idem, Gedurig reikt ons hart naar 
U. Gebed bij de Liefdezusters van de H. Carolus Bor 
romeus, Nijmegen 1998 (Herbronning, 5). 
13 De geest die ons beweegt. De spiritualiteit van de 
Zusters van Iezus, Maria en Iozef. Mathias Wolff, sa 
menst. en vert. [uit het Frans] door Louise van Laar 
hoven en Laetitia Aarnink, Nijmegen 1997, (Her 
bronning, 2). 
14 J os Huls en Hein Blommestijn, Alles aileen uit lief 
de. De eenvoud als bron van religieus leven bij Iohan 
nes Zwijsen, 's-Hertogenbosch-Tilburg 1997 (Reeks 
Spiritualiteit SCMM-CMM 1); deze studie werd ook 
in het Engels vertaald. Hein Blommestijn en los Huls, 
Barrnhartigheid en levensroeping Het hart van religi 
eus leven bij Johannes Zunjsen, Nijmegen 1998 (Her 
bronning, 4). Van deze studie verschenen vertalingen 
in het Engels, Portugees en Indonesisch. 
15 Hein Blommestijn en Bernadette Verhegge, Hel 
pen waar niemand helpt. De spiritualiteit van de 
Congregatie De Kleine Zusters van de H. Joseph, Nij 
megen 1997 (Reeks Herbronning nr. 1) 
16 Ioos van Vugt, Bapak, Anak, Saudara. Frater-fra 
ter Bunda Hati Kudus di Indonesia menuju keman 
dirian dalam persekutuan, 1928-2000, Nijmegen 
2000. Hij promoveerde in 1994 op: Broeders in de ka 
tholieke beweging. De werkzaamheden van vijf Ne 
derlandse onderwijscongregaties van broeders en fra 
ters, 1840-1970, Nijmegen 1994, weIke studie in het 
Engels werd vertaald. 
17 Vereeniging van Vrouwen. Franciscanessen van 
Heythuysen in Nederland (1900-1975), Heythuysen 
1994; Gott wird sorgen. Geschichte der Franziskane 
rinnen von Heythuysen in Deutschland (Ludtngnau 
sen-Nonnenwerth), Aachen 1995, red. Ursula Oster 
mann, Gian Ackermans en Siegfried KoB. 
18 Called by God's Goodness. A History of the Sisters of 
St. Francis of Penance and Christian Charity and in the 
Twentieth Century, red. Gian Ackermans, Ursula Os 
termann en Mary Serbacki, Stella Niagara N.Y. 1997. 
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* Naam, voornarun/voorletter(s) 
MOller, Daniela 

* Geboortejaar en -plaats 
1957, Aschaffenburg (Dld.) 

* Studierichting en -plaats 
Germanistiek, Geschiedenis en Theologie 
aan de universiteiten van Wiirzburg en 
Bonn. 

* Wat is/zijn uw huidige functie(sH 
Hoogleraar kerk- en dogmengeschiedenis 
aan de Katholieke Theologische Universi 
teit Utrecht. 

* Hoe luidt de titel van uw voornarunste 
publicatie tot op hedent 
Mijn belangrijkste publicatie is mijn Habi 
litationsschrift Frauen vor der Inquisition. 
Lebensform; Glaubenszeugnis und Aburtei 
lung der deutschen und franzosischen Ka 
tharerinnen (Veroffentlichungen des Insti 
tuts fur Europaische Geschichte Mainz, 
Abt. Abendlandische Religionsgeschichte 
166), Mainz 1996. Voor mij persoonlijk be 
langrijk is de door mij (met anderen) uitge 
geven Festschrift voor Winfried Trusen, die 
vele jaren mijn chef was en helaas twee jaar 
gel eden is overleden. 

* Waarover gaat uw hnidige voornarunste 
onderzoekt 
Momenteel houd ik mij bezig met een on 
derzoek naar de religieuze identiteit van 
vrouwen in middeleeuwse heterodoxe ge 
meenschappen. Daarnaast ben ik bezig 
met de systematische kwestie hoe het yak 
kerkgeschiedenis weer sterker als theolo 
gisch yak te profileren valt, ofliever gezegd, 
hoe zij haar eigen positie kan bepalen tus 
sen de profane geschiedenis en de theolo 
gie. 

* Hebt u een favoriete bijbeltekst. Zo ja, 
welket 
Prediker 3,-18: ''Alles heeft zijn uur. Alle 
dingen onder de hemel hebben hun tijd ... " 
Voor de historicus is tijd een belangrijke ca 
tegorie, hoewel het gevaar bestaat dat het 
tijdsbegrip te zwaar wordt opgevat of teveel 

accent krijgt. Gelatenheid in de zekere 
hoop op het - hopelijk verrassingen in zich 
dragende - open einde van de tijd is voor 
mij een belangrijke voorwaarde voor we 
tenschappelijk werk, omdat zij verhindert 
dat men zichzelf en het eigen werk over 
schat. In de bijbeltekst wordt bovendien 
duidelijk dat de schijnbare tegenstellingen 
tussen huilen en lachen, doden en helen 
daadwerkelijk bij elkaar horen, en dat we 
dus het enkele aspect niet als het geheel 
moeten aanzien. Dit is voor mij een aan 
sporing ook dialectisch over mijn eigen 
werk na te denken. 

* Wie is uw favoriete figuur nit de geschie 
denis van het chrlstendomt 
Abaelard beschouw ik als de meest in 
vloedrijke en scherpzinnige theoloog van 
de Middeleeuwen, die onze huidige denk 
traditie nog altijd bepaalt. Zijn Triniteits 
concept, dat hem het predicaat 'ketter' op 
leverde, verdient tegen de achtergrond 
van de huidige communicatietechnologie 
en oecumene beslist nieuwe aandacht, in 
elk geval een 'relecture'. Hij verenigt in 
zijn persoon de glorie en het echec van 
de (wetenschappelijke) theologie. Verder 
fascineert mij de figuur van Maria Magda 
lena, vooral haar vroege receptie als apos 
tel, die in Zuid - Frankrijk nog altijd levendig 
is. 

* Stel: u krijgt een jaar volledige vrijheid 
om u aan studie en onderzoek te wijden. 
Wat gaat u doent 
Indien ik mij een jaar volledig op de weten 
schap zou kunnen toeleggen, zou ik graag 
onderzoeken ofhet sneuvelen van het Con 
ciliarisme niet vooral samenhangt met de 
toenmalige tijdsomstandigheden, en of het 
om die reden heden ten dage niet mogelijk 
zou zijn dit gedachtecomplex, dat voor het 
democratiebegrip van het avondland zo 
belangrijk is, vruchtbaar in te brengen in de 
huidige discussie over meer 'democratie' in 
de kerk. Dit vergt een samenspel van filoso 
fische, dogmatische en juridische benade 
ringen en zou een christelijk ontwerp van 
'binnenwereldse' democratie mogelijk ma 
ken, dat het welbeschouwd onbijbelse 



spreken over democratie zou kunnen aflos 
sen. 

* Wat is uw favoriete boek op uw vakge 
bied? 
Mijn lievelingsboek op het terre in van de 
middeleeuwse kerkgeschiedenis is nog al 
tijd de 'Ecclesia spiritualis' van Ernst Benz. 
Hier wordt het gegeven dat de kerk twee ge 
zichten heeft op pregnante wijze gepresen 
teerd als de katalysator van een heel tijd 
perk, de Middeleeuwen, die permanente 
invloed uitoefent op de historische en 
theologische ontwikkelingen binnen en 
voorstellingen van de kerk. 

* Welk recente publicatie op uw vakgebied 
heeft veel indruk op u gemaakt? 
'Tausend Jahre sind wie ein Tag', niet omdat 
het volstrekt nieuwe perspectieven bevat, 
maar omdat ik de benadering zo origineel 
en verrijkend vind. Het boek probeert het 
tweede millennium in een tijdsverloop van 
tien dagen te spiegelen. Elke eeuw wordt 
aan de hand van een dag gepresenteerd. 
Dat vereist een concentratie op het wezen 
lijke, waarbij de meest uiteenlopende com 
ponenten en samenhangen 'samen-gevat' 
moeten worden. 

* Welk boek op uw vakgebied zou beslist 
ooit geschreven moeten worden, zij het 
niet noodzakelijk door u zelf? 
Ik denk dat het hoog tijd is een systemati 
sche uiteenzetting over het yak kerkge 
schiedenis te schrijven, die intensief ingaat 
op de hermeneutische en methodische 
vragen van het yak, en die toch leesbaar is. 
Daarin zouden de diverse opvattingen over 
kerkgeschiedenis aan de orde moeten ko 
men, de katholieke zowel als de (diverse) 
protestantse. Het boek zou als inleiding 
voor de studie van de kerkgeschiedenis 
moeten dienen, idealiter door aan de hand 

.:. 

van geselecteerde thema's de werkwijze 
van kerkhistoricil cae duidelijk te maken. 

* Is er een ontwikkeling op uw vakgebied 
die u betreurt; zo ja, welke? 
Ik vind het spijtig dat de systematische 
theologie (het vakgebied waar ik vandaan 
kom, aangezien ik in de dogmatiek en de 
dogmengeschiedenis gepromoveerd en ge 
habiliteerd ben) doorgaans de kerkgeschie 
denis op z'n best als toeleveraar van feiten 
beschouwt, maar de eigenlijke competen 
tie van de historische benadering in de 
theologie nog nauwelijks heeft aanvaard. 
Dat kan leiden tot een nieuw dogmatisch 
positivisme, dat geen oog heeft voor de 
context van historische ontwikkelingen, 
die bijgevolg eventueel voor herziening in 
aanmerking komen. 

* Is er een ontwikkeling op uw vakgebied 
die u toejuicht; zo ja welke? 
Ik ben er heel blij mee dat de zuiver chro 
nologische benadering in de kerkgeschie 
denis op haar retour is. Indien bepaalde 
perspectieven systematisch worden onder 
zocht, komen mogelijkerwijs verrassende 
samenhangen aan het licht, die een goede 
basis kunnen opleveren voor interdiscipli 
naire samenwerking. Daarmee houdt ver 
band dat men zich afwendt van een nauw 
begrip van de kerkgeschiedenis als ge 
schiedenis van de institutie 'kerk', ten gun 
ste van een bredere opvatting, die ook op 
de uitspraken van Vaticanum II stoelt, 
waarin bovendien meer aandacht uitgaat 
naar het eertijds min of meer geminachte 
terrein van de volksreligiositeit, Vrou 
wen worden niet langer, en zeker niet 
uitsluitend, als uitzonderingsgevallen be 
schouwd, maar er is nadrukkelijker belang 
stelling voor de vrouwelijke perspectieven 
en aandelen in de structurele ontwikkelin 
gen binnen de kerk. 
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Nederlandse kerkgeschiedenis op het internet 
Jacob van Sluis 

O p de oceaan van het World Wide 
Web kan men eindeloos surfen, 
maar hoe te handelen om de ei 

landjes van de Nederlandse kerkgeschiede 
nis te vinden? In deze bijdrage vindt u eni 
ge tips. Vooraf zij gemeld dat de hierna 
volgende adressen te bereiken zijn door ze 
letterlijk in te tikken in de adresbalk. Zo no 
dig kan men het adres vooraf laten gaan 
door het vooraf te laten gaan door het pro 
tocol http:// 

Verzamelpunten 

Het gebruik van algemene zoekmachines 
als AltaVista en Lycos valt niet aan te raden. 
Een trefwoord levert al snel veel te veel 
treffers op, met sites waarin het bedoelde 
woord min of meer toevallig in vermeld 
wordt. Deze allemaal te bekijken en te be 
oordelen is ondoenlijk. 

am in het immense aanbod niet steeds 
weer op zoek te moeten naar kwalitatief 
hoogwaardige sites, staan een aantal ver 
zamelpunten tot onze beschikking. Zij 
worden vaak 'gateways' of 'portals' ge 
noemd. Deze zijn geen zoekmachines 
die willekeurige sites vinden op basis 
van een combinatie van trefwoorden, maar 
zijn eerder te vergelijken met een boeken 
kast waarin een bibliotheekmedewerker 
een collectie van relevante werken he eft 
verzameld, ditmaal bestaand uit een over 
zicht van aanklikbare adressen. Vele Neder 
landse wetenschappelijke bibliotheken 
werken samen in Dutchess, het acroniem 
voor Dutch Electronic Subject Service: 
www.konbib.nl/dutchess.ned/. Het is een 
landelijke dienst voor de ontsluiting van in 
ternetbronnen, bestemd voor een weten 
schappelijke doelgroep en geselecteerd op 
kwaliteit en relevantie. Voor alle weten 
schapsgebieden worden op basis van de in 
deze bibliotheken gehanteerde basisclassi 
ficatie 'planken' ingeruimd, waar het aan 
bod per deelgebied verzameld is. De vakre 
ferenten van de aangesloten bibliotheken 
zijn voortdurend op zoek naar interessante 
sites op hun vakgebied. Indien een site vol 
doet aan de gestelde criteria, zoals weten- 

schappelijkheid en betrouwbaarheid, dan 
zal een bondige omschrijving met een 
doorklikmogelijkheid worden opgenomen 
in DutchEss. Bovendien wordt de blijvende 
beschikbaarheid regelmatig gecontroleerd, 
want de praktijk leert dat een aangeboden 
site van de ene op de andere dag spoorloos 
kan verdwijnen. Vele van de in dit artikel 
beschreven sites zijn dan ook op te vragen 
via Dutchess en het via Dutchess bereikba 
re aanbod groeit bijna dagelijks. 

De Universiteitsbibliotheek van Utrecht 
he eft een eigen alternatief, Digitaal Theolo 
gisch Centrum, dat minder omvangrijk is 
en bereikbaar is via: dtc.library.uu.nl. 

Een vergelijkbare 'boekenkast' bestemd 
voor alle wetenschapsgebieden biedt het 
Schotse BUBL. Via de homepage (www.bu 
bl.ac.ukllinkl) komt men bij verschillende 
menu's met diverse zoekmogelijkheden: al 
fabetisch, via trefwoorden of via rubrieken 
waaronder "Humanities". Zeer hoogwaar 
dig is Pinakes, voor alle wetenschapsgebie 
den: 
http://www.hw.ac.uk/libWWW/irn/pinak 
es/pinakes.html - waar zowel vakgerichte 
als brede 'gateways' worden aangeboden. 
Een initiatiefvan de University of Michigan 
is The Internet Public Library, bereikbaar 
via www.ipl.org; onder "Reference" vindt 
men "Arts & Humanities". Op de Scholar's 
Guide to WWW, samengesteld door Ri 
chard Jensen http://members.aol.com/ 
dannOl/webguide.html kan men doorklik 
ken binnen rubrieken als "History" en "Hu 
manities". Specifiek voor de kerkgeschiede 
nis is er een verzamelplaats op het adres 
www.mcgill.pvt.k12.al.us/jerryd/ ern/his 
tory.htm. 

Vergelijkbare verzamelpunten zijn sa 
mengesteld door individuele onderzoe 
kers. Bewonderenswaardig is die van Arden 
Erby: www.teleport.com/-arden/ religium. 
htrn. In Nederland hebben Joke Spaans en 
Peter van Rooden nuttige links met com 
mentaar bijeengebracht: home.pscw. 
uva.nl/vanrooden/. Uiteraard mogen we 
van dergelijke particuliere initiatieven geen 
volledigheid verwachten. Van een geheel 
andere orde zijn verzamelpunten van in- 
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stellingen met een 'missie', die men uiter 
aard met de nodige terughoudendheid kan 
benutten. Ik no em er slechts een opmerke 
lijke: www.religioustolerance.org/toc.htm .. 
De algemene boekenkast van Searchalot, 
www.searchalot.com. biedt onder "Socie 
ty" een plank "Religion". 

Een verzamelplaats speciaal voor de 
theologie biedt Finding God in Cyberspace, 
www.fontbonne.edu/libserv/fgic/fgic.htm. 
Deze is ook bruikbaar voor bijbelweten 
schap, godsdienstwetenschappen en der 
gelijke. Voor de kerkgeschiedenis in het bij 
zonder is er The Hall of Church History, 
door Phil Johnson verzorgd op de pagina 
van "Grace to You": www.gty.org/-phil/ 
hall.htm. Beide hebben echter weinig 
meerwaarde in vergelijking met Dutchess 
en BUBL. Bovendien geeft Finding God in 
Cyberspace bij "church history" een door 
verwijzing naar The Hall of Church History 
- het gebeurt uiteraard vaker dat men langs 
verschillende wegen doorklikkend op de 
zelfde plaats uitkomt. 

Aigemene en Nederlandse geschiedenis 

Voor elk vakgebied zijn er specifieke verza 
melpunten, dus ook voor geschiedenis in 
het algemeen en wederom kunnen we hier 
Dutchess en BUBL noemen. Onderzoeksin 
stellingen hebben hun thuispagina's, zoals 
het Britse Institute of Historical Research 
(IHR) , www.ihrinfo.ac.uk/, en het Neder 
landse Instituut voor Wetenschappelijke 
Informatie (NIWI) , www.niwi.knaw.nl., 
maar beide hebben weinig te bieden voor 
de kerkgeschiedenis in het bijzonder. Aar 
diger is het aanbod van Hanover College in 
Indiana: history.hanover.edul texts.htm. De 
universiteit van Erlangen is zeer actief in 
zake internetverzamelpunten voor diverse 
vakgebieden, bijvoorbeeld www.Erlanger 
Historikerseite.de/vl-dtld.html. Een index 
vanaf 1970 op het tijdschrift Bijdragen en 
mededelingen betreffende de geschiedenis 
der Nederlanden (BMGN) , inclusief de re 
censies, is te bereiken via de site van het 
Koninklijk Nederlands Historisch Genoot 
schap: www.knhg.nl!. Let wei, het gaat hier 
om een index en niet om de volledige tekst 
van de in dit tijdschrift opgenomen artike 
len en recensies. Niet specifiek kerkhisto 
risch maar wei rijk voorzien is de "Virtual 
Library History Central Catalogue" van de 
University of Kansas: www.ukans.edu/his 
tory/VL/; onder de rubriek "Europe" vindt 
u ook een verzamelpunt "Netherlands". 
Soortgelijk is de Dutch History Index van 

Thimo de Nijs: home.planet.nl/-nijsOl041 
www-vl-neth/index.html. 

Interieur van de fraai 
Johannes a Lasco bi 
bliotbeek in Emden 

Catalogi van bibliotheken 

Onmiskenbaar een van de fraaiste verwor 
venheden van internet is de mogelijkheid 
om thuis catalogi van bibliotheken over de 
gehele wereld te raadplegen. Bibliografisch 
speurwerk wordt zo enorm vergemakke 
lijkt. Zo kan men rechtstreeks de Koninklij 
ke Bibliotheek te Den Haag bereiken via het 
internetadres: www.konbib.nl. Pica is te 
raadplegen via www.pica.nl/ne/ - bijzon 
der nuttig is het bestand PiCarta, dat ook 
toegang biedt tot online bronnen en tevens 
dient als catalogus van de brievencollecties 
in de Nederlandse bibliotheken. 

Verdienstelijk voor ieder is www.startpa 
gina.nl, die enkele fraaie dochters heeft, zo 
als christendom.pagina.nl, die op haar 
beurt weer andere pagina's toont. Voor de 
bibliotheken biedt ze een prachtig verza 
melpunt: bibliotheek.pagina.nl. Hierop 
vindt men toegang tot regionale biblio 
theeknetwerken, universiteitsbibliotheken, 
de zogenaamde WSF-bibliotheken en tot 
de nationale catalogi te Londen, Berlijn, 
Parijs en Washington. Vermeldenswaard 
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zijn drie vergelijkbare verzarnelpunten: ca 
talogus.pagina.nl, archief.pagina.nl en ge 
nealogie.pagina.nl. Minder volledig is 
www.biblionet.nl/. 

Zelf benut ik voor het traceren van 
Nederlandse boektitels veelvuldig, en 
met veel genoegen, de gemeenschap 
pelijke centrale catalogus van de Noord 
Duitse deelstaten, gezeteld in Gottingen: 
www.gbv.de.VermeldenswaardisdeJohan 
nes a Lasco Bibliothek te Emden, ge 
huisvest in de gerestaureerde Grosse Kir 
che aldaar. Deze bibliotheek heeft als 
zwaartepunt geschiedenis van de gerefor 
meerde reformatie in de 16de en 17de 
eeuw en bevat bijgevolg ook veel Neder 
lands materiaal. De catalogus is raadpleeg 
baar via de eigen thuispagina: www.jalb.de. 
Daar is tevens te vinden een digitale versie 
van de beide reeds verschenen delen van 
het Bibliographisches Lexicon fur Ostfries 
land. Vermeldenswaard is eveneens een 
andere Duitse bibliotheek, gespecialiseerd 
in Europese cultuurgeschiedenis en met 
veel Nederlands materiaal: Herzog August 
Bibliothek te Wolfenbiittel, www.hab.de/. 
Minder bekend is dat de bibliotheek van de 
Franckische Stiftungen te Halle een voor de 
Nederlandse protestantse kerkgeschiede 
nis van de 17de-18de eeuw belangrijke col 
lectie bezit, te raadplegen via het Lokales 
Bibliothekssystem Halle-Merseburg, ha 
web 1. bibliothek. uni- halle.de/ cgi 
bin/wwwlibmenu. De collectie oude druk 
ken aldaar moet echter nog voor een 
belangrijk deel retrograde worden inge 
voerd. 

Het spreekt vanzelf dat het bij zulke ca 
talogi gaat om bibliografische ontsluiting 
van titels; het materiaal zelf zal men ter 
plekke moeten bekijken of via de eigen bi 
bliotheek moeten opvragen. 

Enkele naslagwerken 

Vanwege lopende auteursrechten kunnen 
we geen moderne naslagwerken als de RGG 
in de derde of vierde druk op het internet 
verwachten. Nuttig en altijd handig, maar 
zeer globaal is de Britannica, www.britan 
nica.com/. Veel meer op ons vakgebied 
toegesneden is The Catholic Encyclopedia 
uit 1917, met meer dan 11.000 artikelen: 
www.newadvent.org/cathen/. Sober vorm 
gegeven maar uitermate nuttig is het Bio 
graphisch- Bihliographisch Kirchenlexikon 
van EW. Bautz: www.bautz.de/bbkl/, die 
ook beschrijvingen van Nederlandse per 
sonen bevat. 

Indien u een woordenboek nodig hebt, dan 
kunt u voor vele talen deze vinden via 
taal.pagina.nl of via www.yourdictionary. 
com. 

Kerkgeschiedenis van de rniddeleeuwen 

Een beperking van Dutchess en van andere 
vergelijkbare hulpmiddelen is dat de adres 
sen doorgaans maar op een plaats in de ge 
hanteerde systematiek worden aangebo 
den. Men dient dus met enige creativiteit 
ook andere, verwante rubrieken te raadple 
gen, zoals de 'planken' voor de rubriek ge 
schiedenis en die voor filosofie. Zo biedt de 
rubriek middeleeuwse filosofie vele adres 
sen die ook bij de middeleeuwse kerkge 
schiedenis niet zouden misstaan. Thomas 
van Aquino he eft een prachtige thuisha 
yen, verzorgd door de Katholieke Theologi 
sche Universiteit te Utrecht, www.ktu.nl/ 
thomas/. Langs deze weg zijn er integrale 
Engelse vertalingen en enkele Latijnse ver 
sies van Thomas' werken beschikbaar. 

Dekerken 

Van de moederkerk zijn vele teksten op 
vraagbaar via: listserv.arnerican.edu/ 
catholic/. en op de door New Advent aange 
boden "Catholic Website": www.newad 
vent.org/. Vergelijkbaar en uiterst rijk aan 
doorverwijzingen is de "Catholic Index" van 
alaPadre, alapadre.net. Hier kan men te 
yens zoeken door gebruik te maken van En 
gelse trefwoorden. Uiteraard heeft ook het 
Vaticaan een eigen pagina, www.vatican.va. 
die onder andere informatie biedt over de 
bibliotheek. Het geldende canonieke recht 
is in vier talen toegankelijk gemaakt via: 
www.prairienet.org/nrpcatholic/. 

Vele daarbij aangesloten kerken zijn be 
reikbaar via oecumenische organisaties, 
zoals de Wereldraad van Kerken (www.wcc 
coe.org), de Lutherse WereldFederatie 
(LWF; www.lutheranworld.org) en de We 
reldbond voor Gereformeerde Kerken 
(WARC; http://warc.ch). De SoW-kerken 
hebben www.kerknet.srnra.nl. en voor de 
Algemene Doopsgezinde Societeit is er 
www.ads.nl. Voorts zijn veel Nederlandse 
en Belgische instellingen bereikbaar via Re 
ligion and Philosophy in the Low Countries, 
www.ping.be/flanders_religion/url.htrnl. 

Ook nu kunnen weer enkele handige 
dochters van startpagina genoemd wor 
den: theologie.pagina.nl, christendorn.pa 
gina.nl, doopgsgezind.pagina.nl en baptis 
ten. pagina.nl. 

50 TNK JG. 4 [2001) 



Overigens, voor al deze sites geldt dat ze 
actuele informatie bieden en nauwelijks 
geschiedenis. 

Nederlandse kerkgeschiedenis 

Op World Wide Web is er voor de Neder 
landse kerkgeschiedenis nog weinig ruimte 
geschapen. Er zijn weinig relevante pagi 
na's. Naslagwerken worden node gemist. Ik 
beperk me tot een aantal nuttige adressen. 

Het Historisch Documentatiecentrum 
(HDC) van de Vrije Universiteit te Amster 
dam (www.vu.nllhdc) biedt toegang tot de 
Bibliografie van Nederlandse Protestantse 
Periodieken (BNPP). Dit grootschalige pro 
ject in opbouw he eft tot doel de naar schat 
ting vierduizend Nederlandse protestante 
periodieken vanaf 1815 te beschrijven. 
Voorts biedt de startpagina van het HDC 
een overzicht van de inhoud van het eigen 
archief en de doorverwijzingen naar enkele 
relevante adressen. 

Het Reueil Archiefbinnen de UB Amster 
dam geeft een minim ale ontsluiting van de 
eigen collectie via internet: www.uba.uva. 
nll nll collecties I handschriftenl revell/. De 
Zaal Mennonitica in dezelfde UB is toegan 
kelijk via: www.uba.uva.nllnllbibliothe 
kent en dan "Bijzondere collecties", Het 
Doopsgezind Documentatie Centrum is te 
bereiken via de pagina "Bijzondere collec 
ties" van dezelfde bibliotheek: http:/ I 
145.18.111.44/. 

Het Katholiek Documentatie Centrum 
(KDC) van de Katholieke Universiteit Nij 
megen bezit een on line publiekscatalogus 
van het eigen bezit: www.kdc.kun.nl/. Door 
het KDC worden enkele belangrijke hulp 
middelen aangeboden. Katholieke kop 
stukken is een verzameling met kranten 
knipsels over ongeveer 30.000 personen 
van belang voor katholiek Nederland in de 
twintigste eeuw: webdoc.ubn.kun.nll 
anon/k/kathkol. De collectie is nog niet 
volledig gedigitaliseerd, maar dit initiatief 
is nu al een schitterend voorbeeld van een 
toepassing van het medium internet. Bibli 
otheca Catholica Neerlandice Impressa 
1500-1727 (BCNI) is een elektronische ver 
sie van het gedrukte naslagwerk uit 1954: 
webdoc.ubn.kun.nll anon/b/biblcanei/. 
De Nijmeegse Universiteitsbibliotheek 
he eft vele titelpagina's van oude drukken 
uit haar bezit gescand en aldus op internet 
toegankelijk gemaakt. Dit biedt uiteraard 
een prachtige mogelijkheid om een titelbe 
schrijving nader te bekijken. In de Neder 
landse Centrale Catalogus (NCC), via de 

Koninklijke Bibliotheek te raadplegen, kan 
in de betreffende gevallen naar deze af 
beeldingen doorgeklikt worden. 

Internet Christian Library, www.iclnet. 
org/, biedt onder het hoofdje "Reading 
Room" ook een 'Nederlandse bibliotheek' 
met integrale teksten van auteurs beho 
rend tot de Nadere Reformatie. Nog in op 
bouw is de "Sleutel tot de Nadere Reforma 
tie", verzorgd door de Stichting Stu die 
Nadere Reformatie: www.ssnr.nl/. Meer 
dan Nederland aileen biedt Reformation 
Ink, www.markers.com/ink/default.htm. 
met "Classic Articles & Links". 

EIektronisch publiceren 

Rechtstreeks publiceren op internet he eft 
de toekomst. Er zijn reeds digitale tijd 
schriften, maar die zijn niet altijd vrij toe 
gankelijk. Dat is wei het geval me het popu 
lair wetenschappelijke, maar helaas wat 
matige tijdschrift Christian History, 
www.christianityonline.com/christianhis 
tory I. De Nederlandse universiteiten bie 
den de mogelijkheid om het proefschrift 
digitaal te laten verschijnen. Dat van WHo 
den Ouden, Kerk onder patriottenbewind: 
Kerkelijke financien en de Bataafse Repu 
bliek 1795-1801 (1994) staat zo tot ieders 
vrije beschikking: www.ub.rug.nl/eldoc/ 
dis/theology/w.h.den.ouden/. Van belang 
voor de kring rond Spinoza is de Leidse dis 
sertatie van Ike van Hardeveld, Lodewijk 
Meijer (1629-1681) als lexicograaf (2000): 
www.etcl.nl/diss/hum/20001 00 1 I 
Hardeveld.htm. Ook ouder, 'klassiek' werk 
leent zich uitstekend voor digitalisering, 
zoals C. Hooijer: Oude kerkordeningen der 
Nederlandsche Hervormde Gemeenten 
(1563-1638) en het concept-reglement op de 
organisatie van het Hervormd Kerkgenoot 
schap in het Koninkrijk Holland (1809) 
(Zalt-Bommel 1865), te vinden via het 
Utrechtse Digitaal Theologisch Centrum: 
dtc.library. uu.nll dtctestl archief2.htm 

TensIotte 

Internet is een flexibel medium, via welke 
gemakkelijk iets kan worden gepubliceerd. 
De keerzijde is echter dat sites van de 
ene op de andere dag spoorloos kunnen 
verdwijnen of dat ze verhuizen naar een 
ander adres dan het in dit artikel opgege 
vene. 

Dit artikel is een verkorte en geactuali 
seerde versie van mijn "Kerkgeschiedenis 
op internet: mogeJijkheden en beperkin- 

TNK JG. 4 (2001) 51 



gen", verschenen in Nederlands Theolo 
gisch Tijdschrift, jg. 54 (2000), 238-248. In 
die versie maakt het onderdeel uit van een 
serie artikelen in NTT over de mogelijkhe 
den van internet voor afzonderlijke deelge 
bieden van de theologie. 

Indien u als lezer van dit tijdschrift een 
interessante site aantreft, dan verneem ik 
dat graag van u. Omdat ik als vakreferent 
theologie & filosofie verbonden ben aan de 
Universiteitsbibliotheek te Groningen, kan 
ik dan de aanmelding bij Dutchess verrich- 

ten. U kunt mij bereiken via: j.van.sluis@ 
ub.rug.nl. Maar veel aardiger is dat 
Dutchess aan u als gebruiker ook recht 
streeks de mogelijkheid biedt om een nog 
onbekende site aan te melden ... 

Jacob van Sluis (1953) is naast vakreferent 
aan de UB Groningen tevens verbonden aan 
de Theologische Universiteit GKN te Kam 
pen als redactie-secretaris van het Biogra 
fisch Lexicon voor de Geschiedenis van het 
Nederlandse Protestantisme. 

BOEK_ENNIEUWS 

• Antoine Jacobs, Louis Tijssen (1865- 
1929). Biografie van een Limburgse zielzor 
ger, Nijmegen [ValkhofPers] 2001. - 370 p. 
ISBN 90-5625-109-0. - f 49,90 

Dit Nijmeegse proefschrift beschrijft de le 
vensgang van een opmerkelijke rooms-ka 
tholieke priester uit het bisdom Roermond 
rond de vorige eeuwwisseling. De loop 
baan van Louis Tijssen geeft daar zo op het 
oog weinig aanleiding toe. Na zijn priester 
wijding werd hij leraar en prefect (verant 
woordelijke voor de handhaving van de 
discipline) aan het kIein-seminarie Rolduc, 
wathij ruim twintigjaarbleef. In 1911 werd 
hij benoemd tot pastoor in Susteren. De 
laatste tien jaren van zijn leven was hij pas 
toor-deken van Sittard. Zijn schriftelijke 
nalatenschap is bescheiden, en voor zover 
zij iets prijsgeeft van zijn innerlijk, lijkt zijn 
vroomheid traditioneel. Toch beschouw 
den vele gelovige leken en priesters hem al 
tijdens zijn leven als een voorbeeldige, zelfs 
heilige priester. In 1957 besloot de toenma 
lige bisschop van Roermond tot de inlei 
ding van een proces tot zaligverklaring, dat 
door mgr. Gijsen in de jaren zeventig nieuw 
leven werd ingeblazen. Een priester van 
een dergelijke reputatie verdient een dege 
lijke biografie. Oudere levensbeschrijvin 
gen, zoals die van de priester-dichter Jac 
ques Schreurs MSC uit 1957, zijn om hun 
hagiografische toonzetting en tendens al 
lang achterhaald. 

Het proefschrift van Jacobs is een sterk 

descriptieve, wat bronnenstudie betreft 
vermoedelijk uitputtende studie die een 
goed inzicht verschaft in de wijze waarop 
een priester in Tijssen's dagen zijn leven in 
dienst kon stellen van de zielzorg. Tijssen 
deed dat op een manier die, onbedoeld, bij 
zijn tijdgenoten groot respect afdwong. 
Niet dat hij in zijn pastoraat nieuwe wegen 
insloeg. Hij bevorderde de door de bisdom 
leiding aanbevolen devotie tot het H. Hart 
en de verering van Maria en Iozef en zette 
zich in voor de belangen van het katholiek 
onderwijs. Evenals Poels probeerde hij de 
opkomst van het socialisme vooral te ver 
hinderen door de oprichting van katholie 
ke vak- en standsorganisaties te stimule 
reno Het bijzondere van Tijssen was dan 
ook niet dat hij tot de voortrekkers behoor 
de, maar dat hij zijn taak als zielzorger zo 
voorbeeldig vervulde. Zo besteedde hij, in 
tegenstelling tot vele collegae, veel aan 
dacht aan het persoonlijke huisbezoek bij 
zijn parochianen. Voor hen had hij alles 
over. 

Biografieen van dominees uit de vorige 
twee eeuwen zijn talrijk, volgens een enke 
le vakgenoot is dat genre zelfs overvloedig 
beoefend. Kritische studies over Neder 
landse priesters daarentegen ontbreken 
nagenoeg. Deze studie, die van vakman 
schap getuigt, voorziet dan ook beslist in 
een behoefte. Het proefschrift is fraai uitge 
geven. 

Gian Ackermans 
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OPINIE ~------------------------ 
De nieuwe Nederlandse kerkgeschiedenis verdient een hager en 
nag breder perspectief 

Jan Wim Buisman 

Op vrijdagmiddag 9 februari 1979 woonde 
ik in het Leidse academiegebouw het af 
scheidscollege bij van prof. dr. A.E. Cohen, 
vader van de huidige burgemeester van 
Amsterdam en tot dan toe hoogleraar in de 
middeleeuwse geschiedenis. Veel herinner 
ik me er niet meer van, maar een door hem 
aangehaalde Latijnse spreuk is mij altijd 
bijgebleven: "De golf draagt [scil. het 
schip 1, maar wordt er niet door bestuurd"! 
Met deze relativerende oude wijsheid nog 
vers in het geheugen kwam ik even later 
thuis. Ik sloeg het universiteitsblad op en 
daarin viel mijn oog op een stukje over de 
activiteiten van de Leidse studentenekkle 
sia, waarin de predikant H. Wiersinga met 
de hemelbestormende doenerigheid van 
een (ex-)gereformeerde theoloog zoveel 
uitriep als dat je geen verstand van elektro 
motoren hoefde te hebben om toch de 
trein naar de juiste bestemming te kunnen 
nemen. Nimmer heb ik binnen kortere tijd 
zo scherp het contrast gevoeld tussen de 
maakbare wereld van de theoloog van die 
dagen en de wereldwijze, relativerende 
houding van de historicus. 

De herinnering aan deze ervaring kwam 
bij mij boven, toen ik onlangs het artikel 
van Mirjam de Baar-' en enkele andere bij 
dragen in dit tijdschrift las. Reeds qua 
grondhouding verschillen theoloog en his 
toricus immers niet zelden van elkaar. Zijn 
het grote denkers en doeners die als acto 
ren de kerkgeschiedenis 'maken', en zijn 
het leidende ideeen die als het ware de 
trein nemen van A naar B, Of dient de kerk 
geschiedenis hooguit beschouwd te wor 
den als een onderdeel van de grote zee van 
de maatschappelijke en culturele werke 
lijkheid? In het eerste geval zal de aandacht 
zich richten op intellectuele biografieen en 
dogmenhistorische studies, in het andere 
geval komt ook de socio-culturele context 
aan bod. 

Liever dan zich bezig te houden met dit 
soort Grundlagenforschung wiI De Baar 
aandacht vragen voor enkele andere facto 
ren die haars inziens het perspectief van 

veel van de Nederlandse kerkgeschied 
schrijving hebben versmald. Iuist het feit 
dat het vak kerkgeschiedenis in Nederland 
van oudsher is ondergebracht in de theolo 
gische faculteit, he eft ertoe geleid dat het 
als vanzelf nauw verbonden is geraakt met 
specifiek theologische vakken als gods 
dienstwijsbegeerte en dogrnatiek. Dat de 
faculteitsgewijze organisatie van de kerk 
geschiedenis de verzuiling nogal eens be 
stendigt en dat het mannen zijn die in dit 
alles de toon aangeven, versterkt de ge 
noemde relatieve eenzijdigheid alleen 
maar. 

Voor De Baar zijn de traditionele kaders 
te beperkt - zoveel mag duideJijk zijn. Voor 
haar is de kerkgeschiedenis primair een 
historische discipline. Iuist op dit punt 
vindt zij evenwel een kerkhistoricus als Wil 
lem van Asselt tegenover zich, die het goe 
de recht van zijn vak bepleit als onderdeel 
van de encyclopedie der godgeleerdheid.f 
Interdisciplinaire samenwerking met de 
profane historiografie is prima, maar het is 
zijns inziens juist de kerkgeschiedenis die 
deze laatste telkens weer de ogen opent 
voor de eigen inbreng van de religieuze fac 
tor in het historische proces. 

Intussen hoeft men natuurlijk nog geen 
kerkhistoricus te zijn om toch te kunnen 
fungeren als religieuze luis in de al te secu 
liere pels van menige moderne historiogra 
fie. De discussie gaat met andere woorden 
niet tussen historicus en kerkhistoricus, 
maar speelt zich af op een hoger, funda 
menteler niveau, namelijk dat van de ge 
schiedfilosofie. Het werk van historicus en 
kerkhistoricus wordt beide evenzeer bein 
vloed door onvermijdelijk subjectieve fac 
toren als de levensbeschouwing. Voor Vool 
stra's verontschuldiging dat hij 'maar' een 
theoloog is4, is net zo min reden als voor de 
zelfgenoegzaamheid van een historicus die 
meent dat hij alleen al door zijn niet-religi 
euze uitgangspunt objectiever mag heten. 

Voolstra's uitspraak is van een innemen 
de en ontwapenende bescheidenheid, 
maar zij mag nimmer als excuus dienen 
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voor geschiedfilosofische inertie. Het verle 
den blootleggen is een prachtig streven, 
maar in al onze doenerigheid dienen we 
wel te beseffen dat de historische werke 
lijkheid niet zomaar voor het oprapen ligt. 
Wil de geschiedenis iiberhaupt verteld 
kunnen worden, dan zal zij geselecteerd en 
mete en al geduid moeten worden. Iuist in 
dit interpretatieve kader (de narratio) is de 
persoonlijkheid van de (kerkjhistoricus 
met zijn onvermijdelijke subjectiviteit on 
miskenbaar aanwezig. En al merkt De Baar 
terecht op dat het historisme van Ranke dat 
eenvoudig de feiten wilde laten spreken, 
onhoudbaar is gebleken-, vreemd blijft wel, 
dat zij in dit verb and met geen woord rept 
over het narrativisme, dat immers met bo 
venstaande nuanceringen het historisme 
he eft willen aanpassen aan nieuwe, twin 
tigste-eeuwse inzichten. Ook in andere op 
zichten is de manier waarop De Baar te ra 
de gaat bij de geschiedfilosofie, helaas wat 
oppervlakkig en daardoor enigszins onbe 
vredigend. Wil zij niet te veel in dit ene arti 
kel? 

Door de kerkgeschiedenis te typeren als 
een historische in plaats van als een theolo 
gische discipline hoopt De Baar haar yak 
dan miss chien niet objectiever te maken, 
maar in elk geval wel een breder perspec 
tief te verlenen. En al had zij er mijns in 
ziens goed aan gedaan openlijker haar 
waardering te laten blijken voor de belang 
wekkende resultaten die ook ondanks de 
geconstateerde eenzijdigheden door de 
traditionele 'theologische' kerkgeschiede 
nis in de afgelopen decennia geboekt zijn, 
op zichzelf verdient haar fraaie pleidooi 
voor multidisciplinariteit en het zoeken 
naar nieuwe benaderingen en onverwach 
te bronnen alle steun. 

Toch stelde De Baars essay mij juist hier, 
in het concrete schetsen van de nieuwe 
perspectieven, ook wat teleur. Het funda 
mentele artikel van W. Frijhoff in het Neder 
lands Archie! voor Kerkgeschiedenis uit 

19816 wordt weliswaar respectvol vermeld, 
maar de meeste van de daarin aangegeven 
lijnen worden niet doorgetrokken naar 
2001. Ik had, kortom, graag gezien dat De 
Baar mij op een breder terrein had bijge 
praat dan alleen op dat van het gender-per 
spectief en de confessionaliseringsthese. In 
de huidige opzet blijft haar blikveld veelal 
Nederlands (soms zelfs Gronings!) en af en 
toe sterk protestants. Dat zij hier kortheids 
halve keuzes he eft moeten maken, is evi 
dent, maar nu wordt niet duidelijk op 
grond van welke criteria bijvoorbeeld wel 
de Duitse confessionaliseringsthese aan de 
orde komt, maar niet de Franse 'ethno-his 
to ire', of - dichter bij huis - wel een publica 
tie van Joke Spaans, maar geen enkele van 
Peter van Rooden. Aan de persoonlijke ver 
werking van de internationale historiogra 
fie en de doordenking van de betekenis er 
van voor de Nederlandse situatie komt zij 
onvoldoende toe. Maar daar noem ik ook 
wat ... Een troost heb ik echter voor haar: 
hoe verdienstelijk zij zich ook gekweten 
zou hebben van haar taak als loods, nim 
mer zouden de golven der kerkgeschied 
schrijving zich hebben laten besturen langs 
de door haar uitgezette bakens. En is dat 
voor de over haar toekomst tobbende Ne 
derlandse kerkhistorie geen buitengewoon 
geruststellende gedachte? 

1 'Pert unda nec regitur', zie A.E. Cohen, Terug in de 
tijd (Leiden 1979) 5. 
2 M. de Baar, 'Nieuwe perspectieven voor de Neder 
landse kerkgeschiedenis', Tijdschrift voor Neder 
landse kerkgeschiedenis 3 (2000) 87-97. 
3 W.J. van Asselt, 'Kerkgeschiedenis als theologische 
discipline', Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschie 
denis 3 (2000) 72-73. 
4 S. Voolstra, 'Detege Quod Fuit', Tijdschrift voor 
Nederlandse Kerkgeschiedenis 3 (2000) 32. 
5 De Baar, 'Nieuwe perspectieven', 91. 
6 'Van "histoire de l'Eglise" naar "Hlstoire religieu 
se''. De invloed van de "Annales"- groepop de ont 
wikkeling van de kerkgeschiedenis in Frankrijk en de 
perspectieven daarvan voor Nederland', Nederlands 
Archief uoor Kerkgeschiedenis 61 (1981) 113-153. 
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Vragen over perspectieven 
HR.J. Knetsch 

H et artikel van Mirjam de Baar, 
"Nieuwe Perspectieven voor de Ne 
derlandse Kerkgeschiedenis", TNK, 

3 (2000) 87-97, getuigt van grote eruditie. 
Moeiteloos gaat zij in discussie met oudere 
vakgenoten en wint daarbij de meeste du 
els overtuigend. Toch roept het een aantal 
vragen op van verschillende aard, die hier 
volgen. 

De eerste is meteen een fundamentele: 
wat is een theologische discipline? Kan de 
tegenstelling tot een "historische disci 
pline" wei met recht gemaakt worden? Ter 
vergelijking zou men zich de vraag kunnen 
stellen: wat is een medische discipline? Het 
antwoord hierop luidt: elk yak dat de ge 
neeskunde kan dienen is, bij toepassing op 
dat terrein, te beschouwen als een medi 
sche discipline. Methodologisch valt hier 
uit niets te concluderen: het yak in kwestie 
blijft zo natuurwetenschappelijk als het 
zonder de geneeskunde ook al is. 

Daarom luidt de volgende vraag: wat 
voor verschil maakt het voor de methode 
der geschiedschrijving of deze in medisch, 
juridisch oftheologisch verb and wordt uit 
geoefend? Men kan antwoorden dat dit 
verschil aanzienlijk is, omdat de uiteenlo 
pende objecten een ongelijke benadering 
vereisen en dus methodische differentiatie 
oproepen. Dat is ongetwijfeld juist, maar 
niet principieel van andere aard dan de dif 
ferentiatie in methoden tussen een oud 
historicus en een contemporanist: de een 
lijdt aan een bronnentekort, de ander komt 
er juist in om. Om aan deze euvels het 
hoofd te bieden zijn zeer diverse methoden 
no dig, historische methoden die met het 
object varieren. Naarmate dus het veld der 
geschiedenis breder en dieper geexplo 
reerd wordt, worden de methoden meer 
gevarieerd, teneinde het object adequaat te 
benaderen. 

Hier kan de vraag gesteld en mete en be 
antwoord worden waarom iedereen zo en 
thousiast is over de dissertatie die David 
Bos bij Abram de Swaan schreef. Welnu, die 
geestdrift komt voort uit het feit dat de au 
teur een probleem heel helder stelde en de 
juiste methoden ontwikkelde om het te be- 

antwoorden. En daar dominees, ook in de 
negentiende eeuw, in de kerk staan als be 
dienaren van de christelijke gods dienst, is 
deze dissertatie een kerkhistorische (ge 
wijd aan een onderwerp uit de geschiede 
nis van het christendom). Een uitstekende 
studie, waarin de beroepsgroep 'hervorm 
de predikanten' nauwkeurig wordt gevolgd 
in zijn ontplooiing in de negentiende eeuw, 
met zeer verhelderende visies niet slechts 
op de sociale plaats, maar ook op de vat 
baarheid voor nieuwe idee en en op de mo 
gelijkheden die deze kregen voor een snelle 
verspreiding. Iuist deze combinatie toont 
het geweldige vakmanschap van de auteur: 
hij brengt gegevens bij elkaar die men wei 
reeds kende maar nooit in een visie had sa 
mengevat. 

Heeft hij intussen met deze studie iets 
fundamenteels gezegd inzake het christe 
lijk geloof? Nee, dat niet, en hier komt Barth 
in het vizier, die weliswaar in noot 10 van 
het artikel van Mirjam de Baar correct geci 
teerd wordt, maar in de tekst veel te be 
perkt en dus onjuist gemterpreteerd. Barth 
maakt de kerkgeschiedenis niet tot slaafje 
van de systematische theologie, maar tot 
onmisbare hulpwetenschap bij de totale 
theologie ZOaiS hij die ziet. Zonder de eeu 
wigdurende bijstand van de kerkgeschie 
denis kan de theologie die met de eigenlij 
ke vragen van het geloof bezig is, niets 
beginnen. Om het eens huiselijk te zeggen: 
meer kennis van de kerkgeschiedenis zou 
veel geleuter do en verstommen. 

De vraag kan nu dan ook rijzen of niet 
de historicus Bornewasser, die niet aileen 
als vakman zijn sporen verdiend heeft, 
maar reeds begin jaren zeventig ook de 
drijvende kracht is geweest achter de op 
richting van de interconfessionele sectie 
kerkgeschiedenis als onderdeel van de 
(ZWO-) Stichting voor Historisch Onder 
zoek, aile aandacht verdient met zijn op 
roep, "de traditionele onderzoeksterreinen 
niet te verwaarlozen" die namelijk kerkge 
schiedenis tot kerkgeschiedenis maken. 
Daarvoor is overigens absoluut geen "ge 
loof" no dig, een factor die niemand in de 
hand he eft en die - dat punt scoort Peter 
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Nissen terecht al zegt hij het iets anders - 
niet in het geding gebracht kan worden. 
Wei echter het - geschiedkundig - vakrnan 
schap en dus "Fingerspitzengefuhl" voor 
wat er op het terrein van de kerkgeschiede 
nis werkelijk toe doet. Daarmee is niets ge 
zegd ten voordele van enorme kwantiteiten 
of "grote lijnen", Wie eenmaal tot het besef 
kwam dat het Huis der Liefde, Antoinette 
Bourignon, Madame Guyon of de Zwijn 
drechtse Nieuwlichters iets te melden heb 
ben dat hout snijdt, moet zich daar met al 
haar/zijn historisch vermogen op werpen. 
Er zullen dan lijnen aan het licht komen die 
wellicht niet "groot" zijn, maar wei tot nieu 
we inzichten leiden. Zo zou het ook geen 
kwaad kunnen als een deel van de aan 
dacht voor "de man uit het dal van Spoleto" 
eens op een verwaarloosd groepje van zijn 
vrouwelijke navolgsters werd gericht: dat 
brengt ongetwijfeld iets meer van de dage 
lijkse ervaringen met het armoede-ideaal 
aan het licht. 

Maar zou dit in strijd zijn met wat Bor 
newasser voorstaat? Zou dit het geval zijn 
met "meer aandacht voor de religieuze 
mens," waardoor een verbreding van het 
onderzoeksterrein ontstaat? Dat is zeer on 
waarschijnlijk. Zover ik weet he eft Borne 
wasser noch iemand anders ooit tegen het 
program van Willem Frijhoff met zijn 'his 
toire religieuse' geprotesteerd. Dit was 
trouwens in principe reeds met de Hoger 
Onderwijswetvan 1876 aan de Rijksuniver 
siteiten ingevoerd. De impulsen uit de 
Vrouwenstudies zijn hierin later zo goed en 
zo kwaad als dat ging opgenomen. 

De laatste vraag die rijst is dan ook deze: 
is Mirjam de Baar enerzijds niet veel te pes 
simistisch, en verdisconteert zij anderzijds 
niet veel te weinig de zwaarte van goed his 
torisch onderzoek? Is er enerzijds niet al- 

lerlei voortreffelijk nieuw werk aangepakt, 
waarvan zij trouwens zelf voorbeelden 
aandraagt (David Bos, Joke Spaans), maar 
is het anderzijds voor een al zijn vrije tijd 
opofferende buitenpromovendus niet te 
veel gevraagd, allerlei verfijnde kunstgre 
pen uit het historisch metier toe te passen? 
Laat haar them toch traditioneel werk doen 
- waarbij ik niet kan nalaten er even op te 
wijzen dat van degenen die onder mijn lei 
ding een promotieonderzoek hebben ge 
daan, juist de twee allerbesten een per 
soonsnaam op het titelblad hebben gezet. 
Een daarvan was zelfs de naam van een 
(licht verdacht) "voorman" (H.A. Roell, door 
Jacob van Sluis), heel "traditioneel" dus, 
maar wei eerste klas historisch onderzoek. 
AIle anderen hadden een breder onder 
werp. AIleen al hun doorzettingsvermogen 
verdient diep respect, en de resultaten mo 
gen, hoewel niet alle even revolutionair, 
nog steeds gezien worden. 

Intussen is het goed dat Mirjam de Baar 
in dit blad wederom scherp de aard van 
historische kennis heeft belicht, alsmede 
het enorme belang van de zogenaamde 
confessionaliseringsthese. Dat kan niet ge 
noeg onderstreept worden, waarbij en pas 
sant de geweldige prestatie van het katho 
lieke duo Abels/Wouters met hun 
vernieuwend onderzoek naar de eerste 
ontwikkelingen van de classis Delfland ver 
meld had kunnen worden. Dit doet niets af 
aan mijn bewondering voor het artikel. 
Ook de vragen die het opriep do en dit niet. 
Zij bevestigen juist het belang ervan. 

ERJ. Knetsch (1924) is emeritus-hoogleraar 
in de (Nederlandse) kerkgeschiedenis aan de 
R. U. te Groningen. Adres: Boerhaaveweg 2, 
9761 HB Belde 
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