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De zin van Brabantse kerkgeschiedenis
(Dertiende Dag van de Kerkgeschiedenis te Breda)

eeft West-Brabant een eigen kerkgeschiedenis. die zich onderscheidt van die in
bijvoorbeeld de Meijerij of de Peel? Heeft het he den ten dage iiberhaupt nog zin
om de geschiedenis van de kerken en de geloofsbeleving te bestuderen en te beschrijven? Deze twee fundamentele vragen komen aan de orde tijdens de dertiende Dag
van de Kerkgeschiedenis, die op zaterdag 24 november aanstaande zal worden gehouden
in de Waalse Begijnhofkerk van Breda. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de landelijke Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, in samenwerking met en steun
van de Historische Vereniging Brabant, de Stichting Brabants Heem, de Bijzondere Leerstoel Cultuur in Brabant, de Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening en het
Anjerfonds in Noord-Brabant.
De zingevingsvraag ten aanzien van de kerkgeschiedenis zal behandeld worden door de
Bredase bisschop Muskens. Als oud-rector van het Nederlands College in Rome heeft hij
veelvuldig te maken gehad met kerkhistorisch onderzoek en hij is daarom in staat op basis van eigen ervaringen het nut en de noodzaak van de kerkgeschiedenis uit de doeken te
doen. Zijn voordracht wordt gevolgd door een lokale inkleuring van het katholieke geloofsleven in West-Brabant door Arnoud-Ian Bijsterveld, bijzonder hoogleraar Cultuur in
Brabant aan de Universiteit van Tilburg. Dat ook het protestantisme een prominente rol
gespeeld he eft in dit deel van de provincie en welke omstandigheden daaraan hebben bijgedragen, zal daarna duidelijk gemaakt worden door Charles de Mooij, adjunct-directeur
van het Noord-Brabants Museum in Den Bosch. Als laatste spreker op deze dag zal Jan
Brouwers ingaan op de recente teloorgang van al deze kerkelijke rijkdom, in de vorm van
afbraak en ontwijding van vele kerkgebouwen.
Aan het einde van deze studiedag zal zoals ieder jaar weer een bundel gepresenteerd worden met oorspronkelijke studies over de regio van samenkomst. Deze bundel, Van tuieeen
een. Kerk en West-Brabant door de eeuwen heen, zal circa tien artikelen bevatten over aspecten van de West-Brabantse kerkgeschiedenis en een inleiding over de kerkelijke indeling en de kerkgeschiedschrijving in dit gebied. Deze bundel kan door deelnemers aan de
studiedag met korting aangeschaft worden. De bijeenkomst, die ook nog een mogelijkheid biedt tot bezichtiging van enkele kerken in Breda, duurt van 10.30 tot 16.00 uur en is
gratis toegankelijk.

R

Door de ledenvergadering van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, gehouden op zaterdag 19 mei jongstleden in het Museum Catharijneconvent te Utrecht
is de contributie van onze vereniging voor het jaar 2002 door de vele prijsverhogingen
(vooral de druk- en portikosten) vastgesteld op Euro 19 (f 41.80) voor binnenlandse
leden en op Euro 27 (f 59.40) voor buitenlandse leden.
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Lezen en geloven in de late achttiende eeuw
John Exalto

W;

0uter Robbert Coster en Otto
Cornelis van Eck waren tegenpolen, en zijn juist daarom interessant om te vergelijken. In de jaren negentig
van de achttiende eeuw was Coster een oude man. Otto was toen een puber. Coster
behoorde tot een lokale plattelandssamenleving ergens in de rimboe van de Gelderse
Vallei. Otto kwam ook van de Veluwe, maar
woonde in die tijd met zijn ouders in Den
Haag.
Ons gaat het hier niet zozeer om die sociale verschillen. We willen in dit artikel
hun leesgedrag en geloofsbeleving met elkaar vergelijken. Zo'n micro-vergelijking
kan ons wellicht leren wat er in die late
achttiende eeuw aan het veranderen was in
het lezen en geloven van gewone, provinciaaIse Nederlanders.
Wouter Robbert Coster en Otto Cornelis
vanEck
Wouter Robbert Coster (1736-1813) heeft
zijn leven lang in Lunteren gewoond. Hij
was tweemaaI gehuwd en kreeg twee dochters. Naar zijn beroep, sociaaI milieu en status binnen de dorpsgemeenschap kunnen
we slechts gissen. Coster ondertekende in
de tweede helft van de achttiende eeuw het
reglement van de Staten van Gelderland op
de oefeningen en catechisaties. Hij was dus
conventikelleider en/ of catechiseermeester.
In 1790 leverde Coster bij de classis
Overveluwe een manuscript in ter approbatie. Onder aanvoering van Ahasverus van
den Berg - een irenisch predikant, die een
belangrijk aandeel had in de totstandkoming van de nieuwe psalmberijming van
1773 en de eerste gezangenbundel van
1806 - wees de classis het echter voorlopig
af wegens "eenige harde uitdrukkingen".
Coster he eft zijn manuscript waarschijnlijk
nooit opgehaaId omdat hij die harde uitdrukkingen kennelijk niet wilde verandereno Het is dus nooit gepubliceerd. Vermoedelijk doelde de classis met haar bezwaar
op de nogaI pregnante formuleringen omtrent de predestinatie en de daarmee sa-
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menhangende visie op de menselijke onmacht ten goede.'
Otto Cornelis van Eck (1780-1798) stamde uit een oude Gelderse familie van hoge
ambtenaren en regenten, afkomstig uit
Tiel. Na de Bataafse omwenteling vertegenwoordigde zijn vader, de gematigde patriot
Lambert van Eck, Gelderland in de NationaIe Vergadering. De familie woonde 's
winters in Den Haag en's zomers op het
buiten De Ruit bij Delft. Periodiek reisde
het gezin naar Gelderland voor familiebezoek. In 1798 werd vader Van Eck gevangengenomen wegens zijn aandeel in een
mislukte staatsgreep.
De ouders van Otto verplichtten hun
zoon tot het bijhouden van een dagboek.
Hierin moest hij nauwkeurig aantekenen
met welke nuttige bezigheden hij zijn dagen doorbracht. Een belangrijk deel van
zijn dagboek wordt in beslag genomen
door opmerkingen over de door hem gelezen literatuur. De aantekeningen van Otto
uit de jaren 1791-1797 zijn bewaard gebleven en onlangs uitgegeven'
Costers leesgedrag en geloofsbeleving
Het door Wouter Robbert Coster bij de classis ingeleverde manuscript was een catechesemethode. Kennelijk hebben we hier
te doen met de neerslag van zijn mondeling onderricht op de Lunterse catechisaties. Het raamwerk voor Costers methode
wordt gevormd door het bekende vragenboekje Voorbeeld der godlyke waarheden
(eerste druk 1706) van de Rotterdamse predikant Abraham Hellenbroek. In het "Voorberigt voor aIle leergierige leerlingen"
schrijft Coster dat zijn methode niet aIs
"een wet of vaste reegel" gebruikt dient te
worden. Hij heeft "het gemelde" slechts "als
een heilzaame raadgevinge voorgesteld,
om zoo doende eenige vorderingen in de
kennisse der waarheeden te maaken".
"Dit werk dus doorbladerd hebbende,
ben ik verzeekerd, dat men zaI bevinden
meer en meer lust te hebben om dieper in
de waarheeden zig te oeffenen, waartoe
overvloedige boeken aan het ligt gebragt
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Interieur van de Oude
Kerk te Lunteren.

zijn, waarin de goddelijke waarheeden
doorwrogt verhandeld worden, als De redelijke godsdienst door W a. Brakel, Heilige
Godgeleerdheid door .IE. Franken, J. van der
Kemp, E Ridderus, E. Meiners en meer anderen, dewelke door hunne schriften hunne naamen zullen in zeegeninge doen blijyen tot in het laate nageslagte.f
Met het noemen van deze theologen
maakt Coster direct zijn eigen ideologische
positie inzichtelijk, die trouwens ook zeer
duidelijk af te leiden is uit de inhoud van
zijn manuscript. De Lunterse oefenaar behoorde tot het gereformeerde pietisme. De
achttiende-eeuwse pietistische traditie in
de gereformeerde kerk was voortgekomen
uit en greep terug op het zeventiendeeeuwse puritanisme. Dit puritanisme was
een brede beweging geweest met veel aanhang onder het predikantenkorps. In het
achttiende-eeuwse pietisme zien we een
bepaalde canonvorming van een deel van
deze puriteinse predikanten, de "oudvaders", Die canonvorming is tot op de huidige dag een belangrijk onderdeel van de
identiteit van de pietisten ofbevindelijken.
In vergelijking met het puritanisme was het
achttiende-eeuwse pietisme een veel smallere beweging. Zij werd minder door predikanten gedragen dan door leke-theologen,
de oefenaars die leiding gaven aan de conventikels, waar men "kerkje speelde".
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Bij Coster is die canonvorming duidelijk
aan te wijzen. Hij noemt zelf de namen van
de "oudvaders": Wilhelmus 11 Brakel, Aegidius Francken, Johannes van der Kemp,
Franciscus Ridderus, Eduard Meiners "en
meer anderen". Wie zich verder in de goddelijke waarheden wil oefenen, moet hun
boeken raadplegen, schrijft Coster. Maar
het vermoeden lijkt gerechtvaardigd dat hij
ze zelf al geraadpleegd he eft voor zijn manuscript. En daarmee komen we op zijn
leesgedrag.
Het manuscript van de Lunterse oefenaar beslaat ruim vijfhonderd pagina's in
kwarto-formaat. De versie die in het classisarchief be rust, is in een net en duidelijk
leesbaar handschrift geschreven. Hier en
daar treft men nog enkele doorhalingen
aan, die slechts op taalkundig vlak betrekking hebben. Coster heeft er dus zijn best
op gedaan. Het was dan ook niet zijn zoveelste boek, maar het enige dat hij ooit geschreven heeft.
De totstandkoming ervan kunnen we
ons ongeveer aldus voorstellen. Ergens in
een lokale agrarische dorpssamenleving
woont een vrorne man, die uit raepingsbesef en vanwege charismatische gaven wekelijks een bijeenkomst leergierigen bijbels
onderricht geeft. De man doet trouw zijn
dagelijks werk en trekt zich daarna in huis
terug om de Bijbel en theologische traktaten te bestuderen. Dan bereidt hij zijn catechisaties voor. Al verschillende malen heeft
hij de geloofsleer in haar geheel doorlopen.
Aldus lezend, studerend en biddend bezig
zijnde, komt de man op het idee zelf zijn
catechisaties op schrift te stellen. Het duurt
enige jaren voor hij het allemaal op papier
heeft, want hij heeft er geen ervaring mee.
Hij schrijft zijn werkstuk een paar maal in
het net over, tot het volgens hem goed moet
zijn.
We weten dat Coster het vervolgens aan
de classis aanbood, maar dat het daar afgewezen werd wegens "eenige harde uitdrukkingen". Die harde uitdrukkingen betreffen
naar alle waarschijnlijkheid de eigen accenten, waarmee het achttiende-eeuwse
pietisme zich onderscheidde van de grate
massa. Die accenten hebben voornamelijk
be trekking op de leer van de predestinatie,
die nogal stringent gehanteerd wordt, alsme de op de daarmee samenhangende visie
op de wedergeboorte. In Costers geloofsbeleving staat de bekering centraal. Een mens
moet inwendig veranderd worden - in zijn
verstand, wil, hartstochten en wandel? wil hij behouden worden. Degenen die
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door God uitverkoren zijn in de eeuwigheid, worden in de tijd door de Geest geroepen, "waardoor een in zigzelven verlooren dog uitverkooren zondaar, op de tijd
van God bepaald, kragtdadig word veranderd en overgebragt uit de staat der natuur
in de staat der genade, waardoor een
mensch een nieuw schepsel word"."
"Een natuurlijk mensch kan veel kunde
hebben in natuurlijke wetenschappen,
dog
dat is en blijft alles natuurlijk, ook kan een
mensch door oeffeninge tot een groote trap
van geleerdheid koomen in de goddelijke
waarheeden,
zooverre die zijn geopenbaard, en nogtans de kragt nooit aan zijn
ziele ondervonden hebben.:"
Nu betekent Gods vrijmacht inzake de
bekering niet dat de mens maar moet berusten in zijn lot. Coster roept ieder ertoe
op zich "geduurig onder het vischnet des
Evangeliums te begeeven, daar Gods Geest
belooft he eft te werken en teffens door
vuurige gebeeden den Heere als te dwingen
om eenen verbeurden zeegen, of het den
Heere geliefde te behagen zig over hun te
ontfermen tot hunne zaligheid",?
Volgens de classis Overveluwe - met
predikanten als Ahasverus van den Berg en
Samuel van Emdre - waren er echter andere tijden aangebroken inzake leesgedrag en
geloofsbeleving.
A Brakel was natuurlijk
een prima theoloog geweest, maar er waren sindsdien grotere lichten opgestaan. En
Costers pietistische accenten uit het soms
nogal kerkkritisch ingesteld conventikelwezen stuitten bij de classis uit de aard der
zaak ook op bezwaren.
Otto's leesgedrag en geloofsbeleving
Otto is een goed voorbeeld van het nieuwe
leesgedrag en de nieuwe geloofsbeleving.
Hij las niet een paar oude boeken uittentreure zonder cornmentaar, maar diverse
recente boeken met een kritische blik. Niet
dat Otto minder vroom was dan Coster ook al ging hij 's zondags niet altijd naar de
kerk - want het gezin waartoe hij behoorde,
hield geregeld godsdienstige oefeningen.
Hoe zag de geloofsbeleving
van Otto
eruit? Laten we eens enkele dagboekaantekeningen bekijken. Zondag 15 mei 1791 begon Otto met een conversatie met zijn vader over de nuttigheid van het gebed. Papa
zei me, dat in de Bijbel staat dat God ons alles wil geven wat wij in Iezus van Hem afbidden, schrijft Otto, "dit wil zeggen met de
gezindheid van Iezus"," Zondagmorgen 26

juni 1791 las Otto zijn vader een preek voor
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over de liefde Gods - de auteur blijft onvermeld - "dat dezelve bestaat in de betragting
van de liefde tot de naasten en deze wederom in een redelijke zelfsliefde",? Op 5 augustus 1792 schrijft Otto veel reden te hebben God te danken voor zijn goedheid.
Otto was bezig van een ziekte te herstellen.
Hij hoopte na zijn herstel zijn ouders niet
zoveel verdriet aan te doen door "speelziekheid en onbedagtzaemheid en lust tot krakeelen" als hij voorheen gedaan had. "De
goede God zal mij, hoope ik, hiertoe zijn
genadige hulp verleenen en mij dezelve
niet weigeren, zolang ik van gantscher herte mijn best doe om mij van deeze fouten te
beteren."!?
Otto leek zichzelf in religieus opzicht
enigszins te kennen; hij wist dat zijn
deugdzaamheid niet groot genoeg was. Ik
heb "onuitsprekelijke weldaden" van de
"goedertieren God" genoten, schreef hij op
5 juli 1795 ter gelegenheid van zijn vijftiende verjaardag. Daarvoor moest ik dankbaar
zijn.
"Maer hoe weinig heb ik dit tot nog toe
helaes gedaen, hoe weinig heb ik beantwoord aen de menigvuldige zorg die mijne
ouders voor mij neemen, niet aileen om
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Titelpagina van het
manuscript van Wouter
Robbert Coster.

Het echtpaar Van Eck
en kinderen (Otto Cornelis van Eck als jongen
is rechts op de voorgrond afgebeeld).

mijn lichaemgezondheid, goede houding,
zindelijkheid en sterkte te verschaffen, maer ook om mijne ziel tot christelijke deugd
op te leiden, God boven alles te beminnen
en steeds mijn evenmensch te behandelen
als ik wenschen zou van anderen behandeld te worden."!'
Otto las zijn ouders bij tijd en wijle - als
het bijvoorbeeld te slecht weer was om ter
kerke te gaan - een preek voor. Ook praatte
hij met zijn ouders over de lectuur die zij
hem verschaften. Zo had hij het donderdagmorgen 6 oktober 1791 met zijn moeder
over "het boekje van Chais uit hetwelke ik
met haer de twee eerste vrage verhandeld
hebbe'i+' Soms tekende de jongen zelf
commentaar aan bij de boeken die hij las.
In het najaar van 1791 hield hij zich vooral
onledig met lectuur van Martinet. In zijn
dagboek is duidelijk te volgen wat hij wanneer las.13 Donderdag 20 oktober las hij
over de Romeinen, "dog de heer Martinet
loopt in zijn kort begrip zoo schielijk over
de gebeurtenissen he en dat ik er niet veel
aen heb, daarom het fraaie verhael van den
burgem[eesterl Brutus ('t welk hij ook aenstipt) omstandiger heb nageleezen in het
Manuel, waerin ik to en de fraaie onpartijdigheid van Brutus tegen zijn zoonen bewonderd heb, dog ik had nog medelijden
met hun".l4 Vrijdagavond 16 november
1792 had hij het Manuel en Martinets De
natuurlijke historie "eens weder bij de hand
genomen'U'' Dat weer-eens-ter-hand-genomen hebben wekt de suggestie dat Otto
diverse boeken las, en dat deed hij ook.
Coster had slechts een beperkt corpus geschriften met onaantastbare autoriteit. Hij
las ze bij wijze van spreken stuk, maakte ze
zich geestelijk deel. Otto las diverse boeken,
woog af, en herlas nauwelijks. Het doel van
zijn leesgedrag was deugdzame opvoeding,
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bij Coster ging het om kennis van de goddelijke waarheden, nuttig ter zaligheid. Otto's
ouders meenden heel concreet het gedrag
van hun zoontje te kunnen verbeteren door
hem bepaalde lectuur te laten lezen. "Ik
heb nu ook weder de overzetting der Gottesvererhungen van Salzman bij de hand genomen", heet het maandag 4 augustus
1794, "waermede Plapal wil dat ik mij dagelijks eenigen tijd zal beezig houden. Ook
moet ik de verhandelingen van oom Paulus
nu ook nog eens met Papa leezen, waerdoor ik en in godsdienstige en in politique
zaken gezonde begrippen aenleeren, en
vroegtijdig zalleeren overwinnen.r'"
Het genre dat Otto door zijn ouders
voorgeschoteld kreeg, was hetzelfde waardoor Ahasverus van den Berg nogal gecharmeerd was. C.E Gellert, J.A. Hermes en onze eigen J.E Martinet hoorden daartoe. Het
door Otto gelezen genre zou men met enige
voorzichtigheid kunnen typeren als "reformatorisch-verlicht", De opvoeding tot
deugd en goede zeden vormde een belangrijk onderdeel van het beschavingsoffensiefvan zijn auteurs.!?
Lezen en geloven in de late achttiende
eeuw
Wouter Robbert Coster woonde in een
dorpsgemeenschap waar waarschijnlijk
lang niet iedereen kon lezen en schrijven.
In de negentiende eeuw veranderde dat, en
die verandering is waarschijnlijk reeds aan
het einde van de achttiende eeuw ingezet.
Stichtelijke lectuur ging to en op de Veluwe
een grotere rol spelen. "Brakels 'Redelijke
Godsdienst', Smijtegelts mystieke preken,
Hellenbroeks vraagboekje en de geschriften van andere 18e eeuwse min of meer
pietistische en mystiek getinte schrijvers
hebben een grote invloed uitgeoefend op
de denkrichting van de Veluwnaar", meent
H.K. Roessingh.!" Het kerkelijke klimaat op
de Veluwe werd hierdoor meer en meer bevindelijk gekleurd. De rol van Coster hierin
moet niet onderschat worden. Als representant van de laat-achttiende-eeuwse Veluwse conventikels he eft hij bijgedragen
aan de canonvorming van "oudvaders" onder de negentiende-eeuwse kleine luyden.
Coster zelf he eft daar slechts in de orale
cultuur een bijdrage aan kunnen leveren,
want zijn manuscript werd immers van de
hand gewezen.
Het predikantenkorps op de Veluwe aan
het einde van de achttiende eeuw was niet
zeer gecharmeerd door Costers pietistische

TNK jG. 4 (2001)

geloofsbeleving. Pas in de negentiende
eeuw zou daar verandering in komen.'?
Het was Costers ongeluk dat juist in de jaren dat hij zijn manuscript ter approbatie
aanbood, in de class is Overveluwe en omstreken zieh een, wat we kunnen noemen,
"moderne catechetische beweging" manifesteerde. Ahasverus van den Berg, Samuel
van Emdre, Ewaldus Kist en Johannes Florentius Martinet waren Gelderse predikanten, die zich veel aan de opvoeding der
jeugd gelegen lieten liggen. Zij publiceerden dan ook verschillende catechesemethodes. De representanten van die "moderne catechetische beweging" zaten op de
lijn van de door Otto gelezen boeken: "reforrnatorisch-verlicht",
"fysico-theologisch" en soms "evangelisch-pietistisch",
Volgens Kist was de mens niet "tot in de
grond" bedorven: "Was er geen ongeregelde eigenliefde in ons, wij zouden dan altijd
overeenkomstig die goedwiUende neigingen handelen, die door onzen Schepper
met zo veel wijsheid en goedheid in ons gelegd zijn".20 Coster zag dat iets anders:
"daar een mensch geheel onbekwaam toe
is, dat is het waaragtig zaligmakend en Gode welbehageJijk geestelijk goed".21
Zo laten leesgedrag en geloofsbeleving van
Wouter Robbert Coster en Otto Come lis
van Eck ons zien dat er in die opzichten onder gewone Nederlanders wat aan het veranderen was. Niet dat orthodoxe gereformeerden ineens verliehte deisten werden.
Noch ook dat er sprake was van een "leesrevolutie".22Wie in de late achttiende eeuw
met zijn tijd mee wilde gaan, bleef gewoon
gelovig en godsdienstig. Er was in religieus
opzieht slechts sprake van een haast onmerkbare assimilatie aan modem ere
ideeen over mens en kosmos. Het leesgedrag van Otto laat ons zien dat er in dit opzieht andersoortige boeken gelezen werden, en ook wei gevarieerder dan Costers
corpus. Otto's vader en ook zijn oom Pieter
Paulus mochten dan betrokken zijn bij een
politieke revolutie, leesgedrag en geloofsbeleving veranderden slechts geleidelijk.
En het is wellicht veelzeggend dat voor de
politi eke revolutie de geesten ook nog niet
rijp bleken.
John Exalto (1977) is als assistent in opleiding verbonden aan de vakgroep geschiedenis (afdeling nieuwe tijd) van de Vrije Universiteit in Amsterdam. In het najaar
verschijnt van hem het samen met lan-Kees
Karels geschreven boek: Waakzame wach-
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ters en kleine vossen. Gereformeerden en
herrnhutters in de Nederlanden, 1734-1754.
Noten:
I. Costers manuscript berust in het Archief ciassis
Overveluwe, Rijksarchief Gelderland, inv.nr. 51. Vgl.
voor een analyse: John Exalto, 'De Hellenbroekcompilatie (1790) van Wouter Robbert Coster', Documentatieblad Nadere Reformatie 24-2 (2000) 127149.
2. Het dagboek van Otto van Eck (1791-1797), Arianne Baggerman en Rudolf Dekker eds. (Hilversum
1998). Vgl. voor een analyse: Arianne Baggerman,
'Lezen tot de laatste snik. Otto van Eck en zijn dagelijkse literatuur (1780-1798)', Iaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 1 (1994) 57-88. Zie ook:
Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, 'Otto's horloge: Verlichting, deugd en tijd in de achttiende eeuw',
Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 26-1 (2000) 124.
3. De volledige titel luidt: "voorportaal der heilige
Godgeleertheid, na de leidraad van het zeer voortreffelijk werk, van den weleerwaarden en zeer geleerden heer A Hellenbroek, getijteld Voorbeeld der
Goddelijke Waarheeden, tot nut en dienste van aile
leergierigen, die zig in de goddelijke waarheeden
zoeken te oeffenen. Opgesteld en uitgegeven door
WR. Coster,lidmaat der Gereformeerde gemeente te
Lunteren". Ik maak gebruik van een eigenhandige
transcriptie; onderstrepingen gecursiveerd.
4. Coster, XIII, 20. De nummering verwijst naar resp.
hoofdstuk - en vraagnummer van het manuscript.
5. Coster, XIII, 18.
6. Coster, XIII, 22.
7. Coster, XIII, 41.
8. Het dagboek van Otto van Eck, 25.
9. Dagboek,31-32.
10. Dagboek,61.
11. Dagboek,239.
12.

Dagboek, 48.

Dagboek,49-51.
Dagboek, 51.
15. Dagboek, 80.
16. Dagboek, 197.
17. Zie bijlage 2 in Dagboek, 288-290, voor geidenuficeerde auteurs en titels. Vgl. voor Van den Berg: Roel
A. Bosch, En nooit meer oude Psalmen zingen. Zingend gelouen in een nieuwe tijd, 1760-1810 (Zoetermeer 1996) reg. s.v.
18. H.K. Roessingh,
'De uitkomsten van de godsdiensttellingvan 1809 op de Veluwe in sociaal-historisch perspectief' in: AAG. Bijdragen 11 (Wageningen 1964) 151-181, aldaar 167.
19. Vgl. John Exaito, 'De winterslaap van de gereformeerde pietisten, Een lokaie voetnoot bij de
(voor)geschiedenis van Afscheiding en Doleantie',
TijdschriJt voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 4-1
(2001) 12-23.
20. Zie Jan Wim Buisrnan, "Onbekwaarn
tot enig
goed?' Over de mensbeschouwing van de protestantse Verlichting', De Achttiende Eeuw 32-112 (2000)
119-127, aldaar 12l-122. Met dank aan dr. J.W. Buisman voor inzage in de ongepubliceerde tekst.
21. Coster, X, III, 6.
22. Vgl. bijvoorbeeld Jose de Kruif Liefhebbers en gewoontelezers. Leescultuur in Den Haag in de achttiende eeuw (Zutphen 1999) 262-265.
13.

14.
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Protestantse scholastiek. Methodologische kwesties
bij de bestudering van haar ontwikkeling'
Willem van Asselt

Het veld van onderzoek

toerbeurten voorzien van het label 'biblicistisch', 'rationalistisch' en 'filosofisch', Geijn onderzoek kan getypeerd wor- volg van deze pejoratieven was dat de proden als een poging een nieuwe vi- testantse scholastiek beschouwd werd in
sie te ontwikkelen op die vorm het kader van een vervaltheorie. Meer dan
van protestantse theologiebeoefening van 150 jaar theologiegeschiedenis op protena de reformatie, die meestal aangeduid stants erf werd aldus bijgezet in het musewordt met de term 'scholastiek', Vanuit his- um voor historische curiositeiten die het
torisch perspectief spreekt men in dit ver- bestuderen niet langer waard waren en die
band ook wei van 'gereformeerde en lut- hoogstens in de rechtervleugel van het proherse orthodoxie', daarmee doelend op de testantisme gebruikt werden ter legitimeperiode van institutionalisering en codifi- ring van eigen dogmatische posities.
cering van na de reformatie. De theologie
In de laatste decennia he eft de bestudeuit deze periode is mede het resultaat van ring van deze protestantse scholastiek echeen theologische interpretatie van de refor- ter nieuwe impulsen gekregen. Zij heeft
matie binnen bepaalde, in de confessie(s) zich snel ontwikkeld van een vrijwel vervastgelegde grenzen. Deze theologie werd waarloosd terrein tot een breed en duideaan de nieuwe protestantse academies en lijk gedefinieerd onderzoeksgebied. Deze
universiteiten gedoceerd met behulp van ontwikkeling werd bijzonder gestimuleerd
de zogenaamde scholastieke methode, door nieuwe wegen in het onderzoek van
waarbij men teruggreep op middeleeuwse de reformatiegeschiedenis, dat wees op de
modellen. Het is niet eenvoudig een slui- middeleeuwse achtergronden van de refortende definitie te geven van de term scho- matie. Mede onder invloed van de nieuwe
lastiek. In feite is 'scholastiek' een ver- benadering in het reformatieonderzoek
zamelnaam voor het wetenschappelijk vond er een verschuiving plaats van een
onderzoek en onderwijs dat geschiedt vol- bijna uitsluitend dogmatische of theologigens een bepaalde methode, waarbij sche bestuderingvan de protestantse schogebruik wordt gemaakt van een steeds lastiek naar een meer gecontextualiseerde
weerkerend systeem voor begrippen, on- historische analyse.
derscheidingen, propositieanalyses, redeOp beide onderzoeksgebieden - dat van
neertechnieken en disputeermethoden.s
de reformatie en van de na-reforrnatoriDe belangrijkste stelling die in het nieu- sche periode - zien we daarom grote mewe onderzoek verdedigd wordt luidt dat de thodologische overeenkomsten. Het werk
term 'scholastiek' primair aanduiding is van H. A. Oberman heeft geattendeerd op
van een methode zonder een directe dog- continuiteiten tussen de laatmiddeleeuwse
theologie en de theologie der reformatomatische inhoud. Het zijn de disputeermetho den en redeneertechnieken, die de reno David Steinmetz en Richard Muller
middeleeuwse en protestantse scholastiek vroegen aandacht voor continurteit en disin onderscheiding van andere vormen van continuiteit tussen reformatie en protetheologiebeoefening karakteriseren.
stantse scholastiek." Zoals er een revolutioIn de historiografie heeft deze vorm van naire verandering is opgetreden in de wijze
protestantse theologiebeoefening een bij- waarop de theologie van de reformatie
zonder slechte pers gehad. Men sprak van wordt bestudeerd, zo valt een zelfde vereen 'dorre', 'rigide', 'dode' orthodoxie, die schuiving waar te nemen in het onderzoek
met een zekere speculatieve wellust meta- naar de protestantse scholastiek. In beide
fysische systemen uitdacht, de predestina- gevallen wordt afgerekend met de simpele
tieleer tot 'centraal dogma' verhief en de tegenstellingen van het oudere onderzoek
christelijke boodschap in de kannen en van zowel roorns-katholieke als protestantkruiken van de filosofie van Aristoteles se zijde.
goot." Daarnaast werd deze orthodoxie bij
In beide disciplines wordt de these ver-
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dedigd dat de historische en theologische
verbanden en verbindingen tussen de middeleeuwen, de reformatie en de na-reformatorische periode te complex zijn om deze perioden
gelsoleerd
van elkaar te
behandelen. Dit gegeven plaatst het onderzoek van de protestantse scholastiek voor
enkele belangrijke
methodologische
verschuivingen.
In tegenstelling tot het vroegere onderzoek dat beperkt bleeftot een theologische
of zelfs dogmatische benadering moet nu
een sterk pleidooi gevoerd worden voor
een interdisciplinaire
aanpak. Op dit punt
vertoont het onderzoek van de protestantse scholastiek nog grote methodologische
lacunes. Dat wordt geillustreerd door de bibliografie op dit gebied. Zelden treft men
hier werken aan waarin een integratie
plaatsvindt van patristische, middeleeuwse, reformatorische
en postreformatorische bronnen. Ook literatuur waarin een
overlapping plaatsvindt van kerk-, theologie- en filosofiegeschiedenis
is schaars. Talloze figuren die onderzocht worden komen
slechts in een van deze categorieen voor.
Toch zijn er door een langzaam op gang gekomen interdisciplinaire
aanpak enkele
belangrijke resultaten geboekt. Deze wil ik
kort aanduiden en op de methodologische
implicaties daarvan wijzen. In mijn pubJicaties heb ik een poging ondernomen deze
nieuwe aanpak gestalte te geven en vruchtbaar te maken voor het onderzoek van het
gereformeerd protestantisme."

Middeleeuwen - Reformatie - Orthodoxie
Zoals gezegd zijn de belangrijkste dialoogpartners bij het onderzoek van de protestantse scholastiek diegenen, die gewezen
hebben op de middeleeuwse wortels van
de reformatie. Zij leveren een onderzoeksmodel dat ook van toepassing is op het onderzoek naar de relatie tussen reformatie
en postreformatorische orthodoxie. Methodologisch gezien betekent dit een doorbreking van de gangbare periodisering en
loskoppeling van deze perioden.
Het mag inmiddels tot de communis
opinio van het reformatieonderzoek gerekend worden dat het voortaan onmogelijk
is Luther en Calvijn te bestuderen zonder
kennis van de middeleeuwse achtergronden. TegeJijkertijd doet het inzicht in de
middeleeuwse wortels van de reformatie
ook de vraag rijzen naar de receptie en het
gebruik van de middeleeuwse tradities in
de postreformatorische theologie. Wie deze

TNK jG.

4 (2001'

receptiegeschiedenis bestudeert ontdekt
een zeer complex patroon van continurteit
en discontinuiteit, dat zich niet eenvoudig
laat beschrijven. Methodologisch betekent
dit dat in ieder geval twee posities niet langer houdbaar zijn:
a. een radicaal discontinuiteitsmodel, dat
de ontwikkeJing van de na-reformatorische
theologie bestempelt als een breuk met de
hervormers.
b. een ongenuanceerd continuiteitsmodel,
dat een identiteit tussen reformatie en orthodoxie aanneemt en uit het oog verliest
dat de orthodoxie niet slechts putte uit de
theologie der reformatoren, maar (evenals
de reformatoren zelf) ook uit patristische
en middeleeuwse bronnen.
Scholastiek en Humanisme
Naast de aandacht in het nieuwe onderzoek voor de middeleeuwse context voor
het juist verstaan van de reformatie, heeft
er ook een verschuiving plaatsgevonden
ten aanzien van de relatie met het humanisme van de renaissance. In de geschiedschrijving van de negentiende eeuw werden humanisme en scholastiek getekend
als twee lijnrecht tegenover elkaar staande
geestesstromingen. De klassieke verwoording van deze opvatting komen we tegen in
het werk van Jacob Burckhardt, Die Kultur
der Renaissance in [talien (1922). De opkomst van het humanisme om een plaats
aan de universiteit te verwerven wordt in
deze visie geschilderd als een heftig contlict.
In het onderzoek van Paul Oskar Kristeller komt daarentegen naar voren dat de tegenstelling humanisme versus scholastiek
lang niet zo scherp geweest als werd gedacht. Het christelijk georienteerde humanisme stond volgens de recente historiografie veeleer in continuiteit met dan in
tegenstelling tot de middeleeuwse, scholastieke wetenschapsbeoefening. Volgens
Kristeller heeft men in het licht van de latere waardering van het humanisme en onder
invloed van de moderne aversie tegen scholastiek de oppositie van de humanisten tegen de scholastiek schromeJijk overdreven.
De oorsprong van de humanistische stroming moet niet gezocht worden in de sfeer
van de filosofie en wetenschap, maar op het
terrein van grammatica en retorica. De humanisten moeten beschouwd worden als
voortzetters van de middeleeuwse tradities
op deze gebieden, waaraan zij nieuwe impulsen gaven door de bestudering van de
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Diversiteit

Johannes Calvijn

klassieken. Deze invloed was belangrijk, aldus Kristeller,"but it did not affect the content or substance of the medieval traditions
in those sciences"." Uit beschrijvingen van
de universiteitsgeschiedenis in Duitsland
en Frankrijk rond 1500blijkt bovendien dat
er aan de universiteiten nauwelijks sprake
is geweest van een principiele strijd tussen
scholastiek en humanisme. In dit verband
zou men eerder kunnen spreken van een
(min of meer) vreedzame coexistentie van
humanisme en scholastiek,?
De invloed van Kristellers werk op het
onderzoek naar de relatie tussen reformatie en scholastieke orthodoxie is nog steeds
gering." Vanuit methodologisch gezichtspunt moet het debat tussen scholastici en
humanisten primair gezien worden als een
debat over de relatie tussen logica en retorica binnen de toenmalige artesfaculteiten.
De belangrijkste implicatie voor het onderzoek van de protestantse scholastiek is dat
we onze bibliografie op dit gebied sterk zullen moeten uitbreiden. Ook dienen we af te
rekenen met de gedachte dat de renaissance een onderzoeksgebied is dat geen enkele relatie heeft met het na-reformatorische
protestantisme.?
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Een derde belangrijke methodologische
verschuiving betreft de ontdekking van de
diverse trajecten binnen de gereformeerde
theologie zelf. Het blijkt dat de gereformeerde theologie geen uniforme grootheid
geweest is en zeker geen monoliet. De
gangbare procedure bij het onderzoek van
de protestantse scholastiek kan getypeerd
kunnen worden met de woorden van Basil
Hall: 'Calvin against the Calvinists.l" Men
vergelijkt de behandeling van een bepaald
leerstuk door een latere scholastieke auteur met de behandeling van datzelfde
leerstuk door Calvijn. Een dergelijke procedure levert - alleen al vanwege het verschil tussen het genre van Calvijns geschriften en het scholastieke genre van de
zeventiende-eeuwse
dogmatische
geschriften - bij voorbaat al het gewenste resultaat op. Men concentreert bovendien
het onderzoek op de invloed van een theoloog, die als maatgevend wordt beschouwd
voor de gehele latere ontwikkeling.
Deze procedure houdt echter geen rekening met de complexiteit en grote variatie
van de (postreformatorische) gereformeerde theologie en haar traditiehistorische
"Sitz im Leben". Onderzoek wijst uit dat er
niet een, maar meer trajecten waren, een
reeks van gereformeerdere theologieen in
de zestiende eeuw. Methodologisch betekent dit dat we niet langer een 'niet-scholastieke Calvijn' tegenover latere 'scholastieke calvinisten' kunnen plaatsen. De uit
Italie afkomstige en tot de gereformeerde
religie bekeerde monnik Petrus MartyrVermigli (een thomistisch geschoolde scholasticus) was ouder dan Calvijn en stierf twee
jaar eerder dan de reformator van Geneve,
We moeten niet alleen Calvijn bestuderen,
maar ook diens tijdgenoten -Vermigli, Girolamo Zanchi, Wolfgang Musculus, Heinrich Bullinger en Andreas Hyperius - in het
onderzoek betrekken.
In dit verband moet ook gewezen worden op de onhoudbaarheid van de zogenaamde 'Centraldogmen-theorie' afkomstig van de Zurichse dogmenhistoricus
Alexander Schweizer (1808-1888)en in ons
land overgenomen door J.H. Scholten in
zijn De leer der Hervormde KerkJI Schweizer en zijn navolgers construeerden ten onrechte de theorie van een 'centraal dogma'
(de predestinatie bij de gereformeerden, de
rechtvaardiging bij de lutherse theologie),
waarmee dan vervolgens een continu'iteit
of een radicale discontinu'iteit tussen refor-
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matie en gereformeerde scholastiek 'aangetoond' werd.
Naast de geringe aandacht voor de diversiteit van de na-reforrnatorische theologie staat ook de bestudering van de interactie tussen de gereformeerde scholastiek en
de na-tridentijnse katholieke scholastiek
(R. Bellarrnininus, M. Cano, L. Molina, E
Suarez) nog in de kinderschoenen. Uit onderzoek van Richard Muller, Carl Trueman
en Eef Dekker blijkt dat er in methodisch
opzicht een grote verwantschap bestaat
tussen deze beide theologische tradities.V
De diversiteit binnen de gereformeerde
traditie, die gegeven is met uiteenlopende
achtergronden en contexten, roept natuurlijk ook methodologische problemen op.
Op welke wijze werden de middeleeuwse
en contemporaine scholastieke tradities
gerecipieerd en gebruikt in de context van
het concrete theologische discours? Op dit
punt moet een nieuw veld van onderzoek
worden ingebracht om de identiteit van de
protestantse scholastiek te kunnen vaststellen. Daarbij moeten de volgende 'tools'
gebruikt worden:
1. Bestudering van florilegia van patristische en middeleeuwse bronnen, bibliografieen, auctiecatalogi, 'studiegidsen', en curriculumbeschrijvingen uit de zestiende,
zeventiende en achttiende eeuw.
2. Seman tisch onderzoek. Dit onderzoek
concentreert zich in eerste instantie op de
oorsprong, de geschiedenis, alsmede de
betekenis van het begrippenapparaat van
de scholastieke traditie. Semantisch onderzoek heeft betrekking op de woorden, begrippen, ideeen en leerstukken, waarmee
de gereformeerde theologen hun theologische arbeid verrichtten, en die aan de gereformeerde confessies en aan de daaraan
zich orienterende kerkelijke gerneenschappen van die tijd, hun specifieke gestalte
hebben gegeven. Uit dit onderzoek wordt
steeds meer duidelijk dat de bestudering
van de semantische velden van termen en
begrippen die in het theologisch discours
gehanteerd werden een onmisbare voorwaarde is om enig zicht te krijgen op de
kwestie van continufteit en discontinuiteit.
Zo vormde de Vocabularius theologiae
(1517) van Johannes Altenstaig, een werk
dat in 1619 opnieuw werd uitgegeven onder de titel Lexicon theologicum, voor
rooms-katholieke en protestantse theologen een belangrijk bronnenboek. Het bevatte een alfabetisch overzicht van de belangrijkste scholastieke definities ontleend
aan teksten van Bonaventura, Thomas van
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Aquino, Duns Scotus, Gregorius van Rimini, Henry van Ghent, Pierre D' Ailly en Thomas van Straatsburg.P
Het is duidelijk dat deze bibliografische
en semantische benaderingen een veel
bredere contextualisering van de protestantse scholastieke traditie vereisen dan
tot nu toe het geval is geweest. Bovendien
worden door deze 'herbronning' inzichten
ontwikkeld die de resultaten van het oudere onderzoek op tal van punten problematiseren. Zo kunnen bijvoorbeeld termen als
'scholastiek' en 'aristotelisme' niet meer
beschouwd worden als puur statische
grootheden. Ook een ongekwalificeerde
verwijzing naar het aristotelisme, de aristotelische logica of de ciceroniaanse retorica
is historisch gezien onjuist en gaat voorbij
aan het contextueel bepaalde gebruik van
de aristotelische logica en de klassieke reto rica in de renaissance, reformatie en tijdens de postreformatorische periode. Het
gaat om historische verschijnselen, die een
lange traditiegeschiedenis hebben.
Methodologisch betekent dit voor de
onderzoeker dat deze dient uit te gaan van
de betekenis van 'aristotelisme, 'logica' en
'scholastiek', die wordt aangetroffen in de
wetenschappelijke geschriften van de zestiende en zeventiende-eeuwse auteurs zelf.
Een dergelijke benadering impliceert tevens een grondige herziening van de wijze
waarop het oudere onderzoek de term 'rationalisme' definieerde. Op historische, filosofische en theologische gronden moet
een scherp onderscheid gemaakt worden
tussen de rationalistische wereldbeschouwing van de Verlichting en het gebruik van
een rationele argumentatie in geloofszaken, zoals we die in de protestantse scholastiek aantreffen. Nergens in hun werken
blijkt dat de na-reformatorische scholastici
rede en openbaring als twee gelijkwaardige
grootheden of als twee aparte kenbronnen
hebben beschouwd.
Sociale context
Een belangrijke factor in de ontwikkeling
van de protestantse orthodoxie is de institutionalisering van de reformatie in de
eeuw na de kerkhervorming. Sociale historici zoals Heinz Schilling hebben de term
'confessionalisering' gebruikt om het sociale en politieke proces te beschrijven, dat
in de tweede helft van de zestiende eeuw
plaatsvond, toen de protestantse religie in
toenemende mate normen en levenspatronen oplegde aan het alledaagse en maat-

schappelijk leven.l? Het is de grote verdienste van het sociaal-historisch onderzoek
duidelijk gemaakt te hebben dat abstrahering van de sociale context geen recht doet
aan het ontstaan en de ontwikkeling van de
protestantse orthodoxie, inclusief haar
academische gestalte in vorm van scholastieke theologiebeoefening.
Methodologisch betekent dit dat we
theologische opvattingen en ideeen van de
protestantse orthodoxie niet kunnen bestuderen los van de culturele en historische
context waarin deze zijn ontstaan. Deze
opvattingen kunnen niet strikt theologisch
benaderd worden, maar moeten gesitueerd
worden in het deb at dat plaatsvond in de
academische cultuur van de late renaissance. Ze zijn me de het product geweest van
een voortdurende religieuze, sociale en politieke confrontatie tussen protestanten en
katholieken. Ze vonden bovendien plaats
in het dagelijks leven van godsdienst en
vroomheid, waarin elke academicus participeerde.
Voor de methode van onderzoek betekent dit dat nadrukkelijk gelet moet worden op het genre en de context van het
theologisch discours. Dat vond niet alleen
plaats op academisch niveau (in academische disputaties, polemische verhandelingen, systematische handboeken enz.),
maar ook op kerkelijk en maatschappelijk
niveau (in catechismi, confessies, homiletisch en devotioneel materiaal, kerkenraadsnotulen, pamfletten enz.). Ook deze
bronnen moeten in het onderzoek betrokken worden. Daarmee wordt niet een
pleidooi gevoerd voor het opgaan van 'intellectual history' in 'social history'. Theologische opvattingen uit het verleden zijn
niet los verkrijgbaar, maar kunnen ook niet
gereduceerd worden tot bijverschijnselen
van politieke en sociale machtsverhoudingen, gehuld in een theologisch jasje. Mijn
ideaal is dat er een vruchtbare dialoog op
gang komt tussen de beoefenaars van de
theologiegeschiedenis en de beoefenaars
van de sociale geschiedenis. De nog steeds
bestaande schotten tussen beide disciplines dienen afgebroken te worden, enerzijds door de erkenning van de sociale context van ideeen en anderzijds door de
invloed van idee en op sociale ontwikkelingen te traceren.
Samenvatting
Voorstanders van het nieuwe onderzoek
van de gereformeerde scholastiek zoeken
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naar een interdisciplinaire benadering en
verdedigen daarbij de opvatting dat het
ontstaan van de protestantse scholastiek
geen 'terugval' is in middeleeuwse denkpatronen, maar veeleer beschouwd moet
worden als het resultaat van een progressieve ontwikkeling, die samenhangt met de
invloed van de renaissance. Het is historisch gezien onjuist te menen dat de renaissance, het humanisme en de reformatie
per definitie anti-scholastiek zouden zijn
geweest. In dit verb and kan gesproken
worden van een dubbele continuiteit: niet
slechts met de theologie der reformatoren,
maar ook met de middeleeuwse theologie.
Men signaleert echter ook een discontinuiteit. De gereformeerde scholastiek was
geen duplicaat van de middeleeuwse systemen en geen herhaling van de theologie
van de reformatoren. Een identificatie van
de reformatorische opvattingen en de posities van de gereformeerde orthodoxie,
waarbij elke historische,literaire en methodische ontwikkeling wordt ontkend en
waarbij de uitspraken van de gereformeerde scholastici op een tijdloos-normatiefniveau worden geplaatst, wordt daarom afgewezen.
Willem J. van Asselt (1946) is docent/onderzoeker kerk- en dogmengeschiedenis, uerbonden aan de theologische faculteit van de
Universiteit Utrecht. Hij is tevens voorzitter
van de redactie van TNK Zijn onderzoek
richt zich met name op de geschiedenis van
het gereformeerd protestantisme.
Noten:
I. Referaat gehouden tijdens de studiedag van de
Sectie Kerkgeschiedenis van NOSTER, op vrijdag 3
november 2001 te Amsterdam
2. Zie voor deze opvatting van scholastiek:
L.M. de
Rijk, Middeleeuwse wijsbegeerte. Traditie en vernieuwing, Assen 1981 (2de druk), 25.
3. Zie voor een overzicht van het oudere onderzoek
en de daarin gegeven waardeoordelen ten aanzien
van de scholastieke orthodoxie: w.J. van Asselt e.a.,
[nleiding in de gereformeerde scholastiek, Zoetermeer 1998, 18-30.
4. H.A. Oberman.
The Harvest of Medieval Theology:
Gabriel Biel and Late Medieval Nominalism. Cambridge 1963; idem. The Dawn of the Reformation, Edinburg 1986; D.C. Steinmetz. Luther in Context,
Grand Rapids 1995; idem. Calvin in Context, Oxford
1995; R.A. Muller. Post-Reformation Reformed Dogmatics. Vol. I, Prolegomena to Theology. Grand Rapids 1987; Vol. II. Holy Scripture: The Cognitive
Foundation of Theology, Grand Rapids 1992.
5. Zie o.a.w.l. van Asselt en E. Dekker (red.), De scholastieke Voetius. Ben luisteroefening aan de hand van
Voetius' Disputationes Selectae, Zoetermeer 1995;
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W.J. van Asselt, 'Studie van de gereformeerde scholastiek: verleden en toekomst', in: Nederlands Theologiscb Tijdschrift50 (1996), 290-312; idem, 'De erfenis van de gereformeerde scholastiek', in: Kerk en
Theologie 47 (1996), 126-136; idem, Inleiding in de
gereformeerde scholastiek, Zoetermeer 1998.
6. P.O.Kristeller,
Renaissance Thought and its Sources, New York 1979, 92. Vgl. ook C.B. Schmitt, Studies
in Renaissance Philosophy and Science, London
1981.
7. Zie o.a. J. Overfield, Humanism and Scholasticism
in Late Medieval Germany, Princeton 1984; M. Gielis,
Scholastiek en Humanisme. De kritiek van de Leuvense theoloog Jacobus Latomus op de Erasmiaanse
theologieheruorming, Tilburg 1994.
8. Een uitzondering
vormt R.A. Muller, The Unaccommodated Calvin. Studies in the Foundation of a
Theological Tradition, Oxford 2000.
9. Zie o.a.
10. B. Hall, 'Calvin against the Calvinists', in: G.E.
Duffield (ed.) John Calvin [Courtenay Studies in Reformation Theology), Appleford 1966, 12-37.
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11. A. Schweizer, Die protestantischen
Centraldogmen in ihrer Entuiicklung innerhalb der reformierten
Kirche, I & II, Zurich 1853-1856. J.H. Scholten, De leer
der Hervormde Kerk in hare grondbeginselen uit de
bronnen voorgesteld en beoordeeld, 2 delen, Leiden
1848-1850. In 1861 en 1862 verscheen te Leiden een
vierde, hernieuwde en vermeerderde uitgave; herdrukt in 1870.
12. C.R. Trueman, The Claims of Truth: John Owen's
Trinitarian Theology, Carlisle 1998,9-19,
E. Dekker,
Rijker dan Midas. Yrijheid; genade en predestinatie
in de theologie van Jacobus Arminius (1559-1609),
Zoetermeer 1993, 157 e.v.
13. Johannes Altenstaig,
vocabularius theologiae,
Gratz 1517; idem, Lexicon theologicum quo tanquam
clave theologiae fores aperiuntur, et omnium fere termtnorum et obscuriorum uocum, quae s. theologiae
studiosos facile remorantur, etymologiae, ambiguitates, dejinitiones, usus, enucleate ob oculos ponuntut,
& dilucide explicantur, Coloniae Agrippinae, 1619.
14. H. Schilling,
Aufbructi und Krise: Deutschland
1517-1648, Berlin 1988.
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Herman Hoeksema. Leven en opvattingen
van een controversieel theoloog
Pieter Rouwendal

Inleiding
e naam en de persoon van Herman
Hoeksema (1886-1965) zijn in Nederland vrijwel onbekend. Op Nederlands taalgebied is er dan ook nauwelijks over hem gepubliceerd.! Toch is hij van
belang voor de Nederlandse kerkgeschiedenis van de twintigste eeuw. Hoewel de in
Nederland geboren Hoeksema in de Verenigde Staten werkzaam was, heeft hij invloed op Nederland gehad via in ieder geval
professor Schilder en wellicht ook via dr.
Steenblok, voormannen van respectievelijk
de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en
de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Dat een en dezelfde persoon twee
theologen kan bemvloeden die wei als antagonisten van elkaar worden afgeschilderd.e is opmerkelijk. Dit maakt nieuwsgierig naar de opvattingen van deze theoloog,
en naar de wijze waarop hij invloed had op
Schilder en Steenblok. Aangezien Hoeksema in Nederland nauwelijks bekend is, en
biografisch materiaal op Nederlands taalgebied al helemaal niet te vinden is, geef ik
allereerst een kort overzicht van Hoeksema's leven. In Hoeksema's theologie zijn
drie opvallende elementen: zijn verbondsleer, zijn afwijzen van de leer dat ook verworpenen door God met algemene genade
bedeeld worden en zijn afwijzen van een
algemeen aanbod van genade. Aangezien
Hoeksema's opvattingen over het aanbod
van genade al eens beschreven zijn3 beperk
ik mij tot zijn visie op het verbond en op de
algemene genade. Bovendien waren zijn
opvattingen over juist deze twee zaken oorspronkelijk van aard. In de kerkgeschiedenis zijn ze niet eerder naar voren gekomen.

D

1. Biografisch overzichrt
1.1 Ieugd
Herman Hoeksema werd op 12 maart 1886
geboren te Hoogezand uit het ongelukkig
huwelijk van Tiele Hoeksema en Johanna
Bakema. Vader Tiele verliet zijn gezin nog
voordat het laatste kind geboren was. Na
het vertrek van haar man verhuisde Iohan-
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na naar Groningen waar zij naaister werd
voor de rijkere burgers. Met moeite slaagde
zij erin haar gezin te voeden. In de weinige
tijd die zij voor haar gezin beschikbaar had
probeerde Johanna haar kinderen enige
godsdienstige vorming te geven. Zij was afkomstig uit een pietistisch afgescheiden
milieu en lid van de Groningse A-kerk; het
deel van de Gereformeerde Kerken dat haar
wortels in de Afscheiding had. Herman
werd later bevriend met een jongen van de
B-kerk, het deel dat haar wortels had in de
Doleantie en sterk beinvloed was door
Abraham Kuyper. Herman koesterde grote
bewondering voor 'Abraham de Geweldige'
en werd lid van de B-kerk.
Na de ambachtsschool doorlopen te
hebben, nam Herman reeds voor zijn achttiende verjaardag het besluit naar Amerika
te gaan. In 1904 kwam hij in New York aan,
vanwaar hij verder reisde naar Chigago. Na
daar onder andere als smid bij Aermotors
Corporation gewerkt te hebben gehad en
de Engelse taal te hebben geleerd, liet hij
zijn moeder en broers overkomen. In 1907
verloofde hij zich met de eveneens uit Nederland geemigreerde Nellie Kuiper, met
wie hij zeven jaar later trouwde.
1.2Studie
Inmiddels had Herman besloten predikant
te worden. In 1908 vertrok hij naar Calvin
Seminary te Grand Rapids; de predikantenopleiding van de Christian Reformed
Churches (CRC). In die periode schreef hij
zijn eerste werk, een toneelstuk getiteld
Dominee Kouwenaar of zedelijk dualismeh
Toen hij als student mocht gaan preken
kreeg hij veel verzoeken om te preken omdat hij een van de weinigen was die zich erop toegelegd had de Engelse taal te beheersen, maar ook vanwege zijn meeslepende
voordracht.
Toch was niet iedereen tevreden over
hem. Hoeksema had uitgesproken standpunten die hij ongenuanceerd naar voren
kon brengen. Zo was hij bijvoorbeeld een
groot voorstander van christelijk onderwijs. Toen hij eens in een gemeente de zinsnede 'onze kinderen niet overgeven aan de
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poorten van de her gebruikt had, daarmee
doelend op het openbaar onderwijs, dat
vele leden hun kinderen lieten volgen,
diende de gemeente daarover een klacht in
bij de faculteit van Calvin Seminary. 'Calvin' yond zijn uitspraak weliswaar erg sterk,
maar wei te handhaven. De betreffende gemeente verzocht daarop de faculteit student Hoeksema niet meer in haar midden
voor te laten gaan. Hoeksema's ontzag en
respect bij de studenten was zo groot dat
dezen daarop besloten geen van allen in
die gemeente te gaan preken.
1.3 Predikant
Na zijn beroepbaarstelling in 1914 kreeg
Herman Hoeksema zes beroepen, waarvan
hij die naar Fourteenth Street, Holland
aannam. In deze gemeente heeft hij veel tegenwerking ondervonden, onder andere
met betrekking tot het christelijk onderwijs
en de leer der predestinatie, die hij een van
de meest belangrijke leerstukken uit de Bijbel yond. Ook het feit dat hij weigerde de
nationale vlag in de kerk te hangen gedurende de Eerste Wereldoorlog werd hem
niet in dank afgenomen. Zijn argument dat
kerk en staat gescheiden zijn en dat het vaderland van de Kerk in de hemel is, werd
niet begrepen. Hij werd door sommigen als
Duitsgezinde verrader gezien en was enige
tijd zijn leven niet zeker. Zijn stand punt
veranderde hij echter niet. Hij stond voor
opvattingen waar hij voor zichzelf geheel
van overtuigd was, en veranderde die opvattingen niet vanwege grote tegenstand
die hij ondervond. Dat zou hij in zijn verdere loopbaan evenmin doen. In 1920 kwam
er een einde aan zijn tijd te Holland, omdat
hij een beroep aannam naar de gemeente
die samenkwam aan de Eastern Avenue te
Grand Rapids.
1920 was eveneens het jaar dat Hoeksema werd verkozen tot voorzitter van de net
opgerichte American Federation of Reformed Young Men's Societies en tot eerste
hoofdredacteur van The Young Calvinist,
het orgaan van deze federatie. In zijn artikelen verzette Hoeksema zich tegen het
confessioneel indifferentisme dat hij aantrof in zijn kerkgemeenschap. Niet iedereen narn hem zijn artikelen in dank af. Volgens sommigen hamerde hij teveel op de
leer en op het specifiek gereformeerde, terwijl zij liever hadden dat hij zich algemeenchristelijker opstelde. Hoeksema was daarentegen van mening dat de leer in zijn tijd
van het grootste belang was en antwoordde
zijn tegenstanders dat hij wilde leiden in
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een gereformeerde richting, of in het geheel geen leider wilde zijn. De tegenwerking was een van de oorzaken dat hij zich
reeds eind 1921 terugtrok als voorzitter en
hoofdredacteur.
1.4 De zaak-Ianssen"
Hoewel Hoeksema aanvankelijk de ideeen
van Abraham Kuypervrijwel klakkeloos had
overgenomen, en hij Kuyper altijd is blijven
hoogachten, distantieerde hij zich toch
meer en meer van sommige van diens opvattingen. Met name Kuypers opvattingen
aangaande de 'Gemeene Gratie' konden
hoe langer hoe minder zijn instemming
vinden. Dit proces van afstand nemen werd
versneld door de zaak - Janssen.
Dr. Ralph Janssen was professor Oude
Testament aan Calvin Seminary. Hij had
gestudeerd aan diverse Europese universiteiten en was daar beinvloed door schriftkritische opvattingen. De standpunten
waarom hij veroordeeld zou worden,
trachtte hij te verdedigen met een beroep
op Kuypers Gemeene Gratie. Herman Hoeksema was een van degenen die bezwaar
hadden tegen het onderwijs van Janssen.
Diens beroep op Kuyper had hem ertoe
aangezet ook Kuypers Gemeene Gratie aan
een kritisch onderzoek te onderwerpen.
Het resultaat was dat hij zowel de opvattingen van Janssen als die van Kuyper verwierp. Wat Hoeksema tegen de leer van de
algemene genade of 'gemeene gratie', zoals
Kuyper haar noemde, had, zal in paragraaf
3 behandeld worden.
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Raloh Janssen met
krantenkoppen over
'de zaak Ianssen'.

Met betrekking tot de zaak Janssen waren
er in de CRC drie stromingen te onderscheiden: de aanhangers van Janssen, degenen die Janssens opvattingen veroorde elden, maar wel de algemene genade
leerden, en degenen die beide verwierpen.
Tot de laatste groep behoorde naast Hoeksema ook de predikant Henry Danhof. Op
de synode van 1922 werd Janssen veroordeeld. De leer van de algemene genade
werd to en niet behandeld, maar werd in de
volgende jaren het me est besproken onderwerp in de Christian Reformed Churches. Danhof en Hoeksema schreven samen het boek Van zonde en genade.'
waarin zij de leer van de algemene genade
bestreden.
1.5 De scheuring van 1924
In de loop van 1924 werden diverse klachten tegen de opvattingen van Hoeksema
ingediend. Deze klachten kwamen via de
class is terecht op de tafel van de synode
van 1924. De synode deed drie leeruitspraken betreffende de algemene genade. Deze
uitspraken werden bekend als 'de drie punten van 1924'.8 Hoeksema en Danhofwerden niet veroordeeld, hoewel zij meedeelden dat zij deze drie punten in prediking en
geschriften zouden bestrijden. De synode
was van mening dat zij beiden goed gereformeerd waren, maar geneigd tot eenzijdigheid. De reactie van Hoeksema op de
uitspraken van de synode was de uitgave
van het blad The Standard Bearer, waarin
hij zijn standpunten uiteenzette.
De synode had in het eerste van de 'drie
punten' de algemene genade onder andere
gebaseerd op het algemene aanbod van genade. Dit was voor Hoeksema aanleiding
om zich in dit onderwerp te verdiepen, wat
ertoe leidde dat hij het aanbod van genade
verwierp.
Wat de synode niet had gedaan, deed de
classis Grand Rapids East. Zij eiste van
Hoeksema dat hij de drie punten zou onderschrijven, wat Hoeksema weigerde.
Daarop werd hij met zijn kerkenraad door
de classis afgezet. Uiteindelijk kwam het tot
een breuk met de CRC en werd een nieuwe
denominatie gevormd: de Protestant Reformed Churches (PRC).

1.6 Een nieuwe scheuring
De idee en van Herman Hoeksema werden
ook in Nederland bekend. Echt positief
ontvangen werden zij vrijwel niet. Degene
die de meeste waardering voor hem toonde, was de Kamper hoogleraar Klaas Schil-
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der, evenals Hoeksema afkomstig uit de
Afgescheiden traditie binnen de Gereformeerde Kerken. Ook Schilder had zijn bezwaren tegen Kuypers Gemeene Gratie en
Hoeksema meende in hem een krachtig
me de stander te vinden. Kort nadat Schilder in 1933 hoogleraar werd begon hij met
Hoeksema te corresponderen. In 1939
maakte Schilder een reis naar Amerika,
waarbij hij tevergeefs trachtte te bemiddelen tussen de PRC en de CRC. Na diens afzetting in 1944 en de vorming van de Gereformeerde Kerken onderhoudende art. 31
der Dortse Kerkorde - meestal genoemd
'Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) koos Schilder uitdrukkelijk partij voor
Hoeksema. Hij adviseerde vrijgemaakte
emigranten zich aan te sluiten bij de PRe.
De samenwerking hield echter geen tien
jaar stand. De verschillen bleken groter te
zijn dan de overeenkomsten. Overeenkomst bestond er op het gebied van de algemene genade en voor een deel op het gebied van het aanbod van genade. Grote
verschillen waren er betreffende het verbond.
Deze verschillen waren eerst na de oorlog duidelijk geworden, to en in Amerika
bekend werd welke opvattingen Schilder
over het verbond had. Volgens Schilder was
het verbond opgericht met de gelovigen en
hun natuurlijk zaad, ofwel met al hun kinderen. Dat betekent dat ook verworpen
kinderen der gemeente verbondskinderen
zijn. Daarnaast leerde Schilder een voorwaardelijk verbond of een voorwaardelijke
belofte. Hoeksema's verbondsopvatting
stand hier lijnrecht tegenover. Naar zijn
mening was het verbond slechts opgericht
met de uitverkorenen. De belofte van het
verbond was dan ook alleen voor hen en
dat geheel onvoorwaardelijk. Langzamerhand kreeg de verbondsopvatting van
Schilder invloed in de PRC. Om het tij te keren stelde de synode in 1950, zeer tegen de
zin van Schilder, een Declaration of Principles op, waarin uitdrukkelijk het standpunt van Hoeksema en de PRC werd geleerd. Het resultaat was dat de PRC in 1953
scheurde. De sympathisanten van Schilders verbondsleer verlieten het kerkverband en sloten zich uiteindelijk weer aan
bij de CRC.
1. 7 Laatste jaren
Hoeksema toonde zich een getalenteerd
schrijver. Uitgever Eerdmans bood hem
zelfs aan een jaar lang zijn salaris te betalen, als hij zich gedurende dat jaar aan
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schrijven zou wijden. Hoewel hij dit aanbod afwees, verschenen er vele werken van
zijn hand, waaronder een verklaring van de
Heidelbergse Catechismus in tien delen en
een Gereformeerde Dogmatiek.
In 1947 kreeg Herman Hoeksema tijdens zijn vakantie een beroerte. Aanvankelijk ging hij snel achteruit, maar later herstelde hij, zodat hij zelfs weer kon preken.
Nellie, Hoeksema's vrouw, had altijd een
zwakke gezondheid gehad. De laatste jaren
van haar leven moest ze verpleegd worden.
Zij overieed op 23 September 1963. Hoeksema bleef achter. Na zijn eerste beroerte
was hij nooit meer helemaal de oude geworden. Hij kreeg last van galstenen en
kreeg nog een aantal kleine aanvallen. Hij
ontsliep in de nacht van 2 September 1965.
Anno 2001 telt de PRC, het kerkverband
dat door de verwikkelingen rond Hoeksema is ontstaan en waarop hij een zwaar
stempel heeft gedrukt, 27 gemeenten in
Noord-Amerika en zusterkerken in Singapore en Nieuw Zeeland. Het kerkverband
he eft een eigen uitgeverij te Grandville, een
seminarie in diezelfde plaats. Hoeksema's
opkomen voor het belang van christelijk
onderwijs heeft een duidelijk effect gehad:
in dertien plaatsen heeft de plaatselijke
PRC een eigen school. Ten slotte he eft de
denominatie zendtijd via de radio en een
eigen website. 9

leid dat zij een ingebeelde hemel hebben."!"
Ook de verwijdering tussen Hoeksema
en Schilder ontstond vanwege een diepgaand verschil in verbondsopvatting.
Eerstgenoemde had er zelfs een kerkscheuring voor over om de in zijn ogen ongereformeerde verbondsopvatting van Schilder
uit de PRCte weren.

2. Het verbond
2.1 Het belang van de verbondsleer voor
Hoeksema
De leer van het verbond hield Hoeksema
reeds tijdens zijn studiejaren bezig. Hij had
toen de colleges van professor Heyns gevolgd, die onder andere het verbond besprak. Heyns leerde zijn studenten dat de
verbondsbelofte voor alle kinderen van de
gemeente was en dat zij allen genoegzame
genade kregen om deze belofte te aanvaarden of te verwerpen. Herman wierp tegen
dat op deze wijze het arminianisme de verbondsleer binnendrong; men zou dan zelf
de macht hebben om te geloven. Zelf had
hij toen nog geen alternatief. Pas in zijn
eerste gemeente ontwikkelde hij gaandeweg zijn verbondsleer. Toen Heyns hem in
die tijd nog eens vroeg hoe Hoeksema over
zijn verbondopvatting dacht, antwoordde
hij "Met uw opvattingen, professor, maakt
u niet een verworpene zalig, en u bouwt er
de verkorenen niet mee op. Onder mijn
prediking worden de verkorenen onderwezen en de verworpenen worden niet mis-
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2.2 Het wezen van Gods verbond
Volgens Hoeksema leeft God van eeuwigheid het leven des verbonds, wat volgt uit
de goddelijke Drie-eenheid. De drie Personen leven van eeuwigheid een leven van
verbondenheid en vriendschap. Dit is het
enige verbond dat Hoeksema wil erkennen.
Van dit verbondsleven wilde God schepselen deelgenoot maken, die Hij daartoe uitverkoren heeft.!' Er worden van de uitverkoren mens geen voorwaarden vereist om
in dat verbondsleven te mogen delen; het
gaat eenzijdig van God uit.
Op een aantal punten wijkt de verbondsleer van Hoeksema af van de traditionele gereformeerde verbondsleer. Het
verbond is niet opgericht met de mens, zoals traditioneel van het genadeverbond of
foedus gratiae wordt gezegd, noch is het
een overeenkomst tussen de goddelijke
Personen over de veriossing van de mens,
zoals traditioneel van het verbond der verlossing of pactum salutis wordt gezegd. Het
verbond (er is er maar eenl) is de eeuwige
gemeenschap van de Drie-enige.
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Hoeksema, zijn echtgenote en Klaas Schilder
voor het Capitool.

2.3 Geen werkverbond
Een ander punt waarap Hoeksema van de
traditionele verbondleer afwijkt is zijn afwijzen van de leer van het werkverbond. De
traditionele gereformeerde conceptie van
het werkverbond is immers dat daarin aan
Adam het leven werd beloofd op voorwaarde van gehoorzaamheid. Dat is niet te verenigen met Hoeksema's opvatting dat het
verbond alleen op Gods wil berust en voor
de mens onvoorwaardelijk is. Derhalve is
het onmogelijk dat God die zaligheid aan
Adam beloofd zou hebben onder voorwaarde van diens gehoorzaamheid.
Het is
zelfs onmogelijk dat het verbond met
Adam opgericht zou zijn: Adam deelde

slechts in het verbond van God met GOd.12
Adam deelde dus wei in Gods verbond,
maar niet op grand van zijn werken. Het is
nimmer Gods doel geweest om mens en op
grand van enige verdienste van henzelf te
laten delen in Zijn verbondsgemeenschap.
2.4 Verbond en predestinatie
Uit het antwoord dat Hoeksema aan Heyns
gaf (zie 2.1) blijkt dat volgens Hoeksema
predestinatie en verbond nauw met elkaar
verbonden waren. Het waren zijns inziens
de twee belangrijkste leerstukken van de
gereformeerde leer.P Een van de kenmerkende dingen van Hoeksema's theologie is,
dat hoewel het verbond volgens hem niet
losstaat van de verkiezing, het geen middel
is om de verkiezing te realiseren, maar
daarentegen dat de verkiezing het middel is
om het verbond te realiseren. Zoals reeds
gezegd, leeft volgens Hoeksema de Drieenige God van eeuwigheid het leven des
verbonds. Van dit verbondsleven wilde God
schepselen deelgenoot maken. Met dat
doel is de uitverkiezing er.
Het is van eeuwigheid Gods doel geweest om enkel de verkorenen om Christus' wil te laten delen in het verbondsleven
van vriendschap met GOd.14 Aan dat doel
werken verwerping, schepping en val mee.
De verwerping staat ten dienste van de verkiezing, want de verworpenen moeten
meewerken tot de zaligheid van de uitverkorenen. "Ze zijn in zekeren zin de prijs, het
rantsoen, dat God betaalt voor de hoogere
heerlijkheid van Zijne kinderen't-'' Aileen
de verkorenen wil God genade geven; de
rest verhardt Hij.16 De val was volgens hem
"merely the second step toward the formation of the vessels unto honour and dishonour."?
Hoeksema legde grate nadruk op de absolute soevereiniteit van God in het prede-
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stineren van mensen.!" Het infra-lapsarisme deed daaraan naar zijn mening geen
recht, omdat in die opvatting schepping en
val niet ondergeschikt zijn aan de predestinatie. Hoeksma nam dan ook vol overtuiging het supra-lapsarische standpunt in.
De predestinatie is volgens hem het hart
van het raadsbesluit Gods over aile dingen.
Hij ontkent dat God de zaligheid van verworpenen hoe dan ook wi!. Integendeel,
God wi! de zaligheid van de verworpenen
uitdrukkelijk ntet.l?
2.5 Het verbond is eenzijdig en
onvoorwaardelijk
Slechts de verkorenen worden deelgenoot
van het goddelijke verbondsleven. Dit verbondsleven is een leven van vriendschap
met God.20 Ondanks die deelgenootschap
is de mens echter geen werkelijke verbondspartij. Het verbond is geheel eenzijdig; het komt van God aileen. Op grand
daarvan verwierp Hoeksema de idee, dat
God en de mens een wederzijds verbond
hebben.P Omdat het verbond eenzijdig
van God komt, heeft het aanbiedingen
noch voorwaarden. 22 Er worden van de uitverkoren mens geen voorwaarden vereist
om in Gods verbondsleven te mogen delen;
het gaat eenzijdig van God uit.
Op grand daarvan verwierp Hoeksema,
zoals reeds vermeld is, de leer van het
werkverbond, waarin leven werd beloofd
op voorwaarde van gehoorzaamheid. Ook
verwierp hij dientengevolge de opvatting
van een voorwaardelijk genadeverbond.
Deze laatste kwestie werd in de contraverse
met Schilder van graot belang. Schilder
leerde immers een voorwaardelijk genadeverbond.
2.6 De verbondskinderen
Dat het verbond wordt opgericht met de
gelovigen en hun zaad wil volgens Hoeksema niet zeggen dat alle kinderen van gelovigen in het verbond zijn opgenomen,
maar dat God slechts uit een bepaald geslacht mensen zijn bondelingen kiest.23
Ook onder de kinderen van de gelovigen
kunnen er verworpenen zijn. Daaram ontkent Hoeksema dat God aan allen, die tot
de kinderen des verbonds in historische,
zichtbare zin behoren, iets belooft. De verkiezing en de verwerping snijden dwars
door de historische bedding van het verbond heen. Het verbond wordt dus niet
met al het zaad der gelovigen opgericht.e?
Dat God Zijn verbond oprichtte met Abraham en zijn zaad, betekende dan ook niet
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dat God Zijn verbond met al het zaad van
Abraham oprichtte, maar dat Hij Zijn verbond oprichtte met Abraham en met sommige kinderen die uit Abraham zouden
voortkomen, en niet uit andere volken.25
In de praktijk werd echter geheel Israel
Gods yolk genoemd, en zo moest het ook
behandeld worden. Dat wil dan niet zeggen
dat ze dat ook allen zijn. Er is een verkoren
'kern', zowel als een verworpen 'bolster'. De
gemeente moet altijd naar de verkoren
kern worden behandeld en aangesproken,
omdat dat in de Schrift ook gebeurt. Zo is
ook het doopformulier in Hoeksema's
ogen, geschreven met het oog op de verkoren kern."
Vanuit de theologische constructie van
kern en bolster, die hij een 'organisch idee'
noemt, exegetiseert Hoeksema de Schrift.
De schriftuurlijke grond voor deze constructie yond Hoeksema in Ies. 65. 8 en 9.27
Hij was er zozeer van overtuigd dat dit de
enige juiste wijze van exegetiseren van bepaalde teksten was, dat men zonder deze
constructie 'puur Arminianisme' in de Bijbel zou vinden, maar dat die moeilijkheid
met deze constructie geheel wordt opge10st.28
Een voorbeeld van een exegese vanuit
de bolster-kern constructie vinden we in
Hoeksema's exegese van Psalm 81. 12-14.29
Hij he eft bij deze tekst twee vragen, namelijk: hoe kan Gods yolk afvallig zijn? en: hoe
kan God klagen over hun afvalligheid? In
antwoord op deze vragen stelt Hoeksema,
dat God Israel had verkoren, maar dat de
uitdrukking 'Mijn yolk' niet voor allen gold.
Immers, niet allen zijn Israel, die uit Israel
zijn. Als het hele yolk dus aangesproken
wordt met de woorden 'Mijn yolk', dan
wordt het yolk aangesproken naar de verkoren kern. Er was echter ook een verworpen bolster, die de overhand had genomen.
Daarom werd het yolk gestraft; ook de uitverkorenen lijden dan mee. Dit geschiedt
dan vanwege de verworpen bolster. Als
God zich dan beklaagt over de afvalligheid
van het yolk, is het slechts de liefde tot de
Zijnen, die spreekt.s"
3. De algemene genade
3.1 De zaak Janssen
Zoals reeds vermeld, verdiepte Hoeksema
zich voor het eerst grondig in Kuypers Gemeene gratie, naar aanleiding van de zaakJanssen. Janssen leerde, op grond van genoemd werk, dat ook het natuurlijke licht
dat de mens nog he eft, waarlijk, goddelijk
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licht is. Daarom durfde hij ook te leren dat
de openbaring voortkwam uit dat natuurlijke licht. Volgens hem waren allerlei elementen uit de heidense culturen rondom
Israel in de Schrift opgenomen. Vanwege
de algemene genade kon hij dat toch als
goddelijke openbaring zien. Deze opvattingen deelde Hoeksema niet. Na het onderzoeken van Kuypers Gemeene gratie kwam
hij tot de overtuiging dat Kuyper de gereformeerden op een principieel verkeerd
spoor had geleid. Hij voelde zich ertoe geroepen deze leer te bestrijden.P De strijd
rond Janssen was zijns inziens met diens
afzetting nog niet gestreden. Zij zou pas
eindigen als ook de leer der algemene genade afgezworen zou worden door de CRC.
Met het oog daarop schreef hij met Danhof
Van zonde en genade in 1923. Volgens
Hoeksema was Kuypers leer niet slechts
fout in zoverre Janssen er gebruik van had
gemaakt. Ook zonder Janssen zou de Gemeene gratie bestreden moeten worden.F
Voor de duidelijkheid zij opgemerkt dat
Hoeksema niet ontkende dat ook verworpenen bepaalde gaven hadden. Dat was
voor hen echter geen genade, maar deel
van Gods voorzienigheid. Ook was Hoeksema geen tegenstander van cultuur en
ontspanning; zelf was hij bijvoorbeeld een
actief amateurkunstschilder en een liefhebber van zwemmen.
3.2 Bezwaren tegen Kuypers Gemeene
gratie33
De leer van de algemene genade, althans
de vorm daarvan die Hoeksema meende te
moeten bestrijden, kwam er kort gezegd op
neer dat er niet slechts de levensbeginselen
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van zonde en genade zijn, waaruit respectievelijk de onbekeerden en bekeerden leven, maar dat er ook nog een levensbeginsel is waaruit beide groepen samen leven:
die der gemene gratie. De ware christen
leeft zodoende op twee terreinen: op geestelijk gebied leeft hij uit de wortel van wedergeboorte, op natuurlijk gebied uit die
van de gemene gratie. Het is de taak van
zo'n christen om nu ook op het terrein van
het natuurlijk leven vanuit de wortel der algemene genade bezig te zijn.34
Hoeksema dacht sterk antithetisch wat
betreft de levensbeginselen van bekeerden
en onbekeerden
en verwierp daarom de
gemene gratieleer. Naar zijn mening kan

het leven uit de wedergeboorte zich niet in
gemeenschap met het leven uit de zonde
ontwikkelen, maar slechts in tegenstelling
daarmee.P Hij erkende wei dat een christen actief moet zijn op het terrein van het
natuurlijk leven, maar "Gods kind moet
Godes zaak voorstaan in eene Gode vijandige wereld, met geestelijke wapenen; en
dat kan niet geschieden door eene gratie
gemeen aan allen, maar enkel door Gods
genade in Christus."
Hoeksema's bezwaren waren nauw verbonden met zijn visie op het verbondsplan
van God met de wereld. In de eerste plaats
betreft dat Gods doel met de wereld. Dat
doel wordt volgens Kuyper bereikt door de
gemene gratie, maar volgens Hoeksema
door Gods verlossingsplan.I" Met andere
woorden, volgens Hoeksema heeft de wereid geen ander doel dan middel te zijn
waardoor God Zijn eeuwig voornemen betreffende de verkiezing uitwerkt. Daaruit
vloeit voort dat hij niet wilde weten van een
genade of gratie Gods ook voor de verworpenen. God wil hen op geen enkele wijze
genadig zijn. Zij zijn er slechts vanwege de
uitverkorenen en alle dingen op aarde werken mee aan Gods doel met hen: hun eeuwige verdoemenis. Daarnaast meende
Hoeksema dat wie de zondaar buiten wedergeboorte om het voor God goede laat
verrichten, zich in het spoor van Pelagius
bevindt. Daarom bestreed hij de opvatting
van Kuyper, dat terstond na de val de Heilige Geest met Zijn bederf stuitende werking
is tussengetreden, waardoor de mens dan
toch niet geheel verdorven zou zijn, waardoor Adam niet meteen gestorven zou zijn,
en de aarde niet in een hel veranderd is.37
Wei erkende Hoeksema dat ook de verworpenen op aarde veel dingen krijgen
waarvan zij kunnen genieten, maar, merkt
hij op "we must not confuse grace and

things." Hij vergelijkt iemand die de dingen
die een verworpenen krijgt genade noemt,
ook al werken ze mee aan diens verdoemenis, met iemand die geniet van een
mooie riviertocht richting de Niagara-watervallen, en ermee eindigt dat hij daarvan
neerstort. Zo iemand is een dwaas.-"
3.3 Bezwaren tegen het eerste punt
Hoewel Hoeksema de idee en van Kuyper
over de gemene gratie verwierp, zette hij
zich daar toch niet zo fel tegen af als tegen
de algemene genadeleer zoals die verwoord
werd in de reeds genoemde 'drie punten'.
Deze waren zijns inziens een mengelmoes
van kuyperiaanse en de arminiaanse opvattingen over de algemene genade." Dat
bleek volgens hem voornamelijk uit het
eerste punt, dat als voigt luidde:
"Aangaande het eerste punt, rakende de
gunstige gezindheid Gods jegens de menschheid in het algemeen en niet alleen jegens de uitverkorenen, spreekt de synode
uit, dat volgens Schrift en Confessie het
vaststaat, dat er, behalve de zaligmakende
genade Gods, bewezen alleen aan de uitverkorenen ten eeuwigen leven, ook een
zekere gunst of genade Gods is, die Hij betoont aan Zijn schepselen in het algemeen.
Dit blijkt uit de aangehaalde Schriftuurplaatsen en uit de Dordtsche leerregels II, 5
en III, IV; 8 en 9, waar gehandeld wordt van
de algemeene aanbieding des Evangelies,
terwijl het uit de aangehaalde uitspraken
van Gereformeerde schrijvers uit den
bloeitijd van de Gereformeerde theologie
bovendien blijkt, dat onze Gereformeerde
vaderen van oudsher dit gevoelen hebben
voorgestaan."?
In deze leeruitspraak werd verband gelegd tussen de algemene genade en het algemeen aanbod van genade. Het eerste
werd bewezen met het tweede. Daarbij
wordt verondersteld dat de algemene aanbieding, ofwel de prediking van het Evangelie aan allen, genade is, ook voor de verworpenen. Iuist die veronderstelling wordt
door Hoeksema bestreden. De inhoud van
het Evangelie is 'Bekeert u en gelooft het
Evangelie,' en het eeuwige leven wordt in
het Evangelie niet aan allen beloofd, maar
aan allen die komen en geloven. Doch deze
boodschap is geen genade voor degenen
die haar verwerpen. Met andere woorden:
zij is geen genade voor de verworpenen.
Deze boodschap dient mede om de zondigheid en onbekeerlijkheid van de verworpenen te openbaren, en dientengevolge is de prediking van het Evangelie voor
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hen geen genade, maar 'een schrikkelijk
oordeel.' 41 Voor de eeuwigheid ligt er volgens Hoeksema dus geen genade in de prediking van het Evangelie. Maar evenmin
ligt er een tijdelijke zegen in.42
L. Berkhof, een van de verdedigers van
de 'drie punten' merkte naar aanleidingvan
het eerste punt op dat God Zijnerzijds bereid is alle zondaren te behouden, maar dat

het resultaat van Gods openbaring niet altijd beantwoordt aan het doel dat God ermee had.43 Dit is volgens Hoeksema geheel
arminiaans en pelagtaans+'
3.4 Bezwaren tegen het tweede punt
Het tweede van de 'drie punten' luidt als
voigt:
''Aangaande het tweede punt, rakende de
beteugeling der zonde in het leven van den
enkelen mensch en in de samenleving .verklaart de Synode, dat er volgens Schrift en
Confessie zulk eene beteugeling der zonde
der zonde is. Dit blijkt uit de aangehaalde
Schriftuurplaatsen en uit de Nederlandse
Geloofsbelijdenis, Artt. 13 en 36, waar geleerd wordt dat God door de algemeene
werkingen Zijns Geestes, zonder het hart te
vernieuwen, de zonde in haar onverhinderd uitbreken beteugelt , waardoor de
menschelijke samenleving mogelijk is gebleven; terwijl het uit de aangehaalde uitspraken van Gereformeerde schrijvers uit
den bloeitijd der Geref. theologie bovendien blijkt, dat onze Gereformeerde vaderen van oudsher dit gevoelen hebben voorgestaan."45
Hoeksema wil niet ontkennen dat God
in Zijn voorzienigheid ook duivelen en verworpenen regeert, maar wei dat er een werking is van de Heilige Geest, waardoor een
mens wei niet wordt wedergeboren, maar
wordt verbeterd.v' Een van zijn bezwaren is
dat er zo van verbetering van de zondige
natuur van de mens gesproken wordt buiten Christus en buiten de wedergeboorte
om. Daarnaast is het onmogelijk om in iets
wat geheel verdorven is, het bederfte stuiten. Dit tweede punt veronderstelt volgens
hem dan ook dat er in de mens toch noch
iets goeds te vinden is. Deze veronderstelling meent hij bevestigd te zien in de reeds
genoemde brochure van Berkhof. Evenals
bij het eerste punt concludeert Hoeksema
dat het tweede punt arminiaans en pelagiaans is, niet omdat daarin geleerd wordt
dat de mens in eigen krachten zalig kan
worden, maar omdat daarin verondersteld
wordt dat de mens niet algeheel verdorven
is.47
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Tenminste drie grondbeginselen van dit
tweede punt zijn volgens Hoeksema in
strijd met de Gereformeerde leer. Ten eerst
met de leer van Gods soevereiniteit, want
zij stelt de zonde voor als een macht naast
God; een macht die in zichzelf bedervend
werkt, maar die door God gestuit kan worden. Maar het bederf, ofwel de geestelijke
dood van de mens, is daarentegen juist
Gods eigen voltrekking van Zijn vonnis
over de mens. En van stuiting door God van
een macht die door God gewerkt wordt is
onmogelijk. Ten tweede strijdt het volgens
Hoeksema met Gods gerechtigheid. Want
als God Zijn dreiging niet uitgevoerd heeft,
waar blijft dan Zijn recht? De uitverkorenen
ontvangen genade op grond van het door
Christus verworven recht, maar voor de gemene gratie voor verworpenen is geen
rechtsgrond aanwezig. Ten derde is het een
ontkenning van de onwederstandelijke
werking van de Geest, want deze algemene
werking wordt wei degelijk wederstaan.
Hoeksema concludeert: "De Geest Gods
verliest het geding met den mensch." 48
In de theologie van Hoeksema is dus
geen plaats voor een algemene bederfwerende werking van de Geest. Maar hoe
komt het dan volgens hem dat Adam niet
terstond na de vallichamelijk gestorven is
en hoe komt het dat de mens en nog kunnen samenleven en niet in aile mogelijke
zonden uitbreken? Kuypers antwoord op
deze vragen was: de gemene gratie. Hoeksema geeft andere antwoorden. Hij stemt
toe dat Adam niet terstond lichamelijk gestorven is, maar wei geestelijk. Gods dreiging met de dood op het eten van de verboden vrucht, is door Hem uitgevoerd. Hij vat
deze dreiging derhalve niet als lichamelijk,
maar als geestelijk op. Men dient zijns inziens de dood niet te verwarren met de
scheiding van ziel en lichaam, aangezien
de verdoemden in de hel met lichaam en
ziel verenigd de eeuwige toorn van God
moeten dragen. Het wezen van de dood bestaat in het geestelijk ongelijk zijn en geestelijk gescheiden zijn van God. Terstond na
de val is Adam de geestelijke dood gestorven en aI zijn nakomelingen worden in die
geestelijke doodstaat geboren.v'
Adams zonde was de wortel van aile andere zonden, die vrucht draagt in de zonde
van alle mensen. De algehele verdorvenheid van de mens komt tot ontwikkeling
langs de lijn van de organische ontwikkeling van het menselijk geslacht. Maar deze
ontwikkeling van de zonde is aan allerlei
factoren gebonden. Zij wordt niet weer-
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houden door Gods algemene genade, maar
vindt wei plaats onder het bestuur van
God, die er Zijn raad mede door uitwerkt.
Zij is gebonden aan de omstandigheden
van de enkele mens en van de samenleving. En hoewel de niet wedergeboren
mens geheel zondig is, doet hij niet aile
zonden. Eerzucht, vrees voor straf,
schaamte etcetera kunnen een mens van
bepaalde zonden weerhouden, maar zijn
in een onbekeerde op zichzelf reeds zondig. Ondanks dat deze dingen de mens
kunnen weerhouden van bepaalde zonden, wordt de zonde op zich niet gestuit,
doet de onbekeerde mens geen enkel goed
en kan deze vorm van weerhouding niet
toegeschreven worden aan de werking van
de Heilige Geest.50
3.5 Bezwaren tegen het derde punt
De laatste van de 'drie punten' luidt als
voigt:
"Aangaande het derde punt, rakende het
do en van zoogenaamde burgerlijke gerechtigheid door de onwedergeborenen, verklaart de Synode dat volgens Schrift en
Confessie onwedergeborenen, hoewel onbekwaam tot eenig zaligmakend goed (DL.
III en Iv, 3)' zulk burgerlijke goed kunnen
doen. Dit blijkt uit de aangehaalde Schriftuurplaatsen, en uit de DL.III en Iv, 4, en de
NGB,Art. 36, waar geleerd wordt, dat God
zonder het hart te vernieuwen zoodanige
invloed op den mensch oefent, dat deze in
staat gesteld wordt burgerlijk goed te doen;
terwijl het uit de aangehaalde uitspraken
der Gereformeerde schrijvers uit de bloeitijd der Gerf. theologte bovendien blijkt,
dat onze Gereformeerde vaderen van oudsher dit gevoelen hebben voorgestaan.P!
Hoeksema brengt hiertegen in dat de
Dordtse Leerregels in III en Iv, 4 geheel niet
leren dat er een werking van de Geest is
waardoor een onwedergeborene burgerlijk
goed kan doen, maar slechts stellen dat de
mens nog enig natuurlijk licht heeft, welk
licht de mens echter zelfs in burgerlijke zaken bezoedelt en in ongerechtigheid ten
onder houdt. Het artikel dat diende tot bewijs van de mening van de synode, bewijst
zo juist het tegendeel. 52
Volgens Hoeksema probeert de synode
twee tegenstrijdige dingen te handhaven:
de mens is onbekwaam tot enig goed - de
mens is bekwaam tot burgerlijk goed en
dus toch tot enig goed. Daaruit moet dan
wei voortvloeien dat het burgerlijk goed
toch zondig is, en omgekeerd dat sommige
zonden in zeker opzicht goed zijn.53 Hoek-

serna's visie op wat de synode 'burgerlijk
goed' noemt is een andere. De mens kan
van bepaalde wetten instellingen etcetera
van God inzien dat zij bruikbaar zijn. Hij
gebruikt die dan ook, doch omwille van
zichzelf. Slaagt hij daarin, dan verricht hij
daden die een formele overeenkomst met
Gods wet vertonen. Dat is de burgerlijke
gerechtigheid. Maar ook daarin zondigt hij,
want hij bedoelt God er niet mee en daarom komt een onwedergeborene nooit tot
het verrichten van een zedelijk goede
daad.54
De vraag rijst hier of Hoeksema nu wei
werkelijk verschilt met de synode betreffende dit derde punt. Ook hij spreekt
immers van burgerlijke gerechtigheid. Het
verschil zit in twee dingen: in de eerste
plaats dat de synode dit doen van burgerJijk goed toeschrijft aan een algemene, wederstandelijke werking van God; in de
tweede plaats omdat de synode volgens
hem bedoelde te zeggen dat deze burgerlijke gerechtigheid ook goed zou zijn in Gods
ogen.
Wat het eerste verschil betreft, Hoeksema meent dat dit de heiligheid van
God aantast. Hoe zouden dingen, die
slechts betrekkelijk (want aileen burgerlijk)
goed zijn - Berkhof vergelijkt ze met verschrompelde vruchten - vruchten zijn
van de werkingen van de Heilige Geest?
Hoeksema gaat daarbij zover te stellen dat
deze leer God tot auteur van de zonde
maakt. Daarnaast noemt hij deze leer deterministisch, want deze algemene werking
van de Geest laat de zondaar in zijn natuurstaat, waardoor het goede dat hij doet
buiten zijn eigen zedelijk bestaan omgaat.
Hij doet dat goede dan niet zelf, maar de
Heilige Geest doet het. De natuurlijke mens
is niet zelf het zedelijk subject van zijn daden.55
Het tweede verschil- dat het burgerlijke
goede ook goed zou zijn in Gods ogen wordt in het derde punt echter niet uitgedrukt. Hier leest Hoeksema iets wat er niet
staat. Ook uit de brochure van Berkhof
heeft hij dit niet op kunnen maken, aangezien deze dit burgerlijk goed van onbekeerden, met betrekking tot de wijze waarop zij
gedaan worden, geheel zondig he eft genoemd. Zo zou de beschuldiging op Hoeksema's hoofd kunnen terugkeren als hem
naar aanleiding van zijn eigen mening gevraagd zou worden of de (burgerlijke) gerechtigheid ooit zonde kan zijn, en andersom of de zonde ooit gerechtigheid kan
wezen. Hoe dan ook, Hoeksema meende
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dat de synode en Berkhof dit be do elden
met het derde punt en zag er groot gevaar
in, namelijk dat goed en kwaad zo tot relatieve begrippen worden. Nog veel groter
was zijn bezwaar dat zo de leer van de totaIe verdorvenheid van de natuurlijke mens
opnieuw geloochend werd.56

4. Mronding
Hoeksema wilde uitdrukkelijk in de gereformeerde traditie staan. Dat betekende
echter niet dat hij die traditie kritiekloos
benaderde als bron van de gereformeerde
leer. Noch vroegere theologen uit de periode van de gereformeerde orthodoxie, noch
latere gereformeerde theologen zoals Kuyper werden door hem gezien als mens en
die de gereformeerde leer tot in de details
hadden uitgewerkt. De gereformeerde
theologie had haar eindstadium nog niet
bereikt; zij moest verder ontwikkeld en gezuiverd worden. De leer van de algemene
genade en van het aanbod van genade bestreed hij als onzuivere elementen die de
gereformeerde theologie binnengedrongen waren. Vernieuwend was hij in zijn verbondsvisie, die het centrum van zijn theologie vormt.
Of men de theologie van Hoeksema nu
met instemming begroet of met afschuw
verwerpt, niemand kan ontkennen dat hij
grondig kennis nam van de opvatting van
zijn opponenten, dat hij zijn kritiek met gefundeerde argumenten onderbouwde en
dat hij een coherent en consistent alternatief wist te geven. Zijn radicale stellingname met name met betrekking tot Gods
handelen met verworpenen zorgde ervoor
dat velen zijn theologie verafschuw(d)en,
maar het is gebleken dat verafschuwen gemakkelijker is dan weerleggen. Dat concluderen ook Raymon A. Blacketer en John
Bolt, in twee artikelen naar aanleiding van
de 75e 'verjaardag' van de drie punten.>?
Bolt merkt op dat de artikelen zelfkritisch
zijn en blijk geven van sympathie voor de
kritiek van Hoeksema op de drie punten.
Blacketer gaf zijn artikel de veelzeggende
titel 'The Three Points in Most Parts Reformed', een reminiscentie aan de titel van
Berkhofs verdediging van de drie punten
onder de titel 'De drie punten in aile deelen
gereformeerd.'
Tenslotte dient nog iets gezegd te worden over de relatie van Hoeksema tot de in
de inleiding genoemde twee Nederlandse
theologen: Schilder en Steenblok. Op het
gebied van het verbond is Hoeksema een
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geheel eigen weg gegaan, waarin noch
Schilder, noch Steenblok hem gevolgd zijn.
am slechts een verschil te noemen, Hoeksema leerde slechts een verbond, Steenblok leerde er twee, Schilder drie.
Wat de algemene genade aangaat is het
duidelijk dat Hoeksema invloed heeft gehad op Schilder. Douma tekent daar echter
bij aan dat Schilder hierin niet afhankelijk
was van Hoeksema.P Wat het aanbod van
genade betreft heeft Hoeksema eveneens
invloed gehad op Schilder, hoewel ook
hiervoor geldt dat be'invloeding van Schilder door Hoeksema niet identiek is aan afhankelijkheid van Hoeksernaf?
Over invloed van Hoeksema op Steen-
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blok valt minder met zekerheid te zeggen.
WeI wordt deze invloed diverse malen gesuggereerd.s" Op invloed van Hoeksema op
Steenblok wijzen de volgende dingen. Ten
eerste overeenkomsten in de leer. Beiden
achtten verbond en verkiezing twee belangrijke gereformeerde leerstukken; beiden namen het supra-lapsarische standpunt in en beiden waren van mening dat
het genadeverbond aileen met de uitverkorenen opgericht en onvoorwaardelijk van
aard was. Beiden hadden ook grote bezwaren tegen zowel de leer van de algemene
genade als tegen het algemeen aanbod van
genade. Ten tweede is bekend dat de kerkenraad van Lopik tijdens Steenbloks predikantschap aldaar twee brochures van
Hoeksema onder haar led en liet circuleren,
terwijl Steenblok ook andere werken van
hem in zijn bezit had.61
Tegen mogelijke beYnvloeding pleiten
echter ook een aantal dingen. Allereerst
ontbreekt de naam Hoeksema in de werken
van Steenblok, die toch niet zuinig was in
het geven van citaten ter onderbouwing
van zijn standpunt. Het is echter niet uitgesloten dat de oorzaak hiervan is dat Hoeksema bij zijn opponenten in onder andere
de Gereformeerde Gemeenten, onbekend
was en derhalve geen autoritaire waarde
voor hen had op theologisch terrein.P
Hoeksema citeren zou voor Steenblok dan
geen zin hebben. Zwaarder weegt het argument dat Steenblok nooit enige vorm van
contact heeft gezocht met Hoeksema of
diens kerkverband. Daartoe heeft hij in
1964 wel de gelegenheid gehad, omdat hij
in dat jaar Amerika bezocht om A. Breman
in Paterson te bevestigen tot predikant.
Blijkbaar zag Steenblok Hoeksema toch
niet als geestverwant.
Daarnaast moet ook bedacht worden
dat zowel Hoeksema en Steenblok, evenals
Schilder, afkomstig waren uit de afgescheiden traditie. Daarin was ook in de achttiende eeuw uitgebreid gediscussieerd over het
aanbod van genade en over het verbond.P
Het zou dus kunnen zijn dat de overeenkomsten te verklaren zijn vanuit de gemeenschappelijke wortels van deze theologen in de afgescheiden traditie van de
Gereformeerde Kerken. In ieder geval bestaat er reden genoeg om de verhouding
tussen Hoeksema en Steenblok nader te
onderzoeken!
Pieter L. Rouwendal (1973) is docent godsdienst aan de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap en studeert theologie, uiaarbij
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hij zicb richt op het aanbod van genade uolgens dr. Steenblok. Adres: Stationsstraat 138,
7311 MJ Apeldoorn.
Gebruikte literatuur:
Berkhof, L., De drie punten in aile deelen gereformeerd, Grand Rapids 1925.
Berkouwer, G.c., Zoeken en uinden. Herinneringen
en eruaringen, Kampen 1989.
Blacketer, R.A., 'The Three Points in Most Parts Reformed: A Reexamination of the So-Called Well-Meant Offer of Salvation' in: Calvin Theological Ioumal,
april 2000, vol. 35 nr. 1.,7-36.
Bolt, J., 'Common Grace and the Christian Reformed
Synod of Kalamazoo (1924): A Seventy-Fifth Anniversary Retrospective' in: Calvin Theological Journal, april 2000, vol. 35 nr. 1.,37-65.
Danhof, H. en H. Hoeksema, Van zonde en genade,
z.pl. [Grand Rapids] z.j. [1923].
Douma, J., Algemene genade. Uiteenzetting, uetgelijking en beoordeling van de opuattingen van A. Kuyper, K. Schilder en loh. Calvijn over 'algemene genade', Goes 1966.
Florijn, H., 'Lijnen en witte vlekken in een gereformeerd landschap,' in: Criterium, jrg. 23 nr. 4.
Hanko, H. en H. Hoeksema, Ready to Give an Answer. A Catechism of Reformed Distinctiues, Grandville 1997.
Hoeksema, G., Therefore Have I Spoken: A Biography
of Herman Hoeksema, Grand Rapids 1974 [1969].
Hoeksema, H., Drie scheuren. in het fundament der
gereformeerde uiaarheid, z.pl. [Grand Rapids] z.j.
[1925].
Hoeksema, H., Het evangelie of de jongste aanual op
de waarheid der souuereine genade, z.pl. [Grand Rapids] 1933.
Hoeksema, H., De geloouigen en hun zaad z.pl.
[Grand Rapids] z.j. (2e druk 1946].
Hoeksema, H., God's Absolute Sovereignty in Predestination. Sermon Delivered in the First Protestant
Reformed Church of Grand Rapids, Michigan, januari 30, 1938, Grand Rapids, Michigan z.j. [1938].
Hoeksema, H., Ben kracht Gods tot zaligheid of genade geen aanbod, Grand Rapids z.j. [1931], 2e druk.
Hoeksema, H., De plaats del' uenuerping in de verkondiging des euangelies, Grand Rapids z.j. [1927].
Jong, A.C. de, The Well-Meant Gospel Offer; The
views of H. Hoeksema and K Schilder, Franeker z.j.
[1954].
Kuiper, D.Th., 'Woord vooraf in: Iaarboek voor de
geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na
1 800: jaargang 1, Kampen 1993.
Loonstra, B., Verkiezing-uerzoening-uerbond. Beschrijuing en beoordeling van het pactum salutis in
de gereformeerde theologie, Zoetermeer 1990.
Smilde, E., Ben eeuw van strijd over uerbond en doop,
Kampen 1946.
Veenhof, C., Prediking en uituerkiezing. Kort overzicht van de strijd, gevoerd in de Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Kerk tusseti 1850 en 1870,
over de plaats van de leer der uitoerkiezing in de prediking, Kampen 1959.
Zwemer, J., In conflict met de cultuur. De beuindelijk gereformeerden en de Nederlandse samenleuing in het midden van de tunntigste eeuui, Kampen
1993.

TNK jG.

4

'2001'

Noten:

Het Evangelie, 14-97.
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in Predestination, 68-78; 85.

TNK IG. 4 (2001)

81

Catechism of Reformed Distinctiues, Granville 1997,
67-69
39. Hoeksema en Hanko, Ready to give an Answer,
40.
40. L. Berkhof, De drie punten in aile dee len gereformeerd, Grand Rapids 1925,8.
41. Drie Scheuren, 17-18.
42. Drie Scheuren, 31-32.
43. Berkhof, Dedrie punten, 21, 27-28.
44. Drie Scheuren, 30.
45. Berkhof, De drie punten, 34
46. Drie Scheuren, 19.
47. Drie Scheuren, 45-48, 54.
48. Drie Scheuren, 52-53.
49. Danhof en Hoeksema, Van zonde en genade, 109110,114.
50. Drie Scheuren, 60-61.
51. Berkhof, De drie punten., 49.
52. Drie Scheuren, 22-23.
53. Drie Scheuren, 65.
54. Drie Scheuren, 68.
55. Drie Scheuren, 70-71. Gezien Hoeksema's nadruk
op de predestinatie kan de indruk onstaan dat de pot
hier de ketel aan het verwijten is dat zij zwart ziet.
Volgens Hoeksema is het zo dat de mens verantwoordelijk is voor al zijn daden. Hoewel hij niet anders kan dan zondigen, zondigt hij toch vrijwillig; hij
is zelfhet subject van zijn handelingen. Wat Hoeksema hier bestrijdt, is dat niet de mens, maar de Heilige Geest het subject wordt van sommige menselijke
daden, die deels goed, deels zondig zijn.
56. Drie Scheuren, 69, 72.

82

RA. Blacketer, 'The Three Points in Most Parts
Reformed: A Reexamination of the So-Called WellMeant Offer of Salvation', en J. Bolt, 'Common Grace
and the Christian Reformed Synod of Kalamazoo
(1924): A Seventy-Fifth Anniversary Retrospective,'
in: Calvin Theological Iournal, april 2000, vol. 35 nr.
1.,7-65.
58. J. Douma,Algemenegenade.
Uiteenzetting, vergelijking en beoordeling van de opuattingen van A.
Kuyper, K Schilderen loh. Caluijn over 'algemene genade', 201.
59. A.C. de long, The Well-Meant Gospel Offer; The
views of H. Hoeksema and K Schilder, Franeker z.j.
[1954].
60. Bijvoorbeeld door G. C. Berkouwer, Zoeken en
uinden. Herinneringen en eruaringen, Kampen, 1989,
86, door H. Fiorijn, 'Lijnen en witte vlekken in een
gereformeerd landschap,' in: Criterium, jrg. 23 nr. 4,
167; en door J. Zwemer, In conflict met de cultuur.
De beuindelijk gereformeerden en de Nederlandse samenleuing in het midden van de twintigste eellW,
Kampen 1993, 65.
61. Florijn, 'Lijnenen wittevlekken',
167.
62. Zoals mannen van de Reformatie en de Nadere
Reformatie dat in de Gereformeerde Gemeenten wei
hadden.
63. E. Smilde, Een eeuw van strijd over verbond en
doop, Kampen 1946; C. Veenhof, Predikingen uituerkiezing. Kort ouerzicht van de strijd, gevoerd in de
Christelijk AfgescheideneGereformeerde Kerk tussen
1850 en 1870, over de plaats van de leer der uituerkiezing in de prediking, Kampen 1959.
57.

TNK IG. 4 '200l'

w

BOEIZENNIEUWS
Besprekingen
• Bert van Dijk en Theo Salemink, Tussen
droom en daad. Beeld van anderhalve eeuw
Redemptoristen in Nederland. Nijmegen
[ValkhofPers] 2000. - 91 p. - ISBN 90-5625075-2 - f 39.50.
Leden van de congregatie van de Allerheiligste Verlosser, vandaar Redemptoristen, vestigden zich in 1836in het Zuid-Limburgse Wittem. Tot op vandaag bleef het
klooster aldaar het voornaamste huis van
de gemeenschap in Nederland. Zo was er
jarenlang de theologische opleiding van de
aankomende paters gevestigd. Vanuit Wittern werden vrome tijdschriften verspreid,
zoals de Sint Gerardusklok, maar ook het
gezaghebbende Nederlandse Katholieke
Stemmen. Nog steeds is het een druk bezocht bedevaartsoord, met als middelpunt
de devotie tot Gerardus Majella, een broeder van de eerste generatie. Tenslotte fungeert Wittem sinds enkele decennia met
zijn levendige liturgische vormgeving en
het veelzijdige activiteitenaanbod als pastoraal toevluchtsoord voor velen uit de wijde regio, die in hun parochies (bisdom
Roermond) weinig vinden wat van hun gading is.
Het klooster in Wittem diende eertijds
ook als uitvalsbasis voor de volksmissies,
een specialisme van de Redemptoristen.
Paters hielden gedurende enkele weken
een geestelijke schoonmaakbeurt in een
parochie. Preken over hel en verdoemenis
doordrongen de gelovigen van wat voor
hen in het verschiet lag, indien zij hun leyen niet tijdig zouden beteren. Achteraf
was er gelegenheid tot biecht en communie. Iarenlang was dat een succesformule,
althans kwantitatief en op korte termijn
bezien, want een en ander stond natuurlijk
wei in het teken van wat Delumeau 'het
pastoraat van de angst' he eft genoemd. Na
de oorlog behoorden echter diezelfde Redemptoristen in Nederland tot de vernieuwers in de geestelijke begeleiding, zo bij
voorbeeld Willem Duynstee en Henk Manders. Enkele jaren geleden zijn de Nederlandse Redemptoristen - hun ledenaantal
is inmiddels sterk teruggelopen, gestart
met een experiment om hun uitstraling te
bestendigen. Zij hebben zich met niet-religieuzen verbonden in de vereniging Scala,
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genoemd naar het Zuid-Italiaanse plaatsje
waar Alphonsus van Liguori in 1732 de basis legde voor de congregatie.
Tussen droom en daad geeft een overzicht van de geschiedenis van de Redemptoristen in Nederland. Het is vooral een fotoboek en als zodanig is het mede dankzij
de fraaie verzorging ronduit geslaagd.
Sommige foto's hebben meer zeggingskracht dan een breedvoerige uiteenzetting:
onwennige broeders-in-burger per Kever
op vakantie, een reusachtige slaapzaal met
een bedpatientje, de voorlaatste genera tie
paters aan de borrel. Het historisch expose
van de hand van de auteurs (beiden theologen, geen Redemptoristen) is afgestemd op
een breed publiek. Soms ademt het de sfeer
van een geestelijke overweging en herhalingen blijven (dan ook) niet uit. Als leidraad namen de auteurs de inrichting van
het kloostercomplex te Wittem. Aan de
hand van de lokaliteiten komen de uiteenlopende activiteiten aan bod, die de Redemptoristen in de loop van de tijd op
touw hebben gezet. Deze lijn wordt in de
laatste hoofdstukken echter losgelaten, wat
een enigszins rommelige indruk maakt.
Wat obligaat yond ik de aandacht voor historische kopstukken als kardinaal Willem
van Rossum, de preektijger Bernard Hafkenscheid en de missionaris Peerke Donders. Misschien had het meer tot de verbeelding gesproken wanneer
(ook)
Redemptoristen van het tweede plan waren belicht. De jubeltoon die in het verleden dit soort boeken kenmerkte, hier afwezig is. Kritische evaluaties en overwegingen
ontbreken niet. (GianAckermans)
Signalementen
• Steven Vanderputte, Ben heilig volk is geboren. Opkomst en ondergang van een
christelijke staatsideologie uit de vroege
Middeleeuwen (c. 750-900). (Middeleeuwse
Studies en Bronnen, LXXIV). Hilversum
[Verloren] 2001 - 119 p. - ISBN 90-6550635-7 - f 25,90.
De Karolingers waren de machtigste familie in een gebied dat zich thans uitstrekt
over Noord- Italie, Zwitserland, Frankrijk,
Belgie, Nederland en een groot deel van
Duitsland. Zij propageerden, geholpen
door eigentijdse denkers, een verchriste-

lijkte opvatting van het heerserschap. Het velds inaugurale oratie over regionale gewas een poging om systematisch binnen schiedenis en etnologie in Brabant. (Gian
afzienbare tijd de Stad Gods op aarde te Ackermans)
verwezenlijken. In hoofdstuk 2-6 gaat de
auteur chronologisch te werk. Hij gaat in • Petty Bange, Een handvol wijsheden.
op de prediking van dit heerserschap door Eenvoudig geloof in de vijftiende eeuw: 'de
middel van edicten, Capitularia geheten, Spieghel ofte reghel der kersten gheloue'. Nijdie, afkomstig van de vorst, maar met talrij- megen [ValkhofPers] 2001 - 124 p. - ISBN
ke conciliaire beschikkingen, een ijkpunt 90-5625-093-0 - f 27,50.
Middeleeuwse Spiegels kan men verdevormden van orde en ethisch gezag. Vanaf
Pippijn (751) werd de christelijke samenle- len in encyclopedische en exemplarische
ving heropgericht. Op het eind van de eeuw Spiegels. Laatstgenoemde genoten in de lakwamen Alcuin en andere geleerden aan te Middeleeuwen een zeer grote popularihet hof om de ideologie zo bij te stellen, dat teit. Het zijn traktaten, voor de lezer of toedaarmee de bemoeienis van Karel de Grote hoorder bedoeld om zichzelfte herkennen,
in kerkelijke zaken gelegitimeerd zou wor- om als gevolg daarvan zichzelf te verbeteden. Onder Lodewijk de Vrome werden de ren en tenslotte om zo in een leven na dit
hervormingsplannen door middel van leven door God aanvaard te kunnen worrijksdagen en synoden gerationaliseerd. Na den. Ze zijn - aldus Bange, die als kenner
hem keerde het tij: de delingen van het rijk van dit moralistisch-didactisch genre mag
betekende tevens dat de nieuwe staatsop- gelden, - door eenvoudige geestelijken gevatting faalde. Het land werd aangevallen schreven en voor eenvoudig publiek be(Noormannen e.a.). Prelaten werden mon- stemd. Dit publiek moet men vooral zoediger en zagen hierin de ideale gelegenheid ken bij begijnen, broeders en zusters van
de keizer in kerkelijke zaken uit te schake- het Gemene Leven, tertiarissen en broelen. In de nadagen van het Karolingisch rijk derschappen. De in dit boek uitgegeven
(840-ca. 900) zien wij de nationale afbraak Spiegel is omstreeks 1462 geschreven door
van het sacrale koningschap. In hoofdstuk een anonieme franciscaan. Hij legt niet de
7 -8 maakt Vanderputte de balans op: hij nadruk op strenge regels, maar op eenvougaat onder meer in op de introductie van dig geloven wat de kerk gelooft. Hij geeft
het christendom in de rechtspraktijk, het al een aantal wijsheden en oefeningen mee
dan niet beschermen van de zwakkeren, de en - bij wijze van geheugensteuntje of autoinrichting van de samenleving, de positie riteit - citaten. Thema's zijn bijvoorbeeld
van de leek. Het Karolingisch experiment het aanroepen van God, het gewetensonom een kopie van het Rijk Gods te realise- derzoek, biechten, het bijwonen van de
ren met een koning-prediker aan het hoofd mis, de betaling van schulden, devoties, het
stierf een langzame dood. Helder geschre- bidden tot Maria, Gods genade. De rniddelven boek met talrijke verwijzingen naar eeuwse schrijver lardeert de leefregels met
verhalen, exempels, die de lezer en toebronnen en literatuur. (Guus Bary)
hoorder dienen aan te spreken en die laten
• Noordbrabants Historisch [aarboek 16, zien dat niet het onmogelijke van hem ge2000-2001, A.W.EM. van de Sande e.a. vraagd wordt. Het geloof is een blij geloof
(red.). 's-Hertogenbosch 2000. - 373 p. - en God is een barmhartige God. Bange
plaatst deze Spiegel in de context van het
ISBN 90-72526-45-7- f 45,-.
Deze keer is het jaarboek gecombi- godsdienstig leven van die tijd (innige
neerd, maar wel omvangrijker. De meeste vroomheid), van de theologie (theologisch
bijdragen hebben betrekking op de beteke- nominalisme) en de volkscultuur (wel
nis van het fenomeen 'communalisme' (Pe- volks, maar niet tegenover de elite), geeft
ter Blickle)in de Noord-Brabantse geschie- de overlevering van de tekst, de teksteditie
denis. Van de artikelen is vooral dat van (met varianten) en bespreekt kort de getijArnoud-Ian Bijsterveld, de nieuwe hoog- den en de misliturgie. (Guus Bary)
leraar 'Cultuur in Brabant' aan de KU
Brabant, van kerkhistorisch belang. Hij on- • Theo Clemens, Willemien Otten en Gerderzocht de betekenis van de parochie- ard Rouwhorst (red.), Het einde nabij? Toestructuur voor de bestuurlijke ontwikke- komstuenoachting en angst voor het oordeel
ling en sociale cohesie van Brabantse in de geschiedenis van het christendom. Nijdorpsgemeenschappen in de dertiende en megen [ValkhofPers] 1999. - 316 p. - ISBN
veertiende eeuw. In het jaarboek is ook een 90-5625-068-X.-f 49,50.
uitgebreide versie opgenomen van BijsterMet de eeuw- en millenniumwisseling
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in zieht was het een uitstekend idee om een
bundel samen te stellen rond de verwachtingen die christenen in de loop van de geschiedenis ten aanzien van de (verre) toekomst hebben
opgevat.
Onvermijdelijk
komen dan onderwerpen aan bod als apocalyptiek, hel en vagevuur, chiliasme. De
bundel werd samengesteld naar aanleiding
van het afscheid van Eugene Honee als
hoogleraar kerkgeschiedenis van de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht. De
meeste auteurs behoren tot de kerkhistorische onderzoeksgroep
van genoemde instelling en de Faculteit Godgeleerdheid van
de Universiteit Utrecht. Het bestek van de
bundel is breed. De oratie van Honee, die
gewijd was aan Joachim van Fiore en diens
intrigerende Liber Pigurarum, is ook in de

bundel opgenomen (p. 137-165).
Van de bijdragen hebben er enkele betrekking op de Nederlanden. Peter Nissen
schreef over eindtijdverwachtingen bij de
vroegste dopers en bij Menno Simonsz (p.
215-224). Frits Broeyer ging in op diverse
verhandelingen over de Antichrist van de
hand van gereformeerde theologen in de
zeventiende eeuw. Zij polemiseerden onder andere tegen Hugo de Groot (p. 225244). Theo Clemens onderzocht de verwachtingen omtrent de toekomst zoals die
aan de dag traden in catechismussen en
gebedenboeken uit het katholieke milieu in
de zeventiende en achttiende eeuw (p, 245257).
De bundel bevat bijdragen van doorgaans hoog gehalte. Hij is bovendien fraai
en ge"illustreerd uitgegeven. Maar juist die
vormgeving is in een opzieht curieus: bij
een feestbundel verschijnt soms de naam
van de gehuldigde op de omslag, soms ook
niet, zoals hier. Bij deze bundel is nog iets
anders aan de hand. Hier prijken de namen
van de redacteuren prominent op de omslag. In onze instituutsbibliotheek ben ik
rugtitels lezend langs de wand met honderden Festschriften gelopen. Ze bleken van
zeer gevarieerde vormgeving. Deze variant
zat er nog niet bij. (Gian Ackermans)
• S.D. Post, Bernardus Smijtegelt. Dienstknecht van God. Houten [Den Hertog]
2001. - 201 p. - ISBN 90-331-1522-0 f 38,50.
Fraai verzorgde uitgave over de bekende
Zeeuwse voorman van de Nadere Reformatie, die leefde van 1665 tot 1739. Smijtegelt
richtte zich tot de gewone man en ook dit
boek richt zich tot de belangstellende. In
een levendig betoog, leerzaam voor de ge-
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lijkgestemde, worden de bekende gegevens
over Smijtegeit verhaald, in een degelijke
biografische opzet zonder veel nadere context. Het boek heeft echter geen wetenschappelijke pretentie en berust op de bestaande literatuur, zo wordt ruiterlijk
toegegeven. (Jacob van Sluis)
• RW. Huisman, Bibliografie van het gereformeerde pietisme in Nederland tot 1800
(BPN). Woudenberg [Uitgeverij Op Hoope]
2001. -142 p. - ISBN 9080628816. - f 25,-.
Dat de geschiedenis van het gereformeerd pietisrne en van de Nadere Reformatie een betrekkelijk jong onderzoeksterrein
is, blijkt uit deze bibliografie. Opgenomen
zijn 1425 publicaties verschenen in de 19de
en de 20ste eeuw, maar daarvan is ongeveer de helft verschenen vanaf 1976. Voor
deze toegenomen belangstelling is weer
het Documentatieblad Nadere Reformatie,
dat vanaf 1977 verschijnt, voor bijna het
derde deel verantwoordelijk: 335 artikelen.
Intussen werd ook de Stichting Studie Nadere Reformatie opgericht, uit welke kring
het initiatief tot het samenstellen van deze
bibliografie ontstond. De samensteller erkent dat dergelijk bibliografisch werk nooit
afgesloten is en zal blijven verzamelen; berichtgeving daarover zal plaatsvinden via
de internetsite van SSNR:www.ssnr.nI. Ongetwijfeld zal zo ook een mogelijkheid geboden worden om als gebruiker nog aanvullende titels aan te brengen. Op termijn
zal, zo is het voornemen, deze gehele bibliografie aldaar in haar geheel worden
aangeboden - een schitterend initiatief! De
uitgave is keurig verzorgd, al vraagt een
dergelijk naslagwerk om een genaaide uitvoering, natuurlijk tegen een meerprijs. Te
bestellen door vooraf storten van 25 op gironummer 53.52.562 t.n.v. SSNR te Bilthoyen, of via info@ssnr.nl. Maar dan was het
ze (Jacob van Sluis)
• W. van 't Spijker, R. Bisschop en W.J. op 't
Hof, Ret puritanisme. Geschiedenis, theologie, invloed. Zoetermeer [Boekencentruml
2000. - 414 p. - ISBN 90-239-0478-8 f 69,90.
De geschiedenis van het puritanisme is
voornamelijk een Angelsaksische aangelegenheid: Engeland, Schotland, Arnerika,
tijdens de tweede helft van de 16de eeuw
en in de 17de eeuw. Dit mooi uitgevoerde
boek geeft een goed overzicht van deze
stroming. Het boek omvat drie delen, voor
de drie trefwoorden uit de ondertitel: geschiedenis (beschreven door R. Bisschop),
theologie (W. van 't Spijker) en de interna-
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tionale invloed die van het puritanisme is
uitgegaan (W.J. op 't Hof). Dit laatste deel
bevat een uitgebreid hoofdstuk
(p. 273339) over de invloed in de Nederlanden: via
handelscontacten,
vluchtelingengemeenten, invloedrijke
personen als William
Ames en Willem Teellinck, en natuurlijk via
talrijke geschriften in vertaling. Voor wie
oog heeft voor dit internationale aspect van
de Nadere Reformatie is dit een bijzonder
nuttig overzicht en naslagwerk. (Jacob van
Sluis)
Arjan van 't Riet en
Frans Rozemmond (red.), Cruut-hof: Opstellen uoor Kees de Kruijter. Kampen [J.H.
Kok] 2001. - 222 p. - ISBN 90-435-0414-9 f 39,90.
Deze bundel is aangeboden aan C.J. de
Kruijter bij zijn afscheid als archivaris en
actuaris van de Gereformeerde Kerken in
Nederland. De eerste bijdragen gaan over
de geschiedenis van het archief van de
GKN en over de werkzaamheden van De
Kruijter zelf. Enkele bijdragen handelen
over de familiebetrekkingen of over eerdere
teigen-De Kruijter, Door voormalig synodelidA.C. Hofland worden enkele persoonlijke ervaringen over de Vrijmaking (1944)
en de kwestie H. Wiersinga (197l-1976) opgetekend. D.Th. Kuiper verkent de eerste
generaties afgescheidenen in een prasopografisch overzicht. Andere bijdragen handelen onder meer over het contract van de
Vrije Universiteit met de GKN uit 1908
(door E Rozemond), over de 18de-eeuwse
Lutherse predikant Hermannus Wischer te
Sappemeer (door Th.A. Fafie), over de auteur J.K. van Eerbeek pseudoniem van
Meindert Boss (1898-1937; door J. van Gelderen) en over de aristocratische weldoener uit Zierikzee jhr. J.L. de de Jonge (18261887; door H. Uil). De naar mijn gevoelen
aardigste bijdragen zijn die over de vroege
jeugd van Abraham Kuyper (door J. Vree) en
over de kerkelijke gewetensnood van jhr.
A.E de Savornin Lohman in diens laatste levensjaren (door H.J.Ph.G. Kaajan). Het
moet gezegd: het gebodene is veelal wei
heel gedetailleerde kerkgeschiedenis, dicht
op de archivalia geschreven. Dat zal een
brede respons voor deze bundel niet gemakkelijk maken. (Jacob van Sluis)
• Iaap van Gelderen,

• Herman Pijfers (red.), De klare waarheid
en andere herinneringen aan het katholiek
verleden. (Memo Reeks 10). Nijmegen
[ValkhofPersj2001. - 223 p. - ISBN 90-5625100-7. - f 37,50.
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In 1975 startte het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen met het aanleggen van een verzameling ego-documenten
rand het katholiek leven in Nederland, die
in cahiers werden gebundeld. Tot een uitgave kwam het niet, zodat de documenten
voor buitenstaanders alleen toegankelijk
waren via de Nijmeegse Universiteitsbibliotheek, waar het KDe gehuisvest is.
Gelukkig is nu een deel van de cahiers alsnog uitgegeven, samen met drie 'nieuwe'
bijdragen. Deze bundel omvat veertien
ego-documenten, herinneringen in dit
geval, overigens allemaal van mannen.
Het 'Gilde van de Klare Waarheid' was een
veremgmg van leken-apologeten
die
straatprediking beoefenden. Andere bijdragen gaan onder meer over aspecten
van het parochiele leven van voor 1960,
de Band zonder Naam, pastoraat in oorlogstijd en de praktijk van een raomskatholieke boekhandelaar. De bijdragen
zijn voorzien van nuttige toelichtingen. Een boeiende en gevarieerde verzameling van autobiografisch materiaal over
het Nederlands katholicisme in de eerste
helft van de twintigste eeuw. (Gian Ackermans)
• A. Blaazer, W. Kernpenaar, T.G. van der
Linden e.a. , In de schaduw van de Waudse
Dam. Kerk en kerkuolk te Rijnsaterwoude
door de eeuwen heen. Nieuwe, uitgebreide
en geillustreerde uitgave van het gelijknamige boek van P. Kroeger. (Uitgave
Nederlandse Hervormde Gemeente Rijnsaterwoude i.s.m. Stichting Oud-LeimuidenRijnsaterwoude). Rijnsaterwoude 2001 192 p. - ISBN 90 9015132 - f. 59,50 (Te bestellen bij P.J.w. Endenburg, tel. 0172508963; b.g.g. 0172-507391.
De geschiedenis van de hervormde kerk
van Rijnsaterwoude gaat terug tot in een
ver verleden. In de elfde eeuw was hier al
sprake van een christelijke gemeenschap.
In het fraai geYllustreerde boek wordt de
lange en bewogen geschiedenis van de parachie en later hervormde gemeente uitvoerig beschreven. De bewerkers hebben
een in 1957 verschenen boek van Kroeger
als uitgangspunt genomen en de tekst op
tal van plaatsen uitgebreid, aangevuld en
gecorrigeerd. Het resultaat is een zeer leesbare tekst. De bran - en literatuurverwijzing
laat helaas te wensen over. Bijzonder nuttig zijn de bijlagen met namen van ambtsdragers en kerkelijke functionarissen,
(P.H.A.M. Abels).
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Een nieuw deel in de reeks werken van de VNK

Vier eeuwen classis Rotterdam

even jaar na verschijning van de eerste twee delen van de Werken van de
Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis verschijnt in oktober eindelijk
een nieuw deel in de reeks. Stond in de vorlge twee delen de vroege geschiedenis van
de classis Delft en Delfland centraal, dit keer
wordt de aanpalende classis Rotterdam onder de loep genomen. Het boek beperkt zich
echter niet tot haar ontstaansgeschiedenis,
maar geeft onder de titel Geloof, opbouw en
strijd in zeven hoofdstukken een beeld van
opvallende aspecten en thema's uit de geschiedenis van deze classis tussen 1574 en
het heden. Directe aanleiding tot deze geschiedschrijving vormt de opheffing van de
classis in de huidige opzet, als uitvloeisel
van het Samen-op-Weg proces.
Een inleidend hoofdstuk behandelt het
functioneren van de classis binnen het geheel van de kerk, als een grondvergadering
tussen de synodes en de kerkenraden, onderscheiden naar de opeenvolgende kerkorden (1572-1816,1816-1951 en na 1951).
Dan volgt een bijdrage over het ontstaan en
de opbouw van de nieuwe kerkelijke structuur, waarin aangetoond wordt dat de Rotterdamse classis zijn oorsprong vond in
een comb ina tie met de class is Delft. De
kerktwisten tussen remonstranten en contraremonstranten, die in Rotterdam van
een ongekende heftigheid waren, staan
centraal in het daaropvolgende hoofdstuk.
Andere thema's die in het boek aan de orde
komen zijn de bemoeienissen van de classis met het basisonderwijs (in het bijzonder
met het functioneren van de schoolmeesters), de pastorale verzarging van het VOCpersoneel aan board van de schepen en in
de kolonien, de gevolgen van de scheiding
van kerk en staat in 1795, het modernisme
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in theologie en kerk in de negentiende
eeuw en de Doleantie als een reactie daarop, het functioneren van de classis gedurende de Tweede Wereldoorlog en het werk
van de classis ter voorbereiding van de kerkorde van 1951.
Wie classis zegt, zegt ook gemeenten die
afgevaardigden naar de classicale vergaderingen stuurden en sturen. Het aantal wisselde, de samenstelling veranderde doordat er gemeenten naar andere classes
overgingen of juist naar Rotterdam overkwamen. Van 1816 tot 1951 was Rotterdam
zelfs de grootste class is van de Nederlandse
Hervormde Kerk. De tot de classis behorende gemeenten komen in het boek ook
regelmatig apart naar voren, naar aanleiding van kwesties die er speelden. Daarbij
treden niet alleen Rotterdam en Schiedam
voor het voetlicht, maar ook vele dorpsgemeenten.
Als bijlage is een lijst opgenomen van aile predikanten die tussen 1572 en 1951 in
een van de gemeenten binnen de classis
hebben gestaan. Een index op persoonsen plaatsnamen kan verder de weg wijzen.
Een tweede bijlage geeft een voorbeeld van
het optreden van een gemeente (Rotterdam) in de 'Franse tijd". Met dit alles laat
het boek het reilen en zeilen van een classis
zien, dat ook exemplarisch is voor andere
classes in Nederland.
Geloof, opbouw en strijd. De geschiedenis
van de classis Rotterdam [Werken van de
Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis nr. 3] onder redactie van H. ten
Boom, G.H. van de Graaf, A.J. Lamping en
J.e. Okkema (Winkelprijs f 65,-; leden van
de VNK betalen f 45,-, te bestellen bij het
secretariaat)
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EVENEMENTEN

~------------------------Tentoonstellingen

Kunst uit de Trappistenabdijen
tIm 25 november 2001 Museum Van Gerwen - Lemmens, Leenderweg 71,5555 CA
Valkenswaard, tel. 040-2012162

\'

De 12de eeuw was een periode van monastiek reveil, waarin nieuwe kloosterorden
ontstonden. Een daarvan was de orde van
de cistercienzers, gesticht te Citeaux bij
Dijon, die de regel van Benedictus wilden
naleven. In vroeg beleefden de cistercienzers een periode van grote bloei, dankzij de
inzet van de Heilige Bernardus (overleden
in 1153). De revolutionaire veranderingen
in de 16de eeuw deed alle kloosters echter
op hun grondvesten schudden. In de cistercienzerabdij in La Trappe (Normandie)
leidde dit tot een zoektocht naar de grondbeginselen van de orde, onder lei ding van
abt De Rance. Een strikte levensvorm van
gebed en werk binnen de kloostermuren
was daarvan het resultaat. De volgelingen
van deze succesvolle lijn kregen de benaming "Trappisten",
De Franse Revolutie was opnieuw een
breekpunt in de geschiedenis van de orde.
Talrijke kloosters werden geplunderd en
opgeheven. Augustin de Lestrange (17541827), afkomstig uit de abdij van La Trappe,
slaagde erin cistercienzerabdijen te laten
herleven onder nog verder aangescherpte
regels. Zijn monniken vormden een nieuwe
orde, die officieel 'Orde der hervormde cistercienzers of der strikte observantie' wordt
genoemd maar waarvan de leden ook onder de benaming 'Trappisten' bekend werden en kloosters stichtten in vele landen.
Een ascetische levenswijze werd gecombineerd met het zich toeleggen op tuinbouw, fruitteelt of het maken van
kaas (zoals die van Portdu-Salut) of bier (het bekende trappist) als bronnen van inkomsten.
Het sobere karakter van
de Trappisten en de enigszins agrarische uitstraling,
maakte dat deze orde niet
direct geassocieerd wordt
met kunst. Daar komt bij
dat de geschiedenis van
de meeste abdijen in Ne-
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derland en Belgie nog geen twee eeuwen
oud is. Opmerkelijk is daarom dat enkele
van hen toch beschikken over een behoorlijk kunstpatrimonium, deels atkomstig uit
opgeheven, andere abdijen. De tentoonstelling in het Van Gerwen - Lemmens museum
laat schilderijen en tekeningen zien uit de
17e tot en met de 20ste eeuw en handschriften en boeken vanaf de 12de eeuw. Aan de
expositie wordt meegewerkt door de abdijen van Ache!, Brecht, Rochefort, Tegelen,
Tilburg en Westmalle. Omdat de geexposeerde objecten zelden of nooit voor publiek toegankelijk zijn, geeft dit aan de tentoonstelling een bijzondere dimensie.
De Gouden Eeuw van Gelre
Kunst en cultuur in het oude Hertogdom
tIm 18 november 2001 Museum Het Valkhof, Kelfkensbos 59, 6501BL Nijmegen,
024-3608805
Rond 1500 beleefde het oude hertogdom
Gelre zijn Gouden Eeuw. Machtige Gelderse
hertogen gaven opdracht tot kunst die behoort tot de absolute Nederlandse top: kostbare handschriften, verlucht met prachtige
miniaturen. Maar ook de beeldhouwkunst
bloeide en tal van voorwerpen van zilver en
brons werden gemaakt voor steden en kerken. Onder gevreesde vechtersbazen als
hertog Karel van Gelre en zijn maarschalk
Maarten van Rossum strekte het Gelderse
grondgebied zich uit van Limburg tot
Utrecht, Friesland en Groningen en besloeg
het een deel van het huidige Duitsland.
Tot de tentoongestelde voorwerpen behoren manuscripten, schilderijen, prenten,
polychrome heiligenbeelden, reliekhouders, altaarstukken, kerkelijk zilver en
meubilair. In totaal zijn er ongeveer 300 objecten te zien. De voorwerpen zijn onder
meer afkomstig uit Berlijn, Brussel, Munchen, Neurenberg, Wenen en Amsterdam.
Vele parochies en gemeenten stellen bovendien belangrijke bruiklenen ter beschikking. De kerken van Noord- en Midden-Limburg en die van het Duitse deel
van Gelre bleven deels gespaard van de
beeldenstorm van 1566. Ook nu zijn er, anders dan elders in ons land, vele schatten
van de laatmiddeleeuwse cultuur te vinden. Deze kunstwerken, een wat verborgen
onderdeel van de 'collectie Nederland', vormen de blikvangers van de tentoonstelling.
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