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Katholiek Documentatie Centrum 
met ondergang bedreigd 

I n de jaren zeventigwoedde er aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) een fel 
le discussie over de naam van deze instelling voor wetenschappelijk onderwijs. Een 
deel van de hoogleraren en studenten geneerden zich in toenemende mate voor de 

aanduiding 'katholiek'. Zij vonden het een schadelijk etiket, omdat het een geur met zich 
meedroeg van behoudzucht, starre dogma's en onderhorigheid. Sommigen vreesden dat 
hun werk hierdoor in de wetenschappelijke wereld minder serieus genom en zou worden. 
Een campagne om naamswijziging te bewerkstelligen, door de universiteit naar Rotter 
dams voorbeeld te verbinden met de naam van een geleerde van statuur, stuitte echter op 
een destijds nog sterke onderstroom die vast wenste te houden aan een ook in de naam 
expliciet gemaakte katholieke identiteit. 

De tijd heeft sedertdien niet stilgestaan. Enerzijds tracht de Nijmeegse universiteit zich 
tegenwoordig juist als katholiek te profileren in het academische landschap (zie het Erf 
goedprogramma van de KUN, waarover werd geschreven in de tweede jaargang van dit 
tijdschrift). Anderzijds worden identiteitsbepalende onderdelen uit eigener beweging 
door het College van Bestuur onder vuur genomen. Enkele jaren geleden, bij het emeritaat 
van prof.dr. M.G. Spiertz, dreigde al de bijzondere leerstoel voor de Geschiedenis van het 
Nederlands Katholicisme te sneuvelen. Na veel getouwtrek bleef uiteindelijk een wankel 
stoeltje bestaan, in de vorm van een uitgeklede deeltijdfunctie. 

Thans is het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) aan de beurt. Het College van 
Bestuur van de Nijmeegse universiteit overweegt serieus deze unieke verzameling van ka 
tholieke archieven, documenten en beeldmateriaal uit vooral de negentiende en twintig 
ste eeuw af te stoten. Archiefbeheer zou geen taak zijn van een academische instelling, zo 
luidt het argument, terwijl ook platte financiele argumenten worden aangedragen. Door 
historici en theologen wordt inmiddels luid geprotesteerd tegen de plannen, omdat het 
om behoud van waardevol erfgoed gaat en de archieven van het KDC een belangrijke sti 
mulans vormen voor nieuw en oorspronkelijk onderzoek. De actievoerders zijn bevreesd 
dat de collectie in andere handen zal verstoffen tot een 'do de' museale verzameling. 

De gang van zaken rond het KDC vertoont grote overeenkomsten met de lotgevallen 
van de archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk. Ook deze instantie staakte twintig 
jaar geleden het beheer van de oude archieven en liet het materiaal overbrengen naar ar 
chiefdiensten van de overheid. De ervaring heeft geleerd dat het verdwijnen van deze spe 
cifieke archiefinstelling zeer negatiefheeft uitgewerkt op zowel collectievenijking en -ont 
sluiting, als ook het verrichten van onderzoek. Het valt te hopen dat het Nijmeegse College 
van Bestuur op zijn schreden terugkeert en de wortels van het eigen verleden stevig in de 
grond laat zitten. 

De redactie 

De volgende keer in TNK: 

themanummer over 'De vrouw in de pastorie' 
(predikantsvrouwen en pastoorshuishoudsters) 
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Ret nut van de kerkgeschiedenis! 
Mgr. dr. M.P.M. Muskens 

Kerkgeschiedenis in dienst van de 
apologie 

I n de kelder van het bisschopshuis be 
vindt zich een deel van de bibliotheek 
van het bisdom. De bibliotheek is een 

onderdeel van het geheugen van het bis 
dom. Het is vaak boeiend om naar de her 
komst van de oudere werken te kijken. Hier 
in weerspiegelt zich ook de geschiedenis 
van een instelling. Men ziet wie welke boe 
ken schonk en soms krijgt men een verras 
send inzicht in de netwerken van vroegere 
bisschoppen. Tussen deze oudere banden 
bevindt zich ook de Nederlandse vertaling 
van de twaalf del en van de Annales eccle 
siastici van kardinaal Caesar Baronius. 

Voor de katholieken onder u zal hij niet 
onbekend zijn. Hij leefde in de tweede helft 
van de zestiende eeuw. Deze periode ken 
merkte zich door de felle polemiek tus 
sen aanhangers van de reformatie en de ca 
tholica. Het nut van de kerkgeschiedenis 
was onomstreden. Beide partijen trachten 
uit de geschiedenis van de Kerk hun gelijk 
te bewijzen. Aan protestantse (lutherse) zij 
de publiceerden van 1559 tot en met 1574 
de groep van de Maagdeburgen Centurien 
de acht banden van de Ecclesiastica histo 
ria. Zij wilden dat Luther in de lijn van de 
oude Kerk stond en dacht. Caesar Baronius 
was een andere mening toegedaan. Op ver 
zoek van de Heilige Philippus Neri gaf hij 
vanaf 1558 kerkhistorische voordrachten in 
het door Philippus Neri gestichte oratori 
urn in Rome. Deze colleges vormden de 
grondslag van wat zijn beroemdste werk 
zou worden, de hierboven genoemde an 
nalen, bedoeld als de rooms-katholieke 
pendant van de Ecclesiastica historia. Ook 
zijn werk berustte geheel op bronnenstu 
die. De annalen verschenen van 1588 tot 
1607. 

Het in het Latijn geschreven werk van 
Baronius werd al spoedig in verschillende 
talen vertaald. De Iezuiet Herbert van Ros 
weyde bezorgde in 1623 een Nederlandse 
vertaling. Deze was aangevuld met een 
overzicht van de Nederlandse kerkgeschie 
denis. Rosweyde wilde aantonen dat de Ne- 

derlandse provincies altijd in eenheid met 
Rome hun geloof beleefd hebben. De apo 
logetische strekking is duideJijk. Het exem 
plaar van het bisdom Breda is afkomstig uit 
de noviciaatsbibliotheek van de Iezuieten te 
Antwerpen en is via C. de Bruijn (van 1854 
tot 1868 professor in de kerkgeschiedenis 
en de wijsbegeerte aan het Groot 
Seminarie te Hoeven) in de bibliotheek 
van het bisdom beland. Zo illustreert de 
gang van dit boek tevens de oude banden 
tussen Breda en Antwerpen. Deze docent 
schafte het werk van de Maagdeburgen 
Centurien niet aan. Dit was noch in de col 
lectie van het bisdom noch in de collec 
tie van het Groot-Seminarie Bovendonk 
te vinden. De beoefening van de kerkge 
schiedenis geschiedde in de eigen sfeer en 
binnen een eigen theologisch kader. Dit is 
ook af te lezen in de bibliotheek van het bis 
schopshuis. In een aparte kast staan de ver 
zamelingen van bisschoppelijke brieven en 
een geschiedenis van het concilie van Tren 
te naast de moraaltheologie van Alphonsus 
de Liguori en de Praxis confessariorum van 
de Italiaanse kanunnikAemilio Berardi. Om 
deze werken te lezen moet men de Latijnse 
taal machtig zijn. Dit wil niet zeggen dat de 
beoefening van de kerkgeschiedenis altijd 
gesloten of streng apologetisch was. Een 
vakman als de latere kardinaal de long was 
zeker niet blind voor het feilen van de eigen 
geloofsgemeenschap. Men had minder be 
langstelling voor de ander. 

Verschuiving in de beoefening 

Na de Tweede Wereldoorlog vond er in de 
beoefening van de kerkgeschiedenis een 
verschuiving plaats. De laatste kerkhistori 
cus van het Groot-Serninarie Bovendonk, 
Leo Aerden, studeerde op advies van de ge 
schiedschrijver en priester van het bisdom 
Breda A. Comrnissaris, te Leuven profane 
geschiedenis. Commissaris vond, dat je, 
om de kerkgeschiedenis te beoefenen, al 
lereerst een goed historicus moest zijn. Dit 
was nieuw in een tijd dat kerkhistorici pri 
mair een theologische vorming genoten 
hadden. 

TNK JG. 4 '2001' 91 



Kerkgeschiedenis ten tijde van 
aggiornamento 

In de jaren zestig van de vorige eeuw werd 
alles anders. Een golf van vernieuwingen 
ging door Kerk en maatschappij. In katho 
lieke kring werd het beroep op de geest van 
het Tweede Vaticaans Concilie verbonden 
met de oproep van Johannes XXIII tot een 
daadwerkelijke vernieuwing, het aggiorna 
mento. Vernieuwingen op kerkelijk en 
maatschappelijk gebied werden in Neder 
land door de bestuurlijke en culturele elite 
ondersteund. De Amerikaanse historic us 
James Kennedy merkt in zijn studie Nieuw 
Babylon in aanbouur' op dat het verzet in 
Nederland tegen deze ontwikkelingen ui 
terst marginaal was. Volgens hem stimu 
leerden de elites de roep om vernieuwing 
van de jaren zestig. De strekking hiervan 
kan volgens hem met de volgende slogan 
weergegeven worden "wat was is voorbij en 
dat is maar goed OOk"3 

Het laat zich raden dat een dergelijk kli 
maat niet gunstig is voor de geschiedbeoe 
fening. In 1964 stelde de inspecteur -gene 
raal voor onderwijs, Max Goote zelfs voor 
om alle geschiedenis te verwijderen uit het 
onderwijs-programma. Vol gens hem was 
geschiedenis van weinig waarde in een dy 
namische wereld", Historici zagen zich ge 
noodzaakt hun vak te verdedigen. In kerke 
lijke kring wezen kerkhistorici erop dat de 
kerkgeschiedenis dienstbaar kan zijn aan 
de vernieuwing van de Kerk, het aggiorna 
mento. In de inleiding op het eerste thema 
nummer over kerkgeschiedenis in 1965 van 
het in dat jaar opgerichte tijdschrift Conci 
lium do en de hoofdredacteuren van de 
sectie kerkgeschiedenis van dit tijdschrift, 
R. Aubert en A.G. Weiler, een beroep op de 
doelstellingen van dit tijdschrift dat in het 
perspectief wil staan van Vaticanum II: 
aanpassing aan de pastorale eisen van de 
tegenwoordige tijd, vanuit de terugkeer tot 
de bronnen en in een oecumenische geest. 
De Kerk heeft immers, zo stellen zij in de 
loop van haar bestaan nooit opgehouden 
zich aan te passen aan de culturen, waarin 
zij zich geleidelijk he eft geYncarneerd en is 
telkens, in haar concrete manier van leven 
en de verstandelijke voorstelling van de 
openbaring overgegaan tot een aggiorna 
mento. Deze vernieuwing was volgens de 
beide redacteuren onvermijdelijk als de 
Kerk niet wilde verstarren. Het is volgens 
deze concilium-geleerden daarom van be 
lang om te onderzoeken waarom sommige 
pogingen tot een aggiornamento zoals de 

Reformatie mislukt zijn en andere ge 
slaagd." 

Kerkgeschiedenis en dialoog der culturen 

We zijn nu bijna veertigjaarverder. De con 
text waarin kerkhistorici hun vak beoefe 
nen is veranderd. Het soms naieve optimis 
me van de jaren zestig is verdwenen en we 
worden geconfronteerd met de grenzen 
van de maakbaarheid. We leven in de tijd 
van globalisering en secularisatie. Het is 
van belang voor de Kerk om deze seculiere 
cultuur goed te kennen. In het bisschops 
huis bevindt zich daarom ook een collec 
tie van moderne romans en is er een aparte 
kast ingericht met studies over miss ie, in 
terreligieuze dialoog, de Islam en de glo 
balisering. Door de globalisering is de we 
reid een dorp geworden. Op het eerste 
gezicht lijkt er een wereldcultuur te ont 
staan gedomineerd door de vrije markteco 
nomie met haar universele symbolen. Zelfs 
in de woestijn van Saoedi-Arabie rijst de to 
ren met de McDonald's hoog op. Deze glo 
balisering is mogelijk gemaakt door de 
technologie. Dankzij e-mail en internet 
staan we voortdurend in contact met vak 
genoten en vrienden in de gehele wereld. 
Desondanks blijven de lokale culturen be 
staan. Toen ik rector was van het Neder 
lands College in Rome leefde ik ook samen 
met Indonesische studenten. Zij waren ui 
terst bedreven met de computer. Als je ech 
ter met hen over de diepere zaken van het 
leven sprak bleken ze echte Aziaten te zijn 
gebleven. 

Een ander gevolg van de globalisering is 
de migrantenstroom. In gewone parochies 
in Roosendaal leven naast de autochtone 
Rooms-katholieken Christenen uit Irak, 
Vietnam, Indonesie en verschillende Afri 
kaanse landen. 

Dan spreek ik nog niet over de grote 
groepen Moslims uit Turkije en Marokko 
die in deze wijken wonen. In contact met 
hen worden we ons vaak bewust van onze 
eigen wortels en ontstaat het verlangen de 
ze beter te leren kennen. Ook worden we 
uitgedaagd om met men echt samen te le 
ven en te komen tot een dialoog van cultu 
reno Dit vereist een grondige kennis van el 
kaars en de eigen geschiedenis. Zonder 
kennis van de eigen cultuur en godsdienst 
valt er immers niet veel te dialogeren. He 
laas zijn de verhoudingen met andere cul 
turen historisch belast. De kruistochten 
bijvoorbeeld zijn rampzalig geweest voor 
onze relatie met zowel de Oosterse Chris- 
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tenheid als de Islam. De Libanese auteur 
Aamin Malouf schreef in 1984 een boek 
over de kruistochten in Arabische kronie 
ken, in het Nederlands vertaald onder de ti 
tel Rovers, Christenhonden, urouuienschen 
nersi. 

Arabische literatuur staat vol van de 
wandaden die de kruisvaarders hebben ge 
pleegd. Deze bepalen nog steeds het beeld 
dat veel Islamieten van het Christendom 
hebben. Grondig historisch onderzoek kan 
de achtergronden van deze episode uit de 
Westerse geschiedenis verduidelijken en 
het fenomeen kruistochten inzichtelijk 
maken zander schanddaden te willen ver 
dedigen. Kerkhistorici, met hun kennis van 
de theologische achtergronden van het 
christelijk geloof kunnen in deze dialoog 
een belangrijke rol spelen. 

Kerkgeschiedenis en dialoog der kerken 

De deelname aan het kerkelijk leven is ver 
minderd. Desondanks leeft er in de maat 
schappij een sterk verlangen naar spiritu 
aliteit en zingeving. Bij tijd en wijle blijken 
Kerken een belangrijke rol te spelen in het 
publieke debat. Desondanks wordt het 
christelijk getuigenis gehinderd door de 
kerkelijke verdeeldheid. Het is een vrucht 
van de jaren zestig dat Kerkgemeenschap 
pen oog hebben gekregen voor datgene 
wat hen bindt en op zoek zijn naar een 
daadwerkelijke eenheid. Kerkhistorici spe 
len hierin een belangrijke rol. De gezamen 
lijke verklaring van de lutheranen en de ka 
tholieken over de rechtvaardiging was niet 
mogelijk geweest zander kerkhistorisch 
onderzoek naar de context waarin Luther 
zijn opvattingen geformuleerd heeft. De 
voortgang van de oecumenische beweging 
is van levensbelang voor de toekomst van 
het Christendom in ons land. Natuurlijk 
moet dat geen oppervlakkige oecumene 
zijn. Er zijn in de loop van de geschiedenis 
verschillen in leer en leven ontstaan. Het is 
goed om hiervoor aandacht te hebben en 
bij elkaar over de schutting te kijken en eer 
lijk elkaars geschiedenis te bestuderen. Een 
oecumenische vereniging als de Vereniging 
voor Nederlandse Kerkgeschiedenis kan 
hierin een belangrijke rol spelen. 

Kerkgeschiedenis en spirituele 
herbronning 

Onze tijd kenmerkt zich tevens door een 
zoektocht naar spiritualiteit. Velen richten 
zich tot de New Age Beweging of vormen 

van Oosterse meditatie. In deze zin lijkt de 
huidige situatie veel op de eerste eeuwen 
van de kerkgeschiedenis. De Kerk moest in 
het Romeinse Rijk haar weg zoeken temid 
den van allerlei stromingen die heil en ver 
lossing aanboden. De studie van kerkva 
ders als Hilarius van Poitiers, Ambrosius en 
andere belangrijke bisschoppen uit die tijd 
zoals Martinus van Tours laat zien met wel 
ke creativiteit zij in wisten te spelen op de 
vragen van die tijd. Hier kunnen we veel 
vanleren. 

We hoeven ons niet te beperken tot deze 
eeuwen. Ook later kent de Kerk een keur 
aan spiritualiteitsbewegingen, kloosteror 
des en heiligen. Deze heiligen en mystici 
kunnen ons inspireren in onze om gang 
met God en navolging van Iezus Christus. 
In de veertiende en vijftiende eeuw ont 
stond in de Usselvallei de beweging van de 
Moderne Devoten. Dezen, met hun prakti 
sche vroomheid, hebben hun stempel ge 
drukt op het Nederlands geestesmerk. In 
Brabant leefde de grote mysticus Jan van 
Ruusbroec, in het oude hertogdom Lim 
burg Lutgardis van Tongeren. Als evangeli 
sche schatgravers die uit de schat van het 
Evangelie steeds oud en nieuw tevoor 
schijn halen kunnen kerkhistorici behulp 
zaam zijn bij de ontsluiting van de oor 
spronkelijke bronnen en onze tijdgenoten 
behulpzaam zijn bij hun zoektocht naar 
een authentieke levenshouding. 

Kerkgeschiedenis als geschiedenis van 
het volk Gods 

Het lijkt wei of geschiedbeoefening steeds 
zijn nut moet bewijzen. De waarde van de 
historische wetenschap ligt niet allereerst 
in het onmiddellijke nut. De al vermelde 
Herbert van Rosweijde schrijft in zijn voor 
woord op de annalen van Baronius dat de 
historische wetenschap altijd hoog is ge 
acht. Hij verwijst naar Mozes die voordat 
hij stierfvan Iahwe de opdracht kreeg de Is 
raelieten een lied te leren waarin de bevrij 
ding van Israel bezongen werd. De herin 
nering aan de grote daden van de Heer zou 
tegen hen getuigen wanneer het volk ver 
viel tot afgoderij (Deuteronomium 31,21). 
Mozes roept in dit lied op te denken aan de 
dagen van vroeger, de tijd van voorbije ge 
slachten. "Vraag het uw vader, hij zal het 
vertellen, vraag het uw oudsten, zij zeggen 
het u" (Deuteronomium 32,7). De vaderen 
vertellen hun nageslacht over de daden van 
God. Over God die een verbond sloot met 
Abraham, Isaak en Jakob, over God die zijn 
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yolk wegvoerde uit Egypte. God he eft ge 
schiedenis gemaakt met het Joodse yolk. 
Door de bestudering van de verbondsge 
schiedenis kwam de gelovige Iood in con 
tact met God zelf. Hij leerde wie God was 
en wie hijzelf was. Voor ons Christenen is 
dit Verbond voltooid door de Komst van Je 
zus Christus. In Hem is Hij die uit zichzelf 
geen geschiedenis is tot geschiedenis ge 
worden. God zelfis deel gaan uitmaken van 
de geschiedenis. Iezus Christus heeft ons 
de Heilige Geest geschonken die ons alles 
in herinnering zal roepen wat Hij gezegd 
he eft (Johannes 14,26). Dit proces speelt 
zich af in onze tijd, binnen de ruimte van 
de Kerk. De historische dimensie is daarom 
wezenlijk voor Kerk en geloof en niet enkel 
nuttig. Het is de opdracht van de kerkhisto 
ric us om binnen de veelheid van elkaar 
weersprekende gegevens, met aile weten 
schappelijke methodes en vaardigheden, 
de werking van de Geest in de Kerk op het 

spoor te komen en te duiden. Hij is daarom 
niet aileen historicus maar ook theoloog. 
Moge hij in deze dienst aan de Kerk zijn le 
vensvreugde vinden. 

Mg7: dr. M.P.M. Muskens (1935) is bisschop 
van Breda. Per adres: Postbus 90189, 4800 
RNBreda. 

Noten: 

I. Tekst van de lezing uitgesproken tijdens de Der 
tiende Kerkhistorische Dag van de VNK in de Waalse 
Begijnhofkerk te Breda op 24 november 200l. 
2. James C. Kennedy, Nieuio Babylon in aanbouui: 
Nederland in de jaren zestig. Meppe11995. 
3. Kennedy, Nieuui Babylon, 20. 
4. Kennedy, Nieuui Babylon, 64. 
5. R. Aubert en A. Weiler, Ten geleide, in: Con cilium 
1(1965) aft. 7, p. 5. 
6. Amin Maalouf, "Rovers, Christenhonden, vrou 
uienschenners": de kruistochten in Arabische kronie 
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EVENEMENTEN ~------------------------- 
'Vertaald verleden': vijftig jaar Nieuwe 
Vertaling. 
21 december 2001 tim zondag 24 februari 
2002 
Bijbels Museum, Herengracht 366-368, 
Amsterdam tel. 020 6242436. 

Vanaf 21 december 2001 is in het Bijbels 
Museum te Amsterdam de tentoonstelling 
Vertaald Verieden, Vijftigjaar Nieuwe Verta 
ling 1951 te bezichtigen. In het kelderge 
welf van het museum is aan de hand van 
archiefmateriaal, filmbeelden en geluids 
fragmenten te zien en te horen hoe de bij 
belvertaling uit 1951 (ookwel bekend als de 
NBG-vertaling 1951) is ontstaan en welke 
invloed deze vertaling heeft gehad op kerk 

en maatschappij. De ten 
toonstelling kijkt vanuit 
de NBG-vertaling 1951 
ook terug naar voorgaan 
de bijbelvertalingen zo 
als de Delftse Bijbel 
(1477) en de Statenvert 
aling (1637). En er wordt 
een blik in de toekomst 
geworpen: in 2004 zal 
opnieuw een bijbelvert 
aling het licht zien. De 
tentoonstelling Vertaald 
Verleden is in samenwer- 

king met het Nederlands Bijbelgenoot 
schap (NBG) ingericht. 

In 1911 startte een aantal theologen met 
het vertalen van bijbelboeken. Dit werk zou 
uiteindelijk leiden tot de NBG-vertaling 
1951. Gedurende de oorlogsjaren gingen de 
werkzaamheden door, al werd het vertalen 
wei bemoeilijkt. Als eerste verscheen in 
1939 het Nieuwe Testament; in 1951 volgde 
de uitgave van de gehele vertaalde bijbel. 
De Nieuwe Vertaling was bij verschijning 
direct een succes. Door haar taalgebruik 
maakte zij de Bijbel weer toegankelijk voor 
een breed publiek. Dat van de tot dan toe 
gebruikte Statenvertaling uit 1637 was niet 
voor iedereen meer begrijpelijk. 

In de tentoonstelling is een aantal bij 
zondere bijbels te zien. Uit het Koninklijk 
Huisarchief komt het exemplaar van de 
NBG-vertaling 1951 dat aan koningin Julia 
na is aangeboden. 
Verder zijn de verschillen in werkomstan 
digheden voor vertalers vroeger en nu 
zichtbaar in een tweetal studeerkamers: 
een uit de jaren dertig en een uit het jaar 
2000. Natuurlijk is er aandacht voor de 
Nieuwe Bijbelvertaling, die in 2004 zal ver 
schijnen. Bezoekers kunnen bladeren in de 
deeluitgaven. Voor kinderen is er in het 
museum een speurtocht uitgezet. 
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Vrijrnetselarij en haar verhouding 
tot de kerkgenootschappen! 

Anton van de Sande 

Inleiding 

D e titel van deze bijdrage, 'vrijmetse 
larij en haar verhouding tot de 
kerkgenootschappen', is feitelijk 

correct maar het verhaal had misschien be 
ter 'de klucht der vergissingen' kunnen he 
ten. U kent vermoedelijk wei dat aardige 
blijspel van Shakespeare, waar het ene mis 
verstand na het andere op elkaar wordt ge 
stapeld. We zullen zien dat veel van wat er 
de afgelopen driehonderd jaar tussen vrij 
metselarij en kerk is voorgevallen inder 
daad een kwestie van misverstand is ge 
weest. Beeldvorming is dan ook de rode 
draad in mijn verhaal: hoe werd vanuit de 
kerk tegen de vrijmetselarij aangekeken? 
Maar een klucht veronderstelt een happy 
end en ik weet niet of dat er wei in zit. 'Dra 
ma' is misschien een beter woord, in dit 
verband. In een drama werkt de held zich 
behoorlijk in de nesten door de goden te 
tarten. Hybris noemen we dat. Welnu, de 
'held' in mijn verhaal - de vrijmetselarij - 
lijkt een klassiek voorbeeld van nonchalan 
ce en overmoed te zijn geweest. Vrijmetse 
laren hebben zich in het algemeen name 
Jijk weinig gelegen laten Jiggen aan het feit 
dat de buitenwereld zieh een volstrekt ver 
keerde voorstelling van hun aard en karak 
ter kon eigen maken. Dat werkt natuurlijk 
mythevorming in de hand. 

Het risico van negatieve beeldvorming 
is al zo oud als de vrijmetselarij zelf. am 
precies te zijn: sinds 1723, toen het open 
bare leven van de georganiseerde vrijmet 
selarij begon, met de publicatie van de 
zogenaamde Constitutions van James An 
derson, een presbyteriaanse predikant die 
de zes jaar daarvoor opgerichte Grootloge 
van Londen daarmee van reglementen 
voorzag die tot de dag van vandaag het ge 
zieht van de vrijmetselarij bepalen. Maar 
wat is dat gezicht dan? Vreemd genoeg zijn 
zelfs vrijmetselaren niet altijd in staat daar 
een duidelijk antwoord op te geven. In 1997 
heeft de Britse godsdienstwetenschapper 
Alexander Piatigorsky in zijn boek Who's Af 
raid of Preemasonst? daarover een paar 
buitengewoon interessante observaties ge- 

ventileerd. Met name de vraag ofvrijmetse 
larij een religieus fenomeen mag worden 
genoemd - Piatigorsky vindt dat dit zeker 
het geval is - blijkt door macons zowel in 
bevestigende als ontkennende zin te wor 
den beantwoord. 

De bijzondere leerstoel vrijmetselarij 
die ik sinds kort bekleed, is gevestigd aan 
de faculteit der Godgeleerdheid te Leiden." 
De Orde van Vrijmetselaren onder het 
Grootoosten der Nederlanden lijkt daar 
mee feitelijk aan te geven dat volgens haar 
maconnerie inderdaad iets met religie te 
maken moet hebben. Over dat 'lets' moe 
ten we proberen wat meer duidelijkheid te 
krijgen. Laat ik daarom beginnen met te 
stellen dat vrijmetselarij in elk geval geen 
kerkgenootschap is. Als u dat zou menen, 
krijgen we echt een klucht der vergissin 
gen, en dat is niet de bedoeling. Geen kerk 
genootschap dus, maar wat dan wei? 

Inwijdingsgenootschap 

Vrijmetselarij is een inwijdingsgenoot 
schap. Ie wordt door middel van een reeks 
initiatieritualen opgenomen in een broe 
derschap van gelijkgestemden. In de loge 
ontmoet je lieden die allemaal uitgaan van 
het beginsel van 'een de mens en de mens 
heid voortstuwende wereldorde'. Dat kun je 
volgens mij wei religieus noemen, mits dat 
maar niet met godsdienst wordt verward. 
De bijeenkomsten in de loge zijn geen 
godsdienstoefening, het is een soort leer 
school in levenskunst. Ie ervaart er een ge 
meenschap die verdraagzaam is en respect 
he eft voor ieders persoonlijke overtuiging. 
Door middel van arbeid met ritualen en 
symbolen , in een streng gereglementeerde 
liturgie als het ware, wordt je een kunde on 
derwezen: meer inzicht krijgen en een gro 
tere verdieping bereiken in de levenskunst. 
Doorvrijmetselaren wordt dit de Koninklij 
ke Kunst genoemd: werken aan de tempel 
van Salomo, dat wil zeggen aan de wereld 
broederschap der mensen als een te vol 
tooien bouwwerk. Het is dus een methode 
die wordt gebruikt om antwoord te vinden 
op de vragen rond de zingeving van het be- 
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Schrijtkist met in parel 
moer ingelegde symbo 
len der vrijmetselarij. 

staan. Maar de vrijmetselarij verkondigt 
zelf geen leer, wijst niet de weg naar de 
waarheid, zoals kerkgenootschappen 
doen. Wi! je vrijmetselaar worden - en dat 
doe je uit eigen beweging, want er is geen 
actieve ledenwerving - dan moet je volgens 
de zogenaamde 'Oude Plichten' (de regels 
die in 1723 in Londen op schrift zijn ge 
steld) een 'vrij man' zijn. Daarmee wordt 
tegenwoordig bedoeld: niet gevangen in 
dogma's, vooronderstellingen, vooroorde 
len die zouden kunnen verhinderen dat 
een loge het 'middelpunt van vereniging' is. 
Een macon kan uiteraard wei lid zijn van 
een kerkgenootschap, maar hij dringt zijn 
eigen overtuiging niet op aan anderen. Ver 
draagzaamheid en respect voor ieders op 
vattingen (ook in ge]oofszaken!) is een pri 
maire vereiste. 

Vrijmetselaren no em en die nauwgezette 
uitvoering van de ritualen waarmee de ge 
voelens van broederschap en broederliefde 
worden bevorderd een spel. Net als bij elk 
ander spel doe je eraan mee op basis van 
vrijwilligheid, en je onderwerpt je aan spel 
regels die slechts gelden binnen de grenzen 
van de loge, een tijdelijke werkelijkheid die 
is afgebakend van de wereld erbuiten. Na 
afloop keer je weer terug naar de alledaagse 
werkelijkheid. Buiten de loge maak je je niet 
aan andere broeders bekend via de pas 
woorden, gebaren en aanrakingen die je tij 
dens de inwijding geleerd hebt, want die 
hebben alleen een functie binnen het ge 
meenschappelijk opgevoerde rituaal. Ie be 
taalt in de gewone wereld per slot 
van rekening ook niet met monopolygeld! 
Maar het spreekt vanzelf dat het een zeer 
ernstig spel is. In de loge worden riten opge- 

voerd: gebruiken en handelingen met een 
plechtig karakter zoals we die ook bij huwe 
lijksceremonies en begrafenisrituelen nog 
kennen. Het plechtige zit hem in het gesti 
leerde karakter van de ritualen. De symbo 
len die in dat spel worden gebruikt zijn voor 
een groot deel afkomstig uit de wereld van 
de middeleeuwse kathedralenbouwers, de 
passer en de winkelhaak bijvoorbeeld, maar 
ook de eeuwige strijd tussen licht en duis 
ternis, tussen het Oosten en het Westen. 
Met veel gevoel voor tradities wordt een le 
vensles doorleefd, meebeleefd en ingeleefd. 

De methode werkt aileen in een sfeer 
van vertrouwen. Een inwijdeling wordt na 
drukkelijk op zijn eigen verantwoordelijk 
heid gewezen: je zet de stap helemaal zelf, 
je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor 
al je daden. Volgens sommigen helpt het 
dan wanneer je tevoren niet precies weet 
wat er allemaal met je gebeuren gaat tij 
dens de aanneming als le erling, de bevor 
de ring tot gezel en de verheffing tot mees 
ter. Dat zijn de drie graden die je 
achtereenvolgens eerst jezelf do en leren 
kennen (de le erling, die zichzelf als ruwe 
steen met hamer en beitel moet leren be 
werken), dan je leren rekening te houden 
met anderen (de gezel die als geschaafde 
steen via schietlood en waterpas beter zijn 
plaats in het bouwwerk vindt) en ten slotte 
je leren weet te krijgen van de bovennatuur 
en van het onkenbare (de me ester die de 
bouwplannen van de Opperbouwheer des 
Heelals onder zijn hoede krijgt, en met pas 
ser en winkelhaak de juiste verhouding tot 
het hogere weet te vinden). Een meester 
vrijmetselaar zal beseffen dat de waarheid 
niet echt al gevonden is: hij moet blijven 
zoeken. Dat verheven spel werkt alleen 
wanneer je jezelf volle dig eraan durft over 
te geven, en dat kan alleen als een zekere 
intimiteit gewaarborgd is. Vandaar dat be 
slotenheid een der hoofdregels is van de 
rnaconnerie. Wat je in de loge met elkaar 
ervaart, verdient een zelfde vertrouwelijk 
heid als wat je als gezinsleden met elkaar 
beleeft of wat je als gelovige doormaakt in 
het gebed. Ie brengt dat niet naar buiten, 
het is een geheim dat je slechts met enkele 
vertrouwden deelt. Dat is het enige wat er 
geheim is aan de hele vrijmetselarij: de per 
soonlijke ervaring van de ritualen en de be 
levenis van de arbeid in de loge. De teksten 
van de ritualen zijn via zogenaamde verra 
dergeschriften, wetenschappelijke stan 
daardwerken en tegenwoordig ook op de 
website van Squin de Florian voor buiten 
staanders (,profanen') gemakkelijk te ach- 
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terhalen, maar waar het om gaat is die per 
soonlijke ervaring binnen de broederketen 
van de loge, en dat is een geheim dat 'onuit 
spreekbaar' blijft. AIleen ingewijden zijn 
aan dat geheim deelachtig. 

Geen geheimen? 

De vrijmetselarij is geen geheim genoot 
schap, Omwille van het optimale effect van 
de initiatieritualen en bovenal om de sfeer 
van vertrouwelijkheid niet te bederven 
moet elke nieuw-ingewijde plechtig belo 
yen niets naar buiten te brengen van wat 
hem in de loge wordt meegedeeld, maar hij 
mag, als hij dat wil, iedereen vertellen dat 
hij macon is. Vroeger kwam het nog wei 
eens voor dat zelfs echtgenote en kinderen 
niet wisten dat pa het schootsvel droeg, 
maar tegenwoordig wordt bij de ballotage 
als voorwaarde gesteld dat in elk geval je 
partner ermee instemt dat je vrijmetselaar 
wilt worden. Ie zult van een macon echter 
nooit vernemen wie er nog meer tot de 
broederschap behoort; iedereen moet 
maar voor zichzelf uitmaken of hij zijn lid 
maatschap aan profanen bekend wil ma 
ken. Dat heeft natuurlijk met privacy te 
maken, maar er is ook een heel pragmati 
sche reden voor: je weet nooit zeker of het 
je carriere - en in sommige landen zelfs je 
persoonlijke veiligheid - kan schaden wan 
neer de buitenwereld er weet van he eft dat 
je tot een loge behoort. Dat is uiteraard het 
gevolg van de antimaconnieke indianen 
verhalen die al zo oud zijn als de vrijmetse 
larij zelf. Hardnekkige vooroordelen spelen 
in de samenleving helaas nog altijd een rol 
die moeilijk te voorspellen is. Onlangs nog 
werd door de Lega Nord in Italie snierend 
afgegeven op pedofielen en vrijmetselaars, 
En ook in Midden- en Oost-Europa funge 
ren macons bij populistische volksmen 
ners nogal eens als kop van jut. 

Hoe komt het dat er door de buiten 
wacht over het algemeen zo negatief op de 
vrijmetselarij is gereageerd? Dat is vrij sim 
pel te verklaren, Ook al is vrijmetselarij niet 
echt een geheim genootschap, ze heeft er 
nooit een geheim van gemaakt dat ze haar 
activiteiten voor 'profanen' geheim wil 
houden, Het is een sociologische wet dat 
mens en altijd argwanend reageren op iets 
waarvan ze worden buitengesloten, Net als 
vroeger op de speelplaats, denk je al gauw 
dat vriendjes die jou niet in hun geheim 
willen betrekken iets in hun schild voeren 
dat tegen jou gericht is. De geschiedenis 
heeft in dit verb and nog een tweede socio- 

logische wet aan het licht gebracht: wan 
neer zich plotseling een ramp voltrekt bin 
nen een gemeenschap, zal men niet rusten 
voordat er een verklaring voor is gevonden; 
niet zelden wordt dan de sleutel gezocht en 
gevonden in sarnenzweringstheorleen: lie 
den die zich aan de controle van de ge 
meenschap onttrekken krijgen de zwarte 
piet toegespeeld, Een demagogisch wapen 
dat helaas nog niet zo lang geleden de jo 
den parten he eft gespeeld. Om dezelfde re 
den is sinds het midden van de achttiende 
eeuw, toen revoluties de westerse wereld 
op hun kop gingen zetten, tot na het uitbre 
ken van de Russische revolutie in 1917 de 
vrijmetselarij in de verdachtenbank te 
rechtgekomen, Rond 1900 kwamen antise 
mitisme en antimaconisme trouwens 
steeds vaker in elkaars verlengde te liggen: 
via de loge probeerden de joden hun plan 
nen voor een wereldrevolutie ten uitvoer te 
brengen. De Proto collen van de Wijzen van 
Zion, door de tsaristische geheime politie 
in 1903 zogenaamd 'ontdekt', werden door 
de nazi-ideoloog Alfred Rosenberg in de ja 
ren '20 met een antimaconnieke saus op 
nieuw opgediend.? 

Herinneringsglas door 
de loge I' Astre de 
I'Orient geschonken 
aan A.M.A. Ruysch op 
ter gelegenheid van 
diens vijftigste verjaar 
dag te V1issingen op 
24 februari 1845. 
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Uiteraard gaat het niet aan, de kerken 
verantwoordelijk te stell en voor de uitwas 
sen die de complottheorie in de twintigste 
eeuw te zien heeft gegeven. Maar het anti 
mac;:onnisme is in het verleden in niet on 
belangrijke mate juist door de kerken van 
voedsel voorzien. In het ancien regime lag 
het primaat in politieke en maatschappelij 
ke verhoudingen nog bij de godsdienst. Af 
wijkend gedrag werd aI gauw in termen van 
'ketterij' vertaald, religie was een staats 
aangelegenheid. Dit is onlangs door Jonat 
han Israel nog eens omstandig uit de doe 
ken gedaan in zijn boek over de Radical 
Enlightenment in de periode 1650-1750.5 
Theologie, filosofie en politiek waren in die 
tijd nog onlosmakelijk met elkaar verbon 
den. Het ligt daarom voor de hand dat de 
kerken er grote moeite mee hadden om de 
vrijmetselarij slechts als een onschuldig en 
verlicht gezelschapsspel te zien. De 
mac;:onnerie stelde zich trouwens ook weI 
bijzonder kwetsbaar op door zich als een 
religieus fenomeen te presenteren. 

Religieuze wortels 

Het spreekt vanzelf dat de vrijmetselarij, 
zoals de hele cultuur van die dagen, inge 
bed lag in de joods-christelijke traditie. 
Haar symbolen en ritualen weerspiegelen 
de voorstellingswereld van de vroegmoder 
ne samenleving. Aangezien in de Constitu 
tions van Anderson, gepubliceerd in 1723, 
de traditie van de middeleeuwse kathedra 
lenbouwers - de zogenaamde operatieve 
vrijmetselarij - het centrale gegeven is, ligt 
het voor de hand dat de mac;:onnerie wei 
een christelijk vocabulaire moest hanteren. 
De Angelsaksische vrijmetselarij sprak de 
taal van de anglicaanse kerk; logisch, want 
bijna aIle mac;:ons waren lid van die kerk. 
En to en tegen het midden van de achttien 
de eeuw de vrijmetselarij uitwaaierde over 
het Europese vasteland, nam ze in elk land 
de kleur aan van de daar heersende gods 
dienst: katholiek in Frankrijk, luthers in 
Noord-Duitsland en Scandinavie, orthodox 
in het verre Rusland. Onderzoek heeft uit 
gewezen dat in de achttiende eeuw in de 
Franse loges praktisch geen protestanten te 
vinden zijn geweest. En tot de dag van van 
daag is in Zweden vrijmetselarij min of 
meer gekoppeld aan het lidmaatschap van 
de lutherse staatskerk. Merkwaardige uit 
zondering was in feite de vrijmetselarij in 
de Republiek, waar naast lidmaten van de 
gereformeerde kerk ook dissenters, katho 
lieken en joden in de loge werden toegela- 

ten. Hoogst zelden kwam het voor dat in de 
kolonien ook aanhangers van de islam, 
hindoes en boedhisten het schootsvel 
voorbonden. Dat gebeurde eigenlijk pas in 
de twintigste eeuw. 

De kwetsbaarheid van de vrijmetselarij 
was vooral hierin gelegen dat de verdraag 
zaamheid jegens elkaar en het respect voor 
ieders overtuiging niet aansloot bij de toen 
malige politi eke cultuur. Dat was overigens 
meteen ook het geheim van haar succes. 
Niet voor niets zijn de eerste loges ontstaan 
in Schotland, omstreeks 1600, toen daar na 
de dood van Mary Stuart felle godsdienst 
twisten uitbraken tussen katholieken en 
calvinisten.f Midden zeventiende eeuw 
sloeg dit ook aan in Engeland, dat toen 
door de burgeroorlog geteisterd werd. Wat 
legerofficieren, aristocraten en gegoede 
burgers zo aantrok in de loge was de broe 
derlijke omgang met elkaar, tussen royaJis 
ten en parlementaristen, tussen anglica 
nen en presbyterianen; het was een plek 
om de ernstig verdeelde wereld van alledag 
tijdelijk te kunnen ontvluchten en metter 
daad te laten zien dat de mens heel goed in 
staat is een betere wereld op te bouwen, ge 
baseerd op deugd en redelijkheid. Na de 
Glorious Revolution en zeker na de vlucht 
van vele hugenoten naar Londen leek de 
religieuze tolerantie in Engeland een haal 
bare kaart te zijn geworden, maar nieuwe 
verdeeldheid dreigde to en in 1714 het huis 
Hannover aan de macht kwam en de jaco 
bieten, de aanhangers van de katholieke Ja 
mes III, als staatsgevaarlijke elementen 
werden gewantrouwd. In die context moet 
de oprichting van de Grootloge van Londen 
op Sint Jansdag, 24 juni 1717 (de geboorte 
datum van de moderne vrijmetselarij) wor 
den bezien. De reeds bestaande loges in 
Londen wilden hun toekomst veiligstellen 
door een reglement aan te nemen waarmee 
zowel de buitenstaanders aIs de broeders 
zelf konden worden gerustgesteld. Dat 
komt heel duidelijk naar voren in de zoge 
naamde 'Eerste Plicht' in de Constitutions 
van Anderson, die aangaande 'God en de 
Godsdienst': 

'Een vrijmetselaar is, naar zijn aard, ver 
plicht de zedewet te gehoorzamen, en zo 
hij de Kunst juist verstaat, zal hij nooit een 
domme Godlasteraar of ongodsdienstige 
vrijdenker zijn. Maar hoewel de Vrijmetse 
laren in oude tijden verplicht waren in 
elk land de godsdienst van land of volk te 
belijden, welke deze ook mocht zijn, wordt 
het nu doelmatiger geacht hen slechts 
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te verplichten tot die godsdienst waarin al 
le mensen overeenstemmen, hun bijzon 
dere meningen aan henzelf overlatende; 
dit betekent goede en oprechte mannen 
te zijn, of mannen van eer en recht 
schapenheid, door welke benamingen of 
overtuigingen zij onderscheiden mogen 
worden; waardoor de Vrijmetselarij tot 
middelpunt van vereniging wordt en het 
middel om oprechte vriendschap te stich 
ten tussen mensen die (anders) in voortdu 
rende verwijdering (van elkaar) zouden 
zijn gebleven'. 

De Tweede Plicht hield in dat er geen twist 
gesprekken over godsdienst of politiek in 
de loge mochten plaatsvinden. Verder werd 
onder andere bepaald dat elke vrijmetse 
laar verplicht is te gehoorzamen aan de 
wetten van het land. 

Het is verleidelijk om uit die beginsel 
verklaring van Anderson af te leiden dat de 
vrijmetselarij zich als een deistisch genoot 
schap wilde profileren. Dat was in de be 
ginjaren na 1723 echter nauwelijks een op 
tie. Aangezien de symboliek van de 
vrijmetselarij grotendeels ontleend is aan 
de tijd van de middeleeuwse kathedralen 
bouwers, bleefhet deisme wollig verpakt in 
ritualen die sterk aan de christelijke religie 
doen denken. In die ritualen is sprake van 
de 'Opperbouwheer des Heelals' onder 
wiens gezag de arbeid in de loge dient 
plaats te vinden. De drie zogenaamde 'Gro 
te Lichten' die tijdens de logebijeenkomst 
op de tafel voor de Voorzittend Meester lig 
gen uitgestald zijn Passer, Winkelhaak en 
de Bijbel (het boek van de Heilige Wet, het 
eerste grote licht), opengeslagen bij het 
Evangelie van Sint Jan: In den beginne was 
het Licht! Bij de inwijding legt de kandidaat 
de eed (tegenwoordig overigens de belofte) 
afmet de hand op de bijbel, waarbij hij in 
dertijd volgens het toen geldende rituaal 
gruwelijke straffen over zich afriep, mocht 
hij de geheimhoudingsplicht overtreden: 
zijn hals mocht worden doorgesneden, het 
hart uit het lijf worden gerukt en hij zou 
zich in tweeen laten hakken; het was de for 
mule ring van de drie moordenaars die vol 
gens de legende de architect van Salomo's 
tempel, me ester Hiram, in de middenka 
mer van de tempel had den doodgeslagen 
omdat hij hen geweigerd had het 'meester 
woord' te geven. 

In het inwijdingsrituaal bij de verheffing 
tot meester speelt die dood en wederop 
standing van Hiram een centrale rol. En in 
de hogere graden, die rond het midden van 
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de achttiende eeuw in Frankrijk werden in 
gevoerd (vreemd genoeg echter 'Schotse ri 
tus' genoemd), wordt bij de inwijding tot 
Soeverein Prins van het Rozenkruis zelfs 
'uitgelegd' dat het niet Hiram is, maar Iezus 
Christus die weer tot leven is gewekt. Voe 
gen we daaraan toe, dat de grootste feesten 
in het maconnieke jaar de Zomer St. Jan (24 
juni, Johannes de Doper) en de Winter SL 
Jan (27 december, Sint Jan Evangelist) zijn, 
dan is het begrijpelijk dat buitenstaanders 
zich nauwelijks konden en kunnen voor 
stellen dat vrijmetselaren niet een soort 
'kerk' willen zijn. Dat de term 'Opperbouw 
heer des Heelals' slechts een symbolische 
aanduiding is van het alles en allen orde 
nende beginsel dat de mensheid voort 
stuwt, kreeg pas relief in de negentiende 
eeuw, to en het atheisme geleidelijk zijn in- 

Illustratie uit Th. Wols 
on, De metselaar ontm 
omd ofhet rechte ge 
heim der urymetselaren 
ontdekt. Z.pl. 1804. 
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tree deed in Europa. In de achttiende eeuw 
was het nauwelijks denkbaar dat men in de 
maconnerie zich nog eens ooit het hoofd 
zou moeten breken over de vraag of het al 
lusief spel ook voor een agnost en een deist 
zinvol kan zijn; dat een atheist in de loge 
niets te zoeken he eft, spreekt welhaast van 
zelf. 

Kerkelijk verzet 

Van de reacties van kerkelijke zijde op de 
vrijmetselarij heeft vooral de veroordeling 
door paus Clemens XII in de bul 'In Emi 
nenti' (1738) in de historiografie een pro 
minente plaats gekregen. Dat is alleszins 
begrijpelijk, omdat het met name de 
rooms-katholieke kerk is geweest die een 
niet-aflatende stroom veroordelingen op 
de logebroeders heeft losgelaten, met als 
hoogte- (of diepte)punt de encycliek 'Hu 
manum genus' van Leo XIII in 1884. Maar 
de paus van Rome was niet de eerste die de 
kat de bel aanbond. In 1735, drie jaar voor 
de eerste excommunicatiebul, was de vrij 
metselarij door de Staten van Holland ver 
boden verklaard, twee jaar later gevolgd 
door Hamburg, Geneve, Zweden en de 
Palts. Protestantse landen zijn de kerk van 
Rome dus voorafgegaan. De vrijmetselarij 
heeft zich ook pas vanaf midden jaren '30 
van de achttiende eeuw in de katholieke 
gebieden verspreid, eerst in Frankrijk, en 
kort daarna in Toscane. Dat de loges in Hol 
land en in de andere zojuist genoemde pro 
testantse gebieden verboden werden, had 
overigens eerder een politieke dan een 
godsdienstige reden. De autoriteiten waren 
bevreesd voor relletjes onder het volk en 
het was feitelijk een preventieve maatregel, 
bedoeld om de openbare orde te bewaken. 

Maar die relletjes waren gevoed door 20- 
genaamde verradersgeschriften, waarvan 
de eerste in 1730 in Londen over de toon 
bank ging, en door fulminaties vanaf de 
kansel en in pamfletten van verontruste 
dominees. De vrijmetselaars werd bande 
loosheid verweten (rond 1730 was met na 
me sodomie een hot item in Engeland en 
de Republiek): wat hadden mannen anders 
te zoeken in die geheime samenkomsten 
waar de wijn rijkelijk vloeide en waar da 
mes werden geweerd? Verder werd godde 
loosheid genoemd: in Engelse pamfletten 
was gesuggereerd dat in de loge anti-trini 
tariers en deisten bijeenkwamen. De 'ver 
schrikkelijke eed' (in de verradersgeschrif 
ten uiteraard omstandig uit de doeken 
gedaan) werd als heiligschennend veroor- 

deeld, omdat ze met de hand op de bijbel 
moest worden afgelegd. En de geheimhou 
dingsplicht kon niet anders dan als onder 
mijning en belediging van het gezag wor 
den uitgelegd. 

Dat het in Engeland niet tot een verbod 
is gekomen, was te danken aan de protectie 
van het hof. Tot de dag van vandaag is de 
Grootmeester van Engeland altijd een lid 
van het koninklijk huis. Maar ook op het 
vasteland bleek de vrijmetselarij weldra zo 
salonfiihig te zijn dat de verboden er een 
dode letter bleven. In de katholieke landen 
waren zelfs abten, kanunniken en bis 
schoppen lid van de loge. De pauselijke 
veroordelingen waren buiten de kerkelijke 
staat aileen in Spanje en Portugal formeel 
gepromulgeerd. Pas in de negentiende 
eeuw genoot het pausdom een dwingender 
prestige in de kerk en maakten de bullen en 
encyclieken beduidend meer indruk. 

De argumentatie van de pausen om de 
vrijmetselarij te veroordelen, was tamelijk 
principieel. Een genootschap dat zich 
openstelt voor aanhangers van welke gods 
dienst of sekte dan ook mag niet op de 
sympathie rekenen van een kerk die de eni 
ge ware beweert te zijn; georganiseerde 
om gang met andersdenkenden was de ge 
lovigen in de achttiende eeuw door Rome 
dan ook ten strengste verboden. De 'eerste 
plicht' in de Constitutions van Anderson 
werd door de paus uitgelegd als een ge 
vaarlijke uitnodiging tot religieus indiffe 
rentisme. In aile zes bullen die tegen de 
vrijmetselarij zijn uitgevaardigd, staat dit 
argument centraal. Andere gronden om de 
loges te veroordelen waren de verplichte 
eed, af te leggen op de bijbel, en de ver 
plichte geheimhouding: wie niets te ver 
bergen heeft, verschuilt zich niet achter 
een geheim. Het staat overigens wei vast 
dat het toch voornamelijk politieke rede 
nen zijn geweest, waarom Clemens XII in 
1738 de bul uitvaardigde: hij vreesde de in 
vloed van Britse infiltranten in Toscane, die 
zich tegen de zaak van de door Rome ge 
steunde Bonny Prince Charly keerden: de 
protestantse Hannover-dynastie wilde vol 
gens de paus via de loges de 'jacobieten' 
bespioneren.? 

Hoe dan ook, de argwaan jegens de vrij 
metselarij was groot, en dat werd er niet 
beter op toen de verlichte filosofen de kerk 
in haar fundamenten dreigden aan te tas 
ten. Dat de meest radicale filosofen nooit 
lid van de loge zijn geweest, doet er in dit 
verband niet toe. Het gaat om de beeldvor 
mingo Het waren dan ook ultramontaanse 
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clerici die eind achttiende eeuw als eersten 
de complottheorie de wereld instuurden, 
abbe Lefranc en abbe Barruel. En ze had 
den in zekere zin ook een punt: in Zuid 
Duitsland waren namelijk de zogenaamde 
Illuminaten, een geheim genootschap met 
politiek-revolutionaire ideeen, in de loges 
gemfiltreerd. En toen de aartsoplichter 
Cagliostro in 1791 voor een pauselijke 
rechtbank verklaarde dat hij als onzicht 
baar hoofd der Illuminaten opdracht had 
gegeven tot be storming van de Bastille - in 
ruil voor die bekentenis ontliep hij de 
doodstraf - was de cirkel rondo Vrijmetse 
laars vormden een samenzwering tegen Al 
taar en Troon." Inderdaad hebben datzelf 
de jaar Catharina de Grote en het jaar 
daarop keizer Frans II van Habsburg de 
vrijmetselarij in hun landen verboden. 

Verscherpte tegenstellingen 

In de negentiende eeuwveranderde de vrij 
metselarij van karakter. In plaats van een 
ludiek-aristocratisch tijdverdrijf (met aan 
genaam geflirt rond idee en als gelijkheid 
en broederschap) werd het op het vaste 
land van Europa in de periode van de Res 
tauratie een burgerlijk genootschap waar 
de Voltaireaanse en liberale bourgeoisie 
zich in thuis voelde. Nationalisme en libe 
ralisme zijn in de negentiende eeuw de 
nachtmerrie van de pausen geweest. Onder 
Pius IX en Leo XlII werden de veroordelin 
gen tegen de vrijmetselarij daarom scher 
per van toon. In de encycliek 'Hurnanum 
Genus' (1884) heet het dat de loges het ve 
hiculurn zijn van het verderfelijk naturalis 
me. De Nederlandse oud-provinciaal van 
de Iezuieten, pater Ludovicus van Gulick, 
die in het laatste kwart van de negentiende 
eeuw een indrukwekkende documentatie 
heeft opgebouwd over de vrijmetselarij (in 
het archief van de Nederlandse Provincie 
der Iezuieten te Nijmegen liggen duizen 
den collegeaantekeningen van hem, uit de 
tijd dat hij te Maastricht theologie doceer 
de) noemt naturalisme de cloaca maxima 
van alle dwalingen: alles komt daarin ten 
slotte samen. Dat een schrijver als Victor 
Hugo zich ermee inliet, getuigde volgens 
de pater toch waarachtig van seniliteit. 

Het was in deze sfeer van overspannen 
antimaconnisme dat de Franse journalist 
Leo Taxil zijn finest hour beleefde. Hij had 
zogenaamde onthullingen gedaan over sa 
tanisme in de loges - zijn boeken werden in 
vele talen verspreid - en hij werd door Leo 
XlII in particuliere audientie omhelsd als 

trouwe zoon van de kerk. Het jaar daarop 
maakte Taxil bekend dat zijn verhalen uit 
de duim waren gezogen en kwam Rome in 
een pijnlijk parker." Het Vaticaan had ech 
ter alle reden om zich bedreigd te voelen 
door de loges. Garibaldi was in Italie ere 
grootmeester van het Grootoosten aldaar 
en in de kabinetten die na de val van Rome 
het land bestuurden maakten vrijmetse 
laars de dienst uit. Dat zelfde was het geval 
in Frankrijk waar omstreeks 1900 een aan 
tal antiklerikale wetten werd uitgevaardigd 
en in Belgie, waar tussen 1860 en 1890 een 
hevig conflict losbarstte tussen liberalen en 
confessionelen, waarbij de loges fungeer 
den als liberale actiecentra. 

Illustratie uit L. Taxi), 
De geheimen der urij 
metselarij ontsluierd. 
Leiden 1890. 
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Het was to en evenwel allang niet meer 
juist om van 'de' vrijmetselarij te spreken. 
Er gaapte een diepe kloof tussen de Angel 
saksische vrijmetselarij (waartoe ook de 
Nederlandse macons moe ten worden gere 
kend) en de Mediterrane of liberale vrij 
metselarij. De loges in de katholieke landen 
waren door de felle hetze van de roomse 
geestelijkheid in antiklerikaal vaarwater te 
rechtgekomen en hadden op den duur 
daarom zelfs de grondregel dat politieke en 
godsdienstige disputen in de loge taboe 
zijn verbroken. Het Grootoosten van Bel 
gie, tien jaar later gevolgd door dat van 
Frankrijk, besloot in 1872 zelfs iedere ver 
wijzing naar de Opperbouwmeester des 
Heelals uit zijn statu ten te schrappen. Door 
Londen werden deze Grootoostens daarom 
'irregulier' verklaard en ze zijn dat tot de 
dag van vandaag gebleven. Zowel in Frank 
rijk als in Belgie zijn sinds een jaar of dertig 
ook weer 'reguliere' Grootloges actief, die 
een goede verstandhouding met de kerken 
nastreven.l? 

De beeldvorming is sinds het midden 
van de negentiende eeuw echter zeer nega 
tief geworden, niet in de laatste plaats om 
dat er via volkslectuur een offensief tegen 
de macht der loges werd ingezet. Objectie 
ve informatie was er nauwelijks voorhan 
den - de vrijmetselaars lieten de aanvallen 
over zich heenkomen zonder te reageren, 
of ze trokken juist van leer tegen het obscu 
rantisme van de clerus - en dat heeft tot ge 
volg gehad dat met name op katholieke op 
leidingsinstituten de mythevorming over 
vrijmetselarij vrij spel kreeg. Eigenlijk he eft 
pas de jezuiet Michel Diericks in 1967 met 
zijn boek Vrijmetselarij, de grote onbekende 
dat vijandbeeld enigszins doorbroken.!' 
Maar nog steeds gelooft menigeen in ka 
tholiek Belgie en Nederland dat zich bij het 
sterfbed van een macon een paar logebroe 
ders posteren om te voorkomen dat een 
geestelijke probeert de man de biecht af te 
nernen.P 

Pastoraal begrip? 

Zoals bekend is het vooral de katholieke 
kerk die zich met de vrijmetselarij nog 
steeds niet goed raad weet. In 1917 werd 
het kerkelijk wetboek al enigszins aange 
past, met de bepaling dat alleen diegenen 
automatisch geexcommuniceerd waren 
die lid waren van een loge die samenspant 
tegen de kerk. Daarmee werden uiteraard 
de 'irreguliere' grootmachten bedoeld. In 
de nieuwe Codex van 1983 wordt niet meer 

van vrijmetselarij gerept, maar kardinaal 
Ratzinger haastte zich daarna om te verze 
keren dat lidmaatschap van welke loge dan 
ook nog altijd een doodzonde is. Net als de 
pil, moeten we maar denken. De pastorale 
praktijk is dan ook heel wat milder dan de 
Osservatore Romano. In Nederland althans 
zijn tegenwoordig zelfs priesters weer lid 
van de loge, met goedvinden van hun bis 
schop zelfs, die dan echter wei schijnt te 
verzuchten: moet dat nou echt? 

Van oudsher zijn in Nederland vrijzin 
nig-hervormden, luthersen, remonstran 
ten en doopsgezinden actief in de loge. Ge 
reformeerden hebben er heel wat meer 
moeite mee. In 1877 werd door de Algeme 
ne Synode van de Christelijk-Gereformeer 
de Kerk de vrijmetselarij veroordeeld met 
als argument de ontheiliging van de eed en 
gewetensdwang. 13 Sinds 1985 wordt ook in 
Groot-Brittannie door een aantal kerkge 
nootschappen stelling genomen tegen de 
maconnerie, heel opmerkelijk omdat daar 
nooit eerder problemen tussen kerk en loge 
waren geweest. De stemming is daar omge 
slagen na het verschijnen van een tweetal 
zeer antimaconnieke beststellers, The Brot 
herhoodvan Stephen Knight (1984), en Ins 
ide the Brotherhood van Martin Short 
(1989), waarin vooral de verwikkelingen 
rond de P2 loge uitvoerig uit de doeken 
worden gedaan.l? 

Besluit 

Laat ik tot slot nog dit zeggen. De negatieve 
beeldvorming he eft vooral om zich heen 
gegrepen to en in 'onregelmatige' loges 
openlijk tegen het klerikalisme ten strijde 
werd getrokken. Maar ook de 'regelmatige' 
vrijmetselarij heeft een broertje dood aan 
fundamentalistische geestdrijverij, zoals ze 
zich ook altijd geergerd heeft aan triomfa 
listische acties van Rome. Toch spreekt juist 
de katholieke kerk, met haar rijke liturgie 
en symbolentaal, menige macon ook wel 
aan. Hij herkent er veel in van wat hij in de 
ritualen van de loge ervaart. Inderdaad is 
vrijmetselarij in bepaalde opzichten een li 
turgie voor doe-het-zelvers. Niet voor niets 
zijn de loges ontstaan toen in Schotland de 
Kirk alle uiterlijk vertoon en cerernonien 
uit de diensten bande. Het sterke punt van 
vrijmetselarij is juist, dat alle deelnemers 
aan de ritualen zeer persoonlijk betrokken 
zijn met wat daar gebeurt. In de kerken is 
dat de gelovigen in de loop der eeuwen te 
veel uit handen geslagen. Het zou mij dan 
ook niet verbazen, wanneer de vrijmetsela- 
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rij in deze tijd van secularisatie haar aan 
trekkingskracht behoudt, waar de kerken 
moeite zullen hebben om het hoofd boven 
water te houden. Maar nu maak ik een 
denkfout: vrijmetselaars kunnen immers 
ook actief zijn in de kerk waarvan ze dee I 
uitmaken, het is niet of macon, of kerklid. 
Misschien dat juist vanuit de loge een ker 
kelijk reveil wordt ingezet. Toch een happy 
end dus? Dat zou dan, na al die misverstan 
den die ik genoemd heb, toch wei een iro 
nie van de geschiedenis mogen worden ge 
noemd. 

A. (Anton) WF.M. van de Sande (1942) is als 
uniuersitair hoofddocent uerbonden aan de 
faculteit der Letteren van Katholieke Uni 
versiteit Nijmegen en bekleedt sinds 2000 de 
bijzondere leerstoel urijmetselarij aan de fa 
culteit der Godgeleerdheid van de Rijksuni 
versiteit Leiden. Adres: Erasmusgebouw - 
kamer 10.13, Erasmusplein 1, Postbus 9103, 
6500 HD Nijmegen. 

Noten: 

I. Tekst van de lezing uitgesproken tijdens de voor 
jaarsvergadering van de VNK in het Museum Cathe 
rijneconvent te Utrecht op 19 mei 2001. 
2. Als paperpack daarna uitgegeven onder een ande 
re titel: Alexander Piatigorsky, Freemasonry. The Stu 
dy of a Phenomenon, Londen 1999. 
3. De leeropdracht luidt voluit: 'Vrijmetselarij als 
geestesstroming en sociaal-cultureel Europees ver 
schijnsel'; de benoeming is op 1 november 2000 in 
gegaan. 
4. Een zeer lezenswaardige introductie in dit pro 
bleem biedt het boek van Ab Caransa, Vrijmetselarij 
en jodendom. De wereld een tempel, Hilversum 2001. 
5. Jonathan 1. Israel, Radical Enlightenment. Philoso 
phy and the Making of Modernity 1650-1750, Oxford 
2001. 
6. David Stevenson, The Origins of Freemasonry. 
Scotland's century 1590-1710, Cambridge 1988. De 
moderne vrijmetselarij is echter pas omstreeks 1720 
in Londen ontstaan, in kringen rond de Royal Socie 
ty. De initiatiefnemers (Jean Theophile Desaguliers 
en James Anderson) hebben het newtonianisme ge 
koppeld aan de bouwsymboliek die in de (operatie- 

vel Londense loges werd gebruikt. 
7. Zie hierover: J.M. Roberts, The Mythology of the 
Secret Societies, Landen 1972,68-72. 
8. Uitvoerig hierover: Luc Nefontaine, Eglise et 
Franc-maconnerie, Parijs 1990; zie oak: Anton van 
de Sande, 'Freemasons against the Pope. The role of 
antimasonry in the ultramontane propaganda in Ro 
me, 1790-1900' in: P.van Kessel (red.), The Power of 
Imagery. Essays on Rome, Italy and Imagination Ro 
me 1992, 212-230. 
9. Zie hierover: Eugen Weber, Satan franc-macon: la 
mystification de Leo Taxil, Parijs 1964. 
10. Over de verhouding tussen de Nederlandse en 
Belgische vrijmetselarij: Anton van de Sande, 
Vrijmetselarij in de Lage Landen. Eett mysterieuze 
broederschap zonder geheimen, Zutphen 2001, 2e 
druk. 
II. Michel Dierickx, De vrijmetselarij: De grate onbe 
kende 1717-1967, Antwerpen-Utrecht 1967. 
12. Zie: Alfons Roeck, 'De vrijmetselarij in het volks 
geloof en het volksverhaal' Volkskunde. Driemaan 
delijks Tijdschrift voor de studie van het volksleven99 
(1998) all. 3 en 4. 
13. w.o.J. Brouwer, Open brief aan een del' leden van 
de Algemeene Synode del' Christelijke Gereformeerde 
Kerk (Zwolle, 1882), en idem, Tweede open brief be 
treffende urijmetselarij, thans gericht aan den hoofd 
redacteur van 'De Bazuin' Stemmen uit de christelijke 
gereformeerde kerk in Nederland, Zwolle 1882. 
14. Zie hierover: Jasper Ridley, The Freemasons, Lan 
den 1999, 264-281. 

Bijbel, passer en win 
kelhaak: universele 
symbolen van de vrij 
metselarij. 
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Twee portretten van Abraham des Amorie 
van der Hoeven 

Tanja Kootte 

Interieur van de ker 
kenraadkamer van de 
Remonstrantse Kerk te 
Rotterdam (foto Ruben 
de Heer). 

S inds een aantal jaren vinden de redac tievergaderingen van het Tijdschrift 
VOOI" Nederlandse Kerkgeschiedenis 

plaats in een wat kale zaal op de negende 
verdieping van het Van Unnikgebouw in de 
Utrechtse Uithof. In dat grote gebouw is 
het wat eigenaardig vergaderen. Het is er 
's avonds vrij stil en (erger!) er is geen koffie 
meer te krijgen. Deze bijeenkomsten (hoe 
plezierig ook verder) staan in schrille te 
genstelling tot de vergaderingen die de re 
dactie in het verleden hield in de consisto 
riekamer van de Remonstrantse kerk aan 
het Rotterdamse Museumpark. Niet aileen 
mochten we daar genieten van koffie met 
koek, ook de entourage was er buitenge 
woon sfeervol. Wij waren er omringd door 
prachtige portretten van remonstrantse 
voorgangers. [afbeelding 1] 
Het imposante kniestuk van Abraham 
des Amorie van der Hoeven (1798-1855) 
door Nicolaas Pieneman trok destijds al 
mijn aandacht. In het museum waar ik 
werkzaam ben, het Catharijneconvent te 
Utrecht, bevindt zich namelijk een verge 
lijkbaar portret. Dat is afkomstig uit de Re- 

monstrantse kerk te Amsterdam en ge 
schilderd door Jan Adam Kruseman. De sa 
menstelling van een catalogus van schilde 
rijen in ons museum bood de mogelijkheid 
de portretten nader te bestuderen en te 
vergelijken.' 

Abraham des Amorie van der Hoeven 

Abraham des Amorie van der Hoeven is ge 
boren in Rotterdam uit het huwelijk van 
Abraham van der Hoeven en Maria van der 
Wallen van Vollenhoven.? Deze laatste was 
nog een verre nazaat van Jacobus Armini 
us. Bij zijn doop ontving Abraham tevens 
de naam Des Amorie naar zijn grootmoe 
der van vaderszijde. Van der Hoeven stu 
deerde enkele jaren in Leiden onder ande 
ren bij de grote kanselredenaar J.H. van der 
Palm. Vanaf 1816 zette hij zijn studie voort 
aan het Remonstrants Seminarium te Am 
sterdam. In 1820 kwam Van der Hoeven in 
zijn geboortestad op de kansel te staan. 
Daar trok de beminnelijke predikant zoveel 
toehoorders dat in het oude kerkgebouw 
aan de Visschersdijk veiligheidsmaatrege 
len noodzakelijk waren. Meer dan eens 
raakten mensen in de nauwe gangen van 
de schuilkerk in de knel. Plezierige bijkom 
stigheid was weI dat de collectes zo veel op 
brachten dat de drie aldaar werkzame pre 
dikanten in 1821 een extraatje kregen van 
elk 400 gulden. 3 

Het duurde niet lang of Van der Hoevens 
roem bereikte ook het hof. In 1821 mocht 
hij in de Brusselse Augustijnerkerk, waar de 
Nederlandse protestanten bijeenkwamen, 
preken in aanwezigheid van koningWillem 
1. Van der Hoeven merkte hie rover op dat 
het voor hem een aantrekkelijke gedachte 
was dat de "naneef van Arminius het Evan 
gelie zou verkondigen aan den doorluchti 
gen naneefvan Maurits", 

Van der Hoeven stond bekend als een 
groat kanselredenaar. Hij was een voor 
stander van de 'gememoriseerde' preek en 
sprak zijn gloedvolle betogen dan ook uit 
het hoofd. Die gerichtheid op de retorica 
bracht hem tot studie van het werk van de 
kerkvader die 'guldenmond' heette, Iohan- 
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nes Chrysostomus. Van der Hoevens voor 
drachten gingen, volgens tijdgenoten, 
soms door merg en been. Met zijn "rijzige 
gestalte, hoog gewelfd voorhoofd, fijn be 
sneden mond", gecombineerd met een 
"welluidende en omvangrijke stem", wist 
hij op velen indruk te maken. Na Van der 
Palms dood was hij dan ook de aangewe 
zen persoon om toespraken te houden bij 
die typisch 19de-eeuwse onthuUingen van 
nationale stand be elden. Zo sprak hij in 
1841 te Vlissingen bij het standbeeld van 
Michiel de Ruyter in aanwezigheid van ko 
ning Willem II en prins Hendrik. Vier jaar 
later wist hij zijn gehoor tot tranen toe te 
roeren tijdens een plechtige redevoering 
bij de onthulling van het ruiterstandbeeld 
van prins Willem I voor het paleis aan het 
Noordeinde. Van deze laatste toespraak be 
stelde de koning nog dezelfde maand hon 
derd exemplaren terwijl zijn echtgenote 
Anna Paulowna haar vertaalde voor het 
Russische Hof. Ook op andere wijze was er 
waardering van koninklijke zijde. In 1829 
mocht Van der Hoeven zich Ridder in de 
Orde van de Nederlandse Leeuw noemen 
en vanaf 1849 Commandeur. 

De talentvolle prediker had inmiddels 
carriere gemaakt. In 1827 verliet Van der 
Hoeven Rotterdam om aan het Remon 
strants Seminarium te Amsterdam te gaan 
doceren. Zijn vaderstad zag hem node 
gaan. Maar de jonge hoogleraar beloofde 
wei nog zesmaal per jaar terug te komen 
om te preken. 

Het Rotterdamse portret 

De verhoudingen tussen Rotterdam en 
Abraham des Amorie van der Hoeven ble 
yen inderdaad hartelijk. Geregeld ging de 
hoogleraar voor in de oude schuilkerk. En 
de kerkenraad noteerde dan ook elk jaar 
een bedrag van 500 gulden voor "Professor 
A. des Amorie van der Hoeven voor reiskos 
ten en bewezen diensten". Die waardering 
bleek ook uit de opdracht tot het hier be 
sproken schilderij. 

Het idee voor de vervaardiging van een 
portret ontstond in 1851. In de 'kerkeka 
mer' van de kerk aan de Visschersdijk hing 
vanouds een aantal schilderijen van vroe 
gere predikanten. Vaak waren de portretten 
geschonken door predikanten of gemeen 
teleden." In dat jaar bouwde men echter 
een nieuwe kerkenraadkamer, op de plaats 
waar voorheen de zogenoemde 'kleine 
kerk' had gestaan.f In juli opperden enkele 
kerkenraadsleden het denkbeeld om bij het 

in gebruik nemen van die nieuwe 'kerkeka 
mer' "onder de afbeeldsels onzer verdien 
stelijke mannen van vroegeren tijd, ook nu, 
als een sieraad, het afbeeldsel te plaat 
sen van onzen bij allen zoo hooggeschat 
ten Hoogleeraar Abraham des Amorie 
van der Hoeven. Indachtig zijnde hoeveel 
onze kerk verschuldigd is aan den talent 
vollen man, die zeven belangrijke jaren van 
zijn leven in ons midden he eft doorge 
bragt ... ".6 

De leden M. Plemp en E Ruychaver 
bezochten elk van de kerkenraadsleden, 
bespraken het geopperde denkbeeld en 
vroegen hen om een financiele bijdrage 
(waarvan de hoogte overigens geheim 
bleef}. De deelnemende kerkenraadsleden 
kwamen daarna overeen dat het een knie 
stuk moest worden, te vervaardigen door 
de Amsterdamse schilder Nicolaas Piene 
man. Een speciaal daartoe benoemde 
commissie, bestaande uit de twee hierv66r 
genoemde heren samen met ds. H.N. van 
Teutem, wendde zich echter allereerst tot 
de hoogleraar. Zij ontving "van hem een al 
ler verpligtendst schrijven, waarbij hij be- 

Abraham des Amorie 
van der Hoeven door 
Nicolaas Pieneman., 
1851, doek, dagmaat 
124,5 x 94,5 em; lijst 
18,5 em (Remonstrant 
se Kerk, Rotterdam; fo 
to Gemeentearehief, 
Rotterdam). 
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tuigde, zich door het gedane aanzoek ten 
hoogsten vereerd en gevleid te gevoelen en 
zijne verlangde toestemming wei niet te 
mogen weigeren". Nu kon een opdracht 
aan de schilder worden gegeven. 

Nicolaas Pieneman (1809-1860), zoon 
van de beroemde schilder Jan Willem Pie 
neman, was een veelgevraagd portretschil 
der. Hij vervaardigde talrijke portretten van 
leden van de koninklijke familie, met name 
van Willem III, en was met de koning be 
vriend. Iozef Israels, leerling van Nicolaas 
Pieneman, zou zijn leermeester later een 
'hoveling' noemen: "op een ten to on stelling 
wandelde hij arm in arm met Willem III"_? 
Na Pienemans dood, in 1860, verscheen de 
koning zelfs onverwacht in de kunste 
naarssocieteit Arti et Amicitiae om er een 
lofrede te houden. Hij sprak over zijn "ge 
trouwen Vriend aan wie ik veel te danken 
heb, aan wie ik persoonlijk veel verpligting 
heb; want hij was het, die mij immer 
de waarheid zeide zelfs dan wanneer 
die waarheid niet gaarne werd gehoord, en 
dit ... is toch immers het kenmerk van den 
waren Vriend"," 

Nicolaas Pieneman moet Abraham des 
Amorie van der Hoeven ten tijde van de op 
dracht zeker hebben gekend. Niet aileen 
woonden beiden in Amsterdam, maar bo 
vendien bewoog Van der Hoeven zich 
eveneens geregeld in koninklijke kringen. 
Koning Willem III was ook op hem bijzon 
der gesteld. Van der Hoeven wist bijvoor 
beeld dat het de wens was geweest van de 
koning dat hij bij diens inhuldiging in 1849 
de preek zou hebben gehouden. Maar de 
ministerraad had het optreden van de re 
monstrantse predikant verhinderd,? 

Nicolaas Pieneman betoonde zich met 
de Rotterdamse opdracht "zeer vereerd" 
omdat, zoals hij zich uitdrukte, "het een 
historisch portret van blijvende waarde 
gold". Er was nog even een moeilijkheid: 
voor het gewenste kniestuk was door ker 
kenraadsleden te weinig geld bijeenge 
bracht. Dat probleem was spoedig opgelost 
omdat enkelen onder hen bereid bleken 
hun toegezegde bijdragen te verhogen.P 
De uitvoering van het portret lieten de 
commissieleden graag over aan de "kunst 
zin en goede smaak van den schilder en 
den hoogleraar". Zes maanden later, in ja 
nuari 1852, kon de commissie het portret 
aan de kerkenraad aanbieden. 

Pieneman schilderde Van der Hoeven 
staande achter een tafel met daarop de 
werken van zijn grote voorbeeld, Johannes 
Chrysostomus. Van der Hoeven is onmis- 

kenbaar geportretteerd als een geleerde re 
denaar. Met de bril op kijkt hij zijn be 
schouwer aan met iets geopende mond. 
Zijn rechterhand rust op het geleerde boek, 
met zijn linkerhand maakt hij een beto 
gend gebaar. Hij draagt de hoogleraartoga 
met ruime, witte bef. Bovendien prijken 
hierop de versierselen die hoorden bij de 
onderscheidingen die Van der Hoeven in 
middels ontvangen had. Het portret moet 
ook in bredere kring bekend zijn geworden. 
De Amsterdamse portretgraveur Willem 
Frederik Wehmeijer (1819-1854) maakte 
namelijk naar dit schilderij een gravure van 
de geliefde predikant. Kon de Amsterdam 
se gemeente, altijd al in zekere concurren 
tie met die van Rotterdam, nu achterblij 
ven? 

De Amsterdamse opdracht 

In de vroege avond van 10 januari 1855 
spoedde een aantal vooraanstaande Am 
sterdamse remonstranten zich naar de Kei 
zersgracht. Om half zes zou in hun oude 
schuilkerk, tegenwoordig bekend als de Ro 
de Hoed, de kerkenraad in een buitenge 
wone vergadering bijeenkomen vanwege 
een voorstel van ds. H. Heemskerk een por 
tret te laten vervaardigen van Abraham des 
Amorie van der Hoeven.'! 

Ook in Amsterdam was de aanleiding 
een herinrichting. In 1854 had men het 
complex aan de Keizersgracht ingrijpend 
verbouwd en kreeg men de beschikking 
over een nieuwe kerkenraadkamer.V Bij 
die gelegenheid stelde de bibliothecaris 
van de Remonstrantse gemeente, P. Schel 
tema, een handgeschreven inventaris op 
van de toen aanwezige schilderijen. Daar 
onder bevonden zich portretten van illus 
tere voorgangers als Jacobus Arminius, 
Simon Episcopius en Johannes Wtenbo 
gaert.P 

Nadat het plan van Heemskerk met 'on 
verdeelden bijval en eenparige ingeno 
menheid' in de vergadering was ontvan 
gen, konden de kerkenraadsleden hun 
voornemen later op de avond direct aan de 
hoogleraar voorleggen. Van der Hoeven 
verklaarde zich bereid hun verlangen in te 
willigen en betuigde zich 'uiterst gevoelig' 
voor deze blijk van belangstelling. Maar in 
middels had hij ervaring met poseren: hij 
wist dat het zeer tijdrovend was en bedong 
dan ook dat hij hiermee zou mogen wach 
ten tot de zomervakantie. 

In Amsterdam viel de keuze op een an 
dere vooraanstaande portrettist: Jan Adam 
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Kruseman (1804- 1862). Geboren in Haar 
lem, was deze kunstenaar onder andere in 
de leer gegaan bij de beroemde portret 
schilder J.L. David te Brussel. Na een kort 
verblijf in Parijs vestigde de jonge schilder 
zich in Amsterdam, waar hij grootste deel 
van zijn leven woonde en werkte. Zijn faam 
als portretschilder was zo groot dat Nico 
laas Beets over hem schreef: "Voor een lief 
hebber der schilderkunst is een uurtje in 
een zijkamer met een portret van Kruse 
man ... alleen gelaten ruim zo aangenaam 
als de aanblik van een ganse zaal vol goud 
en glans waar de kunstgewrochten in lagen 
opgestapeld zijn"_l4 Ook Kruseman schil 
derde veel portretten van leden van het 
Oranjehuis. Hij behoorde, samen met Jan 
Willem Pieneman, tot de eerste schilders 
die tot Ridder in de Orde van de Nederland 
sche Leeuw werden benoemd.P 

Kruseman was jarenlang directeur van 
de Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunst en medeoprichter van de bekende 
Amsterdamse kunstenaarssocieteit Arti et 
Amicitiae. 
Ten tijde van de opdracht had Kruseman de 
hoofdstad echter verlaten en woonde hij in 
Driebergen. De schilder moet Van der Hoe 
yen goed hebben gekend. Ten eerste noemt 
de commissie hem namelijk in de opdracht 
"onze voormalige medebroeder", Kennelijk 
had Kruseman, die in de Evangelisch-Lut 
herse kerk belijdenis bij ds. Statius Muller 
had gedaan, de overstap gemaakt naar de 
remonstranten.l" Bovendien had Kruse 
mans zoon Bertus (Hendrik Lambertus; 
1831-1871) aan het Remonstrants semina 
rie bij Van der Hoeven gestudeerd. Hij zou 
achtereenvolgens als remonstrants predi 
kant verbonden zijn aan de gemeenten van 
Zevenhuizen, Nieuwkoop en Delft. Ook 
Krusemans pleegzoon, de bekende domi 
nee-dichter Petrus de Genestet (1829- 
1861), had colleges gevolgd aan dit semina 
rium. 

Kruseman en De Genestet 

De Genestet, zoon van Krusemans schoon 
zus, woonde na het vroegtijdig overlijden 
van zijn ouders in het gezin van de Amster 
damse schilder. Kruseman en De Genestet 
waren bijzonder op elkaar gesteld. Zo no 
teerde Kruseman in zijn dagboek in maart 
1851 over zijn pleegkind: "onzen geliefden 
Peter sprak op heden in de Remonstrant 
sche Kerk zijne eerste Leerrede als Kandi 
daat in de Godgeleerdheid uit. Hij had tot 
tekst gekozen Mattheus 10 vs 33 'Wie mij 

verloochent voor de menschen, die zal ik 
ook verloochenen voor mijn hemelsche Va 
der'. Hij heeft in alles uitmuntend voldaan. 
Zegen over zijnen arbeid", In het volgende 
jaar sprak De Genestet zijn eerste openbare 
preek uit en ook hiervan deed de schilder 
verslag: "Een overgroote schaar toehoor 
ders had het kerkgebouw der Remon 
strantse Gemeente vervuld. Treffend was 
zijn taal, elk hing als aan zijne lippen. Hij is 
voor den Kansel geboren", Maar kennelijk 
liet de gezondheid van de jonge predikant 
toen al te wens en over, want Kruseman ver 
zuchtte tevens: "God spare zijn leven". In 
datzelfde jaar nam de De Genestet een be 
roep naar Delft aan en huwde Henriette 
Bienfait. Ook deze gebeurtenis noteerde de 
schilder: "heden wierdt mijn geliefden Pe 
ter op het gemeentehuis te Overveen in 
den echt verbonden ... Zoo is hij he den ook 
meerderjarig en ben ik alzoo als zijne 
voogd ontslagen". In december van dat jaar 

Abraham des Amorie 
van der Hoeven door 
Jan Adam Kruseman, 
1855, doek, 153 x 105 
em (Remonstrantse ge 
meente, Amsterdam; in 
bruikleen aan Museum 
Catharijneeonvent, 
Utrecht). 
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kwam de jonge predikant naar Delft. Hij 
werd bevestigd en ingezegend met de tekst 
Timoth. 4 vs 14 door zijn leermeester: Abra 
ham des Amorie van der Hoeven.!? 

Hetportret 

Kruseman was dus vertrouwd met de trek 
ken van Van der Hoeven. Dat kwam goed 
uit want aan poseren zou de hoogleraar 
niet meer toekomen. Diens gezondheid 
verslechterde ten tijde van de opdracht na 
melijk steeds meer vanwege een tubercu 
leuze aandoening. Preekbeurten moesten 
door anderen worden overgenomen. In 
mei 1855 vertrokVan der Hoeven ter gene 
zing naar Zwitserland. Het verblijf aldaar 
mocht niet meer baten. Op 29 juli overleed 
hij tijdens de terugreis nabij Arnhem aan 
boord van het schip de 'Stolzenfels'. 
Dichter De Genestet greep naar zijn pen en 
dichtte een In memoriam: 18 

... een liik, die Man vol geest en kracht en le 
ven 
Verstomd die gulden mond, wiens stem me, 
schoon en groot 
De stichting en den ernst gebood, 
De ziele ontwaken deed en 't stugst gewe 
ten beven! 
Verdord die hand, wier stil gebaar 
Een luistrend oor gaf aan de opeengedron 
gen schaar ... 
Terwijl De Genestet de herinnering aan zijn 
geliefde hoogleraar op papier zette (van 2 
tot 7 augustus 1855), vereeuwigde pleegva 
der Kruseman diens trekken op schilders 
doek. Begin september berichtte de schil 
der de Amsterdamse kerkenraad dat het 
portret gereed was. Kruseman stelde voor, 
het portret door de commissie te laten be 
oordelen voordat hij het afleverde. In okto 
ber was het zover. In de kerkekamer kon 
den de kerkenraadsleden het portret 
bewonderen. Maar ook gemeenteleden 
mochten het schilderij bezichtigen. Waar 
dering voor het portret klonk alom. En 
Kruseman stuurde de rekening: in zijn kas 
boekje noteerde hij het bedrag van 800 gul 
den.P Uit de notulen van de kerkenraad 
van een jaar later kunnen we echter toch 
enige kritiek destilleren. Van meer dan een 
zijde had de schilder bedenkingen gehoord 
tegen het gebruikte koloriet. Kruseman 
bood nu aan veranderingen aan te bren 
gen. De kerkenraad evenwel, wederom in 
een buitengewone vergadering bijeen, wei 
gerde dat: hij begeerde geen aanpassingen. 
Men was zelfs bang dat "de treffende waar 
heid" van het portret verloren zou gaan. 

Kortom: het schilderij bleef zoals het was. 
In datzelfde jaar figureerde het op de ten 
toonstelling Leuende Meesters te Amster 
dam als 'laatste afbeeldsel van den Hoogle 
raar Abm des Amorie van der Hoeven'f" 

Zo kijkt ons wederom Van der Hoeven 
aan met zijn handen in een sprekend ge 
baar. Zijn trekken zijn gladder, vlakker en 
lijken de levendigheid van Pienemans por 
tret te missen. Misschien komt dat ook om 
dat een zekere idealisering lijkt te zijn na 
gestreefd. Het haar is gemodelleerd in de 
vorm van een lauwerkransje als eerbetoon 
aan de "Chrysostornos van zijn tijd", zoals 
Van der Hoeven werd genoemd. Zijn lippen 
zijn, in tegenstelling tot Pienemans portret, 
gesloten. 

Er is nog een belangrijk verschil met het 
Rotterdamse portret. Dat vloeide voort uit 
de opdracht. Amsterdam wenste expliciet 
Van der Hoeven in kanselgeuiaad te vereeu 
wigen. Voor de invoering van deze predi 
kantentoga, deftig opvolger van de mantel 
en bef, had Van der Hoeven zelf gepleit-' en 
deze dracht was in 1844 bij de remon 
stranten ingevoerd. Op het kanselgewaad 
prijkt het ridderlintje. En ook deze onder 
scheiding hoort kennelijk thuis in de 'ver 
heerlijkende' iconografie van Kruseman. 
Van der Hoevens eerste biograaf, de luther 
se predikant EJ. Domela Nieuwenhuis, 
merkte hierover namelijk op dat Van der 
Hoeven dit lintje nooit op zijn kanselge 
waad gedragen had omdat "hij dat niet ge 
past achtte", 22 

De Rotterdamse remonstranten hielden de 
herinnering aan een geliefde herder en le 
raar vast door een professorenportret in vol 
ornaat. Trots dat juist deze Rotterdammer 
tot zulke grote hoogte was gestegen, lijkt 
daaraan niet vreemd te zijn. Amsterdam 
daarentegen, waar Van der Hoeven hoogle 
raar was, koos voor de prekende dominee 
op de met groen textiel beklede kansel van 
de oude Remonstrantse Kerk. Heeft men 
zich op deze wijze willen onderscheiden 
van Rotterdam? Hoe dan ook, Van der Hoe 
Yen, door zijn twintigste-eeuwse biograaf 
Cossee "ontwapenend ijdel" genoemd, 
moet wel gestreeld zijn geweest zich gepor 
tretteerd te weten door twee van de meest 
gevierde portretschilders van zijn tijd. 

T.G. Kootte (1955) studeerde geschiedenis en 
kunstgeschiedenis te Leiden. Zij is conserva 
tor voor de geschiedenis van de Reformatie 
in het Museum Catharijneconuent te 
Utrecht. Oak maakt zij deel uit van de re- 
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dactie van het Tijdschrift uoor Nederlandse 
Kerkgeschiedenis. 
Postbus 8518,3503 RM Utrecht. 

Noten: 

I. De catalogus van aile schilderijen in het Catharij 
neconvent zal medio 2002 verschijnen. 
2. Hetvolgende is gebaseerd op: J.P. de Bie, J. Loosjes 
(red.). Biogtaphiscb uioordenboek van protestantsche 
godgeleerden in Nederland, Den Haag Haag [1949], 
deel4, 103- 111; E.H. Cossee, Abraham des Amorie 
van der Hoeuen, 1798-1855. Een Remonstrants theo 
loog in de Biedermeiertijd, Kampen 1988; E.H. Cos 
see in D. Nauta e.a., Biografiscb lexicon voor de ge 
schiedenis van het Nederlandse protestantisme. 
Kampen 1978-1988, deel4, 14-15. 
3. Cossee, Abraham des Amorie van der Hoeuen, 
44. 
4. P. Dirkse, 'Portretschilderijen van 'Arminiaense 
San ten", in: T.G. Kootte (samenst.); E.H. Cos see e.a. 
(bijdr.), Rekkelijk of precies. Remonstranten en cont 
raremonstranten ten tijde van Maurits en Oldenbar 
neuelt. Utrecht 1994 , 87, 88 [ herdrukt in: Paul Dirk 
se, Begijnen, pastoors en predikanten. Religie en 
kunst in de Gal/den Eeuw (Leiden 2001)). 
5. J.G. de Bijll Nachenius-Sterkenburg, Schuilen in 
de Waters tad. De remonstrantse kerken aan de Vis 
setsdijk: te Rotterdam. (Rotterdam 1997) 109-11l. 
6. Gemeentearchief Rotterdam, Toegangsnummer 
326, nr. 11, Notulen van de remonstrantse gemeente 
1843-1852. 
7. R.J.A. te Rijdt, 'Nederlandse schilders uit de ne 
gentiende eeuw als verzamelaars van antieke voor 
werpen. Naar aanleiding van de collectie van Nico 
laas Pieneman in het KOG', in: Voor Nederland 
beu/aard. De uerzamelingen van het Koninklijk Oud 
heidkundig Genootschap in het Rijksmuseum [Leids 
Kunsthistorisch Iaarboek 1996], 82. 

8. Geciteerd in Ans Buchrnhornen en Frits Rovers, 
'Het Utrechtse adres van dank en hulde', Scriptie 
SOL, Utrecht 1982, 116. 
9. Cossee, Abraham des Amorie van del' Hoeven, 193 
(noot 1), 194. 
10. Hoe hoog het bedrag was dat men uiteindelijk 
aan Pieneman betaalde, is mij niet bekend. Omdat 
het benodigde bed rag bijeengebracht werd door in 
dividuele kerkenraadsleden, is het niet in het kas 
boek van de kerkenraad terug te vinden. 
II. Notulen Kerkenraad Remonstrantse gemeente, 
Amsterdam. Toegangsnummer 612, inv. nr. 1l. 
12. P. Dirkse, 'Portretschilderijen' , 89, zie noot 3. 
13. De inventaris bevindt zich in Museum Catharij 
neconvent, evenals een aantal van de daarin ge 
noemde schilderijen. De portretten van Johannes 
Wtenbogaert door Jacob Backer en van Os. Petrus 
Blieck door Hendrik Pothoven bevinden zich in het 
Rijksmuseum. 
14. Geciteerd in H.R. Hoetink, 'Jan Adam Krusernan', 
in Openbaar Kunstbezit Ts (1964). 
15. C.M. Verkroost, 'Jan Adam Krusernan, een 'Am 
sterdams' portretschilder, en zijn dagboek' in: Iaar 
boek Arnstelodamum 72 (1980) 145. 
16. J.G. Kam, 'Jan Adam Kruseman Izn en zijn catalo 
gus van portretten', Iaarboek Amstelodamum 52 
(1960) 146. 
17. Verkroost, 'Kruseman', 149 (zie noot 14). 
18. De dichuuerken van P.A. de Genestet verzorgd 
door c.P. Tiele, Amsterdam z.j., 222-226. 
19. Karn, 'Jan Adam Kruseman',163 (noot 15). 
20. Catalogus fan Adam Kruseman. De Hollandse In 
gres (tentoonstelling in voorbereiding Paleis Het 
Loo, Apeldoorn 2002). 
21. M. Aalders, 'De hervormde discussie over de toga 
1850-1854', in: laarboek voor liturgie-onderzoek, 8 
(1992) 1844. 
22. EJ. Domela Nieuwenhuis, Leven en karakter van 
Abraham des Amorie van der Hoeven (Amsterdam 
1859), bijlage 10. 

EVENEMENTEN ~-------------------------- 
Studiedag over Cornelis Petrus Tiele 
(1830-1902). 
12 januari 2002. 
Remonstrantse Kerk, Museumpark 3, Rot 
terdam. Georganiseerd door de Historische 
Commissie van de Remonstrantse Broe 
derschap. Opgave voor deelname door 
storting van 30 (Euro 13,50) v66r 5 januari 
2002 op postbankrekening 140938 t.n.v. Re 
monstrantse Broederschap te Utrecht o.v.v. 
Historische Studiedag. 

Op 11 januari 2002 is het honderd jaar gele 
den dat de eerste Nederlandse godsdienst 
historicus C.P. Tiele overleed. Tiele was van 
1856 tot 1873 remonstrants predikant te 
Rotterdam. In 1873 werd hij hoogleraar van 
het Seminarium der remonstranten te Lei 
den, sinds 1877 in combinatie met de eer 
ste leeropdracht voor 'de geschiedenis der 

godsdiensten in het al 
gemeen'. Tiele genoot 
niet aileen internatio 
nale wetenschappelijke 
vermaardheid, maar 
bleef ook zijn roeping 
las remonstrant ge 
trouw. Hij zag in de ont 
wikkeling der godsdien 
sten een evolutionair 
proces met als culmina 
tiepunt het moderne 
christendom. Dit mo 
dernisme heeft hij met 
succes geYntroduceerd 
in remonstrantse kring, 
hetgeen tot een verdrie 
voudiging van dit kerk 
genootschap leidde. 
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Recensie-artikelen 

Geschiedenis der doopsgezinden 

S. Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude 
gronden. Geschiedenis van de dopersen in 
de Nederlanden 1531-1675. Hilversum 
[Verloren], Leeuwarden [Fryske Akade 
my] 2000. - 544 p. - ISBN 90-6550-631-4 - 
f69,20. 

Aan de vele publicaties op het gebied van 
de doopsgezinde geschiedenis in Neder 
land is een belangrijke studie toegevoegd. 
Het is de vrucht van een jarenlange be 
moeienis met dit onderzoeksterrein. De 
auteur, dr. Samme Zijlstra, promoveerde bij 
zijn leermeester prof. dr Albert F. Mellink 
(RUG)' op een dissertatie over leven en 
denken van Nicolaas Blesdijk, de schoon 
zoon van de spiritualist David loris. Als ac 
tief redacteur van de Doopsgezinde Bijdra 
gen leverde hij regelmatig artikelen en 
bronnenuitgaven in dit jaarboek van de 
Doopsgezinde Historische Kring, met na 
me over het zestiende-eeuwse spiritualis 
me en doperdom. In de nacht van 9-10 no 
vember jongstleden werd hij door een 
noodlottig ongeval uit ons midden wegge 
rukt. Dit plotselinge overlijden betekent 
een groot verlies voor de beoefening van 
met name de doopsgezinde geschied 
schrijving. Hoe groot en gedegen zijn ken 
nis van dit onderzoeksgebied was, blijkt uit 
zijn synthese van de geschiedenis der do 
pers in de periode 1531-1675, het resultaat 
van een vierjarig project gesteund door de 
Fryske Akademy en het Doopsgezind Semi 
narium. Het is tevens een blijk van zijn gro 
te werkkracht. Op de vraag hoe hij al zijn 
opdrachten binnen de voorgeschreven ter 
mijn wist af te ronden, antwoordde Zijlstra 
steevast: 'Op tiid begjinne'. Voor een te late 
beschouwing van dit werk is het no dig te 
rug te blikken, hoe men in het recente en 
verre verleden die geschiedenis heeft be 
schreven. Om ons vervolgens af te vragen 
welke nieuwe gezichtspunten Zijlstra's stu 
die heeft verschaft en hoe hij de agenda van 
het toekomstig onderzoek mede heeft be 
paald. 

De geschiedschrijving van de doopsge 
zinden in Nederland sinds circa 1530 door 
aanhangers van de doperse reformatie zelf, 
is pas laat op gang gekomen. De eerste po 
gingen daartoe in het begin van de zeven- 

tiende eeuw vertonen een sterk apologe 
tisch en weinig wetenschappelijk karakter. 
De niet-academisch gevorrnde, doperse 
leiders voelden zich prim air genoodzaakt 
om de beschuldigingen van onder meer 
Heinrich Bullinger en Guy de Bres te weer 
leggen, dat hun gemeenten van de revolu 
tionaire wederdopers, c.q. Munzer en 
Munster, afstamden. 

De weerloze dopers, de meer of minder 
orthodoxe navolgers van Menno Simons en 
Dirk Philips, probeerden na de revolutio 
naire ontstaansperiode hun bestaan in de 
Republiek te rechtvaardigen met theologi 
sche en historische verklaringen. Ze pre 
senteerden zich zelf als de hersteld-apos 
tolische kerk, die daarom volkomen nieuw 
was, omdat ze op oude en vertrouwde, dat 
wil zeggen bijbelse gronden stond. Maar de 
ex-gereformeerde Hans de Ries, de leider 
van de partij der gematigde Waterlanders, 
opperde in de voorrede van de door hem 
uitgegeven Historie der Martelaren (Haar 
lem, 1615), ook historische relaties met eer 
dere dissente bewegingen, zoals de Albi 
genzen en Waldenzen. Hij was op dat idee 
gebracht door lezing van Sebastian Francks 
'Ketterkroniek', Deze 'Waldenzenhypothe 
se' yond tot in de negentiende eeuw nog 
aanhangers (bij onder andere de doopsge 
zinde predikant en letterkundige J. H. Hal 
bertsma). Steeds meer een van geest met 
het gematigde Nederlandse protestantisme 
na circa 1750, verviel voor de doopsgezin 
den echter meer en meer de noodzaak om 
zich te verdedigen tegen de aantijgingen, 
dat de in schijn zo vredige en zedige dopers 
in werkelijkheid van Munzer of Munster af 
stamden. De oorsprong der reformatie 
werd voortaan, in het voetspoor der Gro 
ninger Godgeleerden en het negentiende 
eeuwse nationalisme, op eigen bodem ge 
zocht. Een nationale reformatie van 
allochtone en extreem dogmatische smet 
ten vrij (contra het neo-calvinisme) en met 
Erasmus als vermeende geestelijke vader 
van de Nederlandse Protestanten Bond. 

Naast apologie, had de doopsgezinde 
geschiedschrijving nog een ander doel ge 
diend, namelijk het handhaven van een 
traditionele identiteit met het beroep op 
een vast omlijnde leerstelligheid. Met be- 
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hulp van de algemene belijdenissen die in 
het begin van de zeventiende eeuw in druk 
waren verschenen, maar reeds in de twee 
de helft van de zestiende eeuw ten dienste 
van dooponderricht en kerkorde door de 
oudsten werden opgesteld en gebruikt, 
probeerde de behoudende stroming der 
Zonnisten (genoemd naar hun vergader 
plaats 'de Zon' in Amsterdam) de voort 
schrijdende verwereldlijking van Menno's 
nazaten in de Gouden Eeuw een halt toe te 
roepen. De eerste aanzet tot de doopsge 
zinde historiografie is dan ook bij de con 
fessionalistische Zonnisten te vinden, met 
name bij hun voorgangers Herman Schijn 
en Martin Schagen. De a-confessionele 
Lammisten (hun belangrijkste gemeente 
vergaderde in het kerkgebouw bij de brou 
werij 'het Lam', eveneens aan het Singel in 
de hoofdstad), vormden evenwel een ge 
lukkig volk zonder normatieve geschiede 
nis. Aan hun seminarie werd dat vak dan 
ook niet gegeven. Pas in 1827 maakte prof. 
Samuel Muller de bestudering van de 
doopsgezinde geschiedenis tot een ver 
plicht yak van het onderwijsprogramma 
van de Kweekschool der Aigemene Doops 
gezinde Societeit, Zijn belangrijkste leer 
ling is ongetwijfeld Steven Blaupot ten Cate 
geweest, wiens vijf banden Nederlandse 
doopsgezinde geschiedschrijving veel zijn 
geplunderd, maar te weinig geprezen. 

Met een verdere verwetenschappelij 
king van de doopsgezinde historiografie in 
de negentiende eeuw, onder lei ding van 
onder andere Christiaan Sepp en Jacob G. 
de Hoop Scheffer, is toch de apologetische 
strekking ervan niet geheel en al verdwe 
nen. Het historisch onderzoek diende im 
mers tevens om een in de tijd van Roman 
tiek en Restauratie nieuw ontwikkelde, 
gematigd liberale identiteit te legitimeren: 
doopsgezinden thans als de radikaalste 
vertegenwoordigers van het Nederlands 
protestantisme: vrij van overheidsbernoei 
enis in religiosis, vrij in de leer, vrij van ker 
kelijk gezag. De ware gestalte van de brede, 
nationale, protestantse kerk die, het adagi 
urn 'ecclesia reformata semper reformanda' 
indachtig, zich geroepen wist om zich in 
een kritisch gesprek met de bijbelse gron 
den voortdurend te hervormen. 

Deze negentiende-eeuwse, liberale visie 
beheerst ook nog de twintigste-eeuwse ge 
schiedschrijving doorWillem J. Ki.ihler, die 
vanuit de primaire bronnen op stilistisch 
fraaie wijze de geschiedenis van de dopers 
in Nederland vanaf circa 1525-1735 heeft 
beschreven. Maar deze visie kenmerkt niet 

minder het werk van zijn leerling, Nanne 
van der Zijpp, die de gehele geschiedenis 
van de doopsgezinden in Nederland tot 
1950 in ogenschouw heeft genomen. Dat 
blijkt uit het slot van zijn Geschiedenis der 
Doopsgezinden in Nederland (1952): "En 
nu? Dr. Abr. Kuyper moet eens van de 
Doopsgezinden gezegd hebben, dat zij wa 
ren het verwaterd nakroost van een op zijn 
minst achtenswaardig voorgeslacht. Er 
moge een kern van waarheid in deze bewe 
ring zijn - doch zou dit niet gezegd moeten 
worden van aile kerken? - het laatste woord 
is er zeker niet mee gesproken. Er is nog 
altijd een Doopsgezinde vroomheid, die, 
afkerig van confessie en bindende geloofs 
formulering, evenzeer afkerig van de op 
vatting dat in kerkelijke organisatie in wel 
ke vorm dan ook een garantie gegeven is 
voor de zuiverheid en kracht van het ge 
loof, onder de lei ding van de Heilige Geest 
de openbaring Gods aan het mensenhart 
zoekt te verstaan en daaruit te leven ... ". 

Aan apologie, ook van twintigste-eeuw 
se, vrijzinnige signatuur, he eft de moderne 
(kerk-)historicus niet langer behoefte. En 
bij welke sympathisant met de post-mo 
derne spiritualiteit of agnost wordt zijnl 
haar identiteit nog mede door een confes 
sionele traditie gevormd? Hoe kan in de 
21ste eeuw de geschiedenis van een gods 
dienstige minderheid, zoals de doopsge 
zinden, in haar ontwikkeling door de eeu 
wen heen dan wei beschreven worden? 
Vanuit deze nieuwsgierigheid nemen we 
Samme Zijlstra's onderzoek naar de ont 
wikkeling van de doopsgezinden in Neder 
land van 1530-1670 ter hand. Wat voegt hij 
aan eerdere studies toe? In welke opzichten 
worden die gecorrigeerd en welke nieuwe 
perspectieven openen zich? 

Het zal niemand verwonderen dat Zijl 
stra als historicus weinig boodschap meer 
heeft aan eerdere apologetisch getinte her 
leidingen van het doperdom tot het ge 
dachtegoed van de Moderne Devotie ofhet 
Erasmiaanse bijbels-humanisme, Daarom 
laat hij de Nederlandse doperse geschiede 
nis, in navolging van zijn leermeester A.J. 
Mellink, dan ook beginnen met het optre 
den van de Duitse lekenprediker Melchior 
Hoffman en zijn Nederlandse leerlingen in 
de jaren dertig van de zestiende eeuw. Ais 
expert op het gebied van het Davidjorisme 
en het vroege doperse spiritualisme, 
plaatst Zijlstra de oorspronkelijke doperse 
beweging in het spanningsveld van het re 
formatorische dispuut over de verhouding 
letter en Geest en de daarmee samenhan- 
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ren en bewaken, verschoof dan ook de 
vraagstelling. De normativiteit van de uit 
staande confessies voor het collectief 
kwam op gespannen voet te staan met het 
kritisch oordeel van de enkeling, die voor 
zijn relatie met God geen intermediair in de 
vorm van confessie of gemeente no dig 
achtte. Het 'Apostolicum' kon voortaan 
zonder nadere explicatie volstaan als de 
enige leerstellige omlijning van de 'ecclesia 
spiritualis', 

Latere liberale geschiedschrijvers heb 
ben zich beijverd om dit kritisch individu 
alisme als de voorloper van de latere vrij 
zinnigheid en tegelijk als het wezen van de 
gehele doperse traditie te beschrijven. In 
dat proces werd de partij der Waterlanders, 
die zich minder wereldmijdend opstelde 
dan de behoudende menniste partijen, tot 
de ware doopsgezinden avant La lettre ge 
promoveerd. Deze vertekening wordt door 
Zijlstra met statistisch materiaal overtui 
gend gecorrigeerd. Getalsmatig is in de 
door hem bestudeerde peri ode de partij 
der Waterlanders veel minder aanzienlijk 
geweest dan de overige modaliteiten. Maar 
ook wat hun geloofsinhoud betreft kunnen 
de Waterlanders niet zo gemakkelijk tot de 
verlichten gerekend worden als wei be 
weerd is. Dit laat natuurlijk onverlet de 
kwestie dat juist de minder cultuurvijandi 
ge Waterlanders verhoudingsgewijs een 

gende vraag hoe het Schriftgezag uitgeoe- veel grotere rol gespeeld kunnen hebben in 
fend moet worden. Dat levert mete en als de samenleving dan hun meer van de we 
eerste winstpunt op dat het spiritualisme reid afgewende geloofsgenoten. En aan de 
een veel ruimere behandeling krijgt dan in andere kant vraagt ook de relatie van con 
vroegere studies het geval was. servatieve dopers, zoals bijvoorbeeld Carel 

Toch voigt Zijlstra zijn leermeester en van Mander, met de cultuur om verhelde 
andere sociaal-historici niet in hun eenzij- ring. Hoe cultuurvijandig is de Nederland 
dige sociaal-politieke aanpak, maar heeft se, doperse beweging eigenlijk? Op die 
hij opnieuw aandacht voor het eigenaardi- vraag krijgen we geen duidelijk antwoord. 
ge karakter van het geloof als motor en sti- Deze onduidelijkheid hangt samen met 
lering van de doperse beweging. Hij be- de wijze waarop Zijlstra zijn onderzoeks 
schrijft de doperse geschiedenis als een these heeft uitgewerkt. Als correctie op de 
zoektocht naar een typerende, bijbels geo- apologetische, liberaal-doopsgezinde en 
rienteerde identiteit die, na een aantal de- de a-religieuze, sociaal-historische ge 
cennia van onzekerheid, verdeeldheid en schiedschrijving beschrijft de auteur de ge 
tanend apocalyptisch besef, aan het eind schiedenis der 'dopersen' - kan iemand mij 
van de zestiende eeuw, mede als reactie op de zin van deze dubbele meervoudsvorm 
de opkomende gereformeerde traditie, in eens verklaren? - als een voortgaande be 
een aantal confessies haar neerslag yond. zinning op de eigen identiteit, zoals die in 
Het streven naar een zuivere gemeente op de belijdenissen der verschillende doperse 
bijbelse grondslag en de mate van tuchtuit - modaliteiten werd verwoord. Centraal 
oefening die vereist was om dat hoge ideaal daarin staat de gemeenschappelijke over 
te bereiken, verenigde en verdeelde tegelijk tuiging dat de ware gemeente bestaat uit 
de doperse beweging. In de tweede helft _ op grond van betoonde boete en wederge 
van de zeventiende eeuw, bij het afnemen boorte gedoopte leden. Dat is een moedige 
van de strenge tuchtpraktijk die de afge- onderzoeksthese die opnieuw recht pro 
scheidenheid van de wereld moest bewa- beert te do en aan het godsdienstige karak- 

Menno Simons. 
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ter van de kerkelijke geschiedschrijving in 
het algemeen en van de doperse in het bij 
zonder. 

Nu vertonen evenwel de doperse belij 
denissen een eigensoortig karakter, waar 
door ze zich onderscheiden van de lutherse 
en gereformeerde. Binnen het kader van de 
traditionele samenvatting van 'het geloof', 
namelijk het Apostolicum of het Nicae 
num, worden elementaire elementen van 
ethiek en kerkorde opgenomen. Dat kan 
ook niet anders, wanneer naar het oordeel 
van de dopers leer en leven tezamen gaan. 
De in het Apostolicum summier aangedui 
de 'gemeenschap van heiligen' wordt in de 
belijdenissen uitgewerkt en geprofileerd 
met aan de bijbel ontleende artikelen over 
de ambten, de sacramenten (doop, avond 
maal en voetwassing), de tucht, het huwe 
lijk, de overheid, de eed, het wapendragen, 
tot aan kledingvoorschriften (soberheid!) 
toe. Als Zijlstra, zijn stelling getrouw, de in 
houd (en niet alleen het bestaan) van de 
belijdenissen als een voortdurende toets 
steen voor de ontwikkeling van de doperse 
beweging had gehanteerd, had zijn be 
schrijving meer contouren gekregen. Daar 
voor is in de Nederlandse context een diep 
gaande vergelijking tussen de doperse en 
de gereformeerde confessionele tradities 
een voorwaarde. Alleen zo kan de weder 
zijdse bemvloeding en afstoting van de bei 
de rivaliserende geloofsopvattingen en -ui 
tingen in de verschillende stadia van de 
bestudeerde periode helder in kaart ge 
bracht worden. Maar ook zou zodoende 
niet alleen de godsdienstige, maar ook de 
culture le en maatschappelijke integratie 
van de aanvankelijke - vooral door de ver 
volging veroorzaakte - doperse wereldmij 
ding beter beschreven kunnen worden. 

Niet alleen door de ontwikkeling van de 
dopers in het kader van de geschiedenis 
van de 'publieke kerk' te plaatsen, maar ook 
door de economische en de sociaal-poli 
tieke geschiedenis van de Republiek als 
ruimere horizon te nemen, had het assirni 
latieproces der doopsgezinden nauwkeuri 
ger in kaart gebracht kunnen worden. Dit 
had ook de centrale plaats die Friesland en 
Groningen innemen in Zijlstra's studie ge 
relativeerd. Een beschrijving van dat assi 
milatie- en emancipatieproces van de 
doopsgezinden in Nederland vereist nog 
veel vooronderzoek. Hiermee is al een aan 
yang gemaakt in het kader van het inter 
universitaire project 'Elitevorming bij de 
doopsgezinden' onder leiding van prof. dr. 
PietVisser (UvA), waarbij Zijlstra na de af- 

ronding van dit boek ook betrokken was. 
Voorgaande opmerkingen moeten dan ook 
meer als desiderata voor het verdergaande 
onderzoek naar de geschiedenis der 
doopsgezinden opgevat worden, dan als 
kritiek op Zijlstra's synthese van bijna twee 
eeuwen doperse geschiedenis. 

De onderzoeksresultaten van dit boek 
zijn evident. Spiritualisme en biblicisme in 
hun onderlinge afhankelijkheid krijgen 
beide hun plaats in de beschrijving van het 
begin van de doperse beweging. De my 
then rond de voorlopers van de doperse 
beweging, in casu de Waldenzen, de Mo 
derne Devotie, de sacramentariers, maar 
ook rond het vermeende proletarische ka 
rakter ervan, worden ontzenuwd. 'De do 
perse stroming is een beweging sui generis', 
aldus de auteur, 'steunend op een brede 
laag van de maatschappij'. De Nederlandse 
dopers legitimeerden het gebruik van ge 
weld slechts in uiterste omstandigheden 
als zelfverdediging. Dit kan mede verklaren 
dat de Munsterse boodschap van een ge 
welddadige zuivering van de wereld voor 
afgaande aan de wederkomst van Christus 
hier te weinig steun yond om te slagen. De 
invloed van de uit de zuidelijke Nederlan 
den gevluchte doopsgezinden - de Vlarnin 
gen vormden rond 1600 de grootste doper 
se denominatie - wordt op waarde geschat, 
die van de Waterlanders gerelativeerd. Het 
belang van de belijdenissen in het con 
fessionaliseringsproces wordt eindelijk 
erkend en onderstreept. Onorthodoxie in 
doperse kring, zoals socinianisme en colle 
giantisme, blijken eerder uitzondering dan 
regel geweest te zijn. Opvattingen van de 
'sociniaanse haan', de collegiantische voor 
ganger van de Vlaamse gemeente te Am 
sterdam Galenus Abrahams de Haan, moe 
ten vanuit het mennniste oogpunt eerder 
als deviatie dan als norm beschouwd wor 
den. Door al deze correcties heeft Zijlstra 
een veel evenwichtiger beeld van de doops 
gezinden in de zestiende en zeventiende 
eeuw geschilderd dan uit eerdere studies 
opdoemt. Ook met betrekking tot de kwan 
titatieve gegevens is hij ontmytholigise 
rend te werk gegaan. Zijlstra schat het aan 
tal doopsgezinden halverwege de 
zeventiende eeuw op zo'n 60.000 zielen, 3% 
van de bevolking van de Republiek. Van een 
dramatische terugloop van dit getal in de 
zeventiende eeuw is hem weinig gebleken. 
Hoe de doopsgezinden naar kwaliteit en 
kwantiteit zich in de achttiende en de vol 
gende eeuwen verder ontwikkeld hebben, 
verdient nader onderzoek vanuit de bron- 
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nen, aangezien overzichtswerken van deze 
periode niet voorhanden zijn. De desidera 
ta van dit onderzoek he eft Zijlstra aan het 
slot van zijn epiloog als volgt geformuleerd: 
"De ontwikkelingen in de identiteit van de 
doopsgezinden zijn in 1680 uiteraard niet 
afgelopen. Onderzoek naar die identiteit in 
latere eeuwen, vooral ook in relatie tot het 
opkomende rationalisme van de achttien- 

de en het modernisme van de negentiende 
eeuw, is zeer wenselijk. In de hoop, dat de 
ze desiderata geen vrome wensen blijven, 
besluiten wij deze epiloog", Samme Zijlstra 
zal deze geschiedenis helaas niet beschrij 
ven. 

Sjouke Voolstra 

Norbertijner Abtenlevens 

H.Th.M. Lambooij en LA, Mol (ed.), met me 
dewerking van M. Gumbert - Hepp en P.N. 
Noornen, Vitae Abbatum Orti Sancte Marie. 
Vijf abtenlevens van het klooster Marien 
gaarde in Friesland. Hilversum (Verloren] en 
Leeuwarden [Fryske Akademy nr. 923] 2001 
- 538 p. - ISBN 90-6550-672-1. - f 88,- 

Enige tijd geleden verscheen in dit tijd 
schrift een artikel van de norbertijner prior 
van Heeswijk (N.Br.) Piet Al- inmiddels abt 
aldaar - over de "Praemonstratenzer aan 
wezigheid in Nederland".' Daarin gaf hij 
een helder overzicht van de verspreiding in 
ons land van de norbertijnen, zoals de vol 
gelingen van Norbertus van Xanten, stich 
ter van de orde van Premontre in Noord 
Prankrijk, genoemd worden. In dat artikel 
gaf hij aan, dat de norbertijnen vanaf 1163 
tot aan de Reformatie een grote circarie of 
wei 'ordesprovincie' Frisia kenden met ver 
scheidene abdijen, kloosters (in diverse 
vormen zoals dubbelkloosters, proosdijen, 
uithoven) en parochies. Van de beroemde 
abdij Bloemhof in Wittewierum in de hui 
dige provincie Groningen is tien jaar gele 
den de bekende kroniek van Emo en Men 
ko in een toegankelijke editie en vertaling 
verschenen.f Onlangs - op 14 november 
2001 - vond in 'It Aljemint', het congrescen 
trum van de Fryske Akademy te Leeuwar 
den, een symposium en een presentatie 
van het boek Vitae Abbatum Orti Sancte 
Marie. Vijf abtenlevens van het klooster Ma 
riengaarde in Friesland over het godsdien 
stig en dagelijks leven in de Middeleeuwen 
in de huidige provincie Friesland plaats. 
Een - oecumenisch - gezelschap van vooral 
historici, taalkundigen, theologen, pasto 
res en norbertijner kanunniken (en een 
zuster van dezelfde orde) uit abdijen van 
Tongerlo, Averbode (in Belgie), Heeswijk 
(N.Br.) en de priorij Hierden (bij Harder 
wijk) gaven acte de presence. 

De Abtenlevens van het in 1163 gestich 
te klooster Mariengaarde bij Hallum, vorm 
den de belangrijkste bron voor onze kennis 
van de Friese maatschappij van de twaalfde 
en dertiende eeuw. Hoewel in 1879 al door 
de doopsgezinde predikant Wybrands3 een 
editie van de abtenlevens bezorgd werd, is 
die editie opnieuw kritisch bekeken en 
thans geheel en al voorzien van een verta 
ling in modern Nederlands." In drie vitae 
worden de levens beschreven van vijf ab 
ten. De Vita Fretherici (ca. 1230) gaat over 
de stichter van Mariengaarde, Frederik van 
Hallum (abt 1163-1175). In dit werk wordt 
zijn jeugd te Hallum, zijn studiejaren te 
Munster en zijn pastoraat in Hallum be 
schreven, maar ook hoe kuis hij was, hoe 
hij bad, hoe hij voor de armen zorgde, hoe 
hij een jongetje uit de dood opwekte en zijn 
vele genezingen. De inkleding met het ha 
bijt, de kloosterstichting en diverse weder 
waardigheden van kloosterlingen komen 
aan de orde. In 1170-1175 werden de zus 
ters van het oorspronkelijke dubbelkloos 
ter van Mariengaarde overgebracht naar 
Bethlehem, het tegenwoordige Bartlehiem. 
Frederik erkende de abdij van Steinfeld in 
de Eifel als moederabdij, niet het voor de 
hand liggende Marienweerd bij Beesd. In 
zijn levensbeschrijving vinden wij ook ver 
halen rond zijn dood en begrafenis, bij 
voorbeeld een reliekdoosje, waarmee vele 
wondertekenen bij kraamvrouwen plaats 
vonden. 

De Vita Siardi (ca. 1270) geeft een goed 
beeld van de ontwikkeling van de spiritu 
aliteit binnen de abdij en haar dochter 
kloosters (Siard was abt van 1194-1230). Zo 
is deze Vita een "voertuig van heiligheids 
idealen'' (p. 45). De Vita Sibrandi, Iarici et 
Ethelgeri (circa. 1270) beantwoordt aan het 
genre van de gesta en laat zien hoe de drie 
abten Sibrand (1230-1238), Iarich (1238- 
1242) en Ethelger (1242-1259) in samen- 
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werking met de adel zich inspanden om de 
groei en bloei van het klooster te waarbor 
gen. Deze Vita staat vol realia van de Friese 
geschiedenis. Zij geeft een goed inzicht in 
het bestuur binnen en buiten het klooster 
en de onderlinge familierelaties van de 
oversten (p. 52). In de levensbeschrijving 
van Ethelger zien wij een prachtig staaltje 
om conflicten met tegenstanders te be 
slechten door middel van een zuiverings 
eed en eedhelpers. 

Sprekers op het symposium waren de 
twee hoofdauteurs van het boekwerk, Her 
man Th.M. Lambooij en J. A. (Hans) Mol en 
Arnoud-Ian A. Bijsterveld, hoogleraar aan 
de Katholieke Universiteit Brabant. Laatst 
genoemde sprak een - niet in het boek 
opgenomen - rede uit: "Kronieken, gesta, 
heiligenlevens en mirakelboeken: norber 
tijnen schrijven geschiedenis". Hij beklem 
toonde onder meer dat, waar vroeger dit 
genre literatuur meer dan eens afgedaan 
werd als hagiografisch en dus onhistorisch, 
thans het besef doordringt dat de oorkon 
den, die veelal wei als betrouwbaar en dus 
als historisch belangrijk golden, evenzeer 
ideologisch gekleurd zijn en dat verhalende 
bronnen veelal een overvloed aan be 
trouwbare feiten bevatten. 

In deel I besteedt allereerst Lambooij 
aandacht aan het Brusselse handschrift, de 
geestelijke en literaire wereld van Marien 
gaarde, de receptie van de abtenlevens 
sinds de uitgave van Wybrands - over dit 
laatste sprak Lambooij op genoemd sym 
posium - en met name de vorm en functie 
van de Vitae. De omgang met bijbel, kerk 
vaders, de liturgie, het zielenheil, preken, 
ascese en devoties wordt nader geanaly 
seerd, waarbij de auteur talrijke deskundi 
gen op deze terreinen he eft geraadpleegd." 
Zo komt de spiritueel-monastieke context 
naarvoren. 

Op het symposium sprak de tweede 
hoofdauteur, Hans Mol, over "De beste weg 
ten hemel? De cistercienzer concurrentie 
en het zelfbeeld van de Marierigaar 
der kloosterlingen". Het verhaal maakt 
tevens deel uit van het boek (p. 98-109). 
Mol plaatst de norbertijnerabdij in het 
Friese kloosterlandschap: de benedictij 
nen, de augustijner koorheren en met na 
me een niet ver van Hallum gelegen gele 
gen klooster (abdij) van Klaarkamp bij 
Rinsumageest, dat van de cistercienzers 
was. Laatstgenoemden hadden volgens de 
norbertijnen te veel van hun principes la 
ten varen. Daarom was de orde van Pre 
montre een beter alternatief (maar wei op 

het scrupuleuze af). Enerzijds was er rivali 
teit, anderzijds was coexistentie van beide 
orden goed mogelijk: het grondgebied van 
beide orden lag meer dan eens naast elkaar. 
De families spreidden hun zonen en doch 
ters over beide orden, zodat ook de verhou 
dingen in evenwicht bleven. 

Naast Mol heeft ook Paul Noomen op 
sociaal-historisch gebied bijgedragen aan 
dit boek. Noomen besteedt aandacht aan 
de sociaal-economische context door in te 
gaan op de Friese samenleving. Hij gaat in 
op de discussie boerenvrijheid versus 
adelsheerschappij, het parochiewezen, de 
domaniale aspecten van de Friese adel, al 
lodiale aspecten en analyseert enkele bij 
Mariengaard betrokken adellijke families. 
In historigrafisch opzicht rekent hij af met 
oudere opvattingen over het ontbreken van 
domaniale en feodale wortels. 

Deel II bevat de editie en de vertaling. 
Bij dit laatste zijn de vertalers de historicus 
Lambooij en de latinist Marijke Gumpert 
Hepp zo dicht mogelijk bij het oorspronke 
lijke Latijn gebleven. 

Naar mijn oordeel bevat de voor ons lig 
gende editie - veel meer dan genoemde uit 
gave van de kroniek van het klooster 
Bloemhof te Wittewierum, en ook bijvoor 
beeld de vertaling van de verhalen van de 
Rijnlandse monnik Caesarius van Heister 
bach" - een toegevoegde waarde. Met name 
leidt de mate waarin met behulp van vele 
deeldisciplines als bodemkunde, naam 
kunde, bezitsreconstructies, patrocinia de 
geschiedenis van Mariengaarde, het Friese 
kloosterwezen en de Friese maatschappij 
beschreven worden, tot een standaardwerk 
over middeleeuws Friesland. De 130 blad 
zijden van deel I van het boek geeft meer 
aan dan het woordje "inleiding" op het ti 
telblad van het boek vermeldt. Men treft er 
een complete historische stu die aan. Daar 
bij dient men te beseffen, dat "na de Vitae 
van de missionarissen Willibrord, Bonifati 
us, Willehad en Liudger en de goederenre 
gisters van de oude abdijen Fulda en Wer 
den de premonstratenzer historiogra 
fie van Mariengaarde en Wittewierum 
chronologisch het eerstvolgende samen 
hangende bronnencomplex van enige om 
vang [is] over de middeleeuwse samen 
leving in de Friese landen." (p. 109). 
Kortom, wij hebben te maken met een be 
langrijke bron en een grondige historische 
studie met spiritueel-monastieke, sociaal 
economische en institution eel- juridische 
aspecten. Door vergelijking met de kroniek 
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van Bloemhof te Wittewierum en de analy 
ses van het grondbezit zien wij ook de over 
eenkomsten en verschillen tussen wes 
terlauwers Friesland (het huidige Fries 
land) en de Ommelanden (oosten van de 
Lauwers). Opvallend is ook dat reguliere 
geestelijken zich niet veel gelegen lie ten 
aan de bisdomgrenzen zoals Utrecht en 
Munster. 

De editie is voortreffelijk afgewerkt met 
een vijftal voortreffelijke kaarten, zestien 
afbeeldingen, twee schema's van familie 
verwantschappen, een uitgebreide biblio 
grafie, een handige index van persoons- en 
plaatsnamen (inclusief op de voetnoten!), 
een index van zaken en begrippen, vooral 
ook van Latijnse begrippen. Uiteraard zijn 
er enkele onvermijdbare drukfoutjes. Maar 
ik beperk mij in dit verband tot een opmer 
king en een ornissie. Het zou wenselijk 
geweest zijn als het weinige Fries in dit 
boek, dat van de predikant-historicus G.A. 
Wumkes (p. 16) vertaald zou zijn. In de bi 
bliografie zocht ik tevergeefs naar het arti 
kel van Mol over de dominicanen.? 

De medievistiek heeft met dit teamwork 
van protestante en katholieke deskundigen 
een grote stap voorwaarts gemaakt. Maar 
ook de provincie Friesland en de norbertij 
nen mogen trots zijn. 

Guus Bary 

1. P.Al o.praem., "Premonstrantenzer aanwezigheid 
in Nederland', in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerk 
geschiedenis.Z (1999) 67-75. 
2. H.P.H. Jansen en A. Ianse (ed.), Kroniek van het 
klooster Bloemhof te wiueioierurn (inleiding, editie 
en vertaling), Hilversum 1991. 
3. A.W. Wybrands (ed.), Gesta abbatuni ani sancte 
Marie. Gedenkschriften van de abdij Mariengaarde 
in Friesland, Leeuwarden 1879. Ter onderscheiding 
en als lichte verbetering van de heden gepresenteer 
de studie hebben de huidige samenstellers het 
woord "Gesta' veranderd in "Vitae" en de ondertitel 
aangepast. 
4. Ik ga hier voorbij aan het in het boek besproken 
proefschrift van DA Wumkes, Sibrandus Leo's ab 
tenleuens del" Friesche kloosters Mariengaard en Lid 
lum, Bolsward 1929. 
5. Overigens is de auteur niet consequent in de aan 
duiding ofiemand wei ofgeen "pater" is. Op p. 17-18 
worden de franciscanen en een norbertijn (sic!) "pa 
ter" genoemd, terwijl op biz. ix dat niet gezegd wordt 
van de [dominicaner pater] Hollaardt uit Nijmegen 
(lees: Berg en Dal). 
6. Iaap van Moolenbroek, Mirakels historisch. De 
exempels vall Caesarius van Heisterbacn over Neder 
land en Nederlanders, Hilversum 1999. 
7. Op p. 425 noot 162 wordt naar dit artikel verwe 
zen. Als aanvulling noem ik het hier: J.A. Mol, "Het 
Leeuwarder Dominicanenklooster in de Middeleeu 
wen", in: B. van Haersma Burna e.a., Dominicusdag 
1245-1995. 750 jaar Dominicaanse aaruoezigheid in 
Leeuuiarden. Leeuwarden 1996, 20-31. 

BOEI<ENNIEUWS ~-------------------------- 
Signalement 

• Kees Knijn, Schoolbel en kerkklok. Een le 
ven in het katholiek ondenuijs. (Memo 
Reeks 9). Nijmegen [Valkhof Pers] 2001. - 
183 p. - ISBN 90-5625-090-6 - f 32,50. 

Deze sympathieke autobiografie van 
een oud-onderwijzer is in kerkhistorisch 
opzicht interessant omdat de auteur in zijn 
terugblik op zijn leven voor de klas vooral 
aandacht besteedt aan de plaats van kerk 
en godsdienst in het katholiek onderwijs in 
de jaren 1939-1994. In zijn eerste schoolja 
ren, als consument zogezegd, stond de ver 
binding tussen school en kerkelijk leven 
nog buiten kijf: de schoolmis, in klasver 
band naar de biechtstoel, en religieuze 
sancties op ondeugend gedrag. Zoals zove- 

len verliet Knijn voortijdig het klein-semi 
narie en volgde een opleiding tot onderwij 
zer, allag de roeping er aanvankelijk niet zo 
heel dik op. Als leerkracht in het lager on 
derwijs was hij werkzaam aan diverse scho 
len en maakte hij mee hoe de vernieuwin 
gen in de katholieke kerk ook de school niet 
onberoerd lieten. Voor generaties opgroei 
ende katholieken had de van-buiten-te-le 
ren catechismus volstaan, maar vanaf de 
jaren zestig volgde de ene catechetische 
methode de andere in hoog tempo op. 
Toen Knijn het onderwijs verliet, was de ka 
tholiciteit hoogstens nog het voorwerp van 
moeizame beschouwingen over identiteit, 
voor zover het thema al ter sprake kwam. 
(Gian Ackermans) 

n6 TNK JG. 4 '2001' 



PERSOONLI]K PROFIEL 

* Naam, voornaam/voorletter(s) 
Caspers, Charles (Carolus Matheus Antoni 
us). 

* Geboortejaar en -plaats 
1953, Nijmegen. 

* Studierichting en -plaats 
Theologie, aan de Theologische Faculteit 
Tilburg. 

* Wat is/zijn uw huidige functie(s)? 
Stafmedewerker van het Titus Brandsma 
Instituut te Nijmegen. Daar verricht ik on 
derzoek in het kader van het universitaire 
programma Christelijk Cultureel Erfgoed, 
tevens verzorg ik colleges spiritualiteit ten 
behoeve van de Theologische Faculteit van 
deKUN. 

* Hoe luidt de titel van uw voornaamste 
publicatie tot op hedent 
De eucharistische uroomheid en het feest 
van Sacramentsdag in de Nederlanden tij 
dens de Late Middeleeuuien (Leuven 1992) 
heb ik zelf geschreven; het lexicon Bede 
uaartplaatsen in Nederland (Amsterdam! 
Hilversum 1997, 1998, 2000) heb ik samen 
met Peter- Jan Margry en vele anderen in el 
kaar gezet. 

* Waarover gaat uw huidige voornaamste 
onderzoek? 
Ik onderzoek de vroomheid van de zusters 
van het gemene leven en van de koorzus 
ters van de congregatie van Windesheim, 
en die vroomheid vergelijk ik met die van 
de mannelijke devoten, maar ook met die 
van andere vrouwelijke religieuzen. Omdat 
vroomheid tal van aspecten he eft, of zelfs 
als verzamelnaam gebruikt kan worden 
voor aile religieuze uitingen en houdingen, 
spits ik me allereerst toe op de gods- en Ie 
zusbeelden van de vrouwelijke devoten. 
Die 'beelden' komen we tegen in de liturgie 
die toen gevierd werd, in de verering van 
Maria en andere heiligen, in devoties; alle 
maal onderwerpen waarover ik zo nu en 
dan publiceer. 

* Hebt u een favoriete bijbeltekst. Zo ja, 
welke? 
Het verhaal van de vijfwijze en de vijf dwa 
ze maagden (Matteiis 25:1-13), of schoon ik 
nog altijd te doen heb met die dwaze maag 
den. 

* Wie is uw favoriete figuur uit de geschie 
denis van het christendom? 
Voor Matteo Ricci heb ik veel bewondering, 
aI is hij er niet in geslaagd om China te be 
keren. Savonarola vind ik ook geweldig, en 
wij allen gaan de geschiedenis in als de tijd 
genoten van Johannes Paulus II. 

* Stel: u krijgt een jaar volledige vrijheid 
om u aan studie en onderzoek te wijden. 
Wat gaat u doent 
Ik wil nog een reeks boeken schrijven over 
spannende onderwerpen, zoals: het lot van 
een Bossche heks (eind 16de eeuw); de lot 
gevallen van een Brusselse sekte (begin 
16de eeuw); een avontuur dat Erasmus in 
1510 beleefde; een akelig godslasterlijk ge 
beuren in 18de-eeuws Luxemburg. Een 
zo'n boekje zou ik willen schrijven. Verder 
wil ik op reis gaan: rondtouren in Italie en 
Spanje, dat telt als studie. 

* Wat is uw favoriete boek op uw vakge 
biedt 
Het Herfsttij der Middeleeuuien van Iohan 
Huizinga. Een tijdloos boek: omdat de 
schrijver zo mooi in paradoxen spreekt, is hij 
niet vast te pinnen op verouderde inzichten. 

*Welk recente publicatie op uwvakgebied 
heeft veel indruk op u gemaaktt 
Geen. 

* Welk boek op uw vakgebied zou beslist 
ooit geschreven moeten worden, zij het 
niet noodzakelijk door u zelf? 
Een mooie, dikke en diepgravende geschie 
denis van de kerkgeschiedenis, vanaf het 
begin van de kerkgeschiedenis tot he den. 

* Is er een ontwikkeling op uw vakgebied 
die u betreurt; zo ja, welke? 
Historici uit Engelstalige landen zijn vaak 
niet bij in historiografisch opzicht, omdat 
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zij geen andere dan hun eigen taal kunnen 
lezen. Veel collega's van het Continent wil 
len compatibel zijn met hun Angelsaksi 
sche coli ega's en zijn daarom bereid om al 
les wat niet in het Engels is geschreven te 
negeren. Het vak geschiedenis telt dan ei 
genlijk maar voor spek en bonen. 

* Is er een ontwikkeling op uw vakgebied 
die u toejuicht; zo ja welke? 
Misschien zie ik het door een roze bril, mis- 

schien hangt het echt in de lucht, maar ik 
ontmoet steeds meer studenten en acade 
mici met interesse voor kerkgeschiedenis, 
vooral de geschiedenis van de vroomheid. 
Ik denk dat het samenhangt met mondiali 
sering en de ontmoeting met andere cultu 
ren. Omdat niets meer vanzelfsprekend is, 
wil men meer weten over de eigen wortels, 
en dan kom je vanzelf uit bij 'het geloof der 
vaderen'. 

VERENIGINGSNIEUWS 

VNK bezocht Breda 
Onder het motto 'De zin van de Brabantse 
kerkgeschiedenis' organiseerde de VNK in 
samenwerking met de Stichting Brabants 
Heem, de Historische Vereniging Brabant, 
de Bijzondere Leerstoel Cultuur in Brabant 
en de Stichting Brabantse Regionale Ge 
schiedschrijving op 24 november jl. de der 
tiende Dag van de Kerkgeschiedenis te Bre 
da. De bijeenkomst vond plaats in de 
sfeervolle entourage van de Waalse Kerk en 
onder dubbele bisschoppelijke zegen: on 
der de ruim 100 aanwezigen bevond zich 
niet aileen de bisschop van Breda Mgr. 
M.P.M. Muskens, maar ook diens voorgan 
ger Mgr. H.CA Ernst. 

Na een openingswoord van de omnipre 
sente VNK-voorzitter Paul Abels verzorgde 
de huidige Bredase bisschop een eerste 
lezing over het nut van de kerkgeschiede 
nis in het algemeen. De volledige tekst van 
zijn lezing is opgenomen in deze aflevering 
vanTNK. 

A.JA Bijsterveld, hoogleraar Cultuur in 
Brabant aan de KUB te Tilburg, ging daarna 
in op de beleving van het 'rijke roomse le 
ven' in West-Brabant tijdens de periode van 
voltooide verzuiling (1917-1967). Met inte 
ressante anekdotes uit egodocumenten liet 
hij zien hoe de West-Brabantse katholieken 
vaak in gehoorzaamheid, ook in lijdzaam 
heid, soms in eigenzinnigheid en af en toe 
zelfs in verzet omgingen met de voorge 
schreven orde van de kerkelijke hierarchie. 

Na de middagpauze, die gelegenheid 
bood voor een bezichtiging van de Bredase 
kerken, gaf Ch.C.M. de Mooij als derde 
spreker de kerkhistorische dag ook een 
protestantse inkleuring. De adjunct-direc 
teur van het Noord-Brabantse Museum in 

's-Hertogenbosch schetste de reformatie te 
Bergen op Zoom in de late zestiende eeuw. 
Vervolgens duidde hij de factoren die heb 
ben geleid tot een dominante protestantse 
aanwezigheid in de Markiezenstad om 
streeks 1650, die echter in de anderhalve 
eeuw daarna weer gevolgd werd een sterke 
groei van de katholieke gemeenschap. De 
lijvige dissertatie die De Mooij over dit on 
derwerp he eft geschreven (besproken in 
TNK 4/98) biedt een schat van (nadere) in 
formatie. 

De lezingen werden afgesloten met een 
bijdrage van J.J. Brouwers over kerken 
bouw en -afbraak in Breda. Met kantteke 
ningen rond de sluiting en de sloop van de 
Maria Hemelvaartskerk en de kathedraal te 
Breda gaf hij niet aileen aan welke lokale 
factoren hierbij in het geding waren, maar 
hoe ook in meer algemene zin het beleid 
van het Tweede Vaticaans Concilie na 1966 
in de Baroniestad werd doorgezet. 

Na afloop van de vierde lezing ontvin 
gen dhr. Wierckx (Stichting Brabants 
Heem), mevr. Van den Dennen (Historische 
Vereniging Brabant) en oud-VNK-voorzit 
ter H. ten Boom de eerste exemplaren van 
de (alweer) Dertiende Verzameling Bijdra 
gen van de VNK in uit handen van VNK 
voorzitter Abels. De presentatie van deze 
nieuwste kerkhistorische bundel onder de 
titel Van Tu/eeen Ben met twaalf bijdragen 
over vele aspecten van de West-Brabantse 
kerkgeschiedenis, markeerde het einde van 
de succesvol verlopen Kerkhistorische Dag. 
Voor f 30,- (winkelprijs f 59,50) kunnen 
VNK-leden in het bezit komen van de bun 
del (bestellingen: Sleedoornsingel 1, 2803 
BZ Gouda, tel. 0182-537272). 
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BOEIZENNIEUWS ~~----------------------- 
Besprekingen 

• Ellen Tops, Poto's met gezag. Een semio 
tisch perspectief op priesterbeelden 1930- 
1990, Nijmegen [Van Tilt] 2001. - 335 p. - 
ISBN 90-75697 -44-9 - f 49.90. 

Ie zult ze de kost geven, historici die pas 
op zoek gaan naar illustraties voor hun 
schrijfsels wanneer een redactie of een uit 
gever aandringen op 'plaatjes, omdat die 
het niet altijd even sprankelende vertoog 
kunnen opleuken. Dit Nijmeegse proef 
schrift maakt duidelijk dat foro's eigen 
soortige maar voor de contemporaine ge 
schiedenis onontbeerlijke bronnen zijn. 
Historici moeten toto's leren lezen. De 
schrijfster van dit Nijmeegse proefschrift, 
filosofe en communicatiewetenschapper, 
heeft haar materiaal met name geput uit de 
rijke archieven van het Katholiek Docu 
mentatie Centrum. In haar stu die staan fo 
to's centraal van priesters in een periode 
waarin het Nederlandse katholicisme en 
kerkelijke gezagsdragers een ingrijpende 
ontwikkeling doormaakten. Behalve snaps 
hots en persfoto's analyseerde zij ook foto 
boeken van Martien Coppens, Catrien 
Ariens en Bertien van Manen. 

Tops heeft er naar gestreefd de foto 'rela 
tief onafhankelijk van geschreven bronnen' 
te benaderen, en deed dus geen uitdrukke 
lijk onderzoek naar de achtergrond. De 
schrijfster is zich van die context intussen 
wei heel goed bewust. Haar interpretaties 
zijn soms wat willekeurig, maar in elk geval 
zetten haar beschrijvingen de lezer aan tot 
zorgvuldig kijken. Boeiend zijn bijvoor 
beeld de laatste twee hoofdstukken gewijd 
aan twee bisschoppen die beiden, hoe ver 
schillend ook, de Nederlandse beeldvor 
ming rond de katholieke clerus nadrukke 
lijk hebben bepaald: bisschop Bekkers van 
Den Bosch en bisschop Gijsen van Roer 
mond. Dat de een zich wei en andere zich 
niet in algemene populariteit mocht ver 
heugen, gaat ongetwijfeld mede terug op 
de flatteuze dan wei malicieuze wijze waar 
op persfotografen hen portretteerden. 

De schrijfster analyseert haar materiaal 
met behulp van de semiotiek: de discipline 
die het functioneren van tekensystemen 
onderzoekt, zich daarbij meestal op tek 
sten richt, maar oak bij de analyse van fo 
to's kan worden toegepast. De keuze voor 

dat instrumentarium leidt in dit boek wel 
iswaar tot hooggestemde bespiegelingen, 
maar deze worden nauwelijks met de con 
crete foro's in relatie gebracht, zodat al 
thans deze lezer achterblijft met de vraag 
wat al die gewichtigheden - duistere franse 
citaten en zo - nu aan extra inzichten heb 
ben opgeleverd. Dat neemt niet weg dat ik 
dit een heel boeiend en leerzaam proef 
schrift vind. Als zodanig van harte aanbe 
volen. (Gian Ackerrnans) 

• Henk Duits, Ton van Strien, Een intellec 
tuele activist. Studies over Leven en werk van 
Philips van Marnix van Sint Aldegonde, Hil 
versum [Verloren] 2001. -126 p. - ISBN 90- 
6550-669-1 - f 29,50. 

Bijna drie jaar (sic!) nadat de vierhon 
derdste sterfdag van Marnix van Sint Alge 
donde werd herdacht met een symposium 
aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, 
zijn de bijdragen van de sprekers via deze 
bundel voor een breder publiek toeganke 
Jijk. Blijkbaar heeft de academische wereld 
nog steeds moeite met marktgericht den 
ken. De late verschijningsdatum van de bij 
dragen illustreert waarschijnlijk ongewild 
de enigszins tanende belangstelling voor 
deze kleurrijke en veelzijdige zestiende 
eeuwer. Waar ter gelegenheid van eerdere 
herdenkingsjaren complete biografleen 
van Marnix verschenen en prachtig uitge 
voerde herdenkingsboeken, moet hij het in 
wetenschappelijk Nederland dit keer doen 
met een eenvoudige en uiterlijk matig ver 
zorgde bundel. Tijdens de officiele herden 
king op 12 december 1998 in Vlissingen 
werd wei een herdenkingsboek gepresen 
teerd voor een breder pubJiek. Deze fraai 
geillustreerde uitgave ligt inmiddels al in de 
rams], waardoor de thans voorliggende uit 
gave nog sterker een geur van mosterd na 
de maaltijd meekrijgt. 

Het etiket Een intellectuele activist komt 
op het eerste oog enigszins anachronis 
tisch over. Bij lezing van de negen zeer 
compacte bijdragen blijkt de titel echter 
goed gekozen. De auteurs geven immers 
een modern, twintigste-eeuws portret van 
Marnix, door het accent niet zozeer te leg 
gen op zijn persoon en de inhoud van zijn 
denkbeelden, maar op zijn werkkracht en 
invloed op velerlei terrein. Het minst ver 
rassend is daarbij de karakterisering van 
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Marnix als een calvinistisch propagandist 
door Van Deursen. Guido Marnef laat hem 
zien in de hoedanigheid van bestuurder in 
het belegerde Antwerpen. Rudolf De Smet 
richt zich op Marnix' voornaamste wapen, 
namelijk zijn taalvaardigheid. 

In een bijdrage van C. Augustijn over 
Marnix als theoloog ligt de nadruk op zijn 
polemische kracht. Zijn geschriften tegen 
andere religies hebben lange tijd een be 
langrijke mobiliserende rol gespeeld in de 
strijd tegen rooms-katholieken en vrijgees 
ten. In het verlengde daarvan mag ook zijn 
kindercatechismus niet onvermeld blijven, 
die centraal staat in een bijdrage van Leen 
dert Groenendijk. Van geheel andere aard is 
het handboek voor de jonge edelman, dat 
Marnix schreef voor Jan de Oude van Nas 
sau. Het geschrift was niet bedoeld voor 
bredere verspreiding, maar kreeg toch eni 
ge bekendheid toen het in 1615 te Franeker 
werd uitgegeven. Willem Frijhoff geeft op 
basis van dit geschrift inzicht in de door 
Marnix uitgedragen opvoedingsstrate 
gieen. In bijdragen van Wille mien de Vries 
en Ton van Strien wordt ten slotte ook nog 
aandacht geschonken aan de niet-kerkelij 
ke/politieke kanten van deze zestiende 
eeuwer, te weten zijn liefbebberij voor tui 
nen en voor literatuur. 

Het boek wordt ingeleid met een be 
schouwing van Henk Duits over de waarde 
ring van Marnix in de zestig jaar die zijn 
verstreken sinds de laatste grote herden 
king en uitgeluid met een bibliografie van 
aile geschriften die in deze periode het licht 
zagen. Hiermee verdient deze bundel - zij 
het met enige vertraging - toch een belang 
rijke plaats in de inmiddels omvangrijke 
Marnix-literatuur. Zie voor een ander nut 
tig overzicht van het werk van Marnix: Ioop 
de Waard, Marnix tussen wierook en mod 
der. Bibliografie van de literatuur (1573- 
1998), te vinden op de internetsite 
www.hum.uva.nl/nhl! marnix. (Paul Abels) 

• Ioos van Vugt, In zorgzaamheid en een 
voud. De Praters van Utrecht in jaren van 
verandering en overdracht, 1965-2000. Ne 
derland, Indonesie, Kenia. (Scripta 
KDCIKSC 14). Budel-Nijmegen [Damon] 
2001. - 319 p. - ISBN 90-5573-204-4 - f 40,-. 
('Ie bestellen bij: Katholiek Studiecentrum, 
Postbus 9103, 6500 HD Nijmegen. Tel. 024- 
3615959) 

De Fraters van Utrecht zijn een congre 
gatie van broeders die zich sinds hun stich 
ting in 1873 vooral toeleggen op het onder 
wijs. Officieel heten zij Fraters van Onze 

Lieve Vrouw van het Heilig Hart. In Neder 
land waren zij tot enkele decennia geleden 
werkzaam in een groot aantal scholen en 
internaten. Daarbij kozen zij bewust voor 
werk met jongens uit eenvoudige, met na 
me arbeiderskringen. Vanaf 1928 respectie 
velijk 1958 zijn zij ook in Indonesie en Ke 
nia werkzaam. In Nederland (en Kenia) is 
hun aantal sinds 1970 wegens het uitblij 
ven van nieuwe leden sterk teruggelopen. 
In Indonesie is de gemeenschap echter nog 
heel vitaal. Sinds 1995 fungeert de fraterge 
meenschap in Indonesie als zelfstandige 
provincie. Ook daar is men vooral in het 
onderwijs werkzaam. 

Het boek kwam tot stand naar aanlei 
ding van het 125-jarig bestaan in 1998. 
Toen besloot het algemeen bestuur van de 
congregatie haar geschiedenis te laten be 
schrijven vanafhet midden van de jaren ze 
stig. Toen werd immers het Tweede Vati 
caanse Concilie afgesloten, dat een 
belangrijke aanzet he eft gegeven tot de be 
zinning van de vele religieuze gemeen 
schappen op hun idealen en taken. Die be 
zinning veroorzaakte heel wat beroering, 
ook bij de Fraters van Utrecht. Waar eertijds 
de (algemene) overste hoegenaamd alles 
had bepaald, werden nu - met vallen en 
opstaan - vormen van inspraak beproefd. 
Een fundamentele koerswijziging - in de 
zin van een keuze voor nieuwe collectief te 
dragen projecten - bleef uit. Niet aileen 
maakte de opkomst van de bureaucratie de 
spontane aanvaarding van werkterreinen 
onmogelijk. Onder de broeders bestond 
ook geen consensus over de nieuwe rich 
ting. En uiteindelijk bleek dat de vergrij 
zende gemeenschap geen ingrijpende ver 
anderingen meer aankon. 

Ioos van Vugt heeft inmiddels diverse 
studies over broedercongregaties het licht 
do en zien. Doorgaans gebeurde dat, zoals 
ook hier, in opdracht. Dit heeft echter geen 
atbreuk gedaan aan de kwaliteit van het 
boek. Het is zowel op archiefonderzoek ge 
baseerd als op interviews met de leden van 
de congregatie, ook in Indonesie en Kenia. 
Het is helder geschreven, met onmiskenba 
re empathie, maar zonder controversiele 
kwesties te verdoezelen. Een punt van kri 
tiek moet me wei van het hart. De auteur 
heeft het verhaal bewust opgebouwd op de 
driehoek van werkzaamheden, gemeen 
schappelijk leven en religieus leven. Dat is 
een valide opzet, maar het laatste element 
krijgt relatiefweinig aandacht. (Gian Acker 
mans) 
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En God bleef toch in Mokum 
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Van tweeen een 

Kerk en West-Brabant door de eeuwen heen 
P.H.AM. Abels, E.H. Bary, AI.A Bijsterveld, O. Thien (red.) 

De bijdragen in deze bundel bieden een lokale illustratie en 
verkenning van de kerkhistorische ontwikkelingen in 

West- Brabant: van de interactie tussen kerk en wereld in de 
Middeleeuwen, via de omwentelingen gedurende de Bataafse 

Republiek tot de periode van de secularisatie in de 
jaren zestig van de vorige eeuw. Vim ttoeeen een ontsluit de 

unieke geschiedenis van West-Brabant en legt deze 
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