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Kerkgeschiedenis

en de kunst

it kunsthistorisch oogpunt was de Beeldenstorm van 1566 en de daaropvolgende
zuivering van kerkgebouwen de grootste ramp die Nederland ooit heeft getroffen.
Een schat aan kunstwerken ging daarbij voorgoed verloren en daarmee werd ook
ons venster op de geloofsbeleving van de middeleeuwer in ernstige mate verduisterd.
Kunst in de middeleeuwen stond immers voor het grootste deel in dienst van kerk en religie en vormde de meest zichtbare en tastbare manifestatie van individuele religiositeit
van kunstenaars, opdrachtgevers en aanschouwers. De Reformatie, met haar verabsolutering van de Schrift en het Woord, he eft op deze rigoureuze wijze de kunst vrijwel geheel uit
het pratestantse kerkelijke leven verbannen en voor lange tijd een taboe gelegd op de
religieuze inspiratie van beeldende kunstenaars.
Kerkgeschiedenis en kunstgeschiedenis hebben door deze ontwikkeling maar moeizaam
een warme relatie kunnen ontwikkelen. Nog steeds gebruiken kerkhistorici de kunst vooral om hun verhalen over religiositeit en kerkelijk leven te voorzien van aantrekkelijke
plaatjes, teneinde vooral de leesbaarheid te vergraten. Daar staat tegenover dat kunsthistorici zich vaak uitputten in gedetaiUeerde stijl-technische beschrijvingen van objecten,
zonder zich serieus te verdiepen in de religieuze drijfveren van de scheppers. In toenemende mate wordt echter wederzijds erkend dat kunstuitingen, hoe primitief of onbeholpen zij soms ook zijn, een grate mogelijkheid bieden om scherper zich te krijgen op de
religieuze beleving van mens en uit andere tijden.
De Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis tracht deze bijzondere betekenis van
beeldende kunst voor de religie regelmatig tot uitdrukking te brengen in haar activiteiten.
Zij he eft in de afgelopen jaren een uitstekende relatie opgebouwd met Museum Het
Catharijneconvent in Utrecht, dat beschikt over veruit de rijkste en meest gevarieerde collectie kerkelijke kunst in Nederland. Aangezien dit museum zich net als de VNK richt op
alle christelijke denominaties, vormt het een vanzelfsprekende 'partner' die ons telkenjare
gastvrij onderdak biedt voor lezingen en de jaarvergadering (zie ook het fotoverslag van de
liturgische modeshow, elders in dit nummer).
Daarnaast besteedt ook dit tijdschrift regelrnatig aandacht aan kunsthistorische onderwerpen. Dit keer betreft het een artikel van Jan de Hondt over een merkwaardige panoramaschildering van Jeruzalem, die weliswaar niet van grate kunsthistorische waarde was,
maar een fraaie illustratie vormt van het eind negentiende eeuw in zwang gerakende bijbelse orientalisme in Nederland. In de dit keer omvangrijke boekenrubriek wordt de
kunsthistorie evenmin genegeerd. De redactie kon echter toch niet geheel he en om de traditionele functie van kunst als louter iUustratie, hetgeen moge blijken uit de plaatjes bij
het artikel van Daniela Muller over ketters.
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Een rooms spektakelstuk.
Ret Jeruzalempanorama van
Anthonius brouwer (1891)
Jan de Hond
P 20 december 1880 opende koning De meest omstreden pogingen de bijbel in
Willem III het nieuwe Amsterdamse zijn historische context te interpreteren
Panoramagebouw.!
Deze rotonde waren twee biografieen van [ezus: Das Leben ]esu door David Friedrich Strauss uit
was gelegen aan de Plantage Middenlaan,
vlakbij Artis, en was gemspireerd op een 1835 en La vie de Jesus door Ernest Renan
soortgelijk gebouw te Parijs. Het eerste uit 1863. Critici verweten Strauss en Renan
ronddoek dat hier tentoongesteld werd, afbreuk te do en aan het goddelijke karakter
was een werk van de Nederlandse schilder van Christus.
Met de nieuwe belangstelling voor de
Paul Tetar van Elven: Het beleg van Haarlem in het jaar 1573. Het doek werd in 1887 historische context van de bijbel groeide
afgelost door De verwoesting van Pompei ook de interesse voor de Orient. Kennis van
van de Belg Ch. Castellani dat twee jaar oud-oosterse culturen, zoals de Egyptische,
later op zijn beurt weer moest plaats ma- Babylonische of Assyrische, werd van
ken voor het beroemde Gezicht op Scheve- steeds groter belang geacht voor een beter
ningen van H.W. Mesdag, het enige Neder- begrip van de bijbel. Maar ook de zeden en
landse panorama dat bewaard is gebleven gewoonten van de eigentijdse bevolking
en tegenwoordig nog te zien is in Den van het Heilige Land konden een nieuw
licht werpen op het Oude en Nieuwe TestaHaag.
In november 1891 opende het Panora- ment. De meeste Europeanen waren irnmagebouw zijn poorten om de bezoekers mers van mening dat het Oosten, in tegeneen geheel nieuwe attractie voor te schote- stelling tot het dynamische Westen, een
statisch karakter had. Deze onveranderlijklen: een panorama van de katholieke schilder Anthonius Brouwer (1827-1908) met heid van het Oosten, een van de hardnekals onderwerp De Kruisdraging en De kigste koloniale stereotypen, bood als het
Kruisdood van Christus. Brouwers cirkel- ware de garantie dat Palestina en zijn buurvormige schilderij mat maar liefst 112bij 15 landen sinds de bijbelse tijden nauwelijks
meter en had een diameter van bijna 35 waren veranderd. Dit had tot gevolg dat vemeter; al met al zo'n 1680 vierkante meter Ie westerlingen naar Palestina togen op
beschilderd doek. Maar Brouwers panora- zoek naar 'Ievende bijbelillustraties'. Zo
ma verdient niet aileen aandacht vanwege schreef de Roermondse seminarie-profeszijn reusachtige afmetingen. Het doek is sor I.M.L. Keuller, die rond de eeuwwisseook een van de opmerkelijkste voorbeel- ling het Heilig Land bezocht, in zijn reisden van het bijbels orientalisme, een in de boek dat, dankzij de gehechtheid aan
Nederlandse kunst vrij zeldzame stroming tradities en afkeer van vernieuwingen van
de oosterlingen, een reis naar het Heilig
uit het eind van de negentiende en het beLand van groot didactisch belang was voor
gin van de twintigste eeuw.
het begrip van de bijbel: "Dit taai conservaHet bijbels orientalisme
tisme maakt eene reis door Palestina [ ... J tot
een zeer belangwekkende en leert de zeden
De opkomst van het bijbels orientalisme in en gewoonten kennen, die in de heilige
de negentiende-eeuwse kunst hangt nauw boeken ter sprake komen.t" Een pelgrimasamen met nieuwe ontwikkelingen in de ge naar Palestina was niet alleen een reis
toenmalige exegese. Het bijbelonderzoek naar een andere plaats, maar ook een reis
ontving in die eeuw een belangrijke impuls naar een andere tijd: de tijd van de bijbel.
door de filologie en de archeologie. Voor- Daarom trokken Keuller en zijn tijdgenoten
uitstrevende exegeten zagen de bijbel als bij het zien van jonge vrouwen die in Nazaeen literaire tekst die, zoals elke historische
reth water haalden bij een put steevast de
tekst, diende te worden gemterpreteerd vergelijking met Maria. Een overnachting
vanuit de historische en culturele achter- in een tent onderweg was van een 'aartsvagrond waarin deze tot stand was gekomen. derlijk' karakter, en een arme Arabier in ka-
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Anthonius Brouwer,
Het Jeruzalem-panorama (detail): Christus'
kruisdood. "Op eenigen
afstand v66r het kruis,
waarneven

de soldaten

dobbelen om het kleed
zonder naad, staan vele
mannen en vrouwen en

velen die Hem uit Galilea gevolgd waren; de
meesten in aanbiddende houding en sommigen zich plat ter aarde
werpende. ( .. ) Hevige
schrik en angst [doen]
eene groote menigte
van alJe standen en volkeren in allerijl vluchten."

meelharen mantel deed onherroepelijk
denken aan Johannes de Doper.
De opvatting dat het onveranderlijke
Oosten een voorraadschuur was van 'levende bijbelillustraties', moest op den duur
wei van invloed zijn op de bijbelse historieschilders. Tot het begin van de negentiende
eeuw schilderden vrijwel aile kunstenaars
hun bijbelse figuren nog steeds in klassiek
aandoende gewaden, met als decor een
lieflijk maar onmiskenbaar Europees heuvellandschap. Daar kwam allengs verandering in. In de jaren 1830 trok de Fransman
Horace Vernet als eerste naar het Oosten
om de bijbelverhalen op meer authentieke
wijze te verbeelden. Hij gebruikte de contemporaine dracht, huisraad en bouwwijze
van de oosterlingen om zijn bijbelse taferelen te stofferen. Zo leken Jozef en zijn
broers op Iozefs mantel (1853) eigentijdse
bedoeienen, omringd door orientaalse
huisraad, en met typisch oosterse fauna en
flora op de achtergrond. Vernets 'Arabisering van de Bijbel' kreeg weldra ook buiten
Frankrijk navolging. Vele Europese kunstenaars trokken naar het Oosten in de hoop
hun bijbeltaferelen een grotere waarheidsgetrouwheid te geven.
In Nederland kwam het bijbels orientalisme slechts aarzelend op gang. Cornelis
Kruseman was een van de eerste schilders
hier te lande die rond het midden van de vorige eeuw zijn bijbelse werken voorzag van
een oosterse couleur locale. Kruseman had
zelf echter nooit een stap buiten Europa gezet. Het grote publiek was hier ook nog niet
rijp voor een verregaande 'arabisering' van
de bijbelverhalen. Bijbelse hoofdrolspelers
die eruitzagen als bedoeienen werden als
ongepast ervaren; zij deden afbreuk aan het
decorum. Zo schreef de gevierde dichter en
hoogleraar Nicolaas Beets in 1868 in het

voorwoord van een bijbel met illustraties
van Gustave Dore dat deze Franse kunstenaar er goed in was geslaagd zijn prenten
een oosterse sfeer te geven, zonder daarbij
echter de waardigheid van het tafereel aan
te tasten. Dore had gelukkig "het godvruchtig gevoel overal ontzien''f Terecht, aldus
Beets, had de kunstenaar zich bij het afbeelden van Christus geconformeerd aan de traditie, want: "Wie is bijvoorbeeld reeds bereid zich den persoon des Heilands met een
gedekt hoofd te zien voorstellen, schoon de
waarheid dit volstrekt vereischen ZOU?".4
Een realistische voorstelling verdiende in
dit verb and geen aanbeveling.
In katholieke kringen werd het bijbels
orientalisme aanvankelijk met zo mogelijk
nog grotere terughoudendheid ontvangen.
Ook hier was men gehecht aan het decorum.
Bovendien was er de vrees voor de verbinding tussen bijbels orientalisme in de kunst
met de kritische exegese 11 la Ernest Renan,
per slot van rekening een ex-priester. Tenslotte was ook een stilistische ontwikkeling
in het spel. De katholieke kerkelijke kunst in
de tweede helft van de negentiende eeuw
werd gekenrnerkt door historiserende tendensen. Sommige schilders zochten hun inspiratie bij de grote vijftiende- en zestiendeeeuwse Italiaanse meesters. Maar het was
vooral de neogotiek die opgang maakte. Deze gold als een bij uitstek katholieke stijl.
Het emanciperende katholieke volksdeel
zocht via deze stijl aansluiting bij een roemrijk verleden. Toch besloten Anthonius
Brouwer en zijn katholieke opdrachtgevers
in de jaren tachtig van de negentiende eeuw
voor het vervaardigen van het Ieruzalempanorama te rade te gaan bij de inzichten
van de bijbelse orientalisten, Wat dreef hen
tot deze opmerkelijke keuze?
Het panorama van Anthonius Brouwer
De in 1827 uit een katholieke familie geboren Anthonius Brouwer was, toen hij rond
1890 begon aan zijn panorama, een redelijk
succesvol kunstenaar. Van 1849 tot 1855
had Brouwer lessen gevolgd aan de Rijksacademie te Amsterdam, waarna hij naar
Munchen was vertrokken om zijn opleiding te voltooien aan de plaatselijke tekenacademie." Na zijn terugkeer in Nederland
vestigde hij zich te Hilversum. Voortaan
richtte hij zich op de kerkelijke kunst. Hij
schilderde in een academische stijl, destijds bij pastoors en kerkbesturen zeer gewild. Hij kreeg vele opdrachten uit het Gooi
en uit Noord-Brabant voor kruiswegen,
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heiligenfiguren en bijbelse taferelen. Van Brouwer voor de artistieke uitvoering erenige orientalistische invloed was geen van. Samen met een Haarlemse fabrikant
sprake. Hierin kwam pas verandering to en van spoorwegrijtuigen, I.J. Beynes, evenhij gevraagd werd een panorama van Jeru- eens katholiek, richtten zij een consortium
op dat het grootse project zou moeten fizalem te schilderen.
Het panorama was een typisch negen- nancieren." Het Amsterdamse consortium
tiende-eeuws fenomeen, waarbij alles in klopte voor hulp bij het Munchense atelier
aan.? Brouwer bleef de hoofdverantwoordienst stond van de werkelijkheidsillusie."
Om de realiteitsensatie te vergroten ge- delijke en ontwerper van het panorama,
bruikte men verschillende optische effec- maar hij kon een beroep doen op JozefKrieger, Karl Frosch en Sylvester Reisacher. Deten: de toeschouwer nadert het panorama
door een donkere gang, zodat zijn ogen ze drie schilders konden bogen op een ruimaar moeilijk kunnen wennen wanneer hij me ervaring in de werkplaats te Munchen:
voor de eerste keer het panoramadoek in Krieger en Frosch hadden zelfs nog zeer recent meegewerkt aan Piglheims Kreuzigung
het volle licht ziet. Eenmaal op het centrale
platform wordt hij volledig omgeven door Christi. Tenslotte kreeg Brouwer ook nog ashet doek; overal waar hij kijkt, is het schilde- sistentie van de Nederlandse schilder Van
rij. De boven- en onderkant van de schilde- Hove. Voordat de schilders aan de slag konden, moesten er echter eerst de nodige
ring worden aan het gezichtsveld onttrokken door een afdak en een overhang onder voorbereidingen getroffen worden.
Omdat bij een panorama alles in dienst
de reling. Deze dienen om te verdoezelen
dat het hier om een opgehangen schilderij stond van de werkelijkheidsillusie, stelde
gaat. Het platform verhindert dat hij zo deze opdracht Brouwer voor nieuwe artisdicht bij het schilderij komt dat hij de tex- tieke uitdagingen. Zo beschreef de Kathotuur van het doek en de verfstreken kan lieke Illustratie het achteraf:
"De heer Brouwer begreep, dat het hier
zien. De ruimte tussen het platform en het
doek, het faux terrain, wordt opgevuld met een geheel ander werk gold dan de kruiswegstaties, die hij tot dusver geschilderd
driedimensionale voorwerpen die naadloos
aansluiten bij het schilderij. Uiteraard is het had en waarbij hij zich door de gewone tradities der kerkelijke kunst had kunnen ladoek zo realistisch mogelijk geschilderd.
ten leiden. Het kwam hier op een zuiver reDe meeste panorama's die in de negentiende eeuw in de Europese steden te zien alistische voorstelling aan, een zo trouw
waren, vertoonden stadsgezichten of his to- mogelijk weergeven der natuur, zoodat de
rische gebeurtenissen. Maar tegen het eind toeschouwer werkelijk onder de indruk
kwam, als was hij ooggetuige van het bloevan de eeuw kwamen ook religieuze onderwerpen in aanmerking. In 1886 voltooide
dig drama, voor negentien eeuwen op GolBruno Piglheim het eerste Kreuzigung gotha's kruin afgespeeld."!"
Christi-panorama in een atelier te MunDe eisen die dit specifieke medium stelchen. Daar produceerden werkploegen on- de betekenden een radicale stilistische
breuk in het oeuvre van Brouwer. Terwille
der leiding van ingehuurde kunstenaars
binnen enkele maanden op bestelling van de authenticiteit wilde Brouwer zich ter
panorama's voor heel Europa. Het Kreuzi- plaatse orienteren. In 1886 ging hij, destijds
al in de zestig, samen met zijn Duitse collegung Christi- panorama trok vele bezoekers
in Mtinchen, Berlijn en Wenen, waar het ga Krieger, op studiereis naar Jeruzalem. Zij
uiteindelijk in 1892 afbrandde. Het thema bezochten de heilige plaatsen, spraken met
was intussen zo succesvol gebleken dat in terzake kundige historici en archeologen,
de daarop volgende decennia minstens
en stelden zich op de hoogte van de recente
acht varia ties op het onderwerp werden ge- literatuur over het bijbelse Jeruzalem. Maar
maakt, die op tournee gingen naar rotondaarnaast maakten zij ook studies van het
des in heel Europa en Noord-Amerika.7Wie
landschap en de contemporaine bevolking,
een goede indruk wil krijgen van zo'n dit alles in de overtuiging dat het kon bijdragen tot een grotere authenticiteit. Met een
panorama, kan tegenwoordig nog terecht
in de Duitse bedevaartplaats Altotting. portefeuille vol schetsen keerde Brouwer na
Daar is een panorama van de kruisiging uit vier weken terug naar Nederland om te behet Munchense atelier bewaard gebleven.
ginnen aan een eerste ontwerp.
In Nederland liep de Amsterdamse
De onderneming kreeg echter te kamkunsthandelaar Caramelli in de jaren tach- pen met ernstige tegenslag. De beide finantig met plannen voor een dergelijk bijbels ciers, Beynes en Caramelli, stierven kort na
panorama rondo Hij benaderde Antonius
elkaar. Het zag er somber uit voor het
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Anthonius Brouwer,
Het Jeruzalem-panorarna (detail). Christus'
kruisdood. "De beschouwer is op den top
van Golgotha geplaatst
( .. ) In het midden verheft zich de reuzenbouw van den Tempel
met de nevengebouwen, door Herodes in
wit marmer opgetrokken, waar achter de
Olijfberg oprijst, op
welks top Christus van
zijne apostelen afscheid nam en ten
Hemel steeg."

panorama, totdat Brouwer steun kreeg van
de Amsterdamse makelaar S.J. Steinbacher,
met wiens hulp de naamloze vennootschap Panorama Ieruzalem werd opgericht
die voor de financiering en de exploitatie
moest zorgen. Steinbacher werd secretarispenningmeester van de N.V. terwijl het directeurschap werd bekleed door J.EM.
Sterck, de letterkundige die een vooraanstaande rol speelde in het katholieke culturele leven in de hoofdstad en deel uitmaakte van de kring rond J .A. Alberdink Thijm.l!
De N.V. huurde, aanvankelijk voor vijf jaar,
het panoramagebouw aan de Plantagemiddenlaan, waar vanaf november 1891 Brouwers schepping te bewonderen viel.
Het kolossale panorama was, zeer ongewoon, in twee halfronden verdeeld.V De
ene helft had Christus' Kruisdraging op weg
naar den Caluarieberg tot onderwerp, terwijl de andere helft De Kruisdood van
Christus verbeeldde. Het centrale platform
volgde deze tweedeling. Het deel van het
platform dat uitzicht bood op De Kruisdraging moest de Calvarieberg voorstellen.
Wanneer de toeschouwer echter via een
portiek de andere helft van het platform
betrad, kwam hij op het dak van een oosters huis terecht, van waaraf hij De Kruisdraging kon bewonderen. De panoramadoeken ademden een zeer verschillende
sfeer. Op De Kruisdraging zag men Jeruzalem met op de achtergrond een oosters
landschap badend in de stralende zon, terwijl de De Kruisdood het moment van
Christus' sterven weergaf: de hemel verduistert, de aarde trilt en de rots en splijten.
Ter versterking van het effect werden de
halfronden verschillend belicht. Het landschap was topografisch nauwkeurig weergegeven en onmiskenbaar oosters. De figu-

ren waren, afgezien van de Romeinen, contemporaine Arabieren. De architectuur was
een mengeling van archeologische reconstructies van de bekendste gebouwen uit
het Jeruzalem van rond de jaartelling, zoals
de tempel en het paleis van Herodes, aangevuld met eigentijdse woningen uit Palestina. De bezoekers konden bij de ingang
van het Panorama een gidsje kopen, dat
een toelichting bood bij de belangrijkste
gebouwen en gebeurtenissen.
De reacties op het panorama waren niet
onverdeeld gunstig. De kritiek van de
kunstenaar R.N. Roland Holst (1869-1938)
in De Amsterdammer, geschreven onder
het pseudoniem Willem du Tour, richtte
zich vooral op het uitgangspunt van het
panorama als medium, dat zijns inziens
"een kermisachtige-industrieele onderneming [was], die niets met kunst te maken
[hadl."13 Het hoogste doel van het panorama was "bedrieglijk-natuurlijk" te zijn.
Men probeerde dit te bereiken door optisch
bedrog. Met kunst had dit alles niets van
doen, omdat kunst "l'expression de la nature vue it travers un temperament" was.l?
Niet de "Naturahnlichkeit", maar de wijze
waarop de kunstenaar op persoonlijke wijze de natuur ervoer en weergaf; dat was de
essentie van kunst, aldus Roland Holst. 15
Een ander punt van kritiek gold de wijze
waarop een zo verheven onderwerp als het
lijden van Christus verbeeld werd. De criticus van het Weekblad Amsterdam had het
panorama "met verbazing en weerzin" bezien:
"De lijdensgeschiedenis met alle zeilen bij,
quasi authentiek en feitelijk nietszeggend
voorgesteld ... de lijdensgeschiedenis, het
supreme godsdienst-drama, niet dramatisch verbeeld, maar optiesch voorgesteld ... de lijdensgeschiedenis eigenlijk alleen genomen als aantrekkelijk sujet om
het bete gezichtsbedrog, dat het beschilderde doek dan moet te weeg brengen,
eens recht interessant te do en zijn."!"
Het lijden van Christus werd als onderwerp
voor een panorama volstrekt ongepast geacht en Brouwers schepping heette dan
ook een "kunstvergeten profanatie"!? Het
Algemeen Dagblad constateerde dat de figuren ten opzichte van het landschap geheel in het niet vielen, zodat de toeschouwer niet met Christus' lijden kon meeleven.
De kruisdood, waaraan al het andere toch
ondergeschikt zou moeten zijn, trok nu ternauwernood de aandacht. Dit panorama,
dat de lijdensgeschiedenis "zoo burgerlijk,
met een electrisch lichtje, een maansche-
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mertje en een splijtend rotsje" had afgebeeld, was bovenal "erg ordlnair'tJ''
Tenslotte
plaatsten
sommige
critici
vraagtekens
bij de juistheid van reconstructie van Ieruzalem.l? Was de plaatsing
van de torens van Herodes wei correct. waren de muren niet te hoog en hadden ze
destijds al kantelen? Op deze aantijgingen
reageerde Brouwer onmiddellijk met een
ingezonden brief. Verwijzend naar recente
opgravingen,
zijn eigen observaties
ter
plaatse, de archeologische literatuur en architectonische parallellen gevonden op Assyrische reliefs verdedigde hij fel de authenticiteit van zijn panorama.P
Maar niet alle critici reageerden afwijzend. De publicist J.R. van der Lans waarschuwde de lezers van de Katholieke Illus-

tratie, die reeds gruwden bij de gedachte
dat het lijdensdrama tot onderwerp diende
van werelds verrnaak, voor een voorbarig
oordeel" De intentie waarmee het kunstwerk werd aangevangen, de godsdienstige
ernst waarmee het was voltooid en de vrome stemming die het bij de toeschouwer
wekte, zouden alle gemoedsbezwaren tegen een dergelijke voorstelling wegnemen,
zo verzekerde hij.
Hoe de critici ook mochten oordelen,
het publiek kwam in groten getale kijken.
Ruim vier jaar was het Panorama Jerusalem
in Amsterdam te bewonderen. Begin 1896
werd het afgebroken en vervoerd naar Keulen en Munchen, waarna het in 1901 weer
naar de hoofdstad terugkeerde. Nadat het
doek was opgeknapt en voorzien van een
nieuwe voorgrond, die de werkelijkheidsillusie nog moest versterken, bleef het tot
december 1909 in het Amsterdamse panoramagebouw tentoongesteld. In december
1895. to en het panorama voor de eerste
keer werd gesloten wegens de verhuizing
naar Duitsland, schatte men het aantal bezoekers over de afgelopen vier jaar op ongeveer 250.000.22 Vlak voor de definitieve
sluiting op 31 december 1909 was het aantal volgens het Algemeen Handelsblad inmiddels opgelopen tot een miljoen.P Deze
schatting mag wat overdreven zijn, maar
het panorama was ontegenzeggelijk populair. Het was vooral in trek bij dominees en
pastoors die voor hun gemeente of parochie reisjes naar het panorama organiseerden. In hun ogen had het zowel een
educatieve als een stichtende functie. Het
gidsje dat bezoekers konden aanschaffen,
biedt vrij uitvoerige topografische inform atie. Maar de toonzetting van de beschrijving is empathisch als een vastenpreek uit
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die dagen: "Vele personen [zijn] voorgesteld, die den stervenden Godmensch nog
aanroepen en zich of hunne kinderen aan
Hem aanbevelen.v= Het Algemeen Handelsblad meldde dat bezoekers tot tranen
toe geroerd werden bij de aanblik van de
Kruisdood. Sommigen zouden uren in gebed geknield voor het doek hebben doorgebracht" Intussen bleef het Panorama
buiten het strikt kerkelijke domein. Het
werd uitsluitend in rotondes vertoond, bij
wijze van attractie.
Meer dan twaalf jaar heeft het Nederlands publiek zich kunnen verwonderen
over Brouwers gigantische schepping. De
entreeprijs bedroeg 50 cent26 - "brutaal
hoog", yond Roland Holst - hetgeen de opbrengst, na aftrek van kosten, bij een bezoekersaantal van een miljoen mensen op het
voor die tijd gigantische bedrag van vijfhonderdduizend gulden bracht.F Verdere financiele gegevens zijn niet beschikbaar. In
1914 besloot de directie van het Panoramagebouw overigens nogmaals een bijbels onderwerp ten toon te stellen. In dat jaar werd
De intocht van Christus in Jerusalem uit
Keulen naar Amsterdam gehaald. Dit doek
was geschilderd door Krieger, Frosch en
Reisacker, de drie specialisten uit Munchen
die ook al hun medewerking hadden geleverd aan Brouwers panorama.s" Brouwer
zelf he eft het werk van zijn vroegere collegae niet meer kunnen zien. Hij was reeds op
4 juli 1908 overleden.
De geschiedenis van Brouwers Panorama Jerusalem kent een nogal bizar einde.
Op den duur Jiep het aantal bezoekers terug. In april 1909 riep het bestuur van de
N.V. Panorama Jerusalem de aandeelhouders bijeen ter liquidatie van de vennootschap. Op 22 december van dat jaar werd
het doek van 1680 vierkante meter te koop
aangeboden op een veiling.29 De belangstelling viel tegen. Uiteindelijk werd het
panorama voor 1000 gulden ondershands
verkocht aan de kunst- en decoratieschilder Iac, Thiemessen en de rentenier J.
Sierdsma uit het Gelderse Silvolde.F' Het
lijkt erop dat de Silvoldenaren zich al te bescheiden voorstellingen hadden gemaakt
van hun aankoop. want zij arriveerden in
Amsterdam met paard en wagen. Een doek,
verpakt in een kist van 15 meter lengte, en
ruim 5000 kilo zwaar, vereiste meerdere
paardenkrachten. Met een gehuurde
vrachtwagen brachten ze het gevaarte uiteindelijk naar huis.t! Het verblijf in Silvolde
was slechts van korte duur. Nog geen
maand na aankomst in het Gelderse dorpje
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wist Thiemessen het doek "met een zoet
winstje" door te verkopen aan twee onbekende Amsterdammers.F Sindsdien is
niets meer van het panorama verno men.
Besluit
Na het voltooien van het panorama richtte
Brouwer zich weer volledig op de kerkelijke
kunst. Stilistisch sluiten deze werken aan
bij zijn eerdere kerkelijke opdrachten. Hij
keert terug naar zijn oude academische
stijl. De oosterse elementen ontbreken weliswaar niet geheel, maar zij bevinden zich
vooraI op de achtergrond. De hoofdpersonen zijn niet of nauwelijks gearabiseerd.
Brouwers oeuvre is een aanwijzing dat het
bijbels orientalisme kennelijk niet voor elk
genre even geschikt werd bevonden. Zijn
afweging had betrekking op de aard en het
doel van het werk. Het panorama wilde met
aile mogelijke middelen een werkelijkheidsillusie opwekken. Dit vereiste een reaIistische schilderstijl en een zo groot mogelijke authenticiteit. Vandaar dat Brouwer
voor het JeruzaIempanorama zijn heil
zocht in het bijbels orientalisme. In de kerkelijke kunst stond authentieke weergave
niet voorop. Brouwer zaI hebben begrepen
dat een rigoureuze afwijking van de katholieke beeldtraditie van bijbelverhalen hier
niet op prijs werd gesteld. Daarom bleefhet
bijbels orientalisme van het panorama in
zijn oeuvre een buitenbeentje.
Jan de Hond (1964) is historicus en kunsthistoricus. Hij is als conservator verbonden
aan het Noordbrabants Museum in Den
Bosch en bereidt een dissertatie voor over
het Orientalisme in de Nederlandse cultuur
(1800-1920). Deze bijdrage is een bewerking
van zijn artikel: Het Jeruzalempanorama
van Anthonius Brouuiet: Ben opmerkelijk
voorbeeld van bijbels orientalisme in Nederland, in: Bx Tempore 16 (1997) 107-118.
Noten
1 Voor meer informatie over over panorama's in Nederland, zie: E.J. Fruitema, P.A. Zoetmulder, Het
Panorama Fenomeen (Den Haag 1981) 87-99.
2 J.M.L. Keuller, Van den Lande van Overzee (Leiden
1907) 33
3 Bijbel...met tuieehonderd platen van Gustave Dare.
Voorzien van een uoorbericht en uitgegeven onder
toezicht van Nicolaas Beets ... (Arnhem 1868 -1870),
dl. 1. voorrede, II.
4 Bijbel. .. met tu/eehonderd platen van Gustave Dare.
Voorzien van een voorbericht en uitgegeuen onder
toezicht van Nicolaas Beets ... (Arnhem 1868 -1870),
dl. 1. voorrede, II.
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Voor Antonius Brouwer, zie: E. de Paepe, Antonius
Brouwer hofleuerancier van Hilversumse Vituskerk,
in: De Gooi en Eemlander, 26-9-1992, 30.
6 Voor algemene informatie over panorama's,
zie:
Sehnsucht, Das Panorama als Massenunterhaltung
des 19.]ahrhunderts, Tent. Cat. Bonn, 28-5-1993 tim
10-10-1993, (Basel, Frankfurt am Main 1993)
7 Sehnsucht, 174.
B J.R. van der Lans, Het Panorama jerusalem, in: Katholieke Illustratie, 26 (1892/93), 46-48.
9 Sehnsucht, 186; E.J. Fruitema, P.A. Zoetmulder, Het
Panorama Fenomeen; 91-92.
10 J.R. van der Lans, Het Panorama jerusalem, in:
Katholieke Illustratie, 26 (1892/93), 46.
11 J.R. van der Lans, Het Panorama leruzalem, in:
Katholieke Illustratie, 26 (1892/93), 46. Verder vermeldt een advertentie in een niet nader genoemde
krant Sterck als directeur en Steinbacher als secretaris-penningmeester
(Gemeente Archief Amsterdam
[= G.A.A.], collectie Hartkamp, 18311).
12 Voor beschrijvingen
van het panorama, zie o.a.:
Panorama jerusalem ontuiorpen door A. Brouwer
(s.l., s.a) (G.A.A., T 736.027); J.R. van der Lans, Het
Panorama [eruzalern, in: Katholieke Illustratie, 26
(1892/93),
46-48; B.V:, Het Panorama jerusalem, in:
Algemeen Handelsblad, 29-11-1891.
13 Willem du Tour, Het Panorama jerusalem door A.
Brouwer, De Amsterdammer, 20-11-1891.
14 Willem du Tour, Het Panorama jerusalem.
15 Willem du Tour, Het Panorama jerusalem.
16 Panorama-Ieruzalem,in: Weekblad Amsterdam,
22 november 1891.
17 Panorama-Ieruzalem, in: Weekblad Amsterdam,
22 november 1891.
18 B. V. Het Panorama jerusalem, in: Algemeen Handelsblad, 29 november 1891.
19 B. V. Het Panorama jerusalem, in: Algemeen Handelsblad, 29 november 1891.
20 A. Brouwer, Panorama jerusalem, in: Algemeen
Handelsblad, 6 december 1891.
21 J.R. van der Lans, Het Panorama jerusalem, in:
Katholieke Illustratie, 26 (1892/93), 46.
22 Panorama jerusalem, in: Nieuws van den dag, 1912-1895.
23 Algemeen Handelsblad, 20 december 1909.
24 G.A.A. T 736.027. Panorama Jerusalem.
Ontworpen door A. Brouwer, 7.
25 Algemeen Handelsblad, 20 december 1909.
26 Het Gemeentearchief
Amsterdam bewaart nog
een entreekaartje waarop de prijs van 50 cent vermeld staat (G.A.A., T. 736.027).
27 Willem du Tour, Het Panorama jerusalem. Door A.
Brouwer, in : De Amsterdammer, 20-11-1891.
28 EJ. Fruitema, P.A. Zoetmulder, Het Panorama[enomeen, 91-92.
29 G.A.A., Collectie Hartkamp, 18311 B.
30 Het doek schijnt eerst gekocht te zijn door de
Maagdenburgse Panorama Maatschappij die er kennelijk toch geen brood in zag en het doorverkocht
aan Thiemessen en Sierdsma tNieuus van de Dag,
23-11-1909). Zie ook E.J. Fruitema, P.A. Zoetmulder
1981, Het Panorama-jenomeen, 91-92.
31 Het verhaal over de veiling van het doek en de
strubbelingen om het naar Silvolde te vervoeren
wordt in verschillende kranten verteld: Algemeen
Handelsblad, 15-12-1909,
20-12-1909, 21-12-1909,
24-3-1910;
Nieuws van de Dag, 31-8-1909,
27-111909, 21-12-1909.
32 De Graafschap-bode,
16 April 1910.
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Geschiedenis van ketters is
geschiedenis van de kerk!
Daniela Milller

nders als tijdens mijn dissertatie in
1986 over de Albigenzen staan keters nu weer in de belangstelling,
maar wei geannexeerd door medievisten
van de algemene geschiedenis, en een niet
te veronachtzamen groep verzet zich er vehement tegen, dat theologen er zich mee
bezighouden. Kerkgeschiedenis als heilsgeschiedenis is voor hen perse suspect, en
zij gaan ervan uit, dat van de kant van theologen enkel een vervormde kijk op ketters
mogelijk is.
Maar is het onderzoeken van de heresie en
van de ketters dus niet enkel maar 'Randforschung', maar binnen de opdracht van
Christus' boodschap van centrale betekenis voor het verstaan en bestaan van de
kerk? In het nu volgende wil ik deze vraag
uitvoerig aan de orde stelen.
Bekijken we ten eerste de gehanteerde begrippen.
1. Heresie
Oorspronkelijk had het Griekse hairesis een
positieve betekenis: namelijk te kiezen en
daarmee een beslissing te nemen. In het
hellenisme duidt het de (gekozen) partij,
respectievelijk de ethisch-fllosofische richting aan. In deze betekenis wordt hairesis
dan ook voor joodse of andere religieuze
gemeenschappen gebruikt-, Mij lijkt het
van belang, dat in het begrip dus ab ovo de
wil van de mens wordt aangesproken: de
mens zelf doet een greep naar de waarheid
en het is bepaald niet zo dat hij er door
wordt gegrepen; en de waarheid is absoluut
niet enkel en alleen maar hier en nergens
anders te vinden",
In het Nieuwe Testament duikt het begrip dan ook al op als negatief begrip voor
gebeurtenissen die een negatieve uitwerking hebben op het lichaam van Christus
en daarmee op de eenheid: zowel de conflictgevoeligheid van de gevallen mens, die
te allen tijde tot verdeeldheid ook onder
christenen kan leiden, wordt in ogenschouw genornen+, als ook wordt de eschatologische overtuiging uitgedrukt, dat de
eenheid van het lichaam van Christus tach
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pas na een tijd van verdeeldheid en van valse profeten zou komen>. Maar in de loop
van de tweede eeuw verschuift het accent
merkbaar: nu wordt hairesis meer en meer
tot de bijzondere, andere 'leer', die juist
lijnrecht tegenover de christelijke en daarmee kerkelijke geloofsleer staat. Het contrast met de ekklesia bepaalt voortaan wat
hairesis is. Deze begripsverandering is volgens Martin Elze'' toe te schrijven aan de
overname van de logosgedachte door de
apologeten van de oude kerk. Met de verandering in de richting van een vaste leer
komt de betekenis van strijdige geloofsstellingen op een ander niveau te liggen: ze
he eft nu direct invloed op de kern van het
geloof der gemeente. Als afweermiddel
komt nu de verwijzing naar de helemaal
aan het begin staande en onveranderlijke
logoswaarheid van pas.
Zo verstaan als tegenkerkelijke geloofsgemeenschap is heresie dan uitgegroeid tot
systematisch-theologisch verzamelbegrip
en dat is zij lang gebleven. De eenheid als
criterium om te bepalen of iemand in het
ware geloof is, bleef daarbij steeds behouden. Maar door de ontwikkeling van een
ambtshierarchie met het precies geformuleerde verstaan van het haar toevertrouwde
depositum fidei wordt de eenheid tot een
nu ook nauwkeurig te bepalen element: tegen de eenheid zondigde wie zich eigenmachtig verzette tegen de kerkelijke nauwkeuriger gezegd de door kerkelijke
ambtsdragers uitgelegde - leer. Nadat het
kerkelijke eenheidsbegrip door de totstandkoming van het kerkelijk recht haar
algemeen bindende en quasi-officiele gedaante had aangenomen, werd heresie nu
formeel definitief grijpbaar, op te sporen en
te veroordelen. Losgemaakt van de eschatologische horizon van de heilsgemeente,
is zij daarmee nu overgeleverd aan een
simpele vaststelling van de feiten tegen de
achtergrond van een kerkelijke eenheidsvoorstelling, zoals die pregnant in het
canoniek recht tot uitdrukking werd gebracht.
In de 13de eeuw verliest het oude begrip
zijn kerkelijk-dogmatische overtuigings-
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Op deze gravure van
Hendrick Golzius uit
het laatste kwart van de
zestiende eeuwwordt
de inquisitie bespottelijk uitgebeeld als een
Salomonsoordeel. Salomo is hier weergegeven
als de wrede vorst (Crudelis princeps), die omringd wordt door slechte raadgevers en de
onechte moeder (de
Falsa Ecclesia, de Valse
Kerk). Ondanks het
wanhopig smeken van
de echter moeder (de
Vera Ecclesia, de Ware
Kerk) laat hij het do de
kind (Barrabas) liggen
en het levende kind
(Christus) doden. Het
levende Christuskind
verwijst naar de talrijke
slachtoffers van de inquisitie. De slechte
raadgevers rond de
troon zijn de verpersoonlijking van beruchte inquisitiewapens als het zwaar, de
strop, het water en het
vuur.

kracht en wordt in toenemende mate willekeurig: nu kan het voor welke afwijking dan
ook van de norm staan: ook de sodomieten
en homoseksuelen zijn van nu af aan haeretici", Met dit als uitgangspunt is de morele connotatie bijna onvermijdelijk, zoals we
daarop stuiten bij Sebastian Castellio. Als
die zegt: "Ich hasse Hiiretiker" bedoelt hij
daarmee de liefdelozen en onverzoenlijken
die de vrede van de gemeenschap verstoren. Hij maakt een onderscheid tussen de
ethische heresie, die voor hem elke vorm
van algemene immoraliteit is en als zodanig dient te worden bestraft, en de eigenlijke heresie van de leer, waarvan de bestraffing alleen God toekomt'', Daarmee
maakt hij echter het begrip heresie los van
het begrip waarheid en koppelt het aan de
mogelijkheid van de vervulling van Gods
geboden.
Deze ontwikkeling, heresie los te koppelen van het eigenlijke probleem van de
waarheidsvraag, werd zeker begunstigd
door de al eerder aangestipte, steeds verfijndere vormgeving van het kerkelijk recht.
Nu wordt een zuiver formele hantering van
het begrip mogelijk: er waren hier immers
al heel vroeg volkomen duidelijke criteria
vastgelegd om heresie te kunnen beschrijven en vervolgen.
Al in het zogenaamde Edict van Milaan
van Licinius (313)9 stoten we op het begrip
heresie. Voor de Romeinse staat is een uniforme staatsgodsdienst absoluut noodzakelijk; maar het christendom, dat de religi-
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euze eenheid van het rijk nu moet garanderen, is intern verdeeld. Bijgevolg moet de
keizerlijke wetgever zich bezighouden met
het probleem van de afzonderlijke groepen
en van de dissidenten. Onder Constantijn
wordt de eenheid van het rijk nog sterker
beklemtoond en als gevolg daarvan worden zijn woorden - en daden - ten aanzien
van de niet-katholieke christen en nog dreigender: voor hem zijn de dissidenten
"Peinde der Wahrheit und Gegner des Lebens's". Daarmee is de toon van latere ketterwetgeving gezet. Expressis verbis worden de dissidenten dan tot heretici in het
Edict van Keizer Theodosius (380), die hen
behalve met de goddelijke ook met de keizerlijke vergelding bedreigt. Heresie wordt
een publiek misdrijf, elke vijand van de religie wordt tot vijand van de staat en van de
maatschappij!'. De weg is nu vrij om weldra de zwaarste straffen tegen heretici uit te
vaardigen, van confiscatie van goederen
via verbanning tot de doodstraf aan toe. De
ambtelijke aangifte van heretici wordt verheven tot algemene christenplicht en dan
ook beloond met een derde van het ingevorderde vermogen van de als gevolg van
de aangifte veroordeelde herettcus--.
Ik wil hier niet de wetgeving met betrekking tot heretici in detail schetsen, dat werd
al elders gedaan'". Ik wil alleen maar enkele bijzondere aspecten onder de aandacht
brengen.
Voor de middeleeuwse wetgeving werd
vooral de ommezwaai in Augustinus' opvattingen in de kwestie van de vervolging
van heretici richtinggevend: persoonlijk
onder de indruk van de donatistenvervolgingen wordt Augustinus tot pleitbezorger
van dwang van staatswege. In plaats van
door te overtuigen moet de van het christelijke geloof afgevallen hereticus nu ook
door dwang tot inkeer worden gebracht!+.
Als kenmerken van de hereticus, waaraan
hij quasi trefzeker te herkennen valt, gelden diens hoogmoed en verstoktheid: uit
hoogmoed laat hij zich niet de les lezen,
stelt zijn woord boven het woord van de
kerk, die het woord Gods verkondigt, en
volhardt eigenzinnig, en daarmee in strijd
met God en de kerk, in zijn dwaling. Daarmee zijn de beide klassieke kenmerken van
de ketter gegeven, die door de eeuwen
heen het juridische bewijs van het ketterzijn van mannen en vrouwen moesten
kunnen leveren, en dat helemaal onafhankelijk van het hoe en wat van het controvers
beweerde.
Aan het einde van de twaalfde eeuw
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kwam het door Innocentius
III tot een
overduidelijke
analogievorming
tussen
heresie en majesteitsschennis,
wat het nu
mogelijk maakte terug te grijpen naar de
wetgeving met betrekking tot heretici in de
nadagen van de klassieke oudheid. Aan deze kunstgreep verleende ook de wereldlijke
wetgeving, gepersonifieerd
in Frederik II
van Staufen, bereidwillig zijn medewerking15. AI tijdens de zogenaamde investi-

tuurstrijd had den de partijgangers van de
kerkelijke hervorming het begrip heresie al
een onvermoede wending weten te geven:
zij stelden simonie, het in hun ogen schandelijke kopen van ambten, gelijk met heresie16. Met hun wens de pauselijke positie
ten opzichte van keizer en bisschoppen te
versterken, was ten diepste dan ook de uitbreiding van het begrip heresie tot ongehoorzaamheid ten aanzien van de paus, en
daarmee de kerk, verbonden!", Iuridisch
effectief werd deze pervertering van het begrip to en de kerk onder de indruk raakte
van de reele bedreiging die de grote bewegingen der Katharen en Waldenzen gingen
vormen. Vooral door de typering van de
hereticus als hardnekkig was het kerkelijk
recht erin geslaagd een bijna 'objectief'
aandoend criterium te definieren: heretici
zijn niet zozeer degenen die - vaak onbewust - onderhevig zijn aan een objectieve
dwaling (materiele heresie), maar diegenen die haar hardnekkig en boosaardig vertegenwoordigen (formele heresiei-". In de
gehoorzaamheid dus beschikt de kerk over
het enige zekere kenteken van de rechtzinnigheid. Dat is tot de dag van vandaag zo
gebleven: nog in de actuele Codex van 1983
wordt wei de heresie met hardnekkigheid
verbonden, maar niet de apostasie of het
schisma-".
2. Ketterij/Ketter
Hoe ziet het er nu uit met het begrip ketter?
Omdat het begrip 'Ketter' aan de Germaanse talen is ontleend, kan deze betiteling natuurlijk niet in de Latijnse bronnen opduiken. Waarschijnlijk vindt het begrip zijn
oorsprong in het Griekse katharoi, de reinen, en komen we het voor het eerst in de
geschiedenis tegen als zelfaanduiding van
de tot de oude kerk behorende volgelingen
van Novatianus-", Zij werden als heretici
beschouwd, en toen in de twaalfde eeuw in
het westen een georganiseerde, vooral leken aansprekende en zowel mannen als
vrouwen aantrekkende groep ten tonele
verscheen, waarvan de leden zich betitel-
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den als 'goede christenmannen' en 'christenvrouwen', lag voor de kerkelijke controverstheologen de toepassing van het begrip
van de reinen op de streng ascetisch en
apostolisch levenden voor de hand. Dit gebeurde met een, naar ik meen, on dub belzinnig diffamerende bedoeling-'.
De Katharen groeiden uit tot het archetype van de aartsketter. De uit de nadagen
van de klassieke oudheid stammen de, in
hoge mate op de studie van de Schrift gebaseerde en bijgevolg 'geleerde' heresie veranderde in de loop van de twaalfde/dertiende eeuw van gezicht en werd nu tot een
zich vooral van de leken meester makende
beweging. Die ontsproot onder het trefwoord vita apostolica aan kwesties die met
de praktijk van het leven te maken hadden.
Logischerwijze kreeg de in de patristische
literatuur al wei steeds aanwezige, maar
nooit zelfstandig gebruikte sociale connotatie in het begrip hereticus de overhand.
De hereticus wordt tot ketter en zal het van
nu af aan ook blijven.
II. De positieve kettertheorie
Uit de negatieve aanduiding wordt echter
in het teken van de beweging aan het begin
waarvan zelf een als ketter verklaarde man
stond een erenaam, een synoniem voor het
ware christendom. Meestal wordt deze begripsverandering in verband gebracht met
de aan pietistische kringen verwante kerkhistoricus Gottfried Arnold, die in 1699 zijn
magnum opus de titel "Unparteiische Kirchen- und Ketzerhistorie" gaf en het begrip
ketter nu een fundamenteel andere, positieve klank verleende=. Daardoor werd de
tot dan toe als monopolie geldende zuiver
negatieve opvatting van ketterij in de katholieke kerk doorbroken. De positieve kettertheorie werd de eerste theoretische poging ketterij te denken en zien in een niet
meer louter negatiefverband met kerk.
Aangezwengeld werd deze positieve kettertheorie door de spiritualist Sebastian
Franck, de eerste belangrijke protestantse
historicus-". Als eerste ontwaarde Franck
in de ketter de ware navolger van Christus.
Op wat voor onbegrip van zijn tijdgenoten
hij daarbij stuitte, wordt duidelijk uit de
klaagbrief, die de door Franck hooggeachte
Erasmus van Rotterdam schreef, om zich
erover te beklagen door hem als ketter te
zijn geportretteerd - helemaal miskennend
dat Franck alle groten der geschiedenis als
ketters zag. In 1531 publiceerde Franck zijn
"Geschichtsbibel", zowel een gecompileer-
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Deze anonieme allegorische voorstelling uit
ongeveer 1630 draagt
als titel ' 't Licht is op
den kandelaer gestelt'.
De kandelaar staat op
een bijbel en het kaarslicht verbeeldt de verhelderende inzichten
van vele door de
Rooms- Katholieke
Kerk als ketters beschouwde reformatoren, onder wie Luther,
Calvijn en Zwingli te
herkennen zijn. Op de
voorgrond trachten katholieke geestelijken,
geholpen door de duivel, uit alle macht het
opflakkerende licht
weer te doven.

de kroniek aIs ook een kritisch-filosofisch
boek. Zijn theorie over de heresie ontwikkelt Franck daar in het voorwoord bij de
"Ketzerchronik", een speciaaI deel in het
hoofdwerk, en in het voorwoord bij het
"Weltbuch'<",
Als voorbeeld voor zijn kroniek van de
ketters gebruikte Franck het werk van een
inquisiteur, de dominicaan Bernhard van
Luxemburg, in wiens CataIogus Haereticorum aIle ketters waren opgenomen, van de
oudheid tot in de late middeleeuwen.
Franck nam de aIfabetische volgorde over,
zijn beschrijving evenwel valt aIs absoluut
eigenzinnig te betitelen: zo schildert hij aIle kerkvaders tot Augustinus aan toe af aIs
ketters. In zijn theorie maakt Franck duidelijk, waarom er ketters moeten zijn: zij vormen aIs het ware de zin van de geschiedenis. Als de tegenstelling tussen God en
wereld de geschiedenis beheerst, kan er
geen ontwikkeling zijn. Hier gaat bij Franck
de geschiedenis over in mystiek: geschiedenis is "ewige Allegorie" en de mens kan
daarom enkel "nichts" doen, hij kan aIleen
maar loslaten. Ketters zijn noodzakelijk. Zij
doorbreken het denken van mensen, die
hun geschiedenis ten onrechte aIs nieuw
verstaan, terwijl er enkel sprake is van
schijnbaar nieuw. Eerst daardoor ontstaat
"durchschaute" geschiedenis, ware geschiedenis. De eigenlijke angel van de geschiedenis ligt voor Franck in de eschatologie, in het eeuwige spel dat het einde al in
zich behelst'".
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III. Over de hedendaagse omgang met
ketters
Nu moeten we ons afvragen hoe het kerkelijk ambt tegenwoordig met ketters omgaat. Wij hebben het geluk, dat wij over een
document beschikken dat ons de hedendaagse houding ten aanzien van ketters en
de strategieen van de omgang met hen op
een heel duidelijke wijze blootlegt: het is de
door de InternationaIe Theologencommissie opgestelde tekst Erinnern und Versohnen. Die Kirche und die Verfehlungen in ihrerVergangenheir".
Als wij Dietrich Bonhoeffer citeren, dat
namelijk "Der Begriff der Haresie heute verlorengegangen ist, weil es keine Lehrautoritat mehr gibt. Die heutigen okumenischen
Konzilien sind alles andere als Konzilien,
denn das Wort Haresie ist aus ihrem Vokabular gestrichen=/, wordt de juistheid van
zijn bewering op een indrukwekkende wijze gestaafd bij de lezing van het Romeinse
document: niet een keer duikt hier het begrip 'ketter' op. Zou dit misschien betekenen, dat de omgang met ketters niet tot de
fouten van het veri eden behoort of dat nu
geen onderscheid, en dat betekent afbakening, meer gemaakt hoeft te worden tussen
ketters en rechtzinnigen, dat dus het begrip
overbodig is geworden? In maar een van de
zeven hoofdstukken, en daar in slechts drie
subpunten, worden concrete mens en vermeld waartegen de kerk fout heeft gehandeld. Vermeld worden slechts die mensen,
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die getroffen zijn door de grote kerkscheuringen, dus door schisma en reformatie,
verder de slachtoffers van de gewelddadige
kolonialisaties en missionering en ten slotte de joden.
De weinige concrete voorbeelden in de
Romeinse tekst zou ik niet helemaal onbecommentarieerd
willen laten: het schisma
wordt als zodanig genoemd, dat wil zeggen,
schismatici, om binnen het taalgebruik van
het kerkelijke recht te blijven, die in de juridische bepalingen steeds tezamen worden
genoemd met de ketters, worden direct
vermeld. Bij de Reformatie wordt zoveel
mogelijk vermeden er aan te herinneren,
dat deze afscheiding toch lange tijd primair
als ketterij werd gezien en geclassificeerd,
dat haar dragende krachten hun ketterverklaring op zak hadden en nog altijd hebben. Waar zou de kerk beter hebben kunnen laten zien dat zij ondertussen andere
opvattingen
heeft over ketterij en ketters
dan juist op deze plaats?
Wat de joden aangaat ten slotte weten
we nu dat hun systematische uitsluiting en
vervolging door kerkelijke ambtdragers zich
parallel ontwikkelde aan de kettervervolgingen en dus niet bijvoorbeeld een voorloper van de ketterwetgeving was. Beide groepen werden vrijwel altijd samen aan de van
overheidswege verordende reglementeringen onderworpen,
zo bijvoorbeeld tijdens
hetVierde Lateraans Concilie/", waar zowel
ten aanzien van joden als ketters werd verordend dat ze aan de kleding herkend
moesten kunnen worden. Zou deze parallellie er misschien ook niet op wijzen, dat de
juristenpausen van de middeleeuwen de joden eigenlijk minder als autonome geloofsgemeenschap
zagen dan veeleer als 'ketters'? Het geloof in een God en geschriften
van fundamenteel
belang waren immers
belden, joden zowel als christenen,
gemeenschappelijk,
maar loochenden de joden niet veeleer halsstarrig en verstokt de
christelijke heilswaarheid van de messianiteit van Christus? Ook het fenomeen van de
gedwongen doop zou tegen deze achtergrond beter te begrijpen zijn. De gedwongen doop van saraceense en dus moslimse
kinderen speelde tenminste geen ideologische en constitutiefbelangrijke
rol.
Ook hier zou men tenminste de hoop
hebben mogen koesteren dat er een woord
tot de ketters werd gericht, te meer daar de
overheidsinstantie
die tegen hen optrad,
met name is genoemd: de inquisitie.
Maar nu terug naar het Romeinse document: men is, zo lijkt het, van de aan het be-
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gin beschreven overmatige toepassing van
het begrip ketter nu in het andere extreem
vervallen: de betiteling ketter bestaat he den
ten dage officieel niet meer in de kerk. Maar
duidt dit juist ook weer niet op een 'geringschatting'? Is dit eigenlijk ook niet een teken
van een kerkelijk dilemma? Omdat namelijk
geen eigen 'kettertheorie' werd ontwikkeld,
die erop gericht is de betekenis van de wisselwerking tussen heresie en orthodoxie
voor het heil aan te duiden, kon de ketter
enkel nog als sociaal schade berokkenend
individu worden gezien. Maar het ontvouwen van de wederzijdse vervlechting van
orthodoxie en ketterij is echter een centrale
theologische thematiek.
Wat dit betekent zou ik in het volgende
willen verduidelijken
aan de hand van de
vraag: hoe zou vooreerst een zogezegd 'kerkelijke theorie' van het heretische de indruk kunnen wekken eraan ten grondslag
te liggen, dat geschiedenis van ketters geen
zelfstandige
categorie
vertegenwoordigt,
maar als geschiedenis van de ketters in de
kerkgeschiedenis
opgaat.

Iv. Geschiedenis van ketters is
kerkgeschiedenis
Zolang de aanspraak van de kerk bestaat
waarheid te verkondigen en waarheid te
zijn, zolang mag zij er niet voor terugschrikken duidelijk te benoemen wat deze waarheid is en hoe zij zich concretiseert. De
waarheid is de kerk weliswaar als depositum
fidei toevertrouwd, maar om de kennis ervan moet zij in haar historische gestalte
strijd leveren. Ketters geven hiertoe steeds
weer een impuls. De ketter kan met de positie van buitenstaander of met de functie
van zondebok weliswaar begrijpelijk worden gemaakt, maar dat is slechts een kant
van hem, die weliswaar maatschappelijke
dynamiek verklaart, maar niets zegt over
zijn bijdrage aan de heilsgeschiedenis. Om
deze bijdrage moet het echter in de kerkgeschiedenis gaan - en daarom komt het haar
volledig toe zich in haar gelederen bezig te
houden met geschiedenis van ketters en
daarmee de ketter tot zijn recht te do en komen: hem theologisch serieus te nemen,
hem mede op te nemen in de geschiedenis
van God met de mensen. Het tot-ketter-verklaren was en is onverrnijdelijk, maar het
besef, dat het einde van de geschiedenis
weliswaar zinvol en tot het heil leidend,
maar niettemin open is, zou de omgang
met ketters moeten bepalen.
Wat aan het einde der tijd als waarheid of
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dwaling zal blijven bestaan, onttrekt zich
aan onze kennis. Ketters behoren tot de
kerk, maar niet perse in de zichtbare kerk.
Ketters willen bij de kerk horen, maar moeten van haar tijdelijke verschijningsvorm
worden gescheiden. Deze tweespalt houdt
steeds opnieuw de situatie van het uitgestoten-zijn, van het vreemd-zijn voor alle
christenen wakker. Dat is de tragiek van de
ketters en hun lijdensweg: zij willen bij de
kerk horen, willen vaak zelf kerk zijn, maar
moeten buiten blijven staan. Ze geven daarmee echter ruimte, zodat het hell zich onder menselijk - historische omstandigheden
kan ontplooien. Niet vanuit persoonlijke
boosaardigheid spreken ze hun 'neen' uit,
maar vanuit de drang de christelijke gemeente te vervolmaken. Deze situatie is
echter geen puur sociale, maar een die treft
in het centrum van het christelijk geloof,
het is de kern van de boodschap van Christus, het onaangepast-zijn van de christelijke boodschap. Het hoofdmotief van zowel
de christelijke als de joodse religie is de exodus en niemand kan dit hoofdmotief beter
uitbeelden dan de uit de kerk verstotenen.
In het spanningsveld van het geloof tussen
waarheid en vrijheid valt de ketters de naar
ik me en hellshistorische taak toe de pool
der vrijheid tegen een eenzijdige ophoging
der waarheid te verdedigen. De geschiedenis van God met de mensen omvat meer
dan alleen leerambt en bijbel. Lumen Gentium onderstreepte, dat de kerk zelf onder
het eschatologische voorbehoud staat. Zo
zou ze zich vrijer moeten verhouden tot
haar eigen geschiedenis. Het niet als ambt
geinstitutionaliseerde profetische bestaan,
dat in de loop van de christelijke geschiedenis steeds weer een sterke drijfveer was om
christelijke waarheden ook tegen het ambt
zelf te verdedigen, heeft zich vaak genoeg in
de gestalte van de ketter vertoond.
Ketters zijn de donkere broeders en zusters zonder wie je niet zou zijn zoals je bent,
die je daarom zo bestrijdt, omdat ze zulke
sterke gevoelens met ons delen, dezelfde
oorsprong hebben als wij en hetzelfde doel:
bij de familie van God horen. Waarschijnlijk
heeft Karl Rahner dit ook ongeveer zo ervaren, toen hij formuleerde: "Die Haresie ist
nur unter Briidem des Geistes moglich"29.
Wie zich intensief met de geschiedenis
van de ketters bezighoudt, leert door hen
de katholieke leer beter te begrijpen en is
bij machte waardevolle schatten voor het
eigen geloof op te graven. Beslissingen van
het leergezag krijgen, zoals ik ook uit eigen
ervaring kan zeggen, een nieuwe plausibili-

teit en een nieuwe, in de diepte van het eigen zijn gegronde waardering.
Op somrnige plaatsen blijven natuurlijk
open vragen bestaan naar de juistheid van
historische vonnissen. Met een uiteindelijk
door het eschaton bepaalde basisopvatting
van geschiedenis kan met meer kalmte de
definitieve beslissing aan God worden overgelaten. Ook de gedaante die zijn kerk, waarvoor, zoals wij al van Paulus weten, de ketters absoluut onmisbaar zijn, uiteindelijk zal
aannemen, zou nog wei eens menige verrassing kunnen inhouden. Pas aan het eind van
de geschiedenis zal de feitelijke bijdrage van
de ketters voor het hell worden beseft.
Daniela Muller (1957) is hoogleraar kerk en
dogmengeschiedenis aan de Katholieke
Theologische Universiteit Utrecht.
Noten
1 Het volgende is een verkorte versie van mijn inaugurale rede aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht (KTUl. die ik 1 februari 2001 heb gehouden. De volledige tekst is te verkrijgen bij het
Secretariaat van de KTU, Postbus 80101 of e-mail:
bureau@ktu.nl
2 Zo kan worden gezegd: "Hairesis ... then, was a perfectly commonplace term used in a nonpejorative
sense by Greeks, Jews, and Romans alike", Heresy and
Authority in Medieval Europe. Documents in Translation, uitgegeven door Edward Peters, Philadelphia
1980, 14. Tot dezelfde bevindingen komt Marcel Simon, 'Prom Greek Hairesis to Christian Heresy', in:
Early Christian Literature and the Classical Intellectual Tradition (= ThH 53), uitgegeven door Wiliam
Schoedel/Robert
L. Wilken, Parijs 1979, met name
101-116. Verder ook de uiterst informatieve studie
van Johannes Kramer, 'Haretiker und Ketzer. Eine
Begriffs- und Wortgeschichte', in: Glaubensprozesse Prozesse des Glaubens? Religiose Minderheiten zwischen Toleranz und Inquisition. Uitgegeven door T.
Heydenreich/P. Blumenthal, Tlibingen 1989,1-17.
3 De oorspronkelijk
positieve betekenis van kiezen
moest met op de achtergrond de christelijke overtuiging aileen de waarheid te bezitten wei in het negatieve verkeren. Evenzeer werd aan de voorstelling
dat de mens zelf op grond van zoeken en uitzoeken
de waarheid kan vinden bij wijze van frontale confrontatie met de gnosis een duiding gegeven als ware zij slecht. Zie daartoe bijvoorbeeld de stelling van
Tertullianus "Aber bei einem einzigen und bestimmten Lehrinhalt kann es kein end loses Suchen geben;
Du mufit suchen, bis Du findest, und glauben, wenn
Du gefunden hast, und dann nichts weiter, aufier zu
beuiahren, was Du glaubst" (Unius porro et certi instituti infinita inquisitio esse non potest; quaerendum est donee invenias et credendum ubi inveneris,
et nihil amplius, nisi custodiendum, quod credidisti"l. CChr. SL 2 (=9,4).
4 Gal. 5,20; 1 Kor. 1.
5 1 Kor. ll,18v en 2 Petro 2,1; 1 Tim. 6,3-5 en 2 Tim.
4,3-4.
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Martin Elze, 'Haresie und Einheit der Kirche im 2.
Iahrhundert' in: ZThK71 (1974) 389-409, hier 404.
7 Voor deze ontwikkeling vgl. Kramer. (als noot 1),
taalkundige bewijzen in Du Cange, Giossarium mediae et infirmae Latinitatis, Bd. N, zie vers haereticus, 155
8 Vgl. zijn aan hertog Christoph v. Wiirttemberg gerichte voorwoord bij de stemmenbundel De haereticis, an sint persequendi, 1554, facsimile-uitgave uitgegeven door Sape van der Woude, Geneve 1954.
Gedeeltelijk nu in het Duits vertaald in: Lehrfreiheit
und Lehrbeanstandung, Bd. 1: Theologische Texte,
uitgegeven doorWilfried Harle en Heinrich Leipold,
Giitersloh 1985, 50-52.
9 Hierin werd de rijksrechtelijke
begunstiging van
het christendom verordonneerd, waarbij geJijktijdig
de fundamenteel vrije uitoefening van alle erediensten werd geregeld, vgl. voor meer details Charles
Saumagne, 'Du mot airesis dans l'edit licinien de
l'annee 313', in: ThZ. 10 (1954) 376-387.
10 Voor Constantijn
en de heretici vgl. Hermann
Dorries,
Das Selbstzeugnis
Kaiser Konstantins
(=AAWG.PH, Nr. 34), Giittingen 1954, 228-234, en
ook gedetailleerd Idem, WortundStunde, Bd.l, Gottingen 1966, 80-117, hier voorall03 e.v.
II Meer over het Theodosianum
is bijvoorbeeld te
vinden bij Noel Quinton King, The Emperor Theodosius and the Establishment of Christianity, London
1961, met name 28 e.v.
12 Zie daartoe
b.v. S.L. Greenslade, 'Heresy and
Schism in the Later Roman Empire', in: Heresy and
Religious Protest (eStudies in Church History, vol. 9),
uitgegeven door Derek Baker, Cambridge 1972, 1-20
of Karl-Leo Noethliches, Die gesetzgeberischen Maflnahmen del' christlichen Kaiser des uierten Iahrhunderts gegen Hdretiket; Heiden und Iuden, Diss. Phil.
Kiiln, Kiiln-Siilz 1971,193-196.
13 Zo by. altijd nog op een fundamentele manier bij
Henri Malsonneuve, Etudes sur les origins de l'inquisition (VEglise et L'Etat au Moyen Age VI!), 2e druk
Paris 1960.
14 Vgl. te midden van een aantal onderzoekingen
bv.
Ernst Ludwig Grasmiick, Coexercitio, Staat und Kirche im Donatistenstreit (=BHF, Bd. 22), Bonn 1964 of
Peter L.R. Brown, Religion and Society in the Age of
St. Augustine, New York 1972, 260-278. Deze wijziging in de overtuiging van Augustinus werd paradoxalerwijze tot stand gebracht door het 'succes' van
de keizerlijke onderdrukkingsmaatregelen.
Augustinus zag, dat er nu - na de gewelddadige repressie van
de donatisten - geen ruzies en spanningen in de
christelijke gemeenten bestonden, wat hij niet had
kunnen bereiken door welke uitvoerige discussie
ook. Toch zou men kunnen zeggen dat deze "vrede"
een bedrieglijke is geweest, want: "Mit den Zwangsbekehrungen del' Donatisten beginnt del' Niedergang
der einst so stolzen afrikanischeri Kirche. Schliefilich.
ist sie als einzige Kirche des Mittelmeerraumes durcn
die Uberflutung durcn die Mohatnmedaner zuletzt
spurlos uerschuiunden. Es scheint, dafl die einstigen
Donatisteti die Amber als Befreier begriiflt haben, und
jedenfalls wurde das 'katholische' Erbe von Ihnen
nicht mehr ernsthaft uerteidigt", Hans Freiherr von
Campenhausen,
Lateinische Kirchenviiter (Urban
Taschenbiicher Bd. 50), 7e druk Stuttgart/Berlinl
Koln 1995, 194
15 Vgl. voor precieze vindplaatsen Daniela MUlier,
Frauen VOl' der Inquisition. Lebensforrn, Glaubenszeugnis und Aburteilung der deutschen und siidf6
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ranzosischen Katharerinnen (Veriiffentlichungen
des Instituts flir Europaische Geschichte Mainz, Abt.
Abendlandische
Religionsgeschichte,
Bd.
166)
Malnz 1996, vooral KapitellIl, Frauen vor der Inquisition, 293-345.
16 Vgl. Jean Leclerq, 'Simoniaca haeresis', in: SGSG 1
(1947) 523-530.
17 Zie hiertoe by. Horst Fuhrmann, '''Quod catholicus non habeatur, qui non concordat Romanae ecclesiae". Randnotizen zum Dictatus Papae', in: Fs.
Piir Helmut Beumann, uitgegeven door K.-U. Jeschke en R. Wenskus, Sigmaringen 1977, 263-287 en
Othmar Hageneder, 'Die Haresie des Ungehorsams
und das Entstehen des hierokratischen Papsttums',
in: RiiHM20 (1978) 29-47.
18 Zie daartoe de vindplaatsen bij Miiller (als noot
24), 29-47.
19 CIC 1983, can 751: "Dicitur haeresis, pertinax, ... ".
20 Vgl. al can 8 van het Concilie van Nicea; de onechte canon 7 van het Concilie van Constantinopel
spreekt over de volgelingen van Novatianus als over
de reinen en beteren. De teksten zijn te vinden in:
Die Kanones der wichtigsten altkirchlichen Concilien
nebst den Apostolischen Kanones (=SQS, 12.H.),
uitgegeven
door Friedrich
Lauchert,
Freiburg
LB.lLeipzig 1896, 39, 87 en 136. Over Novatianus vgl.
Hermann Josef Vogt, Coetus Sanctorum. Del' Kirchenbegriff des Nouatian und die Geschichte seiner
Sonderkirche (Theophaneia 20), Bonn 1968.
21 Voor de Katharen vgl. ook Daniela Miiller, 'Katharer', in TRE XVIII, 1989 en Idem, 'Katherer', in RGG,
verschijnt 2001 alsmede o.a. Jean Dubernoy, Le catharisme, 2 Bde., Toulouse 1976 of Gerhard Rottewiihrer, Der Katharismus, 4 Bde, Bad Honnef 1982,
1990 en 1993.
22 Zie voor Arnold Wolfgang Beinert, 'Ketzer oder
Wahrheitszeuge. Zum Ketzerbegriff Gottfried Arnolds', in: ZKG 88 (1977) 230-246.
23 Voor Franck zie Christoph
Dejung, Sebastian
Franck (Bibliotheca Dissentium, Bd. VI!) Ziirich 1986
of, minder polemisch, een paar waarderende woorden bij Bernd Moeller, Geschichte des Christentums
in Grundzugen, 6e druk Giittingen 1995, 248 e.v.
24 Teksteditie
bij J.D. MUller (Hrsg.), Sebastian
Franck (1499-1542),1993.
25 Terwijl Moeller iGeschiciues Franck "miide Resignation", "Tiefen Pessimism us" en zelfs "Menschenuerachtung' toeschrijft, komt de beoordeling van de
filosoof Dejung wei eerder in de buurt van Franck's
diepe mystiek Vgl. daartoe Dejung, Franck en Dejung, Ketzerei, Dreizehn Essays zu Geschichte und
Theorie des Hiiretischen, Samisdat Ziirich 1992, 195216, waarbij ik me hier aansluit.
26 Intemationale
Theologische Kommission, Erinnem und versohnen. Die Kirche und die Verfehlungen
der vergangenheit. (=Neue Kriterien 2), in het Duits
vertaald en uitgegeven door Gerhard Ludwig Miiller,
Freiburg 2000.
27 Dietrich Bonhoeffer, Gesammelte Schriften, Bd. 3:
Theologie, Gemeinde, 2. Aufl. Miinchen 1966, 206.
28 Voor de betreffende bepalingen zie de tekstuitgave Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una
cum Commentariis glossatorum, uitgegeven door A.
Garcia y Garcia, Citta del Vaticano (Monumenta Iuris
Canonici, Ser. A: Corpus glossatorum, Bd. 2) 1981.
29 Karl Rahner, 'Was ist Haresie?' in: Idem, Schriften
zur Theologie, Bd. V. Einsiedeln/ZUrich/Kiiln
1962,
527 -576, hier 529.
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Deutsche Spiitaufkldrung und Pietism us.
Ihr Verhaltnis im Rahmen kirchlich-burgerlicher Reform bei Johann Ludwig Ewald
(1748- 1822) (Arbeiten zur Geschichte des
Pietismus 34), Gottingen 1998.
* Waarover gaat uw huidige voornaamste
onderzoekt
Momenteel houd ik mij bezig met verschillende aspecten van de joods-christelijke relatie, vooral met anti-judaisme en antisemitisme ten tijde van de Reformatie (o.a. de
Zwitserse reformator Theodor Bibliander)
en de late verlichting (Johann Gottfried
Herder). Ik ben vooral gemteresseerd in de
herformulering en uitvinding van religieus-culturele identiteit in afgrenzing van
de "andere" en "vreemde",
* Hebt u een favoriete bijbeltekst. Zo ja,
welke?
Ps 90,12: "Leer ons z6 onze dagen tellen,
datwij een wijs hart bekornen", of in dever-
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taling van M. Luther, die mij vertrouwd is:
"Herr, lehre uns bedenken, daf wir sterben
mussen, auf daB wir klug werden". Eindigheid en dood blijven in mijn ogen de belangrijkste vragen die wij hebben. Om het
met Luther te zeggen: "Weil unser Leben
nichts anders als ein stets wahrender Gang
zum Tode ist, so sollen wir auch das ganze
Leben hindurch die Kunst, recht und wohl
zu leben und zu sterben, studieren." Ook
het historisch ambacht kan, denk ik, deel
zijn van deze studie. Een bescheiden deel
weliswaar, maar met een eigen waarde.

* Wie is uw favoriete 6guur uit de geschiedenis van het christendom?
Ik heb voor iedere tijd een favoriete figuur,
maar voor de twee laatste eeuwen noem ik
Seren Kierkegaard. Er zijn veel aspecten,
die mij in Kierkegaard fascineren: zijn persoonlijke oprechtheid, zijn scherpe verstand, waarmee hij de "sokratische lronie"
herinterpreteerde, zijn radikale (en dus
eenzijdige) concentratie op het individu
(der Einzelne), zijn gedachten van zwaarmoedigheid en wanhoop in christelijk perspectief, zijn harde, op geloofsovertuiging
gebaseerde kritiek op de kerk van zijn tijdeen me ester ...

* Stel: u krijgt een jaar volledige vrijheid
om u aan studie en onderzoek te wijden.
Wat gaat u doent
Ik begin onmiddellijk met verder onderzoek en schrijven van een "Geschiedenis
van de relatie tussen Christendom en Iodendom in de Nieuwe Tijd" met bijzondere
aandacht voor anti-judaisme en antisemitisme.

* Wat is uw favoriete boek op uw vakgehied?
Tot mijn lievelingsboeken behoren de banden van de Gestalten der Kirchengeschichte,
onder redactie van Martin Greschat - omdat de bijdragen (meestal) goed geschreven
en voor studenten geschikt zijn, om door
de he le kerkgeschiedenis he en een eerste
(of tweede) indruk van een persoon in zijn
context te krijgen.
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* Welk recente publicatie op uw vakgebied
heeft veel indruk op u gemaaktt
Arnold Angenendt: Geschichte der Religiositat im Mittelalter (eerst 1997). Het boek
ligt niet direct op mijn specialisatie-gebied,
maar ik ben enthousiast over sommige aspecten van zijn werkwijze, die ook voor andere tijdperken belangrijk kunnen zijn.

Ook over de gebruikelijke specialisering in
tijdperken ben ik niet erg te spreken. Helemaal ontevreden ben ik met de algemene
trend historische kennis als zodanig niet
van groot belang te vinden en zander er rekening mee te houden snel naar de "praktijk" over te gaan.

* Is er een ontwikkeling op uw vakgebied
* Welk boek op uw vakgebied zou beslist
ooit geschreven moeten worden, zij het
niet noodzakelijk door u zeit""?
Een "Geschiedenis van de relatie tussen
Christendom en Iodendom", die alle maatschappelijke aspecten (religieus-culturele,
politieke, sociale en economische) en wederzijdse beeldvorming en beinvloedingen
integreert. Ooit, een droom ...

* Is er een ontwikkeling op uw vakgebied
die u betreurt; zo ja, welket
Binnen de theologie betreur ik, dat de vakken niet meer met elkaar communiceren.
De voortdurende (noodzakelijke) specialisering draagt zeker daartoe bij. Zo heeft het
vak kerkgeschiedenis zijn rol als "theologische kerndiscipline" nog niet gevonden.

die u toejuicht; zo ja welke?
Ik verheug me over de wil tot een sterkere
integratie van de theologische vakken,
vooral in de opleiding. Ik verheug me ook
over nieuwe vraagstellingen en benaderingen (geschiedenis van mentaliteiten, historische antropologie), over minder respect
voor vaste tijdperken, en ik hoop op verdere ontspanning in de verhouding tot de
godsdienstwetenschappen,
vooral
de
godsdienst-geschiedenis. Belangrijk voor
de toekomst lijkt mij dat de Kerkgeschiedenis aan een ontwikkeling van een concept
van interdisciplinaire "religiegeschiedenis
van het Christendom" (mee- }werkt en tegelijkertijd haar rol als theologische discipline versterkt.

OPROEP
Ter gelegenheid van het vierhonderdste geboortejaar van de Friese dichter Gysbert Iapix (1602/03-1666)
wordt op 28 en 29 augustus 2003 in Leeuwarden een tweedaags congres gehouden onder de titel: De Friese
cultuur in de eeuw van Gysbert Japix.
Het congres wordt georganiseerd door de Fryske Akademy te Leeuwarden en de Werkgroep Zeventiende
eeuw.
Er is een congrescommissie gevormd, bestaande uit mevrouw dr. Joke Spaans (UvA) , prof. dr. Flippus Breuker
(UvA/Fryske Akaderny), prof. dr. Louis Grijp (UU 1 Meertensinstituut), prof.em.dr. Chris Heesakkers (UL/UvA),
dr. Ton Harmsen (UL) en drs. Huigen Leeflang (Rijksmuseum, Amsterdam).
Er zijn zes werkgroepen gepland, elk bestaande uit een of twee sessies van hooguit samen vier lezingen van elk
circa 20 minuten. Er zullen steeds twee werkgroepen naast elkaar lopen, die beide dagen voorafgegaan,
onderbroken en afgesloten worden door in totaal zes plenaire lezingen. Er wordt naar gestreefd dat Gysbert
Iapix zelf met een aantallezingen vertegenwoordigd is, maar centraal zal staan de Friese cultuur in de periode
1550-1700 in al haar facetten.
De werkgroepen, gekoppeld aan de leden van de commissie, zijn:
- academisch leven, neolatijn (Heesakkers; chris.heesakkers@hum.uva.nl)
- hofcultuur (Harmsen; a.j.e.harmsen@let.leidenuniv.nl)
- kerkgeschiedenis (Spaans; spaans@hum.uva.nl)
- materiele cultuur (Leeflang; h.leeflang@rijksmuseum.nll
- rnuziek, taal en identiteit (Grijp: louis.grijp@meertens.knaw.nl)
- literatuur in de volkstaal, Fries en Nederlands (Breuker; pbreuker@fa.knaw.nl)
De voertaal van het congres is Nederlands, lezingen kunnen worden gehouden in het Nederlands, Fries,
Frans, Duits of Engels. Sprekers wordt verzocht hun lezingen, nadat die een redactiecommissie zijn gepasseerd, in het tijdschrift De zeventiende eeuw te publiceren.
Zij worden uitgenodigd zich liefst zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor 1 april 2002 met een (voorlopige)
titel en een korte samenvatting van circa honderd woorden aan te melden bij een van de leden van de congrescommissie, of bij het secretariaat, Congrescommissie Friese cultuur 2003, Fryske Akademy, Postbus 54,
8900 AB Leeuwarden; nveenstra@fa.knaw.nl
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Besprekingen

in de omgeving. Als bijlage is onder meer
een vertaling opgenomen van een Brussels
• T. Hesselink - Van der Riet, Van Hober- handschrift over De prima inceptione congenhuis en Sint Antoniusklooster Alber- gregationis in Alberghen (Over het eerste
gen, 1407-1725. Albergen [Werkgroep Sint begin van de vergadering in Albergen). Het
Antoniusklooster] 2001 - 356 p. - ISBN90- werk is rijk geillustreerd met foto's, kaarten
9014821-3 (uitgave in eigen beheer).
en vele reconstructietekeningen.
In het Twentse dorp Albergen nabij AlMet dit boek over het Antoniusklooster
melo lag eeuwenlang een belangrijk kloos- hebben de leden van de Albergse werkter, dat evenals het nabijgelegen fraterhuis groep een voor 'amateurhistorici' indrukin Sibculo onstond in de sfeer van de Mo- wekkende prestatie geleverd. Door het
derne Devotie, de vroomheidsbeweging inschakelen en consulteren van verschilvan Geert Grote uit Deventer. Dit Albergse lende buitenstaanders, zoals de Nijmeegse
Sint Antoniusklooster werd in 1406 als fra- hoogleraar A.c. Weiler, de Amsterdamse
terhuis gesticht. In 1447 ging het over tot de mediaevist K. Goudriaan en de carmeliet
regel van Augustinus en volgde de aanslui- pater w.J. Tops, hebben zij zich verzekerd
ting bij de Congregatie van Windesheim. van de nodige deskundigheid voor het ontAan het roerige bestaan van het klooster rafelen van de soms weerbarstige materie.
kwam formeel in 1582 een eind, toen de Compositorisch en redactioneel laat het
Ridderschap en Steden van Overijssel on- boek helaas te wens en over, doch de werkder invloed van de Reformatie al zijn goe- groep heeft voor Albergen niettemin een
papieren monument opgericht dat het bederen confisqueerde en afbraak volgde.
Heden ten dage is Albergen nog steeds lang van dit kleine dorp ver overstijgt.
een onbetekenende vlek op de landkaart (P.H.A.M. Abels)
en is er niets in het dorp dat zichtbaar herinnert aan de hoogtijdagen van het kloos• Nelleke Moser, De strijd uoor rhetorica.
ter. Dat weerhield enkele enthousiaste dor- Poetica en positie van rederijkers in Vlaanpelingen onder aanvoering van mevrouw deren, Brabant, Zeeland en Holland tussen
Tiny Hesselink - van der Riet er echter niet 1450 en 1620. Amsterdam [Amsterdam
van letterlijk en figuurlijk diep te gaan gra- University Press] 2001 - 287 p. - ISBN 90ven naar het verleden van het klooster. Dat 5356-489-6 - € 25,75.
leverde tal van archeologische vondsten
Bestudering van de rederijkers is niet
op, maar ook een overvloed aan schriftelijk aileen een zaak van historici. Ook de neerbronnenmateriaal. Met behulp daarvan landistiek heeft vanouds interesse voor het
wisten de werkgroepleden niet alleen de literaire werk van deze dicht- en toneelgebouwgeschiedenis van het klooster te re- zelschappen, hoewel het oordeellange tijd
construeren, maar ook een gedetailleerd zeer negatief was. Rederijkerspoetica werd
beeld te schetsen van de lotgevallen van de afgedaan als rijmelarij van het slechtste
bewoners. Zeven jaar geleden leidde dit al soort, dat in de verste verten niet in de
tot de uitgave van een ruim 500 pagina's schaduw kon staan van verheven renaistellende Nederlandse vertaling van de sancistische dichtwerken. De afgelopen javoornaamste bron over dit kloosterleven, ren is echter sprake van een toegenomen
de kroniek van prior Johannes van Lochem waardering voor het werk van de rederij(1520-1525).
kers, die tot uitdrukking gebracht is in verNu he eft de werkgroep een nieuw boek schillende publicaties. De jongste loot aan
over het klooster het licht laten zien, waar- deze starn is het proefschrift van Nelleke
in zo ongeveer alles wat er verder over het Moser, waarin onderzocht wordt op welke
klooster te vinden was bijeen is gebracht. wijze de rederijkers in teksten hun dichterAan de orde komen daarbij de betekenis schap legitimeerden. Uit haar onderzoek
van de naam Albergen, de bouwgeschiede- naar de rederijkerspoetica komt zonnenis van het klooster, het kloosterleven, klaar naar voren dat de schrijvers zichzelf
overzichten van de erven, tienden en een goddelijke gave toedichtten, die rechtgrondrechten, de kloosterlanderijen, de streeks ontsproot aan de Heilige Geest.
economische relaties met andere kloosters Hun woordkunst gaven zij daarmee een sa-
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crale betekenis, hetgeen niet zonder gevolgen kon blijven voor hun relatie met kerk
en overheid.
De relatie tussen rederijkerij en kerk is
altijd ambivalent geweest. Eerst was dat de
katholieke kerk, die de dichters en toneelspelers aanvankelijk zelf te hulp had geroepen voor de uitleg en uitbeelding van de
bijbelse boodschap aan het gewone yolk.
Toen reformatorische
opvattingen
opbloeiden en deze ook via het werk van rederijkers bredere spreiding kregen, volgden
repressie en inquisitie. Aan gereformeerde
zijde werden de verdiensten van de rederijkers voor het verbreiden van de nieuwe leer
weliswaar erkend, maar overal waar de calvinisten het voor het zeggen kregen werden
de toneel- en dichtgezelschappen
toch in
de ban gedaan. Hiervoor werden door gereformeerde
kerkvergaderingen
verschillende redenen aangevoerd. De rederijkerij
zou een heidense oorsprong hebben. Opvoeringen vonden vaak op zondagen plaats
en gingen gepaard met geldverspillende
pracht. De plaats van samenkomst was niet
zelden een herberg, met aile risico's van
drankmisbruik
en andere uitspattingen
van dien. Het kwam voor dat mannen vrouwenkleren droegen op het toneel, hetgeen
op bijbelse gronden taboe was (Deutoronomium 22:5). Veel blazoenen van rederijkerskamers
bevatten bovendien
'afgodische' afbeeldingen en spreuken.
Het grootste bezwaar van katholieke en
gereformeerde kerk tegen de rederijkers lag
echter ongetwijfeld in de door Moser haarfijn uit de poetica gedestilleerde pretentie,
dat zij als goddelijk gemspireerde dichters

legitieme vertolkers waren van religieuze
stof. Dat moest hen wel in conflict brengen
met de kerk, die immers onmogelijk kon
toestaan dat dergelijke amateur-theologen
zich de status van predikers en apostelen
aanmaten. De teksten die Moser ter onderbouwing van haar betoog aanvoert, zijn in
dit opzicht veelzeggend en zullen menig
pastoor of predikant de haren ten berge
hebben do en rijzen.
Rederijkers bedienden zich in hun poetica van steeds dezelfde argumentatiestructuur, die grote overeenkomsten vertoonde met laatmiddeleeuwse preken.
Argumenten werden daarbij volgens een
min of meer vast patroon aangevoerd, met
achtereenvolgens een natuurlijk, een figuurlijk en een schriftuurlijk karakter. Het
doel daarbij was de lezers of het gehoor
eerst te laten zien en dan te laten lnzien,
zodat er een dieper inzicht in geloofsmys-
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teries bereikt werd. Ook dit op preken gelijkende stramien in het werk droeg bij aan de
verkettering van de rederijkers door de kerken.
De kracht van het boek van Nelleke Moser ligt in het genadeloos blootleggen van
de consacrerende betekenis die de rederijkers toedichtten aan hun rethorica. De kritiek en de tegenstand van de kerk wordt
hierdoor aileszins begrijpelijk. lets meer
nuance zou echter op zijn plaats zijn geweest. Tegenover de ongezouten kritiek op
de rederijkers van de Zoetermeerse dominee Paludanus, die uitgebreid wordt geciteerd, kunnen ook gereformeerden worden
aangewezen die veel positiever stonden tegenover de rederijkerij. In een 'vrijzinnige'
plaats als Gouda was het in 1618 uitgerekend de kleine groep van orthodoxe
(contra-remonstrantse)
calvinisten, die
toestemming vroeg om een eigen rederijkerskamer op te mogen richten. De inhoud
van het spel "Het saet van rhetoric a" van
Gouwenaar Michiel Reygersz, dat door Moser diepgaand wordt geanalyseerd en door
haar wordt gedateerd in de tweede helft
van de zestiende eeuw, was ook onversneden gereformeerd. Wellicht moet het verschil in appreciatie van de rethorica voor
een deel teruggevoerd worden op politiekculturele aspecten, aangezien het in Gouda
calvinisten betrof van Zuid-Nederlandse
komaf. De bevindingen van Moser hadden
meer relief kunnen krijgen, wanneer zij iets
meer aandacht had besteed aan de kerkelijke en politieke context waarbinnen de
door haar geanalyseerde werken zijn ontstaan. Zij beperkt zich in dit opzicht tot
enkele zeer korte schetsen, waardoor helaas te zeer een zwart-witbeeld ontstaat.
(P.H.A.M.Abels)
• Mirjam van Veen, 'Verschooninghe van
de roomsche afgoderye'. De polemiek van
Calvijn met nicodemieten, in het bijzonder
met Coornhert. (Bibliotheca Humanistica &
Reformatorica), 't Goy-Houten [HES & De
Graaf] 2001 - 282 p. - ISBN 90 6194 099 0 f 212,-/€ 96,20.
In de inmiddels toch omvangrijke
Coornhert-literatuur zijn de theologische
denkbeelden van deze 'dwarsdenker' nogal
onderbelicht gebleven. Zijn spiritualistische en 'perfectistische' opvattingen, die
inhielden dat de mens de kerk vooral in
zichzelf moest zoeken en zijn zaligheid
door eigen verdiensten al tijdens het aardse
leven naderbij kon brengen, stuitten eeuwenlang op groot onbegrip. Misschien
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heeft het daarom wel geduurd tot deze
tijd van grootschalige buitenkerkelijkheid,
vooraleer de godsdienstige opvattingen
van Coornhert meer aandacht konden krijgen. Hoe het ook zij, binnen enkele jaren
zal de historiografie verrijkt zijn met minstens drie monografieen over theologische
aspecten in het werk van deze veelzijdige
zestiende-eeuwer. Twee ervan, het boek
van Mirjam van Veen over een polemiek
tussen Coornhert en Calvijn en dat van
Gerrit Voogt (Constraint on Trial) over
Coornherts idee en inzake godsdienstvrijheid, zijn inmiddels verschenen. Een derde
studie betreft de binnen afzienbare tijd te
verdedigen dissertatie van Marianne Roobol over de godsdienstdebatten tussen
Coornhert en enkele Delftse predikanten.
Mirjam van Veen richt zich in haar peperdure, maar boektechnisch toch slordig uitgegeven - dissertatie op een klein
facet uit het theologische werk van Coornhert. Zij bestudeert zijn opvattingen over
het zogeheten 'nicodemisme' aan de hand
van een polemiek hierover tussen de Haarlemse notaris en de grote Geneefse reformator Johannes Calvijn. Doel van haar
analyse is vast te stellen of het verschijnsel
nicodemisme een factor van belang is geweest in de Noordelijke Nederlanden.
Nicodemieten, mensen die niet openlijk
uitkomen voor hun geloofsovertuiging uit
angst voor vervolging, hebben hun benaming te danken aan de bijbelse figuur Nicodemus. Deze Farizeer uit Johannes 3:1
bezocht Iezus bij nacht en ontij omdat hij
zijn sympathie voor de messias verborgen
wenste te houden voor de andere leden van
de Joodse Raad. Het nicodemisme is in de
zestiende eeuw onderwerp geweest van felle polemieken tussen protestantse theologen, die afwisselend begrijpend en afkeurend oordeelden over dit verschijnsel. Ook
Coornhert mengde zich al in diens jonge
jaren in deze discussie en schreef in 1560
zijn 'Verschooninghe". Hij keert zich daarin
tegen de opvattingen van zowel de doopsgezinde voorman Menno Simons als Johannes Calvijn. Beiden huldigden de opvatting dat het beter was het juk van de
vervolging te dragen dan de ware kerk te
verloochenen. Met deze 'martelaarstheologie' deden zij volgens Coornhert velen nodeloos op de brandstapel belanden. Volgens hem hoefde een christen zich omwille
van de uiterlijke ceremonien niet in doodsgevaar te begeven.
Het geschrift van Coornhert circuleerde
aanvankelijk uitsluitend in handschrift,
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maar kwam toch onder ogen van Calvijn.
De Geneefse reformator was reeds verwikkeld in discussies met anderen in Europa
over het nicodemisme en wenste ook de
opvattingen van deze Hollandse 'amateur'theoloog niet onweersproken te laten. In
zijn tractaat Response it un certain Holandois verdedigde hij wederom de stelling dat
nicodemieten de spot dreven met God. Elke deelname aan katholieke ceremonien
was voor hem uit den boze. Volgens hem
was het beter te vluchten dan te knielen
voor Baal. Van Veen somt naast theologische standpunten ook een viertal verklaringen van andere aard op voor de rechtlijnigheid van Calvijn. Volgens haar was de
reformator bevreesd voor het negatieve effect van 'nicodemisch gedrag' op zijn volgelingen, was hij bang voor verwatering
van zijn leer, was hij teleurgesteld over dergelijk onoprecht gedrag en dacht hij sterk
in zwart-wit termen.
De stu die van Van Veen geeft een goede
schets van de zestiende-eeuwse internationale polemiek over het nicodemisme. Een
manco in haar aanpak is het gebrek aan
helderheid over de door haar gehanteerde
definitie van het verschijnsel. Zij signaleert
weliswaar dat er geen eensluidende omschrijving van nicodemisme bestaat en dat
er grote overeenkomsten zijn met het libertinisme, doch zij maakt daarna onvoldoende helder welke kenmerken voor haar bepalend zijn geweest. Voor de Noordelijke
Nederlanden betekende de overwinning
van gereformeerd-gezinden - twaalf jaar na
het tractaat van Coornhert - feitelijk het
einde van de vervolgingen en daarmee verdween de context waarbinnen nicodemisme kon gedijen. De zoektocht van de auteur naar de doorwerking van de polemiek,
onder meer in classicale acta, is hierdoor
bij voorbaat kansloos en levert onvermijdelijk slechts informatie op over het libertinisme. Spiritualisten als Coornhert en zijn
volgelingen moesten ook in de nieuwe situatie weinig hebben van een uitwendige
kerk, doch zij behoefden geen kerksheid
meer te veinzen uit vrees voor vervolging.
AlsVanVeen zich niet tot de Noordelijke
Nederlanden had beperkt, maar haar blik
ook had uitgestrekt tot de zuidelijke gewesten had zij ongetwijfeld meer resultaat
geboekt. Waarom zij dit heeft nagelaten is
eigenlijk onverklaarbaar, aangezien zij blijkens de literatuurlijst een opmerkelijke
bron hierover wel heeft gezien, maar in de
analyse onbenut laat. Het gaat om een abusievelijk door haar aan Calvijn toegeschre-
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ven pamflet, dat in 1609 in Delft werd gedrukt. In dit Tractaet van de gheveynstheyt
ofte vermaninghe aen aile Brabandtsche,
Vlaemsche ende andere natien die onder
den papisten woonachtigh zijn, meldt een
anonieme schrijver dat hij zeker honderd
keer is gevraagd wat dergelijke lieden te
doen stond. Zijn antwoord is gelijk aan dat
van Calvijn: het is beter te vluchten, spot te
ondergaan of gevangenschap te riskeren
dan met geveinsde oprechtheid deel te nemen aan katholieke cerernonien. Bij wijze
van afzegening laat de auteur zijn traktaat
volgen door een integrale weergave van
een Sendt-brieffvan Calvijn, waarin het nicodemisme veroordeeld wordt.
Een duidelijker doorwerking van de bijna
een halve eeuw eerder gevoerde polemiek
tussen Coornhert en Calvijn he eft Van Veen
waarschijnlijk niet in handen gehad. Dat de
klaarblijkelijk Zuid - Nederlandse auteur
van het Tractaet wei eens de op dat moment in Delft woonachtige Regnaldus
Donteclock kan zijn geweest, maakt het negeren van dit geschrift in de studie van Van
Veen nog spijtiger. Deze Delftse predikant
was tussen 1578 en 1583 namelijk een van
de voornaamste tegenstanders van Coornhert in een drietal godsdienstdebatten. De
conclusie kan dan ook niet anders luiden
dan dat er sprake is van een gemiste kans.
(P.H.A.M. Abels)
• Z. van Ruyven-Zeman, X. van Eck en
H. van Dolder-de Wit, Het geheim van
Gouda. De cartons van de Goudse Glazen.
Zutphen [Walburg Pers] 2002. - 157 p. ISBN 90-5730-167-9 - € 22,95.
In de Goudse Sint-Ianskerk bevindt zich
een van de grootste, maar tegelijkertijd nog
steeds relatief onbekendste kunstschatten
van Nederland, te weten een omvangrijke
serie gebrandschilderde glazen uit de zestiende en zeventiende eeuw. Die grootsheid hiervan he eft niet alleen te maken met
de oppervlakte van deze reusachtige ramen, maar evenzeer met de onmetelijke
schoonheid van hun kleurenpracht, de ongeevenaarde combinatie van katholieke en
reformatorische thema's en de originaliteit
van hun uitvoering. Nog veel minder bekend was tot voor kort, dat ook vrijwel alle
werktekeningen (cartons) die ten grondslag hebben gelegen aan de ramen ook in
de kerk bewaard worden, veilig opgeborgen in een kluis. De tekeningen werden
destijds op ware grootte gemaakt, waarmee
ze waarschijnIijk tot de grootste ter wereld
behoren.
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Met een bijzondere tentoonstelling in
het aanpalende Museum Het Catharinagasthuis, waar dit voorjaar een deel van deze tekeningen te bewonderen was, werd dit
Goudse geheim voor het eerst voor een
breed publiek ontrold. Duidelijk werd
zichtbaar dat de afbeeldingen ook zonder
de inkleuring met glas een enorme zeggingskracht hebben en als monochrome
tekeningen een geheel eigen schoonheid.
Ter gelegenheid van de expositie werd een
catalogus sarnengesteld, waarin alle tentoongestelde cartons uitvoerig worden beschreven. In enkele inleidende hoofdstukken wordt ingegaan op de geschiedenis van
de glazen, het doel en het gebruik van de
cartons, de achtergronden van de makers
- in het bijzonder de gebroeders Crabeth en de wijze van restauratie en bewaring.
De catalogus is hoofdzakelijk geschreven door kunsthistorici, hetgeen zich vertaald in een bovenmatig grote aandacht
voor zaken als stijl en techniek. Dat de glazen ook een tijdgeest weerspiegelen en
vooral ook moeten worden gezien in het
licht van de actualiteit van hun dagen,
komt veel minder uit de verf. Dat is jammer, aangezien de totstandkoming en de
'overleving' van de ramen ten nauwste
samenhangen met de voor Holland uitzonderlijke politiek-religieuze koers van
Gouda een het eind van de zestiende en begin van de zeventiende eeuw. De invloed
van het Erasmiaanse denken was er bijzonder groot, terwijl pas na de staatsgreep van
Maurits en de Dordtse synode van 16181619 sprake was van een gereformeerde
kerk van degelijk calvinistische snit.
Het Goudse stadsbestuur legde vanaf de
overgang van de stad naar de zijde van de
prins van Oranje in 1572 grote nadruk op
de vrijheid van geweten, hetgeen de basis
werd voor een mild religieus klimaat in de
stad. In de glazen werd dit beleid het meest
pregnant tot uitdrukking gebracht in een
door de Staten van Holland geschonken
raarn, waarin de Vrijheid van Conscientie in
1596 allegorisch verbeeld werd. De ontwerptekening voor deze politieke beginselverklaring van Gouda, van de hand van Joachim Wtewael, vormde het hoogtepunt op
de expositie en heeft terecht ook een prominente plaats gekregen in de catalogus.
In de beschrijving van deze tekening
wordt een opmerkelijke ontdekking gepresenteerd, die onlangs werd gedaan in het
kader van wetenschappelijke onderzoek
van de glazen voor de internationale serie
Corpus Vitrearum. Vastgesteld werd dat de

53

allegorische figuur die nu Bescherming des
Geloofs heet, oorspronkelijk
aangeduid
werd als Bescherming tegen Tirannie. Hiermee wordt treffend in een banderol de ingrijpende koerswijziging geillustreerd die
Gouda door ingrijpen van buitenaf heeft
doorgemaakt.
De samenstellers van de catalogus veronderstellen dat de genoemde ingreep in
de eerste helft van de zeventiende eeuw
heeft plaatsgevonden, gelijktijdig met enkele kleine veranderingen in de katholieke
glazen. Toch zou een natekening van het
carton uit 1675 (die abusievelijk helaas niet

afgebeeld is in het boek) nog het oude opschrift laten zien, terwijl stadshistoricus
Walvis (die zich baseerde op een geschrift
uit de tweede helft van de zeventiende
eeuw) in 1713 ook nog spreekt over "Bescherminge tegen geweldenarij". Het lijkt
dan ook veel aannemelijker dat de ingreep
van latere datum is. Een samenhang met de
verwijdering van de oorspronkelijke grafsteen van Dirck Volkertsz Coornhert uit de
Sint- Ianskerk ligt veeleer voor de hand. Deze in 1590 Gouda overleden libertinist bepleitte als geen ander de Vrijheid van Conscientie en het uitwissen van de stenen
herinnering aan hem past veel beter in de
lijn van de subtiele verandering in tekening
en glas.
De fraai vormgegeven catalogus - de
strookgewijze opmaak vormt een creatieve
doorwerking van de stroken waaruit de
cartons zijn opgebouwd - blijft daarmee
hoofdzakelijk een kunsthistorisch lees- en
kijkboek. Het Geheim van Gouda zou met
meer verve ontsluierd zijn geweest en een
fraaiere omlijsting hebben gekregen, als
meer acht geslagen was op de recente historische literatuur, waarin de noodzakelijke context inmiddels is terug te vinden.
(P.H.A.M. Abels)
• Iohan van Zuthem, 'Heelen en haluen;
Orthodox-protestantse voormannen en het
'politiek' anti-papisme in de periode 18721925 (Passage Reeks 14). Hilversum [Vedoren] 2001. - 347 p. - ISBN 90-6550-648-9 (f 61,50).

Sinds de Reformatie hier te lande vaste
voet aan de grond kreeg en uiteindelijk ook
aan het langste politieke eind trok, werden
de Rooms-Katholieke Kerken haar leden in
velerlei opzicht achtergesteld. Pas na 1848
kwam er verandering in deze situatie: in
Artikell van de nieuwe grondwet werd namelijk bepaald, dat er op geen enkele wijze
onderscheid mocht zijn op grond van ge-
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loofsovertuiging. In de praktijk betekende
dit, dat er eindelijk ruimte kwam voor de
emancipatie van het Roomse volksdeel- zij
het dat deze slechts zeer geleidelijk plaatsyond. In zijn 'wetenschappelijke proeve'
onderzoekt de auteur hoe een en ander
zich voltrok gedurende de periode 1872
(het jaar waarin Abraham Kuyper het antirevolutionaire dagblad De Standaard oprichtte) en 1925 (toen de christelijk-historischen de motie-Kersten, gericht tegen het
gezantschap bij de paus, aangrepen om het
kabinet Colijn I op te blazen).
Bij zijn onderzoek heeft de auteur het
zichzelf niet gemakkelijk gemaakt: zo werden de jaargangen 1872-1925 van De Standaard en De Nederlander (de christelijkhistorische tegenhanger) doorzocht op
artikelen waarin aandacht be steed werd
aan de verhouding protestant - katholiek.
Vervolgenswordt aan de hand van deze artikelen een analyse geboden van de wijze
waarop orthodox-protestantse voormannen reageerden op het feit, dat vertegenwoordigers van het rooms-katholieke
volksdeel zich langzamerhand een vaste
plaats binnen de Nederlandse politiek veroverden.
Het spreekt welhaast vanzelf dat de
meeste aandacht wordt besteed aan de
persoon en de opvattingen van Abraham
Kuyper, aangezien deze in het geheel een
bijzondere en belangrijke rol heeft gespeeld. Van Zuthem is er mijns inziens uitstekend in geslaagd, Kuypers ambivalente
karakter uit de bestudeerde artikelen te
destilleren. Het is vooral boeiend te constateren, dat het uitgerekend Kuyper is geweest die de politieke doorbraak van de
rooms-katholieken he eft bewerkstelligd.
Naast waardering voor deze boeiende
en vlot geschreven studie moeten er mijns
inziens wei enkele kanttekeningen geplaatst worden. In de eerste plaats vraag ik
mij af, of het onderscheid tussen 'theologisch', 'historisch' en 'politiek' antipapisme
niet enigszins kunstmatig is en de grenzen
wei zo scherp getrokken kunnen worden.
Persoonlijk vind ik namelijk - en dat is een
tweede punt - dat de auteur zich hier en
daar te weinig rekenschap geeft van de
theologische a priori's die aan het door
hem bestudeerde anti-papisme ten grondslag liggen. Typerend hiervoor is de misser
op p. 72, waar geschreven wordt, dat "de
vervloekte afgoderij" van de kerk van Rome
leidraad was in het verzet van "de zonen
der Reformatie". Van Zuthem geeft er geen
blijk van te weten, dat de term 'vervloekte
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afgoderij' afkomstig is uit het leerboek van
de protestanten bij uitstek, de Heidelbergse
Catechismus, en dat deze kwalificatie werd
gegeven aan de 'paapse mis'. Kuypers catechismusverklaring E voto Dordraceno had
hem op dit punt heel wat duidelijkheid
kunnen verschaffen!
Afgezien van dit bezwaar (en nog enkele
andere, minder belangrijke oneffenheden)
verschaft deze studie echter veel interessant
materiaal die haar de moeite van het lezen
meer dan waard maakt! (G. den Hartogh)

ingegaan op het samenleven in een communiteit. Er ontstonden subgroepen en
subculturen. Specifiek is de problematiek
hoe de aspirant-celibatairen opgroeiden in
en moesten leren omgaan met vriendschappen. Het vierde hoofdstuk, "Pubers
voor God", laat zien hoe deze jongens met
roeping tot het priesterschap in een
vroomheidscultus opgevoed werden. In
het laatste hoofdstuk geeft de auteur een
terugblik op zijn jeugd en op de teloorgang
van seminaries.
In de reeds gememoreerde "Nabeschou• Henk Kroon, Pubers voor God. Het leven wing" geeft Frijhoff zijn visie op de waarde
op een kleinseminarie in de jaren vijftig. van de denkbeelden in dit boek en gaat hij
Met een nabeschouwing door Willem Frij- in op de meerwaarde van dit boek, door te
hoff. Nijmegen [Valkhof Pers) 2001. - 238 p. wijzen op de context van de jaren vijftig (de
stu die van Cees Schuyt, "Welvaart in zwart- ISBN90-5625-124-4 - € 16.
In de vorige eeuw vond tot in de jaren wit"), de vraag of van priesterroeping of
zestig de opleiding tot rooms-katholiek groepsambities sprake is (het boek van Ll.
priester plaats langs de to en geijkte paden Dellepoort, "De priesterroepingen in Nederland") en het fenomeen van gesloten
van kleinseminarie (humaniora-opleiding,
al dan niet met van overheidswege erkende leefgemeenschappen (n.a.v. de socioloog
gymnasiale status) voor twaalf- tot acht- Erving Goffman) .
Bijzonder verheugd ben ik met de vertienjarigen en grootseminarie voor de volgende zes of zeven jaar (filosofie- en theo- schijning van dit boek van Kroon, een comlogieonderwijs). Nederland telde bijna binatie van ego-document en mentaliteitsvijftig kleinseminaries, waar per jaar ruim geschiedenis. De beschrijvingen in de
zesduizend jongens zich voorbereidden op eerste vier hoofdstukken zijn van belangrijhun toekomstige taak. Ongeveer vierhon- ke documentaire waarde. Daardoor wordt
derd jongens uit Friesland, Groningen, alsnog iets bewaard van het verdwenen erfDrenthe, Overijssel, Gelderland ten noor- goed van het katholicisme in Nederland.
Toch is een waarschuwend geluid hier
den van de Waal, Utrecht en Het Gooi bevolkten jaarlijks het aartsbisschoppelijk op zijn plaats. Het boek lijkt voor een niet
kleinseminarie te Apeldoorn, in een kolos- onaanzienlijk deel de status van historisaal gebouw dat thans als politieacademie sche studie te krijgen door de confrontatie
dienst doet. Een van die jongens uit de ja- van opvattingen van Kroon met negentien
ren vijftig is de auteur van het hier te be- geraadpleegde medeseminaristen en vier
seminarieleraren (p. 225-226). Het is echter
spreken boek, HenkKroon (1939-2001).
de vraag of die representatief zijn voor de
Over dat leven in seminarieverband
gaat het hier. Het is een "systematisch op- gehele groep. In ieder geval is die confrongebouwde essay ( ... ) hoe het leven, de vor- tatie met de respondenten naar mijn
ming en de opJeiding aan het kleinsemina- smaak minder systematisch dan Frijhoff
rie van het aartsbisdom Utrecht in de jaren aangeeft (p. 204). Ook zijn de opvattingen
niet in die mate collectief als voorgesteld
vijftig thans door de oud-seminaristen
wordt gewaardeerd en hoe het naar hun wordt. Veelal zijn dezelfde personen aan
perceptie in hun leven en handelen door- het woord. Het eind van het vierde en het
werkt" (p. 203-204), aldus Willem Frijhoff in gehele vijfde hoofdstuk worden gedomieen "Nabeschouwing". Het eerste hoofd- neerd door de mening van de schrijver, die
stuk beschrijft het seminariewezen binnen niet alleen van het kleinseminarie als spehet katholieke geloofssysteem in het alge- ciaal opvoedingsinstituut afscheid heeft
meen en hoe dit in Apeldoorn in structuur genom en, maar ook nogal ruimhartig van
en beleving gestalte kreeg. Vervolgens wor- het katholieke (christelijke) gedachtegoed.
den zowel studie als de talrijke organisaties Dit laatste heeft zodanig de overhand geen instituties, nodig voor een zinvolle vrije- kregen ("een volwassene zonder heme!")
tijdsbesteding, aan een nadere analyse dat het zijn zicht op de eigentijdse beleving
onderworpen. Te denken valt aan sport, van anderen die toen op een kleinsemiverkennerij, muziek, toneel, bezigheden in narie hebben gezeten vertroebelt. (Guus
de vakantie. In het derde hoofdstuk wordt Bary)
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• Cora Bijlhout, Met een schone lei. Herin-

neringen van een kloosterzuster (MemoReeks, 11). Nijmegen [Vall<hof Pers] 2001. 136 p. - ISBN 90-5625-120-1 - € 14,75.
De MemoReeks legt herinneringen vast
aan personen en gebeurtenissen uit het
leven van Nederlandse katholieken. Doorgaans gaat het om autobiografische geschriften, die de ontwikkeling van het Nederlandse katholicisme laten zien vanuit
heel persoonlijke perspectieven. De kerkgeschiedschrijving kan er haar voordeel
mee doen, aangezien in deze reeks soms
stemmen klinken die tot voor kort nauwelijks werden gehoord. Met een schone lei is
zo'n stem. Het is de tweede bijdrage van
een vrouw aan de MemoReeks. Enkele jaren geleden verschenen de memoires van
een pastoriehuishoudster, Lena Geerdes,
Het leven van een die nares, bezorgd door
. Geertje van Os.
Cora Bijlhout (1914) was vanaf 1936 lid
van de congregatie van de Zusters 'Onder
de Bogen' als zuster Amadeo, en verliet deze gemeenschap in 1969. Zij werkte als onderwijzeres op verschillende plaatsen in
Nederland en bovendien zes jaar op Java.
De kloostervorming die zij in de jaren dertig onderging, was in menig opzicht gebrekkig: veeleisend, nauwelijks op het individu afgestemd en klikgedrag in de hand
werkend. De schrijfster he eft onder dat regime geleden en vele religieuzen met haar.
Haar kritische terugblik op haar kloosterleyen is plausibel en de voorbeelden die zij
aanhaalt, spreken boekdelen. Wei is de typering van haar eigen opvattingen en gedrag aanmerkelijk milder dan wanneer zij
over haar voormalige medezusters spreekt.
Terwijl de schrijfster zelf aangeeft in de vele
boeken over uitgetreden religieuzen "dankbaarheid en waardering voor de positieve
kanten ervan" te miss en, komen die aspecten hier nauwelijks naar voren. Aan de
waarde van het boek doet dat weinig af,
want het beschrijft op levendige wijze een
levensgang die typerend is voor vele vrouwen wier emotionele behoeften in het
klooster onbeantwoord bleven.
Het is opvallend dat autobiografische
geschriften over het leven in kloosters wat
de vrouwen betreft zo vaak van de hand
van uitgetreden kloosterlingen zijn. Misschien is bij zusters nog de schroom aanwezig om op de voorgrond te treden. Mannelijke religieuzen schijnen daar minder
last van te hebben; waarom ook? Intussen
werkt die eenzijdigheid wei door in de
beeldvorming rond vrouwelijke religieu-
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zen: alsof geen normale vrouw het in een
klooster kan uithouden. Misschien dat de
redactie van de MemoReeks met dit argument alsnog religieuzen kunnen overhalen
hun memoires publiek te maken. (Gian Ackermans)
• Ios H. Pouls, Ware schoonheid of louter
praal. De bisschoppelijke bouwcommissie van Roermond en de kerkelijke kunst
van Limburg in de twintigste eeuw. Maastricht [Stichting Historische Reeks Maastricht] 2002. - 692 p. - ISBN 90-5842-011-6€45.
Dit vuistdikke, met vele afbeeldingen
gelardeerde boek gaat over de in 1919
opgerichte en in 1970 opgeheven Bisschoppelijke Bouwcommissie van het bisdom Roerrnond, waarvan het grondgebied
samenvalt met de provincie Limburg. In
genoemde periode werden ongeveer driehonderd katholieke kerken gebouwd en vele bestaande vergroot. De commissie was
opgericht om op basis van de kunstcanones van het kerkelijk wetboek van 1917 de
voorstellen betreffende bouw, inrichting,
glas-in-loodramen, liturgische voorwerpen, beelden en schilderingen te beoordelen op basis van de traditio christiana, de
christelijke traditie. De comrnissie, lange
tijd uitsluitend bestaande uit geestelijken,
bemiddelde tussen de opdrachtgevers
(bouwpastoors), subsidiegevers, architecten, kunstenaars, bisschop en soms wereldlijke overheden. Van deze bouwcommissie en de visies die aan de kerkbouw ten
grondslag hebben gelegen heeft de auteur,
kunsthistoricus van huis uit, een methodisch gezien kerkhistorische studie gemaakt, waarop hij op 16 januari jl. in Nijmegen gepromoveerd is bij de hoogleraren
Koldeweij (kunstgeschiedenis) en Nissen
(kerkgeschiedenis) .
Het resultaat van dit onderzoek, dat
vooral he eft plaats gevonden in de archieyen van de commissie, diverse parochies,
kerkbouwers en van anderen, wordt uiteengezet in drie delen, chronologisch afgebakend: 1919-1940, 1945-1956 en 19571970. Telkens komen de verschillende
visies betreffende kerk en kunst naar voren,
gevolgd door een beschrijving van de leden
van de bouwcommissie en enkele "casussen", waarvan ik hier slechts die van de
kruisweg van Aad de Haas in Wahlwiller (p.
406-418) noem. In het eerste deel zien wij
hoe conservatief Limburg kerkelijke kunst
als een vorm van geloof zag. Onder de archtitecten bevond zich een groep "progressie-
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ven", zoals Alfons Boosten, die artistieke argumenten de boventoon liet voeren, maar
ook bij deze groep bleef kunst ten dienste
van het geloof. De twintig leden van de
bouwcommissie, meestal wei geschoold in
kunstgeschiedenis, maar nauwelijks op de
hoogte van actuele ontwikkelingen in de
profane kunst, en de architecten en kunstenaars hielden zich aan de visies vanuit
het Vaticaan. In dit opzicht week Limburg
niet af van de rest van Nederland. De
kunstpolitiek van het bisdom was gericht
op behoud van het traditionele katholicisme. Bijna aile kerkbouwers waren Limburgers (p. 81).
Na de Tweede Wereldoorlog stelde bisschop Lemmens een grotere, professionelere commissie samen, die een vooruitziende blik had. Enkele jaren later kreeg
deze ondersteuning van adviserende werkgemeenschappen van architecten en van
kunstenaars. Aanvankelijk is het het bisdom gelukt de traditionele, katholieke cultuur te herstellen (dank zij de inspanningen van het behoudende lid Pieter Everts),
maar allengs werd de invloed van moderne
kunst en cultuur duidelijk zichtbaar, gericht op nieuwe ontwikkelingen in Duitsland, Zwitserland en Frankrijk. Hierin week
Limburg af van de rest van Nederland, die
trouw was aan de 'Bossche School' (M.
Granpre Moliere en dom Hans van der
Laan). In de derde periode kreeg de moderne kunst volop kansen in kerkbouw en
kerkgebouw. Na Vaticanum II kwam ook
meer ruimte voor experimenten. Maar tegelijkertijd kregen onzekerheid, stuurloosheid en zelfs chaos de overhand. Toen in
1970 duidelijk bleek dat de behoefte aan
nieuwe kerken voorbij was, werd de commissie opgeheven.
Het boek is - afgezien van de beschrijving van de personen van deze commissie een ware encyclopedie
van kerkelijke
bouwkunst in Limburg in de twintigste
eeuw geworden! Twee punten van kritiek.
Het leggen van de cesuur bij de jaren 19561957 - met als argument de doorbraak van
de in kunsthistorisch opzicht 'modernen'
geheten in de Romeinse curie - is niet voldoende overtuigend. Pouls had als hij consequent was geweest een intern criterium
bij de bouwcommissie moeten nemen. De
doorwerking in Limburg begint pas in de
jaren zestig. Ten tweede: het boek is in zijn
vormgeving een prachtige kijkcatalogus,
maar het veel te kleine lettertype van de
tekst is een doorn in het oog van menig lezero (Guus Bary)
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Het Calvinistisch Nederland. My the en werkelijkheid. Hilversum
[Verloren], 2000. - 256 p. - ISBN 90-6550637-3.
"In ons eigentijdse Nederlands he eft het
adjectief calvinistisch behalve als technische term: "betrekking hebbend op de leer
van Calvijn",... een gedeconfessionaliseerde betekenis: "ingetogen, niet uitbundig;
sober; rechtlijnig; dogmatisch" en ook
"stijf" en "behoudend". Met deze zin wordt
in feite de to on gezet voor de verzameling
overzichtsartikelen van de hand van Gerrit
Schutte, sinds 1987 bijzonder hoogleraar in
de geschiedenis van het Nederlands protestantisme aan de VU te Amsterdam. Reeds
in zijn inaugurele rede liet Schutte geen
misverstand bestaan over de vraag, hoe hij
over deze kwalificatie dacht en bestempelde het populaire ge- dan wei misbruik van
de term 'calvinistisch' als "historisch weinig
zeggend" en "misleidend", - kortom: een
mythe.
''Alleen al het feit, dat het christelijk geloof, zoals samengevat in de gereformeerde
confessie, al die tijd velen in leven en sterven gesteund en geleid heeft" is volgens
Schutte bewijs voor bovengenoemde stelling en "maakt nieuwsgierig naar de doorwerking van dat geloof in hun denken en
handelen ... "
In de volgende artikelen wordt de lezer
meegenomen op een boeiende verkenningstocht door de rijke en veelzijdige wereid van het calvinisme. De kracht van
Schutte schuilt daarbij in zijn voorzichtigheid. Zo laat hij zich niet verleiden tot het
uitspreken van een moralistisch oordeel,
c.q. veroordeling over het feit, dat een voormalig slavenkapitein als gerespecteerd
weeshuismeester tot de notabelen van het
dorp Graft behoorde, - waarbij een eigenaardige discrepantie aan de dag treedt tussen de calvinistische theorie (in de diverse
catechismusverklaringen, merendeels gebaseerd op het zogenoemde Schat-boeck
van Ursinus/Hommius, werd slavenhandel
expliciet veroordeeld) en de praktijk. Het
artikel waarin dit onderwerp aan de orde
gesteld wordt, eindigt veelzeggend met een
open vraag.
In het 3e artikel (dat min of meer logisch op
het 2e voigt) komt de problematiek van de
slavernij opnieuw aan de orde, ditmaal in
het kader van 'De Gereformeerde Kerk onder de Verenigde Oostindische Compagnie'.
Ook hier blijkt Schutte's voorzichtigheid,
wanneer hij (evenals in het voorgaande artikel) met in stemming Van Deursens uit-

• G.J. Schutte,
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spraak "de 17e eeuw is ons vreemd geworden" aanhaalt en vervolgens aan de hand
van vele voorbeelden betoogt, dat hetgeen
recentelijk als 'primitive Calvinism' is bestempeld, "al te veel een weerspiegeling
van twintigste-eeuwse
opvattingen, idealen en ideologieen [is]".
Na deze 'ontdekkende' (om maar eens
een bevindelijke term te gebruiken) artikelen over de wijze waarop men binnen het
calvinisme omging met slavenhandel, volgen nog zes artikelen waarin met name
aandacht wordt besteed aan de verhouding
calvinisme - overheid (kerk - staat). Ook
hier wordt met enkele mythes afgerekend.
Zo blijkt uit de bijdrage 'Patriotten, Prinsgezinden, Gereformeerden' dat "de tegenstellingen uit de late achttiende eeuw niet
gelijkgesteld kunnen worden aan de antithese die orthodoxe gereformeerden eind
negentiende eeuw ervoeren." In 'De ere
Gods en de moderne staat' wordt vervolgens uitgebreid aandacht besteed aan het
antwoord van de ARP op de secularisatie en
democratisering
van Nederland. Het behoeft geen verwondering te wekken, dat bij
het formuleren van dit antwoord vooral
wordt uitgegaan van kuyperiaanse termen:
anti these, soevereiniteit in eigen kring en
gemene gratie. En uiteraard is een studie
over calvinistisch Nederland niet compleet
zonder de geestelijke vader van het zogenoemde neo-calvinisme: Abraham Kuyper,
de "vormer van een volksdeel", wiens "ietwat speculatief rationalistische,
systematisch uitgewerkte theologie" een blijvende
invloed heeft uitgeoefend. Dat deze invloed overigens niet tot Nederland beperkt
bleef wordt aangetoond in het voorlaatste
artikel, 'Internationale
contacten en invloeden'.
Ten slotte wordt in retrospectief de balans opgemaakt en komt Schutte tot de
slotsom, dat de mythe van het Calvinistisch
Nederland uit de koker komt van de Groninger theologen en dus dateert uit de perio de van de Afscheiding. Het is mijns inziens de grote verdienste van Schutte dat
hij op overtuigende wijze aantoont, dat het
gangbare beeld van 'de' calvinisten op geen
enkele periode van de Nederlandse postreformatorische
kerkgeschiedenis
van toepassing is. (G. den Hartogh)
(red), Lexikon der Kirchengeschichte. Freiburg im Breisgau etc.
[Herder] 2001. - 2 vol. in cassette 11814 kol.
- ISBN3-451-22017-2 - € 50.00.
Inmiddels is de derde uitgave van het

• Bruno Steimer
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Lexikon filr Theologie und Kirche compleet.
Ook nu is het een standaardwerk voor
theologische informatie, en dient het net
als zijn voorgangers voor de kerkhistoricus
als ware Fundgrube, want er is wederom
veel werk gemaakt van de geschiedenis van
kerk en theologie. Het hele Lexikon doet
nogal een aanslag op het boekenbudget
van de gemiddelde particulier. Voor gemteresseerden in de kerkgeschiedenis is er nu
een attractief aanbod. De Herder uitgeverij
heeft een Lexikon der Kirchengeschichte (in
twee delen) uitgegeven met 340 trefwoorden uit het grote lexicon. Uiteraard zijn niet
alle lemmata met historische informatie
opgenomen. De selectie omvat onder meer
artikelen die ingaan op de klassieke therna's van de kerkgeschiedenis, zoals
Abendliindisches Schisma en Priihkatholizismus. Voorts zijn ook artikelen over landen en regie's opgenomen. Het lemma over
Nederland is van de hand van Peter Nissen.
Ten slotte hebben de samenstellers een
keuze gemaakt uit een aantal systematische artikelen, zoals Reformation en KonigtumlKaistertum. In enkele gevallen zijn de
literatuuropgaven door de redactie geactualiseerd.
De vorige edities van het Lexikon filr
Theologie und Kirche waren nadrukkelijk
op de katholieke traditie georienteerd. In
de nieuwe editie valt op de toon van de bijdragen vanuit oecumenisch perspectief
niets aan te merken, maar de thematische
eenzijdigheid is er nog steeds. De niet-katholieke tradities komen er karig van af. Dat
komt ook tot uitdrukking in de kerkhistorische bijdragen per land. Het artikel van
Nissen behandelt wei de opkomst van de
Reformatie en de Opstand, maar daarna
komt het protestantisme niet meer aan
bod, afgezien dan van de vermelding van
hetAlgemeen Reglementvan 1816. De paragraaf over de recente Nederlandse kerkgeschiedenis is een beknopt informatief
overzicht van de ontwikkeling van de
rooms-katholieke kerk in Nederland sinds
het concilie. Aangezien hetzelfde het geval
blijkt in de lemmata over andere multiconfessionele landen als Duitsland en Engeland, hebben we hier kennelijk te maken
met een voorschrift van de redactie, die
haar standpunt echter, voorzover ik het althans kan zien, niet uiteenzet. Nu is er weliswaar ook weer een nieuwe editie van het
als vanouds reformatorisch georienteerde
Religion in Geschichte und Gegenwart in de
maak, waar de geschiedenis van het protestantisme zoals verwacht meer aandacht
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krijgt, maar daarmee wordt de eenzijdigheid van het Lexikon niet opgeheven. Een
encyclopedie hoort omvattend te zijn, in
elk geval niet beperkter dan de titel pretendeert.
De geschiedenis van vroomheid en religieuze mentaliteit, wier bestudering in de
afgelopen decennia toch ook in Duitsland
belangrijke impulsen heeft gekregen (Angenendt, Dinzelbacher e.a.), krijgt beduidend minder aandacht dan de verhouding
tussen kerk en staat. Terwijl in het LThKbeduidend meer aandacht is voor het nietwesterse christendom en zijn geschiedenis,
komt daarvan in het Lexikon der Kirchengeschichte weinig terug: wei zijn er lemmata
over de kerkgeschiedenis van Liechtenstein en over Andorra, maar slechts proportioneel vrij bescheiden bijdragen over
de continenten Amerika (Noord en Zuid)
en Afrika. Ten slotte is er sprake van een
stevig overwicht van het Duitstalige gebied.
De geboden informatie is up-to-date en
zorgvuldig gedoseerd. Ik had niet anders
verwacht. Maar anderzijds stel ik wei vast
dat het Lexikon gebaseerd is op een nogal
traditionele en eigenlijk nu al verouderde
opvatting van de kerkgeschiedenis. Dat
he eft vooral te maken met de selectie van
de bijdragen voor deze compacte uitgave.
Zij is minder oecumenisch en sterker europacentrisch georienteerd dan het LThK.
Jammer is bovendien dat de handige kaartjes uit het grote lexicon hier nagenoeg ontbreken. (Gian Ackermans)
Signalementen
• Stijn van der Linden, De heiligen. Levens,
kalenders, attributen, patronaten, iconografie, m.m.v. Esther Scheepers e.a.,
eindred. Sjoerd de long, Amsterdam-Antwerpen [Contact] 2002. - 1176p. - ISBN90254-1590-3 - € 47,50.
De Nijmeegse psycholoog Stijn van der
Linden heeft vele jaren materiaal verzameld voor dit volumineuze naslagwerk van
heiligen. In het Nederlandse taalgebied bestond een dergelijk overzicht nog niet. Het
boek boek biedt van ruim 9000 heiligen en
zaligen een korte biografie, vermeldt de
feestdag en eventuele patronaten en attributen. Daarop volgen een uitvoerig register
van naamsvarianten, een overzicht van attributen (toren met drie vensters: Barbara
van Nicomedie), een lijst van patronaten,
zowel voor plaatsen (Zwolle: Michael) als
voor collectieve personen en andere uiteenlopende bestemmingen (bibliofielen:
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Hieronymus van Bethlehem, lommerdhouders: Nicolaas van Myra) en een verklarende woordenlijst. Waarom ook een vrij
willekeurig lijstje van belangrijke kloosters
en abdijen is opgenomen, wordt mij niet
echt duidelijk. Bijzondere aandacht wordt
besteed aan heiligen en zaligen uit de Nederlanden. Wetenschappelijke pretenties
he eft de uitgave niet, maar het is al met al
een heel praktisch naslagwerk, en in deze
paperback-uitgave redelijk betaalbaar.
Aanbevolen. (Gian Ackermans)
• Paul Post en Louis van Tongeren (red.),
Devotioneel ritueel. Heiligen en wonderen,
bedevaarten en pelgrimages in verleden en
heden (ReeksMeander. Publicatiereeks van
het Liturgisch Instituut te Tilburg, deel 2).
Kampen [Gooi en Sticht] 2001. - 206 p. ISBN90-304-1024-8 - € 17.00.
De secularisatie heeft in onze gewesten
flink huis gehouden en menig vertrouwd
christelijkl katholiek ritueel is bij gebrek
aan participanten en door de wijziging van
de verstaanshorizon inmiddels ondergegaan. Uiteraard riep deze 'ritencrisis' zorgen en vragen op bij historici en theologen.
Met name de beoefenaars van de liturgiewetenschap hebben echter de laatste jaren
vastgesteld dat rituelen buiten de kerkelijke context wei degelijk voortbestaan en dat
zelfs sommige traditionele rituelen, zoals
de verering van heiligen en bedevaarten,
weer lijken op te leven. De institutionele
context waarin deze rituelen voorheen gepraktiseerd werden, zij het niet altijd met
instemming van kerkelijke overheden,
speelt daarbij vandaag de dag zeker niet in
alle gevallen een dominante rol. Een intrigerend verschijnsel, de moeite van het bestuderen waard. In deze bundel zijn, behalve de inleiding van de beide redacteuren,
acht bijdragen opgenomen over bedevaarten en heiligenverering. Op het terrein van
de kerkgeschiedenis van ons taalgebied
heeft het artikel van Marcel Gielis betrekking, dat ingaat op bedevaarten naar
Scherpenheuvel en de liederen van de pelgrims. De fotografe Ineke Albers schreef
een foto-essay over vier bedevaartplaatsen,
onder meer over Dokkum en het Duitse
stadje Kevelaer, dat van oudsher vele Nederlandse pelgrims trekt. Paul Post presenteert vier profielen van de moderne heilige,
onder meer van Titus Brandsma. De afsluitende bijdrage in deze boeiende bundel is
van Willem Frijhoff, die een overzicht geeft
van het recente bedevaartonderzoek, dat in
Nederland vrucht heeft gedragen in het
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Bedevaarten in Nederland. (Gian Ackermans)

van het KRO-RKKprogramma Kruispunt,
beschrijft het verhaal van zijn eigen parochie, Maartensdijk, een dorp onder de
• B. Jan Aalders en Peter Nissen (red.), De rook van Utrecht. De katholieken vormen
bisschop, kerkscheidend of kerkverenigend? er van oudsher een minderheid. NoodgeBijdragen over het bisschopsambt in de oe- dwongen gingen zij tot 1966 elders ter kercumene. Ter nagedachtenis van ds. Nico van ke. De officiele erkenning van de parochie
den Akker. Delft [Eburon] 2002. - 158 p. - kwam pas in 1995. Terwijlhet andere vergeISBN90-5166-862-7.
lijkbare gemeenschappen allerminst voor
Nico van den Akker (1917-2000), her- de wind gaat, is de parochie van Maartensvormd predikant, was vele jaren werkzaam dijk opvallend vitaal. Daarin speelt waarin Noord-Brabant en had landelijk een be- schijnlijk ook de eigen moeizame ontlangrijk aandeel in de dialoog tussen ka- staansgeschiedenis een belangrijke rol. In
tholieken en protestanten. Deze trok voor- de interviews met een aantal parochianen
al in de jaren zestig in brede kring de wordt duidelijk hoe doorsnee-katholieken
aandacht. Voor leden van beide geloofstra- zich in de afgelopen decennia in hun perdities werd destijds duidelijk dat zij in vele soonlijke relatie met God en hun verhouopzichten van elkaar konden leren, indien ding tot de plaatselijke kerk hebben ontzij bereid waren ingesleten vooroordelen wikkeld. Terwijl kerkelijke beleidsmakers
zelfkritisch te bezien. Van den Akker he eft met het oog op vergrijzing en vergrote
in dat proces onmiskenbaar een voortrek- mobiliteit vooral op clustering van pakersrol vervuld. Hij was bevriend met de rochies en differentiatie in pastoraal aanBossche bisschoppen Bekkers en Bluyssen. bod aandringen, pleit Fijen voor een verEen vrucht van zijn studieuze bezigheden sterkte inzet ten gunste van de lokale
was het kerkhistorische handboek Door- geloofsgemeenschap met traditioneel bretocht, later (met Peter Nissen) bewerkt tot de samenstelling. De succesformule van
Wegen en dwarswegen in de geschiedenis Maartensdijk lijkt hem gelijk te geven. Een
van het Christendom, dat inmiddels aan parochiegeschiedenis lag niet in de opzet
diverse protestantse en katholieke theolo- van de auteur, maar de vele beoefenaars
gie-opleidingen gebruikt wordt als basis- van de geschiedschrijving van lokale kerhandboek voor het onderwijs in de kerkge- ken zouden met de aanpak van Fijen wei
schiedenis.
hun voordeel kunnen doen. (Gian AckerIn 1997 vond in Engelen naar aanleiding mans)
van het vijftigjarig ambtsjubileum van Nico
van den Akker een symposium plaats over • Paul Begheyn, Gids voor de geschiedenis
de rol van het bisschopsambt in de oecu- van de jezuieten in Nederland 1850-2000. A
menische discussie. De lezingen van dat Guide to the History of the Jesuits in the
symposium zijn in dit boek gepubliceerd, Netherlands 1850-2000, (Jesuitica Neerlansamen met enkele andere bijdragen over dica, 1; Subsidia ad Historiam Societatis Iedezelfde thematiek. De thematiek van de su 13), met medewerking van Eugene van
bundel is vooral theologisch, hoewel de Deutekom. Amsterdam [ValkhofPers, Nestudie van de interkerkelijke relaties steeds derlands Instituut voor Iezuieten Studies,
ook om een historische plaatsbepaling Institutum Historicum Societatis Iesu]
vraagt. Voor de Nederlandse kerkgeschie- 2002. - 144 p. - ISBN90-5625-132-5 en ISBN
denis zijn vooral de bijdragen van Margriet 88-7041-413-2 - € 13,50.
Gosker en B. Jan Aalders van belang. EerstIn het najaar van 2001 werd in Amstergenoemde wijdt een kort artikel aan een dam het Nederlands Instituut voor Iezuievan de talrijke pamfletten uit de Aprilbewe- ten Studies geopend, een initiatief van de
ging van 1853. Aalders' uitvoerige biografi- Nederlandse Iezuieten, ter bevordering van
sche schets van Nico van den Akker (p. 102- de studie van de geschiedenis, cultuur en
157) is een waardevolle bijdrage tot de spiritualiteit van hun orde. Paul Begheyn
geschiedenis van de oecumene in Neder- S1, directeur van het NIJS, reikt gemteresland. (Gian Ackermans)
seerden met deze Gids een uitstekend
werkinstrument aan. Het biedt onder meer
• Leo Fijen, Het wonder van Maartensdijk.
een resume van de geschiedenis van de SoHoe een kleine gemeenschap leeft met God, cieteit van Iezus in Nederland vanaf 1850,
Baarn [Ten Have] 2001. - 141 p. - ISBN 90- een overzicht van alle vestigingen en voor259-5253-4 - (f 24,90)
naamste bestuurders, en een voortreffelijDe journalist Leo Fijen, vooral bekend ke bibliografie. Voorts bevat de Gids een

kloeke overzichtswerk
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klein Sl-glossarium en een beknopt overzicht van de bescheiden (van na 1850) in
het rijke archief van de Nederlandse Iezuietenprovincie in Nijmegen. Voor de geschiedschrijving van de Societeit in Nederland is nog veel onderzoek nodig. Deze
Gids legt voor potentiele onderzoekers de
rode loper uit. Het is spijtig dat de toelich-

tende teksten niet in het Engels vertaald
zijn.
Het Nederlands Instituut voor Iezuieten
Studies is gevestigd op Singel 448 in Amsterdam, en op afspraak toegankelijk:
pbegheyn@xs4all.nl, 020-344650.
(Gian Ackermans)

Historische bibliografie van de
Augustijnenorde on-line
http://www.augustiniana.org/nll
Het tijdschrift Augustiana, gewijd aan de geschiedenis van de kloosterorden die hun oorsprong terugvoeren
op de Afrikaanse kerkvader Augustinus (354-430), verzorgt sinds 1952 een historische bibliografie. De start
werd destijds gemaakt door de Viaming Norbertus Teeuwen (1910-1973), naderhand is zijn werk voortgezet
door Martijn Schrama (1944-) en Alberic de Meijer (1922-). Laatstgenoemde neemt, still going strong, vanuit
het klooster Marienhage in Eindhoven, de bibliografie nog steeds voor zijn rekening.
Deze bibliografie is nu via internet beschikbaar. Zij omvat meer dan 10.000 nummers. Zij is als voigt ingedeeld: Algemene Geschiedenis, Plaatselijke Geschiedenis, Persoonlijke Geschiedenis (personen), Augustinessen, Hagiografie en Iconografie. Er valt te zoeken op titel en auteur, personen en plaatsnamen en trefwoorden.
Ook een combinatie van allerlei zoeksleutels is mogelijk. Toegevoegd is een lijst van aile voorkomende namen
van plaatsen waar augustijnen gevestigd waren en zijn. Daarnaast is er een opsomming van alle in de bibliografie genoemde augustijnen (OESA/OSA)sinds 1200, augustijnen-recollecten (OAR), ongeschoeide augustijnen (OAD), en augustinessen, geografisch en naar personen geordend.
De bibliografie volstaat niet met een opgave van titels van publicaties - gelukkig niet, want titels zijn soms
cryptisch. Zij geeft ook een summiere aanduiding van de inhoud (in het Frans). Het zullen er ongetwijfeld niet
veel zijn: artikelen uit ons taalgebied waarvan de thematiek enige relatie houdt met de geschiedenis van de
augustijnse orden, die aan het oog van pater Alberic de Meijer zijn ontsnapt. Wie een onderzoek wil doen naar
een aspect van de geschiedenis van de augustijnse orden in Nederland, doet er goed aan met deze uitgebreide en praktisch ingerichte bibliografie te beginnen.

VNK - themanummer 'De vrouw in de pastorie'
VNK-eindredacteur P.H.A.M.Abels ontving een interessante reactie (met aanuullende informatie) op zijn artikel
in het VNK-themanummer 'De vrouw in de pastorie:
Geachte heer Abels,
Met veel genoegen heb ik het themanummer over de vrouw in de pastorie gelezen. Ook uw artikel over de positie en invloed van de predikantsvrouw in de vroegmoderne tijd. Wellicht dat de 18e eeuw buiten de vroegmoderne tijd valt, maar anders is het wei jammer dat u - als geboren 'Tukker' - geen aandacht heeft besteed
aan de Losserse domineesvrouw Aleida Leurink (1682-1755). Aleida Leurink heeft vanafhet moment dat zij in
1698 trouwde met dominee Henricus Keller (van 1697 tot zijn overlijden in 1750 predikant in Losser) een dagboek bijgehouden. Dit dagboek is door J.J. van Deinse destijds 'ontsloten' door zijn publicaties in Dagblad Tubantia (gebundeld in 'Uit het land van katoen en heide'). Zie ook mijn in 1998 verschenen '400 jaar Hervormden in Lesser', Uit het dagboek blijkt ondermeer dat de vrouw van de predikant in de kleine
plattelandsgemeente Losser, destijds was ingesteld op een agrarische nevenfunctie. De koe moest worden gemolken en zij verbouwde vias en weefde of liet weven. Aleida Leurink is in ieder geval in de 18e eeuw een
voorbeeld van een predikantsvrouw met bijverdiensten (zie p. 5 van uw artikel).
Door haar dagboek is Aleida Leurink zeker te vergelijken met de echtgenote van dominee Henricus Bruyninck
uit Akersloot (zie het slot van uw artikel). Dit is zeker het geval sinds 1955, toen het geheel gerestaureerde
boerderijtje naast de hervormde kerk van Losser in gebruik werd genomen als consistorie en jeugdgebouw en
haar naam kreeg: het Aleida Leurinkhuis. Haar naam wordt op deze manier in Losser wekelijks nog tientallen
keren genoemd. (Georg van Slageren, Lesser)
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EVENEMENTEN

~-------------------------Franciscus. Kunstenaars brengen een ode
12 mei tIm 25 augustus 2002

Fries Museum, Turfmarkt 11, Leeuwarden,
tel. 058-2555500
Kunstenaars laten zich vaak inspireren
door grote voorbeelden. Schrijver en dichter Kees 't Hart komt er in zijn romans en
poezie rond voor uit dat de heilige Franciscus van Assisi (1181-1226) voor hem een
bron van inspiratie is. Hij beschouwt Franciscus als een voorbeeldig kunstenaar. Hij
daagt kunstenaars uit in het Fries Museum
een grootscheepse ode aan deze heilige te
brengen.
Franciscus is volgens 't Hart in veel opzichten te beschouwen als een kunstenaar. Hij
werkte met middelen van de kunst om
zijn doel te bereiken: mens en bekeren tot
een radicale vorm van christendom. Hij
danste, hij zong, hij bespeelde (nep)instrumenten, hij voerde theaterstukjes op, hij
bouwde letterlijk kerken, hij maakte
sneeuwpoppen en schreef gedichten. Franciscus' optreden is te vergelijken met performancekunst. Zijn onbevreesde, obsessieve, soms zelfs geexalteerde en toch
lichtvoetige en concrete werkwijze kan nog
steeds een bron van inspiratie vormen.
Kunstenaars, dichters, theatermakers en
ontwerpers laten dit in de tentoonstelling
zien.

voorstelling van Franciscus als vriend van
dieren, vogels en vissen. Werelddierendag
valt niet voor niets op zijn sterfdatum, 4 oktober. Deze en een aantal andere facetten
uit het leven van de heilige tonen dat er
naast de spirituele rijkdom ook een rijke
schare voorstellingen is van deze arme heilige.
Voor deze expositie heeft het museum in de
eerste plaats kunnen putten uit de eigen
collectie franciscana, deels opgeslagen in
het depot. Uit enkele franciscaanse vestigingen in Nederland komen diverse voorwerpen, waaronder een Franciscus, geschilderd door de bekende 17e eeuwse
Leids-Amsterdamse schilder Jan Lievens.
Uit het Museum der Vlaamse Minderbroeders in St. Truiden komen enkele opmerkelijke schilderijen, waaronder "Franciscus
voor de sultan" en een albasten relief van
Franciscus in gebed.
Verguld is het museum ook met de bruikleen van een Belgische antiquair, die voor
deze gelegenheid een zogenaamde "Franciscuszuil" in bruikleen afstaat. Deze zuil
van vruchtenhout, enig in zijn soort, bevat
een aantal reliefs die scenes uit het leven
van Franciscus voorstellen.

De rijkdom van een arme. St. Franciscus in
de Nederlandse kunst 16e-20e eeuw

Museumgebouw Jacob van Horne, Markt 7,
Weert, tel 0495-531920.
Franciscus Bernardone (Franciscus van Assisi) leefde van 1181 tot 1226. Hij vormde in
1209 in Assisi (Italie) een religieuze broederschap: de mindere broeders. Zij vormden in 1223 bij de kerkelijke goedkeuring
de orde der minderbroeders. Centraal
staan een evangelische levenswijze, de verkondiging van het evangelie en de armoedebeleving. Dat alles in navolging van
Christus. In 1228 werd Franciscus heilig
verklaard.
Door de eeuwen he en werd Franciscus op
verschillende manieren afgebeeld. Heel
bekend zijn de afbeeldingen van Franciscus met de wondetekenen van Christus, gekregen bij diens kruisiging. Zeer bekend is ook de in de ISe eeuw ontstane
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Schittering van de Tsaren. Kunstschatten
het Nouodeuicij-klooster in Moskou
5 juni tim 22 september 2002

uit

Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, Utrecht, tel. 030-2313835

nig anders dan een rume. Maar de eerste
tsaren uit de Rornanov-dynastie nemen de
wederopbouw voortvarend ter hand. Aleksej Michailovic haalt zelfs van heinde en
verre hooggeboren vrouwen naar het Novodevicij-klooster: vrouwen die opnieuw
stuk voor stuk rijk versierde ikonen, sieraden en gebruiksvoorwerpen meenemen
om hun sobere cellen devoot te verfraaien.
Bovendien schenkt hij het klooster een van
de topstukken uit de collectie: een ikonostase bestaande uit zeven eeuwenoude ikonen rechtstreeks uit het bezit van de familie
Romanov. Dit zeer kwetsbare topstuk is op
de tentoonstelling te bewonderen.

Nooit eerder waren zoveel prachtige kunstwerken uit het beroemde Novodevicijklooster in Moskou te zien in Nederland.
Deze zomer kunnen bezoekers van het
Utrechtse Museum Catharijneconvent
kennis maken met maar liefst negentig ikonen en vijftig andere voorwerpen zoals
portretten, juwelen, boekbanden, kruisen,
schalen en liturgische kleding. Veel van deze kunstschatten zijn uitbundig versierd
met zilver, goud, parels en edelstenen. De Achttiende-eeuu/se waaiers met bijbelse tagrote zomerexpositie Schittering van de Ts- ferelen
aren is een unieke kans om de rijkdommen 28 juni tIm 22 september 2002
uit Moskou eenmalig in Nederland te be- Bijbels Museum, Herengracht 366-368,
wonderen.
Amsterdam.
Het Novodevicij-klooster heeft van meet af
De zomertentoonstelling van het Bijbels
aan een uitzonderlijke positie ingenomen.
Dat is vooral te danken aan de vele tsarina's Museum laat een bijzondere collectie waaien tsarevna's Cechtgenotes en dochters van ers zien. De collectie is grotendeels afde tsaren) die in de loop der eeuwen deel komstig uit een prive-verzameling en speciaal voor deze tentoonstelling beschikbaar
uitmaken van de kloostergemeenschap.
Het aanzien van hun families straalt af op gesteld. Het betreft achttiende-eeuwse
het klooster. De kostbaarheden, die zij mee waaiers waarop bijbelse voorstellingen
mogen nemen bij hun intrede als non, ma- staan afgebeeld. De waaierbladen zijn
ken het klooster al snel uitzonderlijk rijk. handgeschilderd waardoor elke waaier
Ook de tsaren zelf zijn nauw bij het klooster uniek is. De waaiers, ook wei kerkwaaiers
betrokken. Dat begint al met grootvorstVagenoemd, zijn van Nederlandse origine. Ze
silij III (1505-1533), die het klooster in 1524 werden door vrouwen in de kerk gebruikt
sticht. Aan de ene kant doet hij dit als dank om achter te bidden. Zo konden zij tijdens
voor het feit dat de Russen de stad Smo- het gebed niet worden afgeleid. De meeste
lensk terug veroverd hebben op de Polen geschilderde taferelen zijn afkomstig uit
en Litouwers. Aan de andere kant creeert het Oude Testament, maar in de loop van
hij zo een geschikte plek om zijn eerste
de achttiende eeuw kwamen daar steeds
vrouw Solomonia onderdak te kunnen bie- meer onderwerpen uit het Nieuwe Testaden nadat hij haar met veel verdriet wegens ment bij. In de tentoonstelling is goed te
onvruchtbaarheid als echtgenote aan de zien dat elke waaier anders is uitgevoerd.
De waaierbladen zijn van papier of dun
kant he eft moeten zetten.
Vasilij's zoon uit zijn tweede huwelijk, de leer, het montuur van eenvoudig been of
eerste tsaar Ivan de Verschrikkelijke (1533- fijnbewerkt ivoor. De meeste waaiers zijn
1584) heeft eveneens een speciale band aan een zijde beschilderd, maar enkele
met het klooster. Hij laat er zijn dochter An- exemplaren hebben aan beide zijden voorna dopen en de weduwe van zijn jongste
stellingen. Ook wordt aandacht besteed
aan de zogenaamde waaiertaal. Op geraffibroer tot non wijden. En ook voor Boris Godunov en zijn zus Irina Godunova, de kin- neerde wijze werd de waaier gebruikt om
derloze echtgenote van tsaar Feodor I, is berichten of bepaalde gevoelens door te
het Novodevicij-klooster een toevluchtsgeven door middel van allerlei subtiele bewegingen. Achter de waaier kon men zich
oord. Hij wordt er zelfs tot tsaar gekroond.
verbergen om ongezien te fluisteren en te
Een historisch gegeven waarnaar cornponist Modest Mussorgski verwijst in de eer- roddelen, maar er werd ook ongesproken
ste akte van zijn beroemde opera Boris Go- communicatie tussen man en vrouw uitgedunov.
wisseld. Een uiterst ingewikkeld systeem
Na de eerste bloeiperiode beleeft het rijke aileen begrijpelijk voor de goede verstaanklooster een roerige tijd. In 1612 rest erweider.
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VERENle:INe:SNIE
Aansluitend op de voorjaarsvergadering
van onze Vereniging op zaterdag 13 april jl.
vond een lezingenprogramma plaats rond
het thema 'kleding'. Voor een goed gevulde
zaal - de lezingen waren ook toegankelijk
voor rnuseurnpubliek - sprak Dr. Maarten
Aalders over de achtergronden van de introductie van de predikantentoga. Dr. Joke
Spaans gaf een overzicht van religieuze accessoires: van rozenkransen tot de bekende
visjes. Conservator Tuuk Starn verzorgde
een bijzondere modeshow. Zeven dressmen toonden religieuze gewaden in diverse vorrnen en in verschillende liturgische
kleuren Cafb.)

Foto's: Hans van Heijningen, Utrecht.
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Titel bundel:
Staf en Storm. Het herstel van de
bisschoppelijke hierarchic in Nederland
in 1853. Actie en reactie

