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Religie en de Nederlandse identiteit

an de hedendaagse Nederlanders het denken en doen van zijn voorouders uit vroeger eeuwen nog wel begrijpen, nu er in dit geseculariseerde tijdsgewricht nauweijks meer een plek lijkt ingeruirnd voor religie in het alledaagse leven? Geloofsbeleving is imrner in de marge van de samenleving beland of is veilig opgesloten geraakt in het
prive-domein en het wordt voor nieuwe generaties steeds moeilijker te begrijpen hoezeer
de kerk eeuwenlang haar stempel he eft gedrukt op alle facetten van de samenleving. Of
het nu ging om politiek, om sociale vraagstukken of om cultuur; drijfveren, thema's en
normen waren grotendeels religieus bepaald. De tijd dat historici hier een deken van
marxistische verklaringsmodellen overheen meenden te moeten leggen, was even kortstondig als de levensduur van de verstopte arbeidersparadijzen achter de Berlijnse Muur.
Van de daaropvolgende modegril onder historici om religie in te kapselen en te seculariseren in termen van mentaliteit, wordt de laatste tijd ook steeds minder vernomen.
Het speciale nummer dat het weekblad Vrij Nederland onlangs (23 november 2002)
wijdde aan de vaderlandse geschiedenis en de herontdekking van de Nederlandse identiteit, laat zien dat kerkgeschiedenis bezig is met een opmerkelijke combeback. Gevraagd
naar de wezenskenmerken van Nederland, wijzen drie vooraanstaande historici (Van
Deursen, Marijke Spies en Piet de Rooy) nadrukkelijk op het belang van religie, hoewel
hun visies daarop sterk uiteenlopen. Waar de cultuur-pessirnistische Van Deursen er de
nadruk op legt dat ons land gekenmerkt werd door een protestants-christelijke cultuur
met gedoogde katholieken, ziet Spies de burgerlijkheid voorop staan, die de basis vormde
voor een omgangsoecumene tussen mensen met verschillende religies. De Rooy onderkent een arnbivalente houding bij de Nederlander: thuis en in de kerk een fundamentalist,
op straat tolerant.
In een van de andere bijdragen in de special gebruikt Geert H. Janssen het tweede deel
van de pas verschenen Geschiedenis van Holland en een Engelstalig boek van Van Nierop
en anderen over 'Calvinisme en religieuze tolerantie' voor een demasque van historische
mythen. Hij creeert echter zelfweer een nieuwe mythe, door het in deze boeken geschetste beeld van een religieus veelkleurige en pragmatisch tolerante sarnenleving te veralgemeniseren tot een Nederlands beeld. Dat neemt echter niet weg dat ook hij alle aandacht
en begrip he eft voor het belang van religie voor de identiteit van Nederland en de kerkgeschiedenis een volwaardige plaats (her)geeft in de historiografie. Er is dus wel degelijk
hoop voor kerkgeschiedenis in een ontkerkelijkte toekomst.
In dit nummer van TNK laat Guus Bary zien dat zelfs de interpretatie van moderne
Nederlandse dichtkunst niet mogelijk is zonder elementaire kennis van de vaderlandse
kerkgeschiedenis. Daarnaast is ruim plek ingeruimd voor een artikel van prof. Peter Nissen, geschreven ter herdenking van een prominente prelaat uit de Middeleeuwen, Nicolaas Cusanus.
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'Het hoofd van Calvijn boven de horizon'.
De kerkgeschiedenis in het poetisch oeuvre

van H.H. ter Balkt
E.H. (Guus) Bary
Inleiding
e in Nijmegen woonachtige dichter
Harry ter Balkt kan worden beschouwd als een van de belangrijkste naoorlogse dichters in het Nederlandse
taalgebied. Diverse prijzen die hij mocht
ontvangen, getuigen hiervan: onder andere
de poezieprijs van de stad Amsterdam, ook
wel genoemd de Herman Gorterprijs
(1973), de Henriette Roland Holstprijs
(1980), de Jan Campertprijs (1988), de Karel
de Groteprijs van de stad Nijmegen (1997),
de Constantijn Huygensprijs (1998).
Ter Balkt betrekt tot op de dag van vandaag in zijn oeuvre historische verhalen en
gebeurtenissen. Voor hem is de religie een
wezenlijk bestanddeel van de vaderlandse
historie. In 1997 werd ik gevraagd om op
een literaire avond op de middelbare
school waaraan ik to en verbonden was,
vanuit mijn historische en theologische
achtergrond de geschiedenis en godsdienst
bij Ter Balkt te belichten.' Sindsdien hebben Ter Balkt als dichter en het probleem
van de verwerking van de historie, in het
bijzonder de kerk- of religiegschiedenis-, in
de poezie mij beziggehouden. Poezie
vormt in die context een eigen uitdrukkingsvorm van beelden, die het verleden
oproept. Een dichter die geschiedenis in
zijn werk betrekt draagt zo op een eigen
wijze bij aan de historiografie. In mijn hier
gepresenteerde artikel komen enkele inzichten naar voren zoals die zich in het
laatste halve decennium ontvouwd hebben. Naast typeringen op grond van analyses geef ik enkele korte beschouwingen, die
zich lenen voor verdere verdieping. Met deze bijdrage beoog ik de liefhebber van de
kerkgeschiedenis, indien hij niet bekend is
met H.H. ter Balkt, op deze dichter attent te
maken. Een wetenschapper zou daarenboven zijn licht kunnen laten schijnen op methodische kwesties, die ik aanreik.
Bij bestudering van het literaire werk
van Ter Balkt zijn het vooralletterkundigen,
die vanuit hun vakgebied zijn werk analyseren en becommentarieren. Voor historici
is het werk van Ter Balkt niet onopgemerkt
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gebleven. Zo hebben in een aflevering van
het literaire tijdschrift Parmentier in 1998,
dat aan Ter Balkt gewijd was, ook de historici Marco Mostert, Herman Pleij en Istvan
Bejczy hun licht laten schijnen over een gedicht van Ter Balkt. Deze gedichten gingen
respectievelijk over de Merovingers, vreten
en luieren in de Lage Landen, en Erasmus,"
Enigszins parallel aan mijn bijdrage is een
artikel in Hermeneus, eveneens uit 1998,
van de classicus Vincent Hunink over de
Romeinen in de poezie van Ter Balkt.t
Piet Meeuse, de grootste Ter Balkt-kenner
aldus Ios Joosten in de redactionele inleiding van genoemde aflevering van Parmen tier', typeerde Ter Balkt als "een buitenbeentje, een grommende pro feet, een
sjamaan uit Twente en een van de weinig
lyrische pyromanen in onze hedendaagse
poezie","
Verwerking van de historie kan op allerlei manieren geschieden. In de literatuur is
daarvan de historische roman een bekend
voorbeeld. Maar soms benadert een literair
werk de historische werkelijkheid zozeer,
dat het een geschiedwerk genoemd wordt.
Ik wil hier wijzen op diverse publicaties van
Geert Mak. In dit verband zou ik H.H. ter
Balkt de geschiedschrijver onder de poeten
willen noemen. Meer dan een bijkomstigheid is dat zij beiden daarbij ook het terrein
van de kerkgeschiedenis betreden hebben.
Enkele bio- en bibliografische gegevens
Herman Hendrik (roepnaam: Harry) ter
Balkt werd op 17 september 1938 geboren
in Usselo, deel uitmakend van de gemeente
Enschede.? Zijn vader was als boekhouder
en later als procuratiehouder in dienst van
een schoenfabriek; de familieleden van zijn
ouders waren overwegend boeren. Het gezin was Nederlands-Hervormd, maar niet
streng godsdienstig. In Ter Balkts latere gedichten zullen meermalen de landwegen
bij Usselo, het gereedschap van het platteland, de varkens en de vliegenzwammen
klinken. Hij was korte tijd leerling-journalist bij het Dagblad Tubantia en een aantal
jaren onderwijzer op een lagere school in
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Zandpol bij Schoonebeek in Drenthe. In
1967 verhuisde hij naar Nijmegen en ook
deze nieuwe woonplaats werd spoedig in
gedichten vereeuwigd. In Nijmegen gaf hij
tot 1983 les op een basisschool. Nadien
wijdde hij zich geheel en al aan het schrijyen. Ter Balkt is ondanks het feit dat hij een
eenakter voor toneel en een raman heeft
geschreven'' en in de jaren 1987-1991 als
poeziecriticus voor Het Parool actief was,
vooral bekend als dichter.
In 1969 debuteerde Ter Balkt onder het
pseudoniem Habakuk II de Balker met de
bundel Boerengedichten. Opmerkelijk is de
keuze voor de oudtestamentische boeteprofeet Habakuk. Dat debuut was zo imponerend dat in de kritiek vermoed werd dat
Hugo Claus of Lucebert schuil ging achter
Habakuk. In 1977 schreef hij Helgeel Landjuweel bij de 400 jarige Herdenking van de
Beeldenstorm 1566-1966, poezie en toneel,
gecombineerd. Hierin verschijnen de toenmalige kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders als mandarijnen en de weyers en
andere hongerlijders in naam van de Reformatie als uitvoerders van de Beeldenstorm
ten tonele. Een jaar na deze publicatie deed
Ter Balkt afstand van zijn pseudoniem en
maakte gebruik van zijn familienaam, zonder voor- of roepnaam, maar wei met de in
dichterskringen ongebruikelijke voorletters.? Van toen af verwierf hij een eigen
plaats in de Nederlandse literatuur. Ter
Balkt heeft in diverse bundels en tijdschriften zijn gedichten gepubliceerd. Enkele
uitgaven no em ik hier: Verkeerde raadhuizen (1986), In de kalkbranderij van het absolute (1990), Ode aan de Grote Kiezelwal
(1992), Laaglandse hymnen (1993), Tegen
de bijlen. aden en Anti-aden (1998). In
2000 verscheen een 725 bladzijden tel1end
verzamelwerk met een uitgebreide keur
van zijn gedichten onder de titel: In de waterwingebieden. Gedichten 1953-1999. Onlangs verscheen Laaglandse hymnen II
(2002).10

Impressies van een historicus over
H.H. ter Balkt
Een literatuurwetenschapper bekijkt poezie ex professo; hij kan ingaan op de voorkeur van de dichter voor de sonnet-vorm,
de assonanties, de alliteraties, bonkig taalgebruik, gebrek aan eindrijm, epiek of lyriek of beide. Een historicus, die zich met
gedichten bezighoudt doet dit uit liefhebberij en is op het eerste gezicht op letterkundig terrein een amateur. Het is een ver-
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schil enigszins vergelijkbaar bij het yak geschiedenis tussen de professional en de
amateur of 'sneuper' (zo zegt men het in
Friesland). Laatstgenoemde Ie est iets en als
hij het mooi vindt, verzamelt hij, ook al
weet hij eerst nog niet goed raad met het
gevonden materiaal en ontbreekt een vakmatig opgedane context. Maar bij nader inzien ligt de zaak in de onderhavige situatie
ingewikkelder. Analyse en interpretatie van
een gedicht moet men bestuderen in samenhang met een bronnenprobleem.
Overbrugging van beide is een lastige zaak.
Als leek op het gebied van de analyse
van poezie vielen mij bij de eerste lezing
van de bundel Laaglandse hymnen uit 1993
enkele dingen op. Uit het bijvoeglijk naamwoord 'laagland' leest men de geografische
betrokkenheid (de Lage Landen) van de
dichter. Het begrip "hymne" kan duiden op
een profane, maar ook op een "gewijde"
context. Maar iedere lezer, historicus of
niet, is verrast door de grote rol van de historie in dit werk van Ter Balkt, ook al blijkt
dit niet uit de titel van de bundel.
H.H. ter Balkt blijkt in zijn werk zijn achtergrond als onderwijzer - tegenwoordig
heet dat leraar - niet verloochend te hebben. Hij komt in zijn gedichten te voorschijn als iemand die de lezer iets wil vertellen over de vaderlandse geschiedenis.
Let men bij een gedicht veelal op de vraag
hoe de dichter iets overbrengt, voor de historicus is eerst van belang wat de dichter
overbrengt. Immers het zijn bepaalde onderwerpen uit de geschiedenis, die naar
voren komen. Bepaalde geschiedmomenten komen expliciet aan bod, andere niet.
De bronnen waaruit Ter Balkt put zijn
blijkens aantekeningen zeer divers: vanuit
de geschiedwetenschap gezien hanteert de
dichter vaak de secundaire literatuur en
ook krantenartikelen, zelden primaire
brannen.
Vanuit de geschiedkunde wil ik hier twee
karaktertrekken in het werk van Ter Balkt
als dichter signaleren. De eerste is de uitvoerige beschrijving van zijn geboortestreek, Usselo en omgeving, en van zijn huidige woonplaats, Nijmegen en omgeving.
Dit doet mij denken aan een vorm van omgaan met de geschiedenis, zoals die in de
zestiende eeuw nog volop werd beoefend.
Een zekere George Westendorp schreef een
kerkgeschiedenis, die begon met de christelijke jaartelling. maar die via de bisschoppen van Utrecht uiteindelijk eindigde met
de beeldenstorm in het stadje Vollenhove
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over zijn woonplaats Nijmegen, 'de zwartgouden stad'.13 De koninklijke munt uit de
tijd van de Middeleeuwen is er, het mirakelspel Marieken van Nieumeghen, de Vrede van Nijmegen in 1678 die een voorlopig
eind bracht aan de veroveringszucht der
Fransen. Zelfs de Valkhofburcht met de boten van Jan van Goyen ontbreekt niet.!? De
historische stad wordt zowaar bijna verheerlijkt, Hoe diep treurig is de andere kant
van het verhaal: het vergissingsbombardement in 1944. Opgang en ondergang liggen
dicht bij elkaar.
De onlangs uitgekomen Laaglandse
hymnen II he eft ook een chronologische
lijn: de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw. Waren de archeologische
vondsten en gesehreven publieaties de belangrijkste bronnen in het achteraf als eerste deel te bestempelen Laaglandse hymen,
in dit nieuwe deel krijgen kunstenaars veel
aandaeht zoals Rembrandt, Vermeer, Van
Goyen, Ruysdael en Van Gogh_l5 Zij vormen als het ware de bron voor Ter Balkt. De
dichter beeldt opnieuw in dichtvorm uit
wat de eigentijdse schilder voor ogen staat.
Daarmee wordt iets uit het leven uit die tijd
opnieuw aan de huidige lezer gerepresenteerd.
De vraag rijst of je Ter Balkt een historicus mag noemen. Geert Mak, die voordat
hij overging tot zijn schrijverschap een
rechtenopleiding he eft gevolgd, wordt nu
ook steeds vaker historicus genoemd. Een
historicus doet aan besehrijving, probeert
(. ... J ook van Charlemagne
via vraagstellingen relevante gebeurtenisdie hard inhakte op de Saksen, die helse
sen en ontwikkelingen een plaats in een geheel te geven. Bovendien is de keuze van
heidenen C •• J
een thema bij een historicus gebonden aan
In gewone taal gezegd betekent dit: naar de een interesseveld. Bij kerkhistorici is er
doopvont, anders kop eraf
eventueel nog een eigen dimensie te bespeuren is, namelijk of de studie in dienst
De Laaglandse hymnen volgt de geschiedestaat van de gepresenteerde kerkleer. Dat
nis chronologisch tot en met de zestiende
eeuw. Er zijn bijvoorbeeld gedichten over betekent dan dat aan de beschrijving
Henrie van Veldeke op de rijksdag te Worms meestal impliciet, zelden expliciet, een
in 1184 (het "Lage land" behoorde tot dat boodschap verbonden is. Ter Balkt een hisDuitse of Heilig Roomse Rijk!) en de be- toricus? In zijn besehrijvingen kan ik geen
schrijving van Brugge in de tijd van de Han- historische ongerechtigheden bespeuren.
ze (Anthonis de Roovere). In de gedichten Ik beschouw hem wel als geschiedschrijver.
Eehter als men de totaliteit van zijn gedichlijkt het alsof Ter Balkt zelf aanwezig is geweest, zozeer vereenzelvigt hij zich met de ten bekijkt kun je niet zeggen dat hij 'vollepersoon of biograaf van weleer. Tal van zes- dig verantwoord' historicus is: daarvoor is
tiende eeuwse gebeurtenissen uit de vader- hij teveel een ecieetieus, zowel in themalandse politieke geschiedenis worden in keuze als in bronnenkeuze. Aan de andere
dichtvorm gerepresenteerd: de slag bij Hei- kant heeft hij zoveel research gepleegd, dat
ligerlee (1568), de Bloedraad, Karel V en je Ter Balkt een zekere lat-relatie met de geWillem van Oranje, de overwintering op schiedenis beslist niet kunt ontzeggen.
Nova Zembla.
In diverse publicaties schrijft Ter Balkt Een tweede karakteristiek is de historie in

en wat daar allemaal gebeurde met kerken
en kloosters. Zo krijgt de geschiedenis een
wending en wordt Vollenhove middelpunt
in onderwerp en eindpunt in tijd.l!
Zo ongeveer ook H.H. ter Balkt. Over Usselo komen diverse gedichten in zijn werk
voor, zoals ik boven al heb aangegeven.V
De loop van de geschiedenis wordt bij Ter
Balkt vanaf de prehistorie aangereikt. De
steentijd, klok- en trechterbekervolken
worden geografisch vastgelegd. Ter Balkt
noemt Pesse en Anloo in Drenthe met name. De Romeinen komen naar voren. Ter
Balkt heeft ze bestudeerd en in gedichten
vereeuwigd, maar dit geheel staat ook in
functie van de rol die de Romeinen in de
vaderlandse geschiedenis gespeeld hebben. Daar al krijgt Nijmegen een vooraanstaande plaats. In een van zijn gedichten
wijst Ter Balkt op de prachtige "Tabula Peutingeriana", de oude Romeinse kaart, die
destijds een visuele plek had gekregen in
Museum Kam te Nijmegen, en thans in het
Valkhofmuseum nog steeds te bewonderen
is. Karel de Grote, aan wie immers een palts
in Nijmegen wordt toegeschreven, wordt
door Ter Balkt "bezongen" in een tweetal
gedichten. De eerste is genoemd naar zijn
biografen: Nottker, de stotteraar, en Einhard. Het tweede is de "tegenstem" Charlemagne. In het eerste wordt gezegd: "hij was
geen slechte vorst", In het tweede komt de
slechte kant van de vorst naar voren:
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GEERT GROOTE BEZOEKT JAN VAN RUUSBROEC
IN HET KLOOSTER GROENENDAAL BI] BRUSSEL
Knokten ons door kluwens sluwaard, vuurspugers,
braken door jaarmarkten, rauw toneelspel, lagen
in herbergen geradbraakt door rook. De keren dat
na de maaltijd wormen zich legerden op mijn tong!
Cele ziet hij niet. Ach, stammen van 't Sonienbosch!, zal ik voor hem het rondeel opzeggen voor
Isobel dat ik schreef in Parijs ... je buik lacht zo
bruin als een baardmannetje naar de maant Etend,
zwijgend tussen het geschuifel, veins ik aandacht
maar sla de bladeren gade aan de beuken. Hij gaat
niet over, de steenpuist op mijn wang. Deventer en
de goede werken krimpen als een wrat ineen.
Ruusbroec breekt het brood. Hij is goed. In zijn oog
breekt het oog van de vis opgehaald uit de rivier.

relatie tot geloof en godsdienst. Een tweetal
gedichten zal de aanzet vormen voor enkele uitspraken over de meer specifieke benadering van de kerkgeschiedenis
in het oeuvre van Ter Balkt.
Ruusbroec en Calvijn als 'exempla' van
kerkhistorie bij Ter Balkt
Ter illustratie van de voor ons liggende thematiek volgen twee gedichten uit de Laaglandse hymnen (1993): een uit de tijd van

Moderne Devotie over Geert Groote en Jan
van Ruusbroec, de tweede is het eerste van

JEHAN CALVIN OF DE CROMME CHROMOSOMEN
VAN 'T CONINCRIJC
Het was dikwijls radeloos hier, in weerwil van
de Raad van State, de Geheime Raad en die van
Financien. Of dat nog niet genoeg was verscheen
langwerpig als een zakhorloge uit Neurenberg
het hoofd van Calvijn boven de horizon. Uit zijn
hoorn des overvloeds (hoorn die een tijdbom was)
goot Geneve een stroom van zoetigheden uit over
het noorden: kleurloosheid en schraalheid, stemmigheid, uitverkiezing en vIijt, voorbestemming
en hagepreken. Volk zag het aan voor een nieuw
geweten: een vol bord, een schone lei! Het viel
aan en koesterde zich in de koude waan, die op
de horizon verscheen en begroette haar als een
bron van gerechtigheid. (Ben allerijzigste maan).

no

drie gedichten over de doorwerking van de
denkbeelden van Calvijn.l"
Kerkgeschiedenis in het oeuvre van
H.H. ter Balkt
De kerkgeschiedenis maakt deel uit van het
oeuvre van ter Balkt. Uit de tijd van Ter
Balkt als Habakuk II de Balker dateert reeds
een gedicht over Luther en de boeren,
waarbij Ter Balkt een Tischreden van Luther
als bron gebruiktY De kerkgeschiedenis
vind ik het meest terugkomen in Laaglandse hymnen (1993), een werk waarvan ik boven vermeld heb, dat het naast een sterke
geografische betrokkenheid de historie een
grote rol speelt. Daarentegen is het opvallend dat de godsdienst in Laaglandse
hymnen II (2002) niet of nauwelijks aanwezig is. Dit past in mijn beeld van Ter
Balkt als - in historisch opzicht - een eclecticus. In Laaglandse hymnen begint de religie al bij de grafrituelen uit de Romeinse
tijd. Het meest in het oog springend zijn
vooral de Moderne Devotie en het calvinisme.
Ter Balkt heeft zoals uit aangehaald gedicht bIijkt, affiniteit met de Moderne Devotie. De uit Deventer - evenals Usselo in
Overijssel gelegen - afkomstige Geert
Groote, de grondlegger van deze beweging,
die de veruiterlijking van de officiele kerk
probeerde tegen te gaan op bezoek bij Jan
van Ruusbroec, die het innerlijk leven, de
opgang naar God via een mystieke weg,
propageert. Cele, rector van de Latijnse
school te Zwolle, passeert hij, maar voor
Ruusbroec heeft Groote, lees Ter Balkt, grote bewondering. Ruusbroec breekt het
brood en ook komt de vis te voorschijn
(verwijzing naar het griekse 'ichtus', Iezus
Christus). De periode van de Moderne Devotie is Ter Balkt dierbaar, zowel vanwege
de inhoud van het geestelijk leven als de
plek waar deze ontstaan is: de religie van
vaderlandse bodem.
Een ander gedicht uit deze periode draagt
de lange, bijna prozaische titel: "Twee miniaturen uit het Getijdenboek van Catharina van Kleef, hertogin van Gelre en gravin
vanZutphen (1417-1476); ca. 1430-1460"_lB
Ook de eerste regels van dit gedicht wil ik
de lezer niet onthouden vanwege de inhoud en de bijna epische vorm:
De heilige Laurentius, patroon van de
armen,
maakte ik eerder. Omringd door kleine
vissen,

door de grote verslonden - maar andersom kan ook draagt hij het rooster dat hem traag verbrandde,
de bijbel en een beurs. (. ... )
De zestiende eeuw kent een Iehan'? Calvijn. Op historisch correcte wijze somt Ter
Balkt de ingredienten op die met het proces van infiltratie van het calvinisme te maken hebben: Raad van State, de Geheime
Raad, die van Financien, hagenpreken, uitverkiezing en voorbestemming. Maar de
dichter geeft aan Calvijn wei een bijzonder
kleur: "langwerpig als een zakhorloge uit
Neurenberg het hoofd van Calvijn boven de
horizon". In drie gedichten komen laagland
en religie in optima forma bij elkaar.s''
Vraag voor de kerkhistoricus is of de gedichten, die over Calvijn en de doorwerking van zijn gedachtegoed in de Nederlanden, iets zeggen over de persoon van Ter
Balkt. Want de manier waarop Calvijn en
zijn gedachtegoed gepresenteerd worden
roep iets van distantie op. Ook al is de inhoud van het gebrachte feitelijk correct, de
manier waarop he eft iets van aantrekking
(bijvoorbeeld Moderne Devotie, Erasmus)
en distantie of zelfs afstoting (Calvijn).
Daarbij valt op, dat de religiositeit, die op
eigen bodem is ontstaan, de voorkeur verdient.
In de bundel Tegen de bijlen. Oden en
Anti-Oden (1998) komt de religie direct of
indirect te voorschijn. Omdat de titels niet
geheimzinnig zijn, maar al iets van de inhoud verraden no em ik enkele: 'De Beeldenstorm', 'Wat de elektronen vertellen
over de geest van Rome, langer dan een
eeuw geleden', 'Rondom Vaticaanstad',
'Ode aan het stift te Weerselo'.
Het was voor mij als kerkhistoricus een
teleurstelling om nauwelijks iets van de religie terug te vinden in Laaglandse hymnen
II. Is er niet iets van de religiositeit van die
eeuwen? Elders heeft Ter Balkt een voorkeur voor Arminius laten blijken in de vaderlandse richtingenstrijd van de zeventiende eeuw." Waar de eerste bundel voer
voor kerkhistorici is, is de tweede bundel
voer voor kunsthistorici. De geografie is
onveranderd aanwezig. Beide bundels vormen zo een poetisch-historische Bosatlas.
Op de in het begin van dit artikel genoemde literaire avond (1997) heb ik de
dichter de vraag voorgelegd of religie voor
hem persoonlijk een functie in de bundel
heeft die meer is dan het louter epische, de
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beschrijving van de kerkgeschiedenis. Tot
een direct antwoord liet hij zich niet verleiden. Voor hem gold, dat Nederland en de
Nederlandse geschiedenis niet om Calvijn
heenkan.
Moeilijkheden en mogelijkheden voor de
kerkhistoricus bij analyse van poezie
Voor een historicus valt op dat Ter Balkt de
gebeurtenissen uit het verleden nogal verhalend vertelt. Ik ben geneigd hem eerder
tot de epiek te rekenen dan tot de lyriek. De
literaire analisten verschillen van mening.
Ik kon op het eerste gezicht in de gedichten
van Ter Balkt nauwelijks enige emotie of
boodschap in bevroeden. Waar men in gedichten vaak lyrische ontboezemingen
aantreft, soms als de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie,
behoort dit werk in mijn ogen meer tot een
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beschrijvend genre. Bij Ter Balkt is het voor
de leek echt z6eken naar emotie. Maar die
emotie blijkt wei als men eerst gaat zoeken
naar die elementen uit de geschiedenis, die
met affiniteit en distantie van het historisch gebeurde te maken hebben. Literair
kan dat dan onderstreept worden door de
woordkeus, assonanties, ailiteraties, enzovoort nader te analyseren.
Bovenstaande is een eerste analyse van
een historicus. Meer dan een impressie kan
op het eerste gezicht op dit gebied niet bereikt worden. Ik zou echter wei een volgende stap willen beproeven en de vraag willen
stellen tot welke uitspraken een historicus
of theoloog over Ter Balkt kan komen.
Daarover volgen enkele gedachten.
a een uerificatieprobieem: kuiantificeerbare
methode?
Men zou de objectie kunnen maken dat
mijn analyse het karakter draagt van een
impressie van een historicus. De vraag is of
men die impressie kan onderbouwen. Zijn
er methoden die bovenstaande beweringen staven of ontkennen. Een door mij beproefde methode is geweest om na te gaan
welke woorden Ter Balkt gebruikt, die in
een theologische of kerkhistorisch begrippenarsenaal passen. Daarbij zou men die
woorden kunnen kwantificeren. Dit zou
men kunnen doen ten aanzien van een verschenen bundel of in het gehele oeuvre.
Daarbij moet men denken aan eigennamen als aan soortnamen. Men krijgt dan
een lijst van namen, waarop zowel Christus
als de heilige Laurentius, kapelaan, bisschop, hagenpreken, de hel, jacobijnen,
engelen, Franciscus, ketterij, uitverkorene,
prijken. Maar een dergelijke benadering
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schiet tekort, want als men het bijvoorbeeld over heidenen heeft, ontgaat men de
context (de heidense Saksen ten tijde van
Karel de Grote), terwijl er ook woorden zijn
die zowel uit een profaan context als uit
een theologische hoek stammen. Bij Maria
kan de lezer twijfelen of de dichter de moeder van Iezus of een ander bedoelt. Bij
combinaties van woorden twijfelt men des
te meer: "Bijbel der Nature", "Westminster
Abbey" (is het louter geografisch of nog iets
meer?), "vinger Gods", "hymnen der nachtegalen", Iuist omdat er vele twijfelgevallen
bleken te zijn, moet men aile twijfelgevallen eerder elimineren dan meenemen. Wei
ziet men bij Ter Balkt in ieder geval aan een
eigenstandig vocabulaire, dat menige andere dichter niet zou gebruiken. Men zou
aileen in comparatief opzicht met het
woordgebruik van andere dichters de betrokkenheid van de dichter bij de religie in
verleden en I of heden kunnen opsporen.
Echter bevat een dergelijke methode nog
zoveel haken en ogen dat deze niet opweegt tegen een methode, die gestoeld is
op de impressie die men verkrijgt bij grondig doorlezen.
b beeld en werkelijkheid
In literaire werken vindt een proces van
verbeelding plaats en het resultaat van die
verbeelding kan min of meer de werkelijkheid benaderen. Historisch onderzoek an
sich levert ook geen betrouwbare werkelijkheid op, maar wei een zo dicht mogelijke
benadering van de werkelijkheid zoals die
door middel van de historische methoden
kan worden opgespoord. Als een historicus
zich bemoeit met het product van een literator kan hij eerst nagaan of de litera tor
historische gegevens correct gebruikt. Dit
is dan nog niet identiek is met de werkelijkheid, maar wei met de uitkomsten van het
wetenschappelijk onderzoek. In het geval
van Ter Balkt heb ik boven reeds aangegeven dat ik tot de conclusie kom dat er geen
historische ongerechtigheden in zijn oeuvre bevinden. lets anders is of de historicus
elementen op zijn vakterrein in dit oeuvre
mist. Die vraag kan weer gesteld worden
binnen een gedicht, binnen een bundel gedichten (die immers een gedateerde fase
van de literator representeert) ofhet geheel
van zijn oeuvre. In het geval van de kerkhistorie heb ik boven al aangegeven, dat ik enkele dominante karaktertrekken heb aangegeven (Moderne Devotie en doorwerking
van Calvijn) en dat Laaglandse hymnen II

TNK JG. 5 (2002'

duidelijk verschilt met zijn voorganger. Wat
een professionele historicus binnen een
historisch opgezet gedicht mist, is afhankelijk van die historicus en niet voor ieder gelijk. De vraag is of een historicus niet teveel
doordringt in het terrein van een literaire
kunstenaar. Van de andere kant draagt Ter
Balkt zozeer bij aan weergeven van het verleden, dat hij op een geheel eigen manier
meedoet aan het historiografisch proces."
c raakvlak met theologie: de houding van
de dichter ten opzichte van het geloof
Naast bovengenoemde vraagstukken kan
men de vraag stellen of de kerkhistoricus
kan of moet ingaan op de vraag welke houding de dichter aanneemt ten opzichte van
de religie. Hier betreden wij een terrein
waarbij de kerkhistoricus de theologie en
ook de psychologie raakt. Wellicht kunnen
deze beide deeldisciplines met hun instrumentarium zich tot uitspraken verleiden.
De geschetste voorkeur van Ter Balkt voor
Moderne Devotie en afkeer van Calvijn en
diens ideeen in Nederland staan in dienst
van de rol die deze religieuze bewegingen
in de geschiedenis van Nederland hebben
gehad: wanneer Nederland zijn geschiedenis serieus neemt kan men er niet om heen.
Ter Balkt wil het beeldhouwen, maar doet
het voorkomen - hier is weer een impressie
- dat hij zelf iets tegen het strak institutionele heeft. En gedichten, waarin Ter Balkt
expliciet iets over zijn eigen godsgeloof zegt
heb ik niet aangetroffen. Ter Balkt heeft wel
in 1978 in twee gesprekken een interview
gegeven, dat enkele jaren later gepubliceerd is.23 Een klein stukje gaat over de
godsdienst.e? Daarin zei hij dat de religie
altijd wel zal blijven functioneren in zijn
werk. Ik citeer verder enkele passages uit
dit interview: "Iernand als ik, die van zichzelf steeds zegt, dat hij verlossing zoekt, die
zal de eerste paar jaar nog wel met religie
bezig zijn", "Teen ik een jaar of zestien was
wilde ik al een nieuwe sekte gaan stichten,
dus denk ik dat het [stichten van een eigen
religie 1 wel iets van mezelf is. Ik was er echt
bezeten van. Het heeft ook niets te maken
met wat je in protestantisme of katholicisme tegenkomt." "De zin van religie? ja, zeg
er eens wat van. De vogelschrik is voor mij
het mooiste symbool voor Christus; symbool voor het kruis; een gekruisigde lappenpop in rafels die duidelijk symboliseert
wat de wereld hem aangedaan heeft."
Omdat dit interview gedateerd is, vele gedichten nadien geschreven zijn en wellicht
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ook de persoonlijke kijk van de dichter op
religie een ontwikkeling heeft doorgemaakt,
zou een nieuw interview welkom zijn. Daarin zou de rol van religie in de vaderlandse
geschiedenis gecombineerd kunnen worden met die in het leven van de dichter.P
Balans
In dit artikel werd aandacht gevraagd voor
de dichter H.H. ter Balkt. Daarbij is ingegaan op zijn omgaan met de geschiedenis
in het algemeen en met de kerkgeschiedenis in het bijzonder. Ter Balkt doet aan historische research, maar is naar mijn smaak
wel een eclecticus. Tegelijkertijd is deze
poeet iemand die de lezer iets bij wil brengen, zoals een onderwijzer aan zijn kinderen. Een les zou kunnen zijn dat de vaderlandse geschiedenis niet om de godsdienst
en met name de Moderne Devotie en het
calvinisme heen kunnen. Maar daarbij
toont de dichter geen affiniteit met de institutionele religie, wel met religiositeit die
op vaderlandse bodem is ontstaan.
Bovenstaand artikel bevat verschillende
uitnodigingen. Het nodigt lezers van dit
tijdschrift uit een of meer gedichten ter
hand te nemen, waarbij ofwel Laaglandse
hymnen of het verzamelwerk met een keur
van gedichten In de waterwingebieden de
voorkeur verdienen. Ik zou historici, filosofen en theologen willen vragen om zich te
willen buigen over een wetenschappelijk
verantwoorde benadering van de (kerklgeschiedenis in de poezie.
E.H. (Guus) Bary (1945) studeerde theologie
en geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en is ruim dertig jaar docent
geweest aan het Dominicus College te Nijmegen. Hij is bestuurslid van de Vereniging
van Nederlandse Kerkgeschiedenis en medewerker van het Tijdschrift voor Nederlandse
Kerkgeschiedenis. Adres: Aalsburg 2917,
6602 WKWijchen. Email: e.h.bary@trefnl
Noten:
1 Literaire avond met H.H. ter Balkt op het Dominicus College te Nijmegen op 22 mei 1997, georganiseerd door de sectie Nederlands in samenwerking
met het Studium Generale van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Na een inleiding van drs. Han
Rouwenhorst (KUN) hield ik een korte voordracht,
"Impressie van een (kerklhistoricus bij de gedichten
van H.H. ter Balkt", Daarna las de dichter voor uit eigen werk en beantwoordde vragen. Ik dank drs. Peter
A1tena voor zijn kritische blik op het aan dit artikel
voorafgaand typoscript.
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In het vervolg gebruik ik het in het spraakgebruik
gangbare begrip 'kerkgeschiedenis', ook wanneer de
aanduiding 'religlegeschiedenis'
wellicht beter op
zijn plaats geweest zou zijn.
3 Parmentier
9 (1998). afI. 1 [Nijmegen, Uitgeverij
Vantilt] is geheel gewijd aan H.H. ter Balkt bij gelegenheid van zijn zestigste verjaardag en met name
aan diens Laaglandse hymnen. Hierin staat een selectie van gedichten van Ter Balkt. Ik noem hier de
bijdragen van drie Oiteratuur)historici: Marco Mostert: 'De dichter bij de Merovingers' (69-71), Herman
Pleij, 'Vreten en luieren in de lage landen?' (106-107).
Istvan Bejczy: 'In cauda uenenum' (97-99).
4 Vincent
Hunink, 'Citroenen,
ingekrastheid
en
wijn. De Romeinen in de poezie van Ter Balk!', in
Hermeneus, 70 (1998) 2-10.
5 Ios Joosten, 'Tegen de dwingelandij
van de vermornde windbuilen', in Parmentier 9 (1998) afl. 1, 3.
6 Piet Meeuse, 'Een haas op de woordheide; over de
poezie van H.H. ter Balk!' in De Revisor, 17 (1990) afI.
5,45.
7 Voor een uitgebreid overzicht van leven en werk
van Ter Balkt kan men de bijdrage van Jan van der
Vegt raadplegen in het losbladige Kritisch literatuur
lexicon, 82 (aug. 2001).
8 Toneel: Gesprek tussen twee zandkorrels (... ), Megen 1989; roman: Zwijg (onder het pseudoniem Foel
Aos, een Twents scheldwoord, dat 'rottend aas' betekent.), Amsterdam 1973.
9 Zie hierover: Patrick Peeters, 'Van Habakuk II de
Balker naar H.H. ter Balkt. Speculaties bij een pseudoniem', in: Poeziekrant, jrg. 24 (2000) nr. 5, 18-21.
Dit artikel is geschreven naar aanleiding van het verzamelwerk In de waterwingebieden. Peeters wijst erop, dat het epitheton 'de Balker' niet aileen naar de
naam van de auteur verwees, maar ook naar een wijze van spreken: het geluid van een koppige ezel. De
overgang naar de echte naam duidt volgens hem op
een dichterlijke identiteitsverandering
en een andere visie op de wereld.
10 Op de eerstgenoemde na zijn de hier genoemde
bundels van H.H. ter Balkt zijn uitgegeven te Amsterdam [Uitgeverij De Bezige Bij]. Verkeerde raadhuizen werd uitgegeven te Arnhem door de Gelderse
Culturele Raad (Gelderse Cahiers, nr. 2).
11 Zie: P. Datema, 'George Westendorp, een zestiende-eeuwse (kerklhistoncus uit Vollenhove', in:
P.H.A.M.Abels e.a., De kerk in de Kop. Bouwstenen tot
de kerkgeschiedenis van Noord- West Ovetijssel,
(VNK Bundel nr. 7) Delft 1995, 91-111.
2
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12 Een eigen beschrijving geeft Ter Balkt in zijn 'De
grond, de aarde, dat is de plek', in: Wam de Moor
(red.), Dit is de plek. De betekenis van plaats en emotie in het werk van schrijvers en schilders, Zutphen
1991,28-38.
13 Titel van gelijknamig gedicht, opgenomen
in In
de kalkbranderij van het absolute, 15-16, ook opgenomen in In de waterwingebieden, 442-443.
14 O.a. te zien op de omslagvan "HetValkhofte Nijmegen", een catalogus van de Valkhof-tentoonstelling uit 1980, die in diverse herdrukken nog verkocht
wordt bij het Museum Valkhof in Nijmegen.
15 Ik bespeur meer verschil in thematiek en aard van
gebruikte (historische) bronnen tussen Laaglandse
hymnen en Laaglandse hymnen II dan Ilja Leonard
Pfeijffer doet in zijn recensie van laatste genoemd
werk. Pfeijffer ziet de twee delen meer als eenheid;
zie het tijdschriftAwater 2002 afl. 2, IB-20; voorallB.
16 Laaglandse hymnen, 36 en 57.
17 Zie Helgeellandjuweel (.. ), 13-14,
ook opgenomen in In de waterwingebieden, 201-202.
18 Parmentier, a.w. B4.
19 De schrijfwijze van de voornaam is zoals die gebezigd is door Ter Balkt.
20 Zie: Laaglandse hymnen, 57-59.
21 Zie het dankwoord van Ter Balkt bij de uitreiking
van de Jan Campertprijs in: Bericht aan de Vrienden
van de Ian Campertstichting, afl. 15, (1999) 14.
22 Voar een meer uitvoerige geschiedfilosofische
beschouwing verwijs ik naar de studies, die gaan
over onderwerpen als geschiedschrijving, representatie, beeldvorming en beschrijving. Zie: RR. Ankersrnit, De navel van de geschiedenis. Over interpretatie, representatie en historische realiteit, Groningen
1990, met name hoofdstuk I en VI.; idem, Historical
representation, Stanford 2001; Piet A.L. Buunk, Het
imaginaire verleden. Beeldende kunst en geschiedschrijuing, Kampen 1994, met name 151-292. Een filosofische studie over geschiedenis en poezie, onder
meer toegespitst op Ter Balkt, zou welkom zijn.
23 Iohan Oiepstraten en Sjoerd Kuyper, Dichters. Interviews ( .... ) Amsterdam 19BO. Het interview met
H.H. ter Balkt vindt men afgedrukt op 9-45.
24 zie vorige noot, 13.
25 In dit verb and moet ik ter voorkoming van misverstand vermelden dat in de bundel Nieuwe Psalmen. Met een inleiding van Kees Fens, (speciaalnr.
van Parmentier; jrg. 6, 1995, afl. 4) H.H. ter Balkt drie
gedichten gepubliceerd heeft, die echter behalve de
psalmvorm niets met religie te maken hebben.
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Das ich gern friden heett'.
Nicolaus Cusanus en zijn tijd
Peter Nissen
Voor de Cusanuskenner prof dr. Wilhelm Dupre
bij gelegenheid van zijn uijfenzestigste verjaardag
p zaterdag 14 augustus 1451 naderde een grote stoet de stadspoort van
Deventer.! Het hart van de stoet
werd gevormd door een klein gezelschap
van kerkelijke prelaten. De hoogste in rang
van dat gezelschap, gekleed in een rode zijden toga en het hoofd bedekt met een rode
kardinaalshoed, was gezeten op een muildier. Hij zou de stad binnentrekken zoals
Iezus in zijn laatste dagen Jeruzalem was
binnengetrokken: gezeten op een ezel. Onder de voorname prelaten in het gezelschap was minstens nog een bisschop. Het
eerbiedwaardige gezelschap werd voorafgegaan door een man die een groot zilveren - door de paus geschonken - kruis
droeg, zodat vanaf grote afstand zichtbaar
was onder welk teken het gezelschap op
pad was. Het had vreedzame bedoelingen
en het kwam uit naam van de kerk. Het deftige gezelschap werd omringd door maar
liefst 88 schutters, die voor een veilige maar
vooral eervolle geleide moesten zorgen, en
het ging vergezeld van een schare voorname burgers en geestelijken uit de stad
Deventer, die het deftige reisgezelschap tegemoet waren gegaan. Eenmaal de stad
binnengekomen, werden de gasten naar
een van de meest aanzienlijke panden van
Deventer gevoerd, het zogenaamde bisschoppelijk hof, de residentie van de
Utrechtse bisschop in het Oversticht. Daar
werden zij onthaald op een maaltijd van de
heerlijkste vis, die speciaal voor de gasten
een dag eerder in de stadsgracht van
Deventer was gevangen en die rijkelijk besprenkeld werd met de inhoud van drie
amen of vaten wijn.2

O

De kanker van Kues
Wie was dan wei die voorname gast die op
14 augustus 1451 Deventer binnemeed?
Het was de man die ruim een jaar eerder,
op 23 maart 1450, benoemd was tot prinsbisschop van Brixen in Zuid- Tirol, een benoeming die hij overigens pas twee jaar later, in april 1452, zou effectueren door
daadwerkelijk bezit te nemen van zijn bisschopszetel.' Maar hij werd niet in Deven-
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ter ontvangen als benoemd bisschop van
Brixen. De man was namelijk nog v66r hij
tot bisschop benoemd werd, al kardinaal,
en in die waardigheid werd hij in Deventer
ontvangen en geeerd. Hij was op 20 december 1448 tot kardinaal-priester benoemd,
met de Romeinse kerk van Sint-Petrus Banden, San Pietro in Vincoli - de kerk waar de
ketenen bewaard werden waarmee de
apostel Petrus als gevangene in Rome geboeid zou zijn geweest - als titelkerk. Die
kardinaalsbenoeming, waarmee de man
ging behoren tot het college van geestelijken dat gerechtigd was een nieuwe paus te
kiezen, had hij te danken aan de diplomatieke diensten die hij had geleverd voor de
paus die hem tot kardinaal verhief, paus
Nicolaas V (1447-1455). Die diplomatieke
diensten hadden geleid tot het zogenaamde Concordaat van Wenen, gesloten op 17
februari 1448, een overeenkomst tussen
paus Nicolaas en de Duitse koning Frederik
III.4
Deze overeenkomst regelde de benoeming van bisschoppen en abten van zogeheten exempte, dat wil zeggen niet aan een
bisschop onderhorige, abdijen in het Duitse rijk en de afwikkeling van een aantal
pauselijke belastingen. Maar het belangrijkste aan de overeenkomst was wat er niet
met zoveel woorden in gezegd werd, namelijk dat de Duitse vorsten, Frederik III voorop, Tommaso Parentucelli alias Nicolaas V,
die ze een jaar v66r zijn keuze als pauselijke gezant in Duitsland goed hadden leren
kennen, als de ware opvolger van Petrus erkenden. Daarmee gaven zij definitief hun
steun op aan de in 1439 door het Concilie
van Bazel gekozen tegenpaus Felix V, de weduwnaar geworden voormalige hertog Amadeus VIII van Savoye. Nicolaas V wist zich
nu verzekerd van volledige steun en erkenning in vrijwel alle hoeken van de wereldkerk. De tegenpaus FelixVkon korte tijd later, in april 1449, tot aftreden overgehaald
worden, en het Concilie van Bazel, dat nauwelijks nog betekenis had, besloot in zijn
laatste zitting eveneens Nicolaas V tot paus
te kiezen en hief zichzelf vervolgens op 25
april 1449 op. Aan een langdurige geschie-
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Het altaarschilderij in
de kapel van het hospitaal van BernkastelKues met linksonder
het familiewapen van
Nicolaas Cusanus (rode
kreeft op een gouden
veld).

denis van scheuringen in de Westerse kerk
tussen twee of zelfs drie pausen met ieder
hun eigen aanhang, was een einde gekomen. Voor wat hoort wat, dus in april 1452
werd Frederik III door paus Nicolaas in Rome tot keizer gekroond, de laatste Duitse
keizerkroning die in Rome plaatsvond. En
ook de diplomaat, de vredestichter, die tot
alles tot stand had gebracht, moest beloond worden: hij werd kardinaal.
Het wordt tijd dat we hem voorstellen.
Hij draagt dezelfde voornaam als die welke
Tommaso in 1447 als zijn pausnaam had
gekozen: Nicolaas. Zijn werkelijke achternaam zullen de Deventer gastheren in 1451
waarschijnlijk niet geweten hebben, want
die gebruikte Nicolaas vanaf 1430 ook zelf
niet meer. Zij hebben hem begroet als kardinaal Nicolaas, mogelijk met toevoeging
van zijn plaats van herkomst, het dorp Kues
aan de Moezel, waar hij in 1401 geboren
was. Ook zelf noemde Nicolaas zich me estal naar zijn geboortedorp. Zijn brieven ondertekende hij met Niclas von Cusse als ze

in de volkstaal gesteld waren en met Nicolaus de Cuss a of Cusa wanneer hij zich van
het Latijn bediende. Omdat niet iedereen
wist waar Kues ligt, maar wei waar de nabije stad Trier ligt, noemden bij voorbeeld
Italiaanse vrienden hem Nicolaus Treverensis, Nicolaas van Trier, een naam die te
meer werd ingegeven door het feit dat zijn
doorbraak als kerkelijk diplomaat begon
toen de aartsbisschop van Trier, Ulrich von
Manderscheid, hem als zijn gezant naar het
Concilie van Bazel zond. In 1440 sprak de
humanist Enea Silvio Picollomini, de latere
paus Pius II, hem voor het eerst aan onder
de naam waaronder hij vooral bekend zou
blijven: Nicolaus Cusanus."
Toch kennen we ook zijn werkelijke familienaam. Die luidde in gelatiniseerde
vorm Cancer. Zo werd hij in 1416 aan de
universiteit van Heidelberg als student ingeschreven: Nicolaus Cancer de Coesse.
Aan de gelatiniseerde vorm lag de Duitse
familienaam Krebs (Cryfftz, Krieffts, Kreves) ten grondslag. Zij verwijst naar de
kreeft, meer precies naar de rivierkreef (Astacus astacus), het schaaldier dat toen in
het ongetwijfeld nog niet vervuilde water
van de Moezel een vertrouwde voorbijganger geweest zal zijn. Het familiewapen van
Nicolaas, dat we bij voorbeeld aantreffen
op een altaarschilderij in de kapel van het
door hem gestichte hospitaal van Bernkastel-Kues, toont een rode kreeft op een gouden veld, en ook het zegel, waarmee Nicolaas oorkonden en andere documenten
met zijn gezag versterkte, droeg een kreeft.
Nicolaas liet het dier ook aanbrengen op
het titelblad van handschriften die hij voor
eigen gebruik liet vervaardigen, zoals een
fraaie codex met de werken van de kerkvader Ambrosius uit 1445. Maar zowel het
Duitse Krebs als het Latijnse Cancer he eft
nog een tweede betekenis, zoals we allemaal weten, die van een kwaadaardig gezwel. Als zodanig werd ook kardinaal Nicolaas wei aangeduid, want het behoort tot de
tragiek van een vredestichter dat hij niet alleen vrienden heeft. Cusanus' vele activiteiten bezorgden hem ook vijanden, en zij
maakten in hun polemieken graag gebruik
van de andere betekenis van zijn familienaam: de kanker van Kues,"
Een middeleeuws leven in
duizeliogwekkend tempo
Nicolaus Cusanus was toen hij in 1451
Deventer bezocht vijftig jaar oud. We weten
niet precies op welke dag hij jarig was,
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maar wei dat hij in 1401 geboren is. Dat
blijkt uit het opschrift op zijn grafmonument in zijn eigen Romeinse titelkerk, en
het wordt ook door andere aanwijzingen
bevestigd. Bovendien weten we uit een
bron uit 1437 dat zijn verjaardag in elk geval voor 6 juli vie!. Toen hij in Deventer aankwam, had hij zijn vijftigste verjaardag dus
al gevierd. Voor laatmiddeleeuwse begrippen, toen de gemiddelde levensduur aanzienlijk korter was dan hij nu is, was Cusanus dus al een man op leeftijd.
Hij had een bewogen levensweg achter
de rug, waarin een veelheid van bezigheden elkaar in - wederom voor middeleeuwse begrippen - duizelingwekkend tempo
was opgevolgd. Hij had gestudeerd in Heidelberg, in Padua en in Keulen, waar hij telkens vrienden voor het leven had gemaakt.
In de laatste universiteitsstad raakte hij bij
voorbeeld bevriend met de Nederlandse filosoof en theoloog Heymericus de Campo
of van de Velde, afkomstig uit het Brabantse
Son bij Eindhoven, die sinds 1422 in Keulen
werkzaam was en die hij later bij het Concilie van Bazel weer zou tegenkomen als
vertegenwoordiger van de Keulse universiteit.? In 1425 was Nicolaus in dienst getreden van de aartsbisschop van Trier, toen
nog Otto von Ziegenhain. Daarmee begon
zijn bestuurlijke en diplomatieke loopbaan, die echter geenszins leidde tot het
einde van zijn geleerdenleven. Nicolaus
verstond de kunst met vele zaken tegelijk
bezig te zijn, zijn aandacht op uiteenlopende kwesties te rich ten, maar deze verdeelde
aandacht toch niet ten koste te laten gaan
van de kracht van zijn concentratie.
Als zaakwaarnemer van de aartsbisschop van Trier trok hij in 1427 naar Rome.
Daar regelde hij allerhande grote en kleine
karweitjes voor zijn werkgever, maar tegelijk kon hij er zijn onderzoekende en studieuze hart ophalen. Hij raakte bevriend met
humanisten, onder wie de latere pausen
Nicolaas V en Pius II, en zette zijn onderzoek voort naar oude handschriften met
teksten van ftlosofen uit de Griekse oudheid, van kerkvaders uit de eerste eeuwen
van het christendom en van denkers uit de
hoge middeleeuwen." Ontdekking na ontdekking deed hij van teksten die eeuwenlang verdwenen waren gewaand. Hij
maakte door Latijnse vertalingen teksten
toegankelijk van Griekse filosofen die anders voor de meeste van zijn tijdgenoten,
die het Grieks niet zo goed beheersten dan
hij, onleesbaar zouden zijn geweest. De
faam van zijn enorme eruditie verspreidde
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zich snel, en in 1428trachtte de universiteit
van Leuven hem tevergeefs voor een hoogleraarschap te winnen, een poging die in
1435 nog eens werd herhaald, wederom
vruchteloos.
Cusanus zou al spoedig betrokken raken
in de ingewikkelde kerkpolitieke conflicten
van zijn tijd. In 1432 zond de twee jaar
daarvoor gekozen nieuwe aartsbisschop
van Trier, Ulrich von Manderscheid, hem
naar het Concilie van Baze!. Ulrichs keuze
was door de eveneens nieuwe paus Eugenius IV namelijk niet erkend, en daarom
zocht de aartsbisschop steun bij het zelfbewuste Concilie van Bazel, dat kort voor zijn
dood door Eugenius' voorganger Martinus
V was bijeengeroepen.? Eugenius zelf distantieerde zich van de in Bazel verzamelde
concilievaders, van wie hij vreesde dat zij
het gezag van het concilie, dus van hun eigen vergadering, hoger zouden aanslaan
dan dat van de paus. Daarom beriep Eugenius IV een nieuw concilie, nu in Bologna,
dichter bij huis en dus beter aan te sturen
door de paus. Het Concilie van Bazel werd
nu het aanspreekpunt voor ieder die onvrede had met het beleid van de paus, ook dus
voor de malcontente, want niet door de
paus erkende, aartsbisschop van Trier. Politieke druk van verschillende vorsten, onder
wie de Duitse koning Siegmund, en uiteindelijk zelfs van de meerderheid van zijn eigen kardinalen bracht paus Eugenius er toe
in 1433 toch het Concilie van Bazel te erkennen. Maar deze erkenning kwam al snel
weer onder druk te staan toen het concilie
zich onomwonden uitsprak voor een hervorming van de kerk, te beginnen bij haar
hoofd, de paus.
Cusanus stond aanvankelijk, als gezant
van de ontevreden Trierse aartsbisschop,
zonder twijfel aan de zijde van de hervormingsgezinde conclliaristen.J" Toch zou hij
in 1437 overlopen naar het andere kamp.
Dat had met minstens twee overwegingen
te maken. Om te beginnen kon Cusanus
zich niet aan de indruk onttrekken dat het
Concilie van Bazel zich begon te verliezen
in beuzelarijen en in het veilig stellen van
allerlei particuliere belangen. Maar er was
nog een tweede zaak van hoog kerkelijk belang die Cusanus tot zijn overstap bracht:
het uitzicht op hereniging met de christelijke kerken van het Oosten.U Paus Eugenius
IV had vertegenwoordigers van de GrieksByzantijnse kerk warm gekregen voor het
beleggen van een herenigingconcilie,
waarop de verschillen tussen de Romeinse
en de Byzantijnse kerkleer besproken zou-
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den worden en de wederzijdse veroordelingen van de Latijnse en de Griekse kerk uit
1054 - het 'grote schisma' tussen Oost en
West - ongedaan gemaakt zouden worden.
Dat was een initiatief waarvoor de vredestichter Nicolaus Cusanus snel gewonnen
was. Toen de concilievaders te Bazel minder enthousiasme voor het plan toonden
en zich vooral uitsloofden in ruzies over de
plaats waar dit herenigingconcilie dan wel
gehouden zou moeten worden, was voor
Cusanus de maat vol. De hereniging tussen
de Oosterse en de Westerse kerk was voor
hem een zaak van hoger belang dan de intern-Westerse conflicten die in Bazel werden uitgevochten. Daarom koos hij partij
voor paus Eugenius IV en verliet op 20 mei
1437 met diens aanhang het Concilie van
Bazel.
Cusanus' keuze werd beloond. Hij
mocht mee met de onderhandelingsdelegatie die in 1437-1438 via Kreta naar Constantinopel trok om het herenigingconcilie
voor te bereiden. Die reis verbreedde opnieuw de horizon van Cusanus. Niet aileen
leerde hij de wereld van de Byzantijnse kerk
nu meer van nabij kennen en kon hij daar,
in de Byzantijnse wereld, wederom een
aantal Griekse teksten opsporen die in het
Westen nog onbekend waren, maar ook betekende de reis zijn eerste kennismaking
met de Islam. Deze kennismaking resulteerde later in een aantal geschriften, waarin Cusanus een vreedzame dialoog tussen
de godsdiensten bepleitte.P Beroemd is bij
voorbeeld zijn De pace fidei (Over de vrede
in het geloof), waarin hij vertegenwoordigers van zeventien verschillende volkeren
en godsdiensten tijdens een concilie in de
hemel met elkaar in gesprek brengt over de
eenheid die aan de verschillende religies
ten grondslag ligt.l3
Geleerde onwetendheid
Met dat hemelse concilie liep het beter af
dan met het herenigingconcilie tussen de
Oosterse en de Westerse kerk. Dat concilie
zou uiteindelijk plaatsvinden in Ferrara en
Florence, maar zonder het verhoopte gevolg. Weliswaar werd op 6 juli 1439 een herenigingsdecreet Laetentur coeli (Dat de hemelen zich verheugen) getekend, maar die
hemelse vreugde was voorbarig. Het decreet bleek door de Byzantijnse deelnemers vooral ondertekend te zijn uit vrees
voor de oprukkende Turken en dus in de
hoop door de hereniging voortaan op Westerse steun te kunnen rekenen. Toen in
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1453 Mehmed de Veroveraar Constantinopel aanviel en innam, kwam het Westen
echter niet in actie. De Grieken voelden
zich in de steek gelaten en verraden, en het
herenigingdecreet was al snel niet meer
dan een dood vel perkament.
Cusanus was bij de besprekingen in Ferrara en Florence al niet meer betrokken.
WeI had hij de Byzantijnse keizer met zijn
gevolg vergezeld toen deze in februari 1438
per schip in Venetie aankwam en was hij als
een held gevierd bij de opening van het
concilie in Ferrara op 9 april 1438. Maar het
vervolg van de besprekingen maakte hij
niet mee. Cusanus verwerkte zijn Byzantijnse ervaringen op een andere wijze, namelijk door het schrijven van zijn misschien wel me est beroemde werk, dat over
de 'geleerde onwetendheid', De docta ignorantia. In dit werk doordenkt hij de
spanning tussen eenheid en veelheid, een
spanning die hij had waargenomen in de
uiteenlopende culturele en religieuze werelden die hij inmiddels had bezocht, maar
die ook ten grondslag ligt aan de werkelijkheid als zodanig, waarin de tegenstelling
tussen de eenheid van God en de veelheid
van het geschapen universum op een spanningsvolle manier wordt opgeheven.l"
Cusanus voltooide dit werk op 12 februari 1440 in zijn geboorteplaats Kues. Na
grote delen van de christelijke wereld gezien te hebben, was hij naar zijn geboortestreek teruggekeerd om daar in aile rust de
reflexieve oogst van zijn vele ervaringen
binnen te halen. De jaren veertig waren
voor Cusanus als schrijver buitengewoon
vruchtbare jaren, zoals ook de laatste vijf
jaar van zijn leven, van 1459 tot 1464 dat
weer zouden zijn.l5Van 1441 tot 1443 werkte hij aan het werk dat wel zijn me est wijsgerige wordt genoemd, De coniecturis, over
de mogelijkheid en tegelijk gebrekkigheid
van de menselijke kennis, die immers
steeds iets van een gissing houdt. Deze gedachte zal het wijsgerig en theologisch
werk van Cusanus blijven doortrekken: ons
kennen he eft voortdurend het karakter van
voorlopigheid.l" Waarheid is voor Cusanus
niet een bezit; hij is ervan overtuigd dat wij
de waarheid niet 'in petto' hebben. Waarheid is een opdracht en een uitdaging; zij
moet steeds weer opnieuw gezocht en ontdekt worden, en bij die zoektocht horen falen en dwalen. Zo is het ook met de zoektocht naar God. Vanaf 1445 schreef
Cusanus een aantal kleinere werken waarin
hij deze gedachte uitwerkte, waaronder De
Deo abscondito (Over de verborgen GOd)l7
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en De quaerendo Deum (Over het zoeken
van God) en het onlangs in Nederlandse
vertaling verschenen Idiota de mente (De
leek over de geest) uit 1450.18

Bemiddelaar en vredestichter
De rust waarin Cusanus deze diepzinnige
geschriften tot stand bracht, was echter betrekkelijk. Want terug in zijn geboorteland
werd hij al snel ook weer op verschillende
fronten als vredestichter ingezet. Een van
die fronten is al genoemd: zijn inspanningen om de steun van de Duitse vorsten te
verwerven voor de Romeinse paus ten koste van hun steun voor de Bazelse tegenpaus. Daarvoor bezocht Cusanus de rijksdagen, dat wil zeggen de vergaderingen van
de Duitse koning met zijn vorsten en met
de vrije steden, te beginnen met die in Neurenberg in het najaar van 1438 en gevolgd
door vele andere in Mainz, Frankfurt en
Neurenberg. Toen Cusanus in 1444 weer
eens voor een rijksdag in Neurenberg was,
benutte hij dat bezoek overigens om zich
daar een hemelglobe (een bol waarop de
sterrenhemel is afgebeeld), een astrolabiurn en een torquetum aan te schaffen, instrumenten waarmee hij zijn passie voor astronomisch en astrologisch onderzoek kon
botvieren.l? Tussen ongeveer 1440 en 1450
zien we Cusanus in een ongelooflijk aantal
kleine en grote kwesties als bemiddelaar en
als scheidsrechter optreden: hier loste hij
het geschil tussen een kapittel en een pastoor op, daar tussen een klooster en een
bisschop, dan weer zien we hem statuten
voor een kerk bekrachtigen en dan weer de
inkomsten voor een proostdij regelen, nu
eens regelde hij de inkomsten voor een met
haar man in onmin geraakte edelvrouw en
dan weer bemiddelde hij tussen de stad
Trier en haar aartsbisschop.
Vooral ook was hij de vertrouweling van
de paus. Kerkelijke functionarissen in
Duitsland, van laag tot hoog, werden door
hem namens de paus in hun ambt bevestigd, en de nieuwe bisschop van Worms
legde in 1446 tegenover Cusanus de. eed
van trouw aan de paus af. In 1448 bemiddelde hij tussen de door de paus benoemde
bisschop van Utrecht, Rudolf van Diepholt,
en de door het Concilie van Bazel benoemde Walraven van Meurs.s" De gehoorzaamheid aan beide pretendenten verdeelde het
Utrechtse bisdom: het Sticht koos in meerderheid voor Rudolf, het Oversticht, Holland, Zeeland en Gelderland voor Walraven. Maar met het Concilie van Bazel
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verloor ookWalraven zijn aanhang. Uiteindelijk deed hij op 16 januari 1449 afstand
van zijn aanspraak op de Utrechtse bisschopszetel. Aan Cusanus werd door de
paus opgedragen om een schadevergoeding vast te stellen voor het verlies van Walravens vermeende rechten op de zetel. Hij
moest dat do en samen met Konraad van
Diepholt, de proost van de Lebuinus te
Deventer.P Maar ofhij daarvoor ook daadwerkelijk in de Nederlanden is geweest, is
onzeker. Mogelijk werd de hele zaak door
middel van correspondentie afgewikkeld.
Tot de resultaten van het bemiddelende
optreden van Cusanus behoort ten slotte
ook het Verdrag van Maastricht, niet dat
van 1992 waardoor de Europese Gemeenschap tot Europese Unie werd, maar wei
dat van 27 april 1449, waarin de vete tussen
de aartsbisschop van Keulen en de hertog
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Nicolaas Cusanus als
jurist (1426).
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Crib ratio Alchoran van
Cusanus. Beginpagina
met opdracht aan paus
Pius II.

van Kleef - voorlopig, zoals enkele jaren lao
ter zou blijken - werd beslecht.
Intussen verwierf Cusanus ook de nodige kerkelijke ambten die hem inkomsten
verschaften. Naar de gewoonte van die tijd
voldeed Cusanus niet aan de liturgische of
pastorale verplichtingen die eigenlijk met
die ambten verbonden waren. Daarvoor
liet hij zich, tegen betaling, vervangen. De
ambten waren onderdeel van een ingewikkeld stelsel van kerkelijke economie en
hadden met zielzorg of religieus leven weinig uit te staan.
Zo werd Cusanus in februari 1443 kanunnik van het kapittel van de Domkerk te
Utrecht, maar waarschijnlijk zonder daar
ooit in de koorbanken gezeten te hebben,
tenzij bij zijn bezoeken aan die stad in
1451.22 Het register van het Domkapittel te
Utrecht maakt wei keurig van jaar tot jaar
melding van de betaling van het jaargeld
aan de zaakwaarnemer van Cusanus. In
september 1445 verwierf hij het ambt van
aartsdiaken van Brabant, een van de acht
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gebieden waarin het uitgestrekte prinsbisdom Luik was onderverdeeld.P In officiele
documenten laat Cusanus zich met regelmaat betitelen als 'aartsdiaken van Brabant
in de kerk van Luik', maar zo min als de
meeste andere Luikse aartsdiakens in de
vijftiende eeuw heeft hij daadwerkelijk in
Luik geresideerd.s+ Ook in dat ambt liet hij
zich vervangen. Een jaar later, in 1446, verwierf hij het ambt van proost van Oldenzaal, dat wil zeggen van hoofd van het aan
de kerk van Sint-Plechelmus aldaar verbonden kapittel, een functie die samenviel
met die van aartsdiaken van Twente."
Maar toch is hij waarschijnlijk nooit eerder
in Oldenzaal geweest dan in augustus 1451,
toen hij op weg was naar Deventer.s"
Ten slotte werd Cusanus in 1443 pastoor
van het Brabantse dorp Schijndel, een rijke
en daarom fel begeerde parochie, waarvan
het pastoorsambt in de vijftiende en zestiende eeuw herhaaldelijk in handen van
hoge prelaten was (in het begin van de zestiende eeuw bij voorbeeld in die van de
Nederlandse curiekardinaal Willem van
Enckevoirtl.F Cusanus behield die functie
tot zijn dood in 1464. Maar hij heeft Schijndel waarschijnlijk nooit met eigen ogen
aanschouwd. Zo ging dat in die tijd. Onderzoek heeft uitgewezen dat in de vijftiende
en zestiende eeuw ongeveer de helft van de
Brabantse pastoors structureel afwezig
was, dus nooit ofbijna nooit in de eigen parochie heeft gewoond en gewerkt, dat ongeveer een kwart afwisselend present en
absent was en dat slechts iets minder dan
een kwart van de pastoors daadwerkelijk
en blijvend resideerde in de eigen parochie.s" Cusanus is in dit opzicht dan ook
ten volle een kind van zijn tijd, al zal hij zelf
bij zijn reis door de Nederlanden af en toe
aandacht vragen voor het belang van residerende zielzorgers. In Schijndel werd Cusanus vervangen door twee vicarissen, Fastradus van Langel en Henricus Schoer of
Schaet, die - zo weten we uit de registers
van boetebetalingen van het bisdom Luiker beiden een - feitelijk buitenechtelijk huishouden met een vrouw op na hielden.
Van Fastradus van Langel weten we zelfs
dat hij twee verschillende partners heeft
gehad, waarvan er een een getrouwde
vrouw was.29 Dit laatste zal niet algemeen
gebruikelijk zijn geweest, maar het onderhouden van seksuele betrekkingen door de
geestelijkheid was dat weI. Uit onderzoek
blijkt dat rond 1450 ten hoogste een kwart
van de pastoors in Noord-Brabant zich aan
de celibaatsverplichting hield, een ver-
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een studiebeurs die naar hem genoemd
was, de bursa Cusana= Deze beurs moest
het jaarlijks twintig scholieren tussen de
twaalf en achttien jaar mogelijk maken de
lessen te volgen aan de kapittelschool van
Deventer. Ten behoeve van deze scholieren
werd een huis in de stad Deventer gekocht,
dat de naam van Cusanus' patroonheilige
Cusanus en Deventer
zou dragon, het Sint-Nicolaascollege. Het
Toen Cusanus 550 jaar geleden, op 14 au- he eft gelegen, zo blijkt uit de stadsrekening
gustus 1451, de stadspoort van Deventer van Deventer van 1470, in een steeg 'die
binnentrad, zag hij, naar we mogen aanne- giet uyt der Assenstraten in die Polstrate',
men, deze stad voor het eerst van zijn le- De straatnamen Bursesteeg en Burseplein,
ven.'! Er bestaat weliswaar een hardnekki- dichtbij de Assenstraat en de Polstraat, herge, in veel populaire levensbeschrijvingen inneren nog aan de plaats waar het convict
van Cusanus aan te treffen traditie dat hij in voor de studenten heeft gestaan.t" De burzijn jonge jaren in Deventer aan de kapit- sa Cusana oftewel het Sint-Nicolaascollege
telschool van de Lebumuskerk zou zijn heeft bestaan tot de doorvoering van de
schoolgegaan. Maar daar bestaat geen en- Reformatie in de stad Deventer. Daarna
kele historische aanwijzing voor. In de Acta blijft het door Cusanus gestichte hospitaal
Cusana, de bronnen voor de biografie van in Kues tot in de achttiende eeuw met het
Cusanus die sinds 1976 door de Heidelber- stadsbestuur van Deventer correspondeger Akademie der Wissenschaften worden ren over zijn aanspraken op de jaarlijkse
uitgegeven, is het eerste op Cusanus zelf rente van de beurs.F
Maar zelfs het bestaan van de bursa Cusbetrekking hebbende document - er gaan
enkele documenten aan vooraf over finan- ana bewijst geen bijzondere band tussen
ciele transacties van zijn vader - zijn in- Cusanus en de stad Deventer. De studieschrijving in de matrikel van de universiteit beurs is namelijk pas gesticht vijf jaar na de
van Heidelberg. Daar kwam hij tijdens het dood van de kardinaal, in 1469. Op 28 juni
rectoraat van Nicolaus von Bettenberg, dat van dat jaar droeg het hospitaal van Kues,
duurde van 20 december 1415 tot 22 juni belast met de uitvoering van het testament
1416, als 59ste student in de rij van 62 nieu- van Cusanus, een bedrag van 4800 Rijnse
we studenten aan, waarschijnlijk dus tegen goudguldens over aan de raad van de stad
het eind van dat rectoraat, in de vroege zo- Deventer, ten einde daaruit een jaarlijkse
mer van 1416.32Waar hij daarv66r studeer- rente van 240 Rijnlandse guldens te bestede, weten we eenvoudigweg niet, maar den aan het onderhoud van de twintig
scholieren. In het testament van Cusanus
waarschijnlijk niet al te ver van zijn ouderlijk huis. In de korte autobiografie die hij op komt Deventer echter niet voor. Daarin is
21 oktober 1449 te Kues opstelde om zijn slechts sprake van de bestemming van een
streekgenoten in kennis te stellen van zijn bedrag voor het onderhoud van twintig arkardinaalsbenoeming, vermeldt hij vooral me scholieren in het no orden van Duitsde verre oorden die hij he eft bezocht, maar land. Kennelijk heeft Cusanus zelf de plaats
hij maakt geen melding van een stu die in waar het studentenhuis gevestigd moest
worden, nog in het midden gelaten. Dat de
het noordelijke Deventer.P
De traditie dat Cusanus in Deventer statu ten voor het Deventer studentenhuis
naar school zou zijn gegaan, is een zeven- met medewerking van Cusanus zouden
tiende-eeuwse Deventer constructie. Zij zijn opgesteld, zoals wel is gesuggereerd, is
gaat terug op het stedendicht Daventria il- al helemaal ongeloofwaardig, aangezien
lustrata sive Historia urbis Daventriensis uit deze statuten pas in 1470 op schrift zijn gesteld.
1651 van de hand van de in Deventer geboHeeft Cusanus, zonder het te noemen,
ren dichter-predikant Jacob Revius (15861658).34 Zij werd spoedig overgenomen in wel aan Deventer gedacht toen hij zijn tesde lokale geschiedschrijving, drong van- tament opstelde, mogelijk terugdenkend
daar in de achttiende en negentiende eeuw aan zijn bezoek van 145l? We weten het
niet. Maar het is alleszins onwaarschijnlijk.
door in de vaderlandse geschiedschrijving
Deventer heeft het Sint-Nicolaascollege
en ten slotte ook in de Duitse biografische
literatuur over Cusanus. De gedachte dat waarschijnlijk niet direct aan Cusanus te
Cusanus in Deventer gestudeerd zou heb- danken gehad, maar aan een van de twee
ben, werd ingegeven door het bestaan van visitatoren van het wel door hem gestichte

schijnsel dat in de vijftiende eeuw door de
kerkelijke overheid met de mond wel gelaakt werd, maar feitelijk door diezelfde
overheid geduld werd en door de gewone
gelovigen volstrekt normaal gevonden
werd.3o
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van Niederwerth was Deventer dus de bakermat van de geestelijke beweging waartoe hij behoorde, en het is aannemelijk dat
Deventer de bursa Cusana meer aan hem
dan aan Cusanus zelfte danken heeft."
Reis door de Nederlanden

Nicolaas Cusanus (deel
van het grafmonument
van Cusanus in S. Pietro in Vincoli te Rome).

hospitaal in Kues. Deze visitatoren waren
de prior van de kartuizers van Koblenz en
de prior van het klooster van augustijnerkoorheren van Niederwerth. Dit -Iaatste
klooster nu behoorde tot het Kapittel of de
Congregatie van Windesheim, een familie
van kloosters van augustijner koorheren
waarvan de stamvader het klooster Windesheim bij Zwolle was. Windesheim op
zijn beurt was gesticht vanuit het fraterhuis
van de broeders van het gemene leven te
Deventer, op advies van niemand minder
dan de rijke Deventer koopmanszoon
Geert Grote, de geestelijke vader van de
vroomheidbeweging die als Moderne Devotie bekend is geworden. Voor de prior
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Toen Cusanus op 14 augustus 1451 de
stadspoort van Deventer binnentrad, bezocht hij daarmee de eerste Nederlandse
stad tijdens een reis die hij als pauselijk legaat of gezant ondemam.s? Deze reis begon in zekere zin op 31 december 1450,
to en Cusanus Rome verliet, na juist een
week daarvoor, op 24 december, door paus
Nicolaas V tot legaat benoemd te zijn. Eind
januari 1431 was hij in Oostenrijk aangekomen, waar hij zijn eerste activiteiten in het
kader van de reis ondernam: een bijeenkomst met cistercienzerabten in Wiener
Neustadt. De reis eindigde in april 1452
met de aankomst van Cusanus in zijn nieuwe bisdom Brixen in Zuid -Tirol.
Nadat hij in juni en juli 1451 door
Noord-Duitsland had gereisd, bezocht hij
in augustus het klooster Frenswegen bij
Nordhorn, een klooster dat eveneens behoorde tot het reeds genoemde Kapittel
van Windesheim. Van daaruit trok hij,
waarschijnlijk via Oldenzaal, naar Deventer. In Nederland kunnen we zijn itinerariurn vrij nauwkeurig volgen, niet alleen
dankzij de oorkonden en brieven die hij her
en deer liet uitgaan, maar ook dankzij twee
beschrijvingen van zijn reis: de ene van de
in Zwolle geboren Windesheimse kloosterhervormer Johannes Busch en de andere
van de eveneens Windesheimse kanunnik
en rector van zusterkloosters Frederik van
Heiloo.40
Van de steden die Cusanus in Nederland
bezocht, mocht Deventer zich verheugen
op het langste verblijf. Hij bleef er namelijk
een hele week, van zaterdag 14 tot zaterdag
21 augustus.'! In de andere steden bleefhij
overal slechts korter, zelfs in de bisschopsstad Utrecht, waar hij nota bene zelf kanunnik was. Vanuit Deventer bezocht Cusanus het vrouwenklooster in het nabije
Diepenveen, ook behorend tot het Kapittel
van Windesheim, en ten slotte trok hij op
21 augustus verder naar het moederklooster Windesheim zelf, waar hij een nacht
overnachtte.V Behalve het gevolg van Cusanus wilden nog zeker honderd andere
gasten getuige zijn van het bezoek van de
kardinaal. Deze droeg de mis op in het
klooster, hield een preek en gebruikte met
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de kloosterlingen in de refter de maaltijd.
Vanuit Windesheim trok Cusanus verder
naar de stad Zwolle, waar hij tot donderdag
26 augustus bleef. Vandaar reisde hij verder
via Kampen, Utrecht en Amsterdam naar de
benedictijnenabdij van Egmond. Van Haarlem uit reisde hij vervolgens naar de abdij
Rijnsburg bij Leiden en vandaar weer naar
Utrecht.v' Hij vervolgde zijn reis via Arnhem en Nijmegen naar Roermond, de voorlaatste stad op het grondgebied van het huidige Nederland die hij bezocht. Daar zal hij
ongetwijfeld in het kartuizerklooster zijn
geleerde vriend Dionysius van Rijkel bezocht hebben, later bekend geworden als
Dionysius de Kartuizer, schrijver van vele
werken, van wie hij er enkele aan Cusanus
opdroeg.v' Via Heinsberg en Aken reisde hij
vervolgens naar Maastricht, om vandaar de
Zuidelijke Nederlanden te doorkruisen.
Nog twee keer zou Cusanus tijdens zijn reis
Maastricht aandoen, namelijk op de heenen terugreis vanuit Keulen naar Brussel,
waar hij eind januari 1452 een ontmoeting
had met Filips de Goede, hertog van Bourgondie en heer van de Nederlanden.
De reis van Cusanus door het Duitse Rijk
en de Nederlanden stond in het teken van
een dubbele doelstelling, en die dubbele
doelstelling laat ons Cusanus weer zien als
een kind van zijn tijd. De formele doelstelling van de reis was namelijk het afkondigen van de grote jubileumaflaat die verbonden was aan het jubeljaar 1450, de
informele doelstelling was het doorvoeren
van hervormingen in kerkelijke instellingen, met name in kloosters. Het lijken twee
kanten van het godsdienstig leven die voor
ons gevoel met elkaar op gespannen voet
staan. Het eerste is voor ons gevoel eerder
verbonden met het verleden, met een traditionele beleving van de religiositeit,
waarin het verdienen van aflaten een grote
rol speelde, terwijl het tweede eerder vooruit lijkt te verwijzen en te maken lijkt te
hebben met vernieuwing. Onwillekeurig
verbinden wij aflaten met de middeleeuwen en hervormingen met de nieuwe tijd.
Toch horen beide elementen ten volle
tot het tijdsbeeld van de vijftiende eeuw. De
spanning die wij ervaren tussen de twee
doelstellingen van de reis van Cusanus is
de spanning van precies die tijd, en ook Cusanus heeft deze ogenschijnlijke tegenstelling in zichzelf gedragen. Hij is, kortom,
ook in dit opzicht weer volop een kind van
zijn tijd. In hem vallen de tegenstellingen
die hij om zich heen ervoer en waar hij in
zijn wijsgerig denken een oplossing voor
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probeerde te vinden, als het ware samen.
Hij is in persoon de coincidentia oppositorum, een wijsgerig beeld dat hij eigenlijk
gebruikt voor God als de ene in wie het vele
samenkomt.t" Wie Cusanus in zijn tijd wil
begrijpen, moet die ogenschijnlijke tegenstellingen op de koop toe nemen, j a ze serieus nemen. Cusanus is niet alleen de verlichte denker die zijn tijdgenoten mijlenver
vooruit was, de man die al honderd jaar
v66r Copernicus ervan overtuigd was dat
de aarde niet het middelpunt van het heelal is en die al eeuwen v66r de uitvinding
van het begrip interreligieuze dialoog wist
dat de godsdiensten in een respectvol gesprek samen op zoek moesten gaan naar de
waarheid. Hij is ook de middeleeuwer die
bang was voor het vagevuur en die in die
angst de heilzame hulp van aflaten zocht.
Pastoraat van de angst
Laten we eerst even stilstaan bij de betekenis van de jubileumaflaat die Cusanus in de
Nederlanden afkondigde." Die aflaat was
verbonden, zoals gezegd, met het jubeljaar
1450. Een heiligjaar, jubel- ofjubileumjaar
of ook wei gouden jaar werd in Rome voor
het eerst gevierd in l300. Tijdens een jubeljaar konden pelgrims die een van de vier
hoofdkerken van Rome bezochten, de SintPieter, de Sint-Paulus-buiten-de-muren,
de Sint-Ian van Laterenen en de Maria
Maggiore, een volledige aflaat verwerven,
dat wil zeggen een volledige kwijtschelding
van de straffen die nog resteerden nadat in
het sacrament van de boete, dus in de
biecht, de zondeschuld reeds was vergeven. Het heilig jaar zou om de honderd jaar
terugkeren, maar al in de eerste helft van de
veertiende eeuw werd die termijn door
paus Clemens VI tot vijftig jaar teruggebracht. Op 19 januari 1449 kondigde paus
Nicolaas V aan dat ook in 1450 weer een
heilig jaar gevierd zou worden. Het moest
van de paus een heilig jaar zonder weerga
worden: de mass ale toestroom van pelgrims naar Rome moest uitdrukking geven
aan de herstelde eenheid in de kerk na de
beeindiging van het Westers schisma met
zijn dubbele of zelfs driedubbele pausschap. En zo gebeurde ook: nog nooit hadden zoveel pelgrims Rome bezocht als in
1450. Volgens een ongetwijfeld overdreven
opgave van Enea Silvio Piccolomini, de latere Pius II, trokken dagelijks veertigduizend mensen door de kerken van Rome.
Maar niet iedereen kon de reis naar Rome maken: ofwel niet om praktische rede-
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Clara, de zuster van Nicolaas Cusanus (deel
van het grafmonument
in de kapel van het hospitaal van BernkastelKues. Links naast het
hoofd het farniliewapen met de kreeft.

nen - een reis naar Rome was immers niet
zonder gevaren - ofwel niet om economische redenen. Daarom was er een grote
vraag om de jubileumaflaat ook buiten Rome, in eigen omgeving, te kunnen verdienen. De paus ging op die vraag in en stelde
bijzondere legaten aan die de jubileumaflaat zouden afkondigen en tevens zouden
bepalen in welke kerken buiten Rome deze
verdiend kon worden. Voor Frankrijk was
dat kardinaal Estouteville, voor het Duitse
Rijk en de Nederlanden kreeg Cusanus de
eer. Tijdens zijn reis oefenden vrijwel aile
vooraanstaande steden sterke druk op hem
uit om het voorrecht te krijgen binnen hun
stadsmuren de aflaat te mogen verdienen.
Dat was immers ook voor de stad buitengewoon aantrekkelijk: het zou grote scharen
pelgrims aantrekken, die allemaal het nodige zouden verteren. De horeca, het toerisme en de prostitutie zouden er wei bij
varen. En voor het aanzien van de stad was
het een mooie opsteker.
Ook de stadsbestuurders van Deventer
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hebben zich daarvoor ingespannen. Ongetwijfeld zullen ze op Cusanus ingepraat
hebben tijdens zijn verblijf van een week in
de stad, maar ook later stuurden ze nog
raadsheren naar de kardinaal in Zwolle, in
Arnhem en in Nijmegen.F Maar tevergeefs.
Wie in het oosten van het land de jubileumaflaat wilde verdienen, moest naar
Zutphen of naar Arnhem, want die twee
steden hadden dat exclusieve voorrecht gekregen. De toeloop daar was dan ook
enorm. Uit verschillende bronnen weten
we dat men in Arnhem aanvankelijk uit de
nabije omgeving priesters naar de stad
haalde om als biechtvader op te treden,
maar toen in de weken voor kerstmis 1451
de toeloop bleef groeien, werd op Sint-Barbaradag, 4 december, in ailerijl een bode
naar de vicaris van de bisschop in Utrecht
gestuurd om van hem toestemming te krijgen tot het aanstellen van zoveel biechtvaders 'als noitweer=" En rond de kerstdagen
zelfkwam er zoveel vreemd yolk naar Amhem 'om des afflaets will', dat de schepenen
zich genoodzaakt zagen burgers in te zetten voor de bewaking van de stad. We weten het allemaal dankzij de grote rekeningpost voor het bier dat deze burgerwachten
opdronken.v'
Waarom was men zo begerig naar het
verdienen van de jubileumaflaat? Omdat
het gelovige leven van mensen in die tijd
getekend werd door de vrees voor hel en
vagevuur. Nu was de hel onherroepelijk;
kwam men daar eenmaal in terecht, dan
was er geen ontkomen meer aan. Maar het
vagevuur was in zekere zin een verlengd
stukje tijdelijkheid in de wereld van de eeuwigheid.t" Het verblijf in het vagevuur was
van beperkte duur; men verbleef er tot men
aile straffen had ondergaan die de mens eigenlijk tijdens zijn leven al had moeten uitboeten voor zijn zonden. Men werd er, zo
was de gangbare voorstelling, door een reinigend vuur schoongeveegd van het vuil
dat de zonden hadden achtergelaten; vandaar de naam vagevuur. Het verblijf in deze
reinigings- of zuiveringsplaats - purgatoriurn - was van voorbijgaande aard. Het werd
in aardse tijdscategorieen van dagen,
maanden en jaren uitgedrukt.
Datzelfde was het geval met de straftijdverkorting die door goede werken en gebeden verkregen kon worden: de aflaat. Ook
die werd uitgedrukt in dagen, maanden en
jaren. Geheel geruststellend was uiteraard
een volledige aflaat, en die kon men verkrijgen in het jubeljaar, bij kardinaal Nicolaas.
Het verkrijgen van een aflaat was een soort
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assurantie voor verkorting van de straftijd
in het hiernamaals. De gelovigen konden
alvast vooruitwerken met het oog op hun
be stemming na de dood. Zij konden zonden en aflaten tegen elkaar afstrepen en zo
het gevoel krijgen toch niet geheel aan de
willekeur van de goddelijke Rechter overgeleverd te zijn. Er is geen enkele aanwijzing dat Cusanus zich van deze optelvroomheid heeft gedistantieerd. Ook hij zal
wellicht dezelfde angst voor het hiernamaals gekend hebben die vele van zijn tijdgenoten in zijn greep hield en die de kerk
dankbaar aangreep om gelovigen aan te
zetten tot zorg voor hun innerlijk: het pastoraat van de angst.s!
Vernieuwde innerlijkheid
Zorg voor het innerlijk verbond de formele
en de informele doelstelling van Cusanus'
reis. Die informele doelstelling was het
doorvoeren van hervormingen in kerkelijke instellingen, met name in kloosters.F
Cusanus was onmiskenbaar gegrepen door
het ideaal van de vernieuwde innerlijkheid
dat tot uitdrukking was gekomen in de beweging van de Moderne Devotie.P In het
begin van de jaren dertig was Cusanus,
voor zover we weten, voor het eerst met dit
ideaal in aanraking gekomen in het klooster van Niederwerth bij de monding van de
Moezel in de Rijn. Dat werd op initiatief
van een vriend van Cusanus, de gewezen
kapelaan van de aartsbisschop van Trier,
vanuit Zwolle gesticht, en to en het voortbestaan van het klooster om kerkpolitieke redenen in gevaar kwam, werd Cusanus als
zijn voogd en beschermheer aangewezen.54
Cusanus was gefascineerd door het sobere, op de cultivering van de persoonlijke
vroomheid gerichte kloosterleven dat de
Windesheimse huizen nastreefden. Johannes Busch getuigt dat het Cusanus' persoonlijke wens was tijdens zijn reis in 14511452 zoveel mogelijk huizen van het
Kapittel van Windesheim te bezoeken,
waarbij het bezoek aan Windesheim zelf,
een van de weinige kloosters waar Cusanus
overnachtte - meestal was hij te gast in steden -, wel een hoogtepunt geweest moet
zijn.55 En Frederik van Heiloo getuigt dat
Cusanus tijdens zijn reis zo veel gunsten
aan de Windesheimse kloosters bewees dat
zij hem welhaast voor een van hun broeders moesten houden ('ut unus e fratribus
putaretur'j."
Dezelfde voorrechten verleende de kardinaal tijdens zijn reis ook
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aan de kloosters van reguliere kanunniken
in het Utrechtse bisdom die zich naar Windesheims voorbeeld hadden verenigd in
het Kapittel van Sion. Zij ontvingen bij oorkonde van 20 september 1451 dezelfde
voorrechten als die welke paus Martinus V
aan de Congregatie van Windesheim had

toegekend."
En niet aileen de Windesheimse en
Sionse koorheren konden op de sympathie
van de kardinaal rekenen, ook de broeders
van het gemene leven, uit wier midden de
Congregatie van Windesheim was voortgekomen, nam hij in bescherming. De levensbeschrijving van Egbert ter Beek, van
1450 tot 1483 rector van het Heer Florenshuis te Deventer, vertelt dat de status en de
levenswijze van de fraters door een reguliere kanunnik werden aangevallen. Egbert
vervoegde zich in 1451, tijdens zijn bezoek
aan de stad, bij Cusanus en werd door deze
zeer welwillend ontvangen. Cusanus prees
de status van de broeders en verleende hun
privileges om hun levenswijze te be schermen. Hij bood de fraters bovendien de status van kanunniken aan, ten einde een
kerkrechtelijk erkende basis aan hun gemeenschap te geven. Egbert wees dit laat-
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aan hertogin Eleonore.

ste echter af; hij wilde trouw blijven aan het
oorspronkelijke ideaal van de broeders van
het gemene leven, namelijk dat van de eenvoud.58
Het ideaal van de Windesheimse huizen
gaf hij ook ten voorbeeld aan andere kloosters die hij bezocht en waar hij hervormingen bepleitte. Zo deed hij het in de bedelkloosters in het aartsbisdom Trier59, maar
zo deed hij het ook in de benedictijnenkloosters in Nederland die hij tijdens zijn
reis bezocht: de abdij Oostbroek bij
Utrecht, de abdij van Egmond en de abdij
Rijnsburg bij Letden.s" Hij drong daar aan
op een terugkeer naar de oorspronkelijke
naleving van de Regel van Benedictus. Dat
moest onder meer tot uitdrukking komen
in een nadruk op de armoede: er moest een
einde komen aan de wantoestand waarbij
kloosterlingen private eigendommen hadden, maar ook aan het nuttigen van overvloedige maaltijden met vleesgerechten of
aan het dragen van luxueuze kleding. Ook
de naleving van de afgeslotenheid van de
wereld, dus van het kloosterslot, moest versterkt worden. En ten slotte ijverde Cusanus in de door hem bezochte kloosters
voor een versterking van het gemeenschapsleven. Kloosterlingen waren kennelijk in een aantal huizen redelijk welgestelde maar oppervlakkige, aangenaam op
zichzelflevende particulieren geworden.
De invoering van een striktere observantie in de kloosters stond voor Cusanus
in dienst van een cultivering van het innerlijk leven, van een eigentijdse toeleg -letterlijk devotio moderna - op het innerlijk.
Ook daarin was Cusanus een kind van zijn
tijd: de Moderne Devotie is immers niet
door hem uitgevonden. Het is een ideaal
dat hij deelde met tijdgenoten. Bij Cusanus
was de toeleg op het innerlijk evenwel sterker dan bij de meeste van zijn tijdgenoten
verbonden met het besefvan het zoekende
karakter van dit innerlijk: de zoeker - we
hoorden het eerder - he eft de waarheid
niet in bezit, maar is met vallen en opstaan
naar haar op zoek. Dit vallen en opstaan
leidt er toe dat de zoekende mens zich bewust is van zijn feilbaarheid, de voorlopigheid van zijn oordelen en de gebrekkigheid
van zijn inzichten. En die feilbaarheid leidt
er toe dat de mens ook in conflicten verzeild kan raken, conflicten met zichzelf en
conflicten met anderen.
Zelfs een vredestichter als Cusanus bleef
dat niet bespaard. Toen hij, teruggekeerd
van zijn reis door het Duitse Rijk en de Nederlanden, in zijn eigen bisdom Brixen her-
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vormingen wilde gaan doorvoeren, yond
hij vele partijen tegenover zich: zijn eigen
kathedraal kapittel, vele clerici die oude
voorrechten in gevaar zagen, en uiteindelijk hertog Sigismund van Tirol.61 Die confiicten dwongen Cusanus zelfs in september 1458 uit zijn eigen bisdom te vluchten,
naar Rome, waar hij zijn laatste levensjaren
sleet als vicaris-generaal van de kerkelijke
staat en als adviseur van de paus.62 Tijdens
de confiicten in zijn eigen bisdom had Cusanus tevergeefs de bemiddeling ingeroepen van anderen, onder wie de vrouw van
hertog Sigismund, hertogin Eleonore. Aan
haar schreef hij op 26 juli een brief met de
ontroerende verzekering, 'das ich gem friden heett' (dat ik graag vrede zou hebben).63 Ook in het feit dat kardinaal Nicolaus Cusanus die vrede in het hier en nu niet
heeft gevonden, is hij een kind van zijn tijd.
Profdr. Peter Nissen (1957) is hoogleraar
kerkgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Adres: Berg en Dalseweg
296, 6522 en Nijmegen.
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~------------------------• Pieter Kohnen en Bert Kuipers (red.),

Sint Laurens aan de Maas. Hart

vaal'

de

stad, Rotterdam [uitgave in eigen beheer:
Bisdom Rotterdam, Koningin Emmaplein 3
en Laurenspastoraat van Herv. Gemeente,
Grote Kerkplein 27] 2001 - 168 p. - ISBN 905625-117-1 - € 10,Rotterdam was in 2001 - tezamen met
het Portugese Porto - Culturele Hoofdstad
van Europa. De kerken in de Maasstad
speelden daarop in door aandacht te
schenken aan Laurentius, diaken-rnartelaar (derde eeuw), en vooral aan diens patronaatschap van kerk en stad Rotterdam
vanaf de tweede helft van de vijftiende
eeuw. Ter gelegenheid van de Laurentiusdag op 1 september 2001 was er een speciale tentoonstelling. Ook verscheen een fraai
boek, dat aandacht verdient mede vanwege
de afbeeldingen van wat de auteurs Laurentalia noemen: voorwerpen uit alle kerkelijke gemeenten in ons land (32 in getal)
en parochies (22 rooms-katholieke en twee
oud-katholieke) die iets met Laurentius te
maken hebben: kerkzegels, miskelken, kazuifels, beelden, documenten enzovoort.
Deze bundel opent met een bijdrage
over de heilige Laurentius (Klinkenberg),
gevolgd door een historisch overzicht "Laurentius en Rotterdam": van de bouw van de
Laurenskerk (15e eeuw) via de veranderingen ten gevolge van de Reformatie tot wat
de toerist in 2001 in de Grote of Sint-Laurenskerk aantreft (Ten Boom). In "Rotter-
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damse katholieken na 1572" wordt aandacht besteed aan de roorns-katholieken
en de oud-katholieken (met een eigen Laurentiusparochie) en aan de armenzorg naar
het voorbeeld van Laurentius (Van der Velde). Over de Grote Kerk gaan nog drie artikelen: de oorsprong van het patrocinium
van de Grote Kerk (Klinkenberg), de zowel
kerkelijke als maatschappelijke en cultureIe doelstelling, die deze kerk na voltooiing
van de herbouw van deze in 1940 verwoeste kerk in 1968 kreeg (Hoogeveen) en de liturgische verscheidenheid in deze kerk
(Kuipers). In de r.k. kerkorganisatie werd
Rotterdam in 1955 een nieuw bisdom en in
1956 mgr. M.A. Jansen de eerste bisschop.
Het bisdom, het wapen van deze bisschop
en de kathedraal kwamen in het teken van
Laurentius te staan (Kohnen). Opgemerkt
zij dat in Kohnens artikel het gelijktijdig opgerichte bisdom Groningen onjuist wordt
omschreven (p. 68) en dat bij de priesteropleiding van het bisdom Rotterdam geen
onderscheid wordt gemaakt tussen kleinseminaries en grootseminaries (p. 73-76),
waardoor de lezer met een kluitje in het riet
wordt gestuurd. In de laatste twee artikelen
voorafgaand aan de catalogus wordt ingegaan op de hedendaagse geestelijke nood
en armoede (Van Luyn) en de Hillegersbergse notatie van een middeleeuwse Laurentiussequens (Schuurman). Aardig, voor
een breed publiek toegankelijk boek met
vele afbeeldingen. (Guus Bary)

TNK JG. 5 '2002)

PERSOONIljK

PROFIEL

~~----------~---------* Naam, voornaam/voorletter(s)
Otten, Willemien.

de overkant der zee(l3) ... Maar dit woord is
zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart,
om het te volbrengen. (14) .. .'

* Geboortejaar en -plaats
1959, Weesp.

* Studierichting en -plaats
Ik heb van 1977 tot 1983 theologie gestudeerd te Amsterdam, aan de Universiteit
van Amsterdam.

* Wie is uw favoriete figuur uit de geschiedenis van het christendom?
Ik heb er momenteel drie: 'Iertullianus,
Johannes Scottus Eriugena en Petrus Abelardus; allemaal geen makkelijke mannen.
* Stel: u krijgt een jaar voUedige vrijheid

* Wat is/zijn uw huidige functie(s)?
Momenteel ben ik hoogleraar aan de theologische faculteit van de Universiteit
Utrecht met als vakgebied of leeropdracht
de geschiedenis van het christendom en
van de christelijke leerstellingen.

* Hoe luidt de titel van uw voornaamste
publicatie tot op hedent
Als voornaam ook omvangrijk is, is dat
nog steeds mijn dissertatie uit 1991 over
The Anthropology of Johannes Scottus
Eriugena. Waar ik zelf het meest trots op
ben gezien de hoeveelheid werk die erin
zit is mijn artikel: 'The Texture of Tradition. The Role of the Church Fathers in
Carolingian Theology', in een bundel over
The Reception of the Church Fathers in
the West, Leiden (Brill) 1997. Weinig mensen hebben namelijk de Libri Carolini gelezen, in alle opzichten een monumentaal
werk.
* Waarover gaat uw huidige voornaamste
onderzoek?
Ik wil dit najaar de laatste hand leggen aan
een boek over intellectuele, waaronder
theologische, ontwikkelingen in de twaalfde eeuw. Daarin komen auteurs van de zogenaamde School van Chartres voor, maar
ook Petrus Abelardus.

* Hebt u een favoriete bijbeltekst. Zo ja,
welke?
Ik ben niet bijbelvast in de zin dat ik teksten
paraat heb om te citeren. Prachtig vind ik
de tekstopbouw van Deuteronomium 30:
11-20: 'Want dit gebod dat ik u heden opleg
is niet te moeilijk en niet ver weg (11) ... het
is niet in de hemel (12) ..... en het is niet aan
TNK
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om u aan studie en onderzoek te wijden.
Wat gaat u doent
Ik aarzel: miss chien beginnen aan een
boek over Tertullianus of eerst iets over het
zelfbeeld in de middeleeuwen. Als het 12e
eeuw boek tenminste af is.

* Wat is uw favoriete boek op uw vakgebied?
Ik ben bang dat dat nog steeds is Peter
Brown, The Body and Society. Men, Women
and Sexual Renunciation in Early Christianity (New York: Columbia, 1988).
* Welk recente publicatie op uw vakgebied
heeft veel indruk op u gemaakt?
Michael Clanchy, Abelard. A Medieval Life
(Oxford: Blackwell, 1997), omdat het een
voorbeeldige combinatie van biografie en
historische analyse is. En omdat het goed is
geschreven.
* Welk boek op uw vakgebied zou beslist
ooit geschreven moeten worden, zij het
niet noodzakelijk door u zein
Een goed overzicht van de kerk- en theologiegeschiedenis tussen Augustinus en
Thomas van Aquino. Dit is een door beide
confessies, protestant en katholiek, ten onrechte verwaarloosde periode in de kerken theologiegeschiedenis.
* Is er een ontwikkeling op uw vakgebied
die u betreurt; zo ja, welke?
Ik betreur de fragmentering van de kerkgeschiedenis, zowel die naar periode als naar
methode. Institutionele en intellectuele geschiedenis bijvoorbeeld moeten niet teveel
uit elkaar gespeeld worden. In onze onderzoeksgroep Identiteit in Wording proberen
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we in dit opzicht 'grensoverschrijdend'
werk te gaan.

te

* Is er een ontwikkeling op uw vakgebied
die u toejuicht; zo ja welke?
Ik meen af en toe geluiden op te vangen die
erop wijzen dat de versnippering van de
kerkgeschiedenis door meer collegae als

een probleem wordt ervaren. Nu hoop ik
maar dat die geluiden zich doorzetten en er
ruimte komt voor een bredere benadering,
zo niet meteen in eigen onderzoek dan wei
in het tonen van meer onderlinge belangstelling voor elkaars werk. Anders zie ik de
toekomst van het vak somber in.

Kanttekeningen bij Utrechtse predikantenlijst
Verschillende lezers van TNK hebben positief gereageerd op de in het vorige nummer
gepubliceerde lijst van (probleem)predikanten van Utrecht. Sommigen plaatsen ook
enkele kanttekeningen. Prof. dr. Otto J. de Iong uit Amsterdam complimenteert de samensteller, maar vraagt zich af of de titel van het artikel als vlag de lading dekt. Het gaat
immers om Utrecht zonder de hoofdstad en zonder de steden Amersfoort en Rhenen.
In deze steden werden de predikanten door de kerkenraden beroepen, met approbatie
van de stadsbesturen. De lijst omvat derhalve aileen het Utrechtse platteland, waar de
Staten directe bemoeienis hadden met de aanstelling van predikanten. Daarnaast ontbreken enkele Utrechtse plaatsen op de lijst, omdat deze deel uitrnaakten van nietUtrechtse classes (Vianen bij de classis Gouda; IJsselstein en Benschop bij de class is
Buren).
De heer G. Hamoen uit De Meern wijst op een onjuistheid in de naamlijst van Zegveld. Op grond van eigen onderzoek naar de eerste predikanten van deze plaats, gepubliceerd in het blad Heemtijdinghen van de Stichts-Hollandse Historische Vereniging
(september 2000, p. 65-72), wijst hij erop dat Nicolaus Nicolai van Dael er nietop thuishoort. Van Dael was 'paap' van Kamerijk en is inderdaad nimmer door de Staten als
predikant aangesteld. Het begin van de lijst voor Zegveld moet er dan ook als voigt uitzien: 1588-1593 Dirck Cornelisz. van Bergen; 1595-1603 Sebastiaan van Heldt; 16031609 Ludovicus de Bois; 1609-1611 Johannes Taijus etc.
De heer J. Leewis plaatst vraagtekens bij de vermelding van Everardus Alberti als
eerste predikant van zijn woonplaats, Odijk. Hij wijst erop dat een door de Staten van
Utrecht uitgestuurde visitatiecomrnissie deze pastoor in oktober 1593 een eerbaar
man noemde en "apparent ende bereyt tot de Reformatie", maar dat de Staten later in
de marge lieten optekenen dat hij niet was aangenomen en dat men hem verbood te
preken. Een vervanger werd echter niet aangewezen, zodat Alberti zielzorg bleef verlenen en zich daarbij volledig schikte naar de wens en van degenen die een beroep op
hem deden. In 1602 moesten de gedeputeerden van de Zuid-Hollandse synode dan
ook vaststellen dat in Odijk nog de oude pastoor werkzaam was "den dienst is hem verboden ende preect ende doopt evenwel in huys". Volgens het bij de samenstelling van
de lijst gehanteerde criterium - aanstelling door de Staten - mag Alberti op basis van
deze gegeven inderdaad niet beschouwd worden als de eerste reformatorische voorganger van Odijk. (P.H.A.M. Abels)
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~------------------------mus zich vooral in voor de Hongaarse koning, waarmee de familie in eigen land aan
• Henning P. Iurgens, Johannes a Lasco in belang inboette. Johannes' loopbaan werd
Ostfriesland. Der Werdegang eines europdi- zo gefrustreerd en hij werd steeds weer geschen Reformators. (Spatmittelalter und passeerd voor een bisschopszetel. Deze
voorgeschiedenis maakt duidelijk dat we
Reformation, Neue Reihe, 18) Tiibingen
hier te maken met een rasbestuurder. Zijn
[Mohr Siebeck) 2002. - 428 p. - ISBN 3-16theologische positie in deze jaren is moei147754-5. - € 69,-.
Hoewel hij niet of nauwelijks de Noor- lijk in kaart te brengen, behalve dan dat hij
delijke Nederlanden he eft bezocht is de in de humanistische traditie van Erasmus
stond. Rond 1525 was a Lasco zelfs diens
Poolse baron Johannes a Lasco (1499-1560)
van eminent belang voor de reformatie in huisgenoot in Bazel en zo verkreeg hij groot
aanzien in humanistische kringen. De jondeze landen. Als leider van de vluchtelinge en rijke huisgenoot trad in zekere zin
gengemeenten van Nederlandse calvinisook op als Erasmus' maecenas door diens
ten in Oost - Friesland, Londen en Frankfurt
a/ d Main heeft a Lasco de latere kerkelijke bibliotheek op voorhand op te kopen en
aan Erasmus het gebruik te laten; maar de
organisatie hier te lande vorm gegeven.
volledige betaling liet erg lang op zich
Meer dan door zijn theologische denkbeelden heeft hij als organisator zijn gezag wachten, ongetwijfeld door de financiele
aanslag die de politieke avonturen van
doen gelden en daarmee - enigszins overdreven, ik erken het - is hij zo'n beetje "on- Hieronymus op het familiekapitaallegde.
Hoe nauwgezet de auteur ook probeert
ze" reformator geworden.
om de gegevens te achterhalen, vele vragen
Het is dan ook voor de Nederlandse
kerkgeschiedschrijving verheugend dat nu blijven onbeantwoord: wanneer yond a
een moderne biografie over a Lasco is ver- Lasco's definitieve overgang plaats tot het
schenen. Het betreft een in Gottingen ver- nieuwe geloof? wanneer precies in 1542/
1543 werd hij aangesteld tot superintendedigd proefschrift en de auteur, Henning
dent in het graafschap Oost-Friesland?
Jurgens (* 1965). is als wetenschappelijk
medewerker verbonden aan de Johannes a Duidelijk is wel dat hij een groot vertrouwen genoot bij gravin Anna en dat zijn
Lasco Bibliothek te Emden en in die hoedanigheid heeft hij eerder over dit onderwerp werkzaamheden plaatsvonden in de begeschreven Uohannes a Lasco. Ein Leben in perkte speelruimte van de internationale
politiek die Anna had: de keizer dwong
Biichern und Briefen: tentoonstellingscatalogus 1999). De nu verschenen biografie is haar a Lasco uit het land te bannen (sepniet volle dig, maar beperkt zich tot het mo- tember 1549). In de tussenliggende jaren
ment dat a Lasco gedwongen werd naar had a Lasco voor de jonge gereformeerde
Londen uit te wijken, met een concentratie
kerk echter een stevig fundament gelegd, in
de polemiek met de Franciscanen (vooral
op de jaren in Oost-Friesland, 1540-1550.
De "Nederlandse" periode valt er dus voor geconcentreerd op de beeldenverering),
een belangrijk deel buiten. Maar daarte- Davidjoristen en de Mennonieten. Hij stelde een kerkorde op, met aanwijsbare ingenover staat dat we nu een indringend
overzicht hebben van de persoonlijke voor- vloed van Erasmus, Oekolampad en Bucer,
geschiedenis. Voor de latere periode, maar maar het allerbelangrijkste was wellicht de
dan minder uitvoerig en nauwgezet, is er: instelling in 1544 van de zogenaamde coeDirk Wayne Rodgers, John Ii Lasco in Eng- tus, de vergadering van Oostfriese prediland (New York [etc.): Peter Lang, 1994).
kanten. Deze kwam bijna wekelijks bijeen,
A Lasco's afkomst en vroege loopbaan zorgde dat het gehele graafschap kerkelijk
een eenheid werd en bewerkte zo dat ook
worden door Jurgens uitvoerig beschreven
aan de hand van voor ons moeilijk to egan- bij afwezigheid of na de verbanning van a
kelijke Poolse bronnen. A Lasco stamt uit Lasco men geheel in zijn geest kon blijven
hoge Poolse adel en was voorbestemd voor handelen.
een kerkelijke loopbaan van aanzien. Maar
Het beeld van a Lasco dat in dit boek opin het politieke krachtenspel in de jaren rijst is dat van een aristocraat en een diplo1520-1530 zette de oudere broer Hieronymaat, wiens loopbaan bepaald werd aanBesprekingen
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vankelijk door de positie van zijn familie in
de roerige politiek van de reformatietijd en
later door de geboden politieke speelruimte voor zijn organisatorische gaven. Een
theoloog in de zin van een origineel of systematisch denker was a Lasco blijkbaar
niet. Hoe dan ook, de periode in OostFriesland was een voor hem een belangrijke leerschool. "Wahrend er zu Anfang theologisch noch unausgereift war, scharfte
sich sein theologisch Profil durch Auseinandersetzungen.
Zugleich entwickelte a
Lasco in Ostfriesland und Emden - in Auseinandersetzung mit den Entwurfen Bucers, Calvins, denen der Zurcher und mit
lokalen Vorgaben - die Grundzuge seiner
kirchenordnenden Konzepte, mithin jenem Bereich, in dem viet mehr als im theologischen, seine bleibenden Verdienste zu
sehen sind." (p. 348) Een belangwekkend
boek, voorbeeldig uitgevoerd, met zeer uitvoerige voetnoten, helaas in een wat stugge
stijl geschreven. (Jacob van Sluis).
• Geloo]; opbouw en strijd. De geschiedenis
van de classis Rotterdam [Werken van de
Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis nr. 3] onder redactie van H. ten
Boom, G.H. van de Graaf, A.J. Lamping en
J.C. Okkema. Delft [Eburon] 2001. - 284 p.
ISDN 90-5166-853-8. - winkelprijs € 29,55;
leden VNK betalen € 21,Het heeft lang, misschien wei te lang geduurd, voor er een nieuw deel in de serie
Werken van de Vereniging voor Kerkgeschiedenis het licht zag, maar sinds oktober 2001 is deze reeks met een nieuw kloek
deel aangevuld. Werd in de eerste twee delen van de serie de vroege geschiedenis van
de classis Delft en Delfland onder de loep
genomen, nu staat de geschiedenis van de
classis Rotterdam van 1574 tot 1951 centraal. Niet aile jaren komen overigens aan
bod. Zoals al direct in de inleiding wordt
uitgelegd ontbreken daarvoor te veel gegeyens in de bronnen. Men heeft zich geconcentreerd op de cruciale perioden en daarom de jaren tussen grotendeels 1625-1795
buiten beschouwing laten. Nu zijn de bronnen voor deze tussenliggende jaren doorgaans niet de meest boeiende, maar de
vraag of er in deze jaren waarin op kerkelijk
gebied beslist het nodige gebeurde, inderdaad niet cruciaal waren, laat zich dus niet
via lezing van deze bundel beantwoorden.
De bundel opent met een goede inleiding waarin wordt geschetst hoe de positie
en de taken van de classis door de hier beschreven jaren he en zich wijzigden. Nuttig
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ook omdat een deel van deze informatie
verderop in de bundel als min of meer bekend verondersteld wordt.
In de l e periode (1572-1816) vervuide de
classis de rol van 'benabuurde' gemeenten.
De kerkregering van de Gereformeerde
kerk, vanaf 1573 de enige publieke en
bevoorrechte kerk in de Opstandige gebieden, werd uitgeoefend in de samenkomsten van de kerkelijke ambten. De 'meerdere' vergaderingen behandelden aileen die
zaken die de 'mindere' vergaderingen door
hun beperktere bevoegdheden en reikwijdte niet af konden doen. Een centrale taak
voor de classis was hierbij weggelegd aangaande de zorg voor de ware leer via het
toezicht op de leer en het leven van de predikanten en op het onderwijs, het examineren van kandidaten voor het predikambt
en het beroepen en ontslaan van predikanten. Verder vervulde de classis zeker in de
eerste decennia een belangrijke rol in het
opzicht over al die nog zo prille gereformeerde gemeenten en bij het vestigen van
steeds meer nieuwe predikantsplaatsen,
zoals H. ten Boom nauwgezet beschrijft in
het eerste artikel gewijd aan de eerste decennia van het bestaan van de classis Rotterdaml Schieland. Veel aandacht in dit artikel ook voor de geografische grenzen van
de classis, de naam van de classis en voor
de gemeenten die extra classicale zorg
vroegen in de jaren 1572-1595.
Na deze jaren van groei en opbouw,
volgden jaren van toenemende spanning
zoals beschreven in de bijdrage van A.J.
Lamping over de diepe sporen die de Bestandstwisten in de verschillende gemeenten van de classis Rotterdam (in deze jaren
de classis Schieland genoemd) hebben getrokken. De eerste onrust klonk al rond
1605 in de classicale vergaderingen door,
maar de strijd kwam rond 1609 pas goed op
gang, om rond 1610 niet aileen in Rotterdam maar ook in Schiedam, Bleiswijk en eiders te escaleren, resulterend in een classicale scheuring in 1611. Het optreden van
de twistende partijen en die van de overheden wordt helder verhaald in dit artikel,
hoewel de classicale acta de auteur niet aldoor ter wille waren, zeker voor de jaren
waarin de strijd tot een climax kwam. Het
hoge aantal vacatures na de uiteindelijke
afzetting van alle remonstrantse voorgangers en het grote aantallidmaten dat in deze woelige jaren de kant van de remonstranten had gekozen, zorgden er voor dat het
nog jaren duurde voordat de strijd echt gestreden was en de re-calvinisering in de
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verscheurde gemeenten een succes genoemd kon worden. Zo bleven in 1625 nog
tal van gereformeerde kerkgebouwen op
zondag nog vrijwelleeg.
De twee volgende artikelen bestrijken
wei de verder overgeslagen jaren. L.M. van
der Hoeven voigt de bemoeienis van de
classis met het onderwijs en de onderwijzers gedurende de periode 1572-1795 en
A.J. Lamping doet dat voor de pastorale
zorg voor het personeel van de voe aan
boord en in de nederzettingen, voor de jaren 1681-1816. Dit laatste betrof een speciale taak voor de classes Delft en Rotterdam, hen in 1681 opgedragen vanuit de
Particuliere Synode van Zuid-Holland. Die
eerste zorg was een algemene classicale
taak: opzicht op de verbreiding van het ware geloof via het onderwijs. Lamping beschrijft met behulp van de classicale acta
de voorwaarden waaraan een schoolmeester moest voldoen, hoe de aanstelling verliep en welke geschillen dit kon opleveren
met de bezitters van ambachtsheerlijke
rechten ter plaatse. Voorts voigt een overzicht van de taken die een schoolmeester
allemaal kon hebben en van (de karigheid
van) het traktement. Pogingen van de classis om te komen tot een algemeen schoolreglement liepen in de jaren 30 van de 18e
eeuw op niets uit. Voor het overige kwam
de classis alleen in beeld als een predikant
of kerkenraad daarom vroeg. Dit betrof
voornamelijk de bestrijding van remonstrantse en katholieke invloeden via de
persoon van de onderwijzer. Verder probeerde de classis via visitaties zicht te houden op de kwaliteit van de catechisatie van
de schoolmeester. Invloed op het aanstellen van de schoolmeester was in praktijk
vrijwel nihil in de classis Rotterdam. Ai met
al een nuttig, maar niet erg verrassend artikel, waarin helaas nauwelijks aandacht
wordt besteed aan verschuivingen in de
tijd, die in zo'n mooie lange periode toch
zichtbaar geweest moeten zijn.
A.J. Lamping heeft juist veel oog voor die
verschuivingen in zijn artikel over Indische
Zaken. Allereerst zet hij uiteen hoe de vaderiandse kerk (niet speciaal de classis Rotterdam) vanaf het begin haar verantwoordelijkbeid zag en nam voor de pastorale
zorg voor de Hollanders aan boord van de
schepen en voor de zending onder de inheemse bevolking. De voe liet in de beginjaren echter alle contacten met de predikanten overzee via haar gezagsdragers en
wierp zo een belangrijke hindernis op voor
een goed contact met de kerk overzee. Die
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zorg werd door de Zuid-Hollandse synode,
in navolging van de Noord- Hollandse, vanaf 1679 beter gestructureerd: vanuit de
classis Delft en Rotterdam werden vanaf
1681 vier predikanten tot deputaat voor de
Indische zaken benoemd, met als opdracht
contact te houden met de zusterkerken in
Oost-Indie. Niet dat het contact hierdoor
beter veriiep, daarvoor waren de afstanden
te groot. Maar door de werkzaamheden
van de deputaten werden de kerkenraden
in de eigen classis wei wat beter gemformeerd over de aard en de omvang van het
kerkenwerk overzee. Diverse initiatieven
ook om te komen tot de oprichting van een
eigen inlandse opleiding van kerkelijke
functionarissen, zonder dat die ook werkelijk van de grond komt. Ai met al geen suecesverhaal, maarwat wei opvalt is dat er altijd wei een lijntje open gehouden is en dat
er in de classis Rotterdam toch meer aandacht is geweest voor zendingswerk dan eiders, al maakt de tekst in dit verband een
wat al te abrupte sprong van 1797 naar
1903.
Hierna is het woord aan W.H. den Ouden die in een wat taai artikel beschrijft hoe
het de classis Rotterdam verging tijdens
het patriottenbewind. Nauwgezet wordt
verhaald hoe de vrijheid van godsdienst
uitpakte voor de tot dan toe bevoorrechte
hervormde kerk. Voortaan was iedereen
verkiesbaar voor alle ambten en distantieerden de Staten zich abrupt van iedere
bemoeienis met de hervormde kerk. Wat
dit betekende voor het houden van de provinciale en nationale synoden en vooral
voor de financien van de hervormde kerk
waren zaken die ook in de classis Rotterdam de gemoederen volop bezig hielden.
De verschillende etappes in dit proces worden uitvoerig beschreven, waarbij de auteur laat zien dat de leidinggevenden in de
hervormde kerk voor enorme en voor hen
volstrekt nieuwe problemen stonden en
dat het dus niet aangaat om deze mannen
te verwijten dat zij te weinig en te laat in actie kwamen. Zij ondernamen in korte tijd
veel voor de financiele redding van de hervormde kerk en de locale gemeenten, al
werd het dreigende onheil in 1602 vooral
afgewend door een nieuwe regeling in de
nieuwe grondwet die veel gunstiger uitpakte voor de hervormde kerk, dan de oorspronkelijke regeling uit 1598.
Na de Franse tijd volgde de periode
1816-1851, een periode getekend door het
van overheidswege opgelegde Aigemene
Reglement van 1816 dat grote veranderin-
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gen met zich mee bracht voor de omvang,
taak en plaats van de classis in de totale
hervormde kerk. In deze reglementenkerk
was niet de classicale vergadering, maar
het classisbestuur bij de regering van de
kerk betrokken, waarbij dit bestuur zich
niet mocht inlaten met belijdenis- of leervragen. Zo werden de toekomstige predikanten voortaan door het provinciale
kerkbestuur geexamineerd en dienden
klachten over predikanten doorgestuurd te
worden naar datzelfde bestuur. Verder kende dit Reglement allerlei ontwijkende bepalingen over de leer en werd indirect het
beginsel van leervrijheid ingevoerd. De
hervormde kerk diende als volkskerk aan
alle protestanten in Nederland plaats te
kunnen bieden. Hoe dit resulteerde in vrijzinnigheid en vaagheid alom, laat E.H.
Cossee zien in zijn bijdrage over het
modernisme in de classis Rotterdam. In dit
artikel allereerst een boeiende en zeer verhelderende uiteenzetting over het modernisme in het algemeen. Daarna wordt de
blik gericht op de classis Rotterdam en
vooral op die plaatsen waar nu nog steeds
vrijzinnige gemeenten zijn, als uitvloeisel
van het modernisme: Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Mooi
wordt beschreven hoe de richtingenstrijd
binnen die gemeenten en hoe de interne
worstelingen van diverse moderne voorgangers verliepen. En hoe een en ander
werd opgestuwd door de invoering van het
nieuwe kiesstelsel in 1867, bedoeld om de
kerkregering democratischer te maken,
maar resulterend in steeds vaker door orthodoxe lidmaten gedomineerde kiescolleges. Hierdoor nam de speelruimte voor de
modernen binnen die hervormde gemeenten af en restte hen uiteindelijk niets anders dan een breuk met die gemeenten.
Na en deels gelijktijdig verliep de kerkscheuring ter andere zijde, zoals beschreven voor de classis Rotterdam door L.J. Geluk in zijn artikel over de Doleantie. In deze
bijdrage gaat de auteur, zelf duidelijk niet
de Doleantie toegedaan, op basis van de
classicale acta na hoe het voorspel en het
begin van de Doleantie verliepen. Hij concentreert zich hierbij op de gemeenten die
de meeste classicale aandacht opeisten te
weten Rotterdam en Barendrecht. Hij laat
zien hoe het classisbestuur in de jaren
1885-1887 steeds vaker vergaderde, tot 18
extra vergaderingen toe in 1887, waarbij
zich ook binnen de classis en het classicaal
bestuur breuklijnen aftekenden. De toch al
bestaande tegenstellingen tussen ortho-
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doxen en meer verlichten verscherpten
zich door de groeiende invloed van dr.
Abraham Kuyper. Steeds nadrukkelijker
kwamen twee visies op het herstel van de
kerk kwamen met elkaar in botsing. Moest
men via de weg van de geleidelijkheid of
juist via de weg van de directe aanpak de
verdeeldheid binnen de kerk ter hand nemen? Aan de hand van de beschrijving van
de ontwikkelingen in Barendrecht en Rotterdam laat Geluk zien hoe de doleantie
zich in deze gemeenten voltrok, en hoe het
classisbestuur deze crises niet wist te
bezweren. In Barendrecht niet door de
vasthoudendheid van predikant en zijn gemeente, in Rotterdam niet door de verstrengeling van functies tussen de lokale
gemeente en het classisbestuur, wat
krachtdadig optreden van dat bestuur verhinderde. De beschrijving van de ontwikkelingen in Barendrecht laat zich lezen als
een spannende roman vol klein menselijk
leed. Die van de ontwikkelingen in Rotterdam houden de aandachtvan de lezer minder vast en hadden wei iets beknopter
weergegeven mogen worden. Het artikel
besluit met een wei zeer kort overzicht over
de 12 andere plaatsen waar dolerende gemeenten zijn ontstaan binnen de classis
Rotterdam.
De laatste twee bijdragen in de bundel
zijn van de hand van G.H. van de Graaf en
liggen deels in elkaars verlengde. In de eerste van de twee behandelt Van de Graaf de
classis Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog, in de tweede de classis Rotterdam en het ontstaan van de kerkorde van
1951. Zoals de auteur zelf al aangeeft, is een
onderzoek naar de weerklank van de Tweede Wereldoorlog in de classic ale arbeid gedoemd tot onbevredigend resultaat. Enerzijds omdat de classis in deze periode zelf
beperkt was in haar mogelijkheden, anderzijds omdat veel niet is vastgelegd. Zo is er
uiteraard niets genoteerd over daden van
verzet of over politiek gevoelige kwesties
die ongetwijfeld wei aan de orde geweest
zullen zijn. Desondanks slaagt Van de Graaf
er in om een beeld te geven van weg die
classis en classisbestuur in deze moeilijke
jaren gegaan zijn.
In zijn tweede artikel besteedt Van de
Graaf al zijn aandacht aan deze kerkelijke
vernieuwing, resulterend in de nieuwe kerkorde van 1951. Ook vanuit de classis Rotterdam werd de onvrede over de gemuilkorfde kerk steeds groter en de noodzaak
tot reorganisatie steeds sterker gevoeld: in
1935 vroeg men vanuit deze classis aan de
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schouwing wordt de geschiedenis in zes
hoofdstukken beschreven. De inleiding behandelt de vraagstukken 'identiteit en geschiedschrijving' en 'beeld en werkelijkheid' (De Nijs); de slotbeschouwing gaat
over Hollands doorbraak (Blockmans). Het
corpus van het boek (hoofdstuk II-Vll) bevat de thema's: Holland in het eerste millennium (Baze1mans, Dijkstra, De Koning),
politiek en bestuur van tiende tot begin
vijftiende eeuw (A. Ianse), de economie
(Hoppenbrouwers), religie en schrift (Mostert) , de kunstproductie (Van Bueren en
Verbij-Schillings), de integratie van Holland in de Bourgondisch-Habsburgse tijd
(Sicking).
Wie in kerkhistorie gemteresseerd is
komt, afgezien van een paragraaf met archeologische gegevens van het grafritueel
v66r en na de kerstening (pagina 60-65),
pas vanafhoofdstukV (pagina 149 e.v.) aan
zijn trekken, en dan ook volop. In dat
hoofdstuk "Veelkleurige religie en zakelijk
schriftgebruik" - in de inhoudsopgave staat
in plaats van "religie" het woord "devotie" schenkt Mostert aandacht aan de eerste
missionarissen, de ontwikkeling van het
parochienetwerk bij de kerstening en aan
het grafelijke klooster Egmond, onder meer
aan de rol van dit klooster bij de introductie
van het schrift in Holland. Daarna gaat hij
onder de term "dieptekerstening" in op religieuze onderwerpen, praktijken en denkbeelden, met name vanaf twaalfde eeuw. Te
noemen zijn: kerkgebouwen, heiligenverering, kapellen, geestelijke liefdadigheidsinstellingen, kloosters, kapittels, begijnhoven, broederschappen, bedevaarten. Een
tweede hoofdelement van Mosterts bijdrage behelst de schriftcultuur. Deze hing
nauw samen met de vorming in kloosters,
het schoolwezen in stad en land (opkomst
onder meervan parochiescholen en Latijnse scholen) en in de late Middeleeuwen
met productiecentra, die zich lieten inspireren door de spiritualiteit van de Moderne
Devotie. Ten slotte zijn er de hervormingsbewegingen van de late Middeleeuwen en
zestiende eeuw: van 'ketters' en observan• Thimo de Nijs en Eelco Beukers (red.),
Geschiedenis van Holland. Deel I: tot 1572, tenkloosters tot opkomst van lutheranen,
Hilversum [Verloren] 2002 - 322 p. - ISBN dopers en en gereformeerden in Holland.
90-6550-682-9. - € 25, Het zesde hoofdstuk, "Een rijkgeschaEen overzichtswerk van de historie van keerde cultuur", geeft een inkijk in de Holhet gewest Holland is ondenkbaar zonder landse kunstproductie in opdracht van hof,
de rol van de religie erin te betrekken. Deze kloosters en steden. Kunstuitingen waren
raakte in de Middeleeuwen steeds meer ter meerdere ere en glorie van God en hadverankerd in de samenleving. Het thans den daarnaast een uitgesproken maatverschenen deel, dat tot 1572100pt, laat dat schappelijke functie. Een greep uit de kerkonderwerpen:
liturgische
goed zien. Naast een inleiding en slotbe- historische

synode om alles in het werk te stellen om in
de classicale vergaderingen
het belijdende
karakter van de kerk weer tot uiting te laten
komen. Uitgebreid wordt vervolgens beschreven hoe die weg van het zoeken naar
kerkvernieuwing verliep en hoezeer daarbij
Rotterdamse predikanten als ds. Zeydner
een voortrekkersrol speelden. Op zich een
interessant onderwerp, maar door de vele
aanhalingen uit de classicale acta en het
wei wat al te letterlijk weergeven van aile
stapp en die gezet moesten worden voordat
de werkorde tot kerkorde werd, is dat artikel helaas wat langdradig geworden. Ook al
omdat een deel van de tekst in verkorte
vorm te vinden is in het daaraan voorafgaande artikel van de hand van de zelfde
auteur. De bundel wordt afgesloten met
een tweetal bijlagen. De eerste bevat een
overzicht van aile Predikanten in de classis
(1572-1951)
en de tweede is gewijd aan de
Gemeentecommissie
van Rotterdam.
Alles overziende is het een bundel die
zeer de moeite waard is voor iedereen die
zich interesseert voor de Nederlandse kerkgeschiedenis en met name voor de rol die
daarin door de classis gespeeld werd door
de eeuwen heen. Vooral ook omdat de
meeste studies over rol van de classis zich
concentreren op de late 16e en vroege 17e
eeuw. Latere ontwikkelingen komen veel
minder vaak aan bod. Het is wei jammer
dat men ervoor gekozen heeft de bundel te
laten eindigen bij de Kerkorde van 1951.
Door deze Kerkorde werden de beginselen
uit de 16e- en 17e-eeuwse kerkorden hersteld, inclusief de functie van de classis, zo
lezen wij op pagina 15 van de inleiding.
Hoe interessant zou het zijn geweest om
het functioneren van de (dan dubbel-)classis Rotterdam te vergelijken met het functioneren van diezelfde classis in de eerste
eeuw van haar bestaan. Ik had daar graag
de uitgebreide bijlage over de Gemeentecommissie van Rotterdam (immers ook zo
te vinden in de dissertatie van H.J. den Ouden) voor ingewisseld. (Liesbeth Geudeke)
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boeken, mirakelboeken, devotie- en getijdenboeken, kerkgebouwen, kerkinterieur,
memorietafels, feestdagen. In hoofdstuk
VII, dat vooral over de politiek en bestuur
in de zestiende eeuw gaat, is het thema van
de godsdienstvrijheid een van de rode draden: het gaat om gedogen en vervolgen van
ketters, de hagenpreken en beeldenstorm
in Holland.
De informatie over de zestiende eeuw
komt - anders dan over voorgaande eeuwen - niet ver boven het niveau van een
(goed) middelbare schoolboek uit. Maar
verder zijn er tal van pluspunten. In godsdiensthistorisch opzicht geeft dit boek een
goede beschrijving van de rol van de religie
in de Hollandse samenieving, waarbij het
beweerde met tal van concrete voorbeelden uit steden en dorpen gestaafd wordt.
Het boek is een genot om te lezen. Met
voetnoten wordt spaarzaam omgegaan, er
is een zeer bruikbare literatuurlijst per
hoofdstuk. De vele prachtige afbeeldingen
en zeer nauwgezette kaarten mogen hier
niet onvermeld blijven. Een mooi boek dat
zijn relatief lage prijs meer dan waard is!
(GuusBary)
• Hebe Kohlbrugge, Twee maal twee is vijf,
getuige in Ooste en West, Kampen [Kok]
2002 - 240 p. - ISBN 90-435-0519-6
Wie enigszins in de wereld van de theologie thuis is denkt bij het horen van de
naam Kohlbrugge aan de eigenzinnige grote 19de-eeuwse theoloog uit wiens geestelijke erfenis nog steeds royaal wordt geput.
In dit boek is een achterkleindochter van
deze man aan het woord (geboren 1914)
die eindelijk haar persoonlijke herinneringen en belevenissen tijdens en na de Tweede wereldoorlog in Nederland, Duitsland
en de Oost-Europese landen op schrift
he eft gesteld.
Een autobiografie kan men dit boek niet
noemen, daarvoor wordt er te veel weggelaten en daarvoor is het te weinig geordend. Het geeft niet haar levensloop weer.
Het is ook geen theologische autobiografie
zoals het boek van A.A.Spijkerboer (Ben
rondje om de kerk, kroniek van een halve
eeuw, 2001) of dat van E.P.Meijering (Vijftig
jaar onder theologen, hoe het veranderde
en hoe het gelijk bleef, 2002). Het is een
boek over de praktijk, vanuit een kerkelijke
achtergrond bedreven op het snijvlak van
politiek en geloofsovertuiging, waarin een
scheut theologie niet ontbreekt maar dat
weinig theologische reflexie biedt. Achter
die overtuiging staan mens en als Karl Barth

(die zij tijdens de oorlog in Bazel ontmoettel, Berkhof, Noordmans, Miskotte, Koopmans en later Hromadka in Praag. Al met al
is het een stuk (kerk)geschiedenis van ruim
de helft van de twintigste eeuw geworden,
beleefd en geleefd in een grote betrokkenheid en een drang naar waarheid tussen
aile leugen en schijn van ideologieen en
systemen - en dat door een vrouw, even
eigenzinnig en onverschrokken als haar
overgrootvader. Haar houding, de waarden
die zij hoog hield en de bronnen waaruit ze
putte komen het best aan bod aan het einde van het boek waar haar rede bij de aanvaarding van het eredoctoraat in Praag
(1996) integraal is afgedrukt.
Na een verantwoording volgen twee
hoofdstukken over haar werk in de tijd van
het Nationaal socialisme, eerst in Duitsland, daarna in Nederland onder de Duitse
bezetting. Allebei worden ze ingeleid door
A.A.Spijkerboer met een duidelijke schets
van de Duitse protestantse 'Belijdende
kerk' (Bekennende Kirche) en de politieke
en kerkelijke situatie in Nederland voor en
in de oorlog. Hebe Kohlbrugge stond in
1940 aan de wieg van de Lunterse Kring en
werkte mee aan Koopmans' brochure 'Bijna te laat' tegen het ondertekenen van de
verklaring van niet - Joodzijn. In dit verband
citeert zij Miskotte: 'Haat tegen de Ioden is
vermomming van de afkeer van Christus.'
Vanaf 1942 speelde zij een belangrijke rol in
de illegaliteit langs de door haar geopende
zogenaamde Zwitserse weg, de verbinding
tussen het verzet in Nederland en de regering in Londen via de secretaris van de Wereldraad van Kerken in oprichting, de Nederlander Visser 'tHo oft in Geneve. Hij
speelde de gemicrofilmde informatie over
het ondergrondse werk van illegale groeperingen, bij voorbeeld rondom Vrij Nederland en de Opbouwdienst, door naar Londen.
Na 1945 begint dan haar werk ten bate
van de kerken in Duitsland en de Oost-Europese landen: eerst in de de BRD, na 1947
in de DDR (door haar meestal Oost-Duitsland genoemd), Tsjecho-Slowakije, Roemenie (Zevenburgen), Hongarije, Polen en
Kroatie. Het ging haar niet om eenrichtings- maar om tweerichtingsverkeer en zo
heeft zij gedaan gekregen dat in de loop der
jaren bijna tachtig Nederlandse theologiestudenten toestemming kregen om enige
tijd in genoemde landen aan seminaries of
universiteiten te studeren - wat ailerlei
nieuwe contacten met zich meebracht. Een
lijst van de studenten is bijgevoegd naast
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uittreksels uit hun brieven. Teruggekeerd in
Nederland hebben zij onze kerken verrijkt
door hun ervaringen. Zij deed dit werk
soms onder het dak van een kerkelijke instantie zoals de Generale Diakonale Raad
van de Nederlandse Hervormde kerk of de
Raad van kerken in Nederland, soms (na
een ruzie) a titre personel met behulp van
enkele getrouwen en steun van enige diakonieen. Bij alles stond een bilaterale relatie tussen Oost en West bij haar voorop,
geen 'Osthilfe' met pakketjes voedsel en
kleding vanuit het welvarende Westen.
Met enkele kernwoorden duidt zij de geloofsovertuiging aan van waaruit zij al de
jaren werkte: Getuigenis, vrijheid, dienst.
Zij zette zich in als getuige van de waarheid, de werkelijkheid, tegenover de schijn
en de leugen van de gecorrumpeerde
macht in de totalitaire staten, waar het verboden was een andere waarheid te erkennen dan die van het systeem. Daar bestond
de situatie dat er niet alleen geen vrijheid
van meningsuiting was, maar waarin de
staat elk plekje van je eigen leven wilde
controleren:je vriendschappen, je geloof je
correspondentie. Om in vrijheid stand te
houden tegenover deze dwang bemoedigde zij anderen, in West tot 1945, en nadien
enige tijd in de Duitsland-commissie van
de oecumenische Raad van Kerken in Nederland;in Oost na 1947. Dit ging steeds
met allerlei originele en soms riskante initiatieven die haar onder andere een straftijd in het vrouwenkamp Ravensbruck hebben bezorgd. Haar overtuiging stond
echter soms een tactisch manoeuvreren
niet in de weg, ZOalS deelname aan de Allchristliche Prager Friedenskonferenz in de
eerste tien jaren na de oprichting in 1958,
de tijd van de 'Koude oorlog', Daarmee wilde ze de weg van de dialoog trachten open
te houden - totdat het niet meer ging.
Botsingen konden bij deze opstelling
niet achterwege blijven. Ze worden in het
boek niet breed uitgemeten of zelfs verzwegen, wat haar de kritiek heeft opgeleverd
dat ze slechts de ene helft van de waarheid
heeft verteld. Voor de andere helft of verdere informatie kan men trouwens terecht bij
de officiele geschiedschrijving zoals het
werk van L.de Jong. Toch kan men tussen
de regels door over conflicten en 'Auseinandersetzungen' lezen, zoals een verschil van
mening met de houding van de Wereldraad
van Kerken tegenover dissidente Christenen in de Oostbloklanden, met de naiviteit
van de Nederlandse Oecumenische gemeente in Berlijn ten opzichte van het

TNK IG. 5 [2002'

'reeel existerende socialisme' van de DDR
of met de Generale diaconale Raad van de
Nederlandse Hervormde kerk.
De vertelstijl geeft aan het boek een
enigszins chaotisch en springerig karakter.
Wie is er aan het woord - zij zelf of een ander,denkt men soms. Een volgehouden
chronologie ontbreekt. Een aantal stukken
die integraal zijn opgenomen zoals de
schuldbelijdenis van de Duitse kerken ten
aanzien van de holocaust, brieven van dissidenten en Nederlandse studenten en
haar eigen oratie in Praag verhogen daarentegen de waarde van het boek.
Men vraagt zich miss chien af: wat heeft
dit boek met Nederlandse kerkgeschiedenis te maken? Het levert daaraan zeker een
bijdrage. De betekenis ervoor ligt in de eerste plaats hierin dat dit boek manifesteert,
hoe ook de Nederlandse kerken deel waren
en zijn van de oecumene. Wat buitenlandse
kerken raakte, raakte ook ons, zo hebben
we tijdens de oorlog aan den lijve ondervonden. Wat in de situatie onder het Nationaal Socialisme en het Communisme, in
Oost en West tot een getuigenis van Christenen opriep tegen een almachtige staat
met een bindende ideologie deed dat ook
in Nederland. Het getuigen in de concrete
situatie speelt voor Kohlbrugge een cruciale rol. Zij citeert (p.27) Jacques Ellul: "De getuige is precies de plaats waarop het transcendente en het hier en nu elkaar
ontmoeten. Dientengevolge is het getuigenis de enige manier waarop de mens zijn
vrijheid in de geschiedenis tot uitdrukking
kan brengen".
In de tweede plaats: getuigen kan onder
druk een belijden met zich meebrengen
dat boven een bepaalde tijd en plaats uitgaat. De zogenaamde Barmer Thesen uit
1934 tegen de totalitaire Nazi-staat met zijn
aanspraak op het gehele leven zijn van een
zo ingrijpende betekenis dat ze bij voorbeeld zijn opgenomen in de toekomstige
kerkorde van de Samen-op-Wegkerken.
Daarmee is als het ware een stukje Duitse
kerkstrijd en belijdenis in de Nederlandse
kerkgeschiedenis gemcorporeerd. Tenslotte: Het zou er ook in Nederland ooit wei
eens om kunnen gaan, de noodzaak van
een getuigenis voor de waarheid tegenover
de dwang van schijn en leugen in een heel
andere context, onder ogen te moeten zien.
Om al deze redenen is dit boek, al is het
zo'n hoogst persoonlijk document, ook
voor onze eigen geschiedenis - en misschien voor onze toekomst - van waarde.
(H. ten Boom)
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VERENIGINGSNIEUW

~~----------------------ZUN MAAS EN RUN KATHOLIEKOF
PROTESTANT?
Voor het eerst in haar veertienjarige bestaan heeft de VNK de jaarlijkse kerkhistorische dag gewijd aan een landelijk thema.
Op 23 november werden in de aula van de
Universiteit Utrecht, de voormalige vergaderzaal van het kapittel van de Dom en de
plek waar de Unie van Utrecht werd getekend, twee belangwekkende feiten uit de
Nederlandse kerkgeschiedenis uit 1853
herdacht: het herstel van de rooms-katholieke bisschoppelijke hierarchie in Nederland en de fel afwijzende reactie die daarop
vooral van protestantse zijde volgde, bekend als de Aprilbeweging. Een ander novum voor de VNK was een paneldiscussie
waarin het historische thema in actueel kader geplaatst werd. Dit leidde tot interessante vergelijkingen tussen de positie van
de katholieken in de negentiende eeuw
met die van moslims in deze tijd. Maar ook
de intrigerende vraag of de rivieren Maas
en Rijn katholiek of protestant zijn, hield de
gemoederen bezig.
In de eerste lezing 'De Aprilbeweging als
teleurstelling' wees de Amsterdamse hoogleraar Piet de Rooy erop dat deze protestbeweging vooralsnog vooral vanuit een verzuild perspectief bezien is. In politiek
opzicht had zij snel een duidelijk effect: de
val van het ministerie- Thorbecke. Op de
langere termijn is zij waarschijnlijk vooral
van betekenis geweest, omdat hierdoor de
vraag hoe de confessies zich verhielden tot
de aard van de natie op de katholieke en de
protestantse agenda geplaatst werd.
Ronald van Raak, filosoof, historicus en
medewerker van de SF, typeerde in zijn lezing de Aprilbeweging als protestants-nationalistische opstand. Belangrijke woordvoerders van het protest tegen het herstel
van de hierarchie, zoals Gerard Mulder en
Petrus Hofstede de Groot, waren ervan
overtuigd dat het Nederlandse protestantisme niet zozeer gekenmerkt werd door
specifieke doctrines, maar vooral door de
behartiging en bevordering van zedelijke
waarden, die de harmonieuze maatschappelijke status quo zouden bestendigen.
Toen de katholieken rond het midden van
de eeuw zelfbewuster gingen optreden,
kwam deze traditie in gevaar.

In de derde lezing stond de vorige herdenking van 1853 centraal: het eeuwfeest
van 1953. Hans Bornewasser, emeritushoogleraar geschiedenis van kerk en theologie van de Theologische Faculteit Tilburg,
die een biografie voorbereidt van de Nijmeegse historicus L.J. Rogier, analyseerde
diens houding ten aanzien van de herdenking van 1953. In dat jaar publiceerde Rogier samen met de Haarlemse bisdompriester N. de Rooy, die de periode vanaf
1918 behandelde, In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953. Rogier zag
het proces van de herleving vooral in het
teken van de strijd tussen ideologische posities: openheid ofisolement. Rogiers eigen
voorkeur lag bij het open katholicisme; een
engagement dat ook ditmaal sporen naliet
in zijn geschiedschrijving.
In de afsluitende forumdiscussie onder
leiding van Jan Dirk Snel kruisten deskundigen met zeer uiteenlopende achtergronden
de degens, te weten Roelof Bisschop, 'theocraat', historicus en prominent lid van de
SGF, Haci Karacaer, directeur van de Turksislamitische organisatie Milli Goriis NoordNederland, Peter Nissen, hoogleraar kerkgeschiedenis aan de KU Nijmegen en Jan
Kees Hordijk, politiek filosoof. Karacaer en
Nissen oordeelden dat moslims heden ten
dage te kampen met dezelfde weerstand als
de Nederlandse katholieken in de negentiende eeuw. Net als toen domineert de
angst voor de duistere kanten van een religie en de banden met het buitenland.
Meestal is dit volstrekt onterecht. Het is dan
ook van groot belang dat de moslimgemeenschap in Nederland in staat wordt gesteld haar zaken te regelen zoals zij dat zelf
wenst, zonder bemoeienis van de overheid.
Net als de katholieken destijds eisen de
moslims van nu een volwaardige plaats in
de samenleving op. Volgens Karacaer willen
zij niet langer gedoogd of getolereerd worden, maar meedoen. Een eigen zuil zag hij
niet zitten, omdat dit concept uit de tijd is.
Een groot probleem is, zo kwam tijdens deze door de Vereniging voor Nederlandse
Kerkgeschiedenis georganiseerde herdenking naar voren, dat er veel misverstand bestaat over de scheiding van kerk en staat.
Zelfs opiniemakers in dagbladen zien vaak
niet dat deze institutionele scheiding iets
anders is dan een scheiding tussen religie
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en staat. Vele burgers binnen de staat handelen vanuit een religieuze overtuiging en
dat is hun goed recht. Aileen over de vraag
naar de geloofskleur van onze grote rivieren
kon absoluut geen overeenstemming bereikt worden. Misschien is het een geschikt
thema voor een nieuwe VNK-dag...
Ten slotte volgde aanbieding van de
bundel Stat en Storm. Het herstel van de bisschoppelijke hierarchie in Nederland in
1853: actie en reactie door Jurjen Vis, die samen met Wim lanse de redactie van de
bundel heeft gevoerd, aan mgr. Ad van
Luyn, bisschop van Rotterdam. Hierna
voigt diens dankwoord.
Dankwoord Mgr A.H. van Luyn s.d.b.,
bisschop van Rotterdam
Het is voor mij een vreugde en een eer om
het eerste exemplaar in ontvangst te mogen nemen van de bundel Stat en Storm. U
he eft me daartoe uitgenodigd als vicevoorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, maar een reden te meer zie
ik graag in mijn referents chap namens de
bisschoppen van de Radboudstichting, die
door haar steun mede deze uitgave mogelijk he eft gemaakt. Nog een reden tot voldoening van mijn kant is gelegen in het feit
dat u me reeds eerder in staat hebt gesteld
kennis te nemen van de boeiende inhoud
van het boek. Ik heb alle bijdragen met interesse gelezen en heb er veel van geleerd
over hetgeen "ex qua die" in het jaar 1853 is
voorgevallen en voortgekomen.
Misschien is het voor u interessant van
mij een korte samenvatting te horen van
watmij bijzonder getroffen heeft bij lezing
van het boek: een soort 'collage' met min of
meer de eigen woorden van de auteurs. Het
was een spannende tocht terug in de geschiedenis van de laatste anderhalve eeuw.
Allereerst omdat er zich zovele spanningen
hebben voorgedaan rond het herstel van de
bisschoppelijke hierarchie. Het woord
"herstel" riep al vragen op. Was het een herstel na eeuwen van onderbreking in het teken van continuiteit, of was het een geheel
nieuw begin, een "instelling"? Andere vragen leidden tot de nodige spanning zowel
binnen de Nederlandse katholieke gemeenschap als tussen deze en de Romeinse Curie: hoeveel bisdommen? welke zetels? met het zwaartepunt boven of
beneden de rivieren? welk kerkmodel,
meer hierarchisch of meer communautair,
spanningen ook tussen seculiere en reguliere clerus, tussen derus en leken.
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Maar vooral liep de spanning hoog op
tussen de verschillende christelijke confessies in ons land. Bestonden er binnen de
Nederlandse reformatie onderlinge verschillen en spannende verhoudingen bijvoorbeeld tussen de zich op Moderne
Devotie en humanisme beroepende nationaal-gereformeerde richting en het van
buiten gekomen en overheersende calvinisme -, samen waren alle protestanten
eensgezind in het protest tegen een steeds
nadrukkelijker zichtbaarheid van de katholieken en hun cultuur, in de angst tegen een
dominerende rol van de katholieke kerk
met haar mondiale structuur en strakke
hierarchie, in de overtuiging te leven in een
waarlijk protestantse samenleving, in de
bezorgdheid deze te verdedigen tegen een
ultramontanistische overval en een verdere
ondermijning van nationale waarden.
De grote spanning die alleen al hierdoor
ontstond, werd nog in sterke mate verhevigd door het zelfbewustzijn van het katholieke volksdeel, aanzienlijk in aantal en gelijkberechtigd sinds de grondwet van 1848,
met aanspraak op een krachtig aandeel in
de samenleving. Door het herstel van de
hierarchie met Utrecht als aartsbisdom
werd het verlangen bekrachtigd tot een assertieve participatie van de katholieken
aan het nationale leven ten bate van de gehele Nederlandse samenleving. Emancipatiedrang enerzijds en "meerwaarde" -denken anderzijds genereerden "ex qua die"
een hoog oplopende spanning.
Daar is nu, anderhalve eeuw later, niet veel
meer van over. De verzuiling is passe. Binnenkerkelijke tegenstellingen en polarisatie hebben op hun beurt 'stormen' veroorzaakt binnen de christelijke confessies van
ons land. De oecumenische beweging en
interkerkelijke dialoog hebben meer wederzijds respect en begrip gebracht.
Spanning is er echter nog overvloedig
aanwezig, maar nu meer tussen het gezamenlijk christelijk erf- en gedachtegoed
van de kerken en de intussen breed verspreide secularisering en individualisering
in de Nederlandse samenleving. Deze
spanning noopt de christelijke confessies
tot een gezamenlijke inspanning. Zij zijn
sinds 1968 nagenoeg alle verenigd in de
Raad van Kerken. De herdenking van het
volgend jaar zou inderdaad een welkome
aanleiding kunnen zijn tot een intensivering van de gezamenlijke bezinning op de
betekenis van de christelijke levensbeschouwing in ons land. Zeker in het huidi-
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ge urgente deb at over waarden en normen,
over fundamentele humane waarden, die
de kern raken van het evangelie: de unieke
waardigheid van elke mens en van heel de
mens, de solidariteit in menselijke relaties,
de spirituele ontvankelijkheid en verantwoordelijkheid tegenover Degene die ons
allen in het leven riep, en ons in Christus
bevrijdend nabij is gekomen.
Met de herdenking van 150 jaar Kromstaf
op 7 juni 2003 in Utrecht wil de katholieke
geloofsgemeenschap
de rijkdom vieren
van het geloof met het oog op innerlijke
vernieuwing en naar buiten gericht engagement, niet "eigengereid" noch "zelfvoldaan" - zoals de kardinaal het formuleerde
op 7 november, feest van St. Willibrord maar wei "zelfbewust": bewust van de
eigen opdracht, bewust ook van de noodzaak van samenwerking tussen de christenen en alle krachten ten goede, om de uitdagingen van vandaag en morgen te
beantwoorden.
"Historia docet", Uw publicatie is een wel-
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kome bijdrage om, terugblikkend op het
verleden, lijnen te ontdekken naar de toekomst.

Afscheid Voolstra van
Doopsgezind Seminarium
De oud-voorzitter van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, prof. dr.
Sjouke Vooistra, heeft op zaterdag 2 november jongstleden afscheid genomen als docent van het Doopsgezind Serninarium in Amsterdam, het opleidingsinstituut voor
doopsgezinde predikanten in Nederland. Naast twee andere scheidende docenten van
het Serninariurn, de praktisch theoloog AIle Hoekema en bijbels theoloog Kees van
Duin, hield Vooistra in de vermaning aan de Singel in Amsterdam zijn afscheidscollege, waarvoor hij als thema koos: "Voorzicht voorziening. De reductie van Gods providentie". Aan het eind van de bijeenkomst kregen de docenten gedrieen van vakgenoten en collega's een Liber Arnicorum aangeboden, dat is samengesteld rond het thema
Balanceren op de smalle weg. De redactie van deze door het Boekencentrurn in Zoetermeer uitgegeven bundel werd op het idee gebracht van deze thematiek door een oude
uitspraak van Vooistra in het Algemeen Doopsgezind Weekblad. Bij zijn aantreden in
1989 typeerde hij daarin de weg die de doopsgezinden ook in de toekomst zullen gaan:
"Waarheen de weg ook leidt, dat hij smal zal zijn is duidelijk . Of hij begaanbaar is,
daarover praten wij ... ", In 27 bijdragen geven auteurs van zeer uiteenlopende achtergrond, onder wie ook de huidige voorzitter van de VNK, vanuit hun eigen discipline invulling aan het begrip 'smalle weg'. Het boek bevat daarnaast ook biografische schetsen van de uitgezwaaide docenten. Vooistra wordt 'neergezet' door prof. dr. P. Visser,
hoofdconservator van de Universiteitsbibliotheek en bijzonder hoogleraar boek- en
handschriftengeschiedenis aan de UvA, die hem typeert als een "bevlogen theoloog,
kritisch historicus, vrije Fries en markant menniste mens". (P.A.)
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