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What's in a name? 

Het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis is de zesde jaargang ingegaan. In 
1998 kwam het in de plaats van Kerktijd, dat het negen jaargangen had volgehou 
den en vooral als contactblad voor de Vereniging diende. De redactie presenteer 

de zich, getuige het voorwoord bij het eerste nummer, zowel met een nieuwe naam als een 
nieuwe ambitie. Die ambitie luidde: "een kerkhistorisch tijdschrift dat met een journalis 
tiek-wetenschappelijke benadering informatie biedt over al hetgeen zich op kerkhisto 
risch terrein in Nederland afspeelt." 

Laat nou juist die naam en die ambitie onlangs aanleiding geworden zijn voor een kri 
tische stellingname van een van de meest vooraanstaande Nederlandse historici, Willem 
Frijhoff. Eind vorigjaar verscheen Embodied belief. Ten essays on religious culture in Dutch 
history, een verzameling oudere opstellen in vertaling. Nieuw is het afsluitende essay van 
de bundel, waarin de VU-hoogleraar ingaat op de ontwikkeling van de religiegeschied 
schrijving en zijn eigen engagement met die discipline. Hij bespreekt er onder meer de 
soms wat moeizame relatie tussen kerkgeschiedenis en religiegeschiedenis. Kerkhistorici 
zouden de opkomst van de religiegeschiedenis met lede ogen aanzien, al bleef hun afweer 
doorgaans latent. Maar Frijhoff signaleert ook. een tegenoffensief, belichaamd door ons 
tijdschrift, dat ontstond op een tijdstip dat de religiegeschiedenis in academische kring al 
lang en breed haar opmars had ingezet. In dit nummer van TNK is het artikel van Frijhoff 
opgenornen, licht aangepast en 'terugvertaald', 

Paul Abels, die samen met Ton Wouters eindredacteur van TNK is vanaf het eerste uur, 
heeft op deze plaats al herhaaldelijk het belang van de kerkhistorische discipline verde 
digd, naar eigen zeggen 'tegen de stroom in'. In een korte reactie dient hij Willem Frijhoff 
van repliek. Frijhoff pleitte in zijn artikel onder meer voor interdisciplinariteit. Het artikel 
in dit nummer van Ronald van Raak, een bewerking van zijn voordracht tijdens de jongste 
VNK-dag op 23 november 2002, mag een geslaagd voorbeeld heten van wat een interdis 
ciplinaire benadering van de geschiedenis van het christendom in Nederland kan opleve 
ren. Hij onderzocht het ontstaan en de dynamiek van de Aprilbeweging van 1853 vooral 
vanuit sociaal- en politiek-historisch perspectief. 

In de vijf jaargangen van TNKlijkt van de beloofde "journalistiek-wetenschappelijke be 
nadering" het tweede aspect wat beter uit de verf gekomen dan het eerste. Om echt 'bij de 
dag' te blijven, moet de actualiteit ons soms bij wijze van spreken een handje helpen. Het 
vorige nummer, het laatste van de vijfde jaargang, bleek in dat opzicht een schot in de 
roos, al zeggen we het zelf. Nog maar net was bekend geworden dat de dichter H.H. ter 
Balkt de P.C. Hooftprijs 2003 voor poezie zou ontvangen, of de lezers van TNK werden door 
Guus Bary ingeleid in de kerkhistorische aspecten van Ter Balkts gedichten. Voor de ver 
sterking van het journalistieke aspect, dat zeker niet ten koste hoeft te gaan van de weten 
schappelijke kwaliteit van de artikelen, worden binnen de redactie alvast plannen ge 
smeed. U hoort nog van ons. 

Intussen houdt de redactie zich aanbevolen voor artikelen en berichten over de Neder 
landse kerkgeschiedenis. Het mag natuurlijk ook gaan over de religiegeschiedenis van Ne 
derland, mits er uiteraard sprake is van bijzondere aandacht voor het christendom. Zo 
nauw wil TNK niet kijken. 

Gian Ackermans 
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Religie, geloof en kerk 
Will em Frijhoff 

Religie, geloof en kerk onderhouden 
vanouds een moeizame relatie met 
elkaar.' Die uitspraak moge para 

doxaal schijnen in Europa, waar de kerken 
zich vanaf de late Middeleeuwen exclusief 
de controle over alle vormen van geloof 
hebben toegeeigend en waar religie ge 
woonlijk slechts werd erkend als ze zich 
uitte in kerkelijk geordende vormen van 
spirituele ervaring, ritueel en syrnboliek. 
Maar in die identificatie van religie, geloof 
en kerk ligt juist het belangrijkste probleem 
van de religiegeschiedenis. De analyse van 
de manier waarop deze drie dimensies van 
de religieuze leefwereld zich in steeds wis 
selende verhoudingen met elkaar vervoe 
gen, vormt tevens haar voornaamste uitda 
ging. Hoe urgent die taak is, wordt de 
laatste jaren razendsnel duidelijk nu de 
christelijke kerken in hoog tempo terrein 
verliezen in de Europese samenleving of 
zich herbezinnen op een nieuwe rol; nu de 
godsdienstwetenschappen van een chris 
telijk uitgangspunt op een multireligieus 
paradigma overschakelen; nu andere vor 
men van geloof van buiten christelijk Euro 
pa (de islam in zijn varianten, het hindoeis 
me enzovoorts) er een vaste plaats krijgen; 
nu alternatieve religieuze tradities (herme 
tisme, gnosis, spiritisme) of'invented tradi 
tions' (druidisme, magie, hekserij, astrolo 
gie) een legitieme plaats in het historisch 
panorama en de religieuze toekomst van 
Europa opeisen; en nu nieuwe, meer secu 
liere - maar daarom nog niet minder sa 
craal geladen - expressies van religiositeit 
sterk opkomen, in de vorm van rouwritu 
elen, protestsyrnboliek of bedevaarttoeris 
me. Of miss chien moeten we stellen: nu 
nieuwe vormen van religiositeit als zodanig 
worden herkend, een eigen functie krijgen 
en daarmee het religieuze landschap ingrij 
pend gaan vernieuwen. Want er is natuur 
lijk voortdurend religieuze vernieuwing in 
de geschiedenis geweest, alleen is die veel 
al door de gevestigde kerken en geloofsge 
meenschappen geassimileerd, onderdrukt 
of weggemoffeld. 

De centrale taak van de religiehistoricus 
in de komende jaren zou ik dus willen defi- 

nieren als de ontrafeling van het histori 
sche cluster religie, geloof en kerk en het 
onderzoek naar de wijzen waarop mens en, 
groepen mensen en hele samenlevingen 
die drie dimensies in hun onderlinge ver 
houding vormgeven, zich toeeigenen en als 
grondslag van de zingeving van hun indivi 
duele en collectieve leven gebruiken. In de 
ze definitie ligt een aantal termen en pro 
bleemvelden besloten, waarvan ik er in de 
volgende bladzijden enkele kort zal bespre 
ken. Daarbij kunnen enkele notities over 
mijn eigen wetenschappelijke ontwikke 
lingsgang een en ander verhelderen. 

Religiegeschiedenis 

De zojuist genoemde taakstelling spreekt 
niet voor zich. Globaal kunnen we drie be 
naderingen van religie onderscheiden die 
voor de historicus met vrucht mogelijk zijn: 
institutioneel, als een geschiedenis van 
kerkorganisaties en de mid del en die zij in 
zetten om hun doel te bereiken; intellectu 
eel, als een geschiedenis van geloofsover 
tuigingen, verwoord in ideeen, gevoelens 
en dogmata; cultureel, als een geschiedenis 
van de beelden en waarden, riten en syrn 
bolen, gedragsvormen en handelingen die 
verwijzen naar of zich beroepen op een an 
dere werkelijkheid dan die van alledag. De 
eerste benadering is kerkgeschiedenis in de 
strikte zin, de tweede kan, naar gelang van 
het uitgangspunt, een kerkelijke dogmen 
geschiedenis of een seculier aangezette 
ideeengeschiedenis worden. Het is de der 
de die hier aan de orde is: de geschiedenis 
van het geloofsleven in de eigenlijke zin 
van het woord, een religiegeschiedenis die 
vormen van religie benadert vanuit de op 
tiek van het handelingssysteem. Religie dus 
gezien als het handelen van de actoren van 
de geschiedenis, van onderop, niet norma 
tiefvan bovenaf. Natuurlijk zijn de vormen 
van de geschiedschrijving nooit zo nauw 
keurig afgebakend. Veel geschiedenis ver 
voegt twee of meer benaderingen en een 
volwaardige religiegeschiedenis moet dat 
ook doen. Wie het dogma vergeet, begrijpt 
niet wat een intellectueel in een kerk kan 
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aantrekken ofwaarom kerken zich zo strak 
kunnen organiseren. Wie de kerkorde ver 
geet, begrijpt niets van de inzet van conflic 
ten, van ceremonies of structuren. Maar 
wie alleen naar de kerkorde en het dogma 
kijkt, zal niets begrijpen van wat de geloofs 
gemeenschap als groep bezielt. 

De religiehistoricus staat niet zonder 
meer gelijk met wat in het academisch 
panorama een godsdienstwetenschapper 
wordt genoemd. De godsdienstweten 
schappen worden gewoonlijk gesitueerd in 
het veld van de theologie. Hun object is de 
gods dienst, religie, dan wei het spreken 
daarover. De godsdienstwetenschapper 
staat dus midden in het veld van zijn on 
derzoeksobject. De religiehistoricus zie ik 
op de eerste plaats als een historic us gesi 
tueerd in de humanities. Met de religie zelf 
heeft ook de religiegeschiedenis echter 
haar historische klaarheid en onschuld ver 
loren. Het object dat de religiegeschiedenis 
zich construeert is niet langer een duidelij 
ke, kerkelijk geordende geloofswereld. Het 
omvat zowel het geordende als het ongeor 
dende handelen van mensen, ritueel, sym 
bolisch, gelovig, binnen zo goed als buiten 
de kerken. De religiehistoricus beschouwt 
religie, geloof en kerk bovenal als een ver 
schijnsel op de tijdas, in ontwikkelings 
perspectief en zo mogelijk procesmatig, 
met de wetenschappelijke afstand die de 
historicus, als specialist van de tijdsdimen 
sie, ten opzichte van al zijn onderzoeksob 
jecten behoort te hebben en ook niet an 
ders dan kan hebben. Aangezien religie de 
menselijke existentie in haar ervaringskern 
raakt, is een van de kernvragen bij de be 
studering van religie of men, om recht te 
do en aan religie, zijn eigen religieuze over 
tuiging moet inbrengen. Met andere woor 
den, of de bestudering van religie de nodi 
ge empathie vergt, een 'cognitive and 
salvific confessionalism' zoals H.J. Adriaan 
se het onlangs uitdrukte, dan wei of juist 
kritische afstand no dig is.2 Moet hij een in 
sider ofjuist een outsider zijn? 

Religiegeschiedenis of kerkgeschiedenist 

Hier wordt een tweede distinctie belang 
rijk. De religiehistoricus is namelijk niet 
identiek met de kerkhistoricus. Iuist omdat 
de kerken zich de afgelopen eeuwen het 
domein van de religie hebben toegeeigend, 
ligt voortdurend de verleiding op de loer 
om religie te reduceren tot kerk en de kerk 
geschiedenis een centraler rol in de analyse 
van religie toe te kennen dan waarop zij 

vanuit wetenschappelijk oogpunt aan 
spraak mag maken. Toen ik nu al weer bijna 
23 jaar geleden voor de Werkgemeenschap 
Kerkgeschiedenis een lezing hield waarin 
ik, met verwijzing naar de ontwikkelingen 
in Frankrijk, de omslag van een kerkhistori 
sche naar een religiehistorische benade 
ring bepleitte, waren de reacties daarop 
globaal instemmend.' 

De generatie Nederlandse kerkhistorici 
die voor, tijdens of onmiddellijk na de 
Tweede Wereldoorlog was opgegroeid, was 
toen duidelijk toe aan een dubbele omslag. 
Zij waren - ikzelf incluis - gevormd in de 
tijd van de verzuiling, een tijd waarin het 
kerkelijk toebehoren of de ideologische 
keuze, dan wei de welbewuste afwijzing 
daarvan, een wezenlijke factor was voor de 
toewijzing van ieders plaats in de samenle 
ving. Die tijd was voorbij en daarmee had 
ook de vanuit confessioneel stand punt be 
dreven kerkgeschiedenis haar langste tijd 
gehad. Maar ook de geschiedschrijving zelf 
was van karakter veranderd. Van een 'die 
nende' geschiedenis, die in dienst stond 
van natie, cultuur, ideologie of kerk, van de 
verschillende kerken van het christendom, 
van liberalisme, socialisme of conservatis 
me, had ze zich intussen losgemaakt van 
die bindingen om zich te gaan verweten 
schappelijken. De historicus werd nu ge 
vraagd zijn methode aan te scherpen en 
een kritische afstand tot zijn object van on 
derzoek te bewaren. Die kritische afstand 
betekende ook dat het door de kerken op 
geeist monopolie op het geloofsspreken, 
op religieus handelen, ritueel en symbo 
liek, kritisch werd getoetst. Daarmee kwam 
ruimte voor alternatieve vormen van geloof 
en religie. Wat door de kerken eerder als 
'bijgeloof' werd verworpen, werd nu her 
ontdekt als een authentieke, ja autonome 
vorm van 'volksreligiositeit' of, met de term 
die ik zelfheb voorgesteld en die ik bij voor 
keur gebruik, 'religieuze volkscultuur', want 
vanuit het gezichtspunt van de historicus 
gaat het hier in eerste instantie om cultuur 
verschijnselen van religieuze aard, niet om 
religie op volkse manier. 

Die nieuwe religiegeschiedenis heeft 
zich intussen in de marges van de ge 
schiedschrijving ontwikkeld: in historisch 
antropologische benaderingen, in de 
volkskunde, in de cultuurgeschiedenis, in 
nieuwe vormen van liturgisch onderzoek. 
Ze mist nog de status van een nieuwe inter 
discipline, die haar object ontplooit op het 
kruispunt van andere disciplines: geschie 
denis, culturele antropologie, sociale we- 
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tenschappen, semiotiek, liturgie, kerkge 
schiedenis enzovoorts. Met name ten op 
zichte van de kerkgeschiedenis bestaat er 
een latente conflictverhouding, omdat de 
kerkhistorici niet ten onrechte de indruk 
hebben gekregen dat de religiegeschiede 
nis hun het object van hun wetenschap wil 
ontnemen om het langs andere lijnen te 
herstructureren, en dat hun discipline dus 
dreigt te vervluchtigen. Een duidelijk teken 
van die onvrede bij de kerkhistorici is de 
strijdbare terugkeer in 1998 van de term 
'kerkgeschiedenis' in de titel van het tijd 
schrift van de interconfessionele Vereni 
ging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis - 
die zelf al in 1989 was opgericht - en vooral 
ook een discussie in dat blad over het nut 
en de perspectieven van de kerkgeschiede 
nis. Hoezeer de problematiek intussen des 
ondanks is verschoven, blijkt uit de daar 
geponeerde tegenstelling tussen een 'smal 
le', confessionele kerkgeschiedenis (oude 
stijl) en een 'brede' interconfessionele, ja 
interdisciplinaire kerkgeschiedenis.? 

Er is natuurlijk niets mis met kerkge 
schiedenis en het is goed mogelijk haar als 
uitgangspunt te nemen van een interdis 
ciplinaire benadering.f Wi! men haar ech 
ter als een historische discipline zien in 
plaats van als een theologische, dan is een 
grondige herziening van haar uitgangs 
punten, haar object, haar methoden en van 
de plaats van de historicus zelf onvermij 
delijk. De kerk moet dan niet in de eerste 
plaats als heilsinstituut worden gedefi 
nieerd, met haar eigen bestaansrecht, maar 
als cultuurvorm, als organisatiemodel van 
collectieve behoeften en collectieve zinge 
ving. Zonder hier uitvoerig te willen pole 
miseren met vigerende kerkhistorische 
modellen, moge het volstaan in enkele 
woorden aan te geven waar ik precies de lo 
cus van mijn benadering plaats. Ik wil ker 
ken in de allereerste plaats als vormen van 
groepsorganisatie zien, als een gemeen 
schap van gelovigen. De impuls tot 'kerk' of 
'(kerkjgemeenschap' komt dus van onder 
op. Zonder gelovigen geen kerk en als de 
gelovigen de kerk verlaten raakt zij in crisis, 
hoe hecht haar model ook moge zijn. Bo 
vendien spelen kerken ook steeds een rol in 
de samenleving en 'hervorrnen' ze zichzelf 
voortdurend in wisselwerking daarmee. 
Desondanks moet die gemeenschap van 
gelovigen een vaste vorm aannemen als zij 
wil overleven. Die vorm noemen we het 
model 'kerk', dat, als het eenmaal is geac 
cepteerd, eigen, autonome elementen van 
ontwikkeling inbrengt. 'Kerk' is in die op- 

tiek een permanent vormgegeven, dat de 
gemeenschap zich toeeigent zovaak en zo 
lang het daaraan behoefte he eft en dat op 
zijn beurt als machtsinstituut de geloofsge 
meenschap helpt vorm te geven. In die zin 
is kerkgeschiedenis natuurlijk een volstrekt 
legitieme subdiscipline van de historische 
wetenschappen. 

Kerken aIs vormen van 
institutionaIisering 

Maar vanuit historisch perspectief is het 
belangrijk de contingentie van het kerkmo 
del voor ogen te houden. In plaats van het 
als een constante in de geschiedenis te 
zien, kunnen we het ook beschouwen als 
een wijze van institutionalisering van de 
geloofsgemeenschap, die onder de ge 
meenschappelijke noemer 'kerk' telkens 
weer nieuwe vormen aanneemt en blijft 
aannemen. De kerk is geen invariant. Zo 
hebben, om binnen het christendom te 
blijven, rooms-katholieke, calvinistische 
en doopsgezinde vormen van kerk institu 
tioneel bijzonder weinig met elkaar ge 
meen. Zelfs binnen de rooms-katholieke 
kerk kan een radicale breuk in de vorm 
'kerk' worden bespeurd vanaf de katholieke 
reformatie van de zestiende en zeventien 
de eeuw. Dat wat door historici als John 
Bossy en Jean Delumeau is getypeerd als 
een 'kersteningsoffensief", waarbij het 
kerkvolk een geheel nieuwe, niet langer in 
strumentele maar voortaan verinnerlijkte 
vorm van geloofsbelevingwerd aangeleerd, 
kunnen we ook zien als een herinstitutio 
nalisering van de geloofsgemeenschap. 
Toen de oude kerkelijke institutie, die leef 
de van ritueel handelen, verhaal en syrn 
boliek, bij de protestantse reformatie niet 
langer levensvatbaar bleek of haar geloof 
waardigheid had verloren, kwam het tot 
een herinstitutionalisering van de gelovige 
samenleving. Er werd een nieuwe kerk 
vorm uitgewerkt, op basis van de Schrift en 
het Woord. Deze stelde moraal of ethiek bo 
yen ritueel, en individueel geloof boven 
collectieve syrnboliek. 6 

Er komt dan ruimte voor gelovigen die, 
in het besef dat ze door de Geest worden 
geleid, een eigen overtuiging ontwikkelen 
die niet langer samenvalt met die van een 
in syrnbiose met de seculiere overheid le 
vend kerkelijk instituut. Sebastiaan Franck, 
Dirck Volckertsz Coomhert, Hendrick Ni 
ciaes, Jacob Bohme, Anna Maria van Schur 
man, Jean de Labadie, Antoinette Bourig 
non en zoveel andere "chretiens sans 

TNK )G. 6 (2003) 5 



Dirck Volcketsz 
Coornhert. 

l.J)EEI. 
V.UI 

])".1"'\'-1. Vokk,-I"I ,= 
~'IIOJ"JlJlt~rt~ 

WJ:~R( KEN. 
WU\'1' VAn t,.·(.·niS(' 

u,'V1 V,H'" d"';'11 
SC'dn.u.rr ~yn. 

Ml'\th.:; I\~. 

L.ut II fl./r, /t.w,.." •... ,.,. 
./.. mrl![.·hfff . .!.If./Y ".<I.-d. 
1f'I" k -: n jim.!.- iiiI' II "J.t.., 
nfi'tt .It; urJOI 1I.,ltul II. 

Eglise", zoals Leszek Kolakowski ze treffend 
heeft genoemd, vormen niet zomaar een 
marginale groep naast de hoofdstroom van 
de gevestigde kerken, maar zijn, gezien 
vanuit de basis, de extreme getuigen van 
een radicale omslag in het kerkmodel zelf. 
Het Huis der Liefde van Hendrick Niclaes, 
de gemeenschap der uitverkorenen van La 
badie en de spirituele huisgemeente van 
Bourignon kunnen, naast vele minder be 
kende groepen, dan worden gezien als 
evenzoveel vormen van vrije herinstitutio 
nalisering van een geloofsgemeenschap 
waarin nieuwe vormen van betrokkenheid 
tussen geloof en samenleving serieus wer 
den genomen. 

De confessionaliseringsthese he eft de 
laatste jaren nog een nieuwe dimensie in 
gebracht, namelijk de nauwe verstrenge 
ling tussen de formele kerken en de politie 
ke samenleving, de staat. Hun groeiende 
afhankelijkheidsrelatie leidde op termijn 
tot een nog veel explosiever situatie. Vroe 
ger of later is de spanning tussen beide 
overal in Europa zo groot geworden dat het 
tot een - soms revolutionaire (Frankrijk, 
Italie, bij tijden ook in Spanje en Portugal) - 
secularisering van de publieke sfeer kwam. 
De kerken hebben vervolgens vanaf de ne 
gentiende eeuwweer een nieuw proces van 
herinstitutionalisering moeten ondergaan, 
waarbij ze hun publieke missie verloren. 

Soms met horten en stoten (zo was de ver 
zuiling van de twintigste eeuw nog een na 
sleep van de oude orde), maar per saldo 
overal in Europa. Zelfs daar waar nu nog 
staatskerken zijn, is de rol van geloof in het 
publieke domein louter nominaal gewor 
den. Van de Anglicaanse wereld tot de 
Scandinavische kan men er zelfs kerkelijke 
ambtsdragers aantreffen die zich niet meer 
in het collectieve geloofsgoed van hun ei 
gen kerk herkennen. 

Lineaire ontwikkeling en procesmatige 
benadering 

Ten aanzien van deze ontwikkeling zijn in 
principe twee standpunten mogelijk. In het 
eerste geval wordt ze gemterpreteerd als 
een geleidelijke ontwikkeling in min of 
meer lineaire zin, bijvoorbeeld als een 
vorm van toenemende ontkerstening, van 
een heilloze erosie van kerkbesef, of van 
voortdurend groeiende secularisatie. His 
torici horen echter beter dan anderen te 
weten - en misschien is het wel hun bijzon 
dere taak in de samenleving om dat luidop 
te laten horen - dat er nauwelijks iets in de 
geschiedenis kan worden gevonden dat op 
de lange termijn onomkeerbaar blijkt. Er is 
geen lineaire vooruitgang. Wat structureel 
onomkeerbaar lijkt,ligt feitelijk in een gun 
stig samenstel van voorwaarden ingebed, 
waarmee het per saldo ook weer kan veran 
deren. Zoals men in het verleden al vaak 
heeft verkondigd dat er nooit meer oorlog 
zou komen, dat de welvaart definitief voor 
iedereen zou groeien, dat het einde van de 
tdeologieen, ja van de geschiedenis aan 
staande was, kortom dat de bomen nu echt 
tot in de hemel reikten en het paradijs voor 
het grijpen lag, zo is de laatste decennia 
ook herhaaldelijk het einde van de kerken 
en van de geordende geloofswereld gepre 
dikt. Onze wereld zou in wezen seculier zijn 
geworden. 

Die interpretatie strijdt radicaal met het 
andere mogelijke standpunt. De ontwikke 
ling van religie, kerk en geloof kan namelijk 
ook procesmatig worden gezien, als een 
voortdurende herinstitutionalisering van 
de geloofsgemeenschap, steeds weer op 
een nieuwe basis. In dat tweede geval is er 
geen reden voor een finalistische of teleo 
logische interpretatie. lntegendeel, niets 
zegt ons dat de kerk als zodanig een cul 
tuurvorm van het verleden is. Het is goed 
mogelijk - en vanuit historisch oogpunt 
zelfs waarschijnlijk - dat er een herinstitu 
tionalisering op een andere grondslag op 
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komst is. Het historisch argument daarvoor 
is dat de kerkelijke institutie in haar con 
crete verschijningsvorm weliswaar een 
contingent gegeven en dus vergankelijk is, 
maar dat de gemeenschapsbehoefte waar 
uit zij voortkomt een constante is. Die con 
stante is de behoefte aan religie. En die be 
hoefte zelf is een cultureel gegeven. 

Volkscultuur versus elitecultuurt 

Mijn eigen stand punt daarover kan ik het 
beste illustreren aan de hand van enkele 
elementen uit mijn persoonlijke ontwikke 
lingsgeschiedenis. In Frankrijk, waar ik van 
1966 tot 1981 heb gestudeerd en gewerkt, 
had ik van zeer nabij de omslag van een 
kwantitatieve sociale geschiedenis naar 
een meer kwalitatieve cultuur- en mentali 
teitsgeschiedenis meegemaakt. In mijn 
werk zijn van beide paradigm a's mime spo 
ren te vinden. In de geschiedenis van 
onderwijs en opvoeding, en meer in het 
bijzonder de universiteitsgeschiedenis 
waarvan ik door een aaneenschakeling van 
professionele toevalligheden, een collectief 
project aan de EHESS en een jarenlange sa 
menwerking met mijn Franse docent en 
vervolgens collega en vriend Dominique 
Julia, een specialist ben geworden, bewerk 
te het kwantitatieve paradigma in de jaren 
1970-80 een omwenteling: het maakte een 
nieuwe visie mogelijk op de maatschappe 
lijke plaats, rol en functie van de universi 
teit, die zo ongeveer het meest verstarde 
onderdeel van de cultuurgeschiedenis was 
geworden omdat geleerden nu eenmaal 
niet goed in staat zijn zichzelf, hun invloed 
en hun betekenis kritisch te beoordelen. 

In de religieuze geschiedenis gebeurde 
iets heel anders. Hoewel sociaal-histori 
sche vormen van kwantitatief onderzoek, 
gemspireerd door de nieuwe godsdienstso 
ciologie van Gabriel Le Bras en anderen, 
ook daar een aantal vensters opengooiden, 
lag het probleem er niet zozeer bij de on 
derzoeksmethode als wei bij de definitie 
van religie, kerk en geloof en hun onderlin 
ge verhouding, en bij de wijze waarop die 
tot een nieuwe religiegeschiedenis konden 
worden geoperationaliseerd. Eind jaren '60 
raakten de historici die ook vormen van re 
ligie buiten de kerkelijke orde waarnamen 
en deze belangrijk genoeg achtten voor een 
diepgaande analyse, in een open conflict 
met de gevestigde kerkgeschiedenis. Aan 
sluitend bij de zojuist eveneens ontdekte 
onderstroom van 'volkscultuur', werd de 
term 'volksreligie' gesmeed. De religion 

populaire werd lijnrecht tegenover de do 
minante religie van de gevestigde kerken 
geplaatst, zoals volkscultuur de antithese 
werd van elitecultuur. Nu, een generatie 
verder, doet het homerische gevecht over 
het bestaan van een autonome popular re 
ligion, over de definitie ervan, en over de le 
gitimiteit van het onderzoek daarnaar, 
soms wat komisch aan, al kan een empa 
thisch denkend historicus wei iets van ver 
tedering voelen voor de goede bedoelingen 
van de historici die een windmolengevecht 
met de kerkelijke ambtsdragers en de ge 
vestigde kerkhistorici en theologen moes 
ten leveren om hun wetenschappelijke in 
zichten smakelijk te maken voor kerk en 
universiteit. 

Antithetisch denken is geen goede vorm 
van geschiedschrijving, omdat geschiede 
nis bij nader inzien bijna nooit een simpel 
gevecht tussen goed en kwaad is, maar een 
vorm van onderhandeling tussen nuances, 
met meer of minder sterke argumenten en 
heel af en toe inderdaad een mokerslag, 
een misdrijf, een satansstreek. Voor mij 
werd de intellectuele impasse van het to en 
dominante volks- / elitecultuurmodel door 
broken door de ontmoeting met twee per 
sonen die ik in eigenlijke zin als mijn leer 
meesters beschouw: Alphonse Dupront, bij 
wie ik jarenlang als onderzoeksassistent 
heb gewerkt, en Michel de Certeau. Van de 
Franse historici van meer dan nationaal 
formaat is Alphonse Dupront (1905-1990) 
ongetwijfeld de minst bekende, omdat hij 
wars was van schoolvorming en van de pu 
blieke ego-cultuur, die instrumenteel is ge 
weest voor de wereldwijde uitstraling van 
de Annales-groep en van soortgelijke scho 
len in andere landen. Na zijn studie in Pa 
rijs en Rome en een voor zijn persoonlijke 
ontwikkeling wezenlijke periode als am 
bassaderaad en instituutsdirecteur in Roe 
rnenie (1932-1941), was de Zuid-Franse 
provinciaal Dupront hoogleraar geworden, 
eerst in Montpellier, daarna aan de Sor 
bonne.? Vervolgens richtte hij het Centre 
d'Anthropologie Religieuse Europeenne 
aan de EHESS op, werd mede-oprichter 
van de Europese Universiteit van Florence 
en ten slotte eerste president van de nieu 
we universiteit Parijs-N. Mij en vele ande 
ren heeft hij gefascineerd door de volstrekt 
onbevangen manier waarop hij achter de 
verzakelijkte en heel strak gecodificeerde 
werkelijkheid van de vigerende geschied 
schrijving durfde te kijken, op zoek naar 
verbanden uit de orde van wat hij, tegen de 
heersende tendens tot objectivering van 
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Alphonse Dupront 
(1905-1990) 

het historisch subject in, de 'collectieve 
psyche' of het 'collectief onderbewuste' 
durfde noemen. Hoewel hij nooit tot de ge 
zeten mainstream van de Annales-groep 
heeft behoord, was hij met Lucien Febvre 
de eerste die zoiets ongrijpbaars als 'men 
taliteit' een naam durfde te geven. 

Sacraliteit 

Dupronts eigenlijke interesse ging uit naar 
wat hij de motor van de geschiedenis acht 
te: de niet aflatende zoektocht van perso 
nen, groepen en hele samenlevingen naar 
'sacraliteit; dat wil zeggen naar iets wat 
meer was dan de contingente werkelijk 
heid van alledag, iets wat daar betekenis 
aan kon geven, wat tot overschrijding van 
eigen grenzen en die van de gemeenschap 
kon leiden en daarmee een volheid (pleni 
tude) van zingeving kon brengen. Dupronts 
monumentale proefschrift over de kruis 
tochtmythe - dat wil zeggen niet de mid 
deleeuwse kruistochten zelf maar het idee 
van 'kruistocht', vormgegeven in willekeu 
rig welke wijze van gewelddadige verove 
ring van andermans lijf en leden, land en 
geest, tot in onze tijd toe, met de mid 
deleeuwse kruistochten als historisch 
voorbeeld en duurzaam archetype, maar 
logischerwijs uitlopend op de joodse kruis 
tocht voor de herovering van Israel - vat 
zijn denken schitterend samen. Mensen 
zijn in de geschiedenis, alleen of groepsge 
wijs, voortdurend op zoek naar macht over 
anderen omdat ze daar heil voor zichzelf 
van verwachten.f Dupront ging dus een 

stapje verder dan de sociologen en politi 
colo gen. Wat hem interesseerde was niet de 
analyse van het machtsspel als zodanig, 
maar de verlangens daarachter, de behoef 
te aan iets absoluuts, iets onaantastbaars 
waarin de mens de ultieme werkelijkheid 
wilde bereiken, zin wilde geven aan het 
schijnbaar ongerijmde, of simpelweg reali 
seren wat in de orde van het alledaagse on 
bereikbaar bleek. 

De mens is vaak niet in staat om die be 
hoefte aan het ultieme, aan grensover 
schrijding, bewust of adequaat verwoor 
den. Dat geldt heel duidelijk voor de mens 
van v66r de menswetenschappen en de 
analytische praatcultuur die deze hebben 
meegebracht, maar het geldt evengoed 
voor de mens van daarna, die verstrikt 
raakt in zijn logomachie en die zijn desir 
onder zijn vertoog verstopt. Gedreven door 
impulsen of verlangens waarover hij geen 
me ester is ofweet te zijn, handelt hij als het 
ware in den blinde, zij het doelgericht - of 
liever gezegd, met een schier onuitputtelijk 
vermogen tot zingeving van het schijnbaar 
ongerijmde. Voor Dupront is de taak van de 
historicus dan ook tweeledig. Enerzijds 
moet hij door zijn analytisch en synthe 
tisch werk een benoembare gestalte geven 
aan die 'religieuze' driften, verlangens en 
impulsen in de geschiedenis en aan hun 
uitwerking, en zo de ontwikkelingsgang 
van de mens en zijn samenleving tot in zijn 
fundamenten blootleggen. Anderzijds 
moet de historicus er steeds op blijven ha 
meren dat de geschiedenis, en dus ook het 
heden en de toekomst, niet gemaakt wor 
den door abstracte maatschappelijke 
krachten maar dat ze mensenwerk zijn, 
vormen en resultaten van zingeving die 
wortelen in het menselijk verlangen en ge 
stalten krijgen in menselijk handelen. His 
torische metaforen zoals 'de economische 
conjunctuur', de 'tijdgeest', of , in het ver 
band van ons thema, de 'Geest Gods', vor 
men al te gemakkelijk een alibi om het his 
torisch inzicht halverwege te staken en zich 
te onderwerpen aan de macht die anderen, 
inclusief de kerken, over de mens en probe 
ren uit te oefenen. Dupront was evident 
een gelovige, maar niet kerkgewijs. 

Als historicus zocht Dupront dan ook 
naar modellen, patronen, handvatten om 
het onbenoemde te benoemen en te begrij 
pen. Zijn methode kenschetste hij bij voor 
keur als een anthropologie du sacre - maar 
de term antropologie verwijst hier veel 
meer naar de bestudering van de typologie 
van menselijke handelingsvormen, riten 
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en symbolen die het sacrale noodzakelij 
kerwijs aanneemt, dan naar de gevestigde 
discipline van die naam. Als overkoepe 
lende term van het object van onderzoek 
gebruikte hij het begrip sacre, sacraliteit, in 
de breed-religieuze, niet-kerkelijke beteke 
nis die hij ontleende aan zijn omgang met 
de Roemeense godsdienstwetenschapper 
Mircea Eliade.? Door de invloed die Carl 
Gustav lung op hem had uitgeoefend, nam 
die sacraliteit bij hem vaak archetypische 
vormen aan, maar in zijn latere jaren werd 
Dupront een van de eersten die een Freudi 
aanse lezing van de geschiedenis aandurf 
de. 

Delen van Dupronts gedachtegoed ko 
men nu als gedateerd over. Zijn zeer per 
soonlijke taalgebruik, dat de grammaticale 
regels van het Frans en het woordenboek 
van de Academie Francaise vaak met de 
voeten treedt, maakt veel van zijn werk ook 
moeilijk toegankelijk, maar de kernbood 
schap ervan heeft naar mijn mening niets 
van haar geldigheid en actualiteit verloren. 
Religie (in de sterke zin van het woord) is 
voor Dupront een eigenstandige dimensie 
van de geschiedenis. Ze is geen afgeleide 
van maatschappelijke verhoudingen, poli 
tieke ontwikkelingen of culturele praktij 
ken. Integendeel, ze is de op het transcen 
dente gerichte vorm die door onze 
ervaringen, hartstochten en verwachtin 
gen wordt aangenomen in de hoop op een 
toekomst, op verwerkelijking, op verzoe 
ning. Wie religie wil bestuderen, moet in 
zijn optiek dan ook niet de omweg van de 
sociale, cultuur- en zelfs kerkgeschiedenis 
maken (want ook de kerk is niet meer dan 
een sociaal-culturele vormgeving van reli 
gie), maar recht naar het hart van de religie 
zelf gaan: het menselijk verlangen naar en 
het werk aan een band met het transcen 
dente. 

Van Dupront heb ik geleerd dat een his 
toricus met een zo groot mogelijke onbe 
vangenheid naar de wereld van het verle 
den en het heden, en ook van de toekomst, 
moet durven kijken. Onbevangenheid in de 
zin dat hij zijn eigen vertoog steeds open 
houdt voor nieuwe uitzichten. Onbevan 
genheid ook in die zin, dat hij bij zijn per 
soonlijke analyses voorbij durft te gaan aan 
het vertoog dat de politiek, de media, en 
zelfs de wetenschap over de wereld hou 
den. Dat vertoog ligt immers vaak ge 
vangen in een keurslijf van rationalisme, 
instrumentalisering, reductionisme, me 
chanisch denken, institutionele belangen 
of groepsconservatisme dat ons verhindert 

grenzen te overschrijden, de dingen anders 
te zien of juist andere dingen te zien dan 
die welke de conventies van samenleving 
en wetenschap ons voorschrijven of toe 
staan - in de onsterfelijke woorden van 
Christian Morgenstern: 

"weil, so schliesst er messerscharf, 
nicht sein kann was nicht sein darf", 

Hoewel Dupront absoluut niets had van 
een revolutionair, durfde hij de conventies 
van het vak - en trouwens ook van samen 
leving, universiteit en politiek establish 
ment - te braveren. Hij zag ritueel en zinge 
ving daar waar anderen slechts bijgeloof 
ontwaarden, ontwierp ongebruikelijke be 
grippen en metaforen om dimensies van de 
historische dynamiek te benoemen die hij 
belangrijk achtte (de collectieve psyche, 
het collectief onderbewuste, paniques, sur 
gies [opborrelingenJ. latences [Iatente 
krachten] 10) en werkte aan een integrale vi 
sie op de geschiedenis vanuit het enige 
standpunt dat bij de gevestigde historici 
onmogelijk leek, dat van de psyche. 

'Ioeeigening 

De Franse jezulet Michel de Certeau (1925- 
1986), was tot op zekere hoogte een leerling 
van Alphonse Dupront. Maar hij was vooral 
een onafhankelijke geest, die zich op bijna 
alle continenten en in vele culturen thuis 
voelde.!' De Certeau was een intellectuele 
duizendpoot, een theoloog, kenner van de 
mystiek, hermeneut, historicus, filosoof en 
psychoanalyticus tegelijk. Evenals het ge 
val is voor die andere grote Franse leer 
meester, Michel Foucault, bestaan er ook 
van Michel de Certeau twee versies: een 
Amerikaanse, meer geinteresseerd in de in 
tellectueel-politieke aspecten van zijn per 
soonlijkheid en zijn werk, en een Europese, 
meer gericht op zijn hermeneutiek, zijn 
vertoog over religie en mystiek en zijn in 
dringende analyse van de culturele praktij 
ken die onze wereld constitueren. Net als 
Dupront fascineert De Certeau door zijn 
vermogen om, zoals de titel van een Neder 
landse bundel over zijn werk luidt, de 
'sluipwegen van het denken' te analyseren, 
en is zijn werk juist voor de cultuurgeschie 
denis daarom zo waardevol. In plaats van 
de grootste gemene deler van de cultuur, 
zocht De Certeau steeds feilloos de breuk 
lijnen op, de omwegen en de uitersten, om 
van daaruit te laten zien hoe cultuur func 
tioneert. Hij werkte van het uitzonderlijke 
naar het systeem toe, van de alterite naar 
de normaliteit, van het verschil naar de 
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identiteit, en van de mystiek naar het ge 
loof. 

Een van de kernbegrippen die De Cer 
teau gebruikt en die vooral ook via zijn 
werk een brede waardering hebben gevon 
den, is dat van de toeeigening.V Het is een 
van de sleutelwoorden van zijn cultuurhis 
torische benadering. Cultuurgeschiedenis 
is volgens De Certeau bij uitstek een praxe 
ologie. Het gaat de cultuurhistorieus name 
lijk om wat men met de dingen, met ver 
schijnselen of gebeurtenissen, waarden of 
idee en doet, hoe men ermee omgaat en er 
zo betekenis aan hecht. Zoals hij dat in de 
titel van zijn internationaal meest invloed 
rijke boek verwoordde: geschiedenis, dat 
zijn arts de faire, manieren van doen.P Bij 
nadere analyse blijken dat trouwens vaak 
arts de faire avec te zijn, dat wil zeggen ma 
nieren van behelpen. Ook als hermeneu 
tiek zal cultuurgeschiedenis steeds een 
hermeneutiek van het handelen zijn, van 
het licharnelijk, zintuiglijk handelen, of van 
het concrete omgaan met beelden, denk 
beelden, gevoelens en waarden, maar in 
geen geval een uitsluitend intratekstueel 
verhaal dat strikt binnen de narratieve, dis 
cursieve orde blijft. Hoewel teksten een we 
zenlijke bron voor historische kennis vor 
men, gaat de cultuurhistorieus ervan uit 
dat die kennis niet opgesloten ligt binnen 
het vertoog van de teksten zelf, maar naar 
handelen daarbuiten verwijst, ook al wordt 
dat alleen kenbaar via die teksten, hun or 
dening of hun onderlinge verhouding. In 
zieht in de ontwikkeling van de samenle 
ving veronderstelt dus aandacht voor 
handelen als culturele praxis en cultureel 
proces, voor de vormentaal en voor de wij 
zen van betekenisgeving daarvan, alsmede 
voor de modellen waarbinnen dit handelen 
zieh beweegt of waara an het zieh spiegelt. 

Hoewel toeeigening vaak sluipwegen 
voigt of sluikvormen aanneemt, gaat het 
daarbij niet om een volkomen stuurloos of 
structuurloos proces. Toeeigening vindt 
plaats door betekenisgeving (dat wil zeg 
gen door een persoons- of groepsbetrok 
ken interpretatie) in een specifieke cogni 
tieve, emotionele context, bijvoorbeeld een 
verlangen, na een ervaring van bevreem 
ding, vervreemding of ontvreemding, bin 
nen een machtsrelatie of als antwoord op 
een gevoel van (be)dreiging. Toeeigening 
veronderstelt een specifiek cultureel regi 
me en een concrete machtsbalans tussen 
de zender en de ontvanger van de bood 
schap. Ze vormt de gebruiksmodaliteit van 
de belevingswereld. Binnen dat regime en 

die machtsbalans is toeeigening een vorm 
van eigen zingeving door de ontvanger. De 
macht of onmacht van de ontvanger doet 
er daarbij iets toe. Die ontvanger, het sub 
ject van de toeeigening, legt zijn persoon 
lijk of groepsgebonden betekenissysteem 
heen over een object, een vorm of een 
waarde die binnen een ander betekenissys 
teem kan zijn ontstaan of zou moeten 
functioneren. Toeeigening betekent dus 
meer dan receptie, en iets anders.!" Het is 
het proces van zingeving waarmee groepen 
of individuele personen de betekenisdra 
gers die door anderen worden aangereikt, 
opgelegd of voorgeschreven, met een eigen 
betekenis invullen en ze zo voor ziehzelf 
acceptabel, leefbaar, dragelijk of mens 
waardig maken. Daarbij is datgene bepa 
lend wat als eigen wordt ervaren. Een ge 
slaagde toeeigening betekent dat dit proces 
de geeigende uitdrukking he eft gevonden. 
Dat er een nieuw, zinvol en legitiem geacht 
verhaal over de persoon of de groep is ver 
woord, of dat er een nieuwe culturele prak 
tijk, een nieuw ritueel of een nieuw sym 
bool is ontstaan. 

Toeeigening hoeft niet zonder meer 
conform een door culturele leiders of van 
hogerhand vormgegeven set van regels, 
normen en waarden te veri open. Processen 
van toeeigening beantwoorden niet een 
voudigweg aan een top down diffusiemo 
del. Integendeel, bij het toeeigeningspro 
ces gebruikt het subject vaak een stel 
werktuigen dat speciaal voor de gelegen 
heid door hemzelfwordt samengesteld. De 
ontvanger reproduceert niet aileen wat 
hem wordt aangereikt, hij wordt zelf een 
producent van zingeving. Toeeigening 
staat soms dan ook haaks op de officiele ge 
schiedenis, de dominante cultuur, de pu 
blieke orde. Het proces van toeeigening is 
dan de verstolen manier waarop mensen, 
of groepen mens en, een menselijke gestal 
te aan machtsrelaties geven door er hun ei 
gen betekenis aan te hechten en ze zo van 
bedreigend tot leefbaar maken. Naast een 
element van kritiek op de starheid van de 
verhoudingen, de voorschriften of de mo 
rele codes vinden we daarin gewoonlijk een 
element van aanpassing, accommodatie 
en adaptatie. In het toeeigeningsproces ligt 
dus vaak een moment van kritiek, conflict 
of strijd besloten. Het impliceert in ieder 
geval een eigen oordeel, al dan niet bewust. 
Wie zieh een beeld, een woord of een praxis 
toeeigent, ontzegt de ander het recht er ex 
clusief de betekenis van te bepalen of er bij 
uitsluiting gebruik van te maken. 
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Cultuurprocessen 

Toeeigening moet zo als een sleutelbegrip 
van de cultuurgeschiedenis worden be 
schouwd. Cultuur gaat immers niet over 
dingen maar over wat men daarmee doet. 
Betekenissen, vormen van zingeving en re 
presentatie, die in het hart van de cultuur 
geschiedenis staan, zijn niet eens voor al 
gegeven, maar worden in het proces van 
sociale interactie toegekend, uitgedokterd 
of uitgevonden. Ze kunnen door de ont 
vangende partij al dan niet worden opge 
nomen. In die zin wordt het begrip 'toeei 
gening' door Roger Chartier welbewust in 
het centrum van de cultuurgeschiedenis 
geplaatst. Er bestaat geen 'volkscultuur' of 
'volksreligie', is zijn boodschap." Zomin 
trouwens als andere groepsculturen een 
vastomlijnd en stabiel karakter kunnen 
hebben. Volgens Chartier wordt volkscul 
tuur, als dat woord tenminste nog zin heeft, 
telkens opnieuw in een proces van culture 
Ie toeeigening geproduceerd om op het 
volgende moment van dat proces weer an 
dere vormen aan te nemen en een andere 
betekenis te krijgen. Vormen, tradities, ob 
jecten en waarden zijn in zijn visie geen 
vaste attributen van specifieke sociale 
groepen, ze zijn niet volgens een vaste 
schaal over de sociale werkelijkheid ver 
deeld. Integendeel, ze worden telkens weer 
door specifieke sociale groepen toegeei 
gend: nu eens hoog, dan weer midden, dan 

weer laag. "It requires identifying and dis 
tinguishing not cultural sets defined in 
themselves as popular, but rather the ways 
in which common cultural sets are approp 
riated differentlyv-" Zo beschouwd is re 
ceptie tegelijk productie van cultuur. In dat 
ondeelbare koppel ligt precies de toeeige 
ning. Consumptie is "une autre produc 
tion" - dat wil zeggen secundaire, her 
nieuwde productie, nieuwvorming -, zoals 
De Certeau het heeft geformuleerd.'? 

Overname, overdracht, imitatie, repro 
ductie, bijstelling, aanpassing, omvorming, 
omkering, subversie, perversie: alle posi 
ties op het transformatiegamma zijn bij het 
toeeigeningsproces mogelijk. Ginzburgs 
befaamde molenaar Menocchio is een 
mooi voorbeeld van een heel persoonlijke 
toeeigening van religieuze betekenis aan 
de onderkant van het machtsspectrum. 
Maar ook die eigenzinnige molenaar werk 
te steeds met vormen en tradities die voor 
de geletterden uit de top van de samenle 
ving herkenbaar waren, en die ze soms zelf 
aan hem aanreikten.l" Niet de vormen ver 
anderen, maar hun betekenis - juist daar 
om waren de ideeen van de molenaar zo 
onverdraaglijk voor de officiele hoeders 
van de waarheid. Zij proefden daar de 
voorboden in van een oncontroleerbare 
subversie van hun eigen leef- en betekenis 
wereld. 

Het begrip toeeigening corrigeert dus 
het eenrichtingsverkeer in de geschied- 
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schrijving. Het verzet zich tegen eenzijdige 
modellen van culturele dynamiek, tegen de 
rechtlijnigheid en het overdreven rationele 
beeld dat men met behulp van processen 
van sociale, culturele en religieuze nor 
mering of disciplinering wel heeft willen 
schetsen. Omdat het een bij uitstek prag 
matisch concept is rekent het ook af met de 
starre tegenstelling tussen volkscultuur en 
elitecultuur, tussen volksreligiositeit en 
officiele religie. Hoogstens blijft de term 
'volkscultuur' als attenderend of heuris 
tisch begrip bruikbaar. Bovendien brengt 
de notie 'toeeigening' een resoluut pro 
cesgerichte benadering van de cultuur 
geschiedenis mee. Ze benadrukt de dif 
ferentiatieprocessen en geeft vanuit het 
actor-perspectief toegang tot de belevings 
wereld. Door aandacht te schenken aan de 
sociale interactie bij het proces van beteke 
nisgeving kan ze veel schijnbare ano 
malieen in de historische ontwikkeling te 
verklaren. Wanneer het krampachtig voor 
uitgangs-, ontwikkelings- of modernise 
ringsdenken eenmaal achter ons ligt, wordt 
veel van wat eerst onlogisch of onverklaar 
baar leek plotseling veel inzichtelijker. 

Hoe nu verder1 

Hoe moet het nu verder? Het zal duidelijk 
zijn dat religiegeschiedenis in mijn bena 
dering niet in de eerste plaats vanuit 'kerk' 
wordt gedacht, maar evenmin vanuit zo'n 
dubbelzinnige term als 'volksreligie', De 
grondlijnen van de aanpak die ik voorsta 
zijn desondanks relatief simpel. Ze vertrek 
ken van de individuele en collectieve erva 
ringswereld, maar proberen die zo basic en 
open mogelijk te benaderen, in de absolu 
te, kritische vrijheid van geest die de we 
tenschapper mag eisen, ook ten aanzien 
van 'hogere' waarden. Wat houdt zo'n be 
nadering in? 
1 Ten eerste: neem geloof serieus, neem 
verwachting, hoop en dromen serieus, 
neem het verlangen naar iets anders, 
naar grensoverschrijding, van welke aard 
ook, serieus, omdat het verwijst naar iets 
wat voor de actoren in de geschiedenis 
zelf vaak onaantastbaar en onbespreek 
baar is, en ons dus op het spoor zet van 
een ultieme motivatie. 

2 Ten tweede: wil je werkelijk rekening 
kunnen houden met de manier waarop 
cultuurvormen, waarden en betekenis 
sen worden toegeeigend, begin elke ana 
lyse dan bij het handelend individu ofbij 
de handelende groep, niet bij de struc- 

tuur (de kerk, de natie, de samenleving), 
herdenk de verhoudingen tussen de 
mensen vanuit het bottom-up perspec 
tief, kijk naar vormen van gebruik, con 
sumptie, acceptatie en onderhandeling, 
en kijk eerst in tweede instantie naar de 
handelingsmodellen die top-down wor 
den aangereikt ofnaar de dwang die uit 
gaat van hierarchische verhoudingen en 
machtsrelaties. 

3 Ten derde: besef dat geschiedenis in laat 
ste instantie om mensen gaat, niet om 
heilsinstellingen, kerken, normen of 
dogma's. Dat betekent allerminst dat 
normen niet belangrijk zouden zijn: in 
tegendeel, het zijn zichtlijnen en richtlij 
nen die iets openbaren van het perspec 
tief waarin mensen zich plaatsen, zich 
kunnen plaatsen, zich willen plaatsen of 
zich juist niet willen plaatsen. Maar het 
belang ervan voor de geschiedenis van 
een gemeenschap staat of valt met hun 
acceptatie, toeeigening, internalisering. 
Wie religie als een van de ultieme verlan 
gens van concrete mens en ziet, zal in de 
religiegeschiedenis dan ook een weg vin 
den om te ontdekken waar het hen wer 
kelijk om gaat. 

Geloof is voor de historicus steeds een beli 
chaamd verschijnsel, dat vorm krijgt in 
mensen van vlees en bloed. Wat mij fasci 
neert is de manier waarop de spanning tus 
sen patronen (structuur), tradities (tijd) en 
personen (toeval, uniciteit, wilshandelen) 
steeds weer tot inzet van zingeving en daar 
mee van geloof wordt gemaakt. In mijn 
studie Wegen van Evert Willemsz. Een Hol 
lands weeskind op zoek naar zicnzelf 1607- 
1647 (Nijmegen, 1995) heb ik geprobeerd 
dat drievoudige model te operationalise 
reno De mystieke ervaring van vijftienjarige 
jongen, die hem bewust maakt van zijn 
roeping, speelt zich af binnen een lokale 
samenleving, een voorgegeven structuur 
met haar belanghebbenden, medespelers, 
eisen en grenzen, maar put tegelijk uit een 
arsenaal aan vormtradities van het geeste 
lijk leven, die zijn overgeleverd via andere 
actoren. Op het snijpunt van de synchroni 
sche as van de locale netwerken en patro 
nen en de diachronische as van de tradities 
vindt dan het evenement plaats waarbij de 
jongeman laat zien hoe concreet en serieus 
'belichaamd geloof' moet worden geno 
men. Al is het een overmoedige illusie te 
denken dat we het hoofd, het hart en de ziel 
van zo'n gelovige kunnen doorgronden, de 
historicus staat niet geheel onthand: zorg- 
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vuldig, empathisch onderzoek, een door 
dacht analysemodel en methodisch werk 
kan hem iets van de geloofservaring en het 
ultieme verlangen van de actoren van toen 
naderbij brengen. 

Prof dr. W.Th.M. Frijhojf (1942) is hoogle 
raar Geschiedenis van de Nieuwe Tijd aan 
de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij 
schreefvele boeken en artikelen over thema's 
van religie en cultuur uit de vroegmoderne 
geschiedenis van de Nederlanden. Jan van 
Ghestellaan 25, 3054 CE Rotterdam. 

Noten: 
1. Deze tekst vormt de oorspronkelijke, maar sedert 
dien licht bewerkte versie van de Engelstalige "Epilo 
gue" in mijn Embodied belief Ten essays on religious 
culture in Dutch history [ReLiC. Studies in Dutch Re 
ligious History; 1], Hilversum 2002, 275-289. 
2. H.J. Adriaanse, "De ontkerstening van de gods 
dienstwijsbegeerte", voordracht op 11 maart 2002 
voor de afdeling Letterkunde van de KNAW te Am 
sterdam gehouden, te verschijnen in de Mededelin 
gen van de KNAW, Afd. Letterkunde. Zie voorts zijn af 
scheidsrede Reductionistische religiestudie en de 
spirituele betekenisdimensie (Universiteit Leiden, 18 
september 2001). 
3. Willem Frijhoff, "Van 'histoire de l'Eglise' naar 
'histoire religieuse'. De invloed van de ~males' 
groep op de ontwikkeling van de kerkgeschiedenis in 
Frankrijk en de perspectieven daarvan voor Neder 
land", in: Nederlands archief voor kerkgeschiedenis, 
61: 2 (1981) 113-153. 
4. Zie bijvoorbeeld het redactioneel commentaar in 
Tijdschrift voor Nederlandse kerkgeschiedenis, 3:4 
(2000) 86, alsmede de bijdrage van Mirjam de Baar, 
"Nieuwe perspectieven voor de Nederlandse kerkge 
schiedenis", ibidem, 87-97; en het commentaar van 
Jan Wim Buisman, ibidem, 4:2 (2001) 53-54. Hoezeer 
het paradigma van de dienstbare kerkgeschiedenis 
overigens nog leeft, blijkt uit de daarop volgende bij 
drage van bisschop M.P.M. Muskens, "Het nut van de 
kerkgeschiedenis", ibidem, 4:4 (2001) 91-94, datdoor 
de redactie zonder nader commentaar werd ge 
plaatst. In de slotzin verklaart mgr. Muskens onom 
wonden: "Het is de opdracht van de kerkhistoricus 
om [ ... 1 de werking van de Geest in de Kerk op het 
spoor te komen en te duiden. Hij is daarom niet al 
leen historicus maar ook theoloog. Moge hij in deze 
dienst aan de Kerk zijn levensvreugde vinden". 
5. Zie bijvoorbeeld Joke Spaans, "Zeventiende 
eeuwse kerkgeschiedenis en interdisciplinariteit", in: 
De Zeventiende Eeuu/, 14 (1998) 206-217. 
6. Heinz Schilling, laureaat van de Heineken Prijs 
voor Historische Wetenschap 2002, heeft tijdens de 
voordrachten die hij in september 2002 bij gelegen 
heid van de uitreiking hield, dan ook herhaaldelijk 
benadrukt dat aile kerken, inclusief de rooms-katho 
lieke, vanaf de zestiende eeuw een nieuwe vorm kre 
gen en dat het vanuit historisch gezichtspunt niet 
aangaat de 'oude' kerk tegenover de 'nieuwe' te 
plaatsen. 
7. Over Alphonse Dupront: de bijdragen van Agnes 
Antoine, Etienne Broglin, Denis Crouzet, Dominique 

Julia en Mona Ozouf in het themadeel 'Presence 
d'Aiphonse Dupront', van Le Debat. Histoire, politi 
que, societe (Paris). nr. 99 (mars-avril 1998) 33-92; 
Agnes Antoine, "Un hlstorien-prophetc", in: Esprit, 
mei 1994, 95-108; Prancois Crouzet & Francois Furet 
(eds.), EEurope dans SOn his to ire. La vision d'Alphon 
se Dupront. Parijs 1998; alsmede de Cahiers Alphon 
se Dupront (Paris), nrs 1-8 (1992-1999). 
8. Alphonse Dupront, Le my the de croisad, 4 dln., Pa 
rijs 1997. Had Dupront thans nog geleefd, dan zou 
hij gefascineerd zijn geweest door de kruistocht te 
gen het absolute kwaad zoals die thans gestalte krijgt 
in conservatief Arnerika, waar de eerste grote mythe, 
die van de grensverleggende trek naar het Westen, 
nu heeft afgedaan. AIle mythische aspecten van het 
kruistochtidee keren daar weer in de vorm van poli 
tieke, ja rationele argumenten terug. 
9. Alphonse Dupront, Du Sacre. Croisades et peleri 
nages. Images et langages. Parijs 1987, bevat naast 
een herdruk van een aantal reeds eerder verschenen 
artikelen een uitvoerige verantwoording van zijn in 
tellectuele ontwikkelingsgang. 
10. Bijvoorbeeld in het postuum uitgegeven werk: 
Alphonse Dupront, Puissances et latences de la reli 
gion catholique. Parijs 1993. 
11. Over De Certeau, zie: Jeremy Ahearne, Michel 
de Certeau: Interpretation and its Other. Cambridge 
1995; Luce Giard (ed.). Michel de Certeau. Parijs 
1987; Luce Giard (ed.), Le voyage mystique: Michel 
de Certeau, themanummer van Recherches de Scien 
ce Religieuse, 76:2-3 (1988) 161-262 en 321- 
457; Koenraad Geldof & Rudi Laermans (eds.), Sluip 
wegen van het denken. Over Michel de Certeau. 
Nijmegen 1996; Prancois Dosse, Michel de Certeau, 
le marcheur blesse. Parijs 2002, een monumentale stu 
die over De Certeau, zijn netwerken en zijn invloed. 
12. Zie voor het volgende uitgebreider Willem Frij 
hoff, "Toeeigening: van bezitsdrang naar betekenis 
geving", in: Trajecta. Tijdschrift voor de geschiedenis 
van het katholiek leven in de Nederlanden, 6:2 (1997), 
99-118; idem, "Foucault Reformed by Certeau: His 
torical Strategies of Discipline and Everyday Tactics 
of Appropriation", in: Arcadia. Zeitschrift fiir Allge 
meine und Vergleichende Literaturwissenschaft, 33:1 
(1998) 92-108, afzonderlijk gepubliceerd in: John 
Neubauer (ed.), Cultural History after Foucault. New 
York 1999, 83-99. - 
13. Michel de Certeau, Elnueruion du quotidien. 1. 
Arts de faire (Parijs 1980; 2e druk 1990) [Engelse ver 
taling: The Practice of Everyday Life (Berkeley & Los 
Angeles 1984)1. 
14. Roger Chartier, "Culture as Appropriation: Popu- 
1ar Culture Uses in Early Modern France", in: Steven 
L. Kaplan (red.), Understanding Popular Culture: Eu 
rope from the Middle Ages to the Nineteenth Century. 
Berlijn 1984, 229-253; idem, Cultural History be 
tween Practices and Representations. Ithaca, N.Y. 
1988. 
15. Zie hiervoor ook reeds mijn Rotterdamse oratie 
Cultuur; mentaliteit: illusies van elites? Nijmegen 
1984. 
16. Roger Chartier, "Popular Culture: A Concept Re 
visited", in: Intellectual History Newsletter, 15 (1993) 
3-13. 
17. Michel de Certeau, Elnuention du quotidien. 1. 
Arts de faire (Parijs, uitg. 1990) xxxvii. 
18. Carlo Ginzburg, II formaggio e i vermi. II cosmo di 
un mugnaio del '500. Turijn 1976. 
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Per undas adversas 
De Nederlandse kerkgeschiedenis he eft het 
in dit moderne tijdsgewricht zwaar te ver 
duren. Wetenschappers willen haar in een 
ldap ontdoen van het Nederlands en van 
het aloude begrip kerkgeschiedenis. Het 
Nederlands wordt overboord gezet als vak 
taal. Ga maar na; het oudste wetenschap 
pelijke tijdschrift van Nederland, het Ar 
chief voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 
verschijnt vanaf dit jaar nog uitsluitend in 
de Engelse taal en heet voortaan dan ook 
Dutch Review of Church History. Aan de 
Vrije Universiteit van Amsterdam is on 
langs het ReLiC opgericht, een Centrum 
voor Nederlandse Religiegeschiedenis, dat 
zich niet alleen tooit met een Engelse naam 
(VU-Centre for Dutch Religious History), 
maar zijn publicaties ook uitsluitend nog in 
de Engelse taal wil gaan uitgeven. De eerste 
vrucht hiervan is een feestbundel met tien 
vertaalde artikelen, die reeds eerder in het 
Nederlands en Frans verschenen zijn. Het 
gaat om uitstekende en in sommige op 
zichten grensverleggende artikelen van de 
smaakmakende Amsterdamse historicus 
Willem Frijhoff, die zijn samengebracht ter 
gelegenheid van zijn zestigste verjaardag. 
Het is voor Nederlandse historici van groot 
belang dat de resultaten van zijn werk (en 
daarmee uiteraard ook de Nederlandse 
kerkgeschiedenis) ook internationaal in de 
belangstelling komen en tegen die achter 
grond is het dan ook een passend geschenk 
voor hem. De vraag is alleen waarom dit 
boek dan via een binnenlandse uitgeverij 
(Verloren) op de Nederlandse boeken 
markt wordt uitgezet. Heeft niet dezelfde 
Frijhoff ooit overtuigend betoogd, dat het 
echte 'nut' van de geschiedenis ligt in be 
staansverheldering? Als historici dit als hun 
'core business' willen blijven zien, dan lijkt 
het niet verstandig dat zij bijdragen aan be 
staansverduistering door te vluchten in een 
vreemde taal. Zie in dit verb and ook de ver 
zuchting van professor Selderhuis in dit 
tijdschrift in de rubriek Persoonlijk Profiel. 

Echter niet alleen de Nederlandse taal, 
maar ook het aloude begrip kerkgeschiede 
nis staat - als het aan sommige weten 
schappers ligt - op het punt bij de schroot 
hoop gezet te worden als een historisch 
relict. ReLiC geeft, blijkens haar naam, 
voorkeur aan de term 'religiegeschiedenis'. 

Ook Frijhoff bepleit afschaffing van de 
kerkgeschiedenis. Hij doet dit in de epiloog 
van de eerdergenoemde feestbundel met 
vertaalde artikelen, die hem onlangs ter ge 
legenheid van zijn zestigste verjaardag is 
aangeboden bij de opening van ReLiC. Als 
indicatie voor de hardnekkigheid waarmee 
in Nederland wordt vastgehouden aan het 
woord kerkgeschiedenis, wijst hij op de op 
richting van de Vereniging voor Nederland 
se Kerkgeschiedenis en de naam van haar 
tijdschrift. Dit betoog is - me de hierdoor - 
ook voor de lezers van TNK interessant, 
vandaar dat de redactie hem gevraagd 
he eft de tekst te mogen afdrukken, maar 
uiteraard wel in een door de auteur ver 
zorgde Nederlandstalige bewerking. 

Wij zijn professor Frijhoff dankbaar dat 
hij in het verzoek bewilligd heeft. Om even 
tuele verwijten voor te zijn dat deze tekst 
zonder commentaar wordt opgenomen, 
mag hierbij een kleine kritische kantteke 
ning niet achterwege gelaten worden. Het 
pleidooi van Frijhoff is gebaseerd op het 
clichebeeld van de kerkgeschiedenis als lou 
ter de bestudering van de theologie, het in 
stituut en haar ambtsdragers en gelovigen. 
De wegen die de Nederlandse kerkgeschie 
denis de laatste decennia is ingeslagen laten 
zien, dat een dergelijke beperkte invulling 
van het begrip kerkgeschiedenis reeds lang 
geleden is verlaten. De levendige discussie 
over de aard en het nut van de kerkgeschie 
denis in dit tijdschrift en in de bundels van 
de VNK toont dit aan. Inrniddels worden alle 
vormen van denken en handelen die ge 
baseerd zijn op het christendom als inspira 
tiebron gerekend tot het domein van de 
kerkgeschiedenis. Deze christelijke inspira 
tiebron of vertrekpunten maken dat kerk 
geschiedenis niet kan worden veralgeme 
niseerd tot mentaliteitsgeschiedenis en 
evenmin verb reed tot religiegeschiedenis. 

Een vereniging, die haar naam en iden 
titeit ontleent aan een samenstel van beide 
geattaqueerde begrippen, zou deemoedig 
het hoofd in de schoot kunnen leggen, ac 
cepterend dat de tijden veranderd zijn en 
dat zij een kansloos achterhoedegevecht 
levert. Vooralsnog vertrouwt zij echter op 
haar door Frijhoff als strijdbaar geken 
schetste grondhouding en zal zij de markt 
kansen, die zich door het afdwalen van 
'concurrenten' aandienen, dankbaar pro 
beren te benutten. P.H.A.M. Abels 
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Christen - N ationalisten in opstand. 
De Aprilbeweging van 1853 als 
N ationaal- Protestant Protest 

Ronald van Raak 

"Nederlanders, ik verzeker u dat er begeri 
ge blikken op ons land gevestigd zyn", zo 
waarschuwde de schrijver Multatuli de le 
zers van zijn Ideeen op 21 juli 1870.1 Twee 
dagen daarvoor had Prankrijk aan Pruisen 
de oorlog verklaard. Een klein jaar later 
won Bismarck wat wel de laatste 'vereni 
gingsoorlog' werd genoemd en kwam een 
nieuw Duits keizerrijk tot stand. Het ver 
enigde Duitsland van 1871 betekende, 
evenals de eerdere vereniging van Itali 
aanstalige gebieden, een mijlpaal in het na 
tionale denken in Europa. In zijn veelge 
roemde boek over dit Nationaal denk in 
Europa definieert Ioep Leerssen dit natio 
nalisme als de gedachte dat "de meest na 
tuurlijke politieke loyaliteit en solidariteit 
van het individu diens natie" is.2 De natie is 
in deze opvatting de politi eke belichaming 
van de eigenheid van de bevolking. Elke 
herkenbare natie verdient daarom een ei 
gen staat en elke verspreide cultuurnatie 
moet worden verenigd in een natie. 

De nationalistische 'verenigingsoorlo 
gen' van Bismarck verontrustten Multatuli 
en hij waarschuwde de Nederlanders - ove 
rigens vanuit Mainz - voor deze externe 
dreigtng." Belangrijker nog voor het be 
houd van Nederland als onafhartkelijke na 
tie was voor Multatuli de interne bedrei 
ging, het morele en intellectuele verval dat 
ons land kwetsbaar maakte voor aanspra 
ken van andere naties. Vooral de religieuze 
verdeeldheid was deze atheist een doom in 
het oog: "t Spreekt vanzelf dat by de be 
schouwing van Europa's toekomst, de op 
gewekte nydigheid tussen Katholieken en 
Protestanten 'n grote rol te spelen heeft"? 
Religieuze tegenstellingen waren naar zijn 
opvatting me de de oorzaak van het geringe 
morele en intellectuele gehalte van de Ne 
derlanders en dit maakte de natie zwak.'' 

Multatuli was niet de enige atheist die 
zich zorgen maakte om de door religieuze 
verdeeldheid verzwakte Nederlandse cul 
tuurnatie: ook de fysioloog en vrijdenker Ja 
cob Moleschott, auteur van onder meer het 
beroemde Der Kreislauf des Lebens (1852), 
was begaan met de geestelijke ontwikkeling 
van het Nederlandse volk. Moleschott, die 

zich in 1866 liet naturaliseren tot Italiaan, 
had echter weinig vertrouwen in de moge 
lijkheid van een krachtige Nederlandse cul 
tuurnatie en riep zijn landgenoten op zich 
zelf vrijwillig als provincie bij 'Duitsland' aan 
te sluiten.f Ik hoop dat u het mij kunt verge 
ven dat ik deze bijdrage begin met twee no 
toire atheisten, De reden waarom ik hiertoe 
besloot is dat beide denkers het belang be 
klemtonen van religieuze eenheid in de ont 
wikkeling van de Nederlandse cultuurnatie. 

In april van dit jaar vindt de herdenking 
plaats van 150 jaar Aprilbeweging, de pro 
testantse protesten tegen de benoeming 
van bisschoppen in Nederland. Deze be 
noeming was aanleiding voor een grote 
protestantse petitiebeweging. Behalve tot 
petities, die in korte tijd door ruim 200.000 
mens en werden ondertekend, leidde de 
invoering van een bisschoppelijke organi 
satie tot mass ale volksprotesten. In de 
grote steden werden katholieke geestelij 
ken op straat bespot en katholieke dienst 
boden ontslagen. Protestanten meden 
winkels van katholieken. Dominees predik 
ten over de naderende godsdienstoorlog. 
Een stroom aan brochures, pamfletten, 
spotprenten en straatliedjes wakkerde de 
antikatholieke gevoelens aan.? 

De Aprilbeweging van 1853 is door ver 
schillende politieke historici, waaronder 
Siep Stu urman, verklaard als een vorm van 
'grootprotestantse' agitatie tegen katholie 
ke aanspraken op een kerkelijk bestuur," In 
dit artikel zal ik trachten de achtergronden 
van dit vermeende grootprotestantisme te 
schetsen: welke rol speelden religieuze no 
ties in het denken over de ontwikkeling van 
de Nederlandse cultuurnatie en waarom 
was dit nation ale denken in april 1853 aan 
leiding voor een volgens velen on-Neder 
landse volksopstand? 

Het Nederlandse volkskarakter 

In 1815 kwam het Verenigd Koninkrijk tot 
stand. De oprichting van deze monarchie 
vond plaats in een periode waarin grote 
veranderingen optraden in het denken 
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Spotprent uit 1853 op 
het hers tel van de bis 
schoppelijke hierarchie 
in Nederland. Links 
deinst het volk angstig 
terug, omdat er uit de 
richting van Rome een 
eindeloze stoet met bis 
schoppen en andere 
kerkelijke prelaten na 
dert. De 'tor' in het 
midden van de teke 
ning stelt Thorbecke 
voor. 

over staat en natie, met name in de Duitsta 
lige gebieden. Johann Gottfried Herder had 
hier aan het einde van de achttiende eeuw 
de culturele eigenheid beklemtoond van de 
Duitse natie, die te herleiden zou zijn uit de 
specifieke zeden en het eigen karakter van 
de Duitsers. Na 1800 was een dergelijk na 
tionaal denken aanleiding tot ideeen over 
de noodzaak van vereniging van het Duits 
talige cultuurgebied, een politiek project 
dat later door Bismarck ook daadwerkelijk 
ter hand werd genomen. In het Verenigd 
Koninkrijk van 1815, dat was ontstaan door 
de samenvoeging van Nederland en Belgie, 
trad ook nadrukkelijk het probleem op van 
culturele eenheid, waarbij vooral de ver 
schillen tussen protestanten en katholie 
ken aanieiding was voor zorg. 

Was er ook in ons taalgebied een 'Her 
der', die het volk wees op haar culturele ei 
genheid, als basis voor een nationale iden 
titeit en ter rechtvaardiging van nationale 
autonomie? Iemand van de filosofische 
postuur van Herder heeft Nederland in de 
negentiende eeuw niet gehad, of het moet 
later in de eeuw de eerdergenoemde Mole 
schott of zelfs Multatuli zijn geweest, die 
beiden in het buitenland als originele den 
kers werden beschouwd. Als we op zoek 
gaan naar een invloedrijke denker die de 
Nederlanders in de eerste helft van de 
negentiende eeuw een beeld van eigenheid 
voorhield, dan komt vooral de Utrechtse 
filosoof Philip Willem van Heusde (1778- 
1839) hiervoor in aanmerking," Deze hu- 

manist - die door tijdgenoten Praeceptor 
Hollandiae werd genoemd - wees zijn land 
genoten op de typische eigenschappen 
van de Nederlanders, die naar zijn idee 
juist binnen het nieuwe koninkrijk tot ont 
wikkeling konden komen. In 1829 schreef 
hij: 
"Niernand zal het ontkennen, dat in som 
mige talenten en zielsvermogens andere 
volken ons overtreffen: ieder mensch heeft 
de zijne, en zoo ook ieder volk: en in de Ita 
lianen zoo wel, als in de Engelschen, in 
Franschen zoo wei, als in de Duitschers is 
er veel dat uitstekend is, en aile deze in el 
kander en wij in ieder van hen bewonde 
ren; maar of men die gaven en vermogens 
alle te zamen bij een dezer volken, al is het 
in minder uitstekendheid, zoo gepast ver 
eenigd, zoo zamenstemmend vindt, als bij 
ons, daar twijfel ik aan. Niet daarin, dunkt 
mij, bestaat onze voortreffelijkheid, dat wij 
in kunsten de Italianen, in diep afgetrok 
ken onderzoek de Duitschers, in geest en 
vaardigheid en goeden smaak de Fran 
schen, in praktische beoefening van aIIes 
de Engelschen, overtreffen, of ook zelfs op 
zijde komen; maar daarin, dat het ons aan 
niets van dat aIIes ontbreekt, maar wij het 
eene met het andere z66 te zamen paren, 
dat het eene niet boven het andere den bo 
ventoon he eft, het eene niet het andere 
verduistert, gevoel en verstand vooral ge 
lijkmatig werken"!? 

Nederlanders konden zich volgens van 
Heusde niet beroepen op een bijzondere 
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gevoeligheid voor kunst, wetenschap, es 
thetiek of pragmatiek, zoals de grote Euro 
pese volken. De kracht van de Neder 
landers lag echter elders: het tekort aan 
bijzondere kwaliteiten werd namelijk 
ruimschoots gecompenseerd door een ver 
mogen tot geestelijke harmonie. Deze har 
monie zou met name mogelijk zijn door de 
specifieke religieuze eigenschappen van 
het Nederlandse volk, dat van oudsher een 
zeer humanistisch karakter zou hebben. In 
zijn vierdelige De socratische school (1834- 
1839) ontwierp Van Heusde dan ook een fi 
losofie die zou zijn toegesneden op het Ne 
derlandse volk en die bovendien gebruikt 
kon worden "voor de vorming van staats 
mannen en godsdienstleeraren."!! 

In zijn boek over Religieuze regimes 
merkt Peter van Rooden op dat kerkge 
nootschappen aan het begin van de negen 
tiende eeuw geleidelijk een andere maat 
schappelijke functie kregen. Na 1815 was er 
officieel geen sprake meer van een bevoor 
rechte kerk; kerkgenootschappen werden 
steeds meer beschouwd als zelfstandige 
gemeenschappen. Deze 'verzelfstandi 
ging' ging gepaard met een andere functie 
van de kerken, die in toenemende mate 
werden gewaardeerd omwille van de more 
le waarde en de opvoedkundige taak van de 
religie.V Bij Van Heusde is deze nieuwe rol 
van de religie nadrukkelijk terug te vinden. 
Hij hield zijn tijdgenoten een algemene 
christelijke leer voor, waarin niet zozeer 
leerstellingen, maar vooral de morele 
waarden van het christendom centraal 
stonden. 

Van Heusdes filosofie kan het beste wor 
den getypeerd als een 'christelijk humanis 
me', omdat het nadrukkelijk een beroep 
deed op de morele mogelijkheden van de 
individuele mens.P Niet een goddelijke 
leer, noch de menselijke rede lag aan de ba 
sis van de morele kracht van het Neder 
landse volk, maar een door God gegeven 
'moreel orgaan' - hij leende deze notie van 
zijn filosofische leermeester Frans Hem 
sterhuis (1721-1790).14 Ieder mens diende 
deze gedurende zijn leven zelfte ontwikke 
len. Hiertoe waren de met geestelijke har 
monie begiftigde protestantse Nederlan 
ders bij uitstek in staat. 

In dit christelijk humanisme kwamen 
traditionele onderwerpen en leerstellin 
gen, zoals de christologie, de verlossing en 
de triniteit, in een ander licht te staan. De 
leer van de drie-eenheid maakte bij Van 
Heusde plaats voor een vorm van unitaris 
me; mensen waren zelf in staat om kennis 

te verwerven van God, als basis voor more 
Ie zelfverheffing. Christus was voor hem 
niet zozeer de zoon die door God was ge 
offerd voor de zonden van de mens, maar 
hij diende ons tot voorbeeld van morele 
volmaaktheid.P Evenals Herder, zo be 
klemtoonde ook Van Heusde het eigen ka 
rakter van de Nederlanders. En evengoed 
als de Duitse denker beschouwde de filo 
soof van het Nederlandse volk deze natio 
nale eigenheid als de uitkomst van een or 
ganisch historisch proces. In zijn in 1841 
postuum verschenen De school van Polybi 
us beschreef hij de wereldgeschiedenis "als 
van een levend geheel, als van een' mensch 
in 't groot."16 

In De school van Polybius bespreekt Van 
Heusde ook de verschillen tussen de 'La 
tijnsche' en de 'Germaansche' volkenwe 
reid, een grens die in Nederland samen zou 
vallen met het onderscheid tussen het 
protestantse en het katholieke volksdeel. 
Dergelijk religieus nationalisme was niet 
academisch, zo bleek na 1830, toen het 
overwegend katholieke Belgie zich los 
maakte van het Verenigd Koninkrijk. 
Tijdens de Tiendaagse Veldtocht van 1831 
organiseerde Van Heusde een studenten 
korps van vrijwillige Utrechtse jagers, die 
werd ingezet om de grens met Belgie te be 
waken. 17 
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Ronald van Raak, au 
teur van deze bijdrage, 
als spreker tijdens de 
aan 'Staf en Storn' ge 
wijde veertiende Dag 
van de Kerkgescbiede 
nis, in november 
jongstleden gehouden 
in de aula van de Uni 
versiteit van Utrecht. 
Foto J. Labordus. 
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De Aprilbeweging en de Nederlandse 
natie 

Van Heusde is een denker die tegenwoor 
dig door weinig filosofen nog erg serieus 
wordt genomen, hoewel Ferdinand Sassen 
in zijn klassieke Geschiedenis van de uiijs 
begeerte in Nederland tot het einde der ne 
gentiende eeuw een hele paragraaf aan hem 
waagt, een eer die verder aileen is wegge 
legd voor Spinoza en voor Van Heusde's 
leermeester Hemsterhuis.l'' In de eerste 
helft van de negentiende eeuw was zijn fi 
losofie echter een begrip: de Groningse 
hoogleraar theologie Petrus Hofstede de 
Groot (1802-1888) bijvoorbeeld adoreerde 
hem. Toen hij nog student was in Gronin 
gen, zo schreef Hofstede de Groot in 1855, 
"kwam geen Utrechtenaar bij ons, noch 
een van ons te Utrecht, of Van Heusde's 
persoon en geestrigting, zijn onderwijs, zij 
ne belangrijke collegies, zijne humaniteit, 
zijne beschouwing van de verschillende 
volken en velerlei anders over Van Heusde 
was de schering en inslag der gesprekken. 
Het was, alsof men over Utrecht sprak, zoo 
men Van Heusde noemde; hij was de 
Hoogeschool, haar ziel, haar leven"!" 

Het ambitieuze streven van Van Heusde, 
om een filosofie op te stellen voor theologen 
en politici, was opmerkelijk succesvol. Hof 
stede de Groot was, samen met Iohan Frede 
rik van Oordt en Louis Gerlach Pare au, een 
grondlegger van de zogeheten 'Groninger 
richting' in de theologie. Alledrie ook waren 
zij studenten van Van Heusde. Hun onder 
linge band typeerden zij zelfs als een 'heus 
diaanse vriendschap'P' In zijn boek over De 
Groninger godgeleerden heeft Jasper Vree al 
eens gewezen op de invloed van Van Heus 
de.21 Hun theologia moralis was geen stelsel 
van plichten, maar in de woorden van Hof 
stede de Groot "eene opleiding ter verkrij 
ging van een wijsgeerig inzigt in de vorming 
der menschen tot zedelijkheid't+' 

Dergelijke inzichten vormden, zo is 
mijn these, de basis voor een protestants 
nationaal denken in Nederland. Dit natio 
nalisme had een uitsluitend karakter en 
zette vraagtekens bij het morele niveau van 
de katholieken. Een aardig voorbeeld is het 
verslag dat Petrus Hofstede de Groot in 
1852 deed van het 'eigenaardige' van de 
protestanten en de katholieken, naar aan 
leiding van een reis die hij had gemaakt 
langs de Maas en de Rijn. Hij merkte op dat 
de uiterlijke praal van de Rooms-Katholie 
ke kerk gepaard ging met innerlijke ledig 
heid, terwijl de protestantse eenvoud in de 

door hem bezochte gebieden was verbon 
den met innerlijke kracht en beschaving. 
De aantrekkingskracht van het katholicis 
me werd door Hofstede de Groot verklaard 
uit de neiging om zich te voegen naar de 
zondige en 'zinnelijke' aard van de mensen, 
wat wei moest leiden tot geestelijke ver 
vlakking.P Het Roorns-Katholicisme werd 
door hem gepresenteerd als een religie met 
weinig diepgang en een geringe individu 
ele verantwoordelijkheid, eigenschappen 
die hij onverenigbaar achtte met het Ne 
derlandse volksideaal van morele ontwik 
keling en geestelijke harmonie. 

Behalve voor theologen was de filosofie 
van Van Heusde ook van invloed op politici, 
zo blijkt uit de autobiografie van de 
Utrechtse hoogleraar chemie Gerrit Jan 
Mulder (1802-1880), een tweede leerling 
van Van Heusde die ik hier kort met u wil 
bespreken. Deze Mulder zou na de Aprilbe 
weging de centrale figuur worden in een 
conservatieve politiek beweging." Hij zegt 
als student in Utrecht zeer onder de indruk 
te zijn geraakt van Van Heusde en diens 
boeken zijn van grote invloed geweest op 
zijn geestelijke ontwikkeling.P Mulder was 
eveneens zeer beducht voor het 'zinnelijke' 
kwaad van het katholicisme. Christendom 
was voor hem een 'scheppende kracht', die 
mens en kon bijstaan in hun streven naar 
morele verheffing. De protestantse kerken 
voldeden hieraan het beste, voor zover zij 
zich tenminste niet al te leerstellig opstel 
den en ruimte lieten voor de individuele 
geloofsbeleving. Ook Mulder onderscheid 
de het 'germaanse' protestantisme en het 
'romaanse' katholicisme en vond dat dit 
laatste een bedreiging vormde voor de Ne 
derlandse volksgeest. 

Elders heb ik getracht te beschrijven 
welke groepen in Nederland in aanmerking 
zouden kunnen komen voor het predikaat 
'grootprotestanten', die volgens velen het 
initiatief hebben genomen tot de Aprilbe 
weging.26 Daartoe kwamen, zo dacht ik in 
eerste instantie, vooral in aanmerking de 
verschillende orthodox-protestantse groe 
pen uit de reveilbeweging, zoals rondom 
Isaac da Costa, Hermann Friedrich Kohl 
brugge en Guillaume Groen van Prinsterer. 
Al snel echter bleken vooral meer 'gematig 
de' groepen protestanten aan de basis te 
hebben gestaan van de antikatholieke op 
stand. Ethische theologen als Nicolaas 
Beets en Daniel Chantepie de la Saussaye 
zouden inhoudelijk in aanmerking kunnen 
komen, maar waren minder politiek gem 
teresseerd. 
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Hofstede de Groot en Mulder waren namen 
die ik wel veelvuldig tegenkwam rondom 
de Aprilbeweging. Mulder nam het initia 
tief tot de petities, die zoals gezegd in zeer 
korte tijd door zo'n 200.000 mens en wer 
den ondertekend en aanleiding waren voor 
volksprotest. De journalist Izaac Lion be 
schreef de naar zijn opvatting 'on-Neder 
landse' beroering in verschillende steden 
als volgt: "wat zeldzaam is voor ons natio 
naal karakter, op straat, in koffijhuizen, in 
de schouwburgen, in de kerken, overal 
werd gepolitiseerd, getwist en gestreden't-? 
Mulders thuisstad Utrecht was het centrum 
van antikatholieke agitatie en hij speelde 
waarschijnlijk, me de door zijn contacten 
op paleis Het Loo, een doorslaggevende rol 
in de politisering van de beweging. 

De mobilisering van koning Willem III 
gaf de protesten een nationalistisch karak 
ter. In klaagzangen in liederen, kranten en 
brochures klonk de angst door dat katho 
lieken hun gehoorzaam oor zouden laten 
hangen bij de paus en niet trouw zouden 
zijn aan het protestantse Huis van Oranje. 
Het optreden van de koning leidde ook tot 
de val van de liberale regering- Thorbecke 
en opende de weg voor wat in de eerste ja 
ren na 1853 wel het 'Aprilministerie' van 
Floris Adriaan van Hall werd genoemd.P 
Jasper Vree maakt in de bundel Stat en 
storm nogmaals duidelijk hoezeer Mulder 
contact zocht met Hofstede de Groot.29 De 
ze had de regering van Thorbecke antina 
tionaal genoemd en was de overtuiging 
toegedaan dat deze liberaal de natie gees 
telijk verwondde. Mulder nodigde Hofste 
de de Groot uit om zich aan te sluiten bij de 
door hem georganiseerde vereniging Ko 
ning en Vaderland, dat een antikatholiek, 
maar bovenal antiliberaal netwerk was van 
conservatieven en protestanten.s" 

De Aprilbeweging van 1853 was naar 
mijn overtuiging veel meer dan een op 
stand van verontrustte protestanten tegen 
de benoeming van bisschoppen. De bewe 
ging had een duidelijk politiek karakter, 
een aspect waarvan katholieken en ortho 
doxe protestanten destijds nadrukkelijk ge 
wag maakten.v Het me est in het oog 
springt natuurlijk de val van Thorbecke. 
Belangrijker nog voor de duiding van het 
politieke karakter van de Aprilbeweging is 
echter de aard van de gevoelde dreiging: 
volgens de organisatoren van de Aprilbe 
weging was niets minder dan de Neder 
landse volksgeest in het geding en daarmee 
het voortbestaan van de Nederlandse natie. 

basis vormde voor de petitiebeweging: 
"En hebben, in den jongsten tijd de ei 
schen, heeft de toon en de houding der 
Roomsch-Catholijke bevolking reeds bij 
velen achterdocht en ontsteltenis verwekt, 
hoeveel te sterker zal de naijver en span 
ning worden, hoeveel dieper de scheiding, 
hoeveel verderfelijker en gevaarlijker voor 
den bloei en de welvaart des Vaderlands, de 
strijd, wanneer, in die openlijk optredende 
en erkende hierarchie, het Ultramontanis 
me zich tegenover het Protestantisme zal 
plaatsen, het als uittartende en dagende tot 
den strijd, niet slechts op het gebied van 
Godsdienst of onderwijs, van geschiedenis 
of letterkunde, maar vooral op dat van den 
Staat zelve".32 

'Grootprotestantisme' aIs nationaIe 
ideologie 

Hofstede de Groot is al eens omschreven 
als de ideoloog van de zogenaamde "groot 
protestantse beweging".33 Het begrip 
'grootprotestantisme' kwam in de jaren 
veertig van de negentiende eeuw in ge 
bruik. De term kreeg in 1841 voor het eerst 
politieke betekenis in de protestantse reac 
ties op de onderhandelingen tussen Willem 
II en de Rooms- Katholieke kerk, die ook 
toen al de benoeming van bisschoppen tot 
onderwerp hadden. De koning zwichtte 
toen voor een protestantse protestbewe 
ging, die mede was gemitieerd door Hofste 
de de Groot, samen met zijn Utrechtse col 
lega-hoogleraar Herman Johan Royaards 
en de Amsterdamse predikant Willem 
Broes. Behalve een gedeeld antikatholicis 
me was er ook een ander element dat 

Dit blijkt ook uit het Utrechtse adres, dat de grootprotestanten bond, namelijk de idee 
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van een nationale richting in het protestan 
tisme. Dit streven naar een nationale kerk 
manifesteerde zich bijvoorbeeld in 1841 in 
de oprichting van het genootschap Tuenda, 
naar aanleiding van de petitiebeweging. 

Binnen een jaar kwam echter alweer een 
einde aan de samenwerking, toen Royaards 
en Broes het genootschap Unitas opricht 
ten, waarin zij het calvinisme presenteer 
den als de meest gerijpte vrucht van het 
Nederlandse volkskarakter. Hofstede de 
Groot ging in zijn eigen Evangelische Maat 
schappij voort met de verspreiding van het 
ideaal van een nationale kerk. De zoge 
naamde 'grootprotestanten' de den een be 
roep op religieuze overtuigingen die naar 
hun idee aansloten bij de specifieke aard 
van het Nederlandse volk en die v66r de 
Reformatie bij humanisten als Geert 
Groote en Erasmus tot ontwikkeling zou 
den zijn gekomen. Dit grootprotestantisme 
sloot aan bij de idee van een typisch Neder 
landse richting binnen de Reformatie, die 
zich kenmerkte door een afkeer van leer 
stellingen en een persoonlijke Godsbele 
ving. Deze overtuigingen zouden tijdens de 
Republiek als 'nationale' leer zijn blijven 
voortbestaan, naast bijvoorbeeld het luthe 
ranisme en het calvinisme. 

Historicus Hans Blom beklemtoonde 
dat dit nationale denken het me est tot uit 
drukking kwam in de Groninger richting 
van Hofstede de GroOt.34 De dominantie 
van verschillende buitenlandse religieuze 
overtuigingen had volgens Hofstede de 
Groot geleid tot verdeeldheid en daarmee 
tot verzwakking van het Nederlandse volk. 
In de negentiende eeuw zag hij - in navol 
ging van Van Heusde - mogelijkheden om 
deze nationale richting opnieuw tot leven 
te wekken, mits zij gebaseerd werd op "ou 
de, echt-Nederlandsche beginselen"." Het 
conservatisme van Mulder paste, van alle 
protestantse richtingen, het beste bij de 
ideeen van de Groninger godgeleerden; zij 
baseerden zich immers op dezelfde intel 
lectuele bron, namelijkVan Heusde.-" 

Slot 

Om een goed beeld te krijgen van het pro 
testants nationalisme, dat naar mijn opvat 
ting ten grondslag lag aan de Aprilbewe 
ging van 1853, wil ik ten slotte nog even 
terugkomen op die vermaledijde atheisten 
waarmee ik mijn bijdrage opende. Ook Mo 
leschott en Multatuli, zo zagen we, waren 
begaan met de morele en intellectuele ont 
wikkeling van het Nederlandse volk. Hun 

bemoeienis is in dit verband juist interes 
sant vanwege haar niet-religieuze karakter. 
In een boek over De leer der voedingsmid 
delen voor het volk (1850) beklemtoonde 
Moleschott - die overigens een leerling was 
van Mulder - de samenhang tussen voe 
ding en de geestelijke ontwikkeling van het 
volk. Van hem is de beroemde uitdrukking 
"Ohne Phosphor keine Gedanken", waar 
mee deze materialist tot uitdrukking wilde 
brengen dat goede voeding en huisvesting 
voorwaarden waren voor een geestelijk 
krachtig volk.F Zijn oproep aan de Neder 
landers om zich aan te sluiten bij de Duits 
talige gebieden toont het geringe vertrou 
wen dat deze emigrant had in het 
voortbestaan van een krachtige Nederland 
se natie. Een dergelijke band tussen stof en 
geest legde ook Multatuli, die in de jaren 
1860 zelfs een politieke 'vleesparty' wilde 
oprichten die zich moest inzetten voor 
goede voeding en huisvesting van het volk. 
Ook stelde hij voor om de ministeries van 
Rooms-Katholieke en Protestantse Ere 
diensten uit te breiden met een "departe 
ment tot uitbreiding van de kennis der na 
tuur".38 

In tegenstelling tot deze stof-denkers 
voerde in de protestants-nationalistische 
opvattingen van de Groninger godgeleer 
den rondom Hofstede de Groot en de con 
servatieven rondom Mulder een idealisti 
sche en essentialistische opvatting van de 
mens de boventoon, een opvatting die bij 
meer nationalisten in de negentiende eeuw 
- bijvoorbeeld bij de aanhangers van Her 
der - is terug te vinden. Niet in de eerste 
plaats stoffelijke zaken als voeding en huis 
vesting, maar de geestelijke eigenschappen 
bepaalden in hun visie de kracht van een 
volk. Voor de organisatoren van de Aprilbe 
weging waren dit de, in de woorden van 
Hofstede de Groot, "oude, echt-Nederland 
sche beginselen", zoals die al v66r de Refor 
matie bij Nederlandse humanisten zouden 
zijn terug te vinden. Dit mooie voorbeeld 
van 'invented tradition' toont het bestaan 
van een idee van nationaal protestantisme, 
dat een rechtvaardiging wilde zijn voor het 
bestaan van Nederland als onafhankelijke 
protestantse natie. 

Het hier beschreven nationalisme kwam 
in de jaren dertig, na de afscheiding van 
Belgie, tot ontwikkeling. Het groeide in de 
jaren veertig, als reactie op de voorzichtige 
emancipatie van de katholieken, die meer 
zichtbaar werden in het openbare leven, en 
de bloei van Thorbecke's liberalisme, dat 
een scheiding voorstond van kerk en staat. 

20 TNK JG. 6 (2003) 



De Aprilbeweging was dan ook meer dan 
een opstand tegen de benoeming van bis 
schopp en, zelfs meer dan een religieus ge 
kleurde politieke oppositie tegen Thorbec 
ke: in april 1853 stond in de ogen van 
vermeende grootprotestanten het voortbe 
staan van de Nederlandse natie op het spel. 

Toen in de loop van de jaren 1850 de li 
beralen het verloren politieke terrein her 
wonnen, won ook de politieke idee van een 
duidelijke scheiding van kerk en staat en 
verloren deze protestants nationalisten 
hun bestaansgrond. Mulder verlietin 1857, 
vlak voor de val van de conservatieve rege 
ring-Van der Brugghen, gedesillusioneerd 
de politiek.P" De Groninger richting van 
Hofstede de Groot kreeg in deze jaren 
steeds meer concurrentie van de mo 
derne theologte." Door de afnemende zeg 
gingskracht van dit religieus geinspireerde 
nationaal denken verdween ook een be 
langrijk politiek vuur onder het antikatholi 
cisme en dit is wellicht een reden waarom 
in Nederland de laatste anderhalve eeuw 
openbare en gewelddadige religieuze strijd 
ondenkbaar was. 

Misschien maken we aan het begin van de 
eenentwintigste eeuw opnieuw een kente 
ring mee, nu in de politiek steeds vaker een 
onderscheid wordt gemaakt tussen de 
'christelijke' en de 'islamitische' volkenwe 
reid. Dit maakt een beroep op theologen en 
politici, zoals ook Van Heusde deed, weer 
actueel. In tegenstelling tot deze prote 
stantse nationalist zou ik echter niet willen 
pleiten voor een nationaal denken dat 
ruimte geeft aan religieuze uitsluiting. Een 
nieuwe generatie theologen en politici 
heeft nu tot taak ervoor te zorgen dat religi 
euze strijd in Nederland, nu mogelijk tus 
sen Rooms- Katholieken en protestanten 
enerzijds en moslims anderzijds, ook in de 
toekomst ondenkbaar blijft. 

Dr. Ronald van Raak (1969) is filosoof en 
historicus, verbonden aan de vakgroep 
Geschiedenis van de Universiteit van Am 
sterdam en medewerker van het 
Wetenschappelijk Bureau van de SR Adres: 
Admiraliteitstraat 86,1018 KP Amsterdam; 
e-mail: ronald.van.raak@hum.uva.nl. 
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8 november 2003 
Bad Bentheim 

15e dag van de kerkgeschiedenis: 

Bentheim en Nederland 
Vijf eeuwen kerk aan de grens 

Organisatie: 
Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 
Kerkhistorische werkgroep van de Ev. - Ref. Kirche, 

Synodalverband Grafschaft Bentheim 

- Met rondleiding door het kasteel - 
Uitstekend per trein bereikbaar 

- Toegang gratis - 
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PERSOONtI]K PROFIEL 

Naam, voornaam/voorletter(s} 
Selderhuis, Herman Iohan. 

Geboortejaar en -plaats 
21 mei 1961, Enschede. 

Studierichting en -plaats 
Theologische Universiteit Apeldoorn. 

Wat is/zijn uw huidige functie(s}? 
Hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht 
(TUA), directeur Instituut voor Reformatie 
onderzoek. 

Hoe luidt de titel van uwvoornaamste pu 
blicatie tot op hedent 
'Voornaamste'? Er valt niet veel te kiezen, 
want de keuze is slechts tussen 'Huwelijk 
en echtscheiding bij Martin Bucer' (Leiden 
1994) en 'God in het midden: Calvijns Theo 
Logie van de Psalmen' (Kampen 2000). 

Waarover gaat uw huidige voornaamste 
onderzoekt 
Een onderzoek naar theologie en geschie 
denis van de theologische faculteit van 
Heidelberg in de bloei jaren 1583-1622. Ver 
der werk ik aan de editie van Calvijns Psal 
mencommentaar (1557) in het kader van 
de nieuwe wetenschappelijke uitgave van 
Calvijns werken. 

Hebt u een favoriete bijbeltekst. Zo ja, 
welket 
Ps. 116: 1 'Ik heb de HERE lief, want Hij 
hoort mijn stem, mijn smekingen.', omdat 
dit het hoogste is wat een mens kan zeggen 
en de tekst aangeeft dat Gods houding de 
oorzaak van mijn liefde is. 

Wie is uw favoriete figuur uit de geschie 
denis van het christendom? 
Lastige vraag. Ik zou zeggen Martin Luther 
omdat hij de dingen van het Evangelie zo 
direct en persoonlijk weet te zeggen en om 
dat hij zo heerlijk, en soms zo onaange 
naam eerlijk is. Maar Dietrich Bonhoeffer 
hoort daar eigenlijk ook bij. Die lees ik da 
gelijks en bij hem is het de combinatie van 
zijn levensgang en zijn theologie die me 
fascineert. 

Stel: u krijgt een jaar volledige vrijheid om 
u aan studie en onderzoek te wijden. Wat 
gaatudoen? 
Ik zou wei eens een biografie willen schre 
ven over een zestiende-eeuwse theoloog 
die behoort tot die grote groep mens en die 
veel geschreven, gedaan en betekend heb 
ben en toch nooit de 'top tien' hebben 
gehaald. Daar zijn nog zoveel van die inte 
ressante figuren en er is nog zoveel bron 
nenmateriaal. Maar ja, een jaar is wei kort, 
nietwaar? 

Wat is uw favoriete boek op uwvakgebied? 
Bij het nadenken over deze vraag kwam ik 
tot zo'n twintig stuks. Dat zal wei een beet 
je teveel zijn voor deze rubriek, of niet? 

Welk recente publicatie op uw vakgebied 
heeft veel indruk op u gemaaktt 
Arnold Angenendt: Geschichte der Religio 
sitdt im Mittelalter ( 1997). En dit zijn de 
redenen: een ideale combinatie van ver 
schillende genres geschiedenis, prachtig 
geschreven, mooi uitgegeven, betaalbaar, 
inzichtgevend en in ieder geval onmisbaar 
voor ieder die zich met de Reformatie be 
zighoudt. 

Welk boek op uw vakgebied zou beslist 
ooit geschreven moeten worden, zij het 
niet noodzakelijk door u zeIf? 
Het me est dringend is een nieuw handboek 
Nederlandse Kerkgeschiedenis, maar daar 
wordt sinds kort dan ook hard aan gewerkt. 
Daarnaast moet er een goed boek over de 
Vrijmaking van 1944 komen. 

Is er een ontwikkeling op uw vakgebied 
die u betreurt; zo ja, welket 
Als eerste denk ik bij deze vraag aan het feit 
dat het steeds moeilijker wordt in het Ne 
derlands over niet-Nederlandse kerkge 
schiedenis te publiceren. De Anglo-Ameri 
kanisering zorgt er ook op dit gebied voor 
dat een deel van het Nederlandse lezerspu 
bliek buitengesloten wordt. In dat verb and 
zorgt de teruggang van de kennis van de 
klassieke talen voor een verdere verenging 
van het onderzoek. 
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Is er een ontwikkeling op uw vakgebied 
die u toejuicht; zo ja welke? 
In het verlengde van het vorige antwoord 
is er dan de vreugde over wat er in de Ne 
derlandse kerkgeschiedenis gepresteerd 

wordt, waarbij dit tijdschrift een belang 
rijke rol speelt. Zo kan ook de dringend 
gewenste communicatie tussen kerkhisto 
rici en algemene historici bevorderd wor 
den. 

EVENENIE TEN ~~---------------------- 
Francicus Xaverius en de Iezuieten in Am 
sterdam. 
31 januari tot en met 21 april 2003. 
Museum Amstelkring, Oudezijds Voor 
burgwal40, Amsterdam, tel. 020 6246604. 

Naar aanleiding van de 450e sterfdag van 
Franciscus Xaverius (1506-1552) is een ten 
toonstelling over deze heilige te zien. De je 
zuiet Xaverius werd als telg van een adellijk 
geslacht in Navarre geboren in 1506. Na 
theologie gestudeerd te hebben in Parijs 
werd hij in 1539 priester gewijd. Xaverius 
was betrokken bij de oprichting van de je 
zuitenorde ook wei de Broederschap of So 
cieteit van Jezus genoemd. Zijn grote faam 
verkreeg hij door vanaf 1540 in Azie als mis 
sionaris werkzaam te zijn in onder andere 
India, Sri Lanka en Japan. Hoewel hij nooit 
in de Noordelijke Nederlanden is geweest 
heeft hij toch een grote invloed gehad. 
Blijkbaar zag men in zijn leven en beke 
ringsactiviteiten in vijandig gezinde landen 
parallellen met de situatie in ons land. In 
het 17e-eeuwse Amsterdam werden er drie 
huiskerken door de jezuleten 'bemand'; De 
Krijtberg aan het Singel, De Zaaier aan de 
Keizersgracht en De Papagaai in de Kalver 
straat. De kerk De Krijtberg werd zelfs ge 
wijd aan Xaverius. Op de tentoonstelling is 
dan ook bijvoorbeeld een 18e-eeuwse pen 
tekening te zien van het interieur van De 
Krijtberg. 

Daarnaast zijn er objecten en afbeeldin 
gen te zien die te maken hebben met het le 
ven van Xaverius en de jezuietenorde, 
waaronder een prachtige, vroeg 18e-eeuw- 

se, armreliekhouder gewijd aan deze heili 
ge. Deze reliekhouder met een fragment 
van de rechterarm van Xaverius werd door 
de Utrechtse zilversmid Nicolaes Verhaer 
(1685/86-1750) vervaardigd. 

Een zeer bijzonder object is de reliek 
houder met de rozenkrans van Xaverius uit 
1657. In de reliekkast houden drie engelen 
de uit ca. 1540 stammende rozenkrans van 
Xaverius vast. Waarschijnlijk he eft Xaverius 
deze rozenkrans rond deze tijd verkregen 
en meegenomen naar Japan. Na vele om 
zwervingen valt de rozenkrans in Holland 
se handen als Piet Hein in 1624 de stad Ba 
hia (Zuid-Amerika) verovert. Een aantal 
katholieke geestelijken wordt naar Amster 
dam meegenomen waar ze in het Rasphuis 
worden ondergebracht. De katholieke ju 
rist Albert Coenraets Burgh (1593 - 1647) 
slaagt erin de rozenkrans terug te kopen 
van de calvinistische kapers. Wanneer Ma 
ria de Medici (1573 -1642) in 1638 Amster 
dam bezoekt wil ze graag in het bezit ko 
men van deze beroemde en belangrijke 
rozenkrans. Tegenover Amalia van Solms, 
prinses van Oranje maakt ze haar verlan 
gen duidelijk. Albert Burgh is dan burge 
me ester van de stad geworden en is bereid 
op het verzoek in te gaan. De rozenkrans 
belandt in handen van de uit Frankrijk ver 
dreven vorstin. Uiteindelijk vindt Maria de 
Medici een toevluchtsoord in Keulen waar 
ze op de feestdag van Xaverius, 3 december 
1641, de rozenkrans aan de stad schenkt. 
De Augsburgse broeder Anton Klemens SJ 
vervaardigt in 1675 de schrijn waarin vanaf 
die tijd deze rozenkrans is te bewonderen. 
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BOEK fE WS ~------------------------- 
Besprekingen 

• Kaj van Vliet, In kringen van kanunni 
ken. Munsters en kapittels in het bisdom 
Utrecht, 695-1227. Zutphen [Walburg Pers] 
2002 - 504 p. + blad met corrigenda - ISBN 
90-5730-229-2 - € 44,95. 

Dit proefschrift, op 28 november 2002 
aan de Universiteit van Amsterdam verde 
digd, gaat over en rondom kanunniken, 
priesters die samenleven in een munster 
(monasterium canonicorum) of een ka 
pittel (kanunnikengemeenschap) in het 
bisdom Utrecht tussen 695 en 1227. Door 
gaans ontstond een dergelijke gemeen 
schap rond een bisschoppelijke kerk. De 
ertoe behorende priesters waren nauw be 
trokken bij de liturgie in die kerk en bij het 
bestuur van de bisschop in zijn diocees. In 
de beginfase droegen zij ook bij aan de ker 
stening van Europa. Tot hun taak rekenden 
zij de zorg voor de plaatselijke parochie, de 
opvang van arme en behoeftige mensen, 
en aandacht voor de pelgrims. Dergelijke 
gemeenschappen waren ontstaan in de la 
te Oudheid: anders dan monniken zijn de 
hier bedoelde priesters geen kloosterlin 
gen, maar leven zij volop in "de wereld". In 
het eerste hoofdstuk beschrijft Van Vliet 
hun ontwikkeling in Noord-Gallie, Hij gaat 
in op de regelvorming onder bisschop 
Chrodegangvan Metz (742-766) en de her 
vormingen, aangebracht door de synodes 
van Aken (816-818/819). 

In het middeleeuwse bisdom Utrecht, 
dat grofweg alle provincies van het huidige 
Nederland behalve Groningen, Noord-Bra 
bant en Limburg, en daarnaast enkele ge 
deelten aan gene zijde van de Duitse grens 
(een deel van graafschap Bentheim en Em 
merik) omvat, waren er in het begin van de 
elfde eeuw volgens de auteur twaalf bis 
schoppelijke canonic ale instellingen: te 
Utrecht (2x), Deventer, Odilienberg (buiten 
het eigenlijke bisdom gelegen), Elst, Tiel, 
Emmerik, Oldenzaal, Stavoren, Dokkum, 
Middelburg, Monster. De kanunniken wa 
ren verbonden aan kerken, wier heiligen 
namen en reliekenschat enige aantrek 
kingskracht hadden. Aileen bij Middelburg 
zijn er geen aanwijzingen voor een lokale 
heiligencultus. Naast genoemde instellin 
gen zijn er nog kleinere gemeenschappen 
van kanunniken te Leeuwarden en Gendt 

(cella's) en de grafelijke stichtingen te Eg 
mond en Elten. Van Vliet bespreekt elke ge 
meenschap afzonderlijk, de vermogenspo 
sitie, de archeologie en bouwhistorie van 
betrokken kerken en gebouwen. In het 
tweede hoofdstuk van het boek, dat de pe 
rio de 695-834 beslaat, gaat hij in op de rol 
van kanunniken in de wordingsgeschiede 
nis van het bisdom en hoe zij onderdeel 
waren van de Frankische kerkstructuur. 
Het derde hoofdstuk beschrijft de moeilijke 
tijd, waarin het rijk verscheurd werd, de 
Utrechtse zetel naar Deventer werd ver 
plaatst en onder Balderik weer naar 
Utrecht terugkwam. Nagegaan wordt welke 
consequenties er waren voor de kanunni 
ken in de diverse plaatsen en wat nieuwe 
initiatieven (Wadenoijen, Odilienberg en 
Sijsele bij Brugge) en adellijke monasteria 
(Tiel, Egmond, Elten) opleverden. De we 
deropbloei in de tiende eeuw ging gepaard 
met een restauratie van heiligenverering. 

De elfde eeuw zou men kunnen be 
schouwen als een periode van modernise 
ring en herleving van het kapittelwezen in 
het Duitse Rijk en ook in het bisdom 
Utrecht als onderdeel daarvan (h. IV en V). 
Er vonden diverse transformaties plaats. Zo 
kregen sommige kapittels een eigen ver 
mogen, onder zelfstandig bestuur van een 
proost: andere werden gedegradeerd tot fi 
liaalkapittels of proosdijen: weer andere 
verloren hun collegiaal karakter volle dig en 
werden gewone parochiekerk. In de tweede 
helft van de elfde eeuw kwamen er in de 
stad Utrecht drie nieuwe kapittelkerken, 
zonder parochiefunctie, en een abdijkerk 
bij. De kanunniken aan de nieuwe kerken 
aldaar werden niet met zielzorg belast, 
maar met de zorg voor de liturgie in het 
koor, zodat zij in dat opzicht veel op mon 
niken leken. Ook ging de bisschop - mede 
als gevolg van de combinatie van geestelijk 
en wereldlijk bestuur - over tot hervormin 
gen in het bestuur van het bisdom: de ta 
ken van proost en aartsdiaken werden ge 
herdefinieerd en soms in een hand gelegd. 
Het zesde en laatste hoofdstuk, "De veer 
kracht van het seculiere kapittel (1100- 
1227)" gaat in op de gevolgen van de gees 
telijke vernieuwingen, reeds ingezet met 
het Lateraans concilie (1059), voor het ka 
nunnikenwezen in het bisdom. Vanaf 1120 
waren daar diverse stichtingen van regulie- 

TNK IG. 6 (2003) 25 



ren, norbertijnen en diverse kloosterorden. 
Toch hielden de meeste seculiere kapittels 
zich goed staande, mede door een duidelij 
ke distantie tussen proost en bisschop. Van 
Vliet sluit zijn boek af bij het einde van het 
episcopaat van bisschop Otto (1227), om 
dat in het begin van de dertiende eeuw de 
traditionele inrichting van het gemeen 
schappelijk leven volgens de Akense regel 
wordt verlaten en de peri ode nadien ge 
kenmerkt wordt door de komst van de be 
delorden in het bisdom. Bijlagen bij het 
boek zijn de vermelding van feestdagen uit 
de Utrechtse kalender tot ca. 1200, de kerk 
wijdingsdagen van kapittelkerken in het 
bisdom en een lijst van proosten en dekens 
in getuigenlijsten van bisschoppelijke oor 
konden (1058-1118). 

De bekende mediaevist M.P. van Buijte 
nen, destijds rijksarchivaris in Friesland en 
Utrecht (+1998), huldigde het standpunt 
dat over de Middeleeuwen de bronnen zo 
schaars zijn, dat een goed gepresenteerde 
reconstructie stand houdt, totdat het te 
gendeel aangetoond wordt. Dat gevoel had 
ik meermalen bij lezing van dit proef 
schrift. De her en der tot zekerheden verhe 
ven plausibele beweringen leiden in dit 
boek een geheel eigen leven. Zo kan men 
zich afvragen of Monster wei een bisschop 
pelijk kapittel heeft gehad. Toekomstig spe 
cialistisch onderzoek zal moeten uitwijzen 
of Van Vliet in deze en dergelijke kwesties 
gelijk he eft. Ook mag ik stellen dat de ziens 
wijzen over de ontwikkeling van seendker 
ken actueler zijn dan gepresenteerd (o.a. p. 
315-316). Men zie hiervoor: E.H. Bary en 
M.P. van Buijtenen, 'Synode en seend. 
Doorwerking in middeleeuws Friesland', 
in: G. Ackermans e.a. (red.), Kerk in Beraad, 
(afscheidsbundel voor prof. Jan van Laar 
hoven 1991, p. 103-123). 

De betekenis van dit proefschrift is gele 
gen in het synthetisch karakter van het ver 
spreid materiaal over het kanunnikenwe 
zen in het bisdom. Het was voor de auteur 
mogelijk om tal van wendingen aan vroe 
gere visies te geven, te bevestigen of weer te 
ontkennen. Zo accepteert hij het gegeven 
dat Friesland ten oosten van de Vlie van 
meet af tot het Oost - Frankische rijk van Lo 
dewijk de Duitser behoord zou hebben en 
niet tot het Middenrijk van Karel de Kale (p. 
134) en het feit dat er te Dokkum er twee 
kerken bestonden nog v66r de komst van 
de norbertijnen in 1170 (p, 263). Het boek 
he eft zeer verzorgde kaarten, plattegron 
den en index. Afbeeldingen van heden 
daagse overblijfselen of opvolgers uit vroe- 

gere tijd maken het boek aantrekkelijk. 
Losbladig is een blad met corrigenda (72 
items) toegevoegd: onmisbaar, omdat het 
hier niet zozeer om drukfouten gaat, maar 
om tal van onjuistheden van inhoudelijke 
aard. Van Vliet heeft met zijn studie een be 
langrijke bijdrage geleverd aan onze kennis 
van de geschiedenis van het bisdom 
Utrecht en de ontwikkeling van de bis 
schoppelijke kapittels in het bijzonder. 
(Guus Bary) 

• Remi van Schalk (eindred.), Geurt Col 
lenteur en Anne de Valk, Onder vele torens. 
Ben geschiedenis van de gemeente Bedum. 
Bedum [Uitgeverij Profiel] 2002 - 406 p. - 
ISBN 90-5294-267-6 - € 32,50. 

Dit lijvig boek over het Noord-Groning 
se Bedum en omliggende dorpen als On 
derdendam. Zuid- en Noordwolde verdient 
in dit tijdschrift aandacht vanwege de pro 
minente rol die de kerkgeschiedenis daarin 
speelt. De toepasselijke titel legt daarvan 
getuigenis af. Tien auteurs hebben afzon 
derlijk of gezamenlijk een deel van de ge 
schiedenis van deze (burgerlijke) gemeente 
verzorgd, terwijl een afzonderlijke beeldre 
dactie gezorgd he eft voor fraaie afbeeldin 
gen en kaarten. Wei is het zo dat de periode 
tot 1800 in slechts een hoofdstuk wordt ge 
centreerd, tegenover de laatste twee eeu 
wen die in negen hoofdstukken behandeld 
worden rond grofweg zeven themas: bevol 
king, ruimtelijke ontwikkeling, economi 
sche ontwikkeling, rijkdom en armoede, de 
Tweede Wereldooriog, bestuur en politiek, 
kerk en samenleving (de laatste twee items 
in twee hoofdstukken). 

In het eerste hoofdstuk van het boek 
schetst Van Schalk, historicus aan de Rijks 
universiteit van Groningen en tevens eind 
redacteur van het hier besproken boek, de 
ontwikkeling van Bedum c.a. tot aan het 
einde van de achttiende eeuw. Hij gaat - af 
gezien van economische, rechterlijke en 
waterstaatkundige ontwikkelingen - in op 
de verhalen over de heilige Walfridus, op 
Bedum als bedevaartplaats en op het kruis 
wonder ter plaatse in 1214. Ook beschrijft 
hij de parochies en kerkbouw v66r de Re 
formatie, de niet al te moeilijke invoering 
van de Reformatie in Bedum (priester Jo 
hannes Clant ging eigener beweging over 
tot het nieuwe geloof), de problemen rond 
de rechtzinnigheid aan het begin van de ze 
ventiende eeuw en het voortlevend katho 
licisme op enkele dorpen in Noord-Gro 
ningen, waaronder Bedum. 

Afgezien van de twee afzonderlijke 
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hoofdstukken over de kerk(en) na 1800 
worden wij ook in andere hoofdstukken 
over de religieuze situatie ter plaatse gem 
formeerd, in tekst en tab ellen. De vanouds 
dominerende Hervormde Kerk verloor ten 
gevolge van de Afscheiding van 1834 en 
vooral de Doleantie van 1886 aan invloed. 
In de eerste helft van de twintigste eeuw 
was de helft van de inwoners gereformeerd. 
De 'vrijmaking' van 1944 vond in Bedum 
ruime bijval (64-66). De religieuze ver 
scheidenheid keert terug in diverse kerke 
lijke instellingen, zoals onderwijs (194-199) 
en armenzorg (210-216) of in de politiek 
(239-250,307-313). 

Freek Faber, Sible Harmsma en Remi 
van Schalk zijn de auteurs over het kerkeJijk 
leven na 1800. In het eerste gedeelte van 
hoofdstuk VII ('kerk, cultuur en samenle 
ving van circa 1800 tot de Tweede Wereld 
oorlog'), dat tot 1890 loopt, wordt ingegaan 
op de doorwerking van de Verlichting op 
het platteland, de theologie van de rede, de 
reacties daarop (de synode van Dordt van 
1618 had veel aanhang in de plattelands 
milieus in het noorden van het land), de Af 
scheiding (Ulrum, met Hendrik de Cock als 
predikant, ligt niet eens zover van Bedum 
!), de Hervormde Kerk, de Doleantie van 
1886 (in Bedum in 1887). Landelijke be 
kendheid kreeg ds. T. Bos, die van 1881- 
1901 gereformeerd predikant in Bedurn 
was, een fel tegenstander van de theologi 
sche denkbeelden van Abraham Kuyper. 
Katholieken kwamen vanaf de tweede helft 
van de negentiende eeuw uit hun schulp. 
Het tweede gedeelte van dit hoofdstuk, van 
1890-1940, laat de hoogtij van de verzuiling 
in Bedum zien. Het gaat onder meer over 
de vorming van een orthodox-protestantse 
zuil en de verzuiling van katholieken - 
vooral onder grote bezieling van pastoor 
EA. Paping (1917-1932) - en vrijzinnigen. 
Dit betekent vele verenigingen, maar ook 
onderling weinig 'sociale' contacten. In 
hoofdstuk X, 'kerk, verzuiling en sociaal 
cultureel leven na de Tweede Wereldoor 
log', komt vooreerst de kerkscheuring tus 
sen de synodalen en bezwaarden in de 
gereformeerde gemeenschap ter sprake. In 
Bedum, Zuidwolde en Onderdendam had 
die ook ingrijpende gevolgen voor het on 
derwijs, het verenigingsleven en gezins 
zorg. De verzuiling in de jaren veertig en 
vijftig ging door, maar de eerste problemen 
in het kerkelijk leven dienden zich aan 
(sport, televisie, jeugd). Zowel de ontzui 
ling enerzijds als kerkelijke vernieuwing na 
1960 komen ter sprake, onder meer aan de 

hand van notulen van kerkenraad of pa 
rochie. 

Dit boek is weliswaar op de eerste plaats 
van lokaal belang, maar gaat toch dit lokale 
karakter te boven daar het de godsdienstige 
verscheidenheid op het Gronings platte 
land manifesteert. De kerk krijgt in het boek 
de aandacht die zij verdient. Er zijn diverse 
bijlagen, waaronder een lijst van pastores 
en predikanten in de parochie/statie en de 
onderscheiden kerkelijke gemeenten. Voor 
wie bezig is om op lokaal niveau een 
(kerkigeschiedenis te schrijven kan dit boek 
inspirerend werken. (Guus Bary) 

• Armando Lampe, Mission or submission? 
Moravian and Catholic missionaries in the 
Dutch Caribbean during the 19th century, 
(Studies in the History of Christianity in the 
Non-Western World, Band 4!VoI.4), Gottin 
gen [Vandenhoeck & Ruprecht] 2001. - 244 
p. - ISBN 3-525-55963-1 - € 42.00. 

De Arubaanse roorns-katholieke pries 
ter Armando Lampe, die in 1988 in Amster 
dam (VU) promoveerde op een proefschrift 
(Yo te mombro libertad) over kerk en staat 
ten tijde van de slavernij op Curacao (1816- 
1863) is verder doorgegaan met zijn onder 
zoek naar de kwestie kerk en slavernij in de 
Caribbean. Hij begint zijn studie met een 
nadere bepaling van de term 'Caribbean' 
en de stand van zaken in het debat over sla 
vernij en de afschaffing ervan in Nederland 
en de Nederlandse gebieden in de Caraibi 
sche regio. De Moravische Broeders, ofwel 
Hernhutters, of Evangelische Broeder Ge 
meente of in het Sranantongo 'Anitri', ge 
sticht door Graaf L. von Zinzendorf, waren 
al in 1732 in de Caribbean voor zendings 
werk, in Suriname in 1735. De zendelingen 
(handwerklui) werkten met en voor slaven 
en hadden zelf ook nog eens slaven, even 
als de roorns-katholieke kerk in de regio. 

Lampe schetst eerst de geschiedenis van 
christendom en slavernij in de regio en 
wijst erop dat de Moravische Broeders de 
policy van non-interventie ten opzichte 
van de overheid en slaveneigenaars aan 
hielden. In de regio zijn wei gevallen be 
kend van duidelijke opstanden en wrijvin 
gen, zoals de PaptistWar (Jamaica 1832), en 
de kwestie van de gevangenneming van de 
moravische zendeling Pfeiffer in 1832 op 
Jamaica. Dan komt hij toe aan de behande 
ling van de kwestie rond Otto Tank in Suri 
name. Deze zendingsleider schreef in 1848 
op reis in Nederland, een openbare brief 
aan de eigenaars en overheid omtrent de 
slavenbehandeling en pleitte voor af- 
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schaffing. Dat kwam de broeder gemeente 
gezien haar beleid niet goed uit. De analyse 
van Lampe is dat Tank eigenlijk helemaal 
niet zo tegen de slavernij was maar aller 
eerst wilde dat de slaven christen werden. 
Dit in tegenstelling tot het beeld dat binnen 
de broeder gemeente van Otto Tank ge 
schapen is als een held en tegenstander 
van de slavernij (er is in Paramaribo zelfs 
een school naar hem genoemd!). Vervol 
gens behandelt Lampe, bij wijze van verge 
lijking, de houding van de rooms-katholie 
ke kerk op Curacao ten opzichte van de 
slavernij. Hij focust op de apostolisch-vica 
ris M. Niewindt, die ook geldt als de eman 
cipator van de slaven en nota bene zelf een 
slavenplantage had. 

Lampe he eft archiefonderzoek gedaan 
en komt met nieuw materiaal om allerlei 
beelden rond kerk en slavernij gedegen bij 
te stellen. Hij behandelt niet de hele histo 
rie en niet alles van de Westindische winge 
westen. Maar wat bij aanbiedt is exempla 
risch. Hij voegt 24 documenten (brieven, 
statements en rapporten) toe die in het Ar 
chiv der Bruder-Unitat te Herrnhut zijn, 
vertaald in het Engels. Zijn conclusie op ba 
sis van deze twee gevallen is dat zending en 
missie erg weinig bijgedragen hebben aan 
de anti-slavernij beweging, integendeel het 
proces naar de afschaffing juist vertraagd 
hebben. Lampe is een van de weinige aca 
demici in de Caribbean die veeltalig is en 
dus allerlei bronnen kan raadplegen. Dat 
heeft hij met zwier en accuratesse gedaan. 
En met passie omdat hij in zijn werk duide 
lijk stelling neemt, ook tegen het kolonia 
lisme en de kerk van toen en nu. 

Deze publicatie betreft een periode in 
de Nederlandse kerkgeschiedenis van de 
negentiende eeuw waarin actie tegen de 
slavernij nauwelijks voorkwam. Iuist nu het 
debat over het aandeel van Nederland in de 
slavenhandel en de slavernij op gang komt 
(denk aan de recente onthulling van het 
slavernij monument in Amsterdam) is het 
dienstig dat betrokkenen en dat is iedere 
Nederlander en kerkganger/lid van deze 
studie kennis neemt. De vraag van de titel 
is dankzij Lampe duidelijk te beantwoor 
den. (Joop Vernooij) 

• Christoph Joosten, Das Christkonigsfest. 
Liturgie im Spannungsfeld zwischen From 
migkeit und Politik, (Pietas Liturgica, Stu 
dia. Interdisziplinare Beitrage zur Liturgie 
wissenschaft, vol. 12), Tiibingen-Basel 
[Francke] 2002. - 444 + 39 p. - ISBN 3-7720- 
3271-0 - € 74.00 

Oudere generaties Nederlandse katho 
lieken hebben aan het einde van kerkdien 
sten, maar ook wel ter afsluiting van profa 
ne bijeenkomsten binnen de eigen zuil, 
veelvuldig (staandebeens en met-de-borst 
vooruit) het formidabele lied van Herman 
Schaepman gezongen: 'Aan U, 0 Koning der 
Eeuwen'. Sinds 1925 zongen zij het steevast 
op het feest van Christus Koning, dat in 
datzelfde jaar door paus Pius XI was inge 
steld. De populariteit van het lied is inmid 
dels terug gelopen, maar toen in september 
2002 de Nederlandse kerkprovincie voor 
een goed doel 'katholieke ringtones' (voor 
mobieltjes) introduceerde, bleek het de 
meest favoriete melodie, zij het op de voet 
gevolgd door 'Te Lourdes op de bergen'. Wie 
deze ringtone wil downloaden, realisere 
zich wel dat Herman Schaepman met de 
'Koning der Eeuwen' niet Jezus Christus be 
doelde, maar de bisschop van Rome, meer 
in het bijzonder de geplaagde Pius IX ... Het 
lied vormde immers het slot van de Pius 
cantate, die in 1871 in Amsterdam voor het 
eerst ten gehore werd gebracht. 

In deze studie van Christoph Joosten, 
die hij in 2000 als dissertatie verdedigde 
aan de katholieke theologische faculteit 
van de Ruhr- Universitat Bochum (promo 
tor Irmgard Pahl), wordt de ontwikkeling 
van het feest van Christus Koning onder 
zocht. Achtereenvolgens behandelt Joosten 
de bijbelse en theologische basis van het 
feest, de officiele pauselijke instelling van 
het feest en wat daaraan vooraf ging, de li 
turgische teksten die destijds samengesteld 
en tenslotte de theologische en praktische 
receptie van het feest, waarbij hij zich op 
Duitsland concentreert. 

De notie van Christus als koning gaat te 
rug op de geschriften van het Nieuwe Tes 
tament. Een (deels oud-testamentische) 
koningsideologie is daar present en heeft 
ook ingang gevonden in de liturgie, met na 
me die van de kerst- en de paastijd. Langs 
die weg kreeg het betekenis in de religieuze 
mentaliteit. Dat paus Pius XI in 1925 be 
sloot een apart feest rond Christus Koning 
(laatste zondag van oktober) in te voeren, 
houdt verband met de maatschappelijke 
en politieke positie van de kerk in de ne 
gentiende en het begin van de twintigste 
eeuw. De leiding van de kerk zag zich 
destijds geconfronteerd met politieke stro 
mingen (liberalisme, socialisme, commu 
nisme) die haar invloed op het maatschap 
pelijk leven probeerden terug te dringen, 
met succes. Te denken valt bijvoorbeeld 
aan het verlies van de zogeheten Pauselijke 
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Staat in 1870, dat de genoemde Pius IX zo 
pijnlijk trof. In reactie op deze ontwikkeling 
ontstond in kerkeJijke kring de behoefte de 
idee van het koningschap van Christus na 
drukkelijk in de maatschappij present te 
stellen. Dat gebeurde door een polemisch 
aspect van de oudere en populaire cultus 
rond het H. Hart van Jezus te beklemtonen: 
Christus eiste als koning het universele ge 
zag op over de maatschappij, als een recht 
dat hem toekwam. Zijn kerk, de rooms-ka 
tholieke welteverstaan, mocht geen margi 
nale beweging zijn. In de laatste decennia 
van de negentiende eeuw zijn diverse lan 
den aan het H. Hart toegewijd; in 1899 ge 
beurde dat zelfs met de gehele mensheid. 
De verloren invloed moest als het ware 
langs devotionele weg worden heroverd. 
Een korte, maar intensieve en wereldwijde 
campagne ten gunste van de instelling van 
een apart feest werd in 1925 door Pius XI 
gehonoreerd. De campagne startte in 1922, 
bij het begin van het pontificaat, in welk 
jaar Pius XI ook de oprichting van de Ka 
tholieke Actie had gelast, die een verwant 
doel nastreefde: katholieke leken dienden 
hun sociale verantwoordelijkheid gestalte 
te geven en als zodanig meer op de voor 
grond te treden. 

Met de encycliek "Quas primas" van 11 
december 1925 werd het feest voor de we 
reldkerk verplicht gesteld. In de motivatie 
valt vooral de afwijzing van nieuwe en 
krachtig concurrerende levensbeschou 
wingen op. Tegen die contestatieve achter 
grond laat zich verstaan dat vooral in de ja 
ren dertig de Christus Koning devotie 
onder Duitse katholieken grif ingang yond. 
De liturgische teksten van het feest verwij 
zen vooral naar Christus' heerschappij op 
de aarde en klinken in huidige oren uitda 
gend en soms zelfs triomfalistisch. Na de 
Tweede Wereldoorlog lukte het nog enige 
tijd bij de Christus Koning-beweging van 
de jaren dertig aan te sluiten. Maar tegen 
het einde van de jaren vijftig bleek het feest 
reeds aan aantrekkingskracht heeft inge 
boet - een ontwikkeling die sindsdien heeft 
doorgezet. Het feest maakt nog steeds deel 
uit van de liturgische kalender. De meer pa 
thetische en offensieve passages uit de ora 
ties en hymnen zijn tijdens de liturgieher 
vorrning van na Vaticanum II verwijderd. 
Toch blijkt het idee van Christus' universeel 
koningschap maar moeilijk te accorderen 
met de moderne religieuze mentaliteit, 
waarin Christus vooral als broeder en ul 
tiem voorbeeld van solidariteit met armen 
en gemarginaliseerden figureert. 

Joosten heeft niet alleen de officiele ver 
klaringen en liturgische teksten geanaly 
seerd, maar ook preken, liederen en de 
beeldvorming in de kerkelijke pers onder 
zocht. Ook heeft hij geregistreerd hoe de 
toekenning van het patrocinium 'Christus 
Koning' aan nieuw geconsacreerde kerken 
sinds 1925 kwantitatief is verlopen. Het 
boek bevat registers op personen, plaatsen, 
onderwerpen, liederen en bijbelplaatsen. 
Deze heldere, uitvoerig gedocumenteerde 
en interessante studie plaatst op verdien 
stelijke wijze een thema uit de recente li 
turgiegeschiedenis in de ruimere kerkhis 
torische context. Hopelijk vindt haar 
aanpak navolging in het Nederlandse taal 
gebied. (GianAckermans) 

• Judith de Raat, Gian Ackermans en Peter 
Nissen (red.), De verleiding van het vreem 
de. Katholieke eigenzinnigheid in de twin 
tigste eeuui, (Metamorfosen. Studies in 
religieuze geschiedenis, V), Hilversum 
[Verlorenl 2002 - 203 p. - ISBN 90-6550- 
730-2 - € 16 

Dit boek, een bundel van twaalf artike 
len van negen auteurs, gaat vooral over die 
katholieken uit de twintigste eeuw die door 
hun aanwezigheid en optreden een uitzon 
de ring vormden op het - zeker tot in de ja 
ren zestig bestaande - beeld van 'volgzame 
kudde', Zij keken (en kijken) over de gren 
zen van hun eigen christendom heen en 
verrijkt met geloofselementen uit andere 
culturen hebben zij wat ze als ballast in 
hun eigen godsdienst ervoeren, achter zich 
gelaten. 

Het eerste artikel draagt dezelfde titel als 
die van het boek, alleen de ondertitel wijkt 
af. In "De verleiding van het vreemde. Over 
katholieken op hun zoektocht naar het an 
dere" leidt Peter Nissen de overige bijdra 
gen van de bundel in; voorts geeft hij met 
enkele voorbeelden aan dat er al vanaf de 
Late Middeleeuwen katholieken waren die 
zich met andere religieuze tradities inlie 
ten. Gian Ackermans beschrijft in "Verken 
ners buiten de besloten tuin" drie van der 
gelijke pioniers uit de twintigste eeuw 
buiten Nederland: de Vlaamse missionaris 
Placide Tempels (Bantoe-levensbeschou 
wing in Kongo), de Franse geleerde Louis 
Massignon (islam) en de Amerikaanse 
trappist Thomas Merton (zen). 

Afgezien van nog twee andere artikelen, 
een over 'Winti' en katholicisme in Surina 
me (Joop Vernooij) en een over het boed 
dhisme en de beeldvorming daarvan in het 
Westen (Paul van derVelde), blijven er acht 
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artikelen over, die specifiek betrekking 
hebben op de situatie in Nederland. Vier 
van deze bijdragen zijn van wetenschappe 
lijke aard. Dat zijn de artikelen van Anton 
van der Sande, "Een verboden vrucht. Vrij 
metselarij en katholieken rond 1900", 
Reender Kranenborg, "Oosterse bewegin 
gen en rooms-katholieken", Peter Nissen, 
"Het esoterisch katholicisme van Mathieu 
Schoenmaekers (1875-1944)" en Christa W. 
Anbeek, "De wereld van zen". Van der Sande 
gaat onder meer in op de sociale controle 
rond katholieke macons en de pastorale 
bezorgdheid van de clerus ten aanzien van 
de vrijmetselarij. Hij heeft daartoe onder 
andere archieven van de paters jezuieten te 
Nijmegen en die der redemptoristen te Wit 
tern benut. Kranenborg bespreekt de in 
vloed van hindoeistische bewegingen op 
(ex- )katholieken in de jaren 1965-1990. Met 
name gaat het om Karel Douven, Kees Tho 
lens, Bernard Huijbers, Theo van Langen 
en Ruud Lohman. Nissen verwijst naar het 
strijdbare protestantse tijdschrift Marnix, 
waarin ds. Marinus Lindenborn (1876- 
1923) over 'Twee ex-Priesters' (1904) 
schrijft en hen, Granjon en Schoenmae 
kers, verwelkomt vanwege hun uittocht uit 
de Roomse kerk. Nissen geeft aan, dat - an 
ders dan Lindenborn zou wensen - bij 
Schoenmaekers niet Christus en diens 
evangelie bovenaan stond, maar het gewe 
ten. Hij vond in de neoscholastiek niet wat 
hij zocht, werd een vrijdenker, aanhanger 
van een esoterisch christendom en de 
theosofie. De godsdienstwetenschapper 
Anbeek gaat in op de introductie van het 
zenboeddhisme bij katholieken in Neder 
land en de aantrekkingskracht daarvan. Dit 
artikel wordt rijkelijk gelardeerd met cita 
ten uit diepte-interviews met gerenom 
meerde katholieke zenleraren. 

Vier andere artikelen zijn portretten van 
twintigste-eeuwse Nederlandse katholie 
ken. Drie ervan zijn van de hand van Judith 
de Raat. Het eerste gaat over Hein Stufkens, 
een katholiek die via oosterse en New Age 
achtige omwegen thans rituelen en vierin 
gen houdt, geent op de christelijke traditie, 
maar ook verbonden met andere religies; 
het tweede gaat over vier vrouwelijke religi 
euzen van actieve congregaties, die zich 
sterk aangetrokken voelden tot elementen 
van oosterse religies; het derde is een por 
tret van Irene van Lippe-Biesterfeld, die na 
haar overgang tot het katholicisme God is 
blijven zoeken, in alles, vooral in de natuur. 
Van Suzanne Krol, van oorsprong katho 
liek, maar zich bekerend tot het orthodox 

jodendom, is een zelfportret opgenomen. 
Een veelzijdige bundel over een verlei 

delijk onderwerp. (Guus Bary) 

SignaIementen 

• I. van Kessel (red.), Merchants, Missiona 
ries and Migrants: 300 Years of Dutch-Gha 
naian Relations, Amsterdam [KIT Publis 
hers] 2002. - 159 p. - ISBN 90-6832-523-X. - 
€ 29.00. 

Deze fraai verzorgde bundel met popu 
lariserende historische opstellen ver 
scheen naar aanleiding van de viering van 
de 300 jarige betrekkingen tussen Neder 
land en Ghana. Als beginpunt geldt de mis 
sie van David van Nyendael als afgezant 
van de West-Indische Compagnie naar de 
Kumasi, de hoofdstad van het rijk van de 
Ashanti. Van de veertien doorgaans korte 
bijdragen hebben er drie betrekking op het 
terrein van de religieuze geschiedenis. De 
journalist Henri van der Zee schreef over 
Jacobus Capitein, een Ghanese slaaf, die in 
1735 van Elmina naar de Republiek werd 
overgebracht en als een van zeer weinigen 
de gelegenheid kreeg een opleiding te vol 
gen. In 1742 studeerde hij in Leiden af in de 
theologie - "Zie deez' Moor; zijn vel is 
zwart, maar wit zijn ziel" - en keerde als 
zendeling naar zijn geboorteland terug. 
Zijn zending draaide op een fiasco uit, me 
de bij gebrek aan medewerking van de 
West-Indische compagnie. Capitein over 
leed in 1747. David N.A. Kpobi van de Uni 
versity of Ghana in Legon gaat in op Capi 
teins Leidse dissertatie, die - gezien de 
herkomst van de auteur - een opmerkelijk 
standpunt innam in het toenmalige dis 
cours over de verenigbaarheid van de sla 
vernij met de grondgedachte van christelij 
ke vrijheid, dat destijds in de Republiek de 
nodige aandacht kreeg. De christelijke 
praktijk veronderstelde, aldus Capitein, 
geen uiterlijke vrijheid, maar enkel gees 
telijke vrijheid. Waarschijnlijk speelde 
daarbij ook een rol dat Capitein het harde 
slavenbestaan niet aan den lijve had on 
dervonden. De bijdrage van Rijk van Dijk 
van het Afrika-Studiecentrum in Leiden 
gaat over de nog steeds groeiende groep 
van Ghanese immigranten in Nederland. 
Op het punt van inculturatie hebben de 
Pinksterkerken in Ghana een voorsprong 
op de mainstream churches aldaar, aange 
zien zij doorgaans door Afrikanen gesticht 
zijn. Ook in Nederland blijken de meeste 
Ghanezen de voorkeur te geven aan de 
Pinkstergemeenten. Daarvan bestaan er 

30 TNK JG. 6 '2003' 



tegenwoordig ongeveer in ons land. Tot slot 
zij gewezen op bijdrage van Emmanuel 
Akyeampong (Harvard University) over de 
betekenis van Nederlandse schnapps in de 
(religieuze) geschiedenis van Ghana. Nog 
steeds is het onmisbaar onderdeel van tra 
ditionele rituelen onder Ghanese volken. 
(Gian Ackermans, met dank aan Philip 
Brembah) 

• Arjan Broers, Dwarsliggers in de naam 
van God. Mystici van Hadewych tot Hille 
sum, Kampen [Ten Have] 2002, 152 p. ISBN 
90-259-5299-2. - € 14.95. 

Deze bundel bevat twintig korte portret 
ten van mystici uit de geschiedenis van de 
christelijke vroomheid, dezelfde kopstuk 
ken als in de RKK/KRO-serie Van Ha 
dewych tot Hillesum. De journalist Arjan 
Broers, die bij het Titus Brandsma Instituut 
in Nijmegen zijn licht opstak, he eft de kop 
stukken in krachtige taal neergezet. De Ne 
derlanden zijn goed vertegenwoordigd: 
Hadewych (de liefde zal je fier maken), 
Beatrijs van Nazareth, Ruusbroec, Thomas 
a Kempis (doe maar gewoon), Etty Hille 
sum, Henri Nouwen. Historici zullen de 
portretjes wellicht wat oppervlakkig vin 
den, maar voor hen is dit boek ook niet be 
doeld. Het is een inleiding voor wie zich wil 
orienteren in de wereld van de christelijke 
mystiek, en dat zijn er tegenwoordig heel 
wat. Dwarsliggers is toegankelijk geschre 
ven, een handig leesboek voor bij de ge 
noemde tv-serie, en biedt waar voor zijn 
geld. (Gian Ackermans) 

• Dekrete der okumenischen Konzilien, 
Band 3: Konzilien der Neuzeit. Konzil von 
Trient (1545-1563), Erstes Vatikanisches 
Konzil (1869/70), Zweites Vatikanisches 
Konzil (1962-1965), Indices, hrsg. von Josef 
Wohlmuth, Paderborn - Munchen - Wien 
Zurich 2002. -1135 + 170 p.- ISBN 3-506- 
79805-7. 

Voor aile kerkhistorici dient COD een 
begrip te zijn: Conciliorum Oecumenico 
rum Decreta, de editie van aile besluiten 
van de twintig oecumenische concilies. 
Onder invloed van het Tweede Vaticaanse 
Concilie en het veranderde theologische 
kiimaat in de rooms-katholieke kerk (her 
meneutiek, contextualiteit, oecumene) 
ontstond in de jaren zestig van de vorige 
eeuw grote belangstelling voor vormen van 
beraad in de loop van de kerkgeschiedenis. 
Vanuit het 'Istituto per Ie Scienze Religiose' 
in Bologna gaf Giuseppe Alberigo, onder 
meer met medewerking van de grote conci- 

lie-historicus Hubert Iedin, leiding aan het 
project dat de COD tot stand bracht. Aan 
gezien het theologische discours zich sinds 
de jaren zestig niet meer in het latijn vol 
trok, groeide onder theologen de behoefte 
aan vertalingen. Na een franse (Duval e.a.), 
italiaanse (Alberigo e.a.) en engelse (Tan 
ner) uitgave zijn de teksten nu ook in een 
Latijns-Duitse (gebonden) uitgave te raad 
plegen. Zij kwam tot stand in opdracht van 
de Gtirres-Gesellschaft onder leiding van 
de dogmaticus Josef Wohlmuth (Bonn). 
Met de editie van de drie laatste concilies 
uit het tijdvak van na de Reformatie is deze 
uitgave voltooid. 

Voor de Latijnse tekst, die nog steeds de 
officiele is, werd de derde uitgave van COD 
uit 1973 gebruikt. Terwijl de teksten van 
Trente en Vaticanum I vrijwel voorbehou 
den bleven aan kenners van het kerkiatijn, 
waren de documenten van Vaticanum II in 
korte tijd in tal van talen beschikbaar. In 
Duitsland verwierf de vertaling in de twee 
de editie van het Lexikon fUr Theologie und 
Kirche, waarin Karl Rahner een voornaam 
aandeel had, quasi-officiele status. Deze is 
hier afgedrukt, waarbij opnieuw opvalt dat 
vertalingen van theologenlatijn in een mo 
derne taal aanzienlijk meer woorden vergt 
dan het origineel. De huidige uitgevers 
hebben in een apart apparaat zinvolle va 
riaties en correcties genoteerd. De drie 
concilies worden beknopt ingeleid, vooral 
inzake de procedure van het beraad. De in 
dices zijn slechts weinig aangepast. In het 
zakenregister zijn aan de Latijnse termen 
de Duitse equivalenten toegevoegd en te 
vens is er een begrippenlijst Duits-Latijn . 
Dat de aanpassing niet grondiger is ge 
schied, wordt verantwoord door de verwij 
zing naar een digitale versie van COD die 
ongetwijfeld niet lang meer op zich laten 
wachten. Deze toekomstige editie zal de 
consultatie van deze uitermate belangrijke 
tekstverzameling nog vereenvoudigen. 
(Gian Ackermans) 

• P.L. Rouwendal, Het aanbod van genade: 
Twee studies. Apeldoorn [De Rots] 2002. - 
209 p. - ISBN 90-807293-1-0. -€ 15,95. 

Dit boek is de bundeling van twee scrip 
ties, geschreven ter afronding van de studie 
theologie aan de Universiteit Utrecht onder 
begeleiding van dr. w.J. van Asselt en dr. A. 
Vos. Ze handelen over het leerstuk van de 
particuliere verkiezing en verzoening naast 
of tegenover de prediking van de algemene 
genade, zoals geleerd binnen de gerefor 
meerde theologie. Centraal staat echter de 
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visie van dr. Cornelis Steenblok (1894- 
1966), aanvankelijk predikant in de Gere 
formeerde Kerken van Nederland en na 
1941 binnen de Gereformeerde Gemeen 
ten in Nederland. Vanwege zijn opvattin 
gen juist op dit leerstuk was deze bijzonder 
controversieel en in dit boek wordt in het 
bijzonder de vergelijking gemaakt met de 
opvattingen van met name K. Schilder en 
H. Hoeksema. Het geheel is vooral dog 
menhistorisch, helder maar weI zeer breed 
beschreven; op de loopbaan van de strijd 
bare Steenblok en op de controversen rond 
zijn persoon wordt nauwelijks ingegaan. 
(Jacob van Sluis) 

• C.J. de Vogel, Getuigenis van Gods gena 
de. Autobiografie 1905-1929. Onder redac 
tie van J. de Bruijn en G. Puchinger. Hilver 
sum [Verloren] 2002. - 196 p. - ISBN 
90-6550-689-6. - € 19. 

Cornelia Johanna de Vogel (1905-1986) 
was van 1947 tot 1974 hoogleraar in de 
geschiedenis van de antieke en middel 
eeuwse wijsbegeerte aan de Utrechtse uni 
versiteit en op haar vakgebied een gezag 
hebbend geleerde, in het bijzonder inzake 
Plato. Uiteraard een loopbaan opmerkelijk 
voor een vrouw van haar generatie, maar 
voorts is haar levensloop ook opmerkelijk 
vanwege haar religieuze ontwikkeling. Zij 
kwam uit een uiterst liberaal milieu zonder 
veel godsdienstzin, maar haar spirituele 
zoektocht verliep via de theosofie naar een 

bewuste keuze voor het orthodox prote 
stantisme (in 1927 trad zij toe tot de Neder 
landse Hervormde Kerk) en uiteindelijk (in 
1944) liet zij zich opnemen in de Rooms 
Katholieke Kerk, die ze tot haar dood trouw 
zou blijven. 

Uit 1941, to en ze dus al neeg naar het 
rooms-katholicisme, stamt de hier uitgege 
yen tekst over haar geestelijke ontwikkeling 
tot 1929, waarbij zij gebruik maakte van in 
dertijd bijgehouden dagboeken. Het betreft 
een van haar nagelaten autobiografische 
geschriften, voorbeeldig uitgegeven, ver 
moedelijk te danken aan de financiele 
steun van een door haar zelf opgerichte 
"C.J. de Vogel-stichting ter bevordering van 
der studie der oecumene". Want de tekst is 
niet louter een autobiografische terugblik, 
maar is werkelijk bedoeld om een getuige 
nis tot navolging te geven. Publicatie lijkt 
door De Vogel vooropgezet, miss chien nog 
niet op het moment van schrijven in 1941, 
maar weI nadien. De apologetische en aan 
sporende intentie maakt dat deze tekst 
nogallangdradig is voor degene, zoals on 
dergetekende, die hoopte op een breder 
getoonzette zelfportret van deze classica. 
Het boek vervult een doelstelling van de 
Stichting en geeft voorts een aardige blik op 
de jeugdbeweging in de jaren 1920. Maar 
naar menselijke maat gemeten verdient 
mevrouw De Vogel een gedegen biografie, 
waarvoor deze uitgave slechts een enkele 
bouwsteen biedt. (Jacob van Sluis) 
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