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Over bronnen en kritiek 

H et niet tijdig gereedkomen van een themanummer over de pastorale markt (geen 
zorg: de TNK-redactie mikt nu op september) verklaart dat deze aflevering van het 
Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis later dan normaal in de brievenbus 

valt. De redactie kon de plotseling vrijkomende ruimte opvullen met onder meer twee bij 
dragen van leden van het eerste uur. De onderwerpen van de artikelen zijn totaal verschil 
lend, maar wat beide auteurs zander meer gemeenschappelijk hebben is een kritische 
omgang met bronnen. 

Louise van Tongerloo maakt gebruik van de rekeningen van de kapittels te Utrecht om 
zicht te krijgen op de betekenis van Utrecht als pleisterplaats voor pelgrims in de vijftien 
de eeuw. Haar artikel draagt de typische kenmerken van onderzoek naar de Middeleeu 
wen: de historicus moet uit schaarse gegevens zoveel mogelijk rendement trachten te 
halen. Dat laatste is Van Tongerloo gelukt, niet aileen door een goede bronnenkritiek, 
maar ook door handig de kapittelrekeningen met andere bronnen te combineren. De 
reden voor de plaatsing van haar artikel in dit tijdschrift is echter wellicht nog meer inge 
geven door het exemplarische karakter. De gehanteerde methodiek verdient zeker navol 
ging voor andere steden in Nederland en kan dan ook op boven-Iocaal niveau op termijn 
inzicht geven in tochten en reisdoelen van pelgrims in de late Middeleeuwen. 

ER.J. Knetsch concentreert zich op het milieu van de hugenoten in Nederland in de ze 
ventiende eeuw. De predikant-geleerde David Martin geniet door de vaak kritiekloos na 
gevolgde bijdragen van enkele vroege biografen vooral faam als bijbelvertaler. Knetsch re 
lativeert niet alleen het begrip 'vertaler, maar laat op basis van een goede bronnenkritiek 
zien dat het traditionele beeld van Martin niet aileen smal, maar ook gekleurd was. Ook 
door een nieuwe bron aan te boren - wei reeds bekende maar steeds genegeerde corres 
pondentie - probeert de auteur een nieuw portret van Martin te schetsen. In afwachting 
van het vervolg, bevat dit TNK-nummer het eerste deel van een biografische verkenning 
van deze hugenoot. 

Het accent verschuift daarna wat meer van 'bronnen' naar kritiek. Jan Dirk Snel neemt 
de begrippen 'kerkgeschiedenis', 'religiegeschiedenis' en 'godsdienstgeschiedenis' onder 
de loep. Hij keert zich daarbij tegen de door hem waargenomen poging van VU-hoogle 
raar Willem Frijhoff om diens 'smalle' methodische benadering van de religiegeschiedenis 
te tooien met de naam van een brede discipline. Dit artikel sluit aan bij de discussie over 
het yak kerkgeschiedenis en zijn positie 'tegenover' de religiegeschiedenis, waaraan al 
meerdere bijdragen in TNK zijn gewijd. Die discussie wordt ook voortgezet in de rubriek 
Opinie. In de vorige aflevering keerde Paul Abels zich tegen de Anglo-Amerikaniseringvan 
de Nederlandse Kerkgeschiedenis, waarbij hij scherpe pijlen richtte op het onlangs in het 
leven geroepen ReLiC. Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg springen nu voor ditVU 
Centrum voor Nederlandse Religiegeschiedenis op de bres en geven een kritische reactie 
op het betoog van Abels. 

De redactie van TNK geeft ruimte voor deze polerniek, ook al is de toonzetting soms 
wat pittig. Zij wil echter geen twijfellaten bestaan over de koers van dit tijdschrift wanneer 
Van Eijnatten en Van Lieburg zich afvragen waar het naar toe moet met de VNK. Het TNK 
steunt de doelstellingen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. Een van 
die doelstellingen is het functioneren als platform voor gedachtewisseling, onderzoek en 
publica ties tussen the professionals en de liefhebbers van de Nederlandse kerkgeschiede 
nis. Om de laatstgenoemden niet van het TNK te vervreemden wordt dit tijdschrift conse 
quent in de Nederlandse taal uitgegeven, hetgeen soms impliceert dat in het Engels aan 
geboden artikelen worden vertaald. Dus als lezers nog kopij beschikbaar hebben: het 
Nederlands he eft bij de redactie de voorkeur. De "aanstichters" van het VU Centre for 
Dutch Religious History zien in deze toelichting hopelijk geen partijkeuze: no offence ... ? 

Ton Wouters 
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Utrecht pelgrimsstad? 
Gegevens, vermoedens, vragen! 

Louise van Tongerloo 

I n de winter van 1563-1564 arriveerde in 
Utrecht een klein groepje vreemdelingen 
uit de Orient. De uitvoerigheid waarmee 

de Utrechtse kameraar (stadskassier) de gift 
vanwege het stadsbestuur aan het gezel 
schap verantwoordde, doet vermoeden dat 
het om een zeer ongewoon bezoek ging.2 Hij 
noteerde namelijk het volgende: 

"Desen cameraar he eft betailt Andries 
ende Christoffel - inder geestelicker oirde 
diakenen ende go eden kersten mensch en, 
Caldeusch, geboren van die stadt van Babi 
lonien onder den Coninck van Persien ge 
legen - die somme van twee ponden die 
hemlieden by den schout, burgermeeste 
ren ende scepenen deser stadt den XXIIen 
january anna LXIIII geschoncken zyn tot 
hoer nootdrufticheyt ende vracht om na 
hoirlieder vaders lant weder te mogen rey 
sen, soe zy om saken in hoirlieder requeste 
verhailt pelgrimagie gedaen hadden tot Je 
rusalem, tot St. Jacob in Cornpostelle, tot 
Romen ende tot Coelen, etc., allet blycken 
de by de belieftenisse des rayts in date den 
XlIII february anna LXIIII, inhoudende die 
voirnoemde somme van II £." 

Voordat hun rekwest door alle bestuurs 
organen van de stad was behandeld, had 
den de vreemdelingen in de loop van janu 
ari al geld ingezameld. Bij het kapittel van 
Oudmunster had Christoffel aangeklopt, 
Andries zou bij Sint-Pieter of Sint-Ian ge 
weest kunnen zijn, waar een 'Chaldeeer uit 
Medie of Perzie' naamloos bleef en een 
derde reisgenoot heeft zich al op 2 januari 
bij het Sint-Mariekapittel vervoegd, "Gillis 
de Mayzere ex Babilonia'i" Met vermeldin 
gen als Babylon, Perzie en Chaldeeers laten 
zij zich identificeren als leden van de Nes 
toriaanse tak van het Christendom, ook As 
syrische Christenen genoemd, of moder 
ner, leden van de Oost-Syrische kerk." Of 
waren het aileen maar slimme oplichters 
met een knap verzonnen rekwest? Zigeu 
ners bijvoorbeeld, die beseften dat hun 
eerdere pelgrimsverhalen niet meer ge 
loofd werdenr" 

Toch is er een argument waardoor het 
verhaal van deze vreemdelingen aan waar 
schijnlijkheid wint. Iuist rand 1560 he eft 

een deel van de Nestoriaanse geestelijk 
heid, aangemoedigd door Ieruzalemse 
franciscanen, aansluiting gezocht en ver 
kregen bij Rome: de Chaldeeuwse katholie 
ken. HerhaaldeJijk vonden toen reizen 
plaats tussen het Koerdistaanse bergland 
en Rome. Trouwens, ook eerder zijn geeste 
lijken of pelgrims uit Oosterse kerken wei 
eens in Rome en onder andere in Santiago 
verschenen." Waarom zouden dan niet 
werkelijk enkele N estoriaans / Chaldeeuwse 
diakenen in het begin van de jaren zestig de 
gebruikelijke pelgrimage naar Jeruzalem 
hebben willen voortzetten door de wester 
se christenheid, temeer daar in hun vader 
land de omstandigheden voor christenen 
moeilijk waren geworden? In dit verband 
valt ook pas goed de kwalificatie in hun 
Utrechtse rekwest op: goede christenmen 
sen, Chaldeeuws. 

Maar zelfs al was het een knap verzinsel, 
dan hebben de opstellers van het verzoek 
schrift terdege geweten dat ze Keulen wel, 
maar Utrecht niet als bedevaartsoord 
moesten opvoeren! Utrecht de den ze alleen 
aan om bijdragen in de kosten van hun te 
rugreis te vergaren. Dit aspect, de aantrek 
kingskracht van Utrecht voor pelgrims, wil 
ik hier wat nader uitwerken. Bij mijn on 
derzoek naar de Utrechtse broederschap 
pen van oud-pelgrims kreeg ik namelijk 
bedenkingen bij een gasthuis, dat uitslui 
tend Santiagopelgrims geherbergd zou 
hebben. Onderstaande verkenning van 
aantallen pelgrims en hun reisdoelen biedt 
tegelijk enige informatie over pelgrimeren 
de inwoners van Utrecht. 

Onderdak voor pelgrims 

Utrecht was zelf geen opvallend bede 
vaartsoord. Het recente overzicht van de 
Nederlandse bedevaartplaatsen maakt dat 
heel duidelijk.? Gebrek aan relieken of 
beelden van heiligen was er aIlerminst en 
ook aflaten konden op veel tijdstippen in 
kerken, kloosters, gasthuiskapellen en in 
de kapel van de Jeruzalemvaarders worden 
verdiend. Maar in die veelheid vielen wei 
nig vereringsplekken bijzonder op. 
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De Jacobikerk te 
Utrecht. 

Soms lijkt het wei alsof de kanunniken 
bewust opzichtige verering hebben willen 
weren en genezingen niet hebben willen 
uitbuiten." Hoewel in een zijkapel van de 
kapittelkerk van Sint-Ian "menighe marc 
kelicke miraculen" waren verricht en in 
1465 nog "daghelycx" werden verricht door 
de heilige "maerscalken" Anthonius en Se 
bastiaan (volgens de aan beide heiligen ge 
wijde broederschap van geestelijken en le 
ken), yond het kapittel het niet nodig een 
mirakelboek aan te Ieggen.? Utrechtse mi 
rakelboeken zijn althans niet overgeleverd, 
terwijl er in de aantekeningen van oud 
heidminnaars uit het begin van de zeven 
tiende eeuw ook nog geen spoor van is 
gevonden. Waar bewaard gebleven reke 
ningen zicht geven op offergaven, blijken 
deze slechts bij uitzondering veel voor te 

stellen. En dan ontbreekt nog iedere aan 
duiding welke van de soms kostbare giften 
door pelgrims van elders geschonken wa 
ren of door gelovigen uit de stad zelf. Een 
van de uitzonderingen was het Heilige 
Kruisgasthuis, waar door vereerders van 
een kruisreliek veel kostbaarheden en ook 
votiefgiften van was werden geschonken.!? 

Dit vrij grote Heilige Kruisgasthuis was 
in het begin van de vijftiende eeuw even 
buiten de oostelijke stadspoort gesticht 
voor de 'armen van Christus' of 'armen en 
pelgrims'. In die tijd bestonden er al ver 
schillende kleine gasthuizen in andere de 
len van de stad, de meeste buiten en enke 
le ook binnen de poorten, die eveneens 
bestemd waren voor arme reizigers, dus 
ook pelgrims. Een voorbeeld is het Sint 
Ioostgasthuis, dat werd bestuurd door een 
broederschap waarvan de leden zelf een 
bedevaart naar Sint-Joost-aan-zee (S. Ios 
se-sur-mer, bij Boulogne) hadden vol 
bracht.l1 

AIleen de broederschap van oud-San 
tiagopelgrims, die het Sint-Jacobsgasthuis 
(aan de Oudegracht) beheerde, voerde de 
pretentie uitsluitend pelgrims van en naar 
Santiago te ontvangen.F Noch de stich 
tingsoorkonde, noch de door bisschop Da 
vid in 1493 bevestigde statuten zijn overge 
leverd, dus enige scepsis tegenover deze 
pretentie is geboden. In jongere literatuur 
wordt herhaaldeJijk gewaarschuwd om 
vooral niet elk gasthuis met deze patroon 
heilige te klasseren als onderdak speciaal 
voor Santiagopelgrims. Onderzoek he eft 
immers aangetoond dat er Jacobsgasthui 
zen met andere bestemmingen zijn ge 
weest, zoals er ook Jacobsbroederschap 
pen waren die niets met pelgrimage van 
do en hadden.P Die Utrechtse overlevering 
betreffende het Jacobsgasthuis is geba 
seerd op een overheidsrapport uit 1538, 
waarin informatie van de broederschap als 
voigt wordt verwoord: 

'''T schynt dat hier niemant onderhou 
den en wordt dan die lydende (=arme) Sint 
Jacobspelgrims, dat niet veel te doen es 
(cursivering van mij), ende als zy comen en 
hebben niet meer dan logijs ende slapin 
ge."14 
Een versje uit dezelfde tijd zegt het zo: 

"Van Sint Jacob wil ik praten 
Sy mogen haer pellegroms laten 
Om Godes wil eenen nacht; 
Dat is van die broederschap wei be 
daght."15 
Die toevoeging rijmt wei aardig, maar 

bevestigt dat deze broederschap die be- 
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paald niet onbemiddeld was, pelgrims een 
minimum aanbood. Royaal zou zij pas ge 
weest zijn als er ook eten was verstrekt, zo 
als de collegae van het Joostgasthuis de 
den.l" Uit de (vanaf 1557 bewaarde) 
rekeningen blijkt echter duidelijk dat er al 
leen feestelijke maaltijden voor de broe 
derschap werden bereid.F Slaapgelegen 
heid was er to en nog wei, al werd het aantal 
van vijf bedden in 1560/61 teruggebracht 
tot vier. Dat die soms werkelijk werden ge 
bruikt, kan afgeleid worden uit de aankoop 
van stro voor de bedsteden (1560, 1568). 
Voor aantallen slapers heb ik echter geen 
enkele aanwijzing gevonden. Eventuele 
reisgiften aan pelgrims ontbreken geheel. 

Pelgrims in de kapittelrekeningen 

In de zestiende eeuw stelde de doortocht 
van behoeftige Santiagopelgrims in 
Utrecht dus inderdaad niet veel voor. Dat 
sluit natuurlijk niet uit dat er in de vooraf 
gaande eeuwen grotere aantallen over 
nacht zouden hebben. Daarvan kunnen we 
een indruk krijgen uit de rekeningen waar 
in ook de orientaalse vreemdelingen uit 
1564 voorkomen, met name de fabrieksre 
keningen van de kapittels. Behalve uitga 
ven voor onderhoud van het kerkgebouw 
zijn daarin onder andere ook allerlei grote 
en kleine giften genoteerd. Als basis heb ik 
het kapittel van Sint-Ian genomen, omdat 
ik daarvan jaren geleden voor eigen ge 
bruik gedetailleerde excerpten over de hele 
vijftiende eeuw heb gemaakt. Aalmoezen 
aan herkenbare pelgrims beginnen hier 
pas in het boekjaar 1444/4518• Ze worden 
uiterst zeldzaam na 1480. 

Als pelgrims heb ik geteld uiteraard wie 
als zodanig geboekt is ("peregrinus", maar 
niet de voornaam Pelgrom, noch de 'Moor 
se' of 'Egyptische pelgrims' in het midden 
van de vijftiende eeuw, van wie bekend is 
dat dit zigeuners zijn-"). Ook degenen die 
naar een bepaalde heilige worden ge 
noemd, zijn meegerekend. Dit betekende 
immers dat die mens en naar een heilig 
dom op weg waren om verlost te worden 
van een kwaal waarvoor de daar vereerde 
heilige 'specialist' was. Lijders aan epilep 
sie of andere krampen en benauwdheden 
zochten soelaas bij relieken van paus 
Cornelius, hoogstwaarschijnlijk in de ab 
dijkerk van Kornelimiinster bij Aken. Neuss 
was de dichtstbijzijnde plaats waar Quiri 
nusrelieken in de kerk van een kanunnikes 
sensticht uitkomst beloofden voor allerlei 
huidziekten en zweren.e? Alleen de pel- 

grims die zich naar Sint-Ian noemden vor 
men een klein probleem. De ziekte van 
Sint-Ian wordt onder andere als epilepsie 
geduid, maar er waren meerdere plaatsen 
in de Zuidelijke Nederlanden en Noord 
Frankrijk, waar het hoofd of andere belang 
rijke relieken van Johannes de Doper wer 
den bewaard. Daarom heb ik deze 
categorie pelgrims (die zich overigens al 
leen aanmeldde bij deze aan Johannes de 
Doper gewijde kapittelkerk, hoewel zich 
daar, voor zover bekend, geen reliek van 
deze heilige bevond) maar hun middel 
eeuwse benaming gelaten.s! 
Pelgrims bij Sint-Ian over 1440/41 - 14801 
8122 (totaaI49): 

1 naar Maria in Amersfoort 
24 naar Kornelimiinster 
3 naarNeuss 
2 naar Maria in Einsiedeln ("ten Een- 

zell") 
1 van Rome 
3 naar Santiago 
4 van/naar het Heilige Land 
4 Sint-Ianslijders 
7 zonder nadere vermelding. 

Een vergelijking van dit resultaat met 
dezelfde periode bij het kapittel van Sint 
Pieter is slechts ten dele mogelijk door het 
verlies van rekeningen. Toch lijkt de op 
brengst hier sterk op die van Sint-Ian. 
Pelgrims bij Sint-Pieter 1460/61 - 14801 
8123 (totaal20 a 21): 

8 naar Kornelimiinster 
1 naarNeuss 
2 naar Einsiedeln 
1 van Rome; werd slechts "pauper" 

genoemd; bij Sint-Ian in hetzelfde 
jaar een "peregrinus" van Rome ko 
mend) 

3 van het Heilige Land 
6 zonder nadere vermelding. 
Bij de oudste kapittels, die van de Dom 

en Oudmunster, is een ander patroon te 
vinden: hun fabrieksrekeningen bevatten 
veel minder aalmoezen. Laat dit verschil 
zich soms verklaren door de rijkere preben 
des van deze kanunniken/", waardoor zij 
eerder uit eigen beurs muntjes uitreikten? 
Dit suggereerde de kenner van het Oud 
munsterkapittel, die me zijn indertijd ge 
maakte notities ter beschikking stelde. 
Toch trof me bij verkenning van de domre 
keningen, dat een kanunnik zich zijn aal 
moes aan een 'arrne jood' uit de fabriekskas 
welliet terugbetalen.P Hoe dit ook zij, wat 
bedevaartsoorden betreft voert ook bij de 
oudste kapittels Kornelimiinster de boven 
toon. 
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Pelgrims bij Oudmunster over 1440/41 - 
1480/8126 (totaallO): 

6 naar Kornelimiinster 
7 naarRome 
8 zonder nadere vermelding. 
Een van die Romepelgrims verdient een 

korte bespreking, omdat Rome niet vaak 
met het zoeken van genezing in verb and 
wordt gebracht. In 1472/73 gaf dit kapittel 
een gift voor een 'bezetene' die in Utrecht 
niet verlost kon worden. Dat hoopten zijn 
begeleiders wei te bereiken door hem naar 
de "calumpna" in Rome te brengen, dat wil 
zeggen door hem te laten binden aan Iezus' 
geselzuil die tot de reliekenschat van de 
Sint-Pieter behoorde.s? 

Van de domfabriek ontbreken weliswaar 
de meeste rekeningen uit de eerste helft 
van deze periode, maar de jaren die ik in 
het origineel nakeek, 1460/61 tot en met 
1473/74, leverden in totaal slechts twee 
Corneliuspelgrims op. De een kon via de 
deken een aanbeveling van de bisschop 
overleggen, de anderwas een werkman van 
de eigen bouwloods.i" 

Hoeveel pelgrims van buiten werkelijk in 
Utrecht zijn geweest kunnen we uiteraard 
niet achterhalen. In de eerste plaats blijven 
de meer gegoeden en rijken buiten beeld. 
Zij konden logies in een van de herbergen 
of bij een particulier betalen, een beroep 
doen op de gastvrijheid van een goede rela 
tie of dankzij hun stand logeren bij een ka 
nunnik of een van de aanzienlijke kloos 
ters. Maar ook ten aanzien van het totale 
aantal arme pelgrims blijft teveel onzeker. 
In de bier gebruikte rekeningen vinden we 
niet de pelgrims terug, die in Utrecht heil 
en genezing zochten, hetzij voor hun zieke 
lijke kinderen hetzij voor zichzelf.P Het 
ontbreken van rekeningen vormt natuurlijk 
ook een handicap.P Zijn ze er wel, dan zijn 
de omschrijvingen niet altijd voldoende 
duidelijk ofuitvoerig. 

Maar er zijn nog meer factoren die een 
simpele optelling belemmeren. Onder de 
hiervoor vermelde pelgrims bevonden zich 
ook inwoners van Utrecht zelf. Het betreft 
niet alleen de epileptische bouwvakker van 
het domkapittel, maar ook een man die bij 
Oudmunster als schoonmaker in dienst 
was (1464/65). Voorts zag het Sint-Ianska 
pittel een van zijn vicarissen en een zoon 
van zijn glazenier naar Kornelimunster af 
reizen (1458/59, 1446147). Zulke pelgrims 
kregen dan ook wat meer geld dan onbe 
kende lieden. De plaats van herkomst is 
meestal niet genoteerd, hetgeen impliceert 

dat nog meer Utrechters voor hun vertrek 
bij de kapittels kunnen hebben gebedeld.U 
Bovendien zijn er ongetwijfeld doublures 
in de gegevens doordat men, zoals de 
orientalen in 1564, meerdere kapittels af 
liep. Ook dit kan echter alleen aangetoond 
worden wanneer bijzonderheden zijn op 
geschreven. Dit was bijvoorbeeld het geval 
bij een burger uit Rhenen, die bij Oudmun 
ster geld vroeg om zijn zieke kind naar 'St. 
Cornelius' te brengen (1472/73). Vermel 
ding van de plaatsnaam Rhenen levert dan 
het bewijs dat deze pelgrim-in-spe in elk 
geval ook bij Sint-Pieter heeft aangeklopt. 

Wanneer zowel plaats van herkomst als 
reisdoel zijn genoteerd, kan soms worden 
vastgesteld dat pelgrims kleine of grotere 
omwegen niet schuwden. Voor de zeeman 
uit Zeeland die naar Onze-Lieve-Vrouwe 
van Amersfoort of het meisje uit Leiden dat 
naar Kornelimimster wilde (SJ 1448/49, 
1474/75) lag het voor de hand om over 
Utrecht te trekken, maar voor de Zeeuwse 
zeelui die een aan Maria gedane gelofte in 
Einsiedeln wilden nakomen lag Utrecht be 
paald niet op de kortste reisroute (SJ 14741 
75). Deze grote omweg werd ook verkozen 
door enkele Antwerpse kooplui, die bij 
Frankfort waren beroofd en in Einsiedeln 
een zilveren kelk wilden offeren (SP 
1470/71). De edelman die ter gelegenheid 
van het jubeljaar 1450 naar Rome pelgri 
meerde en blijkbaar van giften afhankelijk 
was of uit vroomheid wilde zijn, was af 
komstig uit Brabant (OM 1449/50,2 jan.). 
Ook enkele nog te noemen pelgrims tegen 
1500 moeten wei van elders gekomen zijn 
om met hun aanbevelingsbrieven over 
Utrecht hun weg te zoeken naar het Heilige 
Land. In deze en andere, ons onbekende 
gevallen moeten de mogelijkheden die een 
rijke stad als Utrecht aan behoeftige pel 
grims bood voldoende hebben opgewogen 
tegen de langere reisduur.F 

Waarschijnlijk is af en toe ook wei een si 
mulant voor echte pelgrim versleten, al 
moeten de kanunniken bedacht zijn ge 
weest op dit algemeen bekende verschijn 
sel. Een aanwijzing voor hun voorzichtig 
heid is, dat zelfs over zuIke kleine 
aalmoezen even werd overlegd in de kapit 
telvergadering. Dit blijkt uit de frequente 
notitie dat de gift is gedaan 'met toe stem 
ming' of 'op bevel' van het kapittel. Aan te 
nemen valt dat de kanunniken dan de aan 
bevelingsbrief of -brieven van de pelgrim 
in-kwestie lazen en beoordeelden.P Kerke 
lijke en wereldlijke autoriteiten verstrekten 
immers zulke stukken. Bewaard gebleven 
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zijn deze zomin als het verzoekschrift van 
de vreemdelingen uit 1564 waaruit de 
stadskassier citeerde.P 

Voor de eerder gestelde vraag of in de vijf 
tiende eeuw soms meer behoeftige pel 
grims naar of van Santiago door Utrecht 
kwamen, zodat het Jacobsgasthuis to en 
duidelijker bestaanrecht had dan in de zes 
tiende eeuw, is bovenstaand overzicht, 
ondanks zijn voorbehouden, duidelijk ge 
noeg. Tegenover de velen die naar Korne 
limunster trokken, vallen de drie Santio 
gangers die het Sint-Janskapittel in de jaren 
1447/48 en 1448/49 boekte nauwelijks op. 
Er kunnen zich natuurlijk nog enkele Ja 
cobspelgrims hebben bevonden onder de 
genen van wie het bedevaartsdoel niet is 
genoteerd. Maar ook als het viertal "pilg 
rum van Sinte Iacop", die in 1441/42 een 
maand in de stad gevangen zaten35, mee 
geteld zou worden, maakt een apart gast 
huis voor deze categorie pelgrims een wat 
overdreven indruk. Zulke exclusieve in 
stellingen waren pas veel zuidelijker te 
vinden, waar meer wegen en dus aan 
zienlijkere aantallen Santiago gangers sa 
menkwamen. Elders namen Jacobsgast 
huizen allerlei gasten op, want Jacobus 
Maior was immers een beschermer van alle 
reizigers.s" Deze argumentatie geldt dan 
66k voor de begintijd van het Utrechtse Ia 
cobsgasthuis, dat al in 1375 wordt vermeld. 
De oudste fabrieksrekeningen van de ka 
pittels bieden daarvoor geen inlichtingen, 
omdat daarin toen nog geen pelgrims wer 
den vermeld.F 

Terugval 

Terloops heb ik al gesignaleerd dat de pel 
grimsaalmoezen na 1480 nog maar heel 
zelden voorkomen in de kapittelrekenin 
gen. Dit valt het meest op bij de twee kapit 
tels die v66r dat jaar juist relatief veel pel 
grims ondersteunden. Ruim tien jaar lang 
hebben zij geen aalmoes geboekt. Pas in 
het laatste decennium van de vijftiende 
eeuw laten zich bij Sint-Ian vier pelgrims 
vinden, onder wie een 'afgeleefde oude 
man' die naar het Heilige Land wilde. Bij 
Sint-Pieter blijft de oogst door verlies van 
rekeningen beperkt tot een pelgrimerende 
ketellapper." 

Deze inzinking van de jaren tachtig kan 
direct in verband gebracht worden met de 
zogenaamde Stichtse burgeroorlog (1481- 
1483). Maar ook decennia daarna was het 
Nedersticht telkens weer het toneel van ge- 

.. 

welddadige conflicten. Voor de gasthuizen 
betekende dit bijvoorbeeld dat sommige 
van deze instellingen, die buiten de muren 
lagen, enkele jaren onbruikbare ruines wa 
ren en dat later het stadsbestuur telkens 
weer jacht liet maken op onruststokers in 
deze onderkomens.P Onveiligheid dan wei 
onzekere toestanden kunnen pelgrims 
enigszins hebben afgeschrikt om over 
Utrecht te reizen. Bovendien was men daar 
arme bezoekers nu liever kwijt dan rijk. De 
oor!ogsschades en -schulden betekenden 
immers jarenlang een sterke terugval in de 
inkomsten van de kapittels-grootgrondbe 
zitters en zware financiele lasten voor de 
stad en haar gegoede tnwoners.t? Dit moet 
de tendens hebben versterkt die het stads 
bestuur al gemeen had met andere overhe 
den, om namelijk de bedelarij in te dam 
men ter wille van de eigen 'eerlijke' armen. 
Gedurende de hele vijftiende eeuw had het 
bestuur reeds maatregelen genomen en 
straffen opgelegd tegen bedelen zonder 
vergunning. Speciale controle ondervon- 

De Oudmunsterkerk te 
Utrecht kort voor de 
sloop in 1586. 
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den lieden die aan de Cornelius- en 
Quirijnsziekten zouden lijden. Het simule 
ren van benauwdheid of de toetakeling met 
zogenaamde zweren kwam blijkbaar ein 
deloos voor.v' Versoepeling van dit over 
heidsbeleid valt in de decennia voor en na 
1500 bepaald niet te verwachten. Tegen rij 
kere pelgrims bestonden daarentegen geen 
bezwaren. Men probeerde hen na de 'bur 
geroorlog' zelfs met zilveren insignes te 
lokken.F 

In deze situatie lijkt het logisch om te 
veronderstellen dat heren van de stad en de 
kerk als bijdrage tot het ontmoedigen van 
de bedelarij zijn overeengekomen zich bij 
het geven van aalmoezen te beperken tot 
uitzonderlijke gevallen. Wat naar de me 
ning van het stadsbestuur zo'n uitzonde 
ring mocht zijn blijkt uit de gift die het zelf 
gaf aan ene "loris Elzater die then Heijlig 
hen Lande reijsen zoude", Dat gebeurde 
omdat bisschop Frederik van Baden (l496~ 
1517) "voir hem ghescreven hadde".43 

Een dergelijke aanbeveling voor een 
Jeruzalempelgrim richtte deze nieuwe bis 
schop (volle neef van roomskoning Maxi 
miliaan van Habsburg) ook aan het domka 
pittel voor een heraut met de functienaam 
Oostenrijk+' Omdat deze aanbevelingen 
allebei uit het eerste regeringsjaar van bis 
schop Frederik stammen, lijkt het mij 
waarschijnlijk dat ook de minderbroeder 
observant die van het domkapittel juist in 
het jaar 1496/97 een aalmoes op weg naar 
Ieruzalem ontving, door de bisschop is 
aanbevolen.w De cumulatie van verzoeken 
doet namelijk denken aan het voorrecht 
dat vorsten en kerkleiders bij hun aantre 
den konden laten gelden: het voordragen 
van mensen voor een bepaald gunstbewijs. 
In 1500 is dit kapittel nog eens bezweken 
voor een aanbeveling van hogerhand: een 
naamloze pelgrim had dan ook een brief 
van de roomskoning bij zich.46 

Een oudere gift belicht kort de speciale 
band die tussen domkapittel en stadsbe 
stuur bestond. Een van de stadsboden 
kreeg in 1481/82 een bedragje mee op weg 
naar zijn (niet vermelde) pelgrimsdoel. 
Nog jaren daarna heeft hij (als stadsbode) 
dienstreisjes voor de domheren gemaakt.t? 

Na deze 'hausse' in bijzondere pelgrims 
gevallen op het einde van de vijftiende 
eeuw wordt het op dit punt heel stil in de 
domrekeningen. Alleen Canterbury yond 
voor het eerst vermelding to en in 1507/08 
een domvicaris daarheen pelgrimeerde. 
Ongenoemd bleef het doel van de 'arme' 
pelgrim die wat kreeg in 1528/29, het laat- 

ste jaar van de gepubliceerde domrekenin 
gen.48 Na 1500 komen er dus geen aanbe 
velingen van koning of bisschop meer voor 
ten behoeve van armere mens en uit hun 
omgeving. 

Ik heb dit onderzoek nog voortgezet 
over de periode 1500-1516 bij de kapittels 
van Sint-Pieter en Sint-Jan om te zien of zij 
toch niet naar hun oude giftenpatroon wa 
ren teruggekeerd. Het leverde slechts 
voortzetting van het beleid uit de jaren ne 
gentig op: een pelgrim bij Sint-Pieter, drie 
bij Sint-Ian.t? Naar aanleiding van deze 
laatste groep een paar opmerkingen. De 
'arme schildknaap' uit 1500/01 werd welis 
waar geen pelgrim genoemd, maar vanwe 
ge zijn koninklijke aanbevelingsbrief moet 
hij wei identiek zijn aan de bovengenoem 
de pelgrim die op dezelfde grond in dat jaar 
bij het domkapittel werd begunstigd.s'' 
Voorts werd Einsiedeln nog eens vermeld, 
ditmaal onder de geleerde benaming 
"Sancta Maria in hererno", to en het Sint 
Janskapittel aan een bekende arme daar 
voor wat reisgeld uitreikte (Valentijnsdag 
15l6).51 

Een steekproef in de jaren 1545-1550, 
wanneer ook de rekeningen van het Sint 
Mariekapittel beschikbaar zijn52, leverde al 
leen een bescheiden aantal aalmoezen op 
van het gebruikelijke type aan arme pries 
ters en studenten, kloosterlingen of mole 
naars die hun afgebrande bezit proberen op 
te bouwen, beroofde mensen, maar aan nie 
mand die pelgrim wordt genoemd. Mis 
schien heb ik hier wei aanwijzingen over het 
hoofd gezien die iemand toch als pelgrim 
herkenbaar maken. Af en toe is dit al even 
gebleken en opvallender nog is dit bij de 
orientalen uit 1564, die alleen dankzij de uit 
voerige stadstekst pelgrims blijken te zijn. 

Zo'n aanwijzing om bedevaart op het 
spoor te komen kan de vermelding van 
hondsdolheid zijn. Twee koorknapen van 
het domkapittel waren eens gebeten door 
een dolle hond, maar de rector kreeg in 
februari 1526 geen geld om ze naar het be 
faamde oord Sint-Hubert in de Ardennen 
te laten trekken. In plaats daarvan gingen 
ze naar Katwijk aan Zee.53 Zou dit een nieu 
we aanwijzing vormen voor wonderkracht 
van het Katwijkse Mariabeeld, waarvan nog 
te weinig bekend is? Deze suggestie vind ik 
onhoudbaar. Zeewater is al eerder (en la 
ter) een bekende therapie bij hondsdolheid 
geweest." 

De vraag zou natuurlijk kunnen rijzen of 
voor de dalende lijn in pelgrimsgiften niet 
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de kritiek op het verschijnsel bedevaart 
(me de) verantwoordelijk gesteld moet wor 
den. Deze kritiek had nooit ontbroken, 
maar werd onder invloed van humanisti 
sche en reformatorische ideeen veel ster 
ker.55 Bij sommige oude heilplekken in 
Utrecht daalden de inkomsten vroeg ofwat 
later in de zestiende eeuw, hetgeen het re 
sultaat van die kritiek lijkt te zijn. Maar in 
een andere kerk lag het hoogtepunt pas 
rond 1550.56 Dit soort verschuivingen kan 
dan ook beter gewoon gerekend worden 
onder de laatmiddeleeuwse modes in be 
devaartsoorden. 

Toch waren reformatorische stemmen 
in de eerste helft van de zestiende eeuw in 
Utrecht even goed als elders te horen. Bo 
vendien is bekend dat ze door aanzienlijke 
inwoners beluisterd werden.>? Deson 
danks blijkt het pelgrimeren op zichzelf 
geen weerstand op te roepen in de toon 
aangevende stadskringen. Het domkapittel 
bleef zijn relieken om de zeven jaar aan de 
gelovigen tonen. De kanunniken van Sint 
Pieter lieten nog steeds zilveren ringen ma 
ken voor mens en die hun heilige bisschop 
Bernold om hulp kwamen vragen. Het 
stadsbestuur reguleerde de locale bede 
vaart naar een abdij buiten de stad.58 De 
magistraat had er geen probleem mee om, 
evenals in de vijftiende eeuw, af en toe een 
bedevaart als straf op te leggen naar Einsie 
deln, Wilsnack, Rhenen, Amersfoort en 
naar het 'eigen' Heilig Kruis in het gasthuis 
buiten de oostelijke stadspoort.s? Het 
stadsbestuur gaf zelfs aan de stadschirur 
gijn wat geld mee "om te reyssen t'sunte 
Cornelis bevert".60 

Bovendien pelgrimeerden magistraats 
leden en kapittelgeestelijken zelf, ook in de 
zestiende eeuw. Vele bezochten Rome, San 
tiago of Ieruzalem, soms zelfs al deze drie 
oorden. Ook middenstanders in betere 
do en maakten zulke verre bedevaarten. Bij 
de broederschap van het Jacobsgasthuis 
werden vrijwel jaarlijks drie tot zes nieuwe 
leden Ingeschreven.s- Minder vermogende 
inwoners pelgrimeerden minstens naar 
Sint-Ioost-aan-Zee in Picardie. 

Een belangrijke stimulans voor deze be 
devaarten moet gelegen hebben in het be 
staan van zes broederschappen die uitslui 
tend voor deze oud-pelgrims toegankelijk 
waren. Afgezien van het laatste kwart van 
de zestiende eeuw, toen tijdens het hoogte 
punt van de troebelen slechts enkelingen 
zo'n reis ondernamen, heeft deze stimulans 
voor enkele van deze broederschappen 
aantoonbaar tot ruim in de zeventiende 

eeuw gewerkt." Of de leden toen nog allen 
het oude geloof aanhingen, moet waar 
schijnlijk voor een deel speculatie blijven. 
Aanwezigheid van 'protestanten' in een Ie 
ruzalembroederschap spreekt meer vanzelf 
dan in gezelschappen van andere oud-pel 
grims. Toch moet er ook in Utrecht rekening 
mee worden gehouden dat zowel 'liefheb 
bers' als echte lidmaten van de nieuwe ge 
meenten de oude bedevaarten naar Sint 
Joost en Sint -Iacob volbracht hebben.P 

Balans 

Op grond van deze bevindingen houd ik 
het er dus op, dat het straffere klimaat te 
genover "landlopers" de zinnigste verkla 
ring is voor het sterk verminderend giften 
patroon van de kapittels. 

Dat deze daling gelijk zou staan aan een 
sterke daling van het aantal arme pelgrims 
in Utrecht zou echter een voorbarige con 
clusie zijn. Daarvoor zou er meer en nauw 
keurigere informatie over opvangmogelijk 
heden in en vlak om de stad beschikbaar 
moeten zijn. Nu kan alleen globaal vastge 
steld worden dat de oorspronkelijke pas 
santengasthuizen heel geleidelijk werden 
omgevormd tot oudeliedenhuizens", ter 
wijl slaapgelegenheid bij particulieren bui 
ten de stadsmuren, althans in een van de 
buitengerechten, begin zeventiende eeuw 
nog traditie was65. Daardoor zouden arme 
pelgrims van elders, die maar kort in de 
stad bleven ofwat langer mits ze een goede 
indruk op de stadscontroleurs maakten, 
ook in deze zestiende eeuw de kans gehad 
hebben om wat aalmoezen te vergaren.P" 

Anderzijds valt te denken aan de moge 
lijkheid, dat armen niet meer zulke verre 
bedevaarten ondernamen, maar heil dich 
terbij zochten. Kornelimunster, dat na 1480 
zo totaal lijkt te ontbreken, vervingen zij 
wellicht door Honselersdijk of Monster. 
Zeelui verkozen Vrouwenpolder misschien 
boven Binsiedeln.f? Dan zou het antibede 
larijbeleid van de grotere steden toch enig 
effect gehad hebben en tegelijk de toeloop 
naar kleine locaal-regionale oorden ver 
sterkt zijn68. 

In de bescheiden positie van Utrecht zelf 
als bedevaartsoord heeft mijn puzzelwerk 
met de kapittelrekeningen als voornaamste 
bron geen wijziging gebracht. Als hoofd 
stad van het bisdom beschikte de stad wei 
over enkele middelgrote en vele kleine 
gasthuizen, maar het blijft moeilijk onder 
de gasten in deze instellingen de arme pel- 
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grims zelfs maar te schatten. Met haar vele 
welgestelde inwoners en rijke instellingen 
moet Utrecht goede kansen geboden heb 
ben aan aalmoezenzoekers, al moesten die 
meer en meer controle op de koop toe ne 
men. Sommigen getroostten zich er in elk 
geval grote omwegen voor. 

Enig zicht op de tijdelijk of permanent 
arme pelgrims hebben we toch gekregen 
door vermeldingen van bedevaartsmotief 
ofheilige. De meeste leden aan verschillen 
de kwalen, enkelingen pelgrimeerden uit 
dankbaarheid voor redding uit tegenspoed 
en sommigen waren waarschijnlijk op zoek 
naar aflaten. Van een enkeling lazen we het 
beroep of de geestelijke stand. Tegenover 
de velen die naar Kornelimiinster trokken, 
bleek de belangstelling voor Einsiedeln, 
Rome, het Heilige Land en Santiago tame 
lijk gering. De exclusiviteit van het Utrecht 
se Jacobsgasthuis voor Santiagopelgrims 
maakt dan ook een overdreven indruk, als 
dat idee in de zestiende eeuw al niet op een 
oude vergissing berustte. Toch is vooral de 
vermelding van arme pelgrims op weg naar 
het Heilige Land een gegeven van belang, 
omdat maar al te vaak gedacht wordt dat 
'natuurlijk' alleen rijken daarheen reisden. 

De gegevens en vermoedens van deze 
bijdrage zouden in andere steden met zo 
gunstig mogelijk bronnenmateriaal moe 
ten worden getoetst. Komt de verhouding 
in aantallen en bestemmingen min of meer 
overeen? Verdwijnt Kornelimiinster elders 
ook vrijwel uit het zicht, zelfs bij de eigen 
behoeftige inwoners? Doet zich (ongeveer) 
dezelfde curve in de tijd voor? Werden daar 
ook pelgrims aanbevolen door de hoogste 
gezagsdragers, maar niet meer in de zes 
tiende eeuw, alsof er al een voorschot werd 
genomen op het latere overheidsstreven 
om bedevaarten binnenslands te houden? 

Misschien zou men dan in de jaren 
1563-1564 ook op het groepje Chaldeeuwse 
pelgrims stuiten. Vanwege de lange duur 
van hun verblijf in Utrecht, minstens an 
derhalve maand, wat toch wei getuigt van 
het respect dat zij gewekt moeten hebben, 
zou ik verwachten dat zij ook in andere 
plaatsen tussen Keulen en Antwerpen(?) 
sporen hebben nagelaten. 

Louise van Tongerloo (1935), oud-docente 
middeleeuwse geschiedenis aan de Uniuer 
siteit Utrecht, publiceerde artikelen over 
gebrandschilderd glas, geestelijkheid en 
broederschappen met Utrecht in de vijftien 
de en zestiende eeuw als kern. Adres: Brug 
akker 10-63, 3704 KW Zeist. 

Afkortingen: 
BA bij het stadsarchief (Utrecht) be 

waarde archieven 
Dom kapittel ten Dom 
OM kapittel van Oudmunster of Sint- 

Salvator 
SA stadsarchief 
SJ kapittel van Sint-Ian 
SM kapittel van Sint-Marie 
SP kapittel van Sint-Pieter 
Aile archivalia bevinden zich in het 
Utrechts Archief (HUA) 
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gasthuizen', Archie! voor de geschiedenis van het 
aartsbisdom Utrecht 30 (1905) 64-70. Doelgroep: ar 
me zieke pelgrims en vreemdelingen (BA II, inv.nr. 
2509). 
12, Muller, 'Stichtingsbrieven', 61-64. 
13, Fundamenteel: Hedwig Rockelein en Gottfried 
Wendling, 'Wege und Suren der Santiago- Pilger im 
Oberrheintal', in: Robert Plotz (red.), Europdische 
Wege der Santiago-Pilgerfahrt, Tubingen 1990 (Iako 
bus-Studien 2) 83-118. Interessante voorbeelden 
dlchterbij: Klaus Militzer, 'Jakobsbruderschaften in 
Koln', Rheinische vierteliahrsblauer, 55 (1991) 84-134 
I Joke Spaans, Armenzorg in Friesland 1500-1800, 
Hilversum-Leeuwarden 199733 (Leeuwarden), 
14, Dodt, Archie! II (1939) 173; aantal bedden niet 
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vermeld. Zie over dit rapport mijn bijdrage in: Conui 
uium. aangeboden aan prof jkur. dr J.M. van Winter, 
Hilversum 1988,21-36. 
15. Serie versjes op Utrechtse gebouwen ca. 1540- 
1550, gecopieerd door Nic. Van der Monde (HUA, 
Historisch werkmateriaal, in inv.nr. 6) uit hand 
schrift van Andr. Schoemaker (KE, ms. 78 D 23). 
16. J. Lap van Waveren, 'Memorie van sommighen 
provens etc', bew. Grothe, Kronijk van het Historisch 
Genootschap 15 (1859) 104. 
17. BA II, inv.nr. 2499. 
18. De kapittels begonnen het boekjaar met 1 okto 
ber, aileen de Dom rekende vanaf 1 maart. 
19. Van Kappen liet zich niet erover uit of mens en uit 
"Ethiopie" of "India" ook als zigeuners beschouwd 
moeten worden. Al in 1411/12 meld de zich bij Oud 
munster een "peregrinus niger asserens se esse de 
India", dat wil zeggen v66r de oudste vermelding van 
zigeuners (1420 Deventer, 1429 Utrecht). am "In 
diers", met name die aan het begin van de zestiende 
eeuw, voor Nestoriaanse Thomachristenen uit Mala 
bar te houden, ontbreken waarschijnlijk afdoende 
gegevens (over deze kerkgroep: Atiya, Eastern Chris 
tianity,359-368). 
20. Kornelimi.inster en Neuss: omdat deze plaatsen 
door aflaattochten met hun relieken zeer bekend 
waren in het bisdom Utrecht; eenmaal wordt "prope 
Aquisgranuni' vermeld bij eigen vicaris (SJ, inv.nr. 
162-4, 1458/59 juni). M. Zender, Rdume und Schich 
ten mottelalterlicher Heiligenuerehrung, Keulen 
Bonn 1973 1 M. Zender, 'Die Verehrung des heiligen 
Quirinus', in: G. Kallen (red.), Neuss, Festschrift fiir 
die lubilaen des Iahres 1950, Keulen 1950, 15-32. 
21. In navolging van H. Hens e.a. (bew.), Mirakelen 
van Onze Lieve Vrouw te 's-Hertogenboscn 1381-1603, 
Tilburg 1978, nr. 81. Erik von Kraemer, Les maladies 
designees par le nom d'un saint, 62-74 (Cornmenta 
tiones humanarum litterarum 15, Helsinki 1950, nr. 
2). Relieken SJ: Van den Hoven van Genderen, Heren, 
543-544. 
22. SJ, inv.nr. 162, dln 3-6, uitgaven verspreid door 
het jaar. Een Corneliuspelgrim uit inv.nr. 155-5, reke 
ningen van de Kleine Kamer. Dit type heb ik verder 
aileen bij speciale situaties nagezien. 
23. Sp' inv.nr. 191-2, uitgaven verspreid door hetjaar. 
24. Berekeningen in Van den Hoven van Genderen, 
Heren, m.n. 409-411. 
25. Dom, inv.nr. 651-3, fol. 56v. 
26. OM, inv.nr. 499, dln. 1 en 2, uitgavenrubriek 
"del pro curialitate"; 1400-1480. Hier enkelingen 
v66r 1440: dns. Giselbertus Loef naar Rome 
1399/1400; 1436/37 twee religieuzen naar Einsiedeln 
("ad herernum"), zie noot 51. Gegevens 'onder voor 
behoud van volledigheid'. 
27. H.H. Beek, Waanzin in de middeleeuuien. Beeld 
van de gestoorde en bemoeienis met de zieke, Haar 
lem 1969, 156, 179-180. Waarschijnlijk hadden exor 
cismen geen rust gebracht. 
28. Dat wil zeggen niet meer dan te vinden zijn in de 
selectieve editie van N.B. Tenhaeff (bew.), Bronnen tot 
de boutugeschiedenis van den Dom te Utrecht, II 1, Den 
Haag 1946, 354, 427 (RGP. grote serie, 88). Dom, inv.nr. 
651 dln. 2 en 3, uitgavenrubriek "extraordinaris". 
29. Voorbeeld buiten Margry en Caspers, Bede 
uaartsplaatsen, 750, 755, 762: Christina Ligtenberg, 
De armezorg te Leiden tot het einde van de 16de eeuw, 
Den Haag 1908, 175, 182. 
30. Bij de kapittels vooral die van Sint-Marie v66r 

1532; voorts ook van veel passantengasthuizen en 
kloosters. Enkele rekeningen uit de 14de en 15de 
eeuwvan de Stevensabdij (Oudwijk, buiten de stads 
muur) bevatten echter niet het minste spoor van ar 
menzorg! Haar 16de-eeuwse exemplaren zijn aileen 
lokaal gebruikt. 
31. Bij SJ enkele malen "de Traiecto" bij een pelgrim. 
Een arme Quirijnspelgrim, die Wonneke Taetsen 
wordt genoemd, zal oak wei bij het kapittel bekend 
zijn geweest. 
32. Dit door bedelen veroorzaakte tempoverschil 
was een duidelijke ervaring van de bemiddelde Mar 
gery Kempe op terugweg van haar laatste pelgrima 
ge, kort voor Aken (The book of Margery Kempe, 
meerdere edities). 
33. Zulke vluchtige zaken zijn hoogst zelden in reso 
lutieboeken genoteerd (w.i.w. ook daarin soms lacu 
nes); zie noot 3. 
34. Het oudste bewaarde verzoekschrift dat ik ken 
(dankzij dhr. Kees van Schaik) is van een verarmde 
uit Palestina terugkerende adellijke jongeman uit 
1598 (Dam, inv.nr. 704-1-b, acquitten). Voorbeelden 
van geleidebrieven: S. Muller Fz, Regesten van het ar 
chief der bisschoppen van Utrecht, I en II, Utrecht 
1917-1918, nrs.1247-1253, 2002. 
35. SA I, inv.nr. 587, 1441/42, fol. 102v (dankzij Bini 
Biemans - van der Wall. 'Jacobsbedelaars' vormden 
een van de vele categorieen zwervers/bedriegers, zie 
bijvoorbeeld Ernst Schubert, Fahrendes Volk im Mit 
telalter, Bielefeld 1995,283-287. 
36. Zie bundel Plotz (noot 13) en recentere delen van 
de lakobus-Studien, Als Nederlandse vergelijking 
Matthys Balen, Beschryvinge der stad Dordrecht, 
Dordrecht 1677 (herdruk 1966), 158. 
37. Waarschijnlijk behoorde de zorg voor 'armen en 
pelgrims' toen nog tot de competentie van de kapit 
telproosten (H. Wstinc, Het rechtsboek van den Dom 
van Utrecht, S. Muller Fz (bew.), Den Haag 1895, 183. 
V66r 1400 zijn deze rekeningen echter niet bewaard. 
De enige van de domproost uit 1393 bevat zulke gif 
ten niet; Dorn, inv.nr. 696-1). Voor de verhouding 
proost-kapittel zie Van den Hoven van Genderen, 
Heren, 50-57. 
38. SJ, inv.nr. 162-7, 1492/93 aug.; 1497/98 nov. Ieru 
zalempelgrim, maart. SP. inv.nr. 191-2, 1492/93; 
1494-1498 ontbreken. 
39. Aflaatbrieven voor Ioostgasthuis 1488 en 1489 
(BA II, inv.nr. 2509) 1 Antoniegasthuis 1511 afge 
brand: Muller, Geschiedenis, 67, 72. 1 Voorbeelden 
van onruststokers: SA I, inv.nr. 626, 1521122, fol. 5v, 
18v; 1525/26, fol. 27. 
40. Van den Hoven van Genderen, Heren, 394, 396, 
6091 Dezelfde in: R.E. de Bruin e.a. (red.), Een para 
dijs vol weelde. Geschiedenis van de stad Utrecht, 
Utrecht 2000, 180-183. 
41. Een keur aan bepalingen in Dodt, ArchiefV (1846) 
74-112, voortgezet voor begin 16de eeuw in VII 
(1848) 100 e.v. 
42. Voor het dornkapittel vervaardigd 1487 en 1488 
(naast loodtinnen exemplaren); zie: W. Iappe Alberts 
(bew.), Bronnen tot de bouuigeschiedenis van de Dam 
te Utrecht, II 2, Den Haag 1969 (RGP. grote serie, 129) 
224, 252; aflaat 237, 244 en zie ook: H.J.E. van Beu 
ningen e.a. (red.), Heilig en profaan II. 1200 laatmid 
deleeuwse insignes uit openbare en particuliere col 
lecties, Co then 2001, 279. 1 Voor het Heilig 
Kruisgasthuis 1487-1493; BA II, inv.nr. 1856, zie noot 
10. 1 Bij SP begon de verkoop van zilveren ringen 
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reeds in 1485; Margry en Caspers, Bedevaartsplaat 
sen, 751. 
43. SA I, inv.nr. 626, 1497/98, fol 12 (met dank aan 
Bini Biemans - van der Wall. am zijn herkomst 
naam, Elzasser, lijkt hij te behoren tot de entourage 
van Frederik van Baden. 
44. Alberts, Bronnen, 477 (478 toegift als "infirrnus", 
daarom misschien identiek aan de oude )eruzalem 
pelgrim van S) (noot 38». 
45. Ibidem, 452. De boeklng vermeldt die aanbeve 
lingniet. 
46. Ibidem, 560. Bij OM, inv.nr. 499-2, niets in de pe 
riode 1490-1500 (ook niet in de Kleine Kamer, inv.nr. 
489-3). 
47. Ibidem, 73, benevens index (ook van deel II 3, 
Den Haag 1976, RGP grote serie, 155. I Stadsdiena 
ren ingeschakeld voor domritueel: Arie de Groot en 
Louise van Tongerloo, 'Kinderzegening en doop in 
Dom en Oudmunster', in: Trajecta; tijdschrift voor de 
geschiedenis van het katholiek Leven in de Nederlan 
den 6 (1997) 223-224; ook al bij de vroege fase van dit 
ritueel: A.M.C. van Asch van Wijck (bew.), 'Oudste 
kameraarsrekening der stad Utrecht, 1380', in: Codex 
diplomaticus neerlandicus, 2de serie, II 1, Utrecht 
1853, 87 (en volgende onuitgegeven rekeningen: SA 
I, inv.nr. 587). 
48. Alberts (bew.), Brennen, II 3 (RGp, grote serie, 
155),64 resp. 774. 
49. SF, inv.nr. 191-3, fol. 37 (1502/03); 5), inv.nr. 162, 
din. 8 en 9. 
50. Zie noot 46. In 1500/01 nog een zonder bijzon 
derheden. Vgl. voor twee broers uit "India" op weg 
naar het Heilige Land 1503/04, zie noot 19. 
5!' "Pauper Wilhelmus Schayck (5)' inv.nr. 162-9, 
1515/16, febr.). Vgl. voor de plaatsnaam noot 26. 
52. Dom, inv.nr. 651, din. 9 en 10 (enkele jaren lacu 
ne).1 OM, inv.nr. 499-3. I SF, inv.nr. 191-51 S), inv.nr. 
162-12. ISM, inv.nr. 347-2. 
53. Alberts (bew.), Bronnen, II 3, 681. 
54. Margry en Caspers, Bedeuaartsplaatsen, 501-502 
I Beek, Waanzin, 126-127. 
55. Van Herwaarden, Pelgrimstocnten, 143-158. 
56. Buurkerk resp Kruisgasthuis; Sint Pieter in noot 
58. 
57. L.C.).). Bogaers, 'Religieuze stromingen' en 'Poll 
tieke en religieuze radicalisering' in: Geschiedenis 
van de provincie Utrecht van 1528 tot 1780, Utrecht 
1997,93-111 resp. 123-139; de luisteraars op p. 97. 
58. Margry en Caspers, Bedeuaartsplaatsen, 744- 745 
(Dom), 751 (SP) - en het bij de literatuur genoemde 
werk van Louise E. van den Bergh-Hoogterp, p. 312, 
621-622 (abdij Oostbroek). 
59. Een indruk uit 1519-1542 geven de excerpten van 

Dodt, ArchiefVII (1848) 99-194. I Gegevens uit de 
15de eeuw in D.A. Berents, Misdaad in de middeleeu 
wen, 1976, 50; J. van Herwaarden, Opgelegde bede 
vaarten, Assen-Amsterdam 1978, 430 (noot 35 en 
36). 
60. SAl, inv.nr. 626, 1515-16, fol. 7, maandagna belo 
ken Pasen, "mr Aelbert die Roever" (vondst van Lle 
wellyn Bogaers). 
6!. Dodt, Archie] II (1839) 173 en hun rekeningen 
1557-1615 (BA II, inv.nr. 2499). Deze passage berust 
grotendeels op eigen onderzoek. 
62. Terecht onderstreept door B.J. Kaplan, Calvinists 
and libertines. Confession and community in Utrecht 
1578-1620, Oxford 1995, 287-291; twee van de vijf in 
1635 nog functionerende in de Jacobikerk waren pel 
grimsbroederschappen. 
63. Een vroeg voorbeeld was beeldenstormer Jan van 
Amerongen (Bogaers, 'radicalisering', 137): broeder 
van het Jacobsgasthuis. Met betrekklng tot lidmaten 
noem ik speciaal J. Was, 'Het St.Iacobsgilde te Sint 
Maartensdijk', Nehalennia. [aarboekje uoor Zeeuw 
sche geschiedenis en letteren, 2 (1850) 221-253 (met 
dank aan het Zeeuws museum te Middelburg). Ook 
elders zijn er overeenkomstige voorbeelden: J. Chell 
ni en H. Branthomme (red.), Les chemins de Dieu. 
Histoire des pelerinages chretiens des origines a nos 
jours, Pari]s 1982, 240; Alain Ioblin, Tattitude des 
protestants face au reliques', in: E. Bozoky en A.M. 
Helvetius (red.), Les reliques. Objets, cultus, symboles, 
Turnhout 1999, 123-142. 
64. De gasthuizen van Sint Joost en Sint Maarten 
maakten in 1539 zelfs een nieuwe start. I Voor het 
Heilig Kruis zie noot 10. I Beddenaantal Jacobsgast 
huis 1560 bij noot 17, terwijl er al decennia ook vaste 
bewoners in en naast het gasthuis waren. 1 De beierd 
van het Margaretengasthuis, nog 1534/35 in gebruik 
voor "landlopers", werd pas 1562 verbouwd (BA I, 
inv.nrs. 488, 510). 
65. Muller, Geschiedenis, 49-50, 71-74. 
66. Vreemdelingen mochten al sinds 1438 alleen met 
verlof van de raad langer dan een etmaal bedelen 
(Dodt, ArchiefV, 93). Verzachting van deze regel in la 
ter tijd is onwaarschljnlijk; vgl. P.H.A.M. Abels e.a. 
(red.), Duizend jaar Gouda, Hilversum 2002, 150- 
151, 168. 
67. Margry en Caspers, Bedeuaartsplaatsen; 470, 557; 
548-550. 
68. Van de mogelijkheid dat de relieken, waarmee de 
aflaatverkopers rondtrokken, door zieken benaderd 
werden, ken ik uit deze tijd geen voorbeelden. 
Vgl. W.H. Vroom, De [inanciering van de kathedraal 
bouui in de middeleeuuien, in het bijzonder van de 
dom. van Utrecht, Maarssen 1981, 219, 304-321. 
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Een geleerde die geen hoogleraar wilde 
worden: David Martin (1639-1721) I. 

F.R.J. Knetsch 

W ie in een wetenschappelijke bi 
bliotheek de catalogus raad 
pleegt op de auteursnaam David 

Martin stuit op twee hindernissen. De eer 
ste is dat velen deze namen dragen. Dus 
moeten de juiste jaartallen erbij. Maar dan? 
Dan lijkt het alsof onze David Martin 
slechts als Bijbelvertaler is opgetreden. 
Door de hele negentiende eeuw heen heeft 
men Franse Nieuwe Testamenten en com 
plete Bijbels gedrukt met zijn naam op het 
titelblad. Menig exemplaar daarvan werd 
in een wetenschappelijke bibliotheek op 
genomen. Daar de catalogi meestal bij de 
meest recente publicaties van een auteur 
beginnen, duurt het even voor men beseft 
dat David Martin ook nog andere werken 
op zijn naam heeft staan. 

Trouwens, zelf bezit ik ook zo'n Bijbel 
van Martin, in 1894 te Brussel uitgege 
ven door het Brits en Buitenlands Bijbelge 
nootschap. Blijkbaar zag men in Franstali 
ge Reveilkringen Martin als een betrouw 
bare Bijbelvertaler, 1 een reputatie die 
overigens niet veel historische roem 
brengt, zeker he den ten dage niet. 2 Dit 
blijkt inderdaad zo te zijn. Nederlandse en 
cyclopedieen en lexica noemen hem niet of 
slechts summier'', in de indices van werken 
over tijdgenoten komt hij niet of nauwelijks 
voor, en een afzonderlijk artikel over hem 
is, zover ik zie, niet geschreven, laat staan 
een boek. 

Gelukkig zijn er uitzonderingen. Erich 
Haase heeft in zijn geniale levenswerk Mar 
tin herhaaldelijk als een van zijn getuigen 
geciteerd om de bijzondere plaats van de 
publicitaire arbeid der hugenoten-refugies 
te laten zien. En Francois Laplanche ruimt 
in zijn omvangrijke onderzoek naar het 
denken over de Heilige Schrift bij de huge 
noten een afzonderlijke paragraaf voor 
Martin in", Zij werden voorafgegaan door 
een pionier in Nederland, S. Cler. Hij heeft 
reeds veel eerder in een artikel over bij de 
Waalse Kerken in Nederland gebruikte Bij 
belvertalingen ook die van Martin betrok 
ken en aangetoond dat van een eigen verta 
ling nauwelijks sprake iss. Martin had 
kanttekeningen gemaakt, verklarende no- 

ten bij de meest gebruikelijke Franse verta 
ling," meer niet. 

Het zijn (tussen haakjes) dit soort ont 
dekkingen die, zelfs al lijken zij negatief, 
(kerk)geschiedenis spannend maken. 
Iedereen schrijft alles over van iedereen, 
totdat iemand denkt: "Ad fontes", hier 
moet ik de bronnen bijhalen, en dan ont 
dekt hoe het werkelijk gegaan moet zijn. 
Iuist die ontdekking van Cler maakte Mar 
tin voor mij de moeite waard, daar de vraag 
rees: is het beeld dat wij van hem hebben 
dan wei juist? Wie was David Martin pre 
cies? Toen bleek al spoedig iets bijzonders: 
Martin heeft, posthuum, een merkwaardig 
soort pech gehad. Zijn leven is namelijk 
reeds in een vroeg stadium vrij uitvoerig en 
met veellof beschreven en dat is door an 
deren spoedig bijgewerkt. Wie dus wat over 
hem weten wilde kon al bladerend snel wij 
zer worden. Meer vond men tot he den niet 
no dig. Het is, met andere woorden, thans 
hoog tijd voor bronnenkritiek en een hier 
aan gepaard gaande nieuwe aanpak. Daar 
toe is wat nu voigt niet meer dan een eerste 
verkenning; David Martin verdient, naast 
een modern Lexicon-artikel,? tevens een 
afzonderlijke studie. 

Bronnen 

Die eerste levensbeschrijving van David 
Martin staat reeds in het bekende naslag 
werk van Niceron, de zogenaamde Memoi 
res". Aan het slot wordt vermeld dat deze 
biografie is geschreven door "Monsieur 
Claude", kleinzoon van de beroemde 'pas 
teur' van die naam. Deze Jean Claude was 
inderdaad voor de opheffing van het Edict 
van Nantes (oktober 1685) de voornaamste 
predikant van Charenton geweest, de 
plaats waar de Parijse gereformeerden hun 
'temple' hadden. Hij was in ballingschap 
naar Den Haag gegaan waar zijn zoon Isaac 
stond, en daar spoedig overleden. Isaac 
was, na een kleine vier jaar predikant te 
Clermont -en - Beauvoisis te zijn geweest, in 
1682 beroepen tot predikant van de Waalse 
Kerk in Den Haag. Na zijn overlijden, vrij 
jong, in 1695, beriep men er David Martin, 
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maar deze bedankte. Wei werd Martin 
voogd over diens zoons daar hun groot 
moeder, Elisabeth de Malecare, een tante? 
was van Florence de Malecare met wie hij 
op 4 juni 1666 te Castres was getrouwd. De 
jongens Claude he etten Isaac-Francois en 
Iean-Iacques!? Van hen beschreef de oud 
ste later het leven van zijn voogd, dat wij bij 
Niceron vinden. 

Deze nauwe relatie van de biograaf tot 
de beschrevene he eft zichtbare gevolgen. 
Het artikel wemelt zowel van details waar 
een vreemde geen weet van kan hebben als 
van loftuitingen die een ander niet zo spoe 
dig zou neerschrijven. Een prachtig voor 
beeld waarin beide samengaan vindt men 
in het verhaal van Martins ordening tot pre 
dikant. Aan het eind van zijn studententijd - 
die hij niet feestend had doorgebracht maar 
stevig studerend - werd hij langdurig ziek. 
Toen bij er weer bovenop begon te komen, 
december 1663, besloot hij naar de provin 
ciale synode van Haut-Languedoc in Maza 
met te gaan waar een studievriend van hem 
in het ambt gesteld zou worden. Hij was er 
nog niet of synodeleden drongen er bij hem 
op aan, zich ook te laten ordenen: de kerk 
van Esperausses, boven Castres gelegen, 
moest dringend een voorganger hebben. 
Toen hem ook officieel door de synode ge 
vraagd was zich bescbikbaar te stellen, gaf 
hij toe en onderwierp zich (let wei: onvoor 
bereid) aan het voorafgaande examen. 
Daarbij verwierf hij de hoogste lof en zo 
ontving hij met zes anderen de ordinatie!'. 
Hij werd mete en in het diepe gegooid, want 
Esperausses+ was verdeeld in heftig strij 
dende partijen, die hij echter met wijs be 
leid tot bedaren wist te brengen. Vertrou 
wen en aanzien werden daarop zijn dee!. 

Het is duidelijk: zo'n mooie geschiede 
nis kan aileen in de familie gecirculeerd 
hebben. Dit maakt dat de concrete gege 
yens er betrouwbaar uitzien maar ook dat 
de lof aan eigen roem doet denken. J.G. de 
Chaufepie heeft dit verhaal in 1753 letter 
lijk en met bronvermelding in zijn Diction 
naire'i' overgenomen, Prosper Marchand 
springt in de zijne-? zelfstandiger met het 
materiaal om. Daarmee zijn de tot heden 
benutte bronnen voor het leven van Martin 
aile drie aangewezen. Hijzelf heeft namelijk 
de voorwoorden tot zijn werken vrij gehou 
den van autobiografische notities, iets 
waarmee anderen met name in polernie 
ken nog wei eens hun gelijk probeerden te 
halen.P Deze extra bron voor zijn levens 
beschrijving ontbreekt dus bij David Mar 
tin. Het gevolg van dit alles is dat latere 

(biografische) woordenboeken altijd de 
zelfde gegevens presenteren. Hier komt de 
gebroeders Haag de lof toe dat zij in hun 
nog altijd onmisbare lexicon La France Pro 
testante'" het meest conscientieus tewerk 
zijn gegaan. Zij hebben in hun artikel over 
David Martin aile gegevens uit genoemde 
bronnen bijeengebracht en daarmee tot nu 
toe het hoogtepunt gemarkeerd in de stu 
die van Martin. Daarna ziet men in woor 
denboeken de lemmata slinken en de be 
langstelling geheel wegebben. 

Dat is jammer, aI was het slechts omdat 
daardoor een kostbare vingerwijzing uit het 
materiaal geen aandacht he eft gekregen. 
Dit punt is trouwens bij L-E Claude -Ietter 
lijk overgenomen door Chaufepie - in hoog 
dravende woorden vervluchtigd en aileen 
door P. Marchand gepreciseerd: Martins 
correspond en tie met andere geleerden. 
Eerstgenoemden spreken van "brieven vol 
geleerdheid van aile soorten geleerden uit 
alle(!) landen"!", Hierop reageert de lezer - 
het algemene zwijgen van lateren bewijst 
het - met een "dat zal wei". Prosper Mar 
chand - die daarmee too nt, niet afhankelijk 
te zijn van het verhaal van Claude - noemt 
namen: "Graevius, de Sacy, Dacier et sa 
femme, Wake, Archeveque de Cantorberi, 
Frederique Erneste Ketnerus, surintendant 
de Quedlinbourg, et surtout l'illustre 
Cuper"!". Wat nu verbaast is dat - zover mij 
bekend - niemand hiermee ooit iets gedaan 
heeft, terwijl de complete correspondentie 
met Gijsbert Cuper nog steeds in de Ko 
ninklijke Bibliotheek staat en belangrijke 
brieven van "Anne Le Fevre Dacier" en haar 
echtgenoot Andre Dacier in de Bibliotheek 
van de Universiteit Leiden voor het inzien 
liggen. Publicatie van deze laatste, liefst in 
tegraal, is dringend gewenst.I" daar bier 
door een speciale knoop in het netwerk van 
de Daciers voor het eerst aangehaald zou 
worden. Zover te overzien brengen deze 
brieven tot dusver onopgemerkte details 
aan het licht en zijn zij op zichzelf ook 
hoogst interessant omdat zij een langdurig 
contact, bijna vriendschap, documenteren 
tussen een refugie-predikant en "Nouveaux 
Convertis'<'' die niet piekerden over terug 
keer tot hun vroegere kerk. Uit die brieven 
springen enkele details naar voren die het 
levensverhaal van David Martin relief ge 
yen. Hierover nu meer. 

Levensverhaal 

David Martin werd op 7 september 1639 
geboren te Revel, tegenwoordig juist in 
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Haute Garonne, to en Haut Languedoc. Zijn 
vader, Paul, was burgemeester-", zijn moe 
der heette Catherine Cordes=. Na te zijn 
schoolgegaan in Revel trok hij in 1655 naar 
de protestantse Academie van Montauban 
waar hij rhetorica - het trivium dus - stu 
deerde en in 1657 naar Nimes waar hij filo 
sofie - het quadrivium - volgde bij David 
Derodon met wie hij bevriend bleef. Op 21 
juli 1659 hield hij een disputatie 'sine prae 
side' gedurende de hele middag. Hij verde 
digde, met andere woorden, stellingen die 
hijzelfhad opgesteld, dus niet hem opgege 
yen door de presiderende hoogleraar. Op 
grond hiervan werd hij bevorderd tot 'ma 
gister artium' en 'doctor philosophiae'. Het 
is frappant te zien hoezeer ook deze 'jonge', 
zeventiende-eeuwse universiteiten for 
meel het uit de Middeleeuwen stammende 
curriculum - leergang - volgden met de 
'vrije kunsten' en de wijsbegeerte als on 
derbouwstudie. 

Nu kon hij dus zijn eigenlijke studie aan 
vatten, de theologie. Dit deed hij in Puylau 
rens waarheen de Academic van Montau 
ban was verplaatst='. Het tempo liet hem 
tijd voor nevenstudies, waarbij hij koos 
voor Oosterse talen. Evenwel: overdrijving 
schaadt, vandaar de reeds vermelde ziekte, 
waarna hij dus, 1663, bevestigd werd als 
predikant van Esperausses. In juni 1666 
trouwde hij, zoals ook reeds vermeld, te 
Castres met Florence de Malecare.s! een 
jongedame uit de lagere adel. Haar vader, 
een jurist, was lid van de chambre mi-partie 
aldaar, die op de handhaving van het Edict 
van Nantes moest toezien.s'' Iuist vanaf 
1666 werd dit een zware taak daar toen "le 
grand dessein du roi", het grote plan van 
Lodewijk XIV dat terugdringing van het 
protestantisme beoogde, in werking werd 
gesteld. Dit had in de zuidelijke gebieden, 
waar de gereformeerden sterk waren, aan 
vankelijk weinig effect. In het noorden be 
gonnen de chicanes reeds spoedig." Der 
halve kon David Martin in 1670 nog rustig 
met zijn vrouw en jonge gezin naar de gro 
tere gemeente Lacaune vertrekken. In dit 
oostelijk van Esperausses gelegen dorp wa 
ren meer dan 800 Avondmaalsgangers. Dit 
was veel voor een voorganger, vooral omdat 
deze ook als vrederechter in twistgedingen 
placht op te treden, zelfs bij rooms-katho 
lieke dorpsgenoten. Dit leverde hem uiter 
aard niet enkel vrienden op, met het gevolg 
dat hij gedagvaard werd om voor de bis 
schop van Castres te verschijnen. Zijn ver 
weer was echter zo krachtig dat hij, van aile 
blaam gezuiverd, vrij huiswaarts kon gaan. 

Zijn gezin groeide intussen, uiteindelijk wa 
ren er drie zoons, David, Louis en Jean- Jac 
ques, en twee dochters, Marie en Floren 
ce.27 Ook werd Martin in steeds wijder kring 
bekend. Hij ontving een beroep naar Millau 
in Rouergue (thans Aveyron) en kort daar 
na, in 1681, een benoeming tot hoogleraar 
te Puylaurens in de vacature van de overle 
den Theophile Arbussi. Doch beide sloeg hij 
af. Verkoos hij in de opstekende storm bij 
zijn gemeente te blijven?Wij weten het niet. 

Storm over Frankrijk 

Zoals wij zagen stond het protestantisme in 
Frankrijk onder toenemende druk daar het 
streven van LodewijkXIV in een slagzin kan 
worden (en ook werd!) samengevat: "Un 
roi, une loi, une foi".28 Helaas werd de strijd 
niet aileen met geestelijke wapens gevoerd. 
Dat ook: er werd over en weer heel wat 
afgeschreven. Het belangrijkste werkje in 
deze strijd was Exposition de la doctrine 
de l'Eglise catholique, van Iacques-Benigne 
Bossuet, bisschop van Condom (later 
van Meaux) uit 1671. Het minimaliseerde 
de verschillen tussen katholicisme en pro 
testantisme op een manier die menig 
protestant uit de hogere kringen deed over 
gaan tot de rooms-katholieke kerk. Elke do 
minee die weI eens publiceerde vervaardig 
de dan ook een verweerschrift ertegen." 
en volgens Claude bleef David Martin niet 
achter. Maar zijn bijdrage is nooit uitge 
geven. David Martin werd in 1680 opnieuw 
ziek, waardoor ook een commentaar 
op Paulus' brief aan de Efeziers onvol 
tooid bleef. Dat juist rond 1680 een nieuwe 
golf weerleggingen van Bossuets Exposi 
tion ontstond, hing samen met het feit 
paus Innocentius XI - geen bewonderaar 
van de godsdienstpolitiek van Lodewijk 
XIV - er (toen pas!) een lovend woord 
aan had gewijd. Ook Martin he eft zich 
hier in willen storten, doch dit is hem te 
veel geworden. Zijn ziekte toen kan wel 
licht me de zijn bedanken voor de vermelde 
hoogleraarsbenoeming verklaren. Hoe dit 
ook zij, men kan ervan uitgaan dat de 
spanningen hem weer de baas waren 
geworden. Hier was reden toe, daar de 
"reunion des religions's'' niet aileen met 
geschriften en debatten werd bevor 
derd doch ook door omkoping-", door 
het rechteloos maken der protestanten 
(begrafenissen aileen tijdens ochtend- of 
avondschemering, 'Berufsverbote'V, emi 
gratieverbod, enzovoort) en, steeds meer, 
door grof geweld (afbraak van kerken, in- 
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kwartieringen). De koning liet zijn wil 
steeds ondubbelzinniger blijken en's ko 
nings wil was destijds toen de mensen al 
len, de Franse protestanten zelfs voorop, 
absolutistisch en hierarchisch dachten, een 
aanvaard argument. 

In 1681 werd er voor het eerst een dra 
gonnade gehouden, inkwartiering van dra 
gonders (geen pretje, gezien hoe zij huis 
hielden) die een religieus doel diende. Dit 
gebeurde in Poitou, de provincie rond 
Poitiers in het westen, en met succes. Bij 
duizenden riepen de protestanten: "Ie me 
reunis'T', en bij honderden vluchtten zij 
het land uit. De eerste emigratiegolfbereik 
te heel Europa, waar de verhalen van de re 
fugies34 alom verontwaardiging en medele 
ven opriepen. Van verzet was overigens in 
Frankrijk nauwelijks sprake. De hugenoten 
hoopten juist door demonstratieve onder 
danigheid de koning - toch een Bourbon, 
nazaat van Hendrik IV die immers in 1598 
het Edict van Nantes juist had afgekondigd 
- te tonen hoe verkeerd hij bezig was. 
Slechts in het zuiden roerde zich wat, al 
mag ook dat nauwelijks naam hebben. Zo 
waren er plaatsen waar men op de puinho 
pen van het afgebroken kerkgebouw toch 
godsdienstoefeningen hield. Het meest be 
kend is de latere Leidse hoogleraar en tijd 
schriftenredacteur Jacques Bernard, die 
dit in 1683 in zijn gemeente Vinsobres in 
Dauphine deed. Welnu, ook van David 
Martin wordt iets overeenkomstigs verteld. 
Helaas ontbreken preciese data ervan, 
waardoor Francois Laplanche is misleid. 
Hij meent dat Martin nog na de Revocatie 
deze verzetsdaad pleegde.P" Dit is niet aan 
nemelijk. Hij moet het gedaan hebben na 
dat zijn eigen kerk was weggevaagd en het 
meest waarschijnlijke moment daarvoor is 
omstreeks de dragonnade in Lacaune. Wel 
licht is het tijdstip hiervan nog precies na te 
gaan maar met grote waarschijnlijkheid is 
dit omstreeks half september 1685 geweest. 
Toen wilde David Martin, die zijn gemeen 
te immers steeds was trouw gebleven, zijn 
ambt niet opgeven, een vermetelheid die 
hem in het cachot had kunnen brengen. 
Gelukkig hebben rooms-katholieke vrien 
den hem hiervoor behoed.I" 

Anne en Andre Dacier 

Tot hiertoe is het verhaal gevolgd zoals 
Claude dat vertelt, toegelicht met opmer 
kingen over de ontwikkelingen in Frankrijk. 
Eigen onderzoek ligt hier nauwelijks aan 
ten grondslag, zeker niet van de feiten uit 

het leven van David Martin. Het vooraf 
gaande is een voorbeeld van "boeken met 
boeken maken", Uiteraard kan men oppe 
ren dat boeken uit de achttiende eeuw toch 
eerder tot de categorie 'bronnen' gerekend 
kunnen worden, ja, dat in het voorafgaan 
de hier en daar al een begin gemaakt is met 
bronnenkritiek. Dat is juist; maar toch zal 
de definitieve studie over David Martin die 
'boeken' met zijn levensschets veel gron 
diger tegen het licht van de regionale 
geschiedenis moeten houden dan hier ge 
beurde. Dit zal ongetwijfeld tot verrassin 
gen leiden zoals een eigen brief van David 
Martin er een biedt. Hieruit valt op te ma 
ken dat hij juist in deze dreigende tijd een 
inspirerende ontmoeting heeft gehad. Op 7 
januari 1712 schrijft hij aan "Madame 
Dacier" dat hij zich herinnert, haar ruim 26 
jaar geleden in Castres en in Lacaune te 
hebben ontmoet. 

Toen Martin haar schreef was 'Madame 
Dacier' de beroemdste vrouw uit haar tijd, 
dochter van een groot graecus, Tanneguy 
Le Pevre, hoogleraar aan de protestantse 
Academic van Saumur. Zij was dus van pro 
testantse huize en had letterlijk spelender 
wijs het yak van haar vader onder de knie 
gekregen. De door de reeds genoemde 
Amerikaanse classic a Fern Farnham aan 
haar gewijde monografie is zeer de moeite 
waard, maar ook daarvoor-? en vooral 
daarna is grondig aandacht besteed aan 
haar persoon en werk. Met name Suzan van 
Dijk he eft in Traces de femmes een trefzeke 
re plaatsbepaling van haar gegeven als 
hoogbegaafde vrouw in het culturele kli 
maat van toen'". Hier dus alleen de hoofd 
zaken. Geboren in 164739 groeide zij op in 
Saumur temidden van de commensaals die 
bij de familie inwoonden, aan wie haar va 
der extra les gaf. Ook haar broertje, een 
wonderkind, kreeg al heel vroeg Griekse 
lessen. Anne viel door de mand to en zij 
hem een keer iets voorzei. Sedertdien werd 
zij eveneens bewust in de klassieken on 
derwezen. 

Andre Dacier was Le Fevres lievelings 
leerling. Hij was afkomstig uit een oude 
protestantse familie te Castres. Rond de si 
tuatie dat deze jongeman met Anne onder 
een dak leefde zijn later romances geweven 
en dubieuze verhalen verteld, door Fern 
Farnham echter krachtig ontzenuwd=". Zij 
trouwde met een tien jaar oudere drukker 
en boekverkoper, Jean Lesnier, kreeg een 
zoon, 23 januari 1669, doch deze stierf 
reeds op 7 februari.v In 1672 overleed haar 
vader, in 1675 haar echtgenoot. Deze sobe- 
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re gegevens op een rij do en beseffen in wat 
voor broze wereld men toen leefde. Intus 
sen maakte zij haar studies vruchtbaar 
door op verzoek van Pierre-Daniel Huet, 
toen "precepteur du Dauphin'V, later bis 
schop van Avranches (Norrnandie), fraaie 
tekstuitgaven te vervaardigen, allereerst 
van de werken van Callirnachus, Grieks au 
teur, in 1674.43 Voor de beoogde leerling 
had dat, gezien diens gebrek aan smaak 
voor de schone letteren, weinig zin, maar 
Anne kwam zodoende, zij het op afstand, in 
de sfeer van het hof. Later werd ook Andre 
Dacier verzocht een uitgave te maken "in 
usum Delphini't+' Toen zijn er, lang na het 
overlijden van Annes echtgenoot, vonken 
gaan overspringen die op 4 november 1683 
leidden tot een huwelijk, in Parijs ingeze 
gend door Pierre Allix, met Jean Claude een 
der predikanten van Charenton.P 

Na hun huwelijkssluiting zijn Anne en 
Andre snel afgereisd naar het zuiden. Anne 
wilde haar schoonfamilie leren kennen en 
samen wilden zij in rust werken. Intussen 
had het culturele klimaat waarin zij in Pa 
rijs gewerkt hadden, zijn invloed do en gel 
den. Beiden waren onder de indruk geko 
men van de op dat moment in heel Europa 
bewonderde beschaving, met haar nieuwe 
centrum in wording in Versailles. Helaas 
besteedt Fern Farnham aan dit aspect te 
weinig aandacht. Het ligt toch voor de hand 
dat jonge mens en 'die in de wereld vooruit 
willen komen', ook als zij dat niet zo 
zeer zoeken in het platte vlak van zoveel 
mogelijk verdienen, doch meer op het ni 
veau van stralen in 'een tijdperk van schit 
tering',46 zo mogelijk dicht bij het centrum 
van die schittering, Parijs en het hof, wil 
len verkeren. Dat middelpunt was altijd 
roorns-katholiek gebleven, zelfs onder 
Hendrik Iv. Er mocht in deze omgeving dan 
ook geen protestants kerkgebouw bestaan. 
Zelfs het Edict van Nantes uit 1598 had dit 
verbod gehandhaafd en gepreciseerd: zo'n 
kerkgebouw behoorde eventueel minstens 
5 mijl van de Parijse wallen verwijderd te 
blijven. Het werd daarop gebouwd in het 
dorp Charenton, waar in 1606 voor het 
eerst een dienst werd gehouden in een 
bouwwerk dat vervolgens als voorbeeld 
ging dienen voor "De Rode Hoed", gesticht 
als Remonstrantse kerk van Amsterdam. 

Deze afstand tot het hart van de hoofd 
stad is symbolisch voor de hele situatie: in 
de Franse cultuur speelde het protestantis 
me in de zeventiende eeuw een voortdu 
rend kleinere bijrol. Het door de katholieke 
reformatie bij de tijd gebrachte rooms- 

katholicisme leverde de grondtoon waarop 
het Franse concert gespeeld werd. Wie 
meent dat de binnen het katholicisme op 
laaiende interne tegenstellingen deze func 
tie verzwakten, vergist zich. Integendeel: 
de augustinistische strengheid der lanse 
nisten, de veronderstelde pelagiaanse toe 
gefelijkheid van de jezuieten, hun pausge 
zindheid tegenover de nadruk op de 
landskerk bij de gallicanen ogen chaotisch. 
Daarnaast was het echter, met name in het 
derde kwart van de zeventiende eeuw, als 
geschapen om de alomvattende totaliteit 
van de Romana te demonstreren en zo de 
protestantse aanspraken op katholiciteit te 
ontkrachten. En wat eens de kracht had ge 
vormd van de hugenoten, hun calvinisti 
sche, haast ascetische moraal, was nu hun 
handicap. Tegenover de elegantie van de 
dominante levenskunst stelden zij slechts 
als ouderwets, zelfs boers ervaren normen. 
Bovendien: binnen de Romana was, zeker 
in de verkondiging, maar ook in de praktijk, 
het ascetisch ideaal niet onbekend. 

Ambitieuze jongeren, of zij nu van adel 
waren en officier wilden worden, of classici 
en eervolle functies wilden vervullen: in dit 
krachtenveld waren zij zonder verweer. De 
voorstelling dat het jonge paar Dacier om 
zo te zeggen al bij zijn vertrek uit Parijs 
overwoog om tot de rooms-katholieke kerk 
over te gaan is, dunkt mij, overdreven, maar 
he eft een kern van waarheid. In de sfeer 
van het zuiden echter, met zijn traditionele 
hechte hugenotengemeenschappen, zeker 
ook in Castres, zal hun gevoel van te moe 
ten overgaan zijn getemperd. Anne was 
niet bepaald niet grootgebracht in een ty 
pisch calvinistische familie. Vader Tanne 
guy was alleen in zijn arbeid een calvinisti 
sche workaholic maar voor de rest niet 
slechts een vrijdenker doch ook een vrij 
doener. Nu belandde zij echter in een mi 
lieu waar calvinistische waarden van so 
berheid en godsvertrouwen doorleefde 
traditie vormden. Andre zelf keerde daar 
ook weer in terug, en moet zich als perfec 
tionistische werkezel er een tijdje 'thuis' ge 
voeld hebben. 

Zo stel ik mij de sfeer voor waarin de 
ontmoetingen plaatsvonden die David 
Martin zich na dertig jaar nog herinnert. In 
het tweede halfjaar van 1684 was daar in 
Haut Languedoc nog ruimte voor huge 
noots samenleven. Anne Dacier kon naar 
Lacaune komen in de bergen boven Castres 
- een interessant detail dat iets laat zien van 
hoe zij haar dagen to en vulde. En nog 
steeds daalde de dominee af naar Castres, 
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markt- en cultureel centrum van de streek. 
In elk geval moeten de Daciers nog als goe 
de gereformeerden geleefd hebben, en kon 
men in Castres zowel als in Lacaune de 
normale kerkdiensten houden. In Castres 
houdt deze mogelijkheid in december 1684 
op: dan gelast het 'Parlement' (hoogge 
rechtshof) van Toulouse de afbraak van het 
gereformeerde kerkgebouw van Castres. 
Vervolgens, juni 1685, barst .Ja mission 
bottee'"? los: de dragonnades, eerst in 
Beam (thans Frans Baskenland), later over 
al in het zuiden en door heel Frankrijk. Op 
nieuw was het succes ongeevenaard. De 
bedreigden bekeerden zich ook nu weer en 
masse, en dit niet slechts uit vrees voor het 
gewcld=" maar tevens uit eerbied voor de 
wil des konings. Het was ook nu weer een 
minderheid, zij het geen geringe, die koos 
voor het risico van de (verboden!) vlucht en 
van de onzekere toekomst in ballingschap. 
De grote meerderheid gaf zich, hoe dan 
ook, gewonnen en werd N.C. ('nouveaux 
convertis', nieuw bekeerden). 

Op 23 september stonden de dragonders 
voor de poorten van Castres. Dat was voor 
Andre en Anne Dacier het moment om over 
te gaan tot de rooms-katholieke kerk. De wil 
van de koning was nu duidelijk en daar had 
men zich in te schikken. Helaas legt Fern 
Farnham deze link niet. Zij vertelt eerst van 
de publieke overgang tot het rooms-katho 
licisme, waarin de Daciers door de inwo 
ners van Castres werden gevolgd werden, 
en spreekt pas twee bladzijden later over 
het regiment dragonders voor de stads 
poort. Hoewel zij dit terecht als de "histori 
cal setting" aanduidt, heeft zij die in de ver 
haallijn teveel gersoleerd.?" Het heeft zin 
deze lijn juist goed te laten uitkomen omdat 
het geval Castres met ongekende helder 
heid laat zien hoe de massale overgang naar 
de roorns-katholieke kerk in het zuiden van 
Frankrijk plaatselijk kon verlopen. Vooraan 
staanden zetten, vlak voordat de grootste 
gewelddadigheid zou worden gelanceerd, 
de - in hun ogen onvermijdelijke en zelfs 
niet oneervolle - stap, en werden door de 
gehele gemeente gevolgd. 

Het tegenovergestelde zagen wij dus bij 
David Martin. Men zal zijn verzet, alles 
overziende, omstreeks half september 
moeten plaatsen, to en zijn kerk verwoest, 
zijn gemeente gedecimeerd en hijzelf arnb 
teloos gemaakt was. Rooms-katholieke 
vrienden waarschuwden hem voor de risi 
co's - er zouden al dragonders in aantocht 
zijn - en hielpen hem vervolgens onder 
duiken en vertrekken-". Zo eindigde zijn 

rustige en eervolle positie als door allen ge 
waardeerd predikant van een flinke dorps 
gemeente. Een onzekere toekomst in den 
vreemde lag voor hem. 

Naar de Republiek 

Hij belandde in Den Haag waar hij - hij 
moet dus een zekere roem bezeten hebben 
en gesteund zijn door protectie - al op 21 
november 1685 preekte=. Deze preek 
maakt begrijpelijk waarom Pierre Iurieu 
korte tijd later zo'n succes had met zijn 
'voorspellingen' aan de hand van het boek 
Openbaringen. Immers, terwijl David Mar 
tin een boetepreek hield over Hebr. 4, 7 
("verhardt uw harten niet") en het lot van 
zijn mederefugies toeschreef aan hun zon 
dig leven thuis in Frankrijk, poneerde Juri 
eu dat juist in dar land, hun vaderland, bin 
nen afzienbare tijd veranderingen zouden 
plaatsgrijpen die de gereformeerde kerk 
daar een nieuwe toekomst gingen bieden. 
Dat sloeg in!52 AI spoedig heeft de provincie 
Utrecht Martin in haar quo tum "gevlugte 
Fransche predicanten" opgenomen. Zijn 
kinderen hebben zich dan nog lang niet bij 
hem gevoegd! 

Martin was nog maar kort in Utrecht 
toen relaties de aandacht van het Deventer 
stadsbestuur op hem vestigden. De magi 
straat was namelijk onder de refugies op ta 
lentenjacht. Op 16 februari 1686 werd David 
Martin benoemd tot hoogleraar aan het 
Athenaeum en tot Waals predikant in de Us 
selstad. De geleerde contacten die burge 
meester Gijsbert Cuper - tevens lid van de 
Staten van Overijssel en vaak afgevaardigde 
naar de Staten-Generaal - allerwege onder 
hield,53 maken het vermoeden dat er sprake 
geweest moet zijn van effectieve voorspraak 
vrijwel onontkoombaar. Maar Utrecht liet 
zijn refugiepredikant niet gaan. Men was er 
- wellicht dank zij de beroemde hoogleraar 
J.-G. Graevius - spoedig gaan beseffen dat 
Martin niet de eerste de beste was. Dus re 
gelden de overheden, na hem bericht te 
hebben dat hij geen toestemming zou krij 
gen naar Deventer te vertrekken, pijlsnel 
een beroeping van David Martin tot gewoon 
predikant door de Utrechtse Waalse Kerk54. 
Hij nam deze aan, waarna de bevestiging 
volgde op 16 mei 1686, samen met Michel 
Ianicon, in Frankrijk 'pasteur' van Blois. De 
Refuge bracht daarmee Elie Saurin, die op 
trad als bevestiger, in een maal twee vol 
waardige collega's, een fraaie illustratie van 
de groei der Waalse gemeenschap dank zij 
de asielzoekers van toen, de refugies55. 
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Uiteraard schetst Is.-Fr. Claude Martin 
als een trouw pastor voor al zijn gemeente 
leden ongeacht hun rang of stand. Boven 
dien bericht hij dat zijn held bewust de 
raad van Graevius in de wind geslagen 
he eft, te trachten een, eventueel nominale 
maar wei betaalde, leerstoel te bemach 
tigen. De Utrechtse Actes du Consistoire' 
geven in hun bondigheid over dergelijke 
punten geen uitsluitsel, evenmin als bij 
voorbeeld over de adressen van kerken 
raadleden. Dat David Martin, althans in de 
laatste jaren van zijn leven, aan de Nieuwe 
Gracht woonde, moet men opmaken uit de 
brieven van Anne en Andre Dacier. Zij 
adresseren deze: ''A Monsieur Martin, sur Ie 
Nouveau Canal, a Utrecht". 

Op landelijk niveau speelde hij in de 
Waalse Synode de rol die van een stadspre 
dikant verwacht mocht worden. Die rol was 
grater dan van collega's uit de Nederduitse 
kerk omdat de Waalse synode anders was 
ingericht dan een Nederlandse provinciale 
synode-". De belangrijkste verschillen in 
dit verband zijn dat de Waalse synode niet 
een, doch tweemaal per jaar vergaderde en 
dat alle Waalse gemeenten erin verte 
genwoordigd waren door een predikant en 
een ouderling. Bovendien zonden de over 
heden nimmer commissarissen-politiek 
naar de Waalse synoden, zoals in Frankrijk 
gebruik was geweest en in de Republiek bij 
de provinciale synoden het geval bleef tot 
aan de Bataafse tijd. In deze vergaderingen 
was Martin bij toerbeurt aanwezig, te be 
ginnen bij die van Rotterdam, april 1686. 
Daar werden de leerstellige beslissingen 
die Franse pravinciaIe synoden hadden ge 
nomen, ook van kracht verklaard voor de 
Walen in Nederland. Deze artikelen moes 
ten ondertekend worden. Op de lijst is Da 
vid Martin, beroepen predikant van 
Utrecht, de zesde'". Daarna komt zijn 
naam op gezette tijden in de Acta voor, de 
laatste maal op de lijst van 'deputes', afge 
vaardigden, ter synode van Dordrecht, na 
jaar 1721. Van deze vergadering he eft hij 
zelfs geen verslag meer kunnen uitbrengen 
aan zijn kerkenraad, daar hij overleed eer 
het zover was. Doch hie rover meer in het 
volgende artikel. 

RRJ. Knetsch (1924) is emeritus hoogleraar 
aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Ruim 
35 jaar geleden promoveerde hij te Leiden 
op een studie over Pierre Jurieu. Met dit arti 
kel keert hij terug tot zijn oude lie/de, de 
hugenoten. Adres: Boerhaaveweg 2,9761 HB 
Belde. 

Noten: 

I. Vgl. Edmond Stapfer, 'La traduction protestante 
francaise du Nouveau Testament', Revue chretienne 
11 (1900) 435: rr ••• comme Martin etait plus litteral ... , 
les pasteurs theopneustes, Adolphe Monad, par 
exernple, le preferaient de beaucoup", D.w.z. dat de 
predikanten die geloofden in de theopneustie, de 
goddelijke inspiratie van de Bijbel (en blijkens het 
voorbeeld waren dat de Reveilpredlkanten), verre de 
voorkeur gaven D. Martin. Dit citaat is ook van be 
langvoor de Nederlandse kerkgeschiedenis, daar het 
woord 'theopneustie' Isaac Da Costa zeer dierbaar 
was. Hij had het begrip van Louis Gaussen, voorman 
van het Geneefs Revell, die het aan 2 Tim. 3:16 ont 
leende. 
2. Stapfer, 'La traduction'. 
3. F.S. Knipscheer schreef een kort artikel, Nieuui Ne 
derlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) IX, 
652v, waarin hij fouten van door hem vermelde voor 
gangers overneemt en nog een paar toevoegt. Chris 
telijke. Encyclopedie noch Winkler Prins of Oosthoek 
vermelden hem. 
4. Erich Haase, Einfiihrung in die Literatur des Refu 
ge. Der Beitrag der franzosischen Protestanten zur 
Entuiicklung analytischer Denkformen am Ende des 
17. [ahrhunderts. Berlin [1959], reg. i.v, (register in 
voce, op de desbetreffende naam). I Francois 
Laplanche, Elicriture, Ie sacre et l'histoire. Erudits et 
politiques protestants devant la Bible en France au 
17e steele, Amsterdam-Maarssen 1986, reg. i.v, 
5. S. Cler, 'Les versions bibliques dans les Eglises 
Wallonnes des Pays-Bas', Bulletin de la Commission 
de l'Histoire des Eglises Wallonnes (BEW), ser. 1II1l0 
(1924) 8-18. 
6. 'La version de Geneve' (de vertaling van Geneve), 
teruggaand op het werk van Pierre Robert Olivetan 
(1506-1538). 
7. Verschijnt in Biografiscn Lexicon uoor de Geschie 
denis van het Nederlandse Protestantisme (BLGNP) 6. 
8. Jean-Pierre Niceron, Memoires pour servir a l'his 
toire des hommes illustres dans la Republique des 
Lettres XXI, Parijs 1733, 270-292. Niceron (1685- 
1738) behoorde tot de congregatie der Barnabieten. 
De Memoires vormden zijn levenswerk. Hoewel zon 
der enige orde, biedt het soms unieke informatie. 
9. Dit is de meest aannemelijke relatie, al sluit F. 
Puaux, art. 'Claude' in Haag-Bordier, La France Pro 
testante (FP) rv. Parijs 1884 (tweede druk), 475, deze 
in feite uit door Florence de Malecare 'cousine' van 
Elisabeth te noemen, en niet 'niece'. 
10. Zie Puaux •• 'Claude'. Het art. is wat verward, mede 
door de schrijffout, kol.476, •• Isaac-Fr." voor "Jean 
Jacques". Let op het opkomen van de mode van de 
dubbele voornamen. 
11. Mazamet ligt thans in het 'departernent' Tarn. 
Zowel in Frankrijk als bij de Waalse kerk in de Neder 
landen ontvingen proponenten - afgestudeerde 
theologen die zich beroepbaar wilden stellen - de 
handoplegging in een vergadering van hun provin 
dale synode. In de Nederlandssprekende kerk kwam 
deze er in het geheel niet aan te pas. Toelating tot het 
ambt was een taak van de ciassis; de handoplegging 
yond plaats bij de bevestiging in de eerste gemeente. 
- Zie noot 56. 
12. Claude, 'Martin', 272, he eft de drukfout .. Espe 
rance", overgenomen door de Duitse vertaling en 
Jaques George de Chaufepie, Nouveau Dictionnaire 
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Historique et Critique III, Amsterdam-Den Haag 
1753. 
13. Chaufepie, Nouveau Dictionnaire, 1II, 42-45 : art. 
'Martin (David)'. 
14. Prosper Marchand, Dictionnaire Historique, au 
Memoires critiques et litteraires, concernant la vie et 
les ouvrages de divers personnages distingues, parti 
culierement dans la Republique des Lettres II, Den 
Haag 1759 (Marchand, Dic.), art. 'Martin (David)', 29. 
15. Pierre Iurieu (1637-1713) in het bijzonder was 
hier niet vrij van; zie BLGNP 4, 240-245. 
16. Zie Haag- Bordier, La France Protestante, VII 
Geneve 1966 (reprint; origineel1857) 297-300. 
17. Claude, 'Martin', 279; Chaufepie, Nouveau Die 
tionnaire, 45:" ... des Lettres de Savans de tout ordre, 
de tout pays, qui sont pleines d' erudition". 
18. Marchand, Dictionnaire Historique, II, 32a. Joan 
nes Georgius Graevius, 1632-1703 (NNBW IV) I 
Louis de Sacy, 1654-1727 (Biogr. uniuerselle 39,467 v.: 
'litterateur') I Anne en Andre Dacier, zie beneden 
noot 20 I William Wake, 1657-1737 (Chr. Enc. VI, 
1961) I Friedrich Ernst Ket(t)ner, 1671-1722 (Iocher 
Gelehrten-Lex. III, 288 v.) I Gijsbert Cuper, 1644- 
1716 (NNBW IV; vgl. beneden, noot 53). 
19. Hieraan wordt gewerkt. 
20. Nouveaux conuertis (nieuw bekeerden) was, met 
de afkorting N.C., standaardaanduiding voor de kort 
voor en in 1685 tot het katholicisme overgegane hu 
genoten; men bedenke: dit was de overgrote meer 
derheid. Over de Daciers, zie Fern Farnham, Mada 
me Daciet; Scholar and Humanist, Monterey, CA 
1976, 1980 (tweede druk). Voor Anne Dacier - Le Fe 
VIe, zie S. Van Dijk, 1l'aces de femmes. Presence femi 
nine dans le journalisme francais du 18" steele (diss. 
Nijmegen), Arnsterdam-Maarssen 1988, 190-225, 
voorts reg. i.v. 
21. Claude, 'Martin', 270, spreekt van 'consul'. Dit 
wordt in de Duitse vertaling van Niceron, Friedrich 
Eberhard Rambach (Hg.), Iohan Peter Nicerons 
Nachrichten von den Begebenheiten und Schriften 
beriimter Gelehrten, mit einigen Zusdtzen XVI, Halle 
1758,21, weergegeven met 'Burgermeister'. 
22. David Martin doet in een brief van 17 april 1686 
aan Gijsbert Cuper met succes een goed woord voor 
een farnilielid, Jean Cordes. Dit pleit voor het gebruik 
van deze naamsvariant, aldus ook bij Claude, t.a.p.; 
Chaufepie, Dic., 43: 'Cardes', vri] zeker drukfout; Fpl, 
297: 'Corde' naast 'Cardes', vermoedelijk ten onrechte. 
23. Claude, 'Martin', 270 v. Hij had dus ook rechten of 
geneeskunde kunnen studeren. Voor de in 1660 afge 
dwongen verplaatsing, zie Pierre-Daniel Bourche 
nin, Etude sur les academies protestantes en France, 
Parijs 1882, (reprint: Geneve 1969), 136. 
24. Louis Moreri, Le Grand Dictionnaire historique 
au le Melange curieux de l'histoire sainte et profane 6, 
Arnsterdam-Leiden-Den Haag-Utrecht. 1740 (acht 
tiende druk) en Marchand, Dictionnaire Historique, 
hebben drukfout maleate. 
25. Het Edict van Nantes, in 1598 uitgevaardigd door 
Hendrik N, maakte een einde aan de godsdienstoor 
logen die Frankrijk een halve eeuw geteisterd had 
den. Het bracht erkenning - met restricties - van de 
"Religion (Pretendue) Reforrnee", de (zogenaamde) 
gereformeerde godsdienst. Handhaving van de zeer 
gecompliceerde, deels geheime bepalingen van het 
Edict vereiste toezicht door speciale, religieus ge 
mengde kamers van gerechtshoven, de z.g. 'cham 
bres mi-parties'. 
26. Zo moest het kerkgebouw te Mer (thans dept. 

Loir-et-Cher) in 1668, na een verloren proces in ho 
ger beroep, worden gesloopt en buiten de wallen 
herbouwd, zie mijn Pierre jurieu, 25. - Later was van 
herbouw geen sprake meer. 
27. Claude, 'Martin', noemt geen namen; bij Mar 
chand, Dictionnaire Historique, 30, en bij Haag. u», 
298, ontbreekt die van Jean-Jacques, die eerst ver 
meld wordt in de mededeling van 'M.' de Dompierre 
de Ionquieres, 'Les Pasteurs de l'Eglise Ref. Franc, de 
Copenhague, 1685-1856', Bull. de la Soc. d'Histoire 
du Protestantisme Francais (BSHPF)VII (1858) 34, als 
geboren omstreeks 1671, student te Leiden [doch 
niet vermeld in Album studiosorum], en pred. in 
Duitsland en Denemarken. Hij stond te Kopenhagen 
17l3-1720; t 1730 nabij Koblenz. Marie huwde de 
Londense 'marchand' Renouard en Florence be 
hoorde volgens Marchand tot de Haagse 'societe de 
dames". 
2B. 'Ben koning, een wet, een geloof'. 
29. Zie mijn Pierre jurieu; 98-101. De titel van Bossu 
ets beroemde boekje betekent: 'Uiteenzetting van de 
leer der R.-K. Kerk'. 
30. 'De vereniging (of herenigingl der godsdiensten, 
t.w. van geref. en r.-k. kerk. 
31. Sinds 1676 functioneerde, onder Leiding van de 
bekeerling uit Castres Paul Pellisson-Fontanier, een 
'caisse des conversions' d.w.z. een fonds voor beke 
ringen, waaruit tot de r. - k. kerk overgegane hugeno 
ten toelagen konden ontvangen. In de literatuur 
hierover - voorop Jean Orcibal, LouisXIV et les prote 
stants, Parijs 1951 - wordt onvoldoende overwogen 
of het destijds wei oneervol geacht werd zo'n toelage 
(in hoogste instantie verstrekt door de koning!) aan 
te nemen. 
32. Zie hiervoor de diss. van A. Th. van Deursen, Pro 
fessions et metiers interdits. Un aspect de l'histoire de 
la Revocation de l'Edit de Nantes, Groningen 1960, 
passim. 
33. "Ik verenig mij", d.w.z. ik ga over tot de roorns-ka 
tholieke kerk. 
34. 'VJuchtelingen', asielzoekers (!), aanvankelijk, 
mede op grond van de destijds overal aanvaarde 
economische theorie, het 'mercantilisme', alom met 
open armen ontvangen. 
35. Laplanche, I:Ecriture, 598. De korte biografische 
notitie, door de auteur gegeven, is helaas weinig 
nauwkeurig. 
36. De lezing bij Moreri, Grand Dictionnaire histori 
que, 181luidt dat toen Martin na de afbraak van de 
kerken doorging met zijn ambtsbediening, rooms 
katholieke vrienden hem waarschuwden voor de 
komst van een detachernent dragonders als arresta 
tieteam, hem daarvoor verborgen en in staat stelden 
te vertrekken. 
37. Zie boven, noot 20, voor Farnham. Reeds v66r 
haar: Noemi Hepp, Homere en France au dix-septie 
me siecle, Parijs 1968, reg. i.v. 
3B. Zie noot 20. 
39. Farnham, Dacier, 191-193, verdedigt dit jaartal 
op goede gronden. 
40. Farnham, Dacier, 90,97. 
41. Farnham, Dacier, 41. 
42. 'Leermeester van de kroonprins'; in Frankrijk 
werd de kroonprins 'dauphin' genoemd. 
43. Farnham, Daciet; 50: deze uitgave was uitvoering 
van een project van haar vader - in het Latijn: de 
dauphin werd niet met Grieks lastig gevallen. Calli 
machus, ± 250 v. Chr., werkte in Alexandria. 
44. 'Ten gebruike van de dauphin'. Later gebruikt 
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men deze latijnse uitdrukking wei om aan te geven 
dat het om een gekuiste uitgave gaat ... 
45. Toen was Anne dus acht jaar weduwe geweest. 
46. Naar de uitstekend gevonden titel van het door 
Ios Smits van Waesberge eind 50er jaren gepresen 
teerde radio programma van de KRO, over Franse 
muziek uit omstreeks 1700. De 'tune', uit het Te 
Deum van Marc-Antoine Charpentier werd later ge 
bruikt voor Eurovisie-uitzendingen. 
47. 'De gelaarsde (geloofs)zending', - Over de afbraak 
van het kerkgebouw van Castres, zie Farnham, 
Dacier, 94: 'the temple where the Daciers had wors 
hipped was demolished'. De auteurverzuimt te over 
wegen wat dit voor de spiritualiteit van de Daciers 
moet hebben betekend. 
48. Terecht wijst Farnham, Dacier, 96, met een citaat 
van Orcibal, Louis XIV; 116, noot 35, op de cynische 
kijk die de betere kringen in Parijs op dit geweld had 
den. 
49. Farnham, Dacier, 92, resp. 94. - De doorwerking 
van deze voorstelling van zaken nog bij Marlies 
Schillings, 'De "Querelle des anciens et des moder 
nes" in het Iournal Iiteraire (1713-1716)', Doc. blad 
Werkgroep Achttiende Eeuw 18 (1986) 245, noot 2: 
.... .in september 1685 zwoeren beiden publiekelijk 
het protestantse geloof af", Dit 'publiekelijk' sugge 
reert een niet aanwezige mate van vrijheid en is in 
wezen een concessie aan Andre Daciers eigen roos 
kJeurige voorstelling van zaken. Diens brief, bij Farn 
ham, Dacier, 93, gedeeltelijk afgedrukt, verdient 
grondiger analyse dan zij geeft, eer men er conclu 
sies aan verbindt. Overigens leunt Farnham teveel 
op Henry A. Grubbs, Ir., DamienMitton (1618-1690). 
Bourgeois Honnete Homme, Princeton, N.J. 1932,45 
v.: De vermelde brief was - volgens de Mercure ga 
lant, het Parijse tijdschrift dat hem, okt. 1685, publi 
ceerde "in the middle of an article on the conver 
sions that followed the revocation of the Edit de 
Nantes," rNB; de brief is van 25 sept., de Revocatie 
vond plaats 22 okt. 1685J - gericht aan deze Mitton. 
Grubbs duidt de dragonnades met geen woord aan, 
een totale vertekening van het beeld, door Farnham 
onvoldoende onderkend. 
50. Zie boven, p. XX 4 YY, met noot 36. - Van het tijd 
stip waarop Martin Lacaune verliet hangt af of zijn 
vertrek als vlucht, dan wei als ballingschap opgevat 
moet worden. Frankrijk zonder toestemming verla 
ten was verboden. Evenwel, het Edict van Fontaine 
bleau, 22 okt 1685, waardoor dat van Nantes werd 
herroepen, verbande aile predikanten uit het land. 
Derhalve beslist het tijdstip over de status, vluchte 
ling of balling. In Lacaune hebben zich protestanten 
weten te handhaven. Zij zijn in 1729 bezocht tijdens 
een missietocht van de rondreizende 'pasteur' Pierre 
Corteiz, ex-camisard; zie S. Mours en D. Robert, Le 

protestantisme en France du XVIlle steele a nos jours, 
Parijs 1972, 123. 
51. Zijn Sermons sur divers textes de I'Ecriture Sainte, 
Amsterdam 1708, vermeldt bij de eerste van de acht 
preken: "Pro nonce 11 la Haye, pour un Jour de Ieune, 
Ie 21. Novembre 1685", dus 'gehouden op een vas 
tendag'. Onderwerp: "L'Attention du coeur 11 la voix 
de Dieu, ou Sermon sur ces Paroles de l'Epitre de 
I'Ap6tre S. Paul aux Hebreux, chap. 4, vers 7. Au 
jourd'hui si vous entendez sa voix, n' endurcissez 
point vos coeurs" (vert. Het acht slaan van het hart 
op Gods stem, of Preek over deze woorden uit de 
Brief van St. Paulus aan de Hebreeen, 4:7, Heden zo 
gij Zijn stem hoort, verhardt uw harten niet). In het 
volgende artikel wordt duidelijk dat de toeschrijving 
van Hebreeen aan Paulus geen 'slip of the pen' is. 
52. Zie mijn Pierre ]urieu, 205-213, over diens boek: 
l.Accomplissement des propheties (de Vervulling der 
Profetieen), en voorts de plaatsen waar het register 
op de 'Werken van Iurieu', p. 473, daarheen verwijst. 
53. Men raadplege de digitale 'Catalogus epistola 
rum neerlandicarum' (cata!. van Ned. brieven, d.w.z. 
in Ned. instellingen bewaardl op Cuper, G., voor na 
dere gegevens. - Over Cuper zelf, zie A.J. Veenendaal 
(bew.), Het Dagboek van Gijsbert Cuper, gedeputeerde 
te velde (RGP, Kleine Serie, 30). Den Haag 1950, vii 
xxxii, Inleiding. - Voor die talentenjacht, zie J.C. van 
Slee, 'De Waalsche Gemeente in Deventer', BEWIII/9 
(1921),64. 
54. P.E.H. Bodel Bienfait, 'L'Bglise wallo nne d'U 
trecht', BEW 1/3 (1888), 1-24,241-292, bevat in het 
tweede stuk enkele gegevens betr. Martin. 
55. Over de refugies in Utrecht, zie Joost van der 
Spek, 'Rcfugies pour la religion. De hugenoten in 
Utrecht'.Jaarboek Oud-Utrecht (1999),35-75. Hierin 
speelt Martin nauwelijks een rol, Michel Ianicon 
geen, Elie Saurin daarentegen wei, daar de auteur 
zich niet op individuen richt maar op groepen en 
groepsprocessen. Saurin besefte als een der eersten 
in de Republiek wat in Frankrijk gaande was en wel 
ke gevolgen dat hier zou hebben: stromen asielzoe 
kers! Zie over hem BLGNP IV; 383-385, alwaar ver 
derelit. 
56. Het gebruik van de aanduiding "Nederduits(ch)" 
dient beperkt te blijven tot gevallen waarin "Neder 
landssprekend" van "Waals" (,francophone') onder 
scheiden moet worden. - Een goed overzicht van het 
functioneren van de Waalse synoden biedt G.H.M. 
Posthumus Meyjes, 'Ben minder bekend vertrouwe 
lijk synodaal document. Het "Livre des Actes" van de 
Waalse kerken (1601-1698)', in Jack de Mooij, Ineke 
Smit, Balans van een eeuw. wendingen in de his to 
grafie van het christendom 1901-2001, Heerenveen 
2002,147-165. 
57. Livre synodal II, Den Haag 1904, p. 69, art. 6. 
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Kerkgeschiedenis, religiegeschiedenis, 
godsdienstgeschiedenis 
Enige noodzakelijke begripsmatige verheldering 

Jan Dirk Snel 

Voor de kerkgeschiedenis zag het er 
vanaf het begin al niet goed uit. Het 
waarschijnlijk oudste document uit 

de geschiedenis van het christendom kon 
digde meteen ook het einde van de jonge 
godsdienst aan. In een brief die de apostel 
Paulus zo rond het jaar 50 vanuit Korinthe 
aan de door hem gestichte christelijke ge 
meente van Thessaloniki stuurde, zag hij 
het einde spoedig, nog tijdens zijn leven, 
opdoernen.! Het kon volgens hem niet lang 
meer duren of een stem van een aartsengel 
en de bazuin van God zouden kiinken en 
dan zou "de Heer" zelfvan de hemel neer 
dalen. Eerst zouden de doden "die in Chris 
tus zijn", verrijzen en "daarna zullen wij die 
nog in leven zijn tegelijk met hen in een 
oogwenk op de wolken in de lucht worden 
weggevoerd, de Heer tegemoet.t- 

Paulus heeft geen gelijk gekregen, maar 
de vreemde opvattingen die hij verbreidde, 
staan bijna tweeduizend jaar later nog vol 
op in de belangstelling. Het christendom is 
wereldwijd groter dan ooit. En er moet in 
middels ook aardig wat kerkgeschiedenis 
zijn, zou je zo denken. En nu er elke dag 
nog zoveel nieuws bijkomt, moet het yak 
helemaal een grootse toekomst tegemoet 
gaan. Dat zal oak weI. Maar in het kieine 
Nederland lijkt daar weinig van door te 
dringen. Hier zien velen de kerkgeschiede 
nis - net als Paulus, maar dan anders - 
spoedig verdwijnen. Het yak zou vervangen 
worden door iets dat zich aandient als 'reli 
giegeschiedenis'. Sommigen zien dat met 
angst en beven tegemoet, zoals VNK-voor 
zitter Paul Abels die zich in het vorige num 
mer van dit tijdschrift met hand en tand 
verzette tegen de "afschaffing van de kerk 
geschiedenis't'' Anderen kunnen van onge 
duld bijna niet wachten. WilIem Frijhoff 
betoogde in dezelfde aflevering dat "kerk 
historici niet ten onrechte de indruk heb 
ben gekregen dat de religiegeschiedenis 
hun het object van hun wetenschap wil 
ontnemen".? 

Hoe zit het nu? Staat het concept religie 
geschiedenis nou lijnrecht tegenover het 
oude idee kerkgeschiedenis? Is het iets 
nieuws? Of is er eigenlijk niks aan de hand? 

Die vraag wil ik in dit artikel behandelen. 
En daar komt een tweede probleemcom 
plex bij, dat in diverse bijdragen in dit tijd 
schrift ook al aan de orde werd gesteld. 
Daarbij lijkt het vooral te gaan om de vraag 
of kerkgeschiedenis of religiegeschiedenis 
nu een historische dan wei een theologische 
discipline is. Kortom, een tweevoudige me 
thodenstrijd lijkt te ontbranden. 

Mijn antwoorden zijn zo simpel en voor 
de hand liggend, dat ik me afvroeg of het 
nog wei zin had dit artikel te schrijven. 
Maar het blijkt toch nodig. Er worden mo 
menteel valse dilemma's opgeworpen en 
weinig plausibele omschrijvingen gegeven, 
die voor veel verwarring kunnen zorgen. 
Het lijkt daarom no dig snel enig kapwerk te 
verrichten, voor de chaos onoverzienbaar 
is. 

Hoe het zit 

Laat ik eerst maar even uitleggen hoe het 
zit. Het is echt heel eenvoudig. Ie hebt een 
object en je hebt een subject. Ie hebt een 
terrein van onderzoek en je hebt een man 
of een vrouw die dat bestudeert of erover 
vertelt: de historicus. 

Wat is het object? Of, in dit verband kun 
nen we miss chien beter vragen wat het ter 
rein, domein of het veld is waarin het on 
derzoek gesitueerd wordt. Er is een 
verschijnsel dat christendom heet en dat 
een vrij lange geschiedenis heeft. AI sinds 
1877, toen de duplex ordo aan openbare 
theologische faculteiten in Nederland werd 
ingevoerd, heet dat yak traditioneel 'ge 
schiedenis van het christendom' - precies 
waar het om gaat dus. Dat is bijvoorbeeld 
ook de term waaronder Doedes in zijn En 
cyclopedie der christelijke theologie uit het 
jaar ervoor, waarin tot de nieuwe ordening 
besloten werd", dit onderdeel van de "his 
torische theologie" behandelt." Zoals nie 
mand het vreemd vindt dat er islamologen 
of islamhistorici zijn die zich toeleggen op 
de studie van de geschiedenis van de islam, 
of dat er judaici zijn die het jodendom op 
zijn lange tocht door de tijd proberen te 
vatten, of dat er oudtestamentici zijn die 
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proberen de verdwenen godsdienst van het 
pre-exilische Israel te reconstrueren, zo zal 
ook niemand zich erover verbazen dat er 
een vakgebied is dat zich bezig houdt met 
de grootste godsdienst op Nederlandse en 
Europese bodem. Dat yak wordt in de wan 
deling ook wei 'kerkgeschiedenis' ge 
noemd. In dit verband wordt altijd Acquoy 
aangehaald die al in 1894 opmerkte dat de 
term gewoon praktisch is, en dat doe ik hier 
ook maar? Betekenis moet er verder niet 
aan toegekend worden. 'Kerk' is nu een 
maal een gebruikelijke aanduiding voor de 
christenheid, niet aileen in zijn institutio 
nele gedaanten - het meervoud is hier es 
sentieel -, maar ook of misschien zelfs wei 
vooral als aanduiding voor deze religie in al 
zijn verschijningsvormen. Velen zullen bij 
'de kerk' eerder denken aan de gemeen 
schap der gelovigen dan aan een gebouw of 
een bepaald genootschap. Over de wijze 
waarop de christenheid binnen de kerkge 
schiedenis benaderd wordt, is met dit alles 
nog niets gezegd. 

Verder heb je dan de begrippen 'religie 
geschiedenis' en 'godsdienstgeschiedenis', 
Deze beide woorden duiden exact hetzelf 
de aan. Taalkundigen hebben natuurlijk 
gelijk dat er geen werkelijke synoniemen 
bestaan - elk woord kent zijn specifieke 
connotaties -, maar de denotatie is hetzelf 
de. Het heeft geen zin om op grond van het 
feit dat we in het Nederlands toevallig put 
ten uit zowel een Romaanse als een Ger 
maanse woordenschat, hier een kunstma 
tig onderscheid aan te brengen. Onder 
religiegeschiedenis of godsdienstgeschie 
denis moet gewoon verstaan worden wat 
het woord suggereert: dat het hier gaat om 
de geschiedenis van de godsdienst of de 
godsdiensten. Achter dat verschil in enkel 
voud en meervoud gaat uiteraard wei een 
klein probleem schuil. Is het werkelijk mo 
gelijk om van de geschiedenis van de religie 
te spreken? Doedes vermeed daarom bij 
voorbeeld liever de term godsdienstge 
schiedenis en koos voor "Geschiedenis der 
godsdiensten", Dat de godsdienst een ge 
schiedenis heeft, "eene ontwikkelingsge 
schiedenis", moest volgens hem nog bewe 
zen worden. Het lijkt nu nog niet anders te 
liggen. "De onderscheidene vroeger en 
later ontstane Godsdiensten hebben zon 
der twijfel ieder op zichzelven eene ge 
schiedenis"," Het lijkt me dat dit probleem 
ons nu niet hoeft bezig te houden. Ook hier 
dient het gemak de mens: zoals kerkge 
schiedenis fungeert als shorthand voor de 
geschiedenis van het christendom - en dus 

van kerken in het meervoud -, zo kan 
religiegeschiedenis of godsdienstgeschie 
denis gebruikt worden voor aile vormen 
van geschiedkundige stu die naar een of 
meerdere religies of naar het verschijnsel 
godsdienst als zodanig. 

Doedes schreefhet al: "De Geschiedenis 
der Godsdiensten, of schoon een gedeelte 
der wereldgeschiedenis, is toch op zichzel 
ve een geheel, waartoe ook de Geschiede 
nis des Christendoms behoort.:" Met ande 
re woorden, kerkgeschiedenis is een 
onderdeel van de religiegeschiedenis. 
Godsdienstgeschiedenis is de overkoepe 
lende term waarbinnen de historische stu 
die van alle mogelijke godsdiensten valt. 
Kerkgeschiedenis is dus altijd godsdienst 
geschiedenis. Per definitie. Of een histori 
cus van verschijnselen uit de geschiedenis 
van het christendom zich wil tooien met de 
gerichte, meer precieze aanduiding of met 
de brede algemene aanduiding, is een 
kwestie van vrije keuze. Aileen als iemand 
meerdere religies binnen een bepaald terri 
torium en een bepaald tijdvak tegelijk of in 
samenhang bestudeert, dan is de bredere 
term religiehistoricus noodzakelijk, omdat 
meer gerichte aanduidingen niet passen. 

Als we bijvoorbeeld de recente bunde 
ling van artikelen van Willem Frijhoff in 
Embodied Belief bekijken, dan kunnen we 
concluderen dat het in alle bijdragen gaat 
over het christendom en we kunnen de au 
teur in dit verband dan ook veilig aandui 
den als een inspirerend kerkhlstoricus.!" 
Maar even goed kunnen we over Willem 
van Asselts The Federal Theology of Johan 
nes Cocceius (1603-1669) zeggen dat we 
hier met een fraai staaltje religiegeschiede 
nis van do en hebben, want theologie- of 
dogmengeschiedenis valt als onderdeel 
van de kerkgeschiedenis uiteraard ook on 
der de godsdienstgeschiedenis.U Kerkge 
schiedenis en religiegeschiedenis zijn hier 
uitwisselbare begrippen. Pakken we echter 
de dissertatie van de Bredase bisschop Tiny 
Muskens, getiteld Indonesie, een strijd om 
nationale identiteit. Nationalisten, islamie 
ten, katholieken uit 1969 erbij, dan hebben 
we een onvervalst religiehistorisch werk in 
handen, want dit boek heeft betrekking op 
minstens twee godsdiensten en over 
schrijdt daarmee de grenzen van de kerk 
en islamgeschiedenis'<, al he eft de auteur 
zich daarnaast ook wei als 'zuiver' kerkhis 
toricus gemamfesteerd.P 

Genoeg voorlopig. Laten we ons naar het 
subject haasten: de historicus die een ver 
haal schrijft. In de wijze waarop die histori- 
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cus zijn stofbenadert, kunnen we naar mijn 
idee analytisch twee aspecten onderschei 
den. We zouden het de vakmatige en de per 
soonlijke benadering kunnen noemen. 

De historicus he eft zo zijn manier van 
werken. Met een groot woord zou je dat de 
historisch-kritische methode kunnen noe 
men. Niemand weet natuurlijk wat dat is. 
In Nederland en in andere Europese lan 
den is het merkwaardige gebruik ontstaan 
om allerlei vormen van geleerdheid en van 
kennis, vooral vormen die men aan de uni 
versiteit aantreft, 'wetenschappelijk' te 
noemen. En er bestaan uiteraard weten 
schapsfilosofische werken waarin een om 
schrijving van de methode der wetenschap 
wordt gegeven.!? In de praktijk blijkt nie 
mand de criteria in zijn hoofd te hebben. 
Dat is ook niet nodig. De vraag naar de me 
thode en de wetenschappelijkheid worden 
vooral negatief gebruikt, als controlemid 
del. We klagen als een verhaal onweten 
schappelijk is en niet aan methodische ei 
sen voldoet. Er kan veel, maar ook weer 
niet alles. Er is wei een soort minimum. De 
feiten moeten in ieder geval kloppen, een 
verhaal moet enige samenhang vertonen 
en het is ook wei zo aardig als er zo af en toe 
ook nog iets verklaard wordt, ook al weet 
niemand wat een historische verklaring 
precies is. Maar verder staan de religie- of 
kerkhistoricus een groot aantal mogelijk 
heden open. Hij - of zij natuurlijk, maar de 
ze toevoeging zal ik verder gemakshalve 
weg laten - kan zich alle mogelijke vragen 
stellen en op allerlei wijzen gegevens die hij 
aantreft, selecteren. De historicus wil som 
mige dingen van het verleden weten en 
erover berichten en is gemteresseerd in be 
paalde verbanden en niet in andere. Of 
men de geschiedenis van een godsdienst 
nu 'van boven' of 'van beneden' wil benade 
ren, of men nu vooral gebruik wil maken 
van literaire of van sociaal-wetenschappe 
lijke methoden, daar kan in concrete geval 
len zinvol over gediscussieerd worden. Wat 
is hier de beste vraagstelling? Wat zijn zin 
volle selectiecriteria? Is het nuttig om dit 
concrete verschijnsel op het terrein van een 
religie vanuit een economische of juist van 
uit een cognitief-psychologische invals 
hoek te benaderen? Hoe kom je beter te we 
ten wat je echt wilt? Een groot aantal 
vragen op dit gebied dient in het vakweten 
schappelijke debat tussen historici van de 
christelijke religie en andere godsdiensten 
behandeld te worden. 

Maar die historicus is niet alleen een 
vakman, hij is ook nog eens een mens met 

bepaalde opvattingen. Ik zou dit willen 
aanduiden als het geestelijk perspectief. De 
historicus geeft niet alleen feiten, verban 
den en verklaringen, hij he eft meestal ook 
nog zo zijn oordeel over wat hij beschrijft. 
Van een wetenschapper magje verwachten 
dat hij zijn visie op de stof niet achter 
houdt. Een jurist die alleen maar wetstek 
sten kent en er geen visie bij levert of een 
mening heeft over wat recht is, nemen wij 
niet serieus. Van wetenschappers die zich 
met de geest, de cultuur en de maatschap 
pij bezighouden, mag je verlangen, dat ze 
ook zelf geest tonen. Ook voor natuurwe 
tenschappers geldt dat trouwens idealiter. 
En als het om een confronterend verschijn 
sel als religie gaat, dan mag je van de histo 
ricus helemaal vergen dat hij een bepaalde 
visie heeft ontwikkeld. Het maakt wei wat 
uit of je moslim bent of jood, als je over de 
islam in het Palestina van de negentiende 
eeuw schrijft, al zullen de opgevoerde fei 
ten in het verhaal er waarschijnlijk niet erg 
door verschillen. Van de religiehistoricus 
die zich toelegt op de kerkgeschiedenis, 
mag je verwachten dat hij in zijn tekst zijn 
visie op de christelijke religie verwerkt. Er is 
niets op tegen als je Luthers opvattingen 
weergeeft onder het kopje "Luther's voor 
naamste dwalingen" zoals kardinaal De 
Jong nog in de jaren dertig deed IS, als je die 
'dwalingen' vervolgens maar correct weer 
geeft. Ie kunt natuurlijk ook voor een wat 
afstandelijker, maar toch duidelijk betrok 
ken invoelende benadering kiezen zoals 
Oberman in zijn biografie deed.l" Niemand 
is overigens verplicht al zijn kaarten open 
op tafel te leggen. Een impliciete verwer 
king is vaak overtuigender. Ook een afstan 
delijke benadering kan van een bepaalde 
houding getuigen, maar wetenschappelij 
ker dan een persoonlijk waarderende of af 
keurende houding is ze perse niet. 

Uiteraard gaat het menselijke aspect, 
het geestelijk perspectief, aan de vakmati 
ge, methodische benadering van een be 
paald historisch object vooraf. Iemand wil 
iets bepaalds weten en andere dingen niet. 
Persoonlijke betrokkenheid kan een grote 
rol spelen bij de formulering van de weten 
schappelijke vraagstelling. Zo hoort het 
ook. Het is niet vreemd dat de belangstel 
ling voor de Noorse kerkgeschiedenis hier 
te lande minder groot is dan die voor de 
kerkhistorie van Nederland. Ik heb toeval 
lig boeken over de geschiedenis van de pro 
testanten in de Oostenrijkse Ramsau en 
over Duitse lutheranen in Helsinki in mijn 
boekenkast staan-", maar het lijkt toch heel 
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wat normaler wanneer ik mij gewoon ver 
diep in wat wijlen Freek Pereboom over 
Mastenbroek te melden heeft.l" Dat boe 
ken over de Goudse stadsgeschiedenis in 
Gouda meer afzet vinden dan in Almelo, 
wekt ook al geen verbazing. Dat Surina 
mers in Nederland meer belangstelling 
hebben voor de geschiedenis van de slaver 
nij dan voor de geschiedenis van de mijn 
bouw, is niet meer dan normaal. Dat je op 
een studiedag over Klaas Schilder meer ge 
reformeerden dan atheisten tegenkomt, is 
ook al niet verwonderlijk. Dat betreft dan 
alleen nog maar de onderwerpskeuze. 
Maar ook de vraag of een religiehistoricus 
vooral nieuwsgierig is naar de opvattingen 
van een do de theoloog of naar kerkhofritu 
elen of scheepjes in protestantse kerken 
kan heel goed van een theologische visie 
afhangen. 

Een bepaalde vorm van betrokkenheid 
is bij wetenschappelijk onderzoek, dus ook 
godsdiensthistorisch onderzoek, geboden. 
Volledige distantie betekent dat je een on 
derwerp helemaallinks laat liggen. Je kunt 
ook helemaal aan de geschiedenis van het 
christelijk geloof in Nederland voorbij 
gaan, zoals de meeste Nederlanders doen. 
Dat is pas echte distantie! Iemand die zich 
toch verdiept in een element uit de Neder 
landse godsdienstgeschiedenis, moet daar 
altijd een reden voor hebben, al hoeft hij 
niet zelf religieus te zijn. 

Dat is het eigenlijk wel. Dit verhaal 
spreekt voor zichzelf. Iedereen die even 
over de materie nadenkt, zou ongeveer op 
dezelfde resultaten uitkomen. Kerkge 
schiedenis is een onderdeel van de gods 
dienstgeschiedenis. Van de religiehistori 
cus mag verwacht worden dat hij aan 
bepaalde methodische eisen voldoet, maar 
ook dat hij een zekere bezieling of een visie 
in zijn werk ontvouwt. Dit lijkt ook de visie 
te zijn die de oprichters van Relic, Joris van 
Eijnatten en Fred van Lieburg, in een reac 
tie in dit nummer uiteenzetteri'". In beide 
'methodenstrijden' gaat het niet om of-of, 
maar om en-en. Het verhaal zou hiermee 
afgelopen kunnen zijn, ware het niet dat 
Willem Frijhoff onlangs geheel andere op 
vattingen propageerde. 

De frijhoffiaanse strorning in de 
godsdienstgeschiedenis 

In de epiloog op Embodied Belief, in het vo 
rige nummer van dit tijdschrift in aange 
paste vorm gepubliceerd als "Religie, geloof 
en kerk", komt Willem Frijhoff met een zeer 

eigen, idiosyncratische kijk op wat er onder 
religiegeschiedenis en kerkgeschiedenis 
moet worden verstaan en op de verhou 
ding tussen de theologie en de geschiedbe 
oefening." Het is nogal ironisch dat uitge 
rekend zijn boek het eerste deel is van de 
serie ReLic - Studies in Dutch Religious His 
tory, want Frijhoffs visie blijkt diametraal 
tegengesteld te zijn aan die van de editeurs 
van de reeks. Tegenover de traditionele bre 
de opvatting van religiegeschiedenis zet 
Frijhoff een uiterst smalle en zeer partijdige 
visie op religiegeschiedenis. Zijn opvatting 
van religiegeschiedenis, zo zal ik zo meteen 
uiteenzetten, kan het best gezien worden 
als een kleine, ideologische richting binnen 
de traditionele kerkgeschiedenis of gods 
dienstgeschiedenis. 

Wat de aandacht trok, was Frijhoffs aan 
val op de naam van dit tijdschrift. In de 
boekepiloog is de formulering nog voor 
zichtig - "may well be sign of the dissatis 
faction felt" -, maar in de Nederlandstalige 
bewerking is de formulering robuust. De 
"strijdbare terugkeer" van de term kerkge 
schiedenis is volgens Frijhoff een teken van 
"onvrede" onder kerkhistorici over de aan 
spraken van de religiehistorici. Zou het? 
Van een historicus zou je verwachten dat 
hij een dergelijke feitelijke bewering vanuit 
de bronnen bewijst. Maar die zijn er na 
tuurlijk niet. Zou Frijhoff zijn veronderstel 
ling dan miss chien aannemelijk kunnen 
maken op grond van de context? Keerde 
een bijna verloren gegane term hier mis 
schien in krijgsornaat terug? Lag de term 
religiegeschiedenis zo voor het oprapen 
dat het negeren ervan alles zegt? 

Een testje met Google op het internet is 
hier Ieerzaam" 'Kerkgeschiedenis' levert 
6.030 hits op, 'godsdienstgeschiedenis' 659 
en 'religiegeschiedenis' 33. Ie kunt dus niet 
zeggen dat 'religiegeschiedenis' een erg in 
geburgerd begrip is. Hoe zit het als we deze 
termen specifiek betrekken op het land 
waarin we leven? 'Nederlandse kerkge 
schiedenis' levert dan 440 treffers op, 'Ne 
derlandse godsdienstgeschiedenis' geen 
enkele en 'Nederlandse religiegeschiede 
nis' 16, die overigens allemaal betrekking 
hebben op het vorig jaar opgerichte Relic. 

Boeken of artikelen waarin de laatste 
twee combinaties in de titel voorkomen, 
heb ik niet kunnen vinden. 'Nederlandse 
kerkgeschiedenis' is uiteraard wei een 
gangbare combinatie; men hoeft slechts te 
denken aan de titel van de enige beschik 
bare inleiding op het gebied van de Neder 
landse godsdienstgeschiedenis.V 'Religie- 
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geschiedenis' is trouwens helemaal geen 
erg gangbare term. Het werd eind jaren ze 
ventig gebruikt in een aantal delen van de 
nieuweAG~3, onder andere in de onderti 
tel van een bijdrage van W. Nljenhuis-", 
maar verder vond het niet veel navolging. 
Peter Nissen gebruikte de term in de titel 
van zijn bijdrage aan de Limburgse VNK 
bundel= en dat was het weI tot aan de op 
richting van ReLic. 

We kunnen hier twee dingen uit leren. 
Ten eerste dat Frijhoffs aanval elke feitelijke 
grondslag mist. Het lag helemaal niet voor 
de hand om een Tijdschrijt voor Nederland 
se Religiegeschiedenis op te richten. Wat is er 
nou logischer dan dat een Vereniging voor 
Nederlandse Kerkgeschiedenis een Tijd 
schrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 
uitgeeft? Die club doet nu eenmaal primair 
aan de geschiedenis van de christenheid. 
Daar is toch niets mis mee? Frijhoffhad zich 
net zo goed kunnen beklagen dat de Studia 
Rosenthaliana volgens de ondertitel altijd 
nog een tijdschrift voor 'joodse' wetenschap 
en geschiedenis is. Waarom niet voor 'religi 
euze' wetenschap en geschiedenis? Tsja, 
omdat dat tijdschrift nou eenmaal over het 
jodendom gaat en niet over alle religies. 
Welnu, zo he eft TNK primair betrekking op 
de geschiedenis van de christenheid. Is dat 
erg? Ik hoop van niet. 

Het tweede dat we kunnen leren, is dat 
het concept van godsdienst- of religiege 
schiedenis in betrekking tot Nederland nog 
niet erg gangbaar is. Godsdienstgeschiede 
nis lijkt in de praktijk vooral betrekking te 
hebben op andere religies dan het chris 
tendom. In het Duits is het niet anders. 
'Kirchengeschichte' levert in Google 66.300 
hits op en 'Religionsgeschichte'18.200 
treffers, maar terwijl 'Deutsche Kirchenge 
schichte' met 291 treffers een niet onge 
bruikelijke combinatie is, is 'Deutsche Reli 
gionsgeschichte' dat weI met slechts 12 
hits, die merendeels geen betrekking op het 
christendom hebben. 

In het Frans en het Engels lijkt de zaak 
wat anders te liggen. 'Historie de l' eglise' le 
vert 14.600 treffers op, terwijl 'histoire reli 
gieuse' 8.530 hits scaort. De verhoudingen 
liggen hier duidelijk anders. Een vluchtige 
blik op het gebruik doet overigens betwij 
felen of de tegenstelling die Frijhoff in zijn 
beroemde artikel uit 1981 hanteerde, in de 
praktijk ook altijd gevolgd wordt. In het 
Franse taalgebied lijken beide termen ruim 
uitwisselbaar. In het Engels is dat al hele 
maal het geval, ook al is het verschil in fre 
quentie weer groter. 'Church history' wordt 

volgens Google op 391.000 webbladzijden 
gevonden, terwijl 'religious history' op 
78.000 pagina's voorkomt. Een snelle blik 
laat zien, dat religiegeschiedenis een ge 
bruikelijk alternatief is voor kerkgeschiede 
nis, vooral aan de overzijde van de oceaan. 
Om maar een van de vele titels aan te ha 
len: A Religious History of America van 
Edwin Scott Gaustadt blijkt een vrij tradi 
tionele kerkgeschiedenis van de Verenigde 
Staten te bevatten.s" Met name in Amerika 
lijkt het gebruik van de term 'religious his 
tory' weI begrijpelijk. De diversiteit in de 
christenheid was er vanaf het begin enorm. 
Vanaf de negentiende eeuw had men met 
verschijnselen als het mormonisme te ma 
ken, waarvan onhelder was in hoeverre het 
nog onder christelijke noemer te brengen 
valt; het jodendom werd serieus genomen; 
de godsdiensten van de indianenstammen 
waren altijd nog aanwezig. Kortom: het lag 
wat meer voor de hand om de nadruk te 
leggen op religie in zijn algemeenheid dan 
op het specifiek christelijke karakter van de 
Amerikaanse samenleving. 

In zijn beroemde artikel uit 1981 stelde 
Frijhoff de "histoire de l' eglise" methodisch 
tegenover de "histoire rellgieuse.-" Binnen 
het kader van dat betoogwas de tegenstel 
ling bruikbaar: het ging om een benadering 
'van bovenaf' versus een destijds als nieuw 
ervaren benadering 'van onderaf'. Maar uit 
de ondertitel blijkt dat Frijhoff zich bleef 
bewegen binnen de kerkgeschiedenis als 
discipline. Hij pleitte voor "het herschrij 
ven van de Nederlandse kerkhistorie" van 
uit een ander perspectief. Ook al ging het 
hem waarschijnlijk vooral om die andere 
benadering, het is niet onbegrijpelijk dat 
zijn verhaal ook werd opgevat als een plei 
dooi voor verbreding. 

Inmiddels zijn Frijhoffs ideeen drastisch 
gewijzigd. Het methodische onderscheid is 
nu verscherpt tot een conflict tussen disci 
plines. Nu staat religiegeschiedenis ineens 
tegenover kerkgeschiedenis als discipline. 
De "laterite conflictverhouding" die hij 
constateert, heeft hij door zijn artikel wel 
van haar latentie ontdaan. "De religiehisto 
ricus is namelijk niet identiek met de kerk 
historicus." Enerzijds wil Frijhoff met zijn 
religiewetenschap de kerkhistorici "het ob 
ject van hun wetenschap" ontnemen, maar 
tegelijk blijft "de kerkgeschiedenis natuur 
lijk een volstrekt legitieme subdiscipline 
van de historische wetenschappen." Erg 
helder is het allemaal niet. In het algemeen 
lijkt Frijhoff zich met zijn vraagstelling te 
blijven bewegen binnen het traditionele 

58 



.. 

veld van de kerkgeschiedenis. In zijn reli 
giegeschiedenis gaat het immers om "de 
ontrafeling van het historische cluster reli 
gie, geloof en kerk", Het christendom en de 
christelijke kerk blijven dus centraal in zijn 
vraagstelling en omschrijving van het ob 
ject. Tegelijk echter is hij geinteresseerd in 
het "ongeordende handelen van mensen, 
ritueel, symbolisch, gelovig, binnen zo 
goed als buiten de kerken." Bedoelt hij ook 
buiten het christendom? Eerder heeft hij 
het over "alternatieve religieuze tradities 
(hermetisme, gnosis, spritisme) of'inven 
ted traditions' (druidisme, magie, hekserij, 
astrologie)" die "een legitieme plaats in het 
historisch panorama" opeisen. Dit zijn na 
tuurlijk allemaal dingen die ook binnen de 
traditionele opvatting van kerkgeschiede 
nis passen, maar laten we Frijhoffhet voor 
deel van de twijfel geven. Zijn belangstel 
ling gaat soms kennelijk de grenzen van de 
christenheid te buiten en daarom lijkt reli 
giegeschiedenis een wellicht net iets toe 
passelijker aanduiding voor de discipline 
die hij voorstaat. 

Maar Frijhofflaat zijn definitie niet alleen 
bepalen door het object, maar knoopt er aan 
de subjectzijde zeer bepaalde methodische 
en ideologische opvattingen aan vast. De 
drie dimensies die ik hiervoor onderschei 
den heb - object, methode en geestelijk per 
spectief - en die men logisch op zeer vele 
wijzen zou kunnen combineren, koppelt hij 
op een besliste en specifieke wijze aan el 
kaar. Als je op elk punt alleen maar zou kun 
nen kiezen tussen twee opties, dan zou je 10- 
gisch al op acht combinaties uitkomen. De 
keuze is echter oneindig veel groter. 

Vakmatig, methodisch kiest Frijhoff 
voor een bepaalde probleemstelling - de 
ontrafeling van het cluster religie, geloof en 
kerk - in plaats van oneindig veel vraagstel 
lingen denkbaar te achten. Hij weet boven 
dien bij voorbaat, dat de "impuls tot 'kerk' 
of '(kerkjgemeenschap" "van onderop" 
komt. Persoonlijk dacht ik dat het nou net 
een mooie open vraag was. Het lijkt inder 
daad interessant te weten wat die lui in 
Thessaloniki in het vierde decennium van 
onze jaartelling nu geloofden, maar ik had 
het idee dat de apostel Paulus er ook van 
buitenaf en "van bovenaf" wat kwam ver 
tellen. De invoering van de reformatie in 
Drenthe in 1598lijkt me nou echt een geval 
waar de impuls tot kerkhervorming van bo 
venafkwam." Zo'n gebeuren past dus ken 
nelijk niet in Frijhoffs religiegeschiedenis. 
En Frijhoff kan de confessionaliseringsthe 
se van Heinz Schilling dan wei noemen, ze 

staat toch duidelijk op gespannen voet met 
zijn bevoordeelde methodische benade 
ring, waarin een kerk de religie kennelijk 
wel kan claimen of toe-eigenen, maar niet 
kan brengen. 

Wat betreft het geestelijk perspectief, is 
Frijhoffs positie niet helemaal duidelijk. Hij 
is tegen een theologische benadering, wil 
de kerk Iiever niet als "heilsinstituut" zien, 
vindt het kennelijk dubieus als een redactie 
"zonder commentaar" de oproep van een 
bisschop om in het bedrijven van kerkge 
schiedenis in "dienst aan de Kerk" levens 
vreugde te vinden, afdrukt, en pie it voor 
een "kritische afstand" tot het onderzoeks 
object, maar tegelijk he eft Frijhoff zich een 
aantal jaren geleden wei uit vrije wil ver 
bonden aan een bijzondere universiteit 
met een specifieke doelstelling. Ik vind het 
allemaal best, maar ik zie werkelijk niet in 
waarom ook zeer gelovige, betrokken theo 
logen geen religiegeschiedenis kunnen be 
drijven. Ik heb niets tegen Frijhoffs geeste 
lijk perspectief, maar waarom dergelijke 
persoonlijke opvattingen zo direct koppe 
len aan de omschrijvingvan een discipline? 
Een atheistisch theoloog die de kerkpolitie 
ke opvattingen van Voetius met aandacht 
bestudeert, zou ik een religiehistoricus wil 
len noemen, maar Frijhoff ziet hem niet 
staan. Een jonge priester, opgeleid aan een 
orthodox-katholiek seminarie, zie ik uit 
liefde voor zijn kerk zo aan de slag gaan met 
Frijhoffs ontrafeling van religie, geloof en 
kerk, maar Frijhoff neemt hem als religie 
historicus niet serieus. Nijenhuis heeft al in 
de jaren zeventig laten zien hoe juist vanuit 
een theologische invalshoek vaak een kriti 
sche houding ten opzichte van de kerkge 
schiedenis opkomt.s" 

Frijhoffs poging om een bepaalde me 
thodische en ideologische stroming binnen 
de godsdienstgeschiedenis te tooien met de 
naam die aan een zeer omvattende disci 
pline toekomt, moet ten enen male afgewe 
zen worden. Er komt alleen maar onnodige 
verwarring en polemiek van. Het is bijvoor 
beeld niet vreemd dat Paul Abels op grond 
van de terminologie dacht dat Frijhoff voor 
verbredingis, terwijl zijn artikel in werkelijk 
heid een lang polemisch pleidooi voor ver 
smalling is. Kerkhistorici kunnen het onheil 
het beste afwenden door hun vakgebied in 
het vervolg ook vrijmoedig aan te duiden als 
godsdienst- en religiegeschiedenis, wat het 
de facto altijd al was. En laat ze ondertussen 
wei hun voordeel doen met hetfrijhoffianis 
me, want inhoudelijk valt er genoeg bij deze 
stroming te halen. 
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Een strijd der faculteiten? 

Er is nog een punt dat de aandacht ver 
dient. Frijhoff onderscheidt kennelijk tus 
sen religiegeschiedenis en godsdienstge 
schiedenis, al kunnen we dat slechts bij 
wijze van implicatie concluderen. Ik citeer 
maar even volledig: "De religiehistoricus 
staat niet zander meer gelijk met wat in het 
academisch panorama een godsdienstwe 
tenschapper wordt genoemd. De gods 
dienstwetenschappen worden gewoonlijk 
gesitueerd in het veld van de theologie. 
Hun object is de gods dienst, religie, dan 
wei het spreken daarover. De godsdienst 
wetenschapper staat dus midden in het 
veld van zijn onderzoeksobject. De religie 
historicus zie ik op de eerste plaats als een 
historicus gesitueerd in de humanities." 

Het spijt mij, maar dit is een passage 
waar ik echt geen touw aan kan vastkno 
pen. Moeten we de studie van Vondel voor 
taan maar overlaten aan de faculteit der 
tandheelkunde, omdat die neerlandici wei 
erg midden in de literatuur staan en daar 
om niet genoeg distantie in acht kunnen 
nemen? Moeten we de Leidse islarnhistori 
cus Pieter Sjoerd van Koningsveld, die als 
leeropdracht de godsdienstgeschiedenis 
van de Islam in West-Europa heeft, als reli 
giehistoricus wantrouwen, omdat hij theo 
loog is en in de theologische faculteit do 
ceert? Maar staan de kansen voor zijn 
collega Nasr Abu Zayd er al heel wat beter 
voor, omdat deze vanuit de letterenfacul 
teit opereert? Nu is Van Koningsveld bij 
mijn weten geen gelovig moslim - ook als 
theoloog heeft hij gestreden tegen confes 
sionele inmenging in zijn vak30 - en Abu 
Zayd weI. Wat betreft de islam zien we het 
interessante verschijnsel dat naast een 
vanzelfsprekende benadering 'van buiten 
af' nu ook een perspectief 'van binnenuit' 
opkornt, terwijl het christendom vroeger 
hoofdzakelijk van binnenuit werd bestu 
deerd en nu veelal meer van buitenaf. 

In een strijd tussen faculteiten zie ik 
niets. Uiteraard zal de institutionele setting 
- zeg maar, met wie de religiehistoricus in 
de middagpauze zijn broodje zalm nuttigt - 
invloed kunnen hebben op de beoefening 
van het vak, maar objectkeuze, methode en 
perspectief hoeven daar toch niet vanaf te 
hangen? We kennen toch in Nederland al 
vijfkwart eeuw openbare theologische fa 
culteiten? En de theologen daar zijn toch 
niet ideologisch gebonden? De bekende re 
ligiewetenschapper en -historicus Gerar 
dus van der Leeuwwas inderdaad een gelo- 

vig man, "een dienaar van God"31, maar ie 
dereen weet toch dat theologen als Theo 
van Baaren en Fokke Sierksrna, die hetzelf 
de yak beoefenden, zich zelf niet als religi 
eus beschouwdeni'" 

Historici echter die vanuit de faculteit 
der letteren aan religiegeschiedenis doen, 
blijken vaak aan een bijzondere universi 
teit te zijn verbonden. Het blijkt juist de 
christelijke inspiratie te zijn die ertoe leidt 
dat de kerkgeschiedenis ook buiten de 
theologische faculteit wordt beoefend. Aan 
de Katholieke Universiteit Nijmegen kan 
men dan denken aan religiehistorici als 
L.J. Rogier, M.G. Spiertz en de onlangs over 
leden Jan Roes. Bij de ooit gereformeerde 
Vrije Unversiteit gaan de gedachten dan al 
gauwuit naar A.A. van Schelven, G.J. Schut 
te, Hans Tennekes= en A.Th. van Deursen. 
Niet distantie, maar juist betrokkenheid 
leidde hier tot een andere facultaire situ 
ering van de religiegeschiedenis. In die tra 
ditie moeten we ook Frijhoffs positie aan 
de VU plaatsen. 

De vraag of religiegeschiedenis nu een 
historische of een theologische discipline 
is, is een vraag van niets. We weten allen 
hoe de universiteit gegroeid is vanuit de 
drie 'professionele' disciplines theologie, 
rechten en medicijnen - als reparatiewe 
tenschappen voor defecten aan de geest 
(zonde), het intermenselijk verkeer (con 
tlict) en het lichaam (ziekte) - met daar 
naast een faculteit voor alle 'belangeloze' 
kennis: de 'letteren' of 'artes', Terwijl vele 
wetenschappen met een eigen gebied zich 
sindsdien verzelfstandigd hebben, is de ge 
schiedeniswetenschap per ongeluk blijven 
hangen in een faculteit waar ze methodisch 
niets meer te zoeken heeft dan bij bijvoor 
beeld de sociale wetenschappen. Toen in 
de jaren zestig de wijsbegeerte uit de lette 
renfaculteit werd losgemaakt en gepoogd 
werd die in een centrale interfaculteit on 
der te brengen, had de geschiedenis na 
tuurlijk mee moe ten gaan. Beide discipli 
nes hebben immers geen eigen object, 
zoals de andere wetenschappen dat wei 
hebben. De filosofie staat als systematische 
bezinning op werkelijkheid en wetenschap 
in principe met aile faculteiten in verbin 
ding - ook al heeft ze inmiddels haar presti 
gieuze maar onheldere faculteitsnaam 
moeten prijsgeven - en zo hoort het bij de 
geschiedenis ook te zijn. Het object van de 
geschiedenis is immers alles, zo gauw het 
maar eerder dan vandaag gebeurd is - en 
daarvoor hoef je alleen maar op morgen te 
wachten. 
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De wetenschap der geschiedenis deelt 
haar object dus altijd met andere weten 
schappen die zich op een bepaald ontisch 
aspect van de werkelijkheid toeleggen. Ge 
schiedenis is daarom per definitie interdis 
ciplinair, reden waarom pleidooien voor 
intcrdisciplinariteit, hoewel inhoudelijk 
vaak zinvol, ook altijd een wat potsierlijke 
indruk maken. Een historicus die niets van 
andere disciplines zou willen weten, zou 
helemaal niets over houden! Het is dus on 
zinnig om te vragen of de economische ge 
schiedenis nu primair in de economische 
faculteit thuishoort of in de literaire facul 
teit waar de geschiedenis zich per ongeluk 
bevindt. Op beide plaatsen natuurlijk. Wel 
nu, als de theologische faculteit zich toe 
legt op de bestudering van de religie als 
verschijnsel dan hoort de studie van de re 
ligiegeschiedenis daar uiteraard bij en dan 
past de godsdienstgeschiedenis ook in dit 
gevallogisch op twee plaatsen. 

Ik begrijp dan ook niet waarom Mirjam 
de Baar zo'n punt maakt van de tegenstel 
ling tussen kerkgeschiedenis als theologi 
sche en als historische discipline.I" Joke 
Spaans merkt bijvoorbeeld terecht op dat 
een genre als stadsreformatiegeschiedenis - 
dat door velen als een uiting van een niet 
erg 'theologische' benadering wordt gezien 
- in Nederland zowel door "kerkhistorici als 
'seculiere' historici" bedreven wordt.35 Het 
is zelfs opvallend hoeveel van de door haar 
genoemde religiehistorici uit theologische 
hoek afkomstig zijn.36 Toch kIaagt ook 
Spaans over de institutionele plaats van de 
kerkgeschiedenis binnen theologische 
faculteiten. "De maatschappelijke en cul 
turele ruimten waarin de kerken, hun 
ambtsdragers, de kerkleer en de gelovigen 
functioneerden blijven zo nog vaak onder 
belicht." Dat snap ik niet. Waarom zouden 
theologen minder belangstelling hebben 
voor "maatschappelijke en culturele ruim 
ten"? Zelfs in de christelijke dogmatiek, bij 
theologen dus het yak normatief-christelijk 
opvatten, ging de hele twintigste eeuw veel 
aandacht uit naar de relatie tussen religie 
en cultuur, naar het verband tussen woord 
en werkelijkheid. In de theologische facul 
teit wordt vanouds op vele plaatsen aan 
geschiedbeoefening gedaan en daarbij be 
perkt men zich nog niet eens tot religiege 
schiedenis. 

Naast de kerkhistorici heb je binnen de 
historische sector - de verde ling van de 
theologie die nu in Noster wordt toegepast 
voigt in grote lijnen nog steeds de Dude 
vierdeling die al bij Doedes en vele anderen 

gevonden wordt - ook nog de gods dienst 
wetenschappers, die toch ook wei eens iets 
aan religiegeschiedenis zullen doen. Bin 
nen de praktische sector heb je gods dienst 
sociologen die zich vaak op de recente reli 
giegeschiedenis werpen en die zich 
overigens meestal niet druk maakten over 
de vraag of ze met de 'kerk' of de 'religie' be 
zig moesten houden. Maar het belangrijk 
ste lijkt toch de literaire sector te zijn. In 
principe gaat het ook hier om historici. En 
deze historici beperken zich vaak niet tot li 
teratuurgeschiedenis - met name van de 
oud-israelische, vroeg-joodse en vroeg 
christelijke geschriften - en zelfs niet tot re 
ligiegeschiedenis, maar proberen vaak ook 
aandacht te besteden aan de bredere poli 
tieke en sociaal-economische geschiede 
nis. Uitdrukkelijk politiek bedoelde ge 
schiedenissen van het oude Israel zijn een 
bekend genre. Boeken als die van Beek, Ia 
gersma of Fohrer zijn zeer bekend.F Zelfs 
een bevlogen evangelisch theoloog als F.F. 
Bruce wilde uitdrukkelijk politieke geschie 
denis biedenf" Ook alledaagse instellingen 
van het oude Israel kregen altijd volop aan 
dacht - welke theoloog heeft niet dat boek 
van pater De Vaux moeten bestuderen - , 
waarbij de religieuze gebruiken zelfs in een 
bredere context worden geplaatst.i" Men 
kan niet zeggen dat de impulsen voor een 
brede religiegeschiedenis in de theologi 
sche faculteit ontbreken. Als het al waar is 
dat kerkhistorici in het verleden zo eenzij 
dig waren, dan lijken ze zich eerder te wei 
nig door hun medetheologen hebben laten 
inspireren. 

Waarschijnlijk is een vergelijking met 
rechtsgeschiedenis, een yak dat in een an 
dere oorspronkelijke, 'professionele' facul 
teit wordt beoefend, hier op zijn plaats. 
Ook dat yak lijkt lange tijd van bovenaf te 
zijn beoefend. Zoals kerkgeschiedenis 
soms inderdaad neerkwam op theologiege 
schiedenis met een randje - men denke aan 
de belachelijke titel van het overigens wei 
degelijk waardevolle handboek van Ras 
ker'" -, zo was rechtsgeschiedenis lange tijd 
ook vooral gericht op de geschiedenis van 
de eigen discipline en minder op die van de 
rechtswerkelijkheid. Toen een jurist als 
Sjoerd Faber zich in de jaren tachtig wei 
rechtstreeks tot de bronnen wendde, werd 
dat nog als relatief nieuw gezien, al was hij 
de eerste niet.v' 

Uiteraard is het geen vraag of religiege 
schiedenis een theologische discipline is. 
Men kan zich moeilijk een theologiebeoe 
fening voorstellen die zich niet bekommert 
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om de geschiedenis van religieuze ver 
schijnselen. De achterliggende vraag lijkt 
vaak eerder te zijn of die theologie al dan 
niet christelijk is. In mijn termen: wat is het 
geestelijk perspectief van de theoloog die 
aan kerkgeschiedenis doet? Wat bedoelt 
Willem van Asselt nu precies als hij zegt dat 
kerkgeschiedenis een theologische disci 
pline is?42 Van Asselt meent dat een "theolo 
gische doordenking" van "vooronderstelin 
gen en irnplicaties" noodzakelijk is. En hij 
heeft het over het belang van zogenaamde 
"hermeneutische vragen", Maar tegen her 
meneutische vragen loopt elke weten 
schapper van elke overtuiging toch overal 
op? Van Asselt maakt niet duidelijk of zijn 
opvatting van theologie ook normatief 
christelijk is. Bedoelt hij niet eerder "chris 
telijke doordenking"? Had een agnostisch 
theoloog ook zo kunnen schrijven? Waarom 
kerkgeschiedenis "geen segment of deelsas 
pect van de algemene geschiedwetenschap 
is", maakt hij helemaal niet duidelijk. Er is 
toch meer dan aileen de christenheid in de 
wereld en dus de geschiedenis, en religie is 
toch slechts een ontisch deelaspect? Als hij 
beweert dat "de kerkgeschiedenis princi 
pieel de vraag naar het geheel" stelt, lijkt me 
dat wel een ernstige overschatting. Een eco 
nomisch historicus he eft met een dergelijke 
bewering meer recht van spreken, want ie 
dereen he eft met dingen te maken, maar 
niet iedereen doet aan religie. Van Asselt 
lijkt zich aan dezelfde soort annexatiedrang 
schuldig te maken als Frijhoff, maar dan 
precies vanaf de andere kant. 

Het lijkt me niet dat kerkhistorici orunid 
dellijk moeten protesteren als sommige re 
ligiehistorici nadrukkelijk voor een christe 
lijke benadering kiezen. Er is niets tegen op 
de reeds aangehaalde oproep van bisschop 
Muskens, al zallang niet elke kerkhistoricus 
aan zijn verwachtingen kunnen voldoen.P 
Als Daniela Muller ketters niet alleen histo 
risch, maar ook vanuit een christelijk begrip 
nog steeds als ketters ziet - hoeveel goede 
woorden ze verder ook voor hen heeft -, zal 
dat bij niet-religieuze lezers op verbazing 
stuiten, maar wetenschappelijk valt er niets 
tegen haar benadering in te brengen.v' WeI 
lijkt het mij dat historisch theologen die van 
een christelijk of ander religieus perspectief 
uitgaan, zich moeten afvragen voor wie ze 
schrijven. Kerkgeschiedenis is toch niet al 
leen bedoeld voor de kleine schare die ker 
kelijk gemteresseerd is? 

Kerkgeschiedenis en religiegeschiedenis 
behoren principieel en logisch tot zowel de 
geschiedwetenschap als de theologie, om- 

dat beide disciplines elkaar op dit punt 
snijden. Het probleem lijkt vooral te liggen 
in het theologiebegrip dat gehanteerd 
wordt en dat niet altijd wordt geexpliceerd. 
Veel theologen laten na om te vermelden of 
ze van een bepaald religieus Yoroerstdndnis 
uitgaan. De gebruikelijke opvatting is dat 
theologie het gangbare woord is voor reli 
giewetenschap, maar in Nederland is deze 
wetenschap vaak nog wel structureel op de 
christelijke religie gericht. Men hoeft 
slechts naar de structuur van Noster te kij 
ken. Trouwens wie wel van een normatief 
theologiebegrip uitgaat, bedrijft in de prak 
tijk het merendeel van de tijd toch gewoon 
feitelijke godsdienstwetenschap. Aan de 
openbare faculteiten kon theologie door de 
beoefenaren uiteraard ook in religieuze zin 
bedreven worden. Zelfs de initiators van de 
duplex ordo stonden over het algemeen 
een normatieve opvatting van theologie 
voor; alleen wilden ze niet gebonden zijn 
aan een confessie. En er bestaan ook theo 
logische opleidingen die expliciet aan een 
bepaald kerkgenootschap zijn gebonden 
en van een bepaalde confessie uitgaan. 

De nog steeds bestaande en tegenwoor 
dig vaak betreurde opdeling van de Neder 
landse religiegeschiedenis naar kerkgenoot 
schap, confessie of religieuze richting, lijkt 
in hoge mate samen te hangen met het feit, 
dat grote delen van de Nederlandse kerkge 
schiedenis door 'kerkelijke' theologen wer 
den gedoceerd, die tot taak hadden de ge 
schiedenis van het eigen kerkgenootschap 
te doceren. Het lijkt erop dat de docenten 
aan openbare zijde zich daardoor vaak be 
perkten tot de algemene kerkgeschiedenis. 

Tot slot 

Veel is ongezegd gebleven=, maar ik hoop 
dat met mijn drievoudige onderscheiding 
tussen object, vakmatige benadering en 
geestelijk perspectief, nadere strijd kan 
voorkomen. (1) De grenzen van het vak 
moet men uitsluitend laten bepalen door 
de omschrijving van het object. De metho 
dische voorkeuren en de geestelijke voor 
keuren van het subject dienen daarbij geen 
rol te spelen. (2) Methodisch behoren de 
kerkgeschiedenis en de religiegeschiedenis 
logisch tot zowel de theologie - verstaan als 
de discipline die de religie tot object he eft - 
en tot de geschiedenis. Een strijd der facul 
teiten is hier misplaatst, omdat het om twee 
anders gedefinieerde disciplines gaat die el 
kaar op het punt van de religie- en gods 
dienstgeschiedenis logisch en noodzakelijk 
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snijden. Uiteraard kunnen historici zich 
ook op andere delen van de historische on 
tologie werpen en kunnen theologen ook 
voor een combinatie met andere benade 
ringen binnen hun vakgebied kiezen. Histo 
rici proberen vaak een zo volledig mogelijk 
beeld van een samenleving in een bepaald 
tijdvak te geven en daarbij is de geschiede 
nis van kerk en religie uiteraard slechts een 
van de elementen uit het ontisch spectrum. 
En theologen kunnen het systematische en 
literaire element bij hun benadering van het 
verleden zozeer laten meewegen, dat ze tot 
een soort tijdgenoten worden van mensen 
uit het verleden. Ie kunt Ignatius van Loyala 
ook lezen omdat zijn woorden je raken en 
niet alleen maar omdat je een beter beeld 
van de zestiende eeuw wilt hebben. (3) Op 
dat punt spelen dan de persoonlijke voor 
keuren van de religiehistoricus een grote rol. 
Het is niet vreemd dat velen de religiege 
schiedenis bestuderen omdat zij zelf een be 
paalde religieuze overtuiging hebben. De 
vraag is dan echter hoe ze die overtuiging in 
hun tekst verwerken. Met een strijd over het 
object of de methode hoeft dat niet recht 
streeks iets te maken te hebben. 

Wie zich met een gericht onderwerp be 
zig houdt, kan zelf wei uitmaken of hij zich 
liever als kerk- of religiehistoricus be 
schouwt. Wie het geheel van de geschiede 
nis van de religie in Nederland probeert te 
bezien, kan uiteraard beter voor religiege 
schiedenis kiezen. Kwantitatief is het ver 
schil niet groot, maar het ligt voor de hand 
dat de opvolger van het handboek van De 
Jong kiest voor een benadering waarin ook 
andere religies een plaats krijgen. Maar een 
dergelijke 'verb reding' tot religiegeschiede 
nis is vooral op nationaal en lager niveau 
zinvol. In internationaal verband lijkt het 
beter om de geschiedenis van het christen 
dom als een afzonderlijke discipline te blij 
yen zien. Anders verliest men al gauw het 
overzicht. Ook in gebieden waar vele religies 
tegelijk en na elkaar bestonden, blijft kerk 
geschiedenis een noodzakelijk concept. Een 
Kirchengeschichte des Heiligen Landes bevat 
heel wat anders dan een religiegeschiedenis 
van Palestina zou doenr'" Maar een hand 
boek van de religiegeschiedenis van Neder 
land verschilt voorlopig nog niet erg van een 
kerkgeschiedenis van Nederland. 

Jan Dirk Snel (1957) is historicus en lid van 
het bestuur van de Vereniging voor Neder 
landse Kerkgeschiedenis. Adres: Eerste Oos 
terparkstraat 168D, 1091 HJ Amsterdam 
(j. d.sneiechello.nl). 

Noten 

1. Eduard Lohse, Die Entstehung des Neuen Testa 
me/Us. Stuttgart-Berlin-Koln-Mainz 1983, 34·35. Je 
kunt hier natuurlijk eindeloos veelliteratuur aanha 
len. Ook de brief die Paulus aan de Galaten, Kelten 
dus, schreef, wordt wei naar voren geschoven als 
oudste bewaard gebleven document van de christen 
heid, terwijl andere onderzoekers nog weer andere 
geschriften noemen. Maar vrijwel alle geleerden zijn 
het er over eens, dat de Berste Brief aan de Thessalo 
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OPINIE ~-~---------------------- 
"De Nederlandse kerkgeschiedenis heeft 
het in dit mod erne tijdsgewricht zwaar te 
verduren. Wetenschappers willen haar in 
een klap ontdoen van het Nederlands en 
van het aloude begrip kerkgeschiedenis. 
Het Nederlands wordt overboord gezet als 
vaktaal." Aldus de 'opinie' van VNK-voorzit 
ter Paul Abels in het vorige nummer van 
TNK Steen des aanstoots was voor hem de 
recente oprichting van ReLiC, het VU -Cen 
trum voor Nederlandse Religiegeschiede 
nis, ook wei genoemd het VU Centre for 
Dutch Religious History, en de bijbehorende 
start van een Engelstalige serie monogra 
fieen, de Studies in Dutch Religious History. 
Als aanstichters van een en ander voelen wij 
ons uiteraard geroepen tot een reactie. 

Laten we beginnen met het verwijt van het 
afschaffen van het Nederlands als vaktaal 
voor de kerkgeschiedbeoefening. Waar 
Abels gelezen heeft dat ReLiC uitsluitend in 
het Engels wil publiceren weten we niet, 
maar het is waar: de hoofdnaam van het 
centrum, de nieuwsbrief en de boekenreeks 
zijn Engelstalig (de website overigens niet 
helemaal, en het eerstvolgende symposium 
helemaal niet). Waarom dat vermaledijde 
Engels? De reden is simpel. ReLiC is een aca 
demische ins telling, en een van de taken van 
een universiteit is wetenschap te bedrijven 
in een internationale gemeenschap, waarbij 
het Engels nu eenmaal als omgangstaal fun 
geert (zonder aan het belang van Duits en 
Frans te willen afdoen). Dat betekent onder 
meer dat kerkhistorici die zich met Neder 
land bezighouden, de resultaten van hun 
onderzoek mede voor buitenlandse collega's 
toegankelijk dienen te maken. Niet aile bui 
tenlandse vakgenoten zijn in de gelegenheid 
om het voorbeeld te volgen van de Ameri 
kaanse historicus Philip Benedict, die zelf 
Nederlands heeft geleerd en daarom in zijn 
recente standaardwerk over het Europese 
calvinisme de inhoud van de prachtige dub 
beldissertatie van Abels en Wouters kon ver 
werken. Zo kunnen ook de vele Koreanen 
die in de geschiedenis van de gereformeerde 
traditie gelnteresseerd zijn lezen hoe de re 
formatie in de classis Delft en Delfland ver 
lop en is. Of zou Paul zelf de nodige spijker 
schriften beheersen om de wereld straks te 
informeren over de lotgevallen van Pibo 
Ovittius Abbema? 

Het probleem van Abels is natuurlijk terug te 
voeren tot het diepzinnige verschil tussen 6f 
... 6f ... respectievelijk en ... en ... Het is zwaar 
overdreven om te suggereren dat met de ini 
tiatieven van ReLiC de Nederlandstalige 
kerkgeschiedschrijving om zeep wordt ge 
holpen of de markt daarvoor geweld wordt 
aangedaan. Hij hoeft de bibliografieen die 
de laatste tien jaar nog door Kerktijd en door 
TNK werden uitgegeven er maar op na te 
slaan om vast te stellen dat het aantal niet 
Nederlandstalige publicaties een zeer gering 
percentage vormt. Dat zal zolang het Neder 
lands bestaat ook wei zo blijven. Mag een 
academische afdeling het dan misschien als 
haar taak en plicht zien de uiterst interes 
sante en internationaal belangwekkende re 
ligiegeschiedenis van de lage landen wat 
meer te 'verkopen' in de rest van de wereld? 
Blijven Nederlandse boekhandels nu met 
nog meer stapels goede en minder goede 
boeken over (kerk)geschiedenis zitten dan 
nu al het geval is? Abels haalt ook uit naar de 
recente definitieve 'verengelsing' van het 
aloude Nederlands archief voor kerkgeschie 
denis. Maar mogen er naast TNK, Trajecta, 
de diverse 'documentatiebladen' op 
(kerklhistorisch gebied, en dan ook nog De 
Hoeksteen en Oude Paden, alsjeblieft een 
paar tijdschriften of reeksen zijn die zich 
speciaal rich ten op de internationale uitwis 
seling van studies en becommentarieerde 
bronnenpublicaties? Abels scoort overigens 
best een punt als hij de vinger legt bij het feit 
dat de ReLiC-boekenreeks bij een Neder 
landse uitgever verschijnt, maar laten we 
nog even geduld betrachten alvorens te sug 
gereren dat met deze, door praktische om 
standigheden bemvloede keuze de doelstel 
ling tot mislukken is gedoemd. 

Bij het andere pijnpunt van Abels, de term 
'kerkgeschiedenis', slaat zijn provincialis 
me om in territoriumdrift. Nadat hij ons 
eerst verwijt dat wij de "afschaffing van de 
kerkgeschiedenis" bepleiten, stelt hij even 
later "dat kerkgeschiedenis niet kan wor 
den veralgemeniseerd tot mentaliteits 
geschiedenis en evenmin verb reed tot 
religiegeschiedenis". Een en ander zou on 
aanvaardbaar zijn vanwege de "christelijke 
inspiratiebron of vertrekpunten'' van de 
kerkgeschiedenis. Afgezien van de denk 
fout in de laatste toevoeging - het bedrijven 
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van geschiedenis 
vanuit het chris 
telijk geloof is 
weer een heel an 
der, meer filoso 
fisch of theolo 
gisch probleem, 
overigens weer te 
onderscheiden 
van een acade 
mische kwestie 
waar we straks 
nog op stuiten - 
koestert Abels 
het misverstand 
dat wij met het 
spreken over re 
ligiegeschiedenis 
iets zouden wil 
len met ande 
re historische 
disciplines (af 
schaffen, veral 

gemenen, verbreden, toe maar). Religiege 
schiedenis is, kort en goed, de historische 
dimensie van wat ook kerkhistorici de 
godsdienstwetenschap zouden noemen. 
Het betreft dus een zelfstandige benade 
ring van de werkelijkheid rondom het ver 
schijnsel godsdienst in het verleden. Dat 
terrein heeft inderdaad een belangrijke 
overlap met de geschiedenis van het chris 
tendom, maar dat gegeven heeft niets te 
maken met een aanval op een tradition eel 
vakgebied of een banvloek over de blote 
term 'kerkgeschiedenis'. 

Natuurlijk weten wij dat de laatste term in 
het spraakgebruik is ingeburgerd en dat 
'kerkhistorici' allang hun aandachtsveld 
hebben verbreed, zoals Abels aanvoert. 
Maar opnieuw gaat hij eraan voorbij dat 
een eventueel vasthouden aan de 'kerkge 
schiedenis' als zelfstandige discipline een 
heel andere soort van argumentatie vergt, 
die te maken heeft met de plaats van de 
theologiebeoefening van een bepaalde 
godsdienst binnen het geheel van de we 
tenschappen en binnen de universitaire fa 
culteiten. AI bij de invoering van de duplex 
ordo in 1876 sprak men over de 'geschiede 
nis van de christelijke kerk en hare leerstel 
lingen' als alternatieve term voor de 'kerk 
geschiedenis'. In het BaMa-tijdperk liggen 
de kerkelijke en maatschappelijke proble 
men totaal anders. Theologen die in hun 
vakbeoefening en academisch onderwijs 
iiberhaupt nog een specifieke band met 
een bepaalde godsdienst of met bepaalde 

kerken willen houden, staan voor de lastige 
opgave om tot een wetenschappelijk ge 
loofwaardig concept van een historische 
discipline te komen. Daarover horen we 
Abels niet, dus daarover zullen we onze 
mening achterwege laten (een mening die 
overigens wei eens veel 'theologischer' zou 
kunnen uitpakken dan mogelijk gevreesd 
wordt door de brave kerkhistorici die ons 
graag afschrijven als 'sociaal-historici' of, 
nog oubolliger, 'profaan-historici'). Hier 
moge volstaan dat wij, ook als we ons tot 
be stude ring van het Nederlandse verleden 
willen beperken, de 'religiegeschiedenis' de 
aangewezen invalshoek vinden, al was het 
maar omdat daarin naast de kerk ook de sy 
nagoge, de moskee en de postmoderne 
straatgodsdienst mee mogen doen. 

Zijn wij nu zo verschrikkelijk revolutionair 
of is de VNK gewoon vreselijk ouwerwets? 
Die vraag kwam bij ons boven toen we toe 
vallig een volslagen vergeten boek in han 
den hielden, dat honderd jaar geleden uit 
onverdacht confessionele hoek aan het 
Nederlandse yolk werd aangeboden. Het 
omslag laten we hierbij afbeelden en de ti 
tel kan Abels alvast tot nadenken stemmen, 
waarbij we ons als historici realiseren dat 
leerprocessen lang kunnen duren. Tenslot 
te wordt volgend jaar, na ampele overwe 
ging van allerlei l Se-eeuwse visies op kerk 
en samenleving, de Protestantse Kerk in 
Nederland gevormd, waar een handvol Ne 
derlanders ook echt op zit te wachten. En 
daar zit, dunkt ons, ook bij zo'n opinie van 
Abels de diepste angel. Wat wil hij eigenlijk 
met zijn VNK? Een prangende vraag, aan 
gezien hij in het slot van zijn stukje zelf de 
marktvraag aan de orde stelt. Hij lijkt daar 
bij te denken aan de afstand tussen acade 
mici en het 'gewone publiek', ook al zo'n 
goedkope boutade die op drijfzand berust. 
Als hij de initiatiefnemers van ReLiC kent, 
weet hij dat zij zich in hun werk bepaald 
niet elitair-internationaal opstellen of lak 
hebben aan amateuronderzoekers of gem 
teresseerden die alleen Nederlands lezen. 
Zijn ontboezeming over "afdwalende con 
currenten" kunnen wij moeilijk plaatsen. 
Als instellingen zouden wij elkaar juist pri 
ma kunnen aanvullen: ReLiC dat zich in het 
bijzonder op een internationale groep 
gemteresseerden richt, en de VNK die zich 
primair verantwoordelijk weet voor de vele 
liefhebbers in eigen land. Trouwens, zitten 
die liefhebbers alleen in de christelijke ker 
ken? Heeft de VNK ook oog voor de minder 
gelovige mensen (jongeren misschien 
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ook?) die in het religieverleden geinteres 
seerd zijn en niet direct op de term 'kerkge 
schiedenis' vallen of naar een toogdag van 
de VNK zullen komen? Zou ook de rijke tra 
ditie van het jodendom of de opkomst van 
de islam in Nederland aandacht kunnen 

krijgen? Of moet de VNK dan eerst haar 
naam veranderen? Dan zijn we benieuwd 
welke naam daar uit zal rollen. 

Ioris van Eijnatten en Fred van Lieburg 

EVENEMENTEN ~------------------------ 
Op 18 en 19 maart 2004 vindt aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam het eerste Re 
LiC-symposium plaats, georganiseerd door 
het VU -Centrum voor Nederlandse Religie 
geschiedenis, onder de titel: 

Ziel en zaligheid in Nederland na 1950 

Religie is in de Nederlandse publieke sfeer 
lange tijd een res non grata geweest. Het 
lijkt er echter op dat religie weer in de mo 
de is. Manifestaties van godsdienstig ge 
drag na acties van zinloos geweld hebben 
de aandacht van de hedendaagse media 
getrokken. Bloemen op moordplaatsen en 
processies bij kaarslicht ontwikkelen zich 
tot een informele straatliturgie. Ondertus 
sen zijn kerken en organisaties die vanouds 
leiding gaven aan de gelovigen, zelf onder 
hevig aan verandering. 

Hoe moeten we de diverse verschij 
ningsvormen van religieus gedrag duiden, 
zelfs van de kant van mens en die thuis, op 
school, laat staan in de kerk geen formele 
godsdienstige vorming hebben genoten? 
Een mogelijkheid is dat (in elk geval sommi 
gel mensen op een zeer basaal niveau de 
behoefte hebben het bovennatuurlijke in 
het dagelijks leven te betrekken. Gecon 
fronteerd met een angst voor het onver 
klaarbare en ultieme, en aangezet door een 
diep verlangen naar macht en perfectie, 
misschien zelfs naar de eeuwigheid, kun 
nen mens en een beroep do en op krachten 
goedgunstig, machtig, persoonlijk, natuur 
lijk, transcedent, duivels, of van welke aard 
dan ook - die deze belichamen of tenminste 
in staat stellen om met primaire angsten, 
met een vijandige omgeving, of simpelweg 
met belemmeringen tot zelfverwerkelijking 
om te gaan. Zulke basale vormen van religi 
eus gedrag kunnen zich onafhankelijk van 
sociale status, politieke voorkeur, gender, 
leeftijd, opvoeding en scholing voordoen. 
Zij zouden kunnen verklaren waarom men 
sen die geheel onbekend met de geaccep 
teerde inzichten en institutionele rituelen 
van vorige generaties, bijna instinctief reli- 

gieuze woorden hanteren, religieuze han 
delingen uitvoeren, en religieuze gevoelens 
uitdrukken. 

De benadering van religie als een duur 
zame kracht in de hedendaagse samenle 
ving leidt natuurlijk tot tal van nieuwe vra 
gen. Bijvoorbeeld: hoe verhouden deze 
nieuwere vormen van religieus gedrag zich 
tot veranderingen binnen de meer traditio 
nele groepen? Zijn er soortgelijke factoren 
aan het werk aan alle kanten van het religi 
euze spectrum? Zijn er in de diverse groe 
pen en kerken veranderingen waarneem 
baar in de omgang met en interpretatie van 
de heilige teksten (de bijbel, de koran) als 
neerslag van goddelijke openbaring? 

Doel van dit symposium is het onder 
zoek van manifestaties van religie in de 
Nederland na ongeveer 1950, met de be 
doeling nieuwe perspectieven in de religie 
geschiedenis te ontwikkelen. 

Hoofdlezingen: 
Anton van Harskamp (VU Amsterdam) 
James Kennedy (VU Amsterdam) 
Peter Nissen (KUN Nijmegen) 
Paul Post (KUB) 
Peter van Rooden (UvA) 

Oproep voor bijdragen: 
Onderzoekers uit alle disciplines worden 
uitgenodigd een voorstel in te dienen voor 
een lezing van 20 minuten binnen het the 
rna van het symposium. Korte omschrijvin 
gen van de inhoud kunnen tot 1 oktober 
2003 worden ingediend (liefst per e-mail) 
op onderstaand adres. De voertaal van het 
symposium is Nederlands. ReLiC streeft er 
naar een selectie van de voordrachten in 
het Engels te publiceren in haar reeks Stu 
dies in Dutch Religious History. 

ReLiC 
Vrije Universiteit Amsterdam 
Faculteit der Letteren 
De Boelelaan 1105, 1081 HV AMSTERDAM 
e-mail relic@let.vu.nl 
website www.let.vu.nllrelic 
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PERSOONLI]K PROFIEL 

Naam, voornaam/voorletter(s) 
Mirjam G.K. van Veen. 

Geboortejaar en -plaats 
Vaassen, 29 november 1969. Ik ben opge 
groeid in Deventer. 

Studierichting en -plaats 
Theologie in Amsterdam. 

Wat is/zijn uw huidige functie(s)1 
Post-doc kerkgeschiedenis. 

Hoe luidt de titel van uw voornaamste pu 
blicatie tot op heden? 
Ik ben net promovendus af en mijn proef 
schrift Verschooninghe van de roomsche af 
goderye is daarom tot nu toe mijn voor 
naamste publicatie. 

Waarover gaat uw huidige voornaamste 
onderzoek? 
Mijn huidige onderzoek gaat over Calvijns 
polemiek tegen libertijnen en tegen Coorn 
hert. De bedoeling is dat er een kritische 
editie van CaIvijns geschriften uit dit on 
derzoek rolt en een aantal artikelen over 
zowel de Nederlandse dissenters als CaI 
vijns geschriften tegen hen. 

Hebt u een favoriete bijbeltekst. Zo ja, 
welke? 
PS.27. 

Wie is uw favoriete figuur uit de geschie 
denis van het christendom? 
Ik word enorm gemtrigeerd door David 
loris en vraag me af hoe het kan dat zoveel 
tijdgenoten zo werden aangetrokken tot 
deze extatische visionair. 

Stel: u krijgt een jaar volledige vrijheid om 
u aan studie en onderzoek te wijden. Wat 
gaat u doent 
Als post-doc heb ik de vrijheid om me aan 
onderzoek en stu die te wijden! Na afron 
ding van mijn huidige project zou ik me 
graag verdiepen in de invloed van de mid 
deleeuwse mystiek op de Nederlandse ra 
dicale reformatie. 

Wat is uw favoriete boek op uwvakgebied? 
J. WaIlmann, Philipp Jakob Spener und die 

Anfange des Pietismus, Tiibingen 1986. 
WaIlmanns boek heb ik in mijn studenten 
tijd gelezen en ik was voor het eerst gegre 
pen door het yak kerkgeschiedenis. Ik vind 
dat het boek een bewonderenswaardige 
combinatie biedt van minutieus archiefon 
derzoek en overzicht over het pietisme. 

Welk recente publicatie op uw vakgebied 
heeft veel indruk op u gemaaktt 
J.R Gilmont, Jean Calvin et Ie livre imp rime, 
Geneve 1997. Gilmonts boek biedt een 
schat aan informatie over CaIvijns activitei 
ten aIs auteur en geeft een indruk van CaI 
vijns manier van werken. Naar mijn smaak 
is het boek bovendien heel erg goed ge 
schreven. 

Welk boek op uw vakgebied zou beslist 
ooit geschreven moeten worden, zij het 
niet noodzakelijk door u zelf? 
Ieder jaar aIs ik college inleiding aIgemene 
kerkgeschiedenis moet geven, speur ik 
weer naarstig naar een goed-geschreven, 
informatief boek over 2000 jaar kerkge 
schiedenis, liefst niet te confessioneel ge 
bonden, liefst niet te erg gebonden aan een 
land of een regio, aIs het kan ook nog een 
beetje interdisciplinair en ook nog voor 
zien van een goed register zodat het bruik 
baar is aIs naslagwerk. Een soort 'Heussi 
plus'dus. 

Is er een ontwikkeling op uw vakgebied 
die u betreurt; zo ja, welke? 
Ik ben bang dat ik nog niet lang genoeg 
meeloop om ontwikkelingen in mijn vak 
gebied te betreuren. Meer in het aIgemeen 
vind ik het jammer dat jongeren aan uni 
versiteiten zijn aangewezen op tijdelijke 
contracten. Het feit dat je telkens weer een 
nieuw, innovatief en maatschappelijk rele 
vant project moet verzinnen, maakt het 
moeilijk een onderzoekslijn nu eens goed 
en grondig uit te diepen. 

Is er een ontwikkeling op uw vakgebied 
die u toejuicht; zo ja welket 
De toenemende samenwerking met andere 
vakgebieden en de wil om over de grenzen 
van het eigen vakgebied he en te kijken, 
spreken. 
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BOEIZENNIEUWS ~~----------------------- 
Besprekingen 

• Auke Ielsma, Bonifatius. Zijn leven, zijn 
invloed, Zoetermeer [Meinema] 2003 - 183 
p. - ISBN 9220-211-3903-0 - € 18,50 

Terwijl men zich opmaakt om in 2004 in 
Dokkum, Brussel (Europees Parlement) en 
elders de dood van Bonifatius, 1250 gele 
den te herdenken, heeft Ielsma, emeritus 
hoogleraar kerkgeschiedenis ThU Kampen, 
een grondige bewerking van zijn uit 1973 
stammende De blaffende hond, aspecten 
uit het leven van Wynfrieth-Bonifatius (ca. 
672-754) gemaakt. Het huidige boek he eft 
dezelfde structuur, maar is op basis van 
nieuw onderzoek aangepast. Na een be 
schrijving - in vogelvlucht - van de levens 
loop van Bonifatius gaat Jelsma in op twee 
vroegmiddeleeuwse verschijnselen: de op 
name van een kind als oblaat in een kloos 
ter en de 'peregrinatio', het trekken naar 
vreemde landen, zoals Angelsaksische 
monniken deden. De auteur brengt tal van 
aspecten van Bonifatius naar voren: zijn 
godsbeeld, zijn radicaal optreden tegen 
over heidense gebruiken, zijn verbonden 
heid met de paus, zijn optreden op conci 
lies ('de blaffende hond'), zijn contacten 
met medemensen en de motieven voor zijn 
reizen. De laatste reizen waren gericht op 
het voorkomen dat de Friezen kerkelijk on 
der Frankische leiding zouden komen te 
staan. Ten slotte wordt aandacht besteed 
aan de biografen van Bonifatius en het gen 
re van de 'vita'. 

Een vergelijking met het boek uit 1973 
laat zien hoezeer Ielsrna toen schreefvan 
uit de theologisch-maatschappelijke con 
text van die dagen. Een herdruk zonder 
meer zou niet aanspreken, nu ik zie hoe 
dertig jaar later niet aileen katholieken, 
maar ook tal van andere christenen, ja ste 
den, landstreken en politieke instanties 
Bonifatius zich als het ware "toeeigenen", 
De wetenschap is gevorderd, er is weer oog 
voor de volksdevotie, maar ook Ielsma zelf 
is in zijn jongste boek iets meer de histori 
cus achter het verhaal en minder de be 
schouwende predikant. Hoewel zijn kijk op 
Bonifatius nagenoeg onveranderd is geble 
ven, is hij helderder en gebruikt hij een an 
dere terminologie: minder vaak kwalifi 
ceert hij het werk van de hoofdpersoon van 
zijn boek als een 'reformatie' van de kerk, 

meer als een 'reorganisatie'. Een toege 
voegd hoofdstuk over de maagd Leoba 
geeft een aanvullende kijk van vrouwen op 
hem. In dit jongste boek komt Bonifatius 
scherper naar voren als iemand die optrad 
naar gelang de rollen die hij te vervullen 
kreeg, als iemand die het celibaat voor de 
geestelijkheid ondubbelzinnig op het vas 
teland van Europa wilde invoeren, maar 
ook iemand die inzake de verhouding tus 
sen kerk en overheid aan de kerk een eigen 
zelfstandigheid gaf en het algehele peil van 
het kerkelijk leven omhoog stuwde. (Guus 
Bary) 

• A.E.M. Janssen (bew.), Om den gelove. 
Wederwaardigheden van Willemken van 
Wanray als remonstrantse weduwe in 1619 
en 1622 te Nijmegen doorstaan en vervol 
gens eigenhandig opgetekend. Nijmegen 
[ValkhofPers] 2003 - 175 p. - ISBN 90-5625- 
139-2 - € 14,- 

In de vorm van twee verhalen, die de 
weduwe Van Wanray (circa 1573-1647) te 
Nijmegen ons heeft nagelaten, verhaalt de 
schrijfster wat zij vanwege haar remon 
strantse gezindheid he eft moeten door 
staan van de zijde van de Nijmeegse Magi 
straat. In 1619 werd zij beboet voor de 
bijwoning van een bij plakkaat verboden 
predikatie van een remonstrantse predi 
kant; drie jaar later kreeg zij opnieuw een 
boete, omdat zij heimelijk in haar huis ver 
boden remonstrantse godsdienstoefenin 
gen had laten houden. Die laatste boete be 
taalde zij aanvankelijk niet, werd daarop 
voor enkele weken in de gevangenis opge 
sloten en gedwongen de boete alsnog te 
betalen. In die periode en ook nadien heeft 
zij zich in zeer directe taal gericht tot de 
stedelijke overheid. 

De Nijmeegse historicus A.E.M. Janssen 
fungeert als inleider-tekstbezorger van dit 
ego document. Hij gaat diepgaand in op de 
politiek-confessionele ontwikkelingen die 
zich in Nijmegen rond de Synode van 
Dordt (1618-1619) hebben voorgedaan. In 
dat decennium was de stad geleidelijk 
meer en meer remonstrantsgezind gewor 
den, hetgeen ook politiek tot uiting kwam 
in diverse partijschappen. In 1618 werden 
de drie remonstrantsgezinde predikanten 
in Nijmegen gesuspendeerd. Een jaar later 
weken de Nijmeegse remonstranten voor 
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hun godsdienstoefeningen uit naar Kleefs 
territorium. Sinds 1621 was Daniel Wittius, 
die correspondeerde met kopstukken van 
de Remonstrantse Broederschap (als 
Johannes Wtenbogaert en Nicolaus Grevin 
chovius), als remonstrant predikant in 
Nijmegen actief. In genoemde context 
schetst de auteur de levensloop van Wil 
lemken van Wanray, haar houding als re 
monstrants gelovige en haar plaats in de 
vroege (remonstrants e) geschiedschrij 
ving. Voorafgaand aan zijn transcriptie 
en hertaling van haar egodocument geeft 
de tekstbezorger informatie over het hand 
schrift, het taaleigen en over twee - even 
eens in dit boek gepubliceerde - bijla 
gen, afkomstig van verwanten van de 
weduwe. Janssen formuleert met grote 
acribie. Zowel de inleiding als de aanteke 
ningen bij de tekst getuigen van grondige 
kennis in de toenmalige politieke en con 
fessionele verhoudingen in Nijmegen. 
(GuusBary) 

• Pearl Gerding, Op weg naar grotere hoog 
ten. Een geschiedenis van een kerk. 200 jaar 
Evangelisch Lutherse kerk in Suriname 
1741-2001. Paramaribo [Evangelisch Lu 
therse Kerk in Suriname] 2002 - 217 pp. - 
geen ISBN-nummer (te bestellen bij Evan 
gelisch-Lutherse kerk, Waterkant, Parama 
ribo, Suriname). 

De Surinaamse dominee van de Evange 
lisch-Lutherse gemeente, Pearl Gerding, 
he eft bij gelegenheid van het 260 jaar be 
staan van haar kerk een geschiedenis ervan 
gepublieeerd. In de negentiende eeuw is de 
enige kerk van de Evangelisch-Lutherse ge 
meente in Paramaribo aan de Waterkant 
tweemaal door brand verwoest. Veel histo 
risch materiaal is daarbij verloren gegaan. 
Met het weinige dat over is gebleven, maar 
ook met gebruik van de orale traditie he eft 
Gerding een interessante terugblik ge 
schreven. De publicatie is tweetalig, Neder 
lands en Engels. 

Gerding begint haar geschiedenis met 
de behandeling van het Lutherse gedachte 
goed en belandt bij wat zij noemt het zwart 
lutheranisme in Suriname. Vanaf 1741 kre 
gen enkele lutheranen van Suriname verlof 
van de Geoctroyeerde Societeit om met be 
hulp van Nederland een gemeente te stieh 
ten. Intern gaat het dan om de riten als 
doop, avondmaal, eredienst, belijdenis en 
gezangen. De predikanten uit Nederland 
en sinds de laatste tijd van eigen bodem 
krijgen aandacht, evenals de surinamise 
ring van de lutherse gemeente, de struc- 

tuur ervan en haar decentralisatie, maar 
ook het luthers slavendom. Onder het kop 
je 'Algemeen Kerkelijk Werk' komen de we 
zenzorg, de diaconie, het tehuis voor de 
Ouden van dagen in Paramaribo, het be 
grafenisfonds Vrede en Arbeid en ten slotte 
het pastoraal werk, het kerkblad, de trai 
ningen en toerustingscursussen aan bod. 
Dat is in het kort het spectrum van het le 
ven van de kleine gemeente (ongeveer 
6.000). 

De schrijfster geeft een algemeen over 
zieht met saillante gegevens (bijvoorbeeld 
over de slaven van de lutherse kerk). Bin 
nen haar kort bestek is het onmogelijk om 
alles uitgebreid te behandelen. Het geheel 
bestaat uit fragmenten, maar is goed toe 
gankelijk. Vandaar de bescheiden onderti 
tel: een geschiedenis over een bescheiden 
kerk: een kerk. 

Het is goed dat de Evangelisch-Lutherse 
kerk van Suriname, eertijds een typische 
handelskerk voor de kolonialen, haar histo 
rie onderzoekt, in navolging van de overige 
kerkgenootschappen. Religieuze gemeen 
schappen zijn immers prominent aanwe 
zig in de samenleving en onverbrekelijk 
met de hi storie van de kolonie en de onaf 
hankelijke staat verbonden. Daarom is de 
ze publicatie een bijdrage aan de ontwikke 
ling van een correcte visie op rol en functie 
van religieuze instituties in Suriname. In 
het voorwoord wordt gesteld dat de ge 
schiedenis van de kerk niet gemakkelijk is 
geweest en dat de kerk er door vertrouwen 
op God "steeds weer boven op kwam" (p.6). 
Vandaar de opmerkelijke titel van dit over 
zieht. (Joop Vernooij) 

• Irmgard Scheitler (red.), Geistliches Lied 
und Kirchenlied im 19. [ahrhundert; Theo 
logische, musikologische und literaturwis 
senschaftliche Aspekte, Tubingen [Francke] 
2000, (Mainzer hymnologische Studien 
Band 2) - 254 pp. - ISBN 3-7720-2912-4 - 
€ 35.00. 
Elf voordrachten uit 1998 door prote 

stantse en katholieke (liturgie- )historici 
over de Duitse kerkmuziek en het geestelijk 
lied in de 1ge eeuw zijn hier gebundeld. 
Evenals in Nederland en enkele andere 
Europese landen werden de liturgische en 
de vrije geestelijke muziek in de Duitse sta 
ten betrokken in de kerkelijke restauratie 
en 'reconfessionalisering'. Kerkelijke lei 
ders wezen liedbundels van de Verliehting 
met hun moraliserende teksten af en wens 
ten de terugkeer van het oorspronkelijke 
lied: voor de lutheranen de liederen van de 
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vroege reformatie, voor de calvinisten de 
psalm en, voor de katholieken gregoriaans 
en polyfonie. In de loop van de 1ge eeuw 
zijn hierbij drie golven te onderscheiden: 
de late Verlichting, de liberale herziening 
van de zangboeken (,Reform'), en de con 
servatieve reconstructie ervan (,restaura 
tie'). 

De auteurs van deze bundel beschrijven 
uit elk van deze periodes personen (zoals 
Franz Schubert, Raimund Schlecht en Gui 
do Gorres) en ontwikkelingen (bijvoor 
beeld de Berliner Sing-Akademie en de tot 
standkoming van het Gesangbuch fur 
Elsafl-Lothringen). F. Kohlschein laat zien 
hoe bisschop Ignaz von Wessenberg in 
zijn toonaangevende diocesane liedboek 
van Konstanz uit 1812 (tot 1870 herdrukt) 
een verlichte opzet toepaste: in de litur 
gie had naast gregoriaans vooral de Duitse 
volkszang zijn aandacht. B. Schneider 
laat auteurs in katholieke tijdschriften tus 
sen 1810 en 1850 aan het woord, waarbij 
blijkt dat zij volkszang in de liturgie gelei 
delijk als lutheraanse praktijk opvatten; 
de ultramontanen verwezen de liedboek 
praktijk naar huiskamer en broederschap, 
want in de kerk mocht aileen Latijn klin 
ken. U. Wlistenberg schetst de voorberei 
dingen van de tarnelijk evenwichtig ge 
noemde eenheidsbundel van de Duitse 
lutherse kerken uit 1853, een bundel die 
moeizaam ingang vond maar in het zang 
boek van onze tijd nog sterk meeklinkt. 
H. Rolleke laat zien dat grote Duitse dich 
ters na het begin van de 1ge eeuw nauwe 
lijks nog liedteksten schreven; theologen 
namen die taak over, met alle gevolgen 
voor de kwaliteit. 

De vaak gedetailleerde bijdragen zijn 
boeiend en bieden geregeld nieuw materi 
aal aan. Maar de bovengenoemde ontwik 
kelingslijnen en de doorwerking van de 
confessionele tegenstellingen in het lied 
goed komen niet erg uit de verf, omdat de 
auteurs elk binnen hun confessionele ka 
ders blijven. (F.P.M. Jespers) 

• Jose Eijt en Suzanne Hautvast, Een missie 
in de marge. Dochters van Onze Lieve Vrouw 
van het Heilig Hart in Nederland en Indone 
sie. Hilversum [Verloren] 2002. - 342 p. - 
ISBN 90-6550-690-x. - € 25,-. 

De Dochters van Onze Lieve Vrouw van 
het Hart zijn een van oorsprong Franse 
congregatie, gesticht in 1874 door Jules 
Chevalier, die ook aan de oorsprong stond 
van de congregatie van de Missionarissen 
van het Heilig Hart, met welke gemeen- 

schap de Dochters steeds nauw verbonden 
zijn gebleven. In 1911 vestigden zij zich in 
Nederland, vanaf 1920 zijn zij ook werk 
zaam in het huidige Indonesie. Inmiddels 
is de gemeenschap in 26 landen gevestigd 
en telt ruim 1400 leden. De titel van deze 
studie, die het leven en werken van deze re 
ligieuzen uitvoerig en boeiend beschrijft, is 
goed gekozen. Hun werkzaamheden - veel 
al in onderwijs en ziekenzorg - hebben zij 
gekozen of in ieder geval steeds verstaan 
als uitdrukking van een missionaire bewo 
genheid, overzee, maar ook in Nederland. 
De 'marge' wijst op de mens en in de sociale 
marge, om wie de zusters zich bekommer 
den. Hun werkterrein lag bovendien vooral 
in meer afgelegen gebieden van Nederland 
en het huidige Indonesie, Tenslotte situeer 
de het traditionele missiologische discours 
het werk van de vrouwelijke missionaris 
sen in de marge van de 'directe mis 
sie' waarvoor hun priesterlijke collegae ver 
antwoordelijk waren; zusters golden als 
hulptroepen. De auteurs stell en deze on 
derwaardering terecht, zij het wei erg na 
drukkelijk, aan de kaak. 

Het boek is gebaseerd op uitvoerig ar 
chiefonderzoek en consultaties van leden 
van de congregatie. Zij vuIden vragenIijsten 
in, gaven interviews en participeerden in 
groepsgesprekken. Ook het geluidarchief 
van de KomMissie Memoires werd geraad 
pleegd. De commentaren van de zusters 
verlevendigen niet aileen de uiteenzetting, 
maar werpen ook een interessant licht op 
hun zelfverstaan. Het bestuursbeleid van 
het verleden en het eertijds van bovenaf 
opgelegde spirituele ideaalbeeld worden 
zo van kritische terzijdes voorzien, al ge 
beurt dat onvermijdelijk vanuit het heden 
daagse perspectief. 

Enkele kleine correcties: De Syllabus 
Errorum was geen zelfstandige publicatie 
(p. 20), maar een appendix bij de encycliek 
Quanta Cura. De congregatie van de Fran 
ciscanessen van Heythuysen was sinds 
1869 een congregatie van pauselijk recht en 
viel nooit onder de jurisdictie van de bis 
schop van Trier (p. 197, noot 18). De studie 
van Vefie Poels over De Noorse missie staat 
wei in de literatuurlijst, maar was bij afron 
ding van dit boek nog niet verschenen. 
Sommige uitdrukkingen zijn wat ongeluk 
kig: 'jansenistische vroomheid' (p. 23), 'se 
culiere diocesane clerus' (p. 29), 'overste 
schap' (p. 36), '[de verdediging van] de 
Roomse rechtzinnigheid en het Vaticaanse 
gezag' (p. 60). Bij sommige afbeeldingen 
roepen de (al tel bondige onderschriften 
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bevreemding op. Spijtig genoeg bevat het 
boek geen register op plaats- en persoons 
namen. 

Het boek is een belangrijke bijdrage aan 
de Nederlandse missiegeschiedenis, die 
van oudsher vooral oog had voor het werk 
van de priester-missionarissen. Vermel 
ding verdient met name de boeiende en 
evenwichtige uiteenzetting over de positie 
van de Nederlandse zusters binnen de in 
ternationale gemeenschap van de Doch- 

ters ten tijde van het proces van aanpassing 
en vernieuwing na Vatic anum II. Hun voor 
trekkersrol werd hen niet in dank afgeno 
men. Nu diverse orden en congregaties 
hun geschiedschrijving hebben behartigd 
of deze voorbereiden (zie het overzicht in 
TNK 4 (2001) 40-45), zou het de moeite 
waard zijn om dit aspect van de geschiede 
nis van Nederlandse religieuzen in compa 
ratief perspectief te onderzoeken. (Gian 
Ackermans) 

In memoriam prof. dr. Jan Roes (1939-2003) 
Op 24 mei jl. overleed op 63-jarige leeftijd te Nijmegen prof. dr. Jan Roes. Hij werd na 
een studie geschiedenis te Nijmegen en Mainz in 1969 directeur van het toen opge 
richte Katholiek Documentatie Centrum (KDC) te Nijmegen. Onder zijn leiding is dit 
KDC uitgebreid met zeven kilometer archiefmateriaal over de rooms-katholieke ge 
schiedenis in Nederland. In 1974 promoveerde hij in de theologische faculteit op "Het 
groote missieuur, 1915-1940. Op zoek naar de missiemotivatie van de Nederlandse 
katholieken". Sinds 1994 was hij deeltijd-hoogleraar 'Geschiedenis van het Nederlands 
Katholicisme' aan de letterenfaculteit van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. 
Naast diverse publicaties, die hij op zijn naam heeft staan, noemen wij hier zijn redac 
tionele medewerking aan onze VNK-bundel: "Geloven tussen de rivieren. Verkennin 
gen in de Gelderse Kerkgeschiedenis." (1999) Hij ruste in vrede. 
(GuusBary) 
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Erik Sengers 

"AL ZIJN WIJ KATHOLlEK, WIJ ZIJN NEDERLANDERS" 

Opkomst en verval van de katholieke kerk in Nederland 
sinds 1795 vanuit rational-choice perspectief 

Titelinformatie: 
ISBN 9051669658. 
Genaaid/gebrocheerd. 
236 pp. 
Prijs € 27,50. 

Verkrijgbaar in de boek 
handel of te bestellen bij: 

~Eburol1 
Academische uitgeverij 

Tel: 015 213 1484 
Fax: 015 214 68 88 
info@eburon.nl 
www.eburon.nl 

De katholieke kerk in Nederland maak 
te in de eerste helft van de twintlgste 
eeuw een sterke groei door. Hoe kon 
het gebeuren dat binnen tien jaar, 
tussen 1960 en 1970, deze groei weer 
helemaal verloren ging? 

"AI zijn wij katholiek, wij zijn Neder 
landers" zoekt een verklaring voor 
deze ontwikkeling. Daarvoor wordt ge 
bruik gemaakt van de rational choice 
theorie, die in Amerika sinds de jaren 
tachtig op religie en religieuze orga 
nisaties wordt toegepast. Deze theorie 
gaat ervan uit dat mensen kiezen voor 
een kerk op basis van de beloning die 
deze biedt. 

Sengers bespreekt in zijn studie de 
rational choice-theorie en toetst deze 
op zijn bruikbaarheid voor de Neder 
landse situatie. De uitkomst is ver 
rassend: de kerk zou meer sektarisch 
moeten zijn en zich minder moeten 
aanpassen aan de moderne tijd om 
meer betrokkenheid bij haar leden op 
te wekken. 

Erik Sengers (1971) studeerde politico 
logie, sociale wetenschappen en theo 
logie aan de Universiteit van Amster 
dam en de Katholieke Theologische 
Universiteit. 


