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Lectuur voor de winteravonden

aarmate de dagen korter worden, lijkt de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis steeds meer op dreef te komen. Op 8 november jongstleden trokken
vele leden van onze vereniging voor het eerst naar het buitenland voor de jaarlijkse Dag van de Kerkgeschiedenis. In het Duitse Bad Bentheim werd in diverse lezingen de
kerkelijke band tussen het graafschap Bentheim en Nederland belicht. Wie er niet bij was,
kan in een kort verslag in deze aflevering van het TijdschriJt uoor Nederlandse Kerkgeschiedenis het succesvolle verloop van de Dag nog eens nalezen. Vanzelfsprekend ging een en
ander weer gepaard met de verschijning van een nieuwe VNK-bundel, die bij het secretariaat van onze vereniging besteld kan worden.
Nog geen twee weken later, op 21 november jongstleden, hield onze bijna ornnipresente voorzitter Paul Abels zijn nieuwste pennenvrucht over de gedaantewisselingen
van Pibo Ovittius Abbema ten doop tijdens een minisymposium van de Fryske Akademy
te Leeuwarden. Ook hiervan wordt in dit TNK-nummer verslag gedaan. De lezer kan ook
de rubriek Boekennieuws raadplegen, waar Jacob van Sluis al een recensie wijdt aan dit
boek, dat bij het secretariaat van onze vereniging tegen ledenkorting verkrijgbaar is.
Meer lectuur voor de winteravonden treft de lezer aan in deze aflevering van TNK. Een
eerste bijdrage is van de hand van E Broeijer. Hij gaf tijdens het voornoemde minisymposium een buitengewoon handzaam overzicht van de kerkelijke ontwikkelingen in het
Utrechtse, dat doorgaans slechts door moeizaam sprokkelen in deels verouderde literatuur te verkrijgen is. De redactie van TNKvond hem gaarne bereid zijn lezing voor publicatie beschikbaar te stellen.
In een tweede artikel orienteert Iaap van Slageren zich op de minder bekende geschiedenis van de Moravische Broeders in Nederland. De zogenaamde Broedergemeente gaat
terug tot volgelingen van de vijftiende-eeuwse reformator Johannes Hus in Bohemen
en Moravie. Centraal in hun komst naar Nederland staat Nikolaus Ludwig, graaf von
Zinzendorf. Zijn landgoed Berthelsdorfin Saksen vormde een toevluchtsoord voor Moravische Broeders, die hun geboortegrond verlaten hadden om aan vervolging te ontko men.
Naar de kolonie die zij op het landgoed stichtten, werden zij voortaan Herrnhutters genoemd. Nikolaus Ludwig werd in 1736 door de Saksische regering verbannen en zocht
met een deel van zijn volgelingen een veilig heenkomen in de Republiek. Daar yond hij
nieuwe medestanders en werden in Ilsselstein en Zeist 'gemeenten des Lams' gesticht. In
deze tijd is ook het wereldwijde zendingswerk van de Moravische broeders begonnen, dat
in de tweede helft van de negentiende eeuw met name voor de kerstening van het Creoolse deel van de Surinaamse bevolking van grote betekenis is geweest.
In 1596 verscheen niet alleen de door Paul Abels beschreven Pibo Ovittius, maar ook
Clement Maertenssoon en Cornelis Spruit voor de particuliere synode van NoordHolland in Hoorn. Waar Ovittius probeerde een attestatie te verkrijgen, verweerden de
twee laatstgenoemde predikanten zich tegen de verdenking dat zij afwijkende opvattingen over het leerstuk van de voorbeschikking koesteren. Beiden beriepen zij zich in
hun verantwoording op de predestinatieleer zoals die werd voorgestaan door Heinrich
Bullinger te Zurich en Albertus Hardenberg te Emden. Wim lanse behandelt in een laatste
artikel de inhoudelijke achtergrond van deze verdediging en toont daarbij aan dat beide
predikanten zich daarmee terecht van heterodoxie vrijpleitten.

N

Ton Wouters
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Contacten van Nikolaus Ludwig
Graf von Zinzendorf in Nederland
Iaap van Slageren

e zending van de Moravische braeders is een van de belangrijkste religieuze fenomenen van de achttiende eeuw. Zij werd gemitieerd en gedragen
door een persoonlijkheid van allure: Nikolaus Ludwig, rijksgraaf von Zinzendorf en
Pottersdorf. Hij leefde van 1700 tot 1760 en
was de stichter van de braedergemeente
Herrnhut, in Saksen bij het huidige drielandenpunt Duitsland, Polen en Tsjechie,
Vanuit dit centrum ontstonden in een ras
tempo dochterinstellingen in Denemarken, Engeland, Labrador (Canada), NoordAmerika en Afrika en ook in Nederland. Deze centra hadden tot doel het samen
geloven, werken en leven van de bewoners
te bevorderen. Bovendien vormden zij een
uitvalbasis om anderen, zowel blanken,
kleurlingen als zwarten voor het geloof te
winnen. De zendingsactiviteiten die de
'Hemhutters' wereldwijd ondernamen,
gingen gepaard met zware lichamelijke
ontberingen, maar sociaal en psychisch
bleven zij op de been door geestelijke bezinning, muziek en gemeentezang. Ook in
Nederland kreeg deze beweging grate betekenis, maar zij ondervond er ook veel tegenstand. Hieronder willen wij een aantal
bijzondere aspecten van zowel de goede
ontvangst als de afwijzing van de beweging
van de Hernhutters in Nederland uit de tijd
van Zinzendorf in beeld brengen.

D

Nederland enigszins to en hij in 1737 in geheel andere omstandigheden ons land binnenkwam. Na zijn studie was hij in dienst
getreden als juridische adviseur van de
keurvorst van Saksen in Dresden. Maar
deze eervolle positie had hij uiteindelijk
niet meer kunnen combineren met zijn
verantwoordelijkheden binnen Herrnhut
op zijn landgoed Berthelsdorf. Verscholen
in de bossen was daar een gemeenschap
van gevluchte Moravische broeders neergestreken. Toen Zinzendorf hun geloofsi-

Herrnhut: opvang voor de Moravische
broeders
De eerste contacten van Zinzendorf met
Nederland dateren uit 1719. Hij maakte in
dat jaar ter afsluiting van zijn rechtenstudie
(Wittenberg en Dresden) een 'Kavaliersreise', een orientatiereis die hem voerde
langs vorstenhoven en een aantal Europese
universiteitsteden. Zo bracht hij in Soestdijk een bezoek aan Marie Louise van
Hessen-Kassel (1688-1765), sedert 1711
weduwe van de Friese stadhouder Jan Willem Friso. In Utrecht volgde hij een aantal
colleges in de theologie, hield zich op met
studenten en wisselde van gedachten met
hoogleraren. Hij kende dus de situatie in
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Nikolaus Ludwig als
20-jarige in Parijs
tijdens zijn 'Kavaliersreise',

dentiteit op het spoor was gekomen, had
hij hun toestemming gegeven zich daar te
vestigen.
Van het een kwam het ander. Steeds
nieuwe groepen gelovigen die wegens hun
geloof moesten vluchten, dienden zich
aan, zoals bijvoorbeeld de Schwenkfelderianen, een boerengemeenschap die later
zou uitwijken naar Pennsylvania in NoordAmerika. Om de spanningen binnen de
nieuwe gemeenschap te bezweren betrok
hij met zijn vrouw het vlak in de buurt gelegen landgoed Berthelsdorf. Maar Herrnhut
trok niet aileen mens en aan die rust en vrede zochten. Anderen zagen de gemeenschap als een doorgangshuis naar een
nieuwe, missionaire levenstaak. Zo kwam
het er van dat mensen van daaruit werden
uitgezonden naar verre landen als St.Thomas (Antillen) en Groenland. Zinzendorf,
die in contact met de gemeenschap liturgische vormen ontwikkelde, begon nu ook
zijn missionaire vergezichten te ontvouwen. Inmiddels begon echter de keurvorst
bezwaar aan te tekenen tegen de stroom
van vreemdelingen op zijn grondgebied,
hetgeen uiteindelijk leidde tot de verbanning van Zinzendorf uit Saksen. Hij yond
daarna tijdelijk in Hessen bij Frankfurt aIM
een gebrekkig onderkomen in een oud kas-

teel (Ronneburg), dat gekraakt was door
een groep zigeuners en joden. Daar richtte
hij zijn aandacht op de joden ter plekke en
in Frankfurt. Hoewel dit contact voor hem
niet geheel bevredigend verliep, gaf het wei
een nieuwe impuls aan zijn visie op het
christelijk geloof en de roeping van de gemeente.
's-Herendijk: posthuis des Heren
In 1736 verscheen Zinzendorf opnieuw in
Nederland. Met zijn 'Pilgergemeine', het
reizend gezelschap van een vijftigtal personen, waarmee hij sinds zijn verbanning uit
Saksen door de wereld trok, doorkruiste hij
grote delen van de Nederlanden op zoek
naar medestanders. Onder zijn bezielende
lei ding ontstonden er op veel plaatsen
kringen van vrienden uit verschillende
kerken: Amsterdam, Haarlem, Akkrum,
Blokzijl, Gorinchem, 's Hertogenbosch,
Middelburg, Utrecht, Bodegraven, Gouda,
Rotterdam. In die kringen, gedragen door
vooraanstaande Nederlanders, was een
vroege reveilbeweging voelbaar, lang voordat een eeuw later het grote Reveil ruim
een eeuw daarna zich zou ontplooienl.
L. Lutjeharms sprak van een 'philadelphisch-oecumenisch streven', waarvan de

's- Herendijk, de eerste
Hernhutter Broedergemeente in Nederland
(1738).
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ideeen aan het eind van de zeventiende
eeuw in Londen waren ontstaan en vervolgens naar Nederland waren doorgegeven
en in kringen der 'Collegianten' werden geoefend. Deze groepen beschouwden zich
als openbaring van het koninkrijk Gods op
aarde en stelden zich boven de bestaande
kerken, die naar hun oordeel zonder uitzondering aan de wereld gelijkvormig
waren geworden. Als gemeente van de
eindtijd had den zij het 'babel' van de traditionele kerken reeds achter zich gelaten.
Het hart van deze gemeenschap was het
'lam', geslacht ter gene zing van de diep
schrijnende wonden van de wereld-.
Maar het was Zinzendorf er uiteraard
niet uitsluitend om begonnen deze groepen met zijn evangelische idealen te bezielen. Hij zocht in die kringen ook steun voor
de emigranten en de vervolgde christenen
die hij op zijn landgoed in Herrnhut had
moeten achterlaten. Deze mens en moesten ergens worden opgevangen en het land
dat hij daarvoor het meest geschikt achtte
was Noord-Amerika. Daarheen had hij
reeds menige volgeling vanuit Herrnhut
zien vertrekken. Wat hem voor ogen zweefde was de stichting van een centrum in de
vorm van een tweede en vernieuwde
Herrnhut als schakel tussen de gemeente
op het vaste land van Europa en overzee.
Om die droom te verwezenlijken, had hij
de steun van de genoemde geloofskringen
nodig.
Nog in hetzelfde jaar reisde Zinzendorf,
ditmaal aileen met zijn vrouw Erdmuth
Dorothea en zijn dochter Henriette Benigna, over Amersfoort, Kampen, Steenwijk,
Zuidlaren, Sapperneer, Groningen naar
Leeuwarden om prinses Marie Louise van
Oranje Nassau, te ontmoeten, die Zinzendorf zeventien jaar daarvoor ook gesproken had. Zij had hem het voorstel gedaan in
de baronie van Ilsselstein, een uitwijkplaats voor Herrnhut te stichten. Weliswaar
was er verzet gerezen tegen dit voornemen
van de kant van haar zoon prins Willem IV;
die in verband met het opnemen van een
vreemde godsdienstige gemeenschap tegenwerking van de Hervormde Kerk vreesde. Men kwam tenslotte overeen dat het
nieuwe centrum in plaats van een kopie
van Herrnhut, het karakter zou krijgen van
een kleinschalige opvang ('s- Herendijk)
van een aantal broeders en zusters, die op
doortocht waren naar elders. Hoewel de
prinses zich genoodzaakt zag haar oorspronkelijk idee te laten varen, sprak zij
toch van "Eine unvergleichliche Gelegen-
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heit, die ganze Welt mit dem Evangelium
Christi zu erfullen'".
De bouw van 's-Herendijk gebeurde onder toezicht van de Moravische broeder
Christian David, een voormalig roomskatholiek priester, die ook de bouw van het
tehuis in Herrnhut had begeleid. Naast een
posthuis, een doorganghuis voor gaande
en terugkerende zendelingen en kolonisten, kreeg het centrum ook betekenis voor
de opvang van weeskinderen en van kinderen uit de buurt of van ouders die op reis
waren. Zinzendorf ontwikkelde voor hen
een geheel eigen opvoedingsmethode, die
niet de verdorven natuur van het kind probeerde te breken, maar de ontwikkelingsgang van het kind als een natuurlijk en
door de Heiland geheiligd gegeven beschouwde om hem of haar van jongs af aan
te 'doordringen van de genade van Christus'". Verder werd in's Herendijk ruimte geschapen om een groep Labadisten op te
vangen, wier gemeente in Wieuwerd in
1732 was opgeheven.
Na enige tijd bleek dat velen er toch wei
moeite mee hadden zich te schikken in de
machtsstructuren en in de straffe gehoorzaamheidscultuur van de Duitse broeders.
Ook de taal was er trouwens Duits. Het
grootste probleem was dat men er te klein
en te schamel behuisd was om er liefdevol
samen te kunnen leven. Ook beschikte
men niet, zoals in Herrnhut, over een eigen
godsakker, en het gemis van een eigen begraafplaats bleek zo wezenlijk dat men bereid was alles achter zich te laten op zoek
naar een plaats waar men wei de doden bij
zich had. Daarbij kwam dat prinses Marie
Louise, onder de druk van haar zcon,
steeds minder bereid bleek het centrum
geestelijk en materieel te steunen. De invloed van haar zoon was daar zeker debet
aan, maar ook het feit dat zij niet veel kon
uitrichten tegen de tegenwerking van de
magistraat van II sselstein en de plaatselijke
bevolking die blijk gaf van een vijandige gezindheid jegens de 'Breeders',
Zeist: een vrije heerlijkheid
Zinzendorf oefende door zijn krachtige
persoonlijkheid, overal waar hij kwam, grote invloed uit op zijn omgeving. Als spreker
was hij populair en door zijn geschriften
had hij invloed op leidinggevende kringen
in kerk en samenleving. Zeer geliefd was hij
vooral in Nederland, waar hij er in geslaagde in korte tijd een breed netwerk van bezinningsgroepen op te bouwen en relaties
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Tekening van de
Hernhutter Broedergemeente in Zeist.

te leggen met het sociaal en intellectueel
establishment, vooral met reders, kooplieden en uitgevers uit Amsterdam. Van Amsterdam uit vond zijn geschreven werk verspreiding over West - Europa 5 en het was de
Amsterdamse ijzer-groothandelaar CorneIus Schellinger die het Slot Zeist kocht om
er de broedergemeenschap een gerieflijker
onderkomen te verschaffen. am het slot
Zeist hing een waas van koninklijke waardigheid. In 1672 zou de Franse Zonnekoning, Lodewijk XIV er hebben geresideerd en een van de vroegere eigenaren
zou een loot van de Oranje-Nassaus zijn
geweest". Het slot Zeist, waarvan de koop
in 1745 werd gesloten, was een 'Grote Heerlijkheid', hetgeen betekende dat de eigenaar er wereldrechter was over een uitgestrekt gebied van Bunnik tot de Bilt en van
den Dolder tot Driebergen. De voorname
positie van Schellinger betekende ook dat
deze koopman voortaan in een nauwe,
schier adellijke relatie met de geboren
rijksgraaf von Zinzendorf zou staan. De
vraag was wei hoe het wereldlijk en het
geestelijk gezag in deze geestelijk gefundeerde gemeenschap vorm zou krijgen, en
dus wie hier uiteindelijk de touwtjes in
handen zou krijgen.
De eerste nieuwe bewoners van het
Zeister Slot waren de deelnemers aan de algemene synode voor de hele Broederkerk
die hier in 1746 werd gehouden. Van heinde en ver kwamen ze binnen: handwerkers,
geleerden en adel om een slaapplaats te
zoeken op de zolders, het koetshuis en de
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schuren van dit barokke slot. De volgende
bewoners waren de broeders en zusters
van's Herendijk die in 1747 naar Zeist verhuisden. De ruimte bleek al spoedig veel te
klein om er te leven en te werken. In 1748
werd derhalve met een speciaal 'Gemeente-Credit', een tegen lage rente geleend kapitaal van een aantal rijke Amsterdamse families die Zinzendorf en zijn gemeenschap
gunstig gezind waren, besloten tot een
grootschalige uitbouw van het broeder- en
zusterplein en de aanleg van een godsakker. Maar de afbetalingskosten van de
nieuwbouw drukten vervolgens zo zwaar
op de leefgemeenschap dat deze sociaal en
geestelijk dreigde te breken. Bovendien begonnen Zinzendorf en Schellinger elkaar
heftig het recht te betwisten over de juridische zeggingsschap over de nieuwe leefgeme ens chap en de heffing van een vaste
kerkbelasting onder leden van de gemeenteo Dit leidde er toe dat Zinzendorf samen
met zijn echtgenote en zijn staf van zestig
mens en in 1758 op nieuw het leegstaande
's-Heerendijk betrok", De problemen met
Schellinger vonden uiteindelijk hun oplossing in de verkoop van Zeist aan de familie
van de Graafvan Zinzendorf, die er mee instemde ervoor in te staan datZeist zou blijven bestaan als 'Gemeente'.
Maar Zeist viel in die jaren niet aileen op
als centrum van ontmoeting en van grootschalige bouw- en uitbreidingsactiveiten.
In de genoemde synode van 1746 kregen
verschillende dringende kwesties hun beslag, zoals de 'tropen leer' waarmee Zin-
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zendorf zocht naar dwarsverbindingen en
bruggen tussen de verschillende geloofsexpressies waaruit de broedergemeente
haar leden rekruteerde. De vele religieuze
opvattingen en dogmatische formuleringen omschreef hij als 'Tropen', bouwstenen
voor de eenheid van Christus in deze wereld. Deze eenheid zag hij niet als een optelsom van bestaande confessies, maar als
een wenkend perspectief, dat zich zou realiseren met de blik op de 'uiteinden der aarde'. Dit kwam er in de praktijk op neer dat
Lutheranen, Calvinisten en Doopsgezinden, met een 'broeder hart' voortaan deel
van de broedergemeente
konden zijn zonder met hun vroegere kerk te breken. Karl
Barth heeft in dit verb and Zinzendorf ooit
als oecumenicus van het eerste uur gekwalificeerd",
Ook voor de 'koorhuizen' vond men in

Zeist een zinvolle toepassing. Hierbij werden de groepen ingedeeld naar geslacht en
levensfase, dus jongens en meisjes, en alleenstaanden en gehuwden. Deze werkwijze schiep een creatieve sfeer om groepsgewijze activiteiten te ontplooien, terwijl
het de jongeren juist ook prikkelde elkaar
als groep te ontmoeten. Uit die contacten
zijn in die Zeisterjaren heel veel huwelijken
voortgekomen, die overigens steeds de
goedkeuring vergden van de oudsten van
de gemeenschap.
Een bezwaarschrift uit Amsterdam
Op diverse plaatsen in het land ontstonden
leeskringen van zendingsberichten en verstagen van conferenties en het samenleven
in de broedergemeenschappen. Zinzendorf maakte zelf met zijn toespraken, liederen en geschriften grote indruk in kerkelijk
Nederland. Hem viel genegenheid ten deel,
maar hij werd ook vinnig bestreden. Alleen
al in Nederland werden 40 strijdschriften
tegen hem gericht. Het bekendste is het
bezwaarschrift uit 1738 van de hervormde
kerkenraad van Amsterdam, waarvan de
volledige titel luidt: 'Herderlijke en vaderlijke brief aan de bloeiende Hervormde
Gemeente, dienende tot ontdekkinge van
en waarschuwinge tegen de gevaarlijke
dwalingen van die lieden, dewelke onder
den naam van Hernhutters bekent zijn'. Het
ging er om dat een aantal predikanten en
toonaangevende leken zo sterk sympathiseerden met de persoon en zienswijze van
Zinzendorf, dat de kerkenraad haar positie
in gevaar zag", Zinzendorf bezocht Amsterdam voor de eerste keer in 1736; dat bezoek
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stond in het teken van de 'philadelphische
gedachte', namelijk kerken op te wekken
om zich met hem tot een oecumenische
geloofsgemeenschap aaneen te sluiten!",
Op de Zuid-Hollandse synode, waar zowel II sselstein als Amsterdam onder ressorteerden en die in juli 1737 te 's-Gravenhage
bijeenkwam, werden de Hernhutters voor
het eerst ter sprake gebracht. De synode
besloot een onderzoek in te stellen naar de
bezwaren die Zinzendorfhad geuit over het
leerstuk van de uitverkiezing en de predestinatie: Zinzendorf bleek vast te houden
aan de leer van de algemene genade en geloofde dat Christus voor alle mens en gestorven was. Intussen was Amsterdam al
het middelpunt van de leerstellige strijd geworden. Naast Zinzendorf waren vier predikanten, die met hem sympathiseerden,
het doelwit van het schrijven van de kerkenraad. De Hernhutters werden voorgesteld als een mystiek gezelschap, dat zich
liet lei den door 'zogenaamde evangelische
eenvoudigheid': 'ze verderven de wijngaard
(. .. ), Zinzendorf is een wolf in schaapskleren ( .. J. onder schijn van schone reden en
honingzoete woorden brengt hij de kudde
in verleiding, ( .. ) ze achten het inwendig
licht belangrijker dan het Woord Gods (..)
ze leren dat een christen volmaakt kan worden. Deze lieden geven voor onder de
Naakt Lopende Wilden regte Abrahamiten
gevonden te hebben en houden zelfs de
Cabbalistische Ioden voor Broederen'!",
Zinzendorf verweerde zich tegen deze
aantijgingen in een brief van 18 december
1738, die hij schreef op de rede van Texel,
op reis naar St. Thomas en Amerika. Volgens Zinzendorf berustte de hele affaire op
een misverstand: 'Ik ken dat soort Hernhutters die erin beschreven worden niet.
Intussen verwonder ik mij wel over de ongewone wijze waarop u tegen mij uitvalt,
die zelf door het bloed der martelaren tot
rijpheid bent gebracht. Maarwaarschijnlijk
is onze situatie niet dezelfde. Wij christenen uit Groot-Posen zijn al zo veel jaren
een aambeeld geweest, waarop zich zo
vele duizenden handen hebben stukgeslagen' 12. Het woord 'aambeeld' heeft hier een
dubbele betekenis, omdat het verwijst naar
de Waldensen en de Moravische Broeders
met het bekende kerkzegel van handen die
zich stukslaan op een aambeeld. Hoewel
het gemeentebestuur van Amsterdam zich
distantieerde van de brief van de kerkenraad, deed het niets om het aangerichte onheil ongedaan te maken. Integendeel.
Ook elders ondervonden de Hernnhut-
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Nikolaus Ludwig op
latere leeftijd.

ters tegenwerking. Het veelbelovende werk
onder de Hottentotten, een van de meest
verachte stammen in Zuid-Afrika, moest
wegens tegenwerking van de blanke kerken
worden afgebroken. De gouverneurs van
Thailand en Ceylon kregen bevoegdheid de
zending van de Herrnhutters aldaar te verbieden en de zendelingen uit te wijzen.
Onder zwaar protest liet de Hollandse kolonie in Colombo hen gaan: 'Wee lieve broeders David Nischmann en August Christian
Frederik Eller hebben een vonkje van liefde
en genade in onze harten uitgestort. De
grootste vijand der kinderen Gods hier
heeft hun bestaan niet langer kunnen
lijden'P, Ook in de andere Hollandse kolonies werden de Hernhutters voortaan niet
meer toegelaten.
Suriname vormde echter een uitzondering. Hier wist Zinzendorf het gezag van de
koloniale overheid te omzeilen en via zijn
relaties met het hofvan Oranje in Suriname
zijn werk voort te zetten. Het was eertijds
August Gottlieb Spannenberg geweest die
in zijn hoedanigheid als (onbezoldigd) ambassadeur van de Broedergemeente bij de
Europese vorsten en overheden daarover
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de lastige besprekingen met de StatenGeneraal had gevoerd. In 1735 kwam hij
met de 'Geoctrooieerde Societeit van Suriname Compagnie', die daarover ging, overeen dat de Hernhutters als kolonisten in
Suriname vrije toegang zouden krijgen. De
hoogmogende Heren stemde stilzwijgend
toe in een evangelieverkondiging aan mensen die de Hernhutters op hun weg zouden
tegenkomen!". Ook na het conflict met de
Nederlandse overheid bleef het contract
met de Geoctrooieerde Societeit van
kracht. Dat naast het veelbelovende werk
in Suriname ook in vele andere overzeese
andere gebieden het werk kon worden
voortgezet, had te maken met het feit dat
de relaties met die landen vooral via Engeland liepen.
Van springpIank naar springplank
De overzeese Hernhutter zendingsactiviteiten zijn min of meer bij toeval ontstaan.
In 1731 ontmoette Zinzendorf aan het hof
van de koning van Denemarken een slaaf,
Anthony Ulrich, van het Caribische eiland
St. Thomas. Hij raakte zo van hem onder de
indruk dat hij hem meenam naar Herrnhut
om hem ook daar zijn verhaal te laten
doen. Er werd gewikt en gewogen en in
1732 was het zo ver dat twee broeders er op
uit trokken om het evangelie onder slaven
op St. Thomas te verkondigen. Toen kwam
de beweging pas goed op gang. Verscheidene zendelingen zochten hun weg in
de vreemde: Groenland, Suriname, ZuidAfrika, Jamaica, Perzie en China. Maar vervolgens stagneerden de betrekkingen met
Denemarken en moest er gezocht worden
naar een andere springplank om WestIndie en Amerika te bereiken. Nadat Nederland als doorgangshuis was weggevallen,
viel de keuze op Engeland om Noord-Amerika binnen te kunnen gaan.
Reden dus voor Zinzendorf om behalve
in Nederland zich ook frequent op te houden in Engeland, waar hij overigens door
het kerkelijk establishment met aanzienlijk
meer egards ontvangen werd dan in Nederland. De aartsbisschop van Canterbury
erkende de status van Zinzendorf als bisschop. Daarmee kreeg de broedergemeente in Engeland wettelijke erkenning en teyens het recht zendelingen uit te zen den
naar haar kolonien, Van grote betekenis
was ook zijn kennismaking met John Wesley, die al eerder samen met George Whitefield onder de indruk was gekomen van het
werk van de 'broeders' onder de Indianen
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in Georgia. Zinzendorf kon zich even wei
niet vinden in de nadruk die zij legden op
persoonlijke bekering en daarom zouden
zij op den duur zowel theologisch als missionair geheel eigen wegen gaan.
Ten aanzien van de zending in Amerika
zij met name ook gewezen op de grote missionaire betekenis die Zinzendorf hechtte
aan zijn contacten met de Indianen. Het
gaat hier om een voorstelling die ook door
Columbus zou zijn gehuldigd: in de daar
levende gemeenschappen
van Indianen
meende hij de tien verloren stammen van
Israel te ontmoeteri'>. Van die droom heeft
Zinzendorf blijk gegeven in verschillende
van zijn liederen, zoals het volgende lied
over 'de tien stammen van Israel', waarbij
Gustaf Dalman
heeft aangetekend
dat
Zinzendorf hiermee de rondtrekkende
Indianenstammen
van Ncord-Amerika
bedoelde, waaronder de broeders hun zendingswerk waren begonnen. In dit lied,
waarin het lot van de tien verloren stammen van Israel wordt bezongen, valt tevens
een verwijzing naar Deut. 28: 22, 28 te be-

luisteren:
"Du wollest die zehn Stamme Israels von
ihrere Geldsucht und Raserei erlosen und
iherer versiegelten bewahren.
Den Stamm Iuda zu seiner Zeit nachholen
und seine Ertlinge unter uns segnen.
Erhore uns, lieber Herr Gott" 16.
In het joodse getto van Amsterdam
De dichteres van dit lied is waarschijnlijk
Esther Griinbeck, geboren in 1717 in Polen.
Zij stamde uit de geemancipeerde joodse
familie Naverofsky, kende Zinzendorf sedert 1735 en ontdekte pas in 1739 haar
joodse wortels. Er ontstond tussen beiden
een nauwe band van samenwerking. Samen maakten zij liturgieen voor de vastentijd en de Grote Verzoendag en zo werd binnen de broedergemeente het gebed en de
hoop voor Israel een vast en blijvend onderdeel van de zondagse liturgie. Esther
legde veel van de preken en mondelinge
voordrachten van Zinzendorf vast. Tevens
was zij betrokken bij de uitgave van liedbundels, waarvoor zij ook zelf een aantal
liederen schreef. Samen met hem reisde zij
ook naar Zeist, waar zij een aantal jaren
binnen de broedergemeente he eft gewerkt
engewoond.
Naar alle waarschijnlijkheid heeft zij
ook invloed gehad op de manier waarop
Zinzendorf de contacten met joden nastreefde. Naar het inzicht van Zinzendorf

vormde de gemeenschap van christen en
uit de joden een paradigma en voorbode
van het heil voor alle volken. Zij mochten
zich niet oplossen in de heidense christengemeenschappen, omdat zij een geheel
eigen 'tropos' diende te vormen, een 'judische ecclosiola', een aanbetaling en voorteken van de volle oogst van het getuigenis
van Iezus Messias in de geest van de Tara in
de wereld van het jodendom!". Recentelijk
heeft Christiane Dithmar over de houding
van Zinzendorftegenover de joden een studie gewijd1B• Eerder was het Gustaf Dalman, die in 1881 als docent bijbelwetenschap in Herrnhut, deze discussie weer
naar voorhaalde!",
Missionair contact met joden werd voor
het eerst serieus nagestreefd door Otto Wilhelm Hasse in Suriname. Na diens dood in
1743 verplaatste de aandacht zich naar de
joden in Amsterdam, waar Leonard Dober
en Samuel Lierberkiihn werkten met gevolgen voor de hele broedergemeente. "Dober
was de eerste zendeling die in 1732 door de
gemeente naar de heidenen werd uitgezonden en hij was de eerste die in 1738
werd gezonden naar Israel"2o. Dober genoot binnen de broedergemeente groot gezag als spreker, maar in het Amsterdamse
getto onder de rijke (sefardische) en arme
(askenasische) joden bezette hij vooral een
luisterpost en leefde hij (als jood) van het
werk van zijn handen, net als zijn opvolger
Lieberkiihn. Deze volgde er van 1739-1740
de joodse leefwijze, men noemde hem 'rabbi Samuel' en hij genoot veel respect binnen de joodse gemeenschap.
Tussen Lieberkiihn en Zinzendorfkwam
betreffende Israel rond 1740 een allanger
sluimerend meningsverschil aan het licht.
Zinzendorf wilde een zelfstandige joodse
gemeente als verschijningsvorm binnen de
algemene christelijke kerk-". Lieberkiihn
streefde naar een joodse gemeente als zelfstandige grootheid binnen Israel, in wier
ontwikkeling de christenen zich niet zouden moeten mengen. Hij wilde het Oude
Testament niet lezen als boek dat de menswording van God aankondigt en had evenmin de behoefte de joden te verwijzen op
de gestalte van de gekruisigde Christus. In
navolgingvan de joodse apostelen wilde hij
bij joodse waarheden aanknopen. Hij redeneerde meer vanuit schriftbeschouwing en
minder dan Zinzendorf vanuit dogmatische uitgangpunten. Hij zag Iezus als profeet, niet als zoon van God. Meer dan het
kruis stelde hij vooral de opstanding centraal. Deze meningsverschillen leidden
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echter niet tot een persoonlijke verwijdering. Binnen de geschiedenis van de broedergemeente raakte het Israel thema nadien steeds meer op de achtergrond.
Dr. Iaap van Slageren (1933) was predikant

in Kameroen en Amsterdam. Hij was tevens
secretaris van de Nederlandse Zendingsraad, eind-redacteur van Wereld en Wending en doceerde missiologie en godsdienstwetenschap te Brussel. Hij promoueerde te
Leiden over 'Les origines de l'Eglise Euangelique du Cameroun' (Brill/CLE 1972). Adres:
Lorentzlaan 34. 8024 XL Zwolle. Email:
j.slageren@wxs.nl.
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Nieuwe voorzitter en penningmeester
voorVNK
In het Reformatorisch Dagblad werd eind november aangekondigd dat prof. dr. Herman Selderhuis de nieuwe voorzitter van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis zou worden. Deze berichtgeving was enigszins voorbarig, maar in voorspeUende zin wei zeer waarschijnIijk. Het bestuur van de VNK zal deze hoogleraar
kerkgeschiedenis en kerkrecht van de Theologische Universiteit Apeldoorn op de aanstaande algemene ledenvergadering in april 2004 inderdaad voordragen als nieuwe
voorzitter. In de eerste TNK-aflevering van dit jaar is op pagina 26 een persoonlijk profiel te lezen, waarin meer achtergronden van de heer Selderhuis staan vermeld.
Ook op andere plekken wordt het bestuur 'ververst', Op genoemde vergadering zal
tevens aan de leden voorgesteld worden de heer Georg van Slageren uit Losser te benoemen als penningmeester van de vereniging, als opvolger van de heer Jan Labordus
uit Bodegraven. Als derde kandidaat voor een bestuurslidmaatschap zal Annelies Verbeek aan de leden voorgesteld worden. Zij is als onderzoekster verbonden aan het
Doopsgezind Serninarie in Amsterdam. De exacte datum van de jaarvergadering zal
later bekend gemaakt worden.
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Een Utrechtse kerk zonder grenzen
F.G.M.Broeyer

P 26 augustus 1581 verboden de
Staten van Utrecht via het hoogste
gewestelijke rechtscollege definitief alle katholieke godsdienstige bijeenkomsten in hun provincie. Het decreet van
de Staten tegen de openbare eredienst van
de katholieke kerk sloot aan bij een maatregel, die al een jaar eerder in de hoofdstad
van het gewest genomen was. In de stad
Utrecht vaardigde de Raad een dergelijk
verbod al op 18 juni 1580uit, nadat de hervormingsgezinden met een beeldenstorm
in de Dom en enkele andere kerkgebouwen
hadden laten merken voortaan het katholicisme niet meer als openbaar zichtbaar
verschijnsel te zullen dulden. Deze mensen
maakten zich bijzonder ongerust over het
'verraad' van Rennenberg in maart 1580,
dat Groningen en Friesland weer aan de
centrale regering van de Nederlanden in
Brussel uitgeleverd had.

O

Verbod katholieke religie
Door een toevallige loop van de gebeurtenissen kregen de hervormingsgezinden
dus van de ene dag op de andere een ogenschijnlijk unieke kans om de bevolking van
het gewest protestants te maken. Helaas
voor hen: de katholieke kerk liet zich niet
zo maar verdringen. Met name op het
platteland kwam dit duidelijk tot uiting.
Maar ook in de voornaamste stad van de
provincie, Utrecht, lukte die toeleg niet.
Daar bestonden twee concurrerende geme en ten, een calvinistische of - om de hier
en elders gebruikelijke zelfaanduiding te
gebruiken - gereformeerde en een bewust
niet-calvinistische, De laatstgenoemde, die
van Hubert Duifhuis, werd naar haar kerkgebouw ook vaak Sint-Iacobsgemeente genoemd. Duifhuis was wars van de gereformeerde kerkrechtelijke opvattingen. Van
een kerkenraad zag hij het nut niet in. Hij
wilde geen ouderlingen hebben, en vond
dat er evenmin diakenen nodig waren. Iuist
de aanzienlijke burgers van de stad, die de
katholieke kerk vaarwel hadden gezegd,
voelden zich tot de Slnt-Iacobsgemeente
meer aangetrokken dan tot de gerefor-
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meerde mededingster. Al te revolutionaire
veranderingen in het kerkelijk leven wensten zij niet. Het waren de mensen uit wier
midden de posities in de stedelijke en provinciale bestuursorganen vervuld werden.
Duifhuis' aan Erasmus herinnerende conciliante houding beviel hun. In feite ontstond er in het gewest Utrecht bij de afzwering van de Spaanse koning op religieus
gebied al met al een hoogst warrige situatie. Chaos bepaalde in het Utrechtse het
beeld vele jaren lang.
Tegen de katholieke kerk gerichte acties
als de beeldenstorrn in Utrecht deden zich
ook hier en daar elders voor. In Amersfoort leidde het optreden van Rennenberg
tot zulke woedende reacties, dat daar de
openbare katholieke godsdienstoefeningen eveneens onmogelijk gemaakt werden.
In Soest, Baarn en Leusden vond relatief
laat, in de kersttijd van 1580, een beeldenstorm met plunderingen en vernieling
plaats. Maar in het algemeen gebeurde er
juist helemaal niets en manifesteerde zich
slechts een opvallend groot verschil tussen
de ontwikkelingen in de steden en die op
het platteland. Op het platteland konden
de protestanten geluk hebben, als de pastoor bereid was het katholicisme op te geven en dominee te worden. De Staten stonden in 1581 toe, dat pastoors de zielzorg
bleven behartigen, als zij overeenkomstig
de gereformeerde beginselen gingen preken en braken met de typisch katholieke
gebruiken. lets dergelijks gebeurde bijvoorbeeld in Doorn, waar aan het eind van
de jaren tachtigAnselm Danielsz. van Bloemerweerd overging, met zijn huishoudster
trouwde, en in de keuze voor de reformatie
vrijwel zijn gehele parochie meekreeg.
Over het algemeen moesten de protestanten op het platteland het echter hebben
van de religieuze overtuiging van de ambachtsheren. Als die de geestelijke leiding
aan een hervormingsgezinde geestelijke
opdroegen, was er een gerede kans op verandering. Maar heel vaak bleven de lokale
heren ondanks de verbodsbepalingen van
de Staten katholiek en gaven zij begrijpelijkerwijs de voorkeur aan gelijkgezinden.

U5

Hubert Duifhuis, voorganger van de SintJacobsgemeente.

Het zou een natuurlijke ontwikkeling
geweest zijn, als de provincie Utrecht een
synode gekregen had voor het behartigen
van de gereformeerde belangen en voorts
classicale vergaderingen als intermediair
tussen deze synode en de lokale kerkenraden. Dat gebeurde evenwel niet. Van de belangrijkste stad, van Utrecht dus, zou normaliter het initiatief voor maatregelen tot
het vestigen van een kerkverband als elders
hebben moeten uitgaan. Maar de hoofdstad van de provincie kampte nu eenmaal
met het probleem van die tegenstelling tussen twee totaal verschillende protestantse
gemeenten naast elkaar. Het is trouwens de
vraag, of de Staten gezien het duidelijk aanwezige verlangen de kerk aan banden te
leggen snel aan aandrang om een synode
en classicale vergaderingen bijeen te roepen toegegeven zouden hebben.
Ten aanzien van het Utrechtse kerkelijk
bezit bood de nieuwe situatie de leidende
klasse overigens lucratieve kansen, die deze niet liet liggen. Over het in een gewezen
bisdom vanzelfsprekend zeer omvangrijke
kerkelijk bezit kregen vrijwel steeds overheidsinstanties de beschikking. Voor de
zeven kapittels, waarvan er vijf in de stad
Utrecht en verder nog twee in Amersfoort
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en Wijk bij Duurstede waren, gold dit bijvoorbeeld zoo De aan de overheid toevallende opbrengsten uit de voormalige kerkelijke bezittingen werden bepaald ook wei
gebruikt voor de uitbetaling van de predikantstraktementen en de bestrijding van
andere typisch kerkelijke onkosten, daarnaast bovendien voor de salariering van
de leraren van de Latijnse scholen en
de schoolmeesters. Een groot deel kwam
echter vooral ten goede aan de aanzienlijke
families, die de voortaan voor leken toegankelijke kapittelfuncties kregen.
Een aantal steden en dorpen, die in de
toekomst bestuurlijk tot de provincie
Utrecht behoorden of zouden gaan behoren, viel kerkelijk onder Hollandse classes en daarmee tevens onder ofwel de
Zuid- ofwel de Noordhollandse synode. In
de eerste plaats gold dit voor de heerlijkheid Ilsselstein, waartoe ook Benschop en
Poisbroek behoorden. Ilsselstein, dat in
1578 een eigen predikant kreeg, behoorde
tot de bezittingen van de Oranjes en ressorteerde kerkelijk onder de in 1578 opgerichte classis Gouda. Om redenen die eveneens
met patronaatsrechten samenhingen vielen voorts de plaatsen Loosdrecht en Loenen buiten de Utrechtse invloedssfeer. De
twee dorpen werden ingedeeld bij de classis Amsterdam, toen deze in 1578opgericht
werd. Uithoorn (ofThamen) en Kudelstaart
vielen daarentegen weer onder Utrecht. De
proost van het kapittel van Sint-Ian in
Utrecht had het recht het beroep van een
predikant daarheen goed- of af te keuren,
op dezelfde manier als deze het in onbetwist Utrechtse plaatsen als Mijdrecht
had. Ook voor Nederhorst, Ankeveen en
Kortenhoef gold, dat patronaatsrechten indeling bij Utrecht in plaats van wat logisch
was bij Amsterdam ten gevolge hadden.
Ten aanzien van Hagestein aan de zuidkant
van de Lek gaf dezelfde factor de doorslag,
dat Utrechtse instanties in plaats van Hollandse er zeggenschap hadden.
Ondanks het verbod van de openbare
uitoefening van de katholieke eredienst,
gingen ten plattelande op vele plaatsen de
misvieringen als vanouds voort. Tamelijk
vaak kwam de figuur voor van de pastoor,
die zich ten dele aan de katholieke traditie
hield, maar toch ook typisch protestantse
dingen ingevoerd had. Dergelijke pastoors
hadden bepaald niet het niveau van Duifhuis, die immers een bekwaam theoloog
was en goed doordacht had, wat hij wei en
wat hij niet van de traditie overboord wilde
zetten. Maar in de praktijk had de situatie
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in vele dorpen iets Duifhuisiaans over zich,
doordat de reformatie slechts halverwege
doorgevoerd was. Altaren en beelden konden bijvoorbeeld nog gewoon in het kerkgebouw aanwezig zijn, terwijl er wei op een
reformatorische manier gepreekt werd. De
geestelijke kon een koormantel dragen en
toch de kerkgangers in reformatorische
trant voorhouden, dat alleen het geloof
zalig maakt en zij niet op het verrichten van
goede werken moesten vertrouwen om
daarmee hun eeuwig heil te kunnen verdienen. Zonder meer zou een Duifhuisiaanse
erfenis verondersteld kunnen worden in
Breukelen, waar halverwege de jaren tachtig de predikant Erasmus Backer ging werken, die Duifhuis in Utrecht gesecondeerd
had en samen met deze predikant van de
Sint- Jacobsgemeente geweest was.

Henricus Caesarius, Gerardus Blockhoven
en Johannes Gerobulus, wisten dus waar zij
aan toe waren to en zij in 1590 het beroep
erheen aannamen. Zij moesten zelfs nog
een aanvullend reglement voor de stad
tekenen, dat de vrijheid van handelen van
een predikant verder inperkte.
De bereidwilligheid van deze predikanten om de overheid in alles te gehoorzamen wekte bij een aanzienlijk deel van de
Utrechtse gereformeerden niet onbegrijpelijk een intens gevoel van tegenzin. Zij accepteerden de plaatsvervangers van de
herders, die kort tevoren hun conge gekregen hadden, niet. Van begin af aan traden
de ontevredenen in verbinding met de
synode van Zuid-Holland om steun te krijgen voor hun wensen tot verandering van
de huns inziens onverteerbare situatie.
Nu waren de predikanten van de stad
Overheidsbemoeienis
Utrecht stellig wei gevoelig voor de kritiek.
Zij accepteerden, dat de Zuidhollandse
In de stad Utrecht bleef het zoeken naar synode bemiddelend optrad. Ook wat meer
een oplossing voor de tegenstelling tussen in het algemeen erkenden zij, dat de toede twee elkaar beconcurrerende prote- stand in het gewest weinig rooskieurig was.
stantse gemeenten gedurende enkele jaren Het ligt voor de hand, dat het een grief was
een urgente kwestie, ook na de dood van dat de Staten zo weinig deden om te zorDuifhuis in 1581. De positie van de gerefor- gen, dat de ontwikkelingen op het plattemeerde gerneente, vanwege het aldaar land zich in een reformatorische richting
functioneren van een kerkenraad de 'conontwikkelden. De pastoors kregen in de jasistoriale' gemeente genoernd, nam toe in ren 1590-1593 gelegenheid een examen te
omvang en kracht. Pas in 1586 lukte een doen om aan te tonen dat zij als predikant
poging om de Duifhuisianen en de gereforgeschikt waren, maar dit had niet het bemeerden tot elkaar te brengen. De door de oogde effect. In 1593 voerden de twee
Engelse koningin Elisabeth gezonden puri- stadspredikanten Gerobulus, Blokhoven
een ouderling met een vierde commissielid
teins- en daarmee gereformeerdgezinde
Ro bert Dudley, graaf van Leicester, zetelde namens de Staten, een vis ita tie door in de
toen als landvoogd in Utrecht. Hij riep een provincie. Over de uitkomsten van het ongezamenlijke vergadering van de beide
derzoek stelden zij een rapport op. Hun
partijen bijeen. De Duifhuisianen werden bevindingen moeten de zwartgalligste vergedwongen tot een akkoord met de consismoedens over de situatie meer dan bevestorialen, dat voor de laatsten veel guns tiger tigd hebben. In een groot deel van de dorwas dan voor de eersten.
pen was gewoon op de oude voet een
Het gedwongen vertrek van Leicester als pastoor werkzaam. In 27 van de 57 belandvoogd korte tijd later had voor de stad zochte kerken troffen zij nog altaren en
Utrecht ingrijpende gevolgen. Op 29 no- heiligenbeelden aan. De in zoveel kerkvember 1589werden aile predikanten tegegebouwen nog zichtbare objecten van de
lijkertijd afgezet. De overheid wilde de han- katholieke religiositeit boden eensprekend
den vrij hebben ten aanzien van de kerk. getuigenis van het feit, dat de verbodsbeHet bestuur van de stad en de gewestelijke
palingen tegen de openbare uitoefening
overheid stemden daarin volle dig overeen.
van de katholieke godsdienst nauwelijks
In 1590 vaardigden de Staten een kerkorde nageleefd werden. Slechts in een enkel
uit voor de provincie, die de kerk sterk in dorp werd geregeld gepreekt. Als er wei een
haar mogelijkheden om zelf over allerlei
predikant was, zoals in Abcoude, was weer
zaken te beslissen beknotte. De lokale bur- de grief mogelijk, dat de mens en elders in
gerbestuurders bepaalden wie er als prediparticuliere woningen de mis vierden. De
kant beroepen moest worden en wie er in visitatoren stelden vast, dat er geestelijken
de kerkenraad zitting zouden krijgen. De waren, die al naar gelang de voorkeur van
nieuwe predikanten van de stad Utrecht,
de doopouders nu eens op de katholieke en
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dan weer op de protestantse manier doopten. Verder liet ook het morele niveau van
de geestelijken, of ze nu predikanten dan
wei pastoors genoemd moesten worden,
zeer te wens en over. Dronkenschap kwam
veelvuldig voor. Bunschoten had zowaar
een predikant, die correct gereformeerd
preekte, maar vrouwen, dobbelspel en
drank bedierven het effect hiervan volkomen.
De visitatiecommissie deed aan het slot
van het rapport een aantal aanbevelingen
om verbetering in de toestand teweeg te
brengen. Zij stelde een ingrijpen van overheidswege voor om in alle plaatsen predikanten aan het werk te krijgen. Het leek de
visitatoren niet haalbaar, dat er overal net
als in de steden kerkenraden zouden kunnen komen. Volgens hen moesten hiervoor
in de plaats inspectores worden aangesteld,
die zich speciaal met het toezicht zouden
bezig hielden. Verder zouden aan een persoon permanent uitgebreide volmachten
gegeven dienen te worden om vanuit de
hoofdstad van het gewest regelend in de
kerk op te treden. Deze man zou bijgevolg
een soort superintendent zijn. Gerobulus is
ongetwijfeld de drijvende kracht achter dit
idee geweest. Hij stond in zijn sympathieen
dichter bij ZUrich dan bij Geneve. Hij
huldigde evenals Zurichs vroegere leider,
Heinrich Bullinger, de opvatting dat de
christelijke overheid het recht had zich in
vergaande mate met kerkelijke aangelegenheden bezig te houden. De Staten gingen zagen het inderdaad als een goed beleid, dat er overal predikanten werkzaam
zouden zijn. In de praktijk leidde die wens
om overal predikanten te hebben echter tot
de situatie, dat de provincie een trekpleister werd voor allerlei merkwaardige figuren
die elders niet acceptabel werden gevonden. Utrecht gooide de grenzen wijd open
voor religieuze avonturiers.

straat een beroep door op de predikant Johannes Bergerus, die een slechte rep uta tie
genoot, een man van wie dus opnieuw narigheden verwacht konden worden. De uit
de Palts naar Utrecht gehaalde Johannes
Ursinus spuwde zijn gal over de gang van
zaken en verweet de overheid publiekelijk
tiranniek optreden. De magistraat liet dit
niet op zich zitten en verbande hem uit de
stad. Zijn wegzenden wekte bij de grote
aanhang van deze predikant grote ergernis.
Bergerus bewees daarenboven al snel, dat
er niet ten onrechte negatieve verhalen
over hem de ronde de den. De geruchtenstroom nam zo toe, dat er een officieel onderzoek naar zijn gedragingen ingesteld
werd en hij in 1605 geschorst diende te
worden. Onder meer de komst van Everard
Booth als predikant naar Utrecht in 1602
had op dat moment intussen overigens al
wei eindelijk een keer ten goede te weeg gebracht.
Parallel met die verbetering van de verhoudingen in de stad Utrecht ging het
eveneens met de kerk in de provincie allengs wat beter. Een op instigatie van de
Zuidhollandse synode in 1601 en 1602 gehouden visitatie leverde nog uitkomsten
op, die weinig verschilden van wat de visitatie van 1593 in de openbaarheid gebracht
had. Maar weldra bleek, dat er toch intussen een andere wind woei. De Staten accepteerden in 1606, dat er een provinciale
synode gehouden zou worden. De Haagse,
maar in Utrecht geboren predikant Wtenbogaert - hij had in de jaren tachtig bovendien in Utrecht gewerkt - fungeerde als
voorzitter van deze eerste Utrechtse synode. Opnieuwwerd de situatie in de provincie bekeken. De tussenpositie, die geestelijke herders in 1593 vaak inn amen, had
kennelijk toch tot verschuivingen geleid in
het voordeel van de heersende religie. Zo
had de pastoor van Veenendaal, Theodorus
Siligenus, in 1594 definitief gekozen voor
De synodale optie
de reformatie, na bij de visitatie van 1593
al een duidelijke indruk in die trant geDe onderlinge verhoudingen in de stad maakt te hebben. Zijn hele parochie was
Utrecht verbeterden gedurende korte tijd, hem op een gezin na gevolgd. Wei werden
to en twee predikanten uit de Paltz naar er op de synode van 1606 opnieuw toch
Utrecht beroepen werden, die voor de con- weer veel klachten geuit over dingen, die
sistorialen aanvaardbaar zouden zijn, en niet in orde waren. Het gedrag van de prehet op hen uitgebrachte beroep ook aan- dikanten leidde weer tot allerlei negatief
namen. In 1598 ging het daar echter weer commentaar.
grondig mis. De predikant Blockhoven
Het is overigens opvallend, dat predimoest ontslagen worden na een misstap in kanten met wie problemen ontstaan waren
zijn priveleven, Hij kwam in opspraak door vaak gemakkelijk weer elders een plaats
intimiteiten met zijn dienstmeisje. Voor kregen. Waarschijnlijk dreef het predikanhem in de plaats zette de stedelijke magitentekort ertoe om soms tegen beter weten
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in maar het beste van een brekebeen te hopen. De predikant Blockhoven, die in de
stad Utrecht ontslagen was om de hem bepaald niet sierende reden van sexueel wangedrag en daar tevens in een conflict gewikkeld geweest was over heterodoxe
opvattingen, had in Waarder - in een Hollandse classis nota bene - weer een werkkring gevonden. De in 1605 eveneens uit
Utrecht op oneervolle wijze verwijderde
Bergerus kwam in Leusden terecht. Op de
Utrechtse synode van 1606 werd geklaagd
over zijn onbehouwen gedrag en over het
onbevoegd door hem uitoefenen van de
geneeskunde: precies dezelfde klachten,
die er de oorzaak van waren, dat hij uit de
stad Utrecht weg moest.
In 1604 was in Leiden het conflict tussen
de theologen Gomarus en Arminius over de
predestinatie losgebarsten. In 1607 tendeerde de voorkeur van de meerderheid in
het gewest Utrecht al duidelijk naar het arminiaanse standpunt, hoewel het geschil
daar toen nog nauwelijks aan de oppervlakte gekomen was. Wees het voorzitterschap van Wtenbogaert bij de provinciale
synode van 1606 reeds in de arminiaanse
richting, nog sterker deed dat de gewestelijke vertegenwoordiging op de conventus praeparatorius van 1607 in De
Haag. Tijdens deze bijeenkomst ontvingen
Arminius en Wtenbogaert slechts van twee
van de veertien aanwezigen steun. De
twee voorstanders van de arminiaanse visie waren predikanten uit de provincie
Utrecht, Everard Booth, en Johannes Iohannis, respectievelijk te Utrecht en
Arnersfoort.
Het religieuze geschil kreeg gevaarlijke
politieke dimensies. De aanwerving van
eigen soldaten, de waardgelders, door
de Staten van enkele gewesten noopte
de Staten-Generaal in juli 1618 tot ingrijpen. Prins Maurits verscheen met een leger in Utrecht en dankte daar de waardgelders af. Aan het eind van de maand
augustus 1618 kwamen twee gewestelijke
synoden bijeen, een van de contra-rernonstranten in de kapittelzaal van de dom en
een van de remonstranten in het Catharijneconvent. In 1619 was het echter met de
remonstranten ten gevolge van de uitkornsten van de Nationale Synode te Dordrecht
gedaan.
In augustus 1619 werd in Utrecht door
de winnende groepering opnieuw een
provinciale synode gehouden. Op deze
Utrechtse synode is een groot aantal predikanten ter verantwoording geroepen. Er

kwamen allerlei sancties. Afgezet vanwege
hun remonstrantisme zijn de predikanten
van Abcoude, Bunschoten, Vreeswijk, Harmelen, Vleuten, Maarssen, Maartensdijk,
Woudenberg, Lopik en Zegveld. De synode
ging overigens ook tot afzettingen over op
grond van een gedrag van predikanten, dat
als incorrect werd beschouwd. Er werd dus
niet alleen uit hoofde van de denkbeelden
over het leerpunt van de predestinatie
schoon schip gemaakt.
Tijdens deze provinciale synode is ook
eindelijk de classicale indeling tot stand gekomen, die in vergelijking met elders zo
typerend lang afwezig was. Er kwamen drie
classes tot stand, Utrecht, Arnersfoort en
Rhenen/Wijk. De classes gingen net als in
de andere gewesten een belangrijke rol in
de kerkelijke organisatie spelen. Allerlei
kwesties, die plaatselijk onoplosbaar bleken of leken, werden naar de classis doorgeschoven. De class is organiseerde de jaarlijkse visitatie van de gemeenten in haar
ressort en kon dankzij dit middel eventuele
problemen oplossen en positieve ontwikkelingen stimuleren. Plaatsen binnen het
gewest als Ilsselstein, die voor 1619 onder
een classis elders resorteerden kwamen
ook nu niet bij een Utrechtse classis. Het

119

Johannes Wtenbogaert.

omgekeerde gold voor plaatsen buiten het
Utrechtse. Zo werd Hagestein ingedeeld bij
de classis Rhenen-Wijk.
In de voorbije jaren viel met name het
tekortschieten van de predikanten op. En
nog in meerdere mate het uitgesproken
wangedrag van sommigen. Werd dat nu na
1618, 1619 beter? Ia, maar toch bleven er
gevallen. Zo was er in 1634 en 1635 het nodige te do en over de predikant van Hagestein, Jacob Huges. Hij was een aantal keren dronken in de straten van de stad
Utrecht gesignaieerd en had het bestaan op
een schuit, waarin hij reisde, in de uitgetrokken schoen van een medereiziger te
urineren. Huges dobbelde ook. Na het dobbelen had hij een keer "met sijn drijen op
een bedde geslaepen", Een mooi gevalletje
it la de jaren rond 1600 toch weI. Die Huges
stond al heel lang in Hagestein, volgens de
predikantenregisters al sinds 1600, die in
dit geval niet kloppen, omdat Pibo Ovittius
daar blijkens het juist verschenen boek van
Paul Abels nog in 1603 werkte. De synode
van 1606 stelde vast, dat er over de in de jaren dertig zo foute Huges niets dan goeds te
melden viel. Hij was tevens de zuivering
van 1619 zonder problemen doorgekomen.
Maar de geest van het Utrecht zonder grenzen werd dus uiteindelijk toch nog vaardig
over deze man.
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Noten:
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van een
(zielenldokter in de Reformatietijd van Paul Abels te
Leeuwarden op 19 november 2003.

Een beroep op de predestinatieleer van Heinrich Bullinger en
Albert Hardenberg in Noord-Holland in 15961

"Ik williever blijven by den wortel van den boom,
dan haag klimmen"
WimJanse

H

et citaat in de titel hierboven is hij beinvloed door de Straatsburgse reformator Martin Bucer, terwijl hij goed beatkomstig uit de verklaring die Clement Maertenssoon, predikant in vriend was met Bullinger en Melanchthon
Hoorn, en diens collega uit Berkhout, Cor- uit Wittenberg. Na veertien jaar als Dompredikant in het lutherse Bremen werknelis Meynaertssoon Spruit, op de particuliere synode van Hoorn in juni 1596 afleg- zaam te zijn geweest, was de Overijsselaar
den op verdenking van een heterodoxe in 1561 wegens afwijking van de Augsburgpredestinatieleer. Geeraert Brandt deelt in se Confessie uit Neder-Saksen verbannen.
zijn Historie der Reformatie (1671) mee, dat In het Oostfriese Emden werkte hij te kort
om blijvend een stempel op deze moederbeide predikanten in hun verantwoording
aanvoerden, "dat sy, soo veel de Predestinagemeente van de Nederlandse gereformeerden te zetten." Dat deze theoloog van
tie aenging, het lieten blijven by de soete
de via media - de gulden middenweg verklaering van Bullingerus, niet begeerende daer hoger in te vliegen, noch te klim- aanvankelijk ook buiten Oost-Friesland
men, maer dat se 't met den hooghgeleernog gezag had, blijkt uit het succes waarden Albertus Hardenberg, eertijdts Dienaer
mee de predikanten van Hoorn en Berkhout zich in 1596 op hem beriepen: zo werd
tot Embden, hielden, die in sekre predikatie over 't negende capittel tot den Romai- "de verclaringe der voorseyder dienaren op
nen, van Esau, seide: Ik williever blijven by sulcker wyse van den sinodo geaccepteert
den wortel van den boom, dan hoog klim- ende goetgevonden, dat men deselffve in
men, om niet gevaerlijk met een' tak van haer gevoelen sail dulden ende dat se daerboven neder te vallen","
op haren dienst sullen continueren c. . J.
De verwijzing naar de "zoete" of milde Ende syn alsoe naer hantgevinge met vrede
verklaring van Heinrich Bullinger, Zwingli's ende vriendelickheyt wuyt den sino do geopvolger in Zurich van 1531 tot zijn dood in scheyden".? Toen in 1618-1619 evenwel de
1575,3 is niet minder interessant dan die afgevaardigden van het inmiddels gerefornaar Albert Rizaeus Hardenberg. Deze naar meerd geworden Bremen in Hardenbergs
zijn geboorteplaats Rheeze bij Hardenberg
geest op de Dordtse synode voor een chrisgenoemde theoloog was als opvolger van tocentrische stellingname in het predestiCamelis Cooltuyn in Emden als pastor pri- natievraagstuk aandacht vroegen, yond
mariusvan 1567 tot 1574 aan de Grote Kerk hun oproep niet echt weerklank meer. B
aldaar verbonden.? Het beroep op de in de
Het doel van deze bijdrage is na te gaan
Nederlanden veel gelezen Bullinger, die in aan welke opvatting precies de beide
dit leerstuk geen hoogvlieger wilde zijn, Noordhollandse predikanten in 1596 refereerden.
zou tot op nationale synode van Dordrecht
van 1618-1619 klinken. De rol van deze
Zwitserse reformator was echter spoedig
1. Bullingers "soete verklaering"
uitgespeeld toen ter synode bleek dat zowel
remonstranten als contraremonstranten
Voor wat betreft Bullingers opvatting van
de voorbestemming volstaat hier een
zich in hun conflict over de uitverkiezing en de menselijke vrijheid op hem als korte samenvatting en een literatuurverkroongetuige konden beroepen.f In een wijzing,? Bullingers meer praktisch-pastortijdperk van uitgesproken standpunten en ale dan theoretisch-systematische behanconfessionalisme hadden conciliante theo- deling van de predestinatie is te typeren als
'christologisch', 'teleologisch' (doelgericht)
logen weinig krediet.
Hetzelfde lot was Hardenberg beschoen 'aposteriorisch vormgegeven'.
reno In nog sterkere mate dan Calvijn was
'Christologisch': de verkiezing is welis-

TNK JG. 6 (2003'

121

Albertus Hardenberg,
predikant te Emden.

hout deze gematigde, christocentrische,
waar een besluit dat God voor de grondlegging van de wereld genomen he eft, maar zij infra-Iapsarische verkiezingsleer van Bulvoltrekt en realiseert zich in en door (het linger, waarin de verkondiging van het
geloof in) Christus, zoals het evangelie en evangelie prevaleert boven het eeuwige
raadsbesluit, in onderscheid tot de meer ride verkondiging hem schilderen. Christus
is het heil zelf en niet - zoals bij Calvijn en goreuze, theocentrische, supra-lapsarische
zijn opvolger Theodorus Beza-? - slechts predestinatieleer van Ceneve.P "soet"
noemden, zal geen verbazing wekken.
de gene door wie de reeds in de eeuwigheid
genomen besluiten van verkiezing en verwerping in de tijd voltrokken worden. Hij is 2. Hardenbergs hoogtevrees:
"Hier doe ik de gordijnen dicht"
niet de uitvoerder maar de auteur van de
verkiezing, dat wil zeggen: wie gehoor geeft
aan zijn nodiging "Komt tot mij, allen die Behalve aan de verkiaring van Bullinger revermoeid en belast zijt" (Matteus 11 vers fereerden Maertenssoon en Spruit ter synode in 1596 in een adem aan een preek van
28) is uitverkoren.
'Teleologisch': predestinatie is geen uit- hun Emdense collega Hardenberg over Ronodiging om terug te kijken en de eeuwig- meinen 9.14 De bedoelde preek is niet bewaard gebleven. De verwijzing naar Esau
heid af te speuren op zoek naar houvast,
maar richt de blik vooruit en he eft geloof doelt op vers 13 van Romeinen 9, een van de
bekende bewijsteksten in reformatorische
en levensheiliging ten doe!.
'Aposteriorisch vormgegeven': zekerheid
uiteenzettingen over de negatieve pendant
van zijn verkiezing verkrijgt de mens door van de verkiezing, de verwerping van eeuhier en nu de verkondiging van het heil te wigheid: "Jakob heb Ik liefgehad, maar Esau
geloven en op Christus te vertrouwen. "Wij heb Ik gehaat", Hardenbergs afkeer van dogkeuren het gedrag af van die mensen, die matische acrobatiek - "Ik williever blijven
buiten het geloof in Christus antwoord zoe- by den wortel van den boom, dan hoog
ken op de vraag, of zij van eeuwigheid ver- klimmen, om niet gevaerlijk met een' tak
kozen zijn en wat God voor aile tijden over van boven neder te vallen" - moet authenhen besloten heeft. ( ... ) Als u gelooft en in tiek zijn. In zijn geschriften gaat Hardenberg
Christus bent, bent u verkoren", aldus Bul- namelijk niet of met grote reserve op verkielinger in de Tweede Helvetische Con/essie, zing en verwerping in. Zo bevat de paragraaf
Artikell0 (1566).11 Wie niet in Hem gelooft, over de predestinatie in zijn Platduitse geis verworpen, maar "men moet voor allen loofsbelijdenis uit 1556 niet veel meer dan
het beste hopen en niemand te snel als ver- een parafrase van Efeziers 1 vers 4 en Efeworpen beschouwen't+
ziers 2 vers 10:15" [syn leven Soen], in welkeDat de predikanten van Hoorn en Berk- ren he unss tho den ewygen levende erwelet
hefft, eer der werlde grunt gelecht wass, unde dan ock tho den gueden werken gescapen hefft", "wente wy durch den geloven ein
werck gotss sint, gescapen in Christo Iesu
tho allen giiden werkerr.-" De begrippen decretum (besluit) en reprobatio (verwerping)
komen in Hardenbergs geschriften niet
voor; praedestinatio (voorbestemming) en
electio (verkiezing) zijn inwisselbaar, maar
de laatste term geniet veruit de voorkeur. De
tegenhanger van electio is niet, zoals gebruikelijk, reprobatio (verwerping), maar excecatio (verblinding) of damnatio (veroordeling), begrippen die beide de menselijke
ongehoorzaamheid en schuld impliceren.
Eenmaal treffen we de uitdrukking praedestinare ad damnationem (voorbestemmen
tot het oordeel) aan.'? Op de vraag of deze
uitdrukking werkelijk op God van toepassing is, volstaat Hardenberg met een resoluut "Hier doe ik de gordijnen dicht en zeg ik
met Paulus: '0 diepte van goddelijke wijsheid en kennis, hoe onnaspeurlijk zijn zijn
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wegen en hoe ondoorgrondelijk zijn beschikkingen. Hem zij de heerlijkheid tot in
eeuwigheid'" (Romeinen 11 vers 33 en 36).18
3. Hardenberg en Bullinger over
1 Timoteiis 2 vers 4: "God wil dat aile
mensen behouden worden"
Hardenberg deed deze uitspraak in zijn
Praelectio de praedestinatione (Voordracht
over de voorbestemming), die hij mogelijk
hield in het kader van zijn Latijnse lezingencyclus op het Domkapittelhuis in
Bremen ergens tussen 1547 en 1561.19 Dit
ongedateerde anonieme manuscript, geschreven in Hardenbergs hand, heb ik elders-" geidentiflceerd als een bijna letterlijke ontiening aan Bullingers commentaar
op 1 Timoteus 2 vers 4.21 De ontiening gaat
naadloos over in een in de eerste persoon
enkelvoud gesteld eigen expose, waarmee
de Bremer Dompredikant het geheel als
zijn eigen werk presenteert. Een vertaling
van dit opmerkelijke, lange citaat uit Bullingers In omnes apostolicas epistolas, ( ... )
Pauli XlIII et VII canonicas, commentarii
(1537) blijft hier achterwege; een korte samenvatting van de inhoud volstaat; de
teksteditie verscheen elders.F
De typering van Bullingers predestinatieleer als 'christologisch', 'teleologisch' en
'aposteriorisch vormgegeven' geldt ten volle
ook die van Hardenberg. De Praelectio zet in
bij de spanning tussen Gods universele
hellswil volgens 1 Timoteiis 2 vers 4 ("Dit is
goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid kornen")
en de feitelijk ervaren werkelijkheid, dat niet
aile mensen behouden worden. Laverend
tussen de Scylla van determinisme en fatalisme en de Charybdis van het pelagianisme
(de leer dat de mens met zijn vrije wil zijn
eigen hell bewerkstelligt) worden PseudoProsper Aquitanus en Augustinus geciteerd.P Voor de tegenstelling tussen de universaliteit van de genade (God wi! dat allen
behouden worden) en de particulariteit van
de verkiezing (maar niet allen blijken daadwerkelijk behouden te worden) moet het
verstand halthouden, aldus Hardenberg.
Wat men niet kan kennen, moet men niet
onderzoeken; intussen zij men ervan overtuigd, dat God niet onbillijk maar barmhartig is. Het eigenlijke motief van de verkiezing
is Gods genade zoals ten to on gespreid in
Christus, zonder dat de menselijke verdienste in rekening wordt gebracht: "Het hell en
de rechtvaardiging hangen niet daarvan af,
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of iemand wi! of loopt, maar van God, die
zich ontfermt" (vergelijk Romeinen 9 vers
16), "omwille van het bloed van Christus't='
Met het christologische motief corresponderen het teleologische en aposteriorische. Ie eigent je je verkiezing toe met
behulp van het geloof; dit geloof komt tot
uitdrukking in de 'heiliging', de zich zuiverende levenswandel. "Zoveel mensen zullen
geloven, als er tot het eeuwige leven
bestemd zijn. Tot het leven zijn echter
bestemd, alwie in Christus geloven. ( ... )
Daarom: zij die op Christus vertrouwen en
zich toeleggen op de heiliging, zijn verkoren
en tot het leven bestemd.= Met andere
woorden: geloof en word behouden. Geloof
en heiliging zijn weliswaar geen oorzaak van
de verkiezing - die vindt immers plaats aileen uit genade. Maar geloof en heiliging
zijn wei in de heilsorde begrepen: God handelt niet buiten zijn (en de aan ons gegeven)
orde om en tegen de middelen die ons ter
beschikking staan in. Op die orde en middelen is de mens aangewezen; wie zich daaraan houdt, vermijdt speculatie over een
eeuwig besluit en krijgt geloofszekerheid.
Hardenberg leert noch ontkent een
dubbele predestinatie bestaande uit verkiezing en verwerping. Evenals de verkiezing hangt het oordeel samen met het
geloof. Wie goddeloos is, wordt niet behouden, "want de goddelozen worden nadrukkelijk niet gered, maar alleen de vromen'<"
zodat het onheil menselijke - niet goddelijke - schuld is. Gods voorwetenschap van
onze slechte daden ketent de mens allerminst aan zijn zonde vast. "De zonden, die
door de verdorvenheid en val van onze
voorouders daadwerkelijk de onze zijn geworden, worden door de goddelijke gerechtigheid in ons bestraft, maar door Gods
genade zijn we verkozen tot het leven, niet
op grond van onze werken, maar om het
bloed van Christus'v'? De vraag naar een
actieve verwerping van eeuwigheid moet
volgens Hardenberg onbeantwoord blijyen: God is vrij om naar eigen inzicht ieder
het zijne te geven (vergelijk 1 Korintiers 12
vers 11). Uitgangspunt blijft, dat God wil
dat aile mens en behouden worden, waarbij
"aile" niet aileen betekent 'alle soorten van
mensen'P maar wei degelijk ook 'alle mensen afzonderlijk'. "Ik houd me binnen de
grenzen van de overtuiging dat de predestinatie ons geleerd wordt met geen ander
doel dan voor alles ons vertrouwen te versterken in tegenspoed'v" Aldus Hardenberg, met Bullinger, in zijn aan de laatste
ontleende Praelectio.
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4. Zie over hem W.H. Neuser, 'Albert Rizaeus Hardenberg', in TRE 14 (1985) 442-444; W. lanse, Albert Hardenberg als Theologe. Profil eines Bucer-Schulers
[SHCT 571. Leiden/New York/Koln 1994; dez., 'HarWim Ianse (1956) is kerkhistoricus aan de denberg, Albert (ca. 1510-1574)', in BLGNP 5 (KamUniversiteit Leiden en de Vrije Universiteit pen 2001) 226-228,
Amsterdam en eindredacteur van the Dutch s. Zie slechts Hollweg, Hausbucn (zie boven, noot 2),
Review of Church History en Brill's Series in 131-142 en 322-338.
6. Dat zou zijn opvolger, de pur sang Calvinist MenChurch History.
so Alting, do en; zie bijv. M. Srnid, Ostfriesische KirEmail: w.janse@let.leidenuniv.nl.
chengeschichte [J. Ohling, Hrsg., Ostfriesland im
Schutze des Deiches. Beitrage zur Kultur- und Wirtschaftsgeschichte des Ostfriesischen Kiistenlandes
Noten:
61. Pewsum 1974, 207-213; W. Deeters, 'Geschichte
1 Onderstaande bijdrage is een bewerking van wat
der Stadt Emden von 1576 bis 1611', in K. Brandt et
onder de titel "'Om niet gevaerlijk met een' tak van
al., Geschichte der Stadt Emden I [J. Ohling et a!.,
Hrsg., Ostfriesland im Schutze des Deiches. Beitrage
boven neder te vallen", Een beroep op de predestinazur Kultur- und Wirtschaftsgeschichte
des Ostfriestieleer van Heinrich Bullinger en Albert Hardenberg
in Noord-Holland in 1596' verscheen in de in eigen
ischen Kiistenlandes 101. Leer 1994, 277-279.
7, Reitsma en Van Veen, Acta, I (zie boven, noot 2),
beheer uitgegeven bundel onder redactie van A.J.
Verschoor, Kerkhistorische Studien. Lustrumbundel
227; vg!. Brandt, Historie der Reformatie, I (zie boven,
noot 2), 794: "Niettegenstaende dese bekentenis, en
Leids Kerkhistorisch Gezelschap SSS, Leiden 1996,
11-23. Genoemd artikel bevatte tevens de editie van
de harde persing en beschuldiging eeniger Kerkelijken, heeft men dese Leeraers in hunne diensten gehet hieronder in noot 22 genoemde manuscript.
Het gebruik van afkortingen in de noten corresponlaeten, en gehandthaeft",
B. Vgl. J.Fr. Iken, 'Bremen und die Synode zu Dordeert met G. MUller (Hrsg.), Theologische Realenzydrecht', in BIb 10 (1878) 11-83; K. Dijk, De strijd over
klopiidie: Abkurzungsuerzeichnis, Berlin/New York
Infra- en Supralapsarisme in de Gereformeerde Ker19942.
2. G. Brandt, Historie der Reformatie en andre kerkeken van Nederland, Kampen 1912, 118-120; H.
lyke geschiedenissen, in en otntrent de Nederlanden,
Kaajan, De groote Synode van Dordrecht in 1618I, Amsterdam 16772, 793; ook aangehaald in A.J. van
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waarmee de predikanten Maertenssoon en
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noot 4),398.
21. H. Bullinger, In onllles apostolicas epistolas, divi
videlicet Pauli XlIII et VII canonicas, commentarii (... )
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[Praelectio de praedestinatione}, [Bremen, 1550-1555?]', in lanse, "Om niet gevaerlijk'" (zie boven, noot 1), 18-23.
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OPINIE

~~----------------------In de uorige aflevering van het Tijdschrift uoor NederlandseKerkgeschiedenis - TNK6 (2003)
98-99 - wijdde recensent Paul Abels een kritische bespreking aan het 'Handboek van de Reformaiie. De Nederlandse kerkheruorming in de zestiende eeuw' (Kampen 2003) van Huib
Noordzij.Abels keerde zich met name tegen de "wei erg smalle interpretatiedie Noordzijgeeft
aan het begrip 'Reformatie'". Noordzij verzet zich tegen deze stelling en krijgt - geheel in de
traditie van TNK- uiteraard gelegenheid tot een weerwoord.
In zijn bespreking van mijn boek 'Handboek van de Reformatie' maakt dr. P.H.A.M
Abels enkele kritische opmerkingen over
mijn interpretatie van het begrip 'Reforrnatie'. Daarop wil ik graag reageren. Het gaat
mij vooral om zijn voorstelling van zaken
"dat het met de Reformatie in de Nederlanden ook hele andere kanten had kunnen
opgaan" dan ik beschreven heb en dat ik
dus geen recht doe "aan de veelkleurigheid
van het pre-Dordtse gereformeerde protestantisme",
Het is geen nieuw geluid wat Abels laat
horen. In mijn boek heb ik (p. 437) melding
gedaan van de bestaande "visie op de confessionele rekkelijkheid in het laatste kwart
van de zestiende eeuw". Daarbij heb ik enkele auteurs, zowel uit het verleden als het
he den, als voorbeelden genoemd.
Was de gereformeerde kerk voor de synode van Dordrecht in 1618/19 een - in
confessioneel opzicht - andere kerk dan
die van daarna? Een boeiende vraag die mij
tijdens het onderzoek voor het schrijven
van mijn 'Handboek van de Reformatie'
voortdurend bezig hield. Dat ik deze vraag
ontkennend beantwoord, mag uit mijn publicatie duidelijk zijn, zoals Abels terecht
constateert. In het vervolg wil ik daarvoor
enkele argumenten aandragen.
Vooraf wil ik in het algemeen opmerken dat
zowel over de lengte van de tijdsperiode,
als over de thematische breedte die ik in
mijn boek behandel, vragen te stellen zijn.
Waarom niet de vroege reformatie in de
Nederlanden behandeld, of de kerkstrijd
van na 1600 tussen remonstranten en contraremonstranten erbij genomen en waarom niet de Nadere Reformatie uitde zeventiende en achttiende eeuw besproken?
Over de thematische onderwerpen kunnen
dezelfde vragen gesteld worden. Aan alle
kanten heb ik als auteur mijn onderwerp
moeten afbakenen en grenzen moeten
trekken. Wat het tijdspad betreft heb ik (in
grote lijnen) gekozen voor de periode van
1571 tot 1600, de periode waarin de ge-
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reformeerde kerk zich in de Nederlanden
organisatorisch heeft gevestigd.
Doopsgezinden
Zowel in de periode die daaraan voorafgaat
als binnen dit tijdsbestek hebben de gereformeerde kerken geregeld te maken gehad
met de nadrukkelijk aanwezige doopsgezinde burgers, voorgangers en gemeenten.
Daarover heb ik een apart hoofdstuk opgenomen in mijn Handboek. Volgens Abels is
dat slechts "een klein hoofdstuk (17 pagina's)". Dat klinkt alsof ik daarmee de
doopsgezinden te kort gedaan zou hebben.
Daartegen protesteer ik. Mijn boek bestaat
uit korte overzichten van verschillende
thema's. De hoofdstukken over de synoden
van Emden, Dordrecht (1574 en 1578),
Drenthe en de Diaconie zijn zelfs nog iets
korter dan die over Dopersen, terwijl de
meeste overige onderwerpen nauwelijks
meer pagina's krijgen. Bovendien heb ik ook
nog bij de bespreking van Hollandl Zeeland,
Gelderland, Friesland en bij Groningen
aparte paragrafen geweid aan dopersen.
Tegelijk wil ik ontkennen dat doopsgezinden de 'de hoofdstroom' van de Nederlandse kerkhervorming hadden kunnen
vormen, waarbij de gereformeerde kerk
vervolgens de positie had ingenomen van
een gedoogde geloofsgemeenschap. Dat
zal Abels vermoedelijk ook niet willen beweren, maar uit zijn opmerking dat het allemaal ook heel anders had kunnen lopen
zou je op die gedachte kunnen komen.
Omdat de (Nederlandse) lutheranen
minder aanwezig waren in onze gewesten
dan de doopsgezinden, heb ik daaraan
nauwelijks tot geen aandacht geschonken.
Of dat terecht is, daarover mag ieder met
mij van mening verschillen.
Besluitvorrning en confessie
In mijn boek heb ik aandacht geschonken
aan de kerkelijke besluitvorming in die da-
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gen, zowel op provinciaal als op nationaal
niveau. En afgaande op de acta van deze
kerkelijke vergaderingen heb ik - wat Abels
mij kwalijk neemt - niet anders kunnen
constateren dan dat de gereformeerde kerk
bewust heeft gekozen een confessionele,
een belijdende en belijnde kerkelijke gemeenschap te willen zijn. Het komt aan
de orde in hoofdstukken over de provincies
en over de nationale synod en. Ik ga hier
niet herhalen wat ik daarover allemaal geschreven heb, maar verwijs eenvoudig naar
de inhoud van mijn boek. Over dit onderwerp heb ik zelfs een apart hoofdstuk geschreven onder de titel 'Rekkelijk en precies'. Mag ik dat hier toelichten. De vraag
die mij voor ogen stond was: hoe kan ik duidelijk maken (wat ik bijna overal tijdens
mijn voorbereiding ben tegengekomen) dat
de kerk een confessioneel belijnde kerk wilde zijn? Ter wille van een zuiver zieht op de
kerkhistorie vind ik het van belang daarvan
in mijn boek specifiek melding te maken,
juist omdat daarover een andere visie bestaat. am mijn bevinding duidelijk te maken had ik bijvoorbeeld de schijnwerper
(nog) meer kunnen riehten op besluitvorming hierover van synoden, aangevuld met
die van classes. Die spreken immers voor
zieh. Of ik had een apart hoofdstuk kunnen
schrijven over het stempel dat bijvoorbeeld
mannen als Menso Alting (Oost-Friesland
en Groningen), Johannes Fontanus (Gelderland), Willem Lodewijk van Nassau en
Sybrandus Lubbertus (Friesland), Plancius
(Noord-Holland) en anderen, op het kerkelijk leven gedrukt hebben voor zover dat
nog niet duidelijk was uit het geheel van
mijnboek.
Ik heb echter gekozen om de kerkelijke
besluitvorming hierover in het gewest Holland onder de loep te nemen, omdat in dat
gewest de oppositie tegen de kerkelijke belijdenis het grootst was. Maar dit andere
geluid van de oppositie werd, noch door de
kerken van Holland, noch door de nationale synoden, geduld. Daarbij heb ik de
mannen genoemd en kort beschreven die
in belangrijke mate verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor die kerkelijke
besluitvorming. En met deze "biografietjes" (Abels) heb ik mete en afstand willen
nemen van een heel andere visie die je ook
geregeld kunt tegenkomen, namelijk, dat
de mannen die de kerkelijke koers (door de
kerkelijke besluitvorming) hebben bepaald
- stuk voor stuk - 'strenge onverdraagzame
calvinisten' geweest zouden zijn. Al met al
heb ik het gevestigde beeld van rekkelijken
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en preciezen willen nuanceren. En dat
brengt mij bij het volgende.
Nuance
Ik kan met Abels meegaan wanneer hij zou
pleiten voor meer 'nuance' onder het gereformeerd protestantisrne van tussen 1571
en 1618. Maar dat is in mijn perceptie heel
wat anders dan de 'veelkleurigheid' waarover hij in navolging van anderen spreekt.
Ik spreek liever over 'nuance'. Die was zeker
aanwezig. Zonder dat ik dat expliciet heb
genoemd, mag dat uit mijn hele boek duidelijk zijn. Herman Moded was in zekere
zin uit ander hout gesneden dan Arent Cornelisz. Johannes van Miggrode zal een
andere man geweest zijn dan Petrus Plancius. De hoogleraar Lubbertus zat anders in
elkaar zijn collega Lydius. En zo kan ik nog
een hele tijd doorgaan. Maar allen hebben
een bijdrage geleverd aan een belijdende
gereformeerde kerk zoals deze tot stand
kwam in de zestiende(!) eeuw. En in die
kerk werd geen plaats ingeruimd voor de
opvattingen van bijvoorbeeld Caspar Coolhaes uit Leiden. Dat de predikant Trabius
op de synode van Middelburg weigerde de
synodale veroordeling tegen Coolhaes te
ondertekenen en dat de kerken van Brabant (die Trabius naar de synode gestuurd
hadden) daarover door dezelfde synode op
de vingers werden getikt, bewijst alleen
maar dat ondanks de verschillende overtuigingen die leefden, de kerken toch een
duidelijke riehting kozen. Het ontgaat mij
daarom waarom Abels (en anderen voor
hem) de mening zijn toegedaan dat het
met de gereformeerde kerk in Nederland
een heel andere kant had kunnen opgaan.
Misschien - maar dat is dan een andere
vraagstelling - heeft Abels gelijk wanneer
het zou gaan over de periode van voor de
synode van Emden in 1571. Ook ik ben geneigd in te stemmen met de opmerking van
dr. G.J. Hoenderdaal (in N.A.K. deel LX,
1980, aft. 2, 213) dat Arminius niet uit de
toon gevallen zou zijn wanneer hij 50 jaar
eerder geleefd had. Maar in de tijd waarin
Arminius leefde en actief was deed hij dat
weI. En dat was tussen 1571 en de bewuste
synode van Dordrecht.
Een ander geluid
Uit de boekbespreking van Abels lijkt het
alsof ik nauwelijks tot geen aandacht besteed heb aan de oppositie die binnen de
kerken bestond. Mijn benadering leidt im-
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mers volgens zijn zeggen "tot een onwetenschappelijke blikvernauwing". Ten aanzien
van doopsgezinden
(buiten de gereformeerde kerk) heb ik hierboven het mijne
gezegd. Maar ook het 'tegen geluid' binnen
de kerken komt in mijn boek duidelijk aan
de orde. Behalve een apart hoofdstuk over
een aantal dissidenten die ik in relatie met
andere personages uitvoerig bespreek, kregen enkelen onder hen al eerder aandacht
toen hun opvattingen onderwerp van gesprek waren op de nationale synoden. Bij
de behandeling van Friesland heb ik een
kritische paragraaf geschreven over het
rechtzinnige imago dat de kerken uit deze
provincie hebben. Want uit Friesland kwamen namelijk ook wei minder 'confessioneel getrouwen'. Bij de behandeling
van
Holland en Zeeland heb ik de opkomst van
het latere (en dus buiten mijn overzichtvallende) remonstrantisme
en socinianisme
genoemd. En de kerkelijke situatie binnen
de provincie Utrecht die zo sterk afweek
van de overige gewesten heb ik absoluut
niet onder de tafel geschoven. De gedachte
dat te doen is mij zelfs geheel vreemd.

heid(!) deze kerkorde enkele jaren voor de
synode van Dordrecht in 1618 tijdens kerkelijk en politiek onstabiele en chaotische
omstandigheden alsnog uit het archief trok
en dwangmatig aan de kerken oplegde, was
voor mij geen reden daaraan inhoudelijk
meer aandacht te besteden.
Na Dordrecht 1619

Dat het vanaf Dordrecht 1619 allemaal zoveel anders was binnen de kerken is nog
maar de vraag. Die suggestie ligt in wat
Abels daarover opmerkt. Het is overigens
een algemeen bestaande opvatting. Dat dit
beeld ontstaan is mag duidelijk zijn. In de
zojuist gememoreerde bijdrage van Hoenderdaal, vermeldt hij ook dat de theologie
van de remonstranten meteen na de dood
van Arminius een wending genomen heeft
die haar steeds meer gevoerd heeft richting
rationalisme en verlichting. Wellicht meer
dan voorheen waren de kerken op hun
hoede voor (het begin van) afwijkingen
van de aangenomen belijdenisgeschriften.
Maar ook na Dordrecht 1619 bleef de 'nuance' bestaan. Neem Willem Teellinck, hij
De kerkorde van 1591
mag een onverdacht vertegenwoordiger
van de Nadere Reformatie geweest zijn,
Abels noemt mijn voorbijgaan aan de kerk- maar of hij even beducht was voor de leer
orde van 1591 "een simpel voorbeeld" van de remonstranten als veel van zijn colwaaruit moet blijken dat ik niet uit de voelega predikanten is nog maar de vraag. Het
ten kan met informatie die mijn "voorop- is maar een voorbeeld.
gezette beeld verstoort", Daarmee schiet hij
Nuances en verschillende accenten
op een fort waarin ik niet zit. Want het feit zonder meer aanwezig binnen de geredat predikanten als Cornelisz, Van de Kor- formeerde kerken, zowel voor als na de
put en Damman aan de redactie van deze synode van Dordrecht. Maar gelet op de
kerkorde hebben meegewerkt doet niets af besluitvorming van de kerkelijke vergadevan hun confessionele betrouwbaarheid ring tijdens de zestiende eeuw ontken dat
die ik heb willen aantonen. De enige reden
de gereformeerde kerken wezenlijk verandat ik vrijwel geen aandacht besteed heb derden vanaf 1619. En op grond van mijn
aan de kerkorde van 1591 is gelegen in het waarneming weiger plaats te nemen in de
gegeven dat deze kerkorde in de praktijk hoek van mens en met een vooropgezet
niet gefunctioneerd heeft. Dat de over- beeld. (Huib Noordzij)

Rectificatie:
In de bespreking van Noordzij's Handboek van de Reformatie in de vorige atlevering
van TNK heb ik ten onrechte gemeld dat de auteur de recente discussie over plaats en
tijdstip van het Convent van Wezel over het hoofd zou hebben gezien. De auteur maakt
hier wei melding van op p. 57-58, doch hij heeft er alleen geen consequenties uit getrokken. Hij gaat er nog steeds van uit dat het convent in 1568heeft plaatsgevonden in
Wezel. (P.H.A.M.Abels)
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Naam, voornaam/voorletter(s)
Derks, Marjet.
Geboortejaar en -plaats
1958, Groesbeek.
Studierichting en -plaats
Geschiedenis, Katholieke Universiteit Nijmegen (hoofdvak Nieuwste geschiedenis).
Wat is/zijn uw huidige functie(s)?
Ik werk drie dagen per week als communicatiefunctionaris op het generalaat van
de Zusters van Liefde, een internationale
congregatie van vrouwelijke religieuzen, in
's-Hertogenbosch. In aile overige werkuren
verricht ik in opdracht historisch onderzoek op het gebied van gender en religie
(onder andere voor congregaties en confessionele vrouwenorganisaties). Dat is ondergebracht bij de stichting die ik daarvoor
samen met twee andere historica's eind
1995 heb opgericht, Stichting Echo.
Hoe luidt de titel van uw voornaamste publicatie tot op hedent
Mijn meest recente boek beschouw ik
als de beste weergave van mijn visie op gender- en religieonderzoek. Dat is Edelmoedig,
fier en vrij. De katholieke arbeidersvrouwenbeweging in de tu/intigste eeuw (Verioren,
Hilversum 2002). Ik heb dat samen met historica Marijke Huisman geschreven. Maar
het meeste plezier heb ik gehad met een artikel over mijn favoriete onderwerp, de
Graalbeweging: 'Leeuwen lam. Jacques van
Ginneken en de Vrouwen van Nazareth', in
de bundel Steun en toeverlaat. Historische
aspecten van geestelijke begeleiding (Verloren, Hilversum 1999) 37-56 (red. Marit Monteiro, Peter Nissen en Judith de Raat).
Waarover gaat uw huidige voornaamste
onderzoek?
In aansluiting op het bovengenoemde artikel gaat mijn belangrijkste onderzoek over
katholieke wereldverbeteraars in het interbellum, in het bijzonder de Vrouwen van
Nazareth die leiding gaven aan de Graalbeweging. Ook andere, gelijksoortige bewegingen komen daarin aan de orde. Het
interbeilum is wat dat betreft een zeer
kleurrijke periode geweest.

PROFIEL

Hebt u een favoriete bijbeltekst. Zo ja,

welket
De bijbel is zo'n rijk boek, dat ik voortdurend door nieuwe dingen verrast word
en passages die ik altijd oversloeg ineens
kunnen beginnen te leven. Maar een all time favorite is toch het boek 'Prediker' - een
erg katholiek boek, vind ik, dat de mens
wijst op de wisselvalligheid van het lot en
de ijdelheid der dingen en tegelijk op de
vreugde van het genieten van alles dat zo
maar, om niet gegeven is. Vooral hoofdstuk
11,6-8 is prachtig: "Begin's morgens al met
zaaien, en gun geen rust aan uw hand tot
de avond. Want ge weet niet, of het een of
het ander zal slagen; misschien ook vallen
beide goed uit." En dan die prachtige
troostrijke wending: "Maar het licht is aangenaam, en het doet de ogen goed, de zon
te zien. Laat dus de mens zich altijd verheugen, hoe lang hij ook leeft."
Wie is uw favoriete figuur uit de geschiedenis van het christendom?
Dat is geen constante. Wei heb ik een voorkeur voor mensen, vrouwen meestal, die
zich door authentieke drijfveren lieten leiden en desnoods tegen bestaande verhoudingen ingingen. Dat had vaak meer met
gedrevenheid dan met moed als zodanig te
maken en ze zijn ook niet altijd per se sympathiek - maar wei bijzonder. In dat verband schieten mij nu Hildegard von Bingen, Jeanne d'Arc en zuster Antoinette van
Pinxteren te binnen. Ook Mia van der Kallen, leidster van de Graalbeweging, was
zo'n figuur.
Stel: u krijgt een jaar volledige vrijheid om
u aan stu die en onderzoek te wijden. Wat
gaatudoen?
Dan zou ik een boek willen maken a la 1933
van Philip Metcalfe, maar dan over een significant jaar in de moderne kerkgeschiedenis. Bijvoorbeeld over 1962, het jaar van de
eerste zitting van het Tweede Vaticaans
Concilie en een markeringspunt van grote
kerkelijke veranderingen. Dat zou ik dan
willen beschrijven aan de hand van de
wederwaardigheden van vijf op het eerste
gezicht niet significante personen, maar
die wei (sommige direct, andere indirect) te
maken hadden met de gebeurtenissen van
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hun tijd. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een
zuster die te zorgen had voor de maaltijden
van al die eerwaarde heren. Wat maakte zij
dag in dag uit met hen mee?
Wat is uw favoriete boek op uwvakgebied?
Dat is nog altijd Ladies of the leisure class.
The bourgeoises of Northern France in the
Nineteenth Century van Bonnie G. Smith.
Een schitterend voorbeeld van gei'ntegreerde histoire religieuse, sociale geschiedenis
en vrouwengeschiedenis en spannend geschreven bovendien.
Welk recente publicatie op uw vakgebied
heeft veel indruk op u gemaaktt
Annelies van Heijst, Liefdewerk. Ben heruiaardering van de caritas bij de Arme Zustel's van het Goddelijk Kinds sinds 1852. Een
echte interdisciplinaire studie die sociale
en kerkgeschiedenis en theologische inzichten voorbeeldig integreert en bovendien een koppeling weet te maken met
actuele vragen in de zorg. Gedurfd en gedegen.
Welk boek op uw vakgebied zou beslist
ooit geschreven moeten worden, zij het
niet noodzakelijk door u zelf?
Een gedegen sociaal-culturele stu die over
katholicisme en moderniteit in Nederland,
analoog aan het boek van Urs Altermatt
over Zwitserland, maar dan met de inbreng
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en het aandeel van vrouwen volledig daarin gei'ntegreerd als waren zij een vanzelfsprekend onderdeel van die geschiedenis.
Is er een ontwikkeling op uw vakgebied
die u betreurt: zo ja, welket
De fragmentering in het algemeen en de
nog altijd geringe integratie van vrouwenof gendergeschiedenis in 'de' kerkgeschiedenis in het bijzonder. Het lijkt een
gedateerd stand punt, maar de separate situering van vrouwenstudies, zowel institutioneel als inhoudelijk, he eft een werkelijke
integratie in andere wetenschappelijke disciplines in de weg gestaan. Gevolg is dat de
meeste studies nog altijd eenzijdig zijn en
je het woord 'vrouwen' vooral niet meer
moet noemen wi! je nog een lezerspubliek
of een subsidiegever houden. Terwijl we
pas aan het begin staan van de noodzakelijke integratie.
Is er een ontwikkeling op uw vakgebied
die u toejuicht; zo ja welke?
De grotere beiangstelling voor historische
studies op het gebied van sociale kerkgeschiedenis bij maatschappelijke instanties,
organisaties en bewegingen. Hun groeiende historisch besef maakt het verrichten
van opdrachtonderzoek mogelijk, zodat de
afhankelijkheid van een (te klein aantal)
universitaire onderzoeksplaatsen minder
wordt.
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is echter de veelheid aan wisselingen die
Pibo onderging en uniek is zeker dat hij een
zo vasthoudende biograaf yond: die hem
• P.H.A.M. Abels, Ovittius' metamorphosen: De onnavolgbare gedaarueuerioisselin- zo lang en in aile uithoeken navolgde,
gen van een (zielentdokter in de reformatie- waarschijnlijk ook nog langs doodlopende
tijd. (Fryske histoaryske rige; 18). Delft sporen die niet in het boek terug te vinden
[Eburon] 2003. - 235 p. - ISBN 90-5166- zijn. Terecht is deze 'Pibografie' niet een
992-5 - € 22,50 (bij secretariaatVNK; boek- strikte biografie geworden, maar veeleer
handelsprijs: € 25.00).
een gidstocht aan de hand van Pibo door
De laatste decennia van decennia van de galerij van culturele landschap pen van
de zestiende eeuw waren roerig en chao- de toenmalige Republiek. Onvermijdelijk is
tisch. Het front golfde heen en weer tussen dat de hoofdfiguur in de eerste helft van het
Spaans en Staats, tussen Rome en Refor- boek zelf grotendeels schuilgaat in de door
matie. Geen wonder dat velen zochten zijn vader en oom gevoerde familiepolitiek,
naar een vorm van overleven: neutraal, af- die overigens weinig succesvol was.
wachtend, conformistisch, traag van beVia allerlei omtrekkende bewegingen
grip in tijden van slechte communicatie,
moet de auteur regelmatig speculeren om
met slappe knieen tegenover de grote be- de karige gegevens over zijn hoofdpersoon
slissingen, en nadat er al een keuze geval- toch biografisch in te kleuren. Bijvoorbeeld
len was dan nog kon men gemakkelijk van op de landdag waarop de Friese afgevaarkleur verschieten. Een dergelijke tastende
digden voor de Unie van Utrecht kozen
gang toonde ons Judith Pollmann enkele (1579) tekende ook Pibo. Maar vervolgens
jaren terug met haar mooie biografie van treffen we hem desondanks aan als balling
Arnoldus Buchelius. Nu wordt ons een in de Spaans-katholieke stad Groningen.
even verrassend verhaal over een zwalken- Waarom, wat was zijn vluchtmotief? 'Pibe
de voorganger opgedist door Paul Abels.
was niet uit op een politiek-religieuze omHoofdpersoon is Pibo Ovittius Abbema wenteling' (65), mogelijk had hij 'andere
(1540?-16181.een man van twaalf ambach- overwegingen' opgedaan 'bij het gekonkel
ten en dertien ongelukken. Van Friese kom- in de herbergen' (58). Het eerste is ingeaf maakte hij van zijn leven een zwerftocht geven door de wetenschap dat Pibo later
door de Republiek en aangrenzende Duitse tot priester werd gewijd, het tweede is
gebieden. Voor zijn broodwinning was hij een noodgreep vol inlevingsvermogen.
apotheker, pestmeester, katholiek pastoor Behoorde hij tot de malcontenten? Onten gereformeerd dominee, in wisselende vluchtte hij schuldeisers? Of was het
combinaties en met vloeiende overgangs- vanwege zijn echtgenote, wat de in Groninvormen. Misstappen waren er in de vorm gen gepleegde bigamie zou kunnen vervan bigamie en van geschonden vertrou- klaren? Of golden er oude, onvereffende
wen als geestelijk leidsman. Het verleden politieke rekeningen uit de tijd van zijn vableef hem achtervolgen zodra het hem op der en van zijn oom?Vervolgens Pibo keert
een nieuwe standplaats goed leek te gaan. naar Friesland terug nadat het Spaanse leMaar uiteindelijk eindigde hij als een eer- ger onder Verdugo bij zijn woonplaats AJzaam calvinist, predikant en leraar. Abels deboarn teruggeslagen is, mogelijk omdat
tekent een warm portret van hem: hij was Pibo waardevolle militaire informatie over
geen gewetenloze charlatan of opportude vijandige troepenbewegingen aan de
nist, want rijk is Pibo er niet van geworden Friese verdedigers zou hebben doorgeen ook anderszins he eft hij niet bovenma- speeld (77). Pibo eerst als verdreven balling
tig geprofiteerd van zijn overlevingsdrang.
en vervolgens onverwacht als vaderlandsHoe uniek is dit verhaal, of hoe herken- lievende spion. Worden hier de weinige
baar? Er waren veel meer die in deze tijd concrete persoonlijke gegevens over Pibo
van medische onmacht de functies van fy- niet al te bloemrijk in de oorlogsgebeurtesiek en geestelijk geneesheer combineer- nissen geplaatst? Bij de feestelijke presenden, of die langs de flinterdunne lijn tussen tatie van het boek opperde Onno Hellinga,
Rome en Reformatie schipperden, of die als geen ander thuis in de Friese politiek
voor het front uit opgejaagd werden. Uniek van de late 16de eeuw, de eenvoudige moBesprekingen
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gelijkheid dat Pibo toevallig uithuizig overvallen was door de oorlog en zo ongewild in
Groningen opgesloten werd. Abels schudde daarbij heftig het hoofd, maar met de
geboden kennis vanuit het boek lijkt het
mij een mogelijke optie. Gesteld dat Pibo
een spion was, dan is dat eerder te rijmen
met Hellinga's balling tegen wil en dank
dan met Abels' politieke vluchteling. Het is
gissen rond weinig concrete aanknopingspunten in hectische tijden.
Hoe dan ook, met het rustiger worden
van de tijden nemen de archiefgegevens
over Pibo's persoon toe en krijgt de biograaf
meer vat op hem. We zien hoe Pibo in wisselende omstandigheden en locaties allerlei gedaantes aanneemt, zelfs zijn patroniem Wytthies met een knipoog naar
Ovidius' Metamorfosen tot het Latijnse
Ovittius omvormt, en hoe hij met de golven
van de tijd meedeint en boven zichzelf uitgroeit: het hele spectrum aflopend, van katholiek via een langzaam van kleur verschietende middengroep naar onverdacht
gereformeerd, wie weet zelfs contraremonstrants. Dit heeft hij gemeen met zijn
hierboven reeds genoemde tijdgenoot
Buchelius. In zijn geloofsleven is Pibo dus
exemplarisch voor velen van deze generatie, al waren die vaak meer honkvast. Voorbeeldig is ook de stijl en uitgave van dit
boek. (Jacob van Sluis)

lijk toegankelijke tijdschriften en een
handzaam totaalregister van personen,
maken een en ander wei tot een nuttige uitgave. (Ton Wouters)

• J.N. Hinke, B.J. Mettinkhof, H. Reijnders,
Van schuurkerk tot basiliek. 200 jaar Sint
Lambertus-parochie (1803-2003) tegen de
achtergrond van 650 jaar kerkelijk leven in
Hengelo. Hengelo [Uitgeverij Broekhuis]
2003 - 192 p. - ISBN90-70162-68-7 - € 25,-.
Met de sneile teruggang van het aantal
rooms-katholieke parochies in Nederland
en de leegloop en vergrijzingvan de overblijvende, neemt het aantal parochiegeschiedenissen dat jaarlijks verschijnt ook snel af.
Des te opmerkelijker is het, dat er zo nu en
dan toch nog een vitale parochie naar buiten
treedt met een kloeke beschrijving van haar
eigen verleden. Zo'n zeldzaam voorbeeld is
de Sint-Lambertusparochie uit het Twentse
Hengelo, een kerk in het centrum van een
middelgrote stad, die - zo straalt het boek
tenminste uit - tot op de dag van vandaag
het middelpunt van een levendige gemeenschap van gelovigen is gebleven.
De samenstellers van deze parochiegeschiedenis hebben kosten noch moeite gespaard om het rijke verleden van hun kerk
te beschrijven en met talrijke fraaie foto's te
illustreren. Zij beperken zich daarbij niet
uitsluitend tot de tweehonderd jaren waarin hun parochie formeel bestaat, maar laten
Signalementen
dit verhaal voorafgaan door uitgebreide
hoofdstukken over het kerkelijk leven in
• Paul Estie, Lutheranen in Neder- Hengelo gedurende de vier eeuwen daarvoor, Dit mag een prestatie op zich heten,
land. Fragmenten uit hun geschiedenis,
Utrecht [Stichting Lutherse Uitgeverij en omdat de huidige stad tot de opkomst van
Boekhandel] 2002. - 232 p. - ISBN 90- de textielindustrie in Twente een nietig
76093-23-7.
dorp was, dat werd gedomineerd door een
Het woord 'Fragmenten' in de ondertitel adellijke heer-met-huiskapel. Door het
verraadt al dat de lezer geen complete ge- Hengelose verhaal in te bedden in het breschiedenis van de Lutheranen in Neder- dere perspectiefvan de regionale, nationale
land moet verwachten. Het betreft hier een en soms zelfs internationale kerkgeschiedeherpublicatie van een achttal eerder ver- nis, krijgt het een context en diepgang.
schenen bijdragen van de auteur, die niet De Hengelose parochiegeschiedenis
is
aileen lange tijd als (deeltijd)predikant in daarmee een bijzonder geslaagd voorbeeld
verschillende evangelisch-Iutherse
ge- van plaatselijke kerkgeschiedschrijving die
me en ten, maar ook als wetenschappelijk verder gaat dat een snufje nostalgie. Een
onderzoek en docent kerkgeschiedenis en minpuntje, dat het boek gemeen he eft met
kerkrecht aan de VU werkzaam was. In bei- veel lokale- en regionale historische pude hoedanigheden he eft hij menige pen- blicaties, is de gebrekkige annotatie. De
nenvrucht aan de geschiedenis van de Ne- bronverwijzingen zijn karig, onvolledig en
derlandse lutheranen gewijd. Waarom juist inconsequent. Dat bemoeilijkt de controde acht bijdragen in deze bundel opnieuw
leerbaarheid en de bruikbaarheid bij nieuw
het licht zien, wordt niet toegelicht. Het onderzoek. In zijn algemeenheid zouden
boeiende karakter van de artikelen, hun uitgeverijen meer aandacht aan de annotamime spreiding door de tijd, het feit dat zij tie van dergelijke boeken mogen besteden.
sorns afkomstig zijn uit minder gemakke(Paul H.A.M. Abels).
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Hoe de VNK de grens overschreed:
Bentheim 8 november 2003
Een stad op een berg kan niet verborgen
blijven.
Berg is een wei erg groot woord, maar
het oude graafschappelijke hoofdstadje
Bentheim, dat zich tegenwoordig trots Bad
Bentheim noemt, ligt op een opvallende
verhoging nabij het dal van de Vecht, die de
burchtstad vanouds - via het Zwartewater
en de Zuiderzee - met vele delen van Nederland verbindt. De zandstenen voor het
Amsterdamse raadhuis op de Dam konden
rond 1650 rechtstreeks van Bentheim naar
de grootste stad van de Republiek getransporteerd worden.
Logistiek was de vriendschappelijke Nederlandse invasie die op zaterdag 8 november 2003 plaats Yond, niet geheel zorgvuldig voorbereid. Kan zo'n grafelijk stadje een
Dorfstrasse bevatten? Historici weten dat
alles mogelijk is en godgeleerden al helemaal, maar het groepje treinreizigers dat
die zaterdagmorgen om kwart over negen
de plattegrond voor het station bestudeerde, kon toch moeilijk geloven dat ze nog
vier ofvijfkilometer te voet moesten afleggen naar het naburige dorp Gildehaus,
waar de straat die in de uitnodiging
genoemd werd, kennelijk lag. Ze gingen
dus rustig opwaarts naar het centrum van
Bentheim, waar ze al spoedig een goede
gids aantroffen, die hen verwees naar het
moderne Evangelisch-Reformiertes Gemeindehaus achter de oude kerk van Bentheim, aan gene zijde van de heuvel. Aanreizenden per automobiel stonden vaak eerst
even radeloos voor het gesloten Evangelisch-Reformiertes Gemeindehaus in Gildehaus, maar beseften daarna al snel dat ze
het beter nog eens konden proberen in
Bentheim zelf.
De dag begon zo rommelig en onrustig
met mensen die ietwat verward nog tijdens
het eerste uur binnen kwamen, maar het
werd er zeker niet minder gezellig om. Integendeel, de opkomst was aanmerkelijk
groter dan onze Duitse gastheren van de
Kirchenhistorischer Arbeitskreis des Synodalverbandes Grafschaft Bentheim der
Evangelisch-Reformierten Kirche had den
durven dromen. Stoelen moesten aangesleept worden; het Gemeindehaus zat vol.
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Zo'n 120mensen kwamen in de loop van de
dag opdagen, waaronder opvallend veel
oost - Nederlanders.
VNK-voorzitter Paul Abels vertelde bij
de aanvang van de dag om kwart over tien
dat dit voor hem een sentimental journey
was. Getogen in het Twentse Almelo had hij
in zijn jeugd menig uitstapje gemaakt naar
de Bentheimse burcht. Na het een en ander
uitgelegd te hebben over de historie en de
activiteiten van de VNK, droeg hij de leiding van de bijeenkomst over aan VNK-bestuurslid Jan van Booma, die als oud-docent Duits er blijk van gaf de naamvallen
goed te beheersen en behendig tussen twee
talen heen en weer manoeuvreerde.
Diverse Duitse aanwezigen bleken het
Nederlands overigens uitstekend te beheersen. Lange tijd werd er in Bentheim
Nederlands gesproken en werd er ook in
die taal gepreekt. Of eigenlijk sprak de bevolking natuurlijk platduits, een Nedersaksisch dialect dat zich vanzelfsprekend niet
aan staatkundige grenzen hield, en was het
Nederlands een van de twee talen voor offidele gelegenheden. In de Evangelischaltreformierte Kirche in Niedersachsen,
een uit veertien gemeenten bestaand kerkverband in de graafschap Bentheim, OostFriesland en Wuppertal- Kohlbrugge! -, dat
van 1923 tot 2003 een particuliere synode
binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland vormde en waarover dr. Gerrit Jan
Beuker, predikant te Hoogstede, na de middagpauze een helder systematisch-historisch referaat hield, werd zelfs tot 1936 nog
het Nederlands gebruikt. Omdat de spionnen van het Nazi-bewind onwelgevallige
uitingen in de preek zo kennelijk minder
goed konden volgen, werd het Nederlands
van de ene dag op de ander verboden.
Maar voordat we ons in nadere bijzonderheden verdiepten, bood dr. Heinrich
Voort, voormalig voorzitter van de Heimatverein Bentheim, ons als openingsspreker
een informatief overzicht van de gehele
Bentheimse kerkgeschiedenis vanaf het
jaar 695 tot op he den. De graafschaft
mocht dan klein zijn, de geschiedenis van
de kerk was er toch nog vrij ingewikkeld,
omdat twee bisdommen er een rol speelden: Utrecht en Munster. Uiteraard vielen
er vele jaartallen, maar twee ervan zullen
bij de meeste aanwezigen wei zijn blijven
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hangen, te meer daar ze ook nog eens gemakkelijk te onthouden zijn: 1544 waarin
de Grafschaft overging tot de Augsburges
confessie, en 1588 waarin de overstap naar
de "tweede", gereformeerde reformatie
gemaakt werd. Ondanks graven die tussentijds nog eens tot het katholicisme terugkeerden, bleef de graafschap tot na de
Tweede Wereldoorlog vrij unaniem gereformeerd. Daarna werd het kerkelijk landschap gevarieerder, door de komst van
Heimatvertriebenen en door de migratiebewegingen die een moderne samenleving
eigenzijn.
Over een groepering die aan Duitse
zijde van de grens in de achttiende eeuw
weer verdween, maar in de negentiende
eeuw weer bescheiden terugkeerde en die
het aan de Nederlandse zijde van de grens
tot op de dag van heden volhield, de dopersen, onderhield Wim Kuiper, oud-voorzitter van de doopsgezinde gemeente te
Almelo de inmiddels volgestroomde zaal
met een zeer levendig gebrachte voordracht, die door de dagvoorzitter omwille
van de tijd ietwat ruw werd afgekapt. Maar
to en hadden we al kunnen genie ten van de
liederen die de liedekens die oudste Claes
Ganglofs kort na voor Stijntken en andere
geestelijke dochters had gewrocht. De
morgensessie werd besloten met een overzichtelijke
mentaliteitshistorische
presentatie door de directeur van het Denekampse museum Natura Docet, drs. Dick
Schluter, over de activiteiten van duiveluitbanners in Twente en Bentheim.
De aanbieding van het boek Nederland
en Bentheim - Vijf eeuwen aan de grens
vormde het tweede programma-onderdeel
op de middag. Jan van Booma bood deze
vijftiende verzameling bijdragen van de
VNK met gepaste trots aan de heer Rikken,
afgevaardigde van de Landkreis. Vijftien
jaar lang, sinds 1989, is de VNK er elke keer
weer in geslaagd op tijd met een passende
bundel tevoorschijn te komen. De heer
Rikken, afkomstig uit de zogenaamde Niedergrafschaft - pakweg de bekende inham
tussen Drenthe en Overijssel -, bleek goed
op de hoogte van kerkelijke situatie. Zijn
eigen woonplaats Uelsen, vertelde hij, kende tegenwoordig het voor Duitse verhoudingen ongehoorde aantal van wel vijf kerkelijke gemeenschappen:
Reformierten,
Lutheraner, Katholiken, Altreformierten en
ook nog de zogenaamde Bibelforscher.
Daarna trok de gehele meute bergopwaarts naar de poorten van de burcht
waar we opgewacht werden door een ver-
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raste Prinz Oskar zu Bentheim, telg uit de
adellijke familie die ook nu het kasteel nog
beheert en ten dele bewoont, die niet op
zo'n grote menigte gerekend had. Na een
uitvoerige historische inleiding door de
prins splitste de schare zich in tweeen - er
was gelukkig een professionele burchtgids
onder de bezoekers - en werden de hof en
de burcht, waar ook leden van het gelieerde
Nederlandse vorstenhuis als de koninginnen Emma, Wilhelmina en Juliana kind aan
huis waren, aanschouwd. De voorziene
sluitingstijd van vier uur werd ruimschoots
overschreden en sommigen spoedden zich
al naar de trein. Een uiterst leerzaam en gezellig dagje uit eindigde even geanimeerd
als ze begonnen was. Het was nog lang onrustig in de hoofden der bezoekers. (Jan
DirkSnel)
Een prediker die op vele plaatsen stond
en altijd anders kon.
Ovittius Metamorphosen gepresenteerd Leeuwarden 21 november 2003
Daar stond hij dan, maar wat hem betreft
had het ook anders gekund: Paul Abels,
voorzitter van de VNK. We schrijven vrijdagmiddag 21 november 2003 en de plaats
van handeling is It Aljemint, het congrescentrum van de Fryske Akademy in Leeuwarden. Het ging die middag over de hoofdpersoon van Ovittius Metamorphosen,
Pibo Ovittius Abbema (ca. 1542-1618), een
man die apotheker, pestdokter, rooms pastoor en gereformeerd predikant was en bij
tijden twee of zelfs drie van die gedaanten
tegelijk vervulde en daarnaast ook nog
eens voor tovenaar, kwakzalver en weerwolfwerd aangezien. Ovittius was een man
die met een variant op het bekende paulinische woord de papen een paap was en de
calvinisten een calvinist. Hij was een prediker die op vele plaatsen stond en die anders
dan Luther, maar misschien wel typerend
voor velen in zijn eeuw, altijd anders kon.
Kerken kun je op vele manieren splitsen.
Letterlijk: door er halverwege een muur in
te zetten zoals in het Zeeuws- Vlaamse
Hulst, her en der in de landen van Overrna as en elders gebeurde, zodat de ene helft
door de katholieken en de andere door de
hervormden gebruikt kon worden. Of geestelijk: door als gemeente uit elkaar te gaan
en voortaan gescheiden op te trekken. Aan
de in 1889 in gebruik genomen Noorderkerk in Leeuwarden is deze vorm van kerksplitsing niet voorbijgegaan, zij het anders
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De omzwervingen van
Pibo Ovittius Abbema
in kaart (Ovittius Metarmorphosen, p. 223).

dan gebruikelijk. De cesuur lag in 1964 en
niet in 1944 zoals je zou verwachten: tot
dan was het gebouw in gebruik bij de gereformeerden synodaal; daarna ging het over
in handen van de gereformeerden vrijgemaakt. Die verkochten de kerk uiteindelijk
aan de Fryske Akademy die het gebouw in
1999 als It Aljemint in gebruik nam. Voor
dat doel werd de kerk op een wijze gesplitst, die ik nog niet kende: horizontaal.
In de gerieflijke ontvangst- en receptieruimte die aldus beneden is ontstaan, kon
men die middag tegen twee uur waarnemen hoe de familie Abels zich aan een
tafeltje verdiepte in Leeuwarder Courant.
In de bijlage Freed van die dag was immers
een halve pagina met fota uitgetrokken voor een interview met de auteur van
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het boek dat zo mete en gepresenteerd
zou worden. Om kwart over twee begaven de ongeveer vijftig toegestroomden,
onder wie oud-VNK-voorzitter Sjouke
Voolstra, zich naar de ovale vloer die halverwege in het kerkgebouw opgehangen is,
om daar met het orgel op pijphoogte aan
de linkerhand enkele voordrachten te beluisteren.
Natuurlijk was het voor Paul Abels een
feestelijke en heuglijke gebeurtenis to en hij
daar aan het eind van de zitting het eerste
exemplaar van het boek waarvoor hij de
puzzelstukjes in een vijfentwintigjarige
zoektocht, trekkende van het ene archief
naar het andere, bijeen had gesprokkeld,
kon aanbieden aan burgemeester Y. Dijkstra van Boarnsterhim, de gemeente waar-
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in zowel Grou, de geboorteplaats van zijn
held Pibe Wytthiezoon Abbema, als Aoldeboarn, het dorp waar Pibe na zijn huwelijk
tot rijkdom en aanzien kwam, tegenwoordig gelegen zijn, maar eigenlijk had hij voor
in de kerk in Oaldebaorn willen staan, boven de grafsteen van Pibes "echte wijf" Waeb Syrksdochter en vlak voor het sierlijke
tegeltableau dat daar anna 1612 door een
zoon voor "Piboni Ovittsius van Abbemae,
bedienaer des H. Evangelij tot Suijlen in
Stich van Wtrecht" was opgericht, maar 10gistieke redenen verhinderden dat.
Maar ook Leeuwarden was een lieu de
memoire in het leven van Pibe. In die stad
had hij triomfen gevierd en de diepste vernederingen ondergaan. In 1579 had hij
daar als "Pybo Wijtzies minor Abberna" op
de Friese landdag de Unie van Utrecht ondertekend. Op die gebeurtenis ging de
Leeuwardense bronnenvorser Onno Hellinga, als eerste spreker geintroduceerd
door directeur Lammert Jansma van de
Fryske Akaderny, in een met humor doorspekt betoog in. Was Pibe daar als privepersoon, zoals Paul Abels in zijn boek stelt,
of als afgevaardigde van zijn grietenij, Uiteringeradeel? Dat laatste was Hellinga's opvatting. Volgens hem haalde Pibe zijn grietman, Feicke Tetmans, daar niet "links" (dus
"calvinistisch", pro-opstand) in, maar trad
hij daar op als diens rechterhand. Andere
feiten had Hellinga niet gevonden, maar
zijn interpretatie van de bronnen verschilde. Hij gaf alvast de eerste aanzet tot een
deb at over het boek. En, betoogde Hellinga
in een gloedvol staaltje beargumenteerde
counterfactual history, als Pibe Wytthiezoon niet in een jaar later in Groningen
voor een vrouw gevallen was - hetgeen hij
zich uit persoonIijke ervaring goed kon
voorstellen - en zo uiteindelijk huis en
haard in Aoldeboarn voorgoed achter zich
had moeten laten, dan zou hij een grootse
en aanzienlijke toekomst in het kwartier
Zevenwouden tegemoet zijn gegaan. Aile
mannen in een vergelijkbare positie hadden immers een glansrijke carriere doorgemaakt.
Het was die ene fatale misstap, bigamie,

die Leeuwarden in 1582 voor Pibe tot een
plaats van diepe verne de ring zou maken:
hij werd er gevangen gezet in het beruchte
blokhuis en vervolgens uit Friesland verbannen. Daarmee ving een lange en onrustige zwerftocht aan die enkele decennia
zou aanhouden, waarna hij als ds Pibo
Ovittius Abbema aan het eind van zijn leven toch nog een relatief onbezorgde oude
dag zou kennen in het Stichtse Zuilen. De
veelkleurige kerkelijke situatie in het
Utrechtse was het onderwerp van de voordracht van de Utrechtse kerkhistoricus
Frits Broeyer, die daarmee Abels' favoriete
thema, namelijk dat de reformatie in de
Nederlanden verschillende gezichten kende, nog eens helder illustreerde.
In een persoonlijk getint relaas over
"Pibo Ovittius als evenwichtskunstenaar
tussen Rome en Reforrnatie" ging auteur
Paul Abels tenslotte in op zijn speurtocht
naar en fascinatie voor Pibo Ovittius die in
december 1978 begon in de gemeentebibliotheek van zijn toenmalige woonplaats
Almelo, waar hij Pibo voor het eerst tegenkwam als de eerste predikant van Enschede. Als er een ding uit Pibo's levensverhaal
naar voren komt, betoogde hij "is dat wei
het besef hoe flinterdun de scheidslijnen
tussen Rome en Reformatie nog lange tijd
zijn geweest voor de gewone gelovigen."
lets op het it aljemint brengen betekent
in het Fries zoveel als iets over het voetlicht
brengen en de ingewikkeldheid en tegelijk
eenvoudigheid van het reformatieproces in
de Nederlanden werden deze middag wei
heel duidelijk belicht.
Wie op de terugtocht nog even de grote
boekhandel De Tille aandeed, kon zien hoe
Ovittius Metarmorphosen bij de ingang
van de winkel prominent in een grote stapel uitgestald lag naast het laatste boek van
Nico ter Linden.
En de kerk van Oldeboarn? Daar zullen
Paul Abels en Onno Hellinga het aanstaande
voorjaar toch nog staan: op het graf van de
vrouw die haar overspelige echtgenoot altijd
trouw bleef en voor het gedenkteken door
de zoon die zijn vader naar het vijfde gebod
al bij diens leven eerde. (Jan Dirk Snell
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