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Twee handboeken Nederlandse
kerkgeschiedenis in de maak

istorisch Nederland heeft er lang op moeten wachten, maar nu is het dan toch
bijna zover; en dat nog wei in tweevoud. Het nog steeds veelvuldig voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden gebruikte standaardwerk van Otto J. de Jong over
Nederlandse kerkgeschiedenis, waarvan de eerste druk verscheen in 1972, krijgt opvolgers. Uitgeverij Kok in Kampen kondigt aan dat in het najaar onder redactie van prof. dr.
H. Selderhuis (de beoogd nieuwe voorzitter van de VNK) zal verschijnen het Handboek
Nederlandse Kerkgeschiedenis. Een team van protestantse en katholieke specialisten,
onder wie dr. Willem van Asselt (voorzitter van de redactie van dit tijdschrift), dr. Aart de
Groot, prof. dr. George Harinck en prof. dr. Peter Nissen, zal een synthese geven van de
resultaten van recent kerkhistorisch onderzoek. Het ligt in de bedoeling dat zij geen doorwrochte wetenschappelijke stu die afleveren, maar een helder en ook voor 'leken' goed
leesbaar overzichtwerk. Anders dan in het werk van De long, zal in het nieuwe handboek
ook aandacht geschonken worden aan maatschappelijke en culturele ontwikkelingen,
zodat de geschiedenis van de kerk in een bredere context geplaatst wordt. Teneinde de
gebruiker in staat te stellen zich optimaal in te leven in het verleden, zullen ook talrijke
bronteksten ter illustratie worden opgenomen.
Ongeveer tegelijkertijd maakte uitgeverij Verloren in Hilversum bekend dat ook zij in
het najaar met een boek op de markt zal komen, waarin de vaderlandse 'kerkgeschiedenis'
door de auteurs Ioris van Eijnatten en Fred van Lieburg (bestuurslid van de VNK, red.) in
een boek zal worden verteld. De aanhalingstekens rond het woord kerkgeschiedenis zijn
door de uitgever niet zonder reden aangebracht. De auteurs, beiden directeur van ReLiC,
het Centrum voor Nederlandse Religiegeschiedenis aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, laten deze oude term bewust achter zich en kiezen nadrukkelijk voor de titel Nederlandse religiegeschiedenis. Ook zij zeggen een goed leesbaar boek te willen maken, met
een wetenschappelijk verantwoord overzicht van de Nederlandse religiegeschiedenis in al
haar theologische, politieke, kerkelijke, sociale en culturele dimensies.
De lezers van dit tijdschrift hebben de afgelopen tijd reeds ruimschoots kennis genomen van het debat tussen kerk- en religiehistorici. De tegenstellingen, die zelfs in de
boezem van het bestuur van de VNK en de redactie van TNK bestaan - zonder dat dit
overigens de goede harmonie aantast en zonder risico's van een schisma - zullen door het
verschijnen van beide handboeken pregnant aan de oppervlakte komen. Het zal interessant zijn om straks aan de hand van beide boeken te kunnen vaststellen ofhet hier alleen
om een vlaggendiscussie gaat of om wezenlijk andere ladingen. Deze vereniging zal de
gang van zaken op de voet volgen en er zelfs haar zestiende dag van de kerkgeschiedenis
aan wijden, die op l3 november 2004 in Deventer zal worden gehouden.
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P.H.A.M. Abels
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Voorbode van de PKN in 1816?
W.A.J. Munier

eeds bij de voorbereidende besprekingen die moesten leiden tot de
totstandkoming van het Algemeen
Reglement voor de Nederlandse Hervormde Kerk in 18161 werd er op verschillende
niveaus met een uitzonderingspositie van
de reformatorische gemeenten in de Zuidelijke Provincies van hetVerenigd Koninkrijk rekening gehouden. Deze waren in het
algemeen klein tot zeer klein van omvang.
Aan de verwarde positie, waarin deze gemeenten wegens de onzekere staatkundige
toekomst van de betrokken gebieden na de
ondergang van het Franse bewind in 1814
hadden verkeerd, was met de stichting van
het Verenigd Koninkrijk een einde gekomen.s In het bijzonder een Koninklijk Besluit van 13 oktober 1815 maakte aan de
ergste nood, waarin de nog in functie
zijnde predikanten verkeerd hadden, een
einde met een hun toekomende schadeloosstelling. Daarbij werd aan de Commissaris Generaal voor de Hervormde Eredienst O. Repelaer van DrieP de opdracht
verstrekt voorstellen te do en voor een definitieve regeling.? De bedoeling daarbij
was, om tegen de jaarwisseling deze regeling rond te hebben en de financiele consequenties daarvan op de begroting voor het
jaar 1816 vast te leggen.
Feitelijk zou blijken dat deze tijd te krap
berekend was, omdat genoemde Commissaris Generaal en zijn ambtenaren de handen vol hadden aan het uitwerken van
het Algemeen Reglement voor het Bestuur
der Hervormde Kerk in het Koninkrijk der
Nederlanden." De opdracht daartoe was
al op 12 oktober 1814 verstrekt aan de
Minister van Binnenlandse Zaken Roell, die
toen nog belast was geweest met het voorlopig beheer van de kerkelijke zaken. Volgens een strakke planning was bij Koninklijk Besluit van 28 mei 1815 een commissie
in het leven geroepen om van advies te
dienen op een door de voortvarende
hoofdcommies voor kerkelijke zaken J.D.
Ianssen" enkele weken later op 17 juni gepresenteerd ontwerp.? Die commissie van
elf predikanten, die als regel gerekruteerd
werden uit de hoofdsteden van de provin-
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cies, kreeg voor Brabant en Limburg samen
een vertegenwoordiger. Dit werd als een
voorteken van de behandeling die aan de
gemeenten binnen die provincies ten deel
zou gaan vallen.
Dank zij de voortvarendheid waarmee
ook de commissie haar werkzaamheden
verrichtte lag reeds op 4 november 1815 het
resultaat daarvan op tafe!. Bij herhaling
werd door de heren de overtuiging uitgesproken dat het ontwerp slechts het kader
diende te vormen voor die kerken, die in
een bijzondere positie verkeerden en waarvoor aanvullende bepalingen nodig zouden zijn. Uitdrukkelijk was daarbij verschillende malen sprake van de kerken in de
Zuidelijke Provincien. Zo luidde in het bijzonder artikel48:
"Ten aanzien van de Zuidelijke Provincien van het Koningrijk zuIlen in het ver-
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J.D. Janssen (17751848),theoloog en
vanaf 1815 secretaris
van het Ministerie van
Hervormde Eeredienst.

volg de bepalingen gemaakt worden, welke
noodig mogten bevonden worden".
Deze Zuid-Nederlandse
kerken zouden
dan zo dienen te worden opgezet, dat zij
niets zouden bevatten "strijdig met die
eenheid in beginzelen en gelijkvormigheid
in hoofdzaken welke de onderscheiden
kerken als deelen van hetzelfde geheel behooren te kenschetsen",
Deze nadruk op de nodige gelijkvormigheid kwam in de slotfase enigszins op de
helling, in het bijzonder door toedoen van
Commissaris Generaal Repelaer van Driel,
die op 13 november over het ontwerp rapporteerde." Hij gaf daarbij te kennen dat
het hem wenselijk voorkwam rekening te
houden met de bijzondere
omstandigheden, waarin een aantal kerken, in het
bijzonder
in die Zuidelijke
Provincien,
verkeerde, zodat afwijkingen van het algemene patroon hem noodzakelijk voorkwamen.
In welke richting deze afwijkingen zouden gaan werd al duidelijk in zijn pleidooi
om met het oog op de geringe aantallen
protestanten in dat deel van het koninkrijk,
belijders van verschillende
protestantse
gezindheden in een en dezelfde gemeente
onder te brengen, "eene inrigting, welke
althans daar te lande voor de belangen van
den Godsdienst en van de verlichting eene
zeer gunstige zijde heeft, maar met het
hoofdbeginzel der kerkorganisatie
in de
Noordelijke
Provincien
niet volkomen
overeenkomt",
Dit laatste was nogal zwak uitgedrukt.
Geen wonder dan ook dat de laatste adviserende instantie, zijnde de Raad van State,
zich in zijn rapport van 20 november 1815
ten aanzien van deze gedachte nog op de
vlakte hield.f De Raad verkIaarde echter het
met de kern van de gedachtegang die de
Commissaris Generaal te berde had gebracht, volledig eens te zijn. Toen dan ook
bij KoninkIijk Besluit van 7 januari 1816 het
in die geest herziene ontwerp een officieel
karakter kreeg, werd in het betreffende Besluit uitdrukkelijk in artikel8 vastgelegd:
"Onze Commissaris Generaal zal, na
deswege de noodige informatie te hebben
ingewonnen,
de vereischte voordragten
doen tot regeling van het bestuur der Kerken in de Zuidelijke Provincien",
Het was beslist geen geringe opdracht,
die hiermee verstrekt werd. In de meeste
van de Zuidelijke Provincien had het protestantisme eeuwenlang een armetierig bestaan gekend en eerst in de Franse tijd had-
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den enkele zogeheten gemeenten onder
het kruis in gebieden, waar het Staatse gezag slechts zwak of in het geheel niet vertegenwoordigd was, een officiele erkenning
gekregen. Naar het patroon dat was uitgebouwd in de departementen
van de
Neder-Maas en van de Ourthe waren die
gemeenten samengevoegd
in de consistoriale kerk van Brussel. Het waren nu deze
gemeenten, die samen met die van de
consistoriale
kerk van Maastricht in een
nieuwe organisatie bijeengebracht
moesten worden. Het verzamelen van de daarvoor benodigde informatie nam de nodige
tijd in beslag, zodat eerst per KoninkIijk
Besluit van 1816/56 de organisatie der Pro-

testante Kerken in de Zuidelijke Provincien
geregeld kon worden. 10
De organisatie van deze gemeenten
Het verdient alle aandacht dat de omschrijving: Protestante Kerken of Gemeenten,
zoals die herhaaldelijk voorkomt in dit
KoninkIijk Besluit, bewust was gekozen om
aile verschillen zowel van taal als beJijdenis
te elimineren en ongeacht deze verschillen
alle protestanten in een kerkstructuur op te
vangen. DuideJijk is hierbij dat de ideeen,
die Repelaer van Driel al in oktober 1815
had gelanceerd, waren aanvaard. Er zouden dus in dit deel van het koninkrijk geen
Nederduitse en Waalse, maar ook geen hervormde of lutherse gemeenten meer zijn.
Voortaan bestonden er nog slechts krachtens deze regeling Protestants geheten gemeenten.
Dit vormde wei de belangrijkste afwijking van het landelijk patroon. De verkIaring daarvoor moet uiteraard gezocht worden in de geringe aantallen protestanten,
zodat het de regering onmogeJijk leek nog
met deze verschillen rekening te houden,
hetgeen elders in het land wei was gebeurd.
Slechts een uitzondering was voorzien
en wei voor de stad Maastricht, waar de
lutherse gemeente gehandhaafd werd. Het
was vermoedelijk niet het aantallidmaten
dat daarvoor de doorslag had gegeven,
want volgens een gedetailleerde opgave
van 21 juni 1816 werd het totaal daarvan op
225 becijferd, terwijl volgens een opgave
van omstreeks dezelfde datum in Vaals
het totaal van 199 lutheranen daar niet
zover onder lag. Desondanks moesten deze
Vaalse lutheranen met de 203 gereformeerden een gemeente gaan vormen, terwijl die
van Maastricht hun zelfstandigheid mochten behouden.l! Het verschil dat de door-
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slag gaf was de omstandigheid dat de gemeente van Maastricht nog over een eigen
predikant beschikte'f en die van Vaals niet.
In die richting wijst artikel 18 van het bewuste Koninklijk Besluit, dat luidt als voigt:
"Met uitzondering der Stad Maastricht,
waar zich als nog eene afzonderlijke
Luthersche Gemeente en Predikant bevinden, zullen de Predikanten in de Zuidelijke
Provincien niet alleen de Hervormden,
maar aile andere Protestanten als leden
hunner Gemeenten aanmerken en in derzelver behoeften naar vermogen voorzien",
Deze uitzonderingspositie van de lutherse gemeente van Maastricht was niet
volle dig. Artikel 19 bepaalde immers dat
alle protestante kerken in de Zuidelijke
Provincien zouden worden gebracht onder
twee classes, te weten die van Brussel en
Maastricht. Ook de lutherse gemeente van
Maastricht zou bijgevolg onder de class is
van Maastricht moeten komen.P
De afbakening van deze classis zou
overigens nog nader geregeld moeten worden.l? maar zoveel was wei duidelijk dat
deze geen rekening zou behoeven te houden met de grenzen der provincies, zoals
dit elders in het land wei het geval was. Opnieuw was het geringe aantallidmaten der
gemeenten daarbij in het geding. Hetzelfde
geldt voor het overkoepelend orgaan,
waaronder beide classes zouden komen.
Dit zogeheten Provinciaal Kerkbestuur zou
feitelijk zijn gezag gaan uitoefenen over al
de zuidelijke provincies tezamen. Het mag
tekenend heten voor de onderlinge verhoudingen dat in artikel 20 werd vastgelegd, dat dit kerkbestuur de naam zou
gaan voeren van Provinciaal Kerkbestuur
van Limburg enz., ongetwijfeld om daarmee recht te doen aan de provincie, waarin
de meeste en de belangrijkste van de bedoe Ide gemeenten gelegen waren met
bovendien de oudste rechten, terwijl het
'enz.' verwees naar de overige gemeenten
in de andere provtncies.P Beide classes
zouden verder nog krachtens artikel 19
"een gemeenschappelijk middelpunt hebben, en in verband gebragt worden met de
Kerken der Noordelijke Provincien",
Was met dit alles het algemeen patroon
van organisatie vastgelegd, de verdere
detaillering van de verschillende gemeenten maakt duidelijk dat men wei degelijk
rekening wilde houden met de bestaande
werkelijkheid. Niet aileen werd vastgelegd,
welke gemeenten een predikant toegewezen kregen, maar nauwkeurig werd aangegeven, welke taal of welke talen deze
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predikanten dienden te beheersen. Ik laat
hier tot besluit deze gegevens volgen onder
toevoeging van de getallen der lidmaten
per gemeente. Deze getallen konden ontIe end worden aan het dossier dat aan het
Koninklijk Besluit ten grondslag had gelegen. Ik gebruik hierbij de volgorde, waarmee het Koninklijk Besluit overeenkomstig
de provincie-indeling de namen van de
gemeenten en de vereisten voor iedere
daaraan verbonden predikanten opsomt.
IN DE PROVINCIE ZUID-BRABANT
Brussel, twee Nederduitse Predikanten en
een Fransch Hoogduitsch Predikant (620)
IN DE PROVINCIELIMBURG
Maastricht, drie Nederduitsche Predikanten, een Fransch Predikant en een Hoogduitsch (Luthers) Predikant (1550)16
Venlo, een Nederduitsch Predikant (260)
Gennep, een Nederduitsch Predikant
(120)17

Stevenswaard, een Nederduitsch Predikant
(70)

Urrnond, een Hoogduitsch Predikant (180)
Sittard, een Hoogduitsch Predikant (60)
Geul en Beek, een Nederduitsch Predikant
(110)
Meerssen, een Nederduitsch Predikant (80)
Heerle, een Predikant voor de Hoog- en
Nederduitsche talen (110)
Valkenburg, een Nederduitsch Predikant
(60)
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"Gezigt op de Fluweelen Burgwal" te Den
Haag met het gebouw
van het "Departement
voor den Hervormden
Eeredienst" in de eerste
helft van de negentiende eeuw.

toe. Krachtens al eerder gevallen beslissingen zouden de predikanten van Brussel
2000 of 1500 gulden ontvangen, die van
Maastricht 1400 gulden, terwijl om persoonlijke redenen aan ds. Verloren een bedrag van 1762,10 en aan ds. Danzmann
1000 gulden was toebedacht.P Die van
Venlo zou 1100 gulden ontvangen, terwijl
IN DE PROVINCIE LUIK
aan de predikant van Antwerpen 1600 gulVerviers of Hodimont, een Predikant voor
den en aan die van Gent 1400 gulden was
de Hoogduitsche en Fransche talen (130)20
toebedacht. Voor alle predikanten was de
vrije bewoning van de pastorie voorzien of,
wanneer de gemeente niet of niet meer
IN DE PROVINCIE OOSTVIAANDEREN
Gent, een Nederduitsch Predikant (110)21
over een pastorie beschikte, werd hun een
huursubsidie van 100 gulden per jaar toeMaria Hoornbeke, een Nederduitsch Predikant (190)
gekend.
Andere financiele voorzieningen werden getroffen voor emeriti-predikanten en
IN DE PROVINCIE HENEGOUWEN
de predikantsweduwen, terwijl voor alle
Rongy, een Fransch Predikant
Dour, een Fransch Predikant
(beide gegemeenten toelagen werden verleend voor
andere kerkelijke bedienaren, varierend
me en ten samen 600)
van 100 tot 800 gulden per jaar. De meeste
gemeenten konden met onmiddellijke
IN DE PROVINCIE ANTWERPEN
ingang van deze voorzieningen gaan
Antwerpen, een Predikant voor de Hoogprofiteren. Herderloos waren echter de
en Nederduitsche talen (150)
gemeenten van Stevensweert, Meersen,
Het totaal der gemeenten bedraagt 20 of Valkenburg, Verviers of Hodimont, Maria
Hornbeke, Rougy, Dour en Antwerpen,
21. terwijl 26 predikanten waren voorzien
terwijl in Brussel twee van de drie prediop een totaal van ruim drieduizend lidkantsplaatsen vacant waren. Voor deze gematen (in de bijbehorende statistiek wormeenten was het van levensbelang dat zo
den er nog tweehonderd
over de andere
provincien verspreid genoemdl.F
Het lag
spoedig mogelijk een predikant zou worden benoemd. De verder voorziene organiin de bedoeling
de gemeenten
in de
saties, zoals het Provinciaal Bestuur van
provincies
Limburg en Luik onder de
Limburg enz. en de beide classic ale beclassis Maastricht te brengen, terwijl de
sturen evenals de daaronder ressorterende
gemeenten in de overige provincies onringbesturen zouden slechts gaan functioder de classis van Brussel gingen ressorneren, nadat de benoemingen hadden
teren.
plaatsgevonden. Artikel21 bepaalde daarEnkele opmerkingen over de financiering omtrent dat de benoemingen voor de
eerste maal vanwege de koning zouvan dit alles
den geschieden "op de voordragt van het
Opvallend is dat in de opsomming slechts Departement voor de zaken der Hervorrneen tweetal gemeenten als combinatie- de Kerk",
gemeenten zichtbaar wordt, te weten Geul
Ik acht het niet no dig de gang van zaken
met Beek en Eijsden met Dalhem. Wat verder te vervolgen. De opzet van deze bijde hoogte van de jaarwedde voor de pre- drage was beperkt tot gebeurtenissen die
dikanten betreft werd dit echter niet voor een zekere gelijkenis vertoonden met de
Geul en Beek voorzien, maar wei van recente totstandkoming van de PKN en
toepassing geacht voor de predikanten daaraan lijkt het hier meegedeelde te volvan Eijsden met Dalhem, voor de gemeendoen.
te van Vaals en die van Verviers of HodiProf D,: w.A.f, Munier ss.cc (1919) studeerde
mont.
De predikanten van een dergelijke ge- kerkgeschiedenis aan de Universitas Gregocombineerde gemeente zouden een jaarriana te Rome. Hij is emeritus hoogleraar
wedde van 900 gulden ontvangen, terwijl kerkgeschiedenis aan de Hogeschool, later
Universiteit voor Theologie en Pastoraat te
die van de gewone gemeenten 800 gulden
was toebedacht. Nog beter waren de predt- Heerien. Adres: Seminarieweg 26, 4854 ZG
kanten van de stedelijke gemeenten er aan Bavel.

Gulpen, een Nederduitsch Predikant (60)
Vaals, een Predikant voor de Hoogduitsche
en Fransche talen (290)18
Eysden, een Nederduitsch
Predikant, die
tevens den dienst in de Fransche taal te
Dalhem in de provincie Luik zal verrigten
(60)19
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Noten:
blijft: J.C.A. van Loon, Het Algemeen
Reglement vall 1816, Wageningen 1942; over de context waarin het tot stand kwam zie: A.J. Rasker, De
Nederlandse Heruormde Kerk uanaf 1795. Haar geschiedenis ill de negentiende ell tiuintigste eeuw,
Kampen 1974, het onderdeel: De kerk tijdens Revolutie en Restauratie, 19-35.
2. Toegespitst op Limburg wordt deze overgang uitvoerig beschreven door Winifred Ubachs, De Nedermaas niernandsland 1814-1815, in: PSHAL 100
(1964)149-226 met statistiek voor de vroegere Generaliteitslanden.
3. Biografische bijzonderheden:
NNBW, III, Leiden
1914,1071-1072
(Zuidema)
4. Zie voor het hier volgende:
J. Reisrna-Ll.indeboom, Geschiedenis van de Hervorming ell de Heruormde Kerk der Nederlanden, 's-Gravenhage 1949
(5), hfdst. XVII Onder de zorg van Koning Willem I,
417-435.
5. Hiervoor zij opnieuw verwezen naar de studie van
VanLoon.
6. Over hem informeert nog steeds overvloedig C.w.
van Pape, Het [even en werken van J.D. janssen,
's-Hertogenbosch 1855.
7. De voornaamste stukken over het hier volgende
zijn te vinden in een dossier bij: NA, SS inv.nr 181,
exh. 7 januari 1816/1.
8. Deze rapportage bevindt zich in het in noot 7 gemelde dossier.
9. Zelfde opmerking als in noot 8.
10. Een gedrukt exemplaar van dit K.B. in: RAL, ach.
CL(cassis) Ma(Maastricht),
inv .. nr 46 onder ingekomen stukken; ook in: Handboek voor Heruormde
Predikanteti (samengesteld door G. van der Tuuk) I,
Leeuwarden 1920, 79-86; grotendeels ook in: Gedenkboek Heruormde Gemeente Maastricht, Maastricht 1932, 328-331.
11. Cijfers ontleend aan: RAL, archC1Ma, inv.nr 133
ingekomen stukken 1816-1824; bijzonderheden over
de gemeente Vaals onder dit bewind besprak ik het
onderdeel: Het verenigd Koninkrijk (1815-1830),
211-214 van: Kerken en kerkgangers in Vaals van de
Staatse tijd tot op heden, PSHAL 136/ 137 (2000/2001)
85-262.
12. Dat was EW. Danzmann,
predikant van deze gemeente van 1806-1828; zie het Gedenkboek in noot
10 vermeld. 375-376.
13. Zij kwam onder den offlcielen naam van 'de Protestantsche Hoogduitese gemeente binnen Maastricht' onder het hierna te noemen provinciaal kerkbestuur van Limburg enz. te staan, schrijft J. Loosjes
in genoemd Gedenkboek, a.w., 276.
14. Dat gebeurde
per ministeriele dispositie van
9 mei 1816 met de oprichting van twee ringen in de
classis Brussel, te weten de ring van Brussel en die
van Antwerpen, terwijl de class is Maastricht drie ringen omvatte: de Noordring van Maastricht, de Zuidring van Maastricht en de ring van Venlo. Zij worden beschreven in het genoemde Gedenkboek 331.
De class is Maastricht werd daarmee een geheel
andere dan de classis Maastricht en de Landen van
Overmaas die in de Staatse tijd was gevestigd.
1.

Klassiek

Zie verder: Le protestantisme

a Bruxelles des origines

a la mort de Leopold I, Bruxelles

1980, vooral43-46 ;
en T.L. KorporaaJ, Na duisternis licht. Protestanten in
Zuid-Limburg op weg naar 2000. Eindhoven 1994.
15. Het enz. wees op de zeven overige provincien van
de Zuidelijke Nederlanden, t.W. West-Vlaanderen,
Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Zuid-Brabant, Hcnegouwen, Namen en Luik, waar op een enkele uitzondering na kieine tot zeer kleine gemeenten waren gevestigd.
16. Feitelijk zouden in Maastricht
drie gemeenten
blijven voortbestaan onder de tot dan toe gebruikelijke denominaties.
17. De gemeente van Gennep had evenals die van
Stevensweert en Urmond gedurende heel de Staatse
tijd onder andere classicale verbanden geressorteerd. Dat was ook van gelding voor de steden Venlo
en Sittard.
18. Voor Vaals zou dit de ondergang van de Waalse
gemeente inluiden, zie L. Aalders, Eeglise eteinte dite
I'Eglise uiallonne reformee de Vaals, in: Bulletin de la
Commission d'Histoire des Eglises Wallonnes, Iv, 3
(1930) 6-12. Ook het aantal Duitstalige kerkgangers
Jiep door de grotere vrijheid in Aken en Burtscheid
sterk terug; zie daarvoor mijn eerder geciteerde bijdrage over Kerken en kerkgangers in Vaals.
19. Dat was ds. A.A. Wierts van Coehoorn, krachtens
een keizerlijk decreet van Napoleon van 4 februari
1811 tot beide functies aangesteld,
die hij wat
Dalhem betreft tot in 1827 zou blijven uitoefenen;
zie W.A.J. Munier, Complicaties bij het simultaangebruik van de Sint Christinakerk in Eijsden in het laatste kuiart vall de achttiende eeuw, in: Uit Eijsdens
verteden, december 1992, nummer 60, 8-21, vooral
17-18 en de opmerkingen aldaar over de eigen
Waalse gemeente van Eijsden.
20. Bijzonderheden
over deze gemeenten in: Protestantisme aux frontieres. Le Reforme dans le duche de
Limbourg et dans la principaute de Liege (XVIe-XIX
steeles). Actes de colloque, rassernbles par Philippe
Denis, Aubel 1985.
21. Over deze en de hier volgende gemeenten:
E.
Pichal, De geschiedenis vall het Protestantisme in
vlaanderen; Antwerpen 1975.
22. Krachtens art. 13 van het KB van 16 april 1816 en
een aanvullende KB van 4 mei 1817 werden nog een
tiental predikanten voor garnizoensplaatsen benoemd, Pichal, a.w., 160. Dat waren plaatsen waar
geen hervormde gemeente gevestigd was. Waar dit
wei het geval was zouden de militairen op de geestelijke verzorging van de plaatselijke predikant of
predikanten zijn aangewezen. De Lutherse predikant van Maastricht kreeg behalve de zorg voor de
militairen van zijn denominatie in Maastricht de opdracht ook in Venlo enige zorg voor de militairen
aldaar uit te oefenen. Ook daar werd dus rekening
gehouden met het eigen karakter van de Lutherse
Christenen onder hen. Gedenkboek enz., 376.
23. Ds. Verloren kreeg dit bedrag toegewezen wegens
bijzondere verdiensten, terwijl ds. Danzmann op
3 januari 1815 een bedrag van slechts f 625,- zou
krijgen, hetgeen reeds op 13 oktober daaropvolgend
tot f 1000,- werd opgetrokken. Gedenkboek enz.,
376.
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Een asielzoeker die ingeburgerd raakte:
David Martin (1639-1721) II
ER.J. Knetsch

nemendheid van het geloof en van zijn gevolgen." Deze hebben ongetwijfeld een
aaneensluitende serie gevormd, slechts
onderbroken door 'feeststoffen' en catechismuspreken. Zijn laatste preek, gehouden zondag 7 september 1721, zijn 82ste
verjaardag, was volgens de overlevering
een catechismuspreek en behandelde de
vierde afdeling van de Catechismus van
Geneve, waar over Schepping en Voorzienigheid wordt gesproken.?
Over het geven van catechisaties voor de
opgroeiende jeugd horen wij bij Martin
niets. In de Waalse kerk te Rotterdam was
het een massale toestand: de kinderen
dienden aan het begin van de dienst voor
de preekstoel de vragen - dat wil zeggen de
antwoorden - op te dreunen. Hierbij hield
de schoolmeester orde." Het is moeilijk
voorstelbaar dat de hoogbejaarde Martin,
van bijna al zijn taken ontheven, nog een
dergelijke lawaaiige krachtproef he eft
moeten doorstaan. Een vorm van catechese waarvan, naar mijn indruk, juist bij
David Martin vaker sprake is, is het priveonderricht van volwassenen die tot de gereformeerde kerk willen overkomen. Vanaf
1706 tot en met 1711 waren dat er zeven,
meest Fransen van rooms-katholieken
huize, eenmaal een Portugees (Thomas de
Sylva uit Lissabon) en eenmaal een gereformeerd gedoopte die sinds 1685 rooms door
het leven was gegaan, maar na 25 jaar toch
nog "de waarheid van de gereformeerde
religie" ontdekte, daarin dus bijgestaan
Werkzaam in Utrecht
door David Martin. In dit rijtje hoort ook de
"anabaptiste", dus doopsgezinde AmsterHet werk van een toenmalige predikant be- dammer Jan van Lennep thuis, die gerestond voor een groot deel uit het lei den van formeerd wilde worden en door diaken
kerkdiensten. Deze werden niet alleen op Gerard van Poolsum bij David Martin was
zondag, maar ook op werkdagen gehougebracht. Hij wilde om redenen van privacy
den. Uit bewaard gebleven preken van zijn nieuwe geloof in Utrecht bij de Walen
Martin en anderen blijkt dat deze voor belijden en dat niet publiek maar voor de
onze begrippen lang waren. Martin heeft kerkenraad. Dit werd hem in november
twee bundels uitgegeven. Hierin vindt men 1707 toegestaan, zoals dat ook bij enkele
respectievelijk acht bij verschillende ge- van de bovengenoemde rooms-katholielegenheden gehouden preken, zoals de ken gebeurde."
eerste, die hij op een vastendag kort na zijn
Merkwaardig is dat de kerkenraadsaankomst in Den Haag gehouden heeft," notulen van de Utrechtse Waalse kerk de
en twintig over Hebreeen 11, over de uit- to elating tot het Avondmaal van "geexami-

n het eerste artikel over David Martini
zagen wij dat deze predikant tot tweemaal toe een benoeming tot hoogleraar
afsloeg. De eerste maal was in 1681 toen hij
nog in het Zuid-Franse dorp Lacaune
stond, de tweede maal toen hij, reeds als
'gevlugte Fransche predicant' in Utrecht
wonend, een beroep naar de Waalse Kerk
aldaar prefereerde boven de benoeming tot
hoogleraar te Deventer, waaraan trouwens
het beroep tot Franstalig predikant gekoppeld was. Dit gebeurde in maart 1686.2 Hij
was toen met zijn vrouw goed vier maanden in de Republiek. Hun kinderen hadden
zij in Frankrijk moeten achterlaten.
Hoewel in onze ogen de sprong van een
flinke dorpsgemeente in de eigen geboortestreek naar een plotseling fors gegroeide
stadsgemeente in een vreemd land groot
moet zijn geweest, bemerken wij bij Martin, evenals bij de meeste van zijn lotgenoten, heel weinig van aanpassingsproblemen. Martin vormt overigens in zoverre
een geval apart, dat er over zijn Nederlandse tijd een seriele bron bewaard is gebleven: zijn vanaf begin maart 1686 met sterk
wisselende frequentie volgehouden correspondentie met Gijsbert Cuper, de geleerde burgemeester van Deventer, die
eerst met diens dood, op 22 november
1716, ophield." Ook het notarieel archief
van Utrecht biedt gegevens uit opeenvolgende momenten van zijn leven. Hierin is
Martin niet uniek.?

I

8

neerde" catechisanten nooit melden. Wei
wordt veelvuldig de schuldbelijdenis van
afvalligen geregistreerd. Hierin weerspiegelt zich de voortgaande refuge: Hugenoten die onder druk van de 'dragonnades'
rooms-katholiek geworden waren, weten
over de grens te komen en vragen wederopneming in hun oude kerk. En zo komt
David Martin reeds in juli 1686 een goede
kennis tegen: de 'Marquis Barrez de Bousson de La Caune en Languedoc' (!) erkent te
zijn afgevallen uit vrees voor de vervolgingen en wordt weer in genade aangenomen.l?
De mededeling van Is.-Fr. Claude dat
Martin trouw huisbezoek deed bij al zijn
Iidmaten, van welke rang of stand ook.'!
geeft te denken. De Rotterdamse Walen
volgden destijds nog het oude gereformeerde gebruik: het 'consistoire' zond
tegen dat het Avondmaal gevierd zou worden de predikanten, ieder met een ouderling, hun wijken in. Dezen moesten dan de
lidmaten tot het Avondmaal nodigen en
eventuele beletselen wegnemen of, als
deze te ernstig waren, degenen die dat aanging vermanen om, zolang de beletselen
bleven bestaan, juist niet 'aan te gaan'.
Buren- en familieruzies, drankmisbruik
maar ook financiele insolvabiliteit (een
faillissement bijvoorbeeld) vormden onder
meer zulke beletselen. Het kwam er dus op
aan, die twisten bij te leggen, dronkaards
tot matiging aan te sporen en failliete
koopJieden te laten beloven, hun schuldeisers zo spoedig mogelijk tevreden te stellen. Het valt op dat ten tijde van Martins
ambtsbediening in de Utrechtse 'Actes du
Consistoire' van zulke maatregelen niet gerept wordt. Hieruit kan op zichzelf niets
geconcludeerd worden. De Utrechtse notulen zijn uiterst selectief in hun verslaglegging, en dus is het goed mogelijk dat
men dit soort zaken onderling regelde zander dat de Acres' deze vermelden. Maar
dan rijst de vraag wat Is.-Fr. Claude zijn
voogd he eft zien do en en, meer nog, horen
vertellen. Trok David Martin er, overeenkomstig later gebruik, wellicht zelfs in zijn
eentje op uit om de nodige gewijde visites
af te leggen? Zelfs dit is niet vast te stellen,
al tendeert Claudes uitspraak wei in deze
richting.
Flitsen uit het leven van David Martin in
Utrecht
Op een van de punten waarover de 'Actes
du Consistoire' van Utrecht wei uitvoerig
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zijn, de zogenaamde Instructies voor de
afgevaardigden naar de Waalse synoden,
zal nog afzonderlijk teruggekomen worden. Hier worden eerst momenten uit het
verdere leven van David Martin behandeld
die op een of andere wijze, meest in zijn
correspondentie, gedocumenteerd zijn. Zo
bijvoorbeeld zijn reeds aangestipte bedanken voor de eervolle aanstelling te
Deventer. Hij begon met op 28 februari
1686, in een brief aan Gijsbert Cuper, zijn
dank te betuigen voor de op 16 februari
afgekomen benoemingen. Deze schrijft
dan op vrijdag 8 maart uit Den Haag, waar
hij als Overijssels vertegenwoordiger in de
Staten-Generaal vaak verbleef, dat hij
eerstvolgende dinsdag of woensdag naar
Utrecht zal komen voor verder overleg, en
dat Martin tot die tijd met de Utrechtse
heren geen afspraken moet maken over
een mogelijke positieverbetering.V
Dit bliksembezoek heeft niet geholpen:
David Martin bleef in Utrecht. Hij zou daar
voor een aantrekkelijk salaris-" predikant
worden van de Waalse Gemeente en, hoewei niet tot hoogleraar benoemd, ook
mogen doceren. Dat de Utrechtse machthebbers hem geen verlof gegeven zouden
hebben te vertrekken, is een uitvlucht die
juist Cuper direct doorzien moet hebben.
In de Republiek kon men, zeker als het om
een positieverbetering ging, gaan en staan
waar men wilde. Maar Martin moet beseft
hebben dat het daar " ... ou CIa providence)
m'avoit ouvert la premiere retraite'<? goed
toeven was: een stadsgemeente met twee
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collega's, rondom een volwassen universiteit en gelegen middenin de Republiek
ging toch boven het perifere Deventer met
een nog te institueren Waalse kerk en
slechts een Athenaeum als ins telling van
hoger onderwijs. Dat Cuper zijn keus zou
billijken heeft Martin mete en beseft. Niet
alleen heeft hij het in de definitieve
bedankbrief van 30 maart 1686 over een

passage uit een werk van Tertullianus, de
oud-christelijke voorman en schrijver
van felle traktaten, die zij kennelijk al
samen hadden besproken, maar bovendien beveelt hij een neef van hem, Jean
Cordes, aan voor een plaats onder de door
Overijssel opgevangen refugie- predikanten. Cupers antwoord toont Martins gelijk:
na de spijt van de Deventer magistraten
uitgedrukt te hebben meldt hij vanuit
Zwolle, waar hij kennelijk de landdag bezocht, dat hij Cordes bij de stad Zwolle en
de drosten heeft aanbevolen en dat de uitleg van Tertullianus hem ingenieus voorkomt.t> Hiermee is de toon voor de verdere
briefwisseling gezet: zakelijke onderwerpen en geleerde discussies wisselen elkaar
af.
Voorlopig overheersen de eerste. Zo
doet Martin een goed woordje voor ene
Terondet.l'' en spreekt hij een brief later
voor het eerst over "votre Harpocrate", Het
zou niet voor het laatst zijn: de uitgave van
dit werk door de Utrechtse Academiedrukker Frans Halma zou nog veel vragen van
Martins inzet als corrector en zelfs min of
meer als zaakwaarnemer voor Cuper. De
vermelde brief geeft hij mee aan Isaac
Lavernhe. Deze gewezen predikant van
Revel (Martins geboorteplaats) was, nadat
Henri Philipponneau de Hautecourt een
leerstoel te Franeker boven die te Deventer
verkozen had, in deze plaats benoemd. Hij
ging daar nu heen om Cuper hiervoor te
bedanken. Op zijn beurt dankt Martin, nog
steeds in dezelfde brief, Cuper voor diens
zorgen voor Jean Cordes. Uit Cupers reactie
blijkt dat hij nog niet tevreden is over het
drukken van zijn boek: in het eerste vel,
door Martin niet gezien omdat "Mr. Voet"
hiervoor gezorgd had, had hij twee gemene
drukfouten ontdekt.F
Pas na overleg met Halma, waarbij de
illustraties wat problem en gaven waarover
Graevius, beroemd filoloog en hoogleraar
te Utrecht, wordt geraadpleegd, komt het
werk gereed. Op 4 maart 1687 kan David
Martin Cuper bedanken voor het prachtige
geschenk: de Harpocrates.P Hij deed dit
met zoveelloftuitingen dat Cuper reageer-
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de met: "U doet mij blozen", Hiermee komt
iets aan het licht van de onbalans in de
wederzijdse verhoudingen. Cuper mag dan
steeds de "vriendelijke professor" gebleven
zijn, voor David Martin, wiens vader toch
ook burgemeester was geweest, bleef hij
voor alles de regent-met-veel-invloed, die
hij met het oog op gunsten pluimstrijkend
benaderde. En gunsten had hij meer dan
ooit no dig. Zijn kinderen hadden hem geschreven - dat was dus mogelijk - dat zij
waren opgepakt bij pogingen Frankrijk te
verlaten. Hoewel zij niet rooms-katholiek
waren geworden had men hen niet gevangen gehouden. Nu ontsnappen over land
niet gelukt was, wilden zij proberen over
zee weg te komen. Voor deze onderneming
dacht David Martin Gisbert Cuper te kunnen inschakelen. Dus lanceerde hij in
dezelfde brief het verzoek aan Cuper of deze zijn relaties bij '1' Amiraute' niet ertoe
wilde brengen, het droevig lot van zijn kinderen te keren. Als er nu eens een marineschip naar La Rochelle voer om ze daar op
te pikken? Cuper antwoordt per kerende
post dat dit vragen zou zijn om diplomatieke moeilijkheden en dat een oplossing
op lager niveau meer kans van slagen had.
Martin moest in Rotterdam of Amsterdam
(deze volgorde!) zelf een 'capitaine' in de
arm nemen om die klus te klaren. Hij,
Cuper - hier komt de 'vriendelijke professor' om de hoek kijken - zou daar graag
voor gezorgd hebben als hij het eerder geweten had: hij was net terug uit Amsterdam!",
Of Martin deze raad ter harte heeft genomen, is niet geheel duideJijk maar wei
waarschijnlijk. In de correspondentie, die
minder frequent wordt, vinden wij er een
goed jaar lang niets meer over. Wei wordt
opnieuw een familielid geprotegeerd,
Francois Cordes, afkomstig uit Mazamet,
een neefje van Jean. Francois was in Franeker afgestudeerd en ter synode van Den
Bosch, september 1687, tot proponent bevorderd en dus beroepbaar. Helaas, vacatures waren er bij de overvloed aan refugiepredikanten nergens. Dus moest de
betrokkene in Franeker blijven, heel studentikoos maar wei in armoede. Nu was in
Deventer plotseling overleden de hulpprediker Charles des Touches. Zou, zo
vraagt Martin, Cuper als burgemeester
diens plaats niet aan de jonge Cordes kunnen geven? Cuper antwoordt, overigens
eerst na een tweede brief van Martin, dat
als het zo eenvoudig lag, de betrokkene
allang in Deventer was geweest. Maar de
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zaken staan er, dank zij Martins mondeling
en schriftelijk aandringen en het lobbywerk van de Zwolse Cordes, zeker goed
voor. Inderdaad is Francois naar Deventer
verhuisd en heeft daar uitstekend werk verricht.20

In dezelfde brieven duikt intussen een
nieuw project op: Cuper wilde de bronnenpublicatie van de bekende, in Parijs werkzame rooms-katholieke canonist en kerkhistoricus Etienne Baluze (1630-1718),
Lactantius'De rnorte persecutorum, 1680,
opnieuw uitgeven, voorzien van eigen
noten en die van anderen. Heeft David
Martin op een of andere manier tot deze
'anderen' behoord? Deze vraag is, zoals zal
blijken, pikant. Intussen had de zo vurig
verhoopte familiereiinie bij de Martins
plaatsgevonden. Zeer tot zijn spijt had de
blijde vader dit niet persoonlijk aan Cuper
kunnen meld en: zij waren elkaar misgelopen toen Cuper, zoals gebruikelijk, op weg
tussen Den Haag en Deventer te Utrecht
overnachtte. Nadat hij dit van 'Baudry', de
enige refugie die in Utrecht een leerstoel
gekregen had, verno men had schreef Martin aan Cuper een dankbetuiging voor
diens inspanningen Francois Cordes naar
Deventer te halen en berichtte hij hem
tevens dat hij kort tevoren zijn kinderen
had mogen omhelzen. Zij waren thuis, en
Martin hoopte spoedig met zijn oudste
zoon Cuper te kunnen begroeten. Overigens: juist in die eerste week van mei 1688
moest hij, samen met ouderling Isaac
Broudelet, als afgevaardigde van Utrecht
naar de synode van Kampen. Er werd dus
enig geduld van Cuper gevraagd.sAfnemend contact met Cuper
Geduld moest Cuper trouwens ook hebben
met de uitgave van zijn aantekeningen
("notae") bij het geschrift van Lactantius.
Dit blijkt uit de verdere briefwisseling,
waarvan de frequentie overigens, zoals
gezegd, terugloopt. De laatstgenoemde
brief, die ook een herhaald aanbod van
Martin inhoudt, Cuper te help en waar dat
no dig is, werd niet schriftelijk beantwoord.
Ongetwijfeld hebben zij elkaar wei gesproken, zij het dat dit niet blijkt uit Martins
volgende briefje: de op 31 december 1688
verzonden Nieuwjaarswensen. De reactie
van Cuper is interessant. Op 9 januari 1689
wenst hij Martin alle goeds tijdens het woeden van de storm, ontketend door de handlanger van de Antichrist. Dit slaat op Lodewijk XlV en de oorlog van de Liga van
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Augsburg, in november uitgebroken nadat
de Palts al eerder door Franse troepen geterroriseerd was en in Engeland de Roemrijke Omwenteling geslaagd. Lodewijk
voert deze vreselijke krijg, vindt Cuper,
tegen allen die zijn streven naar de "monarchie universelle" dwarsbomen. Ongetwijfeld verwoordt Cuper hier wat alle regenten
op dat ogenblik dachten, zij het dat hij als
vurig Orangist en overtuigd gereformeerde
het wellicht wat scherp neerschreef."
Cuper had intussen nog iets anders op
zijn hart: hij vraagt vierkant waar de Lactantius van Baluze blijft die volgens Halma
allang klaar had moeten zijn. Dit zit hem zo
hoog dat hij toevoegt, er ook Graevius en
Baudri over geschreven te hebben.P Zijn
eigen bijdrage is allang ingeleverd, dus
had den de anderen, Baudri voorop, ook
meer tempo behoren te maken. Nu zij dit
niet hebben gedaan had hij, Cuper, ook
meer tijd kunnen nemen voor het bijschayen van zijn aantekeningen. Aangenomen
moet worden dat Martin hier mondeling
op gereageerd he eft, al kan hij het antwoord ook aan de anderen overgelaten
hebben. Zijn volgende brief, 30 juli 1689,
bevat aileen zijn condoleance bij het overlijden te Den Haag van Cupers echtgenote
Alida van Suchtelen (7 september 1649 - 9
juni 1689), waarna hij, 31 december 1689,
de gebruikelijke nieuwjaarswensen verzendt, in deze zware tijden zo hard nodig.
Cuper antwoordt hoopvol met de wens
dat de refugies nu betere tijden tegemoet
mogen gaan, terug in hun vaderland, en
men vraagt zich af welke grond hij daarvoor had. In januari 1690 stonden de krijgskansen, waarover hij uitstekend was ingelicht, niet zo goed. Waarschijnlijk vinden
wij hier een late echo van de 'profetieen'
van de roemruchte Pierre Jurieu. Deze had
de bevrijding van de Franse Gereformeerde
Kerk op grond van bijbelteksten - met
name Openbaringen 1l:2v. - gesteld op
drieeneenhalf jaar na een catastrofale gebeurtenis - niet perse de Opheffing van het
Edict van Nantes." Of David Martin deze
visie heeft gedeeld, heb ik nog niet achterhaald; wei blijkt hij iets later leerstellig
Iurieus kant te kiezen.
Cuper kan zich er in dezelfde brief, 13
januari 1690, niet van weerhouden, wat
korzelig te doen over Baudri's gepeuter aan
de noten bij de Lactantius, maar blijft
hoopvol: de publicatie komt nu spoedig.
Ook deze verwachting wordt beschaamd:
in de nieuwjaarsbrief van een jaar later, 15
januari 1691, deelt hij mee, Halma per-
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soonlijk onder druk te komen zetten. Nu
Baudri (eindelijk!) klaar is, talmt de drukker.25 Dat kan niet, vindt ook Martin, die 7
februari 1691 bericht, samen met Graevius
Halma flink te hebben aangevuurd. Het
resultaat was overigens dubieus: Halma
zou het werk pas in november 1692 uitbrengen." Was het resultaat van een dringend verzoek dat Martin aan Cuper deed,
beter? Hij roept, in navolging van Isaac
Claude, Cuper op een familielid van hen
beiden financiele ondersteuning te bezorgen. 'Le gentilhomme Des Camboux' zit
met zijn gezin volkomen aan de grond en
behoeft dringend bijstand. Een schriftelijk
antwoord hierop is niet bekend. Het laatste
wat wij nog horen is een hooggestemde
nieuwjaarswens van Martin, 31 december
1691. Daarna is het viereneenhalf jaar stil.
Dit vraagt om uitleg, maar helaas, hoe
welsprekend zwijgen soms is, hier zegt het
niets. Drie mogelijkheden doemen op. Ten
eerste waren de verhoudingen binnen de
Waalse Kerk sinds het uitbreken van de
oorlog gespannen. Martin zat daar, zowel
in zijn kerkenraad als in de syncde, middenin. Ten tweede: ondanks het eerste
punt was Martin met een studieus karwei
bezig, het annoteren van het Nieuwe Testament. En ten derde was er nog iets: zijn
naam wordt in de definitieve bundel Lactantiusstudien nergens verrneld, noch op
het titelblad, noch in het voorwoord, hoewei hij zich er stevig voor had ingezet. Deze
drie punten vereisen een nadere beschouwing.
Spanningen onder de Walen
Hierboven zagen wij dat Cuper op 13 januari 1690Martin toewenste dat hem binnenkort met aile andere refugies een eervolle
terugkeer in het vaderland te wachten zou
staan, dit vermoedelijk als late weerklank
op de 'profetieen' van Pierre Iurieu, Toen
Cuper schreefwaren deze 'gissingen' (conjectures), zoals Iurieu-zelf ze liever noemde, tot een enorme twistappel gegroeid tussen hem en zijn collega en vroegere vriend,
de bekende filosoof Pierre Bayle, die - naar
Jurieu zeker meende te weten - zijn 'gissingen' al begin 1689 onder pseudoniem bespottelijk had gemaakt. In de hooglopende
twist die daarop uitbrak, koos een aantal
vrienden van Bayle, met name leden van de
familie Basnage, zijn partij. Verreweg de
meeste refugies bleven aan Iurieus kant
staan, zo ook David Martin en zijn collega
Michel Ianicon, Maar de oudste en meest
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invloedrijke Waalse predikant te Utrecht,
Elie Saurin, koos voor het andere kamp.
Hij werd zelfs Iurieus hardnekkigste tegenstander, omdat er, me de door een van
Jurieus onbesuisdheden, leerstellige opvattingen in het geding kwamen.
Voor Martin begon de ellen de op de
Waalse synode van Leiden, begin mei 1691,
waar hij tot scriba werd verkozen, naast de
pastor loci Louis Fleury die, naar vrijwel
vast gebruik, voorzitter werd. Dat waren
twee onervaren krachten naast elkaar, en
zij hebben - moet men aannemen - de
grootste moeite gehad de vergadering in
bedwang te houden, waar de zaak-Iurieu,
in plaats van gesust te worden, hoger opliep. Er lag zelfs een gedrukt stuk ter tafel,
speciaal aan de synode gericht, waarin
[urieu ronduit van ketterij werd beschuldigd. Daar het anoniem was, kon men het
plechtig verscheuren, maar de afgevaardigden hadden het wei in handen gehad, en
menigeen wist wie de auteur was: de jurist
Henri Basnage de Beauval, redacteur van
het tijdschrift Histoire des Ouurages des
Sauans/? Het moderamen, voorzitter en
scriba, moest dus op eieren lopen en heeft
dit kunstje niet naar ieders genoegen volbracht. Wei werden zij op de eerstvolgende
synode gedechargeerd, maar hiertegen
rezen protesten die eerst op die van Breda,
september 1692, definitief afgewezen werden, nadat de heren in een gezamenlijk
schrijven de klachten weerlegd hadden.
Als 'Eglise examinatrice' - die geschriften v66r publicatie op leerstellige zuiverheid moest onderzoeken - was het
Utrechtse 'consistoire' ook in de zaakJurieu betrokken geraakt. Niet alleen rekte
Pierre Jurieu voor zichzelf de regels die golden voor aanbieding van de kopij van geplande publicaties v66r deze gedrukt werden, overmatig op, ook de inhoud van zijn
niet geexamineerde (haast-)werken wekte
weerstand. De anonieme klacht van Henri
Basnage de Beauval werd gedeeld, met
name door Elie Saurin. Dit bleek in november 1691, toen de Utrechtse 'pasteurs' op
een extra vergadering van het 'consistoire'
na lezing van Iurieus geschriften hun
mening moesten geven over diens opvattingen. Ianicon en Martin vonden niet dat
Iurieu onorthodox was, maar Saurin las
lange citaten ("Extraits") voor die het
tegendeel toonden. Na lange deliberaties,
ook op een volgende vergadering, werd er
gestemd; Martin en Ianicon bleken alleen
te staan. De uit 'oude Walen' bestaande kerkenraad volgde en bloc de oudste predi-

kant. In dit alles is bij Martin en Ianicon
niet veel opwinding te bespeuren; wei bij
Saurin, die dan ook spoedig in een hevige
pamflettenstrijd verzeild raakte.s" Het is
duideJijk: na zijns ondanks op de synode
van Leiden en in zijn consistoire erbij betrokken te zijn geraakt, heeft Martin de
kwesties rond Jurieu niet hoog opgenomen. Hierin ligt dus geen reden voor het
stokken van zijn correspondentie met
Cuper, die trouwens vermoedelijk dicht bij
hemstond.
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Het Nieuwe Testament
Er kan nog iets anders gespeeld hebben:
het project waaraan Martin zich juist in
deze periode met grote inzet he eft gewijd,
en dat de synode van Gouda, april 1694, tot
een hoogtepunt in zijn leven maakte. Hem
was op de vorige synode, Nijmegen, september 1693, artikel44, opgedragen te proponeren over Timotheus 2: 5, "De eenheid
van de ene God en van de ene Middelaar".
Het houden van deze preken diende om de
kwaliteit van het predikantencorps op peil
te houden: zij werden bediscussieerd en zo
nodig bekritiseerd. Preek noch discussie
werden ooit vastgelegd, maar deze preek
vormt een uitzondering: Martin nam haar
als tweede op in zijn bundel Sermons." en
betitelt haar als 'preek bij de opening van
de synode van Gouda'. Terecht; men had
hem tot president gekozen. In deze functie
mocht hij de openingspreek houden, en
later in de vergadering aan een candidaat
de handen opleggen, ene Marius Cheder.
Deze ordinatie gaf aan Cherler de bevoegdheid om als veldprediker te gaan dienen
bij de troepen in Piemont, overeenkomstig
de wens van Lord Calloway-". Maar voor
David Martin werd het absolute hoogtepunt artikel25 waar de afgevaardigden van
de 'Eglises examinatrices' meldden dat zij
de aantekeningen bij het Nieuwe Testament, waaraan Martin enkele jaren gewerkt had met het doel deze af te drukken
bij de gangbare vertaling, uitstekend vonden, evenals trouwens de wijzigingen die
Martin ter wille van de duidelijkheid hier
en daar in de tekst had aangebracht. De
synode valt de gedeputeerden bij: dit wordt
een nuttige uitgave! Bovendien verzoekt zij
Martin ook het Oude Testament te annoteren.
Helaas, dit eervolle signaal mocht niet
blijven klinken. Vier maanden later stipuleert de synode van Goes, augustus 1694,
artikel19, dat wijzigingen in de tekst onge-
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wenst zijn. Voorstellen hiertoe mogen
slechts in noten worden vermeld. En dan
blijkt Martin ook maar een mens te zijn. Hij
voelt zich klaarblijkelijk miskend en laat
het werk, dat toch persklaar moet zijn geweest, een poos liggen zodat het pas midden 1696 gedrukt is. Dan zendt hij het toe
aan Cuper met een merkwaardig briefje, 30
juli 1696, waarin hij de kennismaking als
het ware vernieuwt. Het antwoord (23
augustus 1696) gaf hem een opsteker. Immers, Martin laat 17 december 1696weten,
dat Cupers brief hem er toe gebracht heeft,
eindelijk het Oude Testament aan te pakken. Daar was hij na 'de' synode nog niet
aan begonnen. Het is duidelijk, het ingespannen werken aan de bijbel is niet de
reden van het wegvallend contact. Overigens is Cupers antwoord op Martins juist
genoemde brief niet bewaard gebleven. Hij
zendt hem zijn studie Historia trium
Gordianorum+ toe, waarop Martin op 30
juli 1697 met overmatige lof reageert. Dan
blijft het weer drieeneenhalf jaar stil: de
oude vertrouwelijkheid, hoe betrekkelijk
ook, keert niet terug.
Noten bij Lactantius
Is er voor die verkoeling dan geen verklaring te vinden? Misschien niet. Alles bijeengenomen vloeien onze bronnen niet zo rijk
als men zou wensen. Toch is er een opvallend gegeven: het feit dat de correspondentie stil valt juist in het jaar van de publicatie
van de Lactantius. Zoals wij zagen wordt
Martins naam nergens bij de medewerkers
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Bet weg ulugten der Ge-

reformeerdeuyt Vrankrijk, gravure van Jan
Luyken, uit "Geschiedenis van het Edict van
Nantes"van Elie Benoist, Delft 1695.

genoemd, noch op de voorpagina, noch in
het voorwoord. Dit is vreemd, waar Cuper,
behalve met de wei genoemde Graevius en
Baudri, ook met hem openhartig over het
project correspondeerde en hem er ook in
betrok. Sterker nog, hierbij is het niet
gebleven: David Martin heeft zelf eveneens

Cuper schreef. Of tussen deze feiten een
verband bestaat, blijft de vraag.
Kanttekeningen bij de BijbeIstudie

Zoals gezegd zond David Martin in juli
1696 zijn Nieuwe Testament met aantekeNotae, aantekeningen, gemaakt bij de ningen33 aan Gisbert Cuper. Diens reactie
Lactantius, en deze aan Graevius gestuurd gaf hem moed om nu ook het Oude Testadie ze weer aan Cuper he eft laten lezen. Dit ment te annoteren, zoals hij op 17 decemalles staat vast dankzij de postume publica- ber 1696 schrijft. Dan vraagt hij Cuper meteen of deze zijn gunstige oordeel over zijn
tie van Martins bijdrage en van Graevius'
reactie erop, helaas zonder de datum. Die publicatie ook aan "Monsieur de Dickveld"
van de publicatie zegt niets; deze vond wil laten weten. Everard van Weede van
namelijk plaats in het tijdschrift Miscel- Dijkveld, lid van de Staten van Utrecht, is
duidelijk vanaf het begin Martins voorlaneae observationes criticae, jaargang
1739,32 zes jaar dus na de verschijning van naamste patroon in Utrecht geweest.
Claudes biografie. Waarom zijn nu de aanWeer wordt het stil, zoals wij zagen
tekeningen van Martin niet met de andere slechts eenmaal onderbroken voor het
'notae' opgenomen? Men kan, hypothe- schrijven van een hooggestemde dankbrief
tisch, hiervoor een aantal redenen aan- aan Cuper die hem zijn nieuwste boekje
voeren, die elkaar trouwens niet volle dig had toegezonden.s+ Dat hijzelf ook druk in
uitsluiten. Allereerst valt op te merken dat de weer is, blijkt er niet uit. En ook in de
de bundel zeer omvangrijk werd. Dit maak- volgende brief, waarmee hij het contact op
15 januari 1701 weer aanknoopt.P zegt hij
te opname van nog een bijdrage bezwaarlijk en verscherpte de vraag naar de kwa- niets van het karwei dat hij zojuist heeft
liteit van Martins "Notae": brachten deze afgerond, z'n tegelijk in twee talen uitgenaast het opgenomene voldoende nieuwe brachte Historien des Ouden en Nieuuien
gezichtspunten naar voren? Daarnaast kan Testaments, waarin hij ook verhalen uit de
men zich afvragen of Martin zelf wei vol- 'apocryphen' had meegenomen.t" Wei
doende gewicht bezat. In de 'Republiek der meldt hij dat de aantekeningen bij het
Letteren' telden titels destijds nauwelijks, Oude Testament goed vlotten en dat hij, als
maar men moet zeker overwegen of Mar- de ruimte het toelaat, ook enkele 'remartin, die nog niets gepubliceerd had, reeds ques crltiques'F bij de apocriefe boeken
de wei nodige naamsbekendheid bezat om zal plaatsen, hetgeen inderdaad gebeurd is.
naast de grootheden op de titelpagina te Maar dit alles nam veel meer tijd dan hij in
zijn optimisme in 1701 verwachtte, toen hij
figureren. Dit is zeer de vraag.
Hier komt nog iets bij van geheel andere in een brief aan Halma (15 juli 1701) zei dat
orde: Hoe was zijn verhouding tot Baudri, wat hem betreft spoedig met drukken kon
intussen eindredacteur? Paul Baudri be- worden begonnen.P Daar uit deze brief
hoorde door zijn huwelijk tot de Basnage- ook blijkt dat hij nog druk bezig was met
clan. Deze was fel pro-Pierre Bayle en dus literatuuronderzoek - hij nam bijvoorbeeld
Le Clercs Pentateuchstudie door - is niet
even fel anti-Jurieu. Martin daarentegen
kon in Iurieus geschriften geen ketterij ont- duidelijk waarop zijn optimisme berustte.
dekken en stond met de meerderheid der Van spoedig drukken is dus niets gekomen,
refugies rustig maar beslist aan diens kant. zeker niet to en hij ook nog overstelpt werd
Bedenkt men nu dat in 1692 de emoties
met ander werk en veel met ziekte te kamnog hoog opliepen, dan is niet ondenkbaar pen kreeg (aan Cuper, 4 mei 1702). Hierdat de verstandhouding tussen Baudri en mee verontschuldigde hij het lange uitMartin toen slecht was. Eerstgenoemde
blijven van een bedankbrief: Cuper had op
kan er als eindredacteur Martins inzending 9 juli 1701 uitvoerig zijn oordeel gegeven
om afgewezen hebben en had daarvoor de over hem door Martin op 16 juni 1701 met
hierboven genoemde punten als objectieve veel strijkages gestelde vragen. Uit deze
argumenten bij de hand. Nogmaals, dit is vragen blijkt dat de laatste Spaans, Nederhypothetisch; wat zich in werkelijkheid
lands en Engels kon lezen: aan vakrnanhe eft afgespeeld is, bij gebrek aan concrete schap ontbrak het hem niet, evenmin als
gegevens, thans niet vast te stellen. Feit is, Cuper. Een van de belangrijkste vraagdat Martins "Notae" niet geplaatst zijn, feit punten betrof de ligging van Salem, hoofdis ook dat hij een tijdlang niet meer aan stad van het rijk van Melchizedek (Gen.
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14:18, Hebr. 7:1,2).
maal uit.39

Zij komen er niet hele-

dochters zo goed de honneurs hebben
waargenomen. En voorts, Godlof, verloopt
Weer blijft het dan vier jaar stil. In sep- de oorlog gunstig.
Heeft David Martin deze brief niet onttember 1706 echter kan Martin moeilijk
zwijgen: voor het eerst is er een Waalse vangen? Wij kennen hem aileen uit Cupers
synode gehouden in Deventer, waar dank kopie en de publica tie in zijn Lettres. Als hij
zij de inzet van Francois Cordes de Waalse hem wei heeft ontvangen dan is het eenKerk zelfstandig is geworden. Op deze voudig onhoffelijk dat hij vervolgens zes
synode mocht David Martin, als deputaat jaar wacht eer hij opnieuw schrijft. Zelfs als
van Utrecht aanwezig, er getuige van zijn hij niets had gehoord, was het een wonderlijke houding. Zou het kunnen zijn dat,
dat Jean-Jacques Claude tot proponent
werd bevorderd. Helaas was Cuper niet terwijl Cuper het contact meer op prijs ging
thuis: hij vertegenwoordigde de Statenstellen, Martin na de publicatie van twee
Generaal als gedeputeerde aan het Franse meesterwerken, zijn Histoire en zijn Sainte
front; een grote tegenvaller. Wei organi- Bible, zelfbewuster was geworden en
seerden zijn dochters een rondleiding door zwijgend aile protectie van zich afschudde?
zijn enorme bibliotheek, waar David Mar- Zijn gegroeide zelfbewustzijn kan men aftin zich niet kon weerhouden van te kijken leiden uit zijn doen en laten, juist vanaf de
wat Cuper onderhanden had: notities voor tijd dat hij de zeventig levensjaren naderde.
een herdruk van de Harpocrates. Intussen David Martin is gewoon ingeburgerd, en
regende het voortdurend.t?
ontplooit zich verder. Cuper daarentegen,
Wat opvalt is, dat met geen woord gerept jonger dan Martin, is duidelijk op zijn
wordt van de dood van Florence de Maleretour. Hij is allang geen lid meer van de
care, zijn vrouw (27 augustus 1705), noch Staten-Generaal en publiceert evenmin.
van de vorderingen met de Bible, die zo Zijn brieven zijn, naast zijn familie, nu zijn
goed als kIaar bij de drukker lag,41 waar troost. Hij he eft het David Martin dan ook
Martin, uiteraard, een berg correctiewerk ronduit kwalijk genomen dat hij zo lang
aan had gehad. Hij moet er, behalve met niets van zich liet horen.F Deze omkering
Cuper, ook verdere correspondentie over van de onderlinge verhouding is een van de
gevoerd hebben. Hiervan wordt in de Uni- interessante aspecten in beider levens.
Op 2 januari 1707, anderhalf jaar na het
versiteitsbibliotheek te Leiden een voorbeeld bewaard van iemand die zich geen overlijden van zijn vrouw en hoogstwaaringewijde noemt. De refugie Labignotte uit schijnlijk kort na de publicatie van zijn Bible,
Den Haag schreef 18 januari 1706 met het verzoekt David Martin in het consistorie
oog op de komende herdruk van Martins 'Ia maison pastorale', de pastorie aan de
N.T. met aantekeningen, met andere woorNieuwe Gracht, op termijn te mogen
den de Bible, een uitvoerige brief aan Mar- betrekken. Na de dood van Elie Saurin,
tin betreffende de Brie! van Judas, Hierin vrijgezel, in 1703, waren daar diens broer
zegt de schrijver onder veel meer dat hij Francois en zijn zwager, Matthieu Maty, blijyen wonen, na er als refugiepredikanten in
onlangs in een gesprek had opgevangen,
1685 gastvrij te zijn opgenomen.f Martin
dat Iurieu "dans un de ses derniers ouvrages avo it traite de fable I'Epitre de S. Jude", he eft geen haast; hij wil wachten totdat een
dus Iurieu zou deze Brief een fabel hebben
der bewoners zal zijn overleden. Dat hij de
genoemd. Hoewel dit niet geheel uit de claim alvast legt heeft intussen wei een achlucht gegrepen was, gaat Martin hier in zijn tergrond. Hij is, sinds Michel Ianicon op 4
antwoord (4 februari 1706) vrij scherp juni 1705, was overleden, de enige Waalse
tegenin. Hij zegt: dit heeft men van horen predikant van Utrecht en er rijst goede hoop
zeggen, lees er zijn Histoire (Critique) des dat de vacature spoedig vervuld wordt. Het
Dogmes, 24-31, maar op na. Vervolgens is duidelijk: David Martin wil zijn positie als
geeft hij (evenals Iurieu) een uitvoerige ver- eerste predikant ook zichtbaar maken. Het
handeling over de bij Judas voorkomende stadsbestuur komt aan beide wensen tegepassage uit de 'profetieen van Henoch', In moet, door handopening te verlenen (dat
deze brief komt Martins partijkeus voor wi! zeggen financien vrij te maken) voor een
Jurieu helder aan het licht. Cuper, hoewel tweede predikant (waarbij het een beslisver van huis, antwoordt aI op 7 oktober send woordje meespreekt over de persoon
1706 op de brief over de Deventer synode. van de nieuwe man ... ) en door de pastorie
Want weliswaar kan hij in Ath niets nazien,
aan Martin toe te zeggen. En zo is ook in
maar het doet hem deugd dat er een Waalse Utrecht zijn status bevestigd: de predikant
synode in Deventer is gehouden en dat zijn van de (volstrekt Nederlandse!) Waalse Kerk.
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Daarmee is zijn inburgering voltooid. Hoewei hij naar de zeventig loopt ontplooit hij
nieuwe energie. Hij verzuimt geen synodevergadering waarvoor hij aan de beurt is,
hij zit op zijn tijd de kerkenraad voor en vat
moed om preken te publiceren uit zijn gehele loopbaan in de Republiek. Daarnaast
is hij actief als huisvader. Bovendien zal hij
nieuwe correspondentievrienden
vinden,
Andre en Anne Dacier in Parijs, aan wie hij
op 7 januari 1712 vrijmoedig schrijft: "Wij
zijn wei geen Fransen meer [de naturalisatie is allang voltrokkenJ maar onze taal is
ons nog lief". Terzelfder tijd schrijft hi], op
basis van zijn Bijbelstudie, diverse verhandelingen.v' Kortom, hij grijpt de gelegenheid de kroon op zijn werk te zetten met
beide handen aan.
Dit alles is voldoende om een derde aflevering over deze geslaagde asielzoeker te
rechtvaardigen.
Maar er is meer: de reactie
van de Daciers op zijn laatste verhandelingen, ja, hun hele relatie, roept theologie-,
men mag zelfs zeggen cultuurhistorische
vragen op, die een bred ere uitwerking vereisen. Hierover dus deo volente nog een

derde artikel.
F.RJ. Knetsch (1924) is emeritus hoogleraar
in de Nederlandse Kerkgeschiedenis aan de
Rijksuniversiteit te Groningen. Adres: Boerhaaveweg 2, 9761 HB Eelde.
Noten:
I 1 Zie TNK6, aft. 2 (2003) 45-53. Men uerbetere hierin op p. 48, ko!. 2: van protestantsen huize; p. 49, ko!.
2, r. 22 v.o.: schrappen het tweede n i e t / p. 50, ko!.2,
r. 25 V.o.: W a a I s predikant vervangen door: Franstalig pro / p . 51, ko!. I, eind alinea 1: toeuoegen noot
55a. Deze moet luiden: Volgens Van der Spek, Refugies pour la religion', 54, woonde D. Martin in 1705,
to en zijn vrouw overleed, aan de 'Vuyle Siooth',
heden Keizerstraat (zuidelijk deel). Hij is dus v66r
1712 verhuisd naar Nieuwegracht nabij Hamburgerstraat. Dit invoegen p. 53, kol. 2 / p. 51, toevoegen
aan noot 2 t.a.p. / p. 51, noot 9, lees: (ppl) / p. 52,
noot 16: - B 0 r die r schrappen / p. 52, noot 18: aanvullen Cilr. Enc. VI, 19612,516 / p. 53, noot 50: p XX 4
yy, lees: p. 48, ko!. 1. - Na publ. van deelllas ik: Patrick Cabanel, 'Autour du tricentenaire des Camisards (1702-2002): essai de premier bilan', in Bull. de
la Soc. de l'Hist. du Protestantisme Francais 149
(2003) 241-269, met een zeer negatiefhistorisch cordeel over de Opheffing van het Edict van Nantes.
2 David Martin, brieven aan Gijsbert Cuper, burgemeester van Deventer, d.d. 28 II '86, 23 en 30 III '86.zie noot 3.
3 Cuper bewaarde niet aileen ontvangen
brieven
maar ook kopieen van zijn antwoorden zorgvuldig.
Uit deze werkwijze en uit de inhoud van de brieven
valt op te maken dat die van Martin, bewaard in het
fonds-Cuper (sign. 72 C 27, Kon. Bib!., Den Haag),
waarschijnlijk
de volledige serie vormen. Cuper
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reageerde niet op elke brief; van hem zijn 16 in kopie
bewaard gebleven en een in druk, de eerste. De data
van Martins brieven luiden, herleid tot de Gregoriaanse [; huidige) kalender: 28 II '86; 23 III '86; 30 III
'86; 13 IV '86; 22 VI '86; 18 VIII '86; 25 IX '86; 1 I '87; 6
1'87; 4 III '87; 14XI '87; 24 II '88; 2 V '88; 31 XII '88; 30
VII '89; 31 XII '89; 711 '91; 31 XII '91; 30 VII '96; 17 XII
'96; 30 VIII '97; 15 I 1701; 16 VI 1701; 2 ongedat.; 4 V
'02; 24 IX '06; 19 X '12; 27 IV '13; 28 II '15. - Cupers
brieven zijn gedat.: 2 IV '86'; 23 VIII '86; 5 II '87; 8 III
'87; 25 II '88; 9 I '89; 13 I '90; 15 I '91; 23 VIII '96; 6 II
1701 [gecorr. uit 1710); 9-17 VII 1701*; 14 X '02*; 17 X
'02*; 7 X '06 ('dans la ville d'Aeth')*; 26 X '12; 20V '13;
20 III '15. De met * gemerkte brieven zijn - min of
meer bewerkt - opgenomen in [(j.) de Bteyer), bew.),
Lettres de critique, de litterature, d'histoire, &c. ecrites
a divers savans de l'Europe, par feu Monsieur Gisbert
Cuper. Amsterdam, J. Wetstein 1743, XXIV + 583 [+
XX) in-4 0, 447-460; 447: eerste brief]e van Cuper, 8
III '86.
4 Deze gegevens op website Utr. Arch. Hieruit blijkt
o.rn. dat D. Martin bemiddeld was; dit gold voor
menig hugenoot, zie Joost van der Spek, 'Refugies
pour la religion';Jaarb. Oud-Utr (1999) 53 V.
5 Zie 'Martin 1', 53, noot 51.
6 L 'excellence de la foy et de ses effets expliquee en XX
sermons sur Hebr: 11, 2 din, Amsterdam 1710, 583,
652 p. in 80 • Martins voorliefde voor de Hebreeenbrief is opvallend: behalve de eerste is ook de zesde
preek uit zijn Sermons, 1708,325-377,
gewijd aan een
tekst uit Hebr. 10: 31. Deze werd gehouden te
Utrecht, 16 X 1707.
7 Aldus Moreri, Die. 61B, 182a. Voor de inhoud, zie
J.N. Bakhuizen van den Brink (bew.), De Belijdenisgeschriften volgens art. X van de Kerkordevan de Ned.
Herv. Kerk, Den Haag 1957, 166-168.
B Aangetroffen in Actes du Consistoire de l'Eglise
wallonne de Rotterdam (Gem. Arch. aldaar). Vindplaats helaas niet genoteerd.
9 Zie P.E.H.
Bodel Bienfait, T Eglise Wallonne
d'Utrecht', in BEW, 113, 1888,263 V., noot 4. Het art.,
verdienstelijk amateurswerk, legt de in de tekst genoemde verbanden niet. Is Gerard van Pooisum
identiek met de drukkervan het controversetraktaat:
Rome conuaincue d'auoir usurpe tous les droits
qu'elle s'attribue injustement sur l'Eglise Chretienne,
Utr. 1700, later, m.i, ten onrechte, aan Martin toegeschreven?
10 Acres du Consistoire, Utr., 25 juli 1686 (Utr, Arch.).
11 Claude, 'Martin', in Niceron, Memoires XXI, 279. E Puaux, 'Claude', pp2 IY, 475, noemt Is.Fr. Claude de
oudste zoon van Isaac Claude (overleden 1695). Ten
onrechte. Volgens akten, verleden bij notaris H. van
Hees te Utrecht (aktenrs. 127 en 245) was Jean Jacques Claude geb. 1684 en Isaac Francois geb. 1686.
Sinds 1695 woonden zij bij David Martin, hun voogd.
12 Lettres de Cuper; 447. Cuper schrijft: " ... je vous
prie de ne point vous declarer a ceux d'Utrecht, s'ils
vouloient rendre votre condition un peu meilleure",
13 Anon. publ.: 'Rekening van de secretaris Ruever
aan de vroedschap van Utrecht omtrent zijne ontvangsten en uitgaven voor de Fransche gevluchte
predikanten, gedurende de jaren 1686 tot 1688', BEW
112, 75-78, en: 'Extrait des resolutions des Etats de la
province d'Utrecht concernant les pasteurs francais
refugles et leur famille (sic), 1681-1693', t.a.p., 79-88.
- Beide vermelden saJaris met toeslagen van Martin.
Vg!. Van der Spek, 'Refugies pour la religion', 63 V. De wijze waarop dit laatste art., p. 48, mutaties van
predikanten bespreekt, doet vrezen dat auteur noch
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begeleiders (l) de basics van het oude geref. kerkrecht kennen. Kerkgeschiedenis is, zeker als het over
een kerkelijke gemeente gaat, toch wei een nuttig
vak ...
14 Aan Cuper, 30 III '86; citaat: " ... waar (de voorzienigheid) mij de eerste schuilplaats had geopend",
15 Cuper aan Martin, 2 N '86, Lettres de Cuper, 448.
Uit deze brief valt op te maken dat Martins aanbeveling van Cordes op geen beter moment geschreven
had kunnen worden. Cuper schrijft namelijk dat
Overijssel zes refugie-predlkanten zal opnemen, elk
stemhebbend lid van de landdag (de drie Ilsselsteden en de drie drostambten) een, dat gehuwden
f 450,- zullen ontvangen, ongehuwden f 315,- per
jaar en dat hij Cordes mete en bij Zwolle en de drie
drosten genoemd heeft. Met veel dank aan prof. dr. E
van der Pol te Hattem, die dit onderdeel van de Overijsselse Statenresolutien in het Kamper Gem. Arch.
wilde kopieren, kan vermeld worden dat de Landdag
op vrijdag 29/19 III '86 besloot: "Op het gehoort rapport van den Heren gecommitteert, om te dienen
van consideratie hoe en in wat voegen, eenige chariteit omtrent gevluchte predicanten en andere gemene geloofsverwanten uijt Vranckrijck, op het exempel van andere Provincien, souden connen worden
gepleecht, en is daer op goetgevonden, dat bij provisie ses predicanten, om de religie gevlucht of verdreven, sullen worden aengenomen, een voor Sallant [elen voor en bij Twenthe, een voor en bij
Vollenho, te placeren daer het de heeren Drosten en
Edelen sullen goetvinden, en een verder voor en bij
de Stadt Deventer, en een voor en bij de Stadt van
Campen, en een voor en bij de Stadt van Swol, dat
daer toe bij de Provincie aen die gene die getrout sijn
sal worden gegeven een tractementvan 450 car[olus]
g[u]l[den], en die ongetrout sijn een tractement van
3i5 lgeen 350; er staat een 3, een i en een 5: 3i5], voor
de respective ontflangelrs bij quartalen te betalen.
Dat aen aile andere gereformeerde gevlucht soo haer
in dese Provincie sullen comen ter nedersetten, sullen worden gegeven immuniteit van alle Lantsaccijnsen voor de tijtvan i2 [twaaif] iaren." Het rapport
gaat terug op een eerdere opdracht van de Landdag,
gegeven op 2 maart 1686. Ridderschap en Steden
stelden toen een commissie in, waarin zitting hadden de Drost van Usselmuiden en enkele burgemeesters van Deventer, Kampen en Zwolle, "om een
proiect te formeren, in wat voegen op het exempel
van andere Provincien, eenige chariteit omtrent gevlugte Predicanten en andere gereformeerde ledematen, soude connen worden gepleegt, om daer van
rapport te do en". Jean Cordes, tot 1685 pred. te St.
Ambroix (Bas Languedoc, thans Gard), werd in Zwolle geplaatst waar hi] in 1698 regulier predikant werd.
16 Aan Cuper, 13 N '86; over Jacques de Barniquel, sr
de Terondet, zie J .C. Van Slee, 'De Waalse gemeente
te Deventer', BEWIII/9 (1921) 71 v.; het was, zo blijkt
ook uit de verdere correspondentie, "een lastig man".
17 Aan Cuper, 18 VIII '86; Cuper aan Martin, 23 VIII
'86. - Voor Harpocrates (god van de stilte) zie noot 18;
voor Voet, noot 2l.
18 Recapitulerend:
alle brieven vanaf 22 VI '86 tim 8
III '87 gaan me de over de druk van G. Cuperus, Harpocrates, sive explicatio imagunculae argenteae perantiquae; quae in figuram Harpocratis [armata
representat solem, Eiusdem Monumenta antiqua
inedita. Multi auctorum loci, multae inscriptiones,
marmora, nummi, gemmae, uarii ritus & antiquitates in utroque opusculo emendantur et illustrantut:
Accedit Stephani le Moine Epistola de Melanophoris.
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Utrecht, Fr. Halma 1687, [VIII], 294 [XlVI p. in 4°. Het
gedeelte over de Monumenten begint p. 181, de brief
van Le Moyne p. 253. Het staat dank zij de correspondentie vast dat eind febr. '87 de verschijningsdatum is. Hiernaar te corr. NNBW, Iv, 487. El Moynes
handschrift was slecht leesbaar, zie Cuper aan Graevius, sept '86: 'Manus D. Le Moyne satis intricata sed
credo illi assuetum esse D. Martinum quem cum
Amplissimo amico [Voetio] salutes rogo verbis meis
amantissimis'. D.w.z.: Het handschrift van de heer Le
Moyne is tamelijk in elkaar gekriebeld, maar ik geloof dat Martin er aan gewend is. Groet hem, vraag ik
u, evenals onze edelachtbare vriend [Voet van Winssen] met mijn vriendelijkste woorden.
19 Aan Cuper, 4 III '87; antwoord van deze, 8 III '87.'Vriendelijke professor', zie Veenendaal (bew.), Daghoek Cuper; XIII. - Opvallend is dat Cuper over "vos
fils" (uw zaons) spreekt. Het zou kunnen zijn dat
aileen de twee oudste kinderen van David en Florence Martin Frankrijk in 1685 niet had den mogen
veriaten, David jr. en Louis. De andere waren dan
nog te jong geweest (beneden 7 jaar) of zelfs nog niet
geboren. Dit laatste staat vast voor 'Fleurance', zoals
zij in aile stukken heet, een nakomertje, geboren in
1695. Maar ook Marie zou in de Republiek geboren
kunnen zijn; zij tekende op 10 XII '10 de akte van
huwelijkse voorwaarden voor haar huwelijk met de
Amsterdamse koopman Timothee Renouard (haar
inbreng bedroeg f 7000,-). [Utr. Archief, Notaris H.
van Hees, inv. nr. U 11Oa8, aktenr. 206, dd 10 XII '101.
Onder deze akte staan de handtekeningen van haar
getuigen: haar vader, E Martin (zus Fleurance). nog
een Martin (helaas, evenals bij David sr. steeds het
geval is, zander voorietter), G. Martin, J.-J. Claude,
en G (?) des Camboux (een naaste verwant dus, zie
bene den p. YYY 4 ZZZ). Maar wie zou G. Martin zijn?
De derde broer misschien, in de oudste bronnen
naamloos vermeld? Dan zou de (iatere) identificatie
met J. - J. Martin, predikant bij hugenotennederzettingen in Duitsland en Denemarken, vervallen.
20 Aan Cuper, 14 XI '87, 24 II '88; Van Cuper, 25 II '88
[dus 0.5.]. Betreffende Des Touches en Francois Cordes (inclusief voornamen, die nergens in de correspondentie voorkomen) zie Van Slee, 'Waalsche
gemeente', 70; 75 v; 78-80. Wat Van Slee niet kon
achterhalen vindt men in de briefwisseling: Francois
was een oomzegger van Jean Cordes. Intussen had
Francois-zelf ook een ijzer in het vuur: een veldpredikerschap, dat hij uiteindelijk kon afzeggen. (Zie
Livre synodal II, 1904, reg. i. v.)
21 Na op 24 II '88 te melden dat hij met 'Baudry' had
gesproken over de spoedige verschijning van de Lactance met Cupers aantekeningen, schrijft hij op 2 V
'88 o.m.: " ... vous ne serez pas tache que je vous aprenne que Dieu les [= mes enfan(t)s] a enfin delivrez
et que j'ay eu la consolation depuis deux ou trois
[woord weggevallen, W.S. 'semaines'] de les ernbrasser. I'espere que j'auray bientot l'honneur de vous
aller faire la reverance avec mon aisne", Paul
Bau(i)dri d'Iberville (1634-1706). gehuwd met Madelaine Basnage, zeer gegoed en zeer geleerd, had zijn
fortuin in Frankrijk moeten achteriaten, maar zijn
bibliotheek (met hulp van een van zijn zwagers)
kunnen redden. Hij wordt buitengewoon hoogleraar
te Utrecht. Pierre Iurieu deed een goed woordje voor
hem bij Paulus Voet van Winssen, kleinzoon van G.
Voetius en toen secretaris van de Utrechtse Staten,
zie BEW I14 (1890), 295 V. - Afvaardiging naar syn.
van Kampen, zie Actes Cons. Utr., 13 N '88.
22 Cuper aan Martin 9 I '89. Vgl. 1. Schaffer, 'De repu17

bliek in de 17e eeuw, Winkler Prins Geschiedenis der
Nederlanden II, Amsterdam/Brussel 1977, 200, (Na
de Opheffing van het Edict van Nantes en de mass ale
refuge): "Binnen de Republiek zag men, ook in
regentenkring, Lodewijks machtshonger en katholieke onverdraagzaamheid zander masker". De 'oorlog van de liga van Augsburg' = 'Negenjarige oorlog'.
Deze aanduiding is v66r het einde ervan minder
bruikbaar ... - Anneke M.A.J. Driessen, Gisbert Cuper
1644-1716. Bibliografie van zijn geschriften, voorzOller zij in druk verschenen zijn, en uan de studies,
waarin aan hem dan wei aan zijn uierken aandacht
geschonken wordt. Nijmegen 1982, 6, typeert Cuper
als 'in godsdienstig opzicht verdraagzaam', A.C.P'
Koch, 'De Kerk in het geding', in B.H. Slicher van Bath
(e. a., red.) Geschiedenis van Ouerijssel, Deventer
1970, 177, ziet hem, met meer recht, als 'anti-papist',
overigens wat anachronistisch.
Kon het destijds
anders?
23 Cupers correspondentie
met de beroemde filoloog en hoogleraar te Utrecht Ioannes Georgius Graevius (1632-1703) is zeer uitvoerig. De latijnse brieyen in fonds Cuper (KB). - Zijn Franse brief aan
Baudri (Leeuwarden, 16XIl '89) was vlijmscherp. Hij
was een dag in 'Utrec' geweest, had B. niet gesproken
maar weI veer over de Lactantius gehoord. Halma
beklaagde zich: er zijn twee vellen klaar, maar hij
krijgt geen aantekeningen van u. Hoe sloom! Het
werk had al in de handel kunnen zijn, terwijl Halma
nu rente en kapitaal verspeelt. En dit omdat "vous
estez (!) trop scrupuleux", 'k Heb hem gezegd: ga
drukken. 't Werk ligt dan al in de winkel eer uw noten
klaar zijn. Sorry dat 'k zo uitvaar; mijn geduld is op
nu al mijn smeekbeden niets bij u hebben uitgehaald. En dan voIgt een ongelofelijke uitsmijter:
Mijnheer, rond uw noten snel af " ... si vous voulez
que je temoigne dans quelque autre lettre que je suis
Monsieur, Vostre tres humble". [serviteur Cuper] ",
M.a.w.: Cuper eindigt met dit vaste slot van elke
toenmalige Franse brief, "uw nederige dienaar",
maar leidt deze formule in met: en nu gauw die
noten af als u tenminste wilt dat ik een volgende
brief besluit met de gebruikelijke respectbetuigingeen ongehoorde reprimande! Dat Baudri vervolgens
een deel van de schuld op Halma-zelf werpt, blijkt
niet geheel onjuist: tegen het einde talmde Halma
zelf heel erg. Overigens had Baudri de slechte gewoonte, zijn brieven vrijwel nooit te dateren. Cuper
heeft de daardoor ontstane puzzel (het alsnog dateren van B.'s brieven) bij het ordenen van zijn correspondentie niet meer willen oplossen (aldus een
notitie op bovenste brief in de map).
24 Over L'Accomplissemeni des Propheties ('De vervulling der Profetieen') van Pierre Iurieu, zie mijn
[urieu, 205-213.
25 Cuper schrijft in antwoord op nieuwjaarswensen
van Martin. Waarschijnl. reactie op diens ongedat.
brief [fol. 52, 53, na briefdd 16VI1701, Kon. Bibl., lias
72 C 27g].
26 Deze datering valt op te maken uit een opgeluchte brief van Cuper aan Baudri, 19 XI 1692. Men lette
op de vermelding van beide namen in de titel: Cuper
als (eerste) medewerker, Baudri als eindredacteur:
Lucii Caecilii Firmiani Lactantii de Mortibus Persecutorum, cum notis Stephani Baluzii, Tutelensis, qui
primus ex veteri codice MS Bibliothecae Colbertinae
vulgavit, Ed. Il", accesserunt Gisb. Cuperi, 10. Columbi, Tho. Spark, Nic. Toinardi, Jo.Georg Graevii, Tho.
Gale, Eliae Boherelli; ceterorumque, de quibus in
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Praefatione ad Lectorem Animadversiones, tam hactenus editae quam ineditae. Recensuit, suis auxit,
cum versiones contulit Paulus Bauldry. Addita, post
reliqua, Henri. Dodwelli Dissertatio de Ripa Striga=
etc - , Trajecti ad Rhenum. Ex officina Francisci
Halma, 1692. Reeds in 1693 doet Halma zijn bedrijf
over aan Willem Broedelet, die de hele voorraad (ook
van de Harpocrates !) van nieuwe titelpagina's voorziet, met als boekverkoper: G. Broedelet 1693. Deze
exemplaren zijn veel talrijker; men vindt de "Halma" -druk in UB Amst. - De notitie van Driessen,
Cuper, 13, nr. A 16, n.a.v. Niceron, Memoires 6, 93,
kan niet juist zijn.
27 Voor deze affaire, zie mijn Pierre jurieu, 320;
voorts I-I. Bots, Henri Basnage de Beauual en de'Histoire des OUIII'ages des Sauans; 1687-1709, 2 dln,
Amsterdam 1976. Een vervolg hierop vormt: H. Bots
en L. van Lieshout, Contribution it la connaissance
des reseaux d'information au debut du 18e steele,
Amsterdam 1984.
28 Voor de afwikkeling op de synodes, zie synode
Naarden, aug. '91, art. 13, syn. Zierikzee, mei '92, art.
10 en 51, syn. Breda, sept. '92, art. 29 en 45; voor de
leerstellige zijde, zie art. 'Saurin, Elie', BLGNP 4,
alwaar verdere lit. - De weergave van de positie van
Martin en Ianicon bij Bodel Bienfait,
"E.W.
d'Utrecht", 258, n. I, is tegengesteld aan die in Actes
du Consist. d'Utrecht, ongedat. (tussen nov. 1691 en
16 febr. 1692). -17 febr.: verzend. van door Martin als
"Moderateur" (voorzitter) van deze vergadering geschr. brief aan Consist. van Den Haag (eveneens
'Eglise examinatrice'), puur formeel van inhoud.
Ook in het vervolg neemt het Utr. Consist. de zaak
Saurin- Iurieu in grote meerderheid hoog op: vanaf
april wordt Saurin naar elke synode afgevaardigd als
'depute ad causam', d.w.z. voor 'zijn' zaak. Daar
Martin hierverder buiten bleeflaten wij dit punt rusten, dat overigens de spanningen scherp typeert.
29 D. Martin, Sermons, 1708,61-134.
30 Syn. Gouda, apr. 1694, art. 21. Lord Galloway, in
Frankrijk als de marquis de Ruvigny officieel vertegenwoordiger van de herv. kerk bij de kroon, vertr.
na de Revocatie n. Engeland. Hij werd daar graaf
(earl) Galloway en legeraanvoerder.
31 Gedrukt bij Albert Fronten, Deventer 1697, [XL 72
p. in 80; opgedragen aan Ez. Spanheim. Het behandelt de drie - niet vier - Rom. keizers uit het geslacht
Gordianus (238-244). Zie Driessen, Cuper, 13, nr. A
15.
32 D. Martin, "In Lucii Caecilii Librum ad Donatum
Confessorem 'De Mortibus Persecutorum' Notae", in
Miscellaneae obseruationes
criticae in auctores
veteres et recentiores X/2, 1739, 219-246, waarna
latijnse brief met commentaar van J.G. Graevius, p.
247-249 [in werkel. 5 p. 80].
33 Le Nouveau Testament de Nostre Seigneur Jesus
Christ explique par des notes courtes et claires sur la
uersion ordinaire des Eglises Reformees allec une preface generale touchant la verite de la Religion Chretienne et diuerses autres prefaces particulieres, P.
Halma, G. v.d. Water, Utrecht 1696, 758 p. in 4° (aldus
British Library Catalogue; niet in Ned. bibl.). Bayle
beloofde (29 VIII) het toe te zenden aan l'abbe J.-B.
Dubos te Lille, zie E. Gigas, Choix de la correspondence inedite de Pierre Bayle (1670-1706),
Kopenhagen 1890, 107.
34 30 VII '97. - Zie boven, p. XXX 6 YYY en noot 31.
35 Deze brief begint met een in menig opzicht interessante aanbeveling:
[Pierre] Barthelemy, veld-
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prediker bij de Staatse troepen die in Luxemburg gelegerd waren, maar nu bij Maastricht, zou graag van
betrekking veranderen. Zou Cuper hem bij zijn
schoonzoon "Mr. Van den Heuvel" [Jacob v.d. H.,
schepen van Maastricht en] curator van de Illustre
School aldaar, willen aanbevelen voor de leerstoel in
de filosofie nu deze vacant is? De man heeft bij mij gestudeerd (1) na tevoren in Maastricht filosofie gelopen
te hebben bij "Mr. Tugna". Wij hebben hier te maken
met een concrete Maastrichtse student, wellicht daar
eens als refugie beland. Zijn achtemaam werd namelijk door menig hugenoot uit Sedan gedragen, ook
door de intussen, ± 1 jan. 1701, overleden opvolger
van Esaie Tugnat, die, half juni 1693, jong gestorven
was. Hiermee is de uiterste termijn gegeven van de
studietijd van Pierre Barthelemy in Maastricht. Hij is
vervolgens naar Utrecht gegaan, in 1695 proponent
geworden bij de Waalse Kerken maar (ongetwijfeld bij
gebrek aan een beroeping) in Utrecht blijven hangen.
Hij had dus alle tijd voor studie bij David Martin, daar
hij pas in april 1699 veldprediker werd. Overigens
heeft hij niet geprofiteerd van Martins interventie: hij
nam zomer 1701 een beroep naar de belangrijke
Waalse Kerk te Middelburg aan. Maastricht bleef
voorlopig vacant. Voor Jean Barthelemy en E. Tugnat,
zie Ferd. Sassen, De Illustre School te Maastricht en
haar Hoogleraren (1683-1794), Amsterdam Iszz, reg.
in v.; voor Jean Barthelemy tevens E!. Labrousse,
Pierre Bayle I, Den Haag 1963, reg. in v.; voor Pierre
Barthelemy - wiens naam is weggevallen uit reg. L.S. II
- Fp2 I, ko!. 906, onder nr. 2.
36 Historie des Ouden en Nieuioeti Testaments, verrijkt met meer dan uierhonderd printuerbeeldingen,
in koper gesneeden, 2 dln, Pieter Mortier, Amsterdam
1700. Dl I, O.T. + apokriefen, [20J + 282 + [87J p. in folio; de gravures, 424, zijn paginagroot buitentekst; het meerv. historien op voorpagina. Dl II, N., [26J +
163 + [l1J p. in folio. De Ned. versie (prachtig uitgevoerd) is aanw. in div. bibliotheken, o.a. RU Groningen; de Franse alleen in UB Leiden: Histoire du Vieux
et du Nouveau Testament, gegevens als bij Ned.
versie. - FP VII, 299, noteert met recht: "Auteur, et
graveurs ont rivalise de zele pour faire de cet ouvrage
un chef-d'oeuvre", doch zie, voor contemporaine lof
in de Boekzaal, J.J.V.M. de Vet, Pieter Rabus (16601702),Amsterdam/Maarssen 1980, 119,370. De Ned.
vert. was van W. Sewel, een bekende Quaker. Cuper
laat in zijn antwoord een steek vallen. Martin schreef
15 I '01 dat hij zijn kanttekeningen bij het O.T. "par
ordre du synode" maakte. Dat had hij in 1696 ook al,
wat bezorgd, bericht en toen had Cuper hem zeer
aangemoedigd. Desondanks schrijft deze nu, 6 II '01:
Heel goed dat ze u ook om Noten bij het O.T. gevraagd hebben (" ... j'ay appris avec une joye singuliere ... que Ie synode Wallon vous a elu de faire des
notes sur l'Ancien Testament, comme vous avez fait
sur Ie Nouveau. Lon ne pouvait pas faire ... une meilleure choix ... ").
37 'Critique', kritiek/kritisch,
kan men in de gegeven
periode het beste weergeven met 'oordeelkundig',
zelfs 'vakkundig'. D. Martin bedoelde niet, de deutero-canonieke geschriften kritisch te behandelen in
de 1ge eeuwse zin, maar er verklarende, verhelderende noten bij te geven, zoals hij ook bij de kanonieke boeken deed.
38 Dit briefje van 15 VII '01, een van de kortste die
van Martin bewaard zijn, UB Leiden, luidt:
A Monsieur Halma, marchand libraire a Amsterdam
Monsieur
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J' ai recu selon votre Lettre a un Libraire de cette ville
Ie volume des recueils de divers Traitttez sur Ie V.T.
dont je vous rens graces, quoi que [usqu'a present ce
livre ne m'ait servi de rien, car ce sont des Traittez
peu exacts. Mon fils rn'a apporte de votre part Ie 2.
vol. de M. Ie Clerc sur Ie Pentateuque, lequel je ferai
[?J remettre la sepmaine prochaine a votre Libraire
qui m'a fourni I'autre livre afin qu'il vous Ie renvoye
au plus tot.
Preparez, si vous voulez, les choses pour commencer
en peu de mois l'impression de notre Bible. Les
choses seront de rna part bien-tot en etat d'en pouvoir commencer I'impression. Conferez en, s'il vous
plaist, avec Mr. Mortier. Ie vous souhaitte sante et
benediction, et it toute votre famille, et suis tousjours
letcl
[P.S.J Mr. Leydecker m'avoit preste Ie Liv. que vous
m'avez envoye, celui [ ?J ayant fait demander sur
I'indication que vous m'en aviez faite, mais toutefois
sans vous nommer.
39 Voor Cupers antwoorden,
zie Lettres de Cuper,
449-458, brief 3 tot 5, dd 9-17 VII '01,14 X '02,17 X
'02. - Hier en daar kan men Cupers opvattingen dus
terugvinden in Martins kanttekeningen bij de betrokken plaatsen. - In La Sainte Bible expliquee par
M. Martin [aldus de voorplaatl, Amsterdam/Utrecht
1707, blijft hij in zijn noten bij de Genesistekst bij
zijn verklaring dat Salem (Salim) in het gebied van
Sichem lag, hoewel Cuper had opgemerkt dat Melchizedek dan niet volstrekt souverein was. Geen van
beiden kon nog op de gedachte komen dat Melchizedek geen historische figuur zou zijn. Aan de brief
waarin hij zijn ziektes meldt en Cuper bedankt voor
diens opmerkingen, 4 V '02, voegt hij een bijzonder
geschenk toe, een werkje dat een van zijn pupillen,
Jean-Jacques Claude, op zijn 18e geschreven had:
Dissertatio de Salutationibus Veterum, cui addita est
Diatribe de Nutricibus et paedagogis. Utrecht, Ioh.
Visch, 1702, [24J + 236 + [44J p. in 12°. Cuper bedankt
daar uitvoerig voor, 14 X '02. In Lettres de Cuper, 453,
is de titel geschrapt; wei genoemd: Fp2 rv. 475.
40 Martin aan Cuper, 24 IX '06. Voor de door de
Deventer magistraat in 1703 aan de Waalse Kerk verleende zelfstandigheid, zie Van Slee, 'Waalsche gemeente', 75 v.; voor J.-J. Claude, zie L.S., syn. Deventer, sept. 1706, art. 9, 14, 16, 24. Cuper antwoordde 7
X '06 uit Ath, Henegouwen, zie Lettres, 459-460, Brief
6 (iaatst opgenomene). Cupers Dagboekvermeldt op
deze dag niets!
41 Voor publ. Ste Bible, zie: a. Syn van Naarden, sept.
1705, art. 38: Colvius zal als dank voor het herzien
der syn. reglementen ontv. de "Bible de Mr. Martin"
zodra deze gedrukt is. b. De aankondiging door Jacques Bernard in Nouvelles de la Repub. des Lettr., aug.
1706, 236 (in art.V; 'Livres nouveaux'): "La Bible de
Mr. Martin qu'on attend depuis longtems, va bientot
paroitre:" (volgen namen drukkers en dan) gedrukt
"en tres-beaux caracteres & en beau papier in Folio.
II y a deux ans qu'on travaille 11 cette Edition.
'Ancien Testament est acheve, Ie Nouveau Ie sera
dans moins de deux mois. Mr. Martin a beaucoup
eclairci Ie Texte par de petits changemens & de certains tours de phrases qui ne changent point Ie sens
des Versions 11 l'usage des Reforrnez ... A l'egard des
Notes sur Ie N. Test. que Mr. Martin avoit fait imprimer in 4 en 1696, il y a fait de grandes augmentations en divers endroits ... " D.w.z.: Binnenkort zal de
langverwachte
Bijbel van de heer Martin verschijnen, gedr. in prachtige letter op mooi papier in

19

folioformaat. Aan deze druk is twee jaar gewerkt. Het
O.T. is gereed, het N.T. binnen twee maanden. Martin heeft de tekst verhelderd met kleine verbeteringen die de oude vertalingen niet wijzigen. Vergeleken bij de uitg. van het N.T. uit 1696 heeft hij de
aantekeningen op versch. plaatsen sterk uitgebreid.

Oit blijkt uit zijn brief van 26 X '12, nadat Martin
19 X '12 de draad weer had opgepakt.
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Actes du Cons., Utr., 2 I '07. - Zie RH. Gagnebin,
'Pasteurs de France refugies en Hollande', in BEWl/l
(1885), 146.
44 Voorzijn kerkelijke activiteiten, zie LS II, reg. in v.
'Martin', resp. Actes Consist. Utr., passim tot 1721.
Voor zijn preken, zie n. 5 en 6, voor zijn zorgen als
huisvader, website Utr. Archief, no tar. Arch.;voor de
Daciers, zie 'Martin l', TNK6 (2003) 48-50.
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Stichting Drents-Overijsselse

kerken

Nederland kent verschillende verenigingen en stichtingen die zich inzetten voor de
instandhouding van kerken, kloosters, kapellen en andere bedehuizen. Zij doen dat op
verschillende manieren. Soms ligt de nadruk op bouwhistorische aspecten en zijn de
activiteiten vooral gericht op beheer en onderhoud van deze monumentale gebouwen. Vaak is er echter ook een streven om de kennis over de gebouwen en over het
kerkelijke leven dat zich daarbinnen afspeelde, te vergroten en in bredere kring bekend te maken. Op dat punt bestaat er een grote verwantschap tussen de doelstellingen van dergelijke verenigingen en die van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. Een voorbeeld van zo'n vereniging waarmee de VNK goede contacten
onderhoudt is de Stichting Drents-Overijsselse Kerken (SDOK).
De SDOK is niet alleen eigenaar van een historisch kerkgebouw - de rooms-katholieke kerk van de Heilige Hieronymus Aemilianus in Veenhiuzen - maar he eft de afgelop en decennia ook een groot aantal bulletins uitgegeven, gewijd aan een bepaald
bedehuis of aan een kerkelijk thema dat wordt gei1lustreerd aan de hand van voorbeelden uit beide provincies. Ook heeft de stichting inmiddels een tweetal monografieen
het licht laten zien, beide met een Drents onderwerp: in 1999 verscheen Kerken in
Drenthe (212 p., € 13,50) van Robertha Hilbrandie en vorig jaar kwam het boek Drentse
kerken in de beeldende kunst, (llBp., € 22,95) geschreven door Roel Sanders, gereed.
De bulletins zijn bijzonder professioneel uitgegeven. Ze hebben een normaal boekformaat en zijn rijk geillustreerd. Nog leverbaar zijn de volgende nummers:
2. De kerk van Blankenham (€ 2+ 1)
4. De laatste kapel van het Sint Gerardus Majellaziekenhuis in Hengelo (€ 2+1)
5. Latijnse opschriften van kerkklokken in Drenthe en Overijssel (€ 2+ 1)
6. Beth Zikkaroon. De voormalige synagoge van Kampen (€ 2,50+ 1)
7. Het Lambertus van Dam-orgel in de Grote Kerk te Enschede (€ 2,50+1)
B. De kerk van Kolderveen (€ 2+1)
11. De RKKerk van de H. Paulus in Almelo (€ 1,50+1)
14. Kerkelijk zilvers: enige historische voorbeelden (€ 2+ 1)
16.-16a. Middeleeuwse stenen doopvonten in Drenthe en Overijssel (€ 3,50+1,50)
lB. De legende van de heilige Blasius. Blasiuskerken in Nederland en Belgie (€ 4,50+
1,25)
20. De Grote Kerk van Blokzijl (€ 2,50+ 1)
21. Het Stift te Weerselo (€ 4,50+ 1,25)
22. De kerk te Lage; Twickel en Lage, een grensoverschrijdende heerlijkheid (€ 4,50+
1,25)
23. Kerken en hun klokken in Ommen en partnergemeente Recke (€ 5+1,75)
24. De kerken van Drenthe in 1545 (€ 4,50+1,25)
25. De Reformatie in Overijssel (€ 4,50+1,25)
26. De synagoge van Haaksbergen (€ 4,50+ 1,25)
2B. Het verborgen verleden; twee dorpen in Salland (€ 4,50+ 1,25)
29. Kroniek van de H. Gerardus Majella in Overdinkel (€ 3,50+ 1,25)
30. St. Lambertusbasiliek Hengelo (€ 5+1,75)
Bestelling van een of meer van bovenstaande boekjes is mogelijk door het vermelde
bedrag over te maken op postgiro 2251414 van de SDOK. E-mail: SDOK@home.nl
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~------------~---------Naam, voornaam/voorletter(s)

Janse,Wim.

schriften van Calvijn en Bucer en van theologische polemieken en correspondenties
uit de zestiende eeuw.

Geboortejaar en -plaats

1956, Zutphen.
Studierichting en -plaats

Theologie, Apeldoorn.
Wat is/zijn uw huidige functie(s)?

Universitair docent gesehiedenis van het
christendom 500-1650, Universiteit Leiden;
bijzonder hoogleraar geschiedenis van de
reformatie, Vrije Universiteit Amsterdam.
Hoe luidt de titel van uw voornaamste publicatie tot op heden?

Albert Hardenberg als Theologe. Profil eines
Bucer-Schiilers [Studies in the History of
Christian Thought 57]. Leiden/New Yorkl
Koln 1994 (mijn dissertatie).
Waarover gaat uw huidige voornaamste onderzoek?

Over de theologische opleiding aan het
Bremer Gymnasium Illustre 1528-1810 en
over controverses inzake de sacramenten
in de zestiende eeuw.
Hebt u een favoriete bijbeltekst. Zo ja, welke?

Eerlijk gezegd is niet een bijbeltekst maar
de tekst van de bijbel als geheel mij lief.
Daarbinnen het boek van de psalmen.
Wie is uw favoriete figuur uit de geschiedenis van het christendom?

Ook hier niet een, maar velen: Augustinus
om zijn theologische diepgang, Franciseus
om zijn voorbeeld, Bernard om zijn vroomheid, Catharina van Siena om haar durf,
Luther om zijn zeggingskracht, Melanchthon om zijn gematigdheid, Xaverius om zijn
missionaire visioen, Coornhert om zijn
dwarsheid, ... en vele 'gewone' mannen en
vrouwen om hun herkenbare alledaagsheid.
Stel: u krijgt een jaar volledige vrijheid om u
aan studie en onderzoek te wijden. Wat gaat
u doen?

In plaats van iets nieuws te starten zou ik
lopende projecten willen voortzetten of afronden, zoals een boek over de dissidente
Wilhelm Klebitz (ca. 1533-1568), de uitgave
van de Leidse kerkenraadsaeta uit de zestiende eeuw, de editie van avondmaalsge-

TNK

jG.7

'2004'

Wat is uw favoriete boek op uw vakgebied?

De uren die ik als student beleefde met
Bakhuizen van den Brinks Handboek der
kerkgeschiedenis blijven onvergetelijk.
Enkele (kerklhistorici die me blijvend bemvloed hebben zijn Cees Augustijn, Iurgen
Moitmann, Willem van 't Spijker en Juliaan
Woitjer.
Welk recente publicatie op uw vakgebied
heeft veel indruk op u gemaakt?

Dat is er meer dan een: Piet Leupens lucide
Gods stad op aarde. Eenheid van Kerk en
Staat in het eerste millennium na Christus
(1996), vrueht van jarenlang eollege-geven;
Herman Langevelds ontluisterende biografie van Colijn, Dit leven van krachtig
handelen (deel 1, 1998); Piet de Rooys
inzichtrijke Republiek van rivaliteiten. Nederland sinds 1813 (2002), maar de kroon
spant het fenomenale, driedelige Repertorium van Middelnederlandse preken in
handschriften tot en met 1550 (AntwerpenBrussel - Den Haag - Leiden) van Maria
Sherwood-Smith en Patricia Stoop (2003).
Het laatstgenoemde project verdient voortgezette financiering.
Welk boek op uw vakgebied zou beslist ooit
geschreven moeten worden, zij het niet noodzakelijk door u zelf?

De theologie van Martin Bucer (1491-1551)
behoeft een integrale beschrijving.
Is er een ontwikkeling op uw vakgebied die u
betreurt; zo ja, welke?

Zie de volgende vraag.
Is er een ontwikkeling op uw vakgebied die u
toejuicht; zo ja welke?

Om het persoonlijk te houden, maar missehien weerspiegeit zich daarin wei een
tendens, overigens ook buiten het vakgebied: ik grossier in kerkhistorische desiderata; tijd, geld en medewerkers: daar zit ik
om verlegen. En verder: de noodzaak tot
(interdisciplinaire) samenwerking levert
me, behalve winst, veel vreugde op; ik vind
het fantastisch, onderzoek te bundelen en
samen met collega's college te geven en
congressen en publieaties voor te bereiden.
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BOEI<EN

Besprekingen

IEUWS

vangrijkere gemeentes worden summier
behandeld .
• P.H.A.M.Abels, G.-J. Beuker en J.GJ. van
Twee bijdragen handelen over de zorg
Booma (red.), Nederland en Bentheim: Vijf voor weduwen en wezen van overleden
eeuwen kerk aan de grens / Die Niederlande
predikanten. Bekend is het genadejaar: het
und Bentheim: Fiin] Iahrhunderte Kirche jaar inkomen dat de weduwe van een overan der Grenze. (Vijftiende verzameling bij- leden predikant genoot. Jan GJ. Booma
dragen van de Vereniging voor Nederlandse
toont overtuigend aan dat gebruik niet
Kerkgeschiedenis). Delft [Eburonl 2003. - typisch reformatorisch is, zoals vaak ge256 p. - ISBN 90-5972-005-9. - € 25 (VNK- opperd, maar dat het al een middeleeuws
leden€ 20).
gebruik was, vaak bedoeld om nagelaten
De vijftiende bundel alweer, die de Ver- schulden te kunnen delgen. Voor de peeniging voor Nederlandse Kerkgeschiederio de na dat genadejaar moest er een genis heeft uitgebracht! Ditmaal ging men meenschappelijke kas komen. Heinrich
over de grens, naar het Duitse Bentheim,
Voort verhaalt dat zulks niet van de landswaar de reformatie uiteindelijk het calviheer kwam, maar vanuit de gelederen van
nisme bracht en waardoor de gerichtheid de predikanten zelf; deze solidariteitsactie
op het gereformeerde nabuurland bijge- lukte pas in de jaren 1730. Een eigen opvolg sterk was. De bundel bevat dertien lei ding voor predikanten kende de regio in
bijdragen, waarvan zeven in het Duits en het Gymnasium Illustre Arnoldinum te
zes in het Nederlands. De samenwerking
Steinfurt, vanaf 159l. Paul H.A.M. Abels
met de Kirchengeschichtlicher Arbeitskreis
toont hoe deze met Conradus Vorstius als
des Synodalverbandes Grafschaft Bent- hoogleraar theologie in sociniaans vaarheim der Evangelisch-Reformierten Kirche water terecht kwam en hoe diens opvolger
was dus volwaardig.
Hermann Ravensperger een herstelbeleid
De eerste twee bijdragen, van de hand van rigide orthodoxie doorvoerde. Maar de
van Gerhard Plasger, verhalen hoe de re- naam van Steinfurt als sociniaans nest was
formatie in Bentheim verliep. Dit geschiedgevestigd en wordt vervolgens aan de hand
de naar het bekende Duitse model: de van een gereconstrueerd matrikel getoetst:
land sheer bepaalde de confessionele kleur bij maar liefst 18% van de Steinfurter theovan de "Landeskirche", Aanvankelijk, in logiestudenten kunnen leerafwijkingen
1544, koos de graafvan Bentheim voor het worden vastgesteld, sociniaans of remonlutheranisme, in 1588 volgde de overstap
strants. Grensoverschrijdend was ook het
naar de gereformeerde confessie. Er was bijgeloof, getuige de bijdrage van Dick
nog een rooms-katholiek intermezzo, naSchluter over duivelbanners. Hun werkdat in 1668 graaf Ernst Willem, waarschijnzaamheden worden keurig geperiodiseerd
lijk in een troostrijke dronkemansroes en en daarop gemventariseerd,
omdat de machtige bisschop van Munster
In de patriotten- en Franse tijd waren
(de ons zo bekende "Bornmen Berend")
Bentheim en Steinfurt toevluchtsoorden
hem daartoe fysiek dwong, die overstap
voor politieke vluchtelingen uit de Nederhad gemaakt. Doordat het de gravin geluk- landen, beschreven door Thomas H. von
te om met de kinderen uit te wijken naar de der Dunk. Een "geistliche Mutter" voor het
Nederlanden, kon met de erfopvolging in gereformeerd pietisme in Bentheim was
1693 de gereformeerde religie definitief Geesjen Pamans (1731-1821), wier boeken
hersteld worden. Ook via de doopsgezin- veel weerklank vonden. Pamans had geen
den waren de contacten van de regio Bent- separatistische neigingen en haar aanhang
heim met de Nederlanden hecht, zo blijkt evenmin, aldus Fred van Lieburg. Maar de
uit de bijdrage van Wim H. Kuiper. Dit is Afscheiding van 1834 vond wei weerklank
een wat onevenwichtige bijdrage: veel aanin de kleine Evangelisch-altreformierte
dacht voor het debacle van Munster, voor Kirche, waarvan een bondig overzicht van
de oudste Claes Ganglofs en zijn liederen
de geschiedenis is opgenomen van de hand
rond 1600, voor de steun die de gemeente van Gerrit Jan Beuker. Deze "Freikirche" is
Gronau vanuit Twente ondervond, maar altijd steeds sterk op Nederland georienbijvoorbeeld de 18de eeuw en andere, om- teerd geweest, aanvankelijk op de Af-
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gescheiden kerken en op de opleiding in
Kampen, en nu nog altijd op de synodaal
Gereformeerde
Kerken. De bijdrage van
Ludger Kremer, in het Duits, gaat over de
invloed van de Nederlandse taal in deze
Duitse regio: met de godsdienstig gerichtheid op het westen en de economische
bloei in de Nederlanden groeit deze, met
een hoogtepunt in de 18de eeuw, maar met
de nieuwe bestuurlijke afhankelijkheid van
Hannover en Pruissen in de 19de eeuw en
met de ermee gepaard gaande opkomst
van het Duitse nationalisme gaat het blikveld oostwaarts. Van eminent belang is of
het Nederlands
nog in het onderwijsprogramma zit, en als kerktaal houdt het
Nederlands nog het langste stand, met
name bij de Altreformierten.
Kerkbouw in Bentheim en Twente wordt
besproken door Zeno Kolks: voor de bouwkunst geldt hier dat streekgebonden
kenmerken van minder belang zijn dan de
internationale orientatie. De laatste bijdrage gaat over de "Kirchenkampf" in de
Landeskirche Hannover in het jaar 1934,
geschreven door Bernard Roth. Het is een
stugge bijdrage, met weinig context van
bredere nationale en politieke ontwikkelingen maar wei veelvuldig en in extenso citeren van verschillende officiele verklaringen. Bovendien is de toonzetting storend
apologetisch,
v66r de oppositie tegenover de hoogste kerkleiding (de "Landeskirchen-vorstand"), Immers, zo constateert
Roth, de scheidslijn was niet simpelweg
Deutsche Christenen
tegenover Bekennende Kirche: maar wat bewoog dan de
kerkleiding in hun kool-en-geit-sparende
koers? Overigens, contacten met Nederland waren to en verboden.
Een bundel als deze, die grensoverschrijdend en vergelijkend een regio behandelt, is bijzonder welkom. Een compliment voor de VNK, die de N gelukkig niet te
eng interpreteert. Wellicht zijn er meer van
dergelijke bundels mogelijk, met thema's
als Engeland in de 16de eeuw, Vlaanderen,
Gulik & de Palts, Oost-Friesland (Emden'),

[Historischer Verein Ibbenbiiren] 2003 - 95
p. - ISBN3-932959-30-2 - € 12,80.
In het kader van de grensoverstijgende
kerkgeschiedenis mag hier op de studie
van Herman Oldenhof (Heerenveen) over
Bernhard Brogbern (*1535/36- + 1621?)geattendeerd worden. Voordat Brogbern in
1576 een beroep aannam om pastoor te
worden in Ibbenburen in het graafschap
Lingen, was hij eerst vicaris in Middelstum
bij Groningen, destijds kerkelijk behorend
tot het bisdom Munster, geweest en in 1569
in dienst van de pas aangestelde bisschop
van Groningen getreden. Brogbern was
toen onder meer belast met het beheer van
de kas van de bisschop en het uitzoeken
van nieuwe priesterkandidaten. Ten gevolge van de protestantisering ging het bisdom slechter functioneren, voor Brogbern
reden naar Ibbenburen te vertrekken.
Oldenhof laat zien dat de aanstelling en
inbezitneming van de kerk aldaar niet
gemakkelijk ging: het patronaatsrecht van
de kerk was in handen van de luthersgezinde abdis te Herford, die een kandidaat
moest presenteren aan de bisschop van
Deventer, in wiens bisdom de enclaves
Opper-Lingen en Neder-Lingen gelegen
waren. Brogbern was de derde kandidaat,
maar de gepasseerden en hun aanhangers,
Brogbern van simonie beschuldigend,
lieten het er niet bij zitten. Het Hof te
Zwolle en de aartsbisschop van Utrecht
moesten eraan te pas komen om de zaak te
regelen. De levenswandel van Brogbern
was ook op een ander punt niet onbesproken: hij had uit zijn Groningse tijd een
vrouw en kinderen overgehouden. Toen hij
- toentertijd, maar ook later -last kreeg van
tegenwerpingen uit contrareformatorische
hoek, wees hij erop, dat de omgang met
vrouw en kinderen iets uit het verleden
was, waar hij niet op terug kon en wilde
komen en ook voor hun materieel welzijn
zorg wilde dragen. Hij bleef priester in de
rooms-katholieke kerk en ging niet over tot
een nieuwe leer.
Oldenhof plaatst bovengenoemde leof nog verder weg: de relatie met Rome, of vensgeschiedenis in zowel politieke als
met de emigrantenkerken in Amerika. Voor kerkelijke context. Ik no em slechts de strijd
de relatie met de Oost kunnen we al terug- tussen Maurits en de Spanjaarden in Oostgrijpen naar de prachtige bundel Het Nederland, de opbouw van de gereforIndisch Sion: De gereformeerde kerk onder meerde kerk in het graafschap Lingen (de
de Verenigde Oost-Indische Compagnie, provinciale synode van Overijssel maakte
onder redactie van G.J. Schutte (Hilversum in 1598 een ordening voor Lingen; er kwam
[Verloren]2002). (Jacob van Sluis)
een eigen classis) en de rekatholisering met
visitaties van SasboutVosmeer. Van het reli• Herman Joseph Oldenhof, Das bewegte gieuze leven van Brogbern is nagenoeg
Leben des Bernhard Brogbern, Ibbenburen
niets bekend: we krijgen vooral zijn uitvoe-
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rige bemoeienis
met het ruim bemeten
kerkelijk goed en financien voorgeschoteld. Oldenhof brengt een schat aan gegeyens bijeen, gestaafd met tal van voetnoten, die verwijzen
naar archivalia en
literatuur. (Guus Bary)
• Nicole Grochowina, Indijferenz und Dissens in der Grafschaft Ostfriesland im 16.
und 17. Jahrhundert (Europaische Hochschulschriften, Reihe 23; Theologie, Band
766) Frankfurt am Main [etc.]: Lang, 2003.499 p. - ISBN 3-631-39820-4. - € 65.40 (in
Duitsland).
Een zakelijke, maar toch weI spannende
titel heeft dit Hamburgse proefschrift uit
2001. Achtergrond van deze studie is de,
vooral binnen de Duitse kerkgeschiedenis
voor de nieuwe tijd, wijd verspreide these
van de 'Konfessionalisierung'. Zoals bekend was het Duitse rijk in de 16-18de
eeuw als een lappendeken opgedeeld in
een veelheid van staten en ministaatjes. De
regerende graven, hertogen, vorsten en bisschoppen probeerden in hun domein het
politiek gezag te verstevigen via een opgelegde eenheid van confessie. Immers, de
landsheer bepaalde vanaf de tijd van de
reformatie de religio van de regio. Hoe
pakte zulks uit in Oost-Friesland, in deze
periode onder het gezag van de graaf, later
vorst Cirksena?
Door de auteur wordt 'Dissens' omschreven als het afwijken van het geldende
'Staatskirchentum' met handhaving van
een groepsidentiteit, aangereikt door een
afwijkende confessie. 'Indifferenz' daarentegen is meer individueei gericht, met een
persoonlijk 'Sinnsystern', Daaronder vallen
ook mensen die formeel weI tot de staatskerk gerekend worden, maar zonder werkelijke keus: uit lauwheid, opportunisme of
vanwege avondmaalsmijding. Beide begrippen, 'Dissens' en 'Indifferenz', worden
dus breed opgevat. Er is een stevig theoretisch hoofdstuk over de terminologie:
Dissens, Indifferenz, dissimulatio en dergelijke, waarbij het opvalt dat er feitelijk
alleen van recente Duitstalige secundaire
literatuur (Luckmann, Koslowski) wordt
gebruik gemaakt om te komen tot begripsvorming, met de nadruk op "die Sozialform
von Religion".De termen krijgen dus een
moderne interpretatie, zonder terugkoppeling naar contemporaine begrippen of
parallellen.
Allezend bekroop mij het gevoel dat er
uitgegaan wordt van een norm of burgerschapsideaal die indertijd ieder - althans:
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bij de gezagsdragers - duidelijk voor ogen
stond. Hoe dan ook, de praktijk was geheei
anders. De Cirksena's waren voortdurend
bezig om hun positie te verstevigen, buitenlands maar vooral binnenlands. Dit
maakte dat bij hen het politieke machtsspel noodgedwongen voorop stond; wensen tot confessionalisering waren bijgevolg
zeer secundair. Bovendien zwalkten de
familie en haar verschillende teIgen tussen
lutherdom en calvinisme, en uiteindelijk
viel het landschap uiteen in een luthers
deel in het oosten en een gereformeerd in
het westen. Confessionele pluriformiteit
was dus ingebakken, nog eens versterkt
door vluchtelingen en minderheden van
diverse pluimage die gedoogd werden.
Voorts strandde het beschavingsoffensief
vaak op het niveau van uitvoering, dus op
de zwakheden van de broeders predikanten of schoolmeesters. Het overgrote deel
van dit boek bevat een inventarisatie van
de omstandigheden waarom de 'Konfessionalisierung' mislukte: politiek strijdgewoel
rond de Cirksena's, de vele groepen dissidenten, en de barrieres om het gezag te
vestigen.
Het onderzoeksproject gaat uit van een
van boven af opgelegde 'Konfessionalisierung', die af te meten zou zijn, met een
tegenvallend resultaat in Oost-Friesland.
Daartoe worden de bekende gegevens
geinventariseerd en geordend, op macroniveau, want de ervaringen op het microniveau van individuele gelovigen en hun
beleving zijn slechts spaarzaam overgeleverd. Deze stu die is zo een mooi specimen
binnen een Duits paradigma, vervat in
stugge voizinnen, maar de presentatie van
de herordende gegevens is weinig verrassend. Naar de Nederlandse situatie toe is er
verwondering en herkenning. Verwondering omdat hier een dergelijke van boyen opgelegde confessionaliseringspolitiek
nooit zo is doorgevoerd; herkenning omdat
het nettoresultaat van voldongen pluriformiteit en onbestemde tolerantie vergelijkbaar is. Zo ontstaat toch weer een onverwachte parallel van dit graafschap met
de RepubJiek - en dat niet alleen vanwege
de grote aanwezigheid van Nederlandse
vluchtelingen daar.
De uitvoering van het boek is sober: de
tekst is blijkbaar 'camera-ready' aangeleverd en op eenvoudige wijze tot een boek
geJijmd. Daaraan heeft de uitgever een forse prijs gehangen. De auteur heeft nagelaten registers te vervaardigen. (Jacob van
Sluis)
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• A.M.L.Hajenius, Dopers in de Domstad.
Geschiedenis van de Doopsgezinde Gemeente Utrecht 1639-1939 (Doperse Documentaire Reeks, Nr. 3). Hilversum [Uitgeverij Verloren] 2003. - 303 p. - ISBN
90-6550-740-X.
Angelique Hajenius, bijgestaan door de
emeritus predikant van de Doopsgezinde
Gemeente Utrecht R. Hofman, heeft haar
overzicht van de geschiedenis van de
doopsgezinden in de Domstad de vorm gegeven van een drieluik. Het linkerpaneel
bestaat uit een tweetal inleidende hoofdstukken, waarmee eerst een kort overzicht
van de algemene geschiedenis van de
doopsgezinden wordt gegeven en vervolgens de 'voorgeschiedenis' van de Utrechtse doopsgezinden vanaf 1521 tot de fusie
van Vlamingen, Friezen en Hoogduitsers in
1639wordt geschetst. Die fusie is beschouwen als de stichting van de Doopsgezinde
Gemeente te Utrecht. Daarmee begint het
middenpaneel van de stud ie, dat de drie
eeuwen na de fusie bestrijkt.
De auteur gaat zich daarin niet te buiten
aan theologische beschouwingen of wetenschappelijke analyses, maar kiest er
bewust voor de geschiedenis van de
Utrechtse doopsgezinden vanuit verschillende perspectieven te beschrijven. De lezer hoeft dan ook niet te verwachten dat
Hajenius ver boven de bronnen uitstijgt,
maar ik zou haar ernstig te kort doen door
te stellen dat zij aan het (vooral Utrechtse)
archiefmateriaal is blijven kleven. Door
grondig en vindingrijk onderzoek en de
wisseling van invalshoeken krijgt de lezer
een onverwacht rijk en gevarieerd beeld
voorgeschoteld. De aandacht van de auteur
gaat eerst in twee hoofdstukken uit naar de
gemeenteleden en de organisatie van de
gemeente. Achter de wei zeer algemene
hoofdstuktitel 'Doperse beginselen en gebruiken' schuilt vervolgens een brede kijk
op het gemeenteleven. Eredienst, doop,
avondmaal, onderricht en tucht komen
daarbij achtereenvolgens aan bod.
Met een hoofdstuk over armenzorg legt
Hajenius daarna in drie opeenvolgende
periodes de band met de samenleving. Het
perspectief wordt in een nieuw hoofdstuk
nog verder verb reed als zij ingaat op hulp
aan doopsgezinden buiten Utrecht (in binnen- en buitenland) en de (latere) contacten tussen doopsgezinden op regionaal
en landelijk behandelt. De titel van het
hoofdstuk ('De Utrechtse doopsgezinde gemeente in de sarnenleving') wordt pas verklaarbaar als de auteur zich tenslotte richt

op contacten met andersgezinden en de
Utrechtse overheid, maar blijft toch een
kleine vlag voor een grote lading.
Het rechterpaneel van de studie schetst
in een hoofdstuk de ontwikkeling van de
gemeente in de eerste helft van de twintigste eeuw. Hajenius maakt daarin en passant duidelijk dat de gewone leden steeds
meer bij het gemeenteleven werden betrokken, terwijl in vroegere tijden vooral
de leraren (predikanten) en diakenen de
boventoon voerden. Dit kan echter niet
verhullen dat zij in feite hier al aan de
epiloog van haar boek begonnen is, voordat in het laatste hoofdstuk een samenvattend overzicht (met een korte blik op de
ontwikkelingen tijdens en na de Tweede
Wereldoorlog) wordt geboden.
Alles overziende is Hajenius er echter
zonder meer in geslaagd niet alleen voor
haar eigen (doopsgezinde) achterban,
maar ook voor andere belangstellenden de
geschiedenis van de Utrechtse doopsgezinden bloot te leggen. De handzame inleidingen van elk hoofdstuk, een goed notenapparaat en de uitgebreide registers maken
haar werk ook voor niet-projessionals zeer
toegankelijk. De compleetheid van het
boek blijkt eveneens uit talrijke illustraties
en niet minder dan 19 bijlagen die haarverhaal nog verder illustreren en onderbouwen. Het ware te wensen dat het
Utrechtse voorbeeld van Hajenius ook voor
de geschiedenis van de doopsgezinden in
andere plaatsen navolging krijgt. (Ton
Wouters)
• J.Y.H.A. Jacobs (red.), Gaandeweg aaneengesmeed. Geschiedenis van het bisdom
Breda, Nijmegen [Valkhof Pers] 2003 - 144
p. - ISBN90-5625-149-X9220-211-3903-0€ 20
Bij het herstel van de bisschoppelijke
hierarchie in Nederland in 1853 kreeg een
stad, die geen bisschoppelijke traditie kende, een bisschopszetel: Breda. Van de zijde
van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis verscheen eind 2001 een
interconfessionele bundel: Van tuieeen een.
Kerk en West-Brabant door de eeuwen heen
(red. P.H.A.M. Abels e.a.), waarin door mij
al melding gemaakt werd van een gepland
geschiedwerk over het bisdom Breda in
verband met het 150-jarig bestaan van dit
diocees. Op 1 november 2003 werd het
nieuwe boek aan de bisschop, mgr. M.
Muskens, aangeboden.
Nu geen interconfessioneel boek, maar
een van katholieke signatuur met nadruk
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op het katholieke leven; nu niet aileen 115,
maar ook Zeeland in het vizier. Een boek,
geschreven
door een team kerkhistorici
van het bisdom Breda: L. Aerden (voormalig seminarieprofessor
en oud-vicarisgeneraal), W. Brand s.m. en J. de Iong (respectievelijk archivaris en bibliothecaris) en
van de Theologische Faculteit Tilburg, M.
Gielis en J. Jacobs. Laatstgenoemde
tekent
ook voor de eindredactie.
De titel, Gaandeweg aaneengesmeed,

geeft treffend weer hoe dit bisdom een eenheid is geworden. In de eerste plaats geldt
dit in geografisch opzicht. Door de scheiding van Nederland en Belgie in 1830, definitief in 1839, werd het noordelijk deel
van het toenmalige bisdom Antwerpen een
apart apostolisch vicariaat Breda. In 1853
werd dit vicariaat, waartoe sinds 1841 ook
Zeeuws- Vlaanderen was gaan behoren,
bisdom. In 1956 werd het gebied van Zeeland ten noorden van de Westerschelde van
het bisdom Haarlem naar Breda overgeheveld. Gelijkertijd kwam het gebied rond
Geertruidenberg en Woudrichem van het
bisdom 's- Hertogenbosch bij Breda terecht. De auteurs willen met de titel echter
ook een tweede beweging weergeven: er
ontstond in de loop van de jaren een verschuiving van een sterk op de bisschoppen
geconcentreerde kerk naar een kerk, waarin ook priesters, religieuzen, pastorale
werk(st)ers, diakens en leken verantwoordelijkheid kregen.
In het eerste hoofdstuk reikt Brand de
voorgeschiedenis aan van het latere bisdom Breda, vanaf de bisdomindeling in
1559 tot aan de oprichting van voornoemd
apostolisch vicariaat in 1803. De auteur
schenkt behalve aan de ontwikkelingen in
het Markizaat (van Bergen op Zoom) en de
Baronie, ook aandacht aan Zeeuws-Vlaanderen en aan de protestantisering van het
bisdom Middelburg, het noordwesten van
Brabant en het Land van Altena. Het institutionele aspect komt eveneens naar voren
in het tweede hoofdstuk, het tijdperk van
het apostolisch vicariaat (1803-1853).
Naast een overzicht van de bestuurders en
hun activlteit, geeft Aerden een inkijk in de
priesteropleiding, de werkzaamheid van de
religieuzen en het godsdienstig leven van
de gewone gelovigen. Die lijn wordt voortgezet in de volgende hoofdstukken. Over
de opbouwvan het nieuwe bisdom gaat het
derde hoofdstuk (1853-1885), van de hand
van De long. Met name bisschop Van Hooydonk (1853-1867) wordt kleurrijk beschreven: zijn armenzorg, zijn beleid jegens de
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parochies, zijn sterke bemoeienis met regels ten aanzien van congregaties en zijn
weerstand tegen aanwezigheid van kloosterlingen in de parochiele zielzorg. De long
neemt ook het vierde hoofdstuk voor zijn
rekening. In de jaren 1885-1914 was het
bisschop Leijten (1885-1914) die waarschuwde voor het modernisme. Onder zijn
episcopaat was er een beduidende toename van het aantal kloosters en werden
allerlei initiatieven genom en tot het opzetten van goed katholiek onderwijs.
In het vijfde hoofdstuk (Rijk en
Roornsch' in woelige tijden) behandelt
Gielis het kerkelijk leven tussen 1914 en
1962. Vermeldenswaard is zijn karakterisering van mgr. Hopmans (1914-1951): zijn
bestuur had een autoritair karakter, door
zijn grote werkkracht wist hij veel tot stand
te brengen; "waarschijnlijk was Hopmans
in de jaren dertig wei de juiste man op de
juiste plaats" (biz. 81). Voorts mag naast de
steeds terugkerende thema's genoemd
worden: het middelbaar onderwijs - van de
talrijke Ons Middelbaar Onderwijs-scholen
ofwel OMO-scholen in Brabant wordt als
oudste het huidige Mollerlyceum in Bergen
op Zoom vermeld -, de katholieke literatuur, bouwkunst, devotie en de gevolgen
van de Duitse bezetting. In het vijfde
hoofdstuk gaat Jacobs in op de cultuuromslag in de jaren zestig en de gevolgen
daarvan. Dit hoofdstuk loopt door tot 1994.
Hij bespreekt de korte, maar niet minder
intensieve periode van bisschop De Vet
(1962-1976) en de lange periode van de
"prudente" bisschop Ernst (1976-1992,
als apostolisch administrator aangebleven
tot 1994). Beide bisschoppen kregen te
maken met diepgaande veranderingen en
bekeken hoe zij de kerk aan de tijdgeest
konden aanpassen. Scherp komt naar
voren hoe dit bisdom inspeelt op het veranderd kerkgedrag van de leken en het
minder aantal beschikbare priesters. Veel
aandacht besteedt Jacobs aan de ontwikkelingen rond de diverse instellingen voor
opleiding en vorming van priesters, pastorale werk(st)ers en diakens, voorts aan de
pastorale arbeid in de parochies, onderwijs
en katechese. Opmerkelijk is, dat in vergelijking met andere bisdommen in het
Bredase sinds de jaren zeventig van de
vorige eeuw nauwelijks sprake is geweest
van enige polarisatie in de kerk. Het besef
van gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor de kerk leidde tot een groeiende eenheid tussen bisschop en de gelovigen. Ten
slotte bespreekt Jacobs in een 'epiloog' de
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bestuurlijke vernieuwingen, die sinds het
aantreden van mgr. Muskens in 1994 als
bisschop van Breda in het bisdom zijn
doorgevoerd.
Gezamenlijk bezitten de auteurs de deskundigheid, die onmisbaar is voor het
schrijven van een boek als dit. Grote zorg is
besteed aan een goede opzet en een leesbare beschrijving. Het boek kent een zeer
evenwichtige en heldere indeling in periodes en thernas. De auteurs hebben voor
de opzet zich laten leiden door het lijvige 591 pagina's tellende - boek van Cloet
(eindred.), Het bisdom Gent (1559-1991).
Vier eeuwen geschiedenis (1991, herdruk
met verbeteringen 1992). Dat is een goede
keuze geweest, want in plaats van een nogal verengde opvatting van een bisdomgeschiedenis als een geschiedenis van bisschoppen komen daarin al vele facetten
van kerk en kerkelijk geinspireerde samenleving aan de orde. Toch is er een groot verschil: de bisdomgeschiedenis van Gent
heeft voetnoten, dit boek over Breda he eft
er geen. Uiterst betreurenswaardig! Men
blijft zitten met de vraag waar men steunt
op ongedrukte, waar op gedrukte bronnen
of literatuur. Voor insiders meld ik dat de
vormgeving van dit boek lijkt op die van
Molenaar en Abbink, Dertienhonderd jaar
bisdom Utrecht, in 1995 verschenen. Beide
werken kennen een groot forrnaat, hebben
fraaie foro's en kaarten en zijn voor een
breed publiek geschreven. Ook in de stu die
over het (aarts)bisdom Utrecht is een beredeneerde literatuurlijst, maar ontbreken
voetnoten. Maar in tegenstelling tot de
lange periode en vele bisschoppen in het
Utrechtse kon het boek over het bisdom
Breda met slechts negen bisschoppen
meer aandacht besteden aan de inhoud
van het kerkelijk leven en de kerkelijke
organisaties. Kortom: op het gemis aan
voetnoten na voldoet het boek van Jacobs
en de zijnen zeker aan de verwachtingen.
(Guus Bary)
Signalementen
• Fred van Lieburg, Rondom de Andreaskerk. Geschiedenis van een Dordtse Hervormde wijkgemeente, Dordrecht 2003. - 64
p. - ISBN 90-803378-3-8 - . € 4,95 (bestelling door overmaking op postbankrekening
1882751 t.n.v. EA. van Lieburg te Dordrecht, o.v.v. boekje Andreaskerk).
Op 25 september 2003 vierde de Neder-
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landse Hervormde wijkgemeente 'Rondom
de Andreaskerk' in Dordrecht het veertigjarig bestaan van haar kerkgebouw. In het kader van de jubileurnactiviteiten werd aan
gemeentelid Fred van Lieburg gevraagd het
onvermijdelijke gedenkboekje te schrijven.
Het resultaat is een keurig verzorgd en
ruim geillustreerd werkje waarin de geschiedenis van de kerk en gemeente wordt
geschetst. Het is het verhaal van een typische naoorlogse wijkgemeente, waarin getracht werd het ideaal achter de hervormde
kerkorde van 1951 in de nieuwbouwwijken
Wielwijk en Crabbehof gestalte te geven.
Dat lukte redelijk, tot in de jaren '70 de ontkerstening toesloeg en ook vele kerkgangers naar elders vertrokken. Inmiddels
he eft de geografische wijkgemeente zich
ontwikkeld tot een 'confessionele' modaliteitsgemeente,
waarin orthodox-protestanten uit de ruime omtrek samenkornen,
onder wie vele instromers uit bevindelijke,
evangelische en synodaal-gereformeerde
richtingen.
De auteur beschrijft overigens niet
alleen het recente kerkelijke verieden. Zo
mogelijk nog uitvoeriger gaat hij in op de
'voorgeschiedenis' van de Andreaskerk-gemeente, die teruggaat tot de tweede helft
van de negentiende eeuw. In die tijd werden
in enkele buurtschappen op het eiland van
Dordrecht, namelijk De Mijl en de Tweede
Tol, evangelisatieverenigingen
opgericht
door welgestelde particulieren van orthodox-hervormde huize. Zo verrees in 1876 de
'Mijlkerk' en in 1885 het 'kerkje aan de
Tweede Tol'. Laatstgenoemd gebouw kwam
in 1949 in handen van de Hervormde
Gemeente van 's-Gravendeel en werd later
onder de naam 'Lydiakerk' overgenomen
door hervormd Dordrecht, tot het in 1983
gesloten werd. De Mijlkerk, waar jarenlang
predikanten uit Dordt en wijde omgeving
voorgingen, was al in 1963 opgeheven. In
beide gevallen werd het pastorale verzorgingsgebied overgedragen aan de wijkgemeente rondom de Andreaskerk. Van Lieburg laat in dit boekje zien dat juist in het
licht van de landelijke kerkgeschiedenis het
lokale gebeuren zeker zo interessant is. Ook
blijkt opnieuw dat veel archiefmateriaal en
'orale geschiedenis' verloren dreigt te gaan
of in de vergetelheid zal verdwijnen, als we
er niet op tijd bij zijn. Het is dan ook een
goede zaak om het belang van het plaatselijke kerkhistorisch onderzoek onder de
aandacht te brengen. (Peter Dillingh)
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VERENIGINGSNIEUWS
Voorjaarsvergadering VNK: zaterdag
15 mei 2004
Nederlanders en hun kerk in Sint-Petersburg
Dat de Nederlandse kerkgeschiedenis verder reikt dan onze landsgrenzen heeft de
Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis vorigjaar november al eens onder de
aandacht gebracht tijdens de vijftiende
Dag van de Kerkgeschiedenis in Bad Bentheim. Op de traditionele voorjaarsvergadering van de VNK op zaterdag 15 mei 2004,
die wordt georganiseerd in samenwerking
met de Vrienden van Museum Catharijneconvent in Utrecht, zal de blik andermaal
gericht zijn op het buitenland. Was Bentheim nog relatief dichtbij, met de Nederlandse Kerk in Sint-Petersburg is gekozen
voor een kerkelijke binding op grote afstand. De Ie zing van PIETER HOLTROP die
de VNK haar leden over deze relatief onbekende episode uit de vaderlandse geschiedenis voorschotelt, he eft een directe relatie
met de bijzondere tentoonstelling die van
24 april tot 11 juli 2004 in het Catharijneconvent wordt gehouden onder de titel
NEDERLANDERSEN HUN KERK IN SINTPETERSBURG.

Programma:
11.00 uur Ontvangst van de VNK-Ieden in de pastorie van de
Rooms-Katholieke Kerk, Nieuwe Gracht 61.
11.30 uur Huishoudelijke vergadering van de VNK
- Opening P.H.A.M. Abels, voorzitter
- Bespreking jaarstukken
- Verkiezing nieuwe bestuursleden: H. Selderhuis
(beoogd voorzitter), mw. A. Verbeek en dhr. G. van
Slageren (beoogd penningmeester)
- Aftreden en niet herkiesbaar: mw. M. van Leeuwen-Canneman
- Vragen van de led en
12.30 uur Lezing in het auditorium van het Catharijneconvent
door dr. Pieter Holtrop:
NEDERLANDERSEN HUN KERK IN SINT- PETERSBURG.
13.20 uur Korte toelichting op de tentoonstelling door drs.
Tanja Kootte.
13.30 uur Mogelijkheid tot het bezoeken van de tentoonstelling (s.v.p. museumjaarkaart meenemen; toegang
niet gratis).
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De hervormde kerk aan de Newsky Prospekt in
Sint-Petersburg naar een oude Russische gravure.

Op de tentoonstelling staat het leven en
werk centraal van de Nederlanders die tussen 1704 en 1927 woonden in de Russische
stad Sint-Petersburg. Tsaar Peter de Grote
nodigde de eerste groep Nederlanders aan
het begin van de achttiende eeuw uit om
naar Rusland te komen werken aan de opbouw van een stad die zijn naam zou dragen. Deze ondernemende Nederlanders,
onder wie de bekende Ruslui uit het Twentse dorp Vriezenveen, vormden een hechte
gemeenschap met eigen winkels, woningen en een eigen kerkgebouw. De Nederlandse protestantse kerk, die fungeerde als
ontmoetingsplek voor de pioniers, speelt
een centrale rol in de lezing en op de tentoonstelling. Na de Eerste Wereldoorlog,
toen de naam van Sint-Petersburg veranderde in Leningrad, onteigende het nieuwe
communistische bewind het kerkgebouw
en keerden de meeste Nederlanders terug
naar hun vaderland. De archieven bleven
echter achter en zijn pas onlangs weer 'ontdekt',
Aan een van de mooiste straten van SintPetersburg, de Newski Prospekt, staat nog
heden ten dage het gebouw van de voormalige Hollandse kerk. Het pand biedt tegenwoordig onderdak aan de Alexander
Blokbibliotheek. Het indrukwekkende gebouw is in 1834 in aanwezigheid van de
Nederlandse erfprins en zijn zoon, de latere koningen Willem II en Willem III, plechtig in gebruik genomen. Van dit symbool
van de Nederlandse gemeenschap is een
prachtige maquette te zien op de tentoonstelling.
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Vijftien jaar bundels van de VNK

Sinds de oprichting van de VNK in 1989 is de vereniging erin geslaagd elk jaar een verzameling bijdragen aan de Nederlandse kerkgeschiedenis uit te
geven. Onlangs heeft het bestuur besloten dit moorden de tempo los te laten. Het bleek in de praktijk voor deze kleine vrijwilligersvereniging
steeds
moeilijker om binnen een kalenderjaar een dergelijk
project te realiseren. Vandaar dat dit jaar voor het
eerst geen bundel zal verschijnen. Wei zal de jaarlijkse kerkhistorische doorgang vinden. Volgende delen
in deze reeks zullen in minder hoge frequentie verschijnen, zodat meer voorbereidingstijd genomen
kan worden om kwalitatief hoogwaardige thema- of
regiogebonden bundels te vervaardigen. De imposante productie van de afgelopen vijftien jaar wordt
hieronder nog eens in volledigheid opgesomd: 15
bundels met 194 artikelen door 163 verschillende
auteurs op 4378 pagina's. (Paul Abels).
1. P.H.A.M. Abels, N.D.B. Habermehl, A.P.E Wouters
(red.) In en om de Sint-Ian, Bijdragen tot de Goudse
Kerkgeschiedenis (Eburon Delft 1989), 174 pp.
Inhoud: O.J. de Iong, Het draagvlak voor de beoefening van de kerkgeschiedenis in Nederland - J.W.M.
Peijnenburg, De beoefening van de kerkgescWedenis binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland
vanaf het I-Ierstel van de Bisschoppelijke Hierarchie
- B. de Troeyer, Vier minderbroeders-auteurs
van
Gouda - J.G.J. van Booma, Gouda: van Rome tot Reformatie. Een bijdrage tot de oudste geschiedenis
van de Hervormde Gemeente te Gouda - J.L. van der
Gouw, Herman Herbers te Wezel - P.H.A.M. Abels,
Van Vlaamse broeders, Slijkgeuzen en Predestinateurs. De dolerende gemeente van Gouda 1615-1619
- J.G.W.P' Bik, Kroniek van de Evangelisch-Lutherse
gemeente van Gouda - B.N. Leverland, De OudKatholieke Kerk in Gouda - H.J. Kollen, Drie katholieke pastoors te Gouda in de eerste helft van de
achttiende eeuw - Fred van Lieburg, Vrij van de wet,
lijdelijk in de geest. Over "hattemistische" gereformeerden te Gouda rond 1734 - H.A. van Dolder-de
Wit, Kerkelijke armenzorg in Gouda in de negentiende eeuw. Het werk van de diaconie in de praktijk
van alledag - N.D.B. Habermehl, Bibliografie van de
kerkgeschiedenis van Gouda

2. G. Van Halsema, Ios M.M. Hermans, ERJ. Knetsch
(red.), Geloven in Groningen. Capita selecta uit de
geloofsgeschiedenis
van een stad (Kok Kampen
1990),312 pp.
Inhoud: P.R.J. Knetsch, "De armen hebt gij altijd bij
U". Religieus gemotiveerde armenzorg in de stad
Groningen - Menno Schmid, Kirchliche Beziehungen zwischen Groningen und Ostfriesland im 16.
Iahrhundert - Jos M.M. Hermans, De kerk in het
midden. Aspecten van Groningen als cultureel en re-

ligieus centrum aan het eind van de MiddeleeuwenJosephine Weegink-Schijve, Kerkinterieur voor en
na de Reformatie, geillustreerd aan de hand van drie
Groninger stadskerken - EJ. Bakker, Heiligen en altaren in de stad Groningen tot 1594 - P.M. Ie Blanc,
De gewelfschilderingen in de A-kerk en in de Martinikerk te Groningen: geloof in beeld - O.D.J. Roemellng, Familiewapens op gewelfschotels, muurschilderingen
en grafzerken in de Martinikerk S. Zijlstra, De Dopersen in Groningen, 1530-1795 J.G.J. van Booma, Enkele bronnen voor de ontstaansgeschiedenis van de Hervormde Gemeente te
Groningen (1557-1579) - Wout J. van Bekkum, Engbert Schut, De loodse Gemeente van Groningen G. van Halsema Thzn., Van 1594 naar 1994. Over de
'Iubeljaarspredlkatien'
- J. van Gelderen, Het leven
van Frouwe Venema (1803-1889), vrouw van Hendrik de Cock- J.VreeAzn., P. Hofstede de Groot en de
armenverzorging door vrouwen - E.O. van der Werff,
De rooms-katholieke parochies in Groningen in de
negentiende en twintigste eeuw - F.A. van Liere, De
rooms-katholieke
kerkbouw en kerkinrichting in
negentiende en twintigste eeuws Groningen - E.H.
Cossee, "Wij hebben wat anders en beters te doen",
OS. B.J.C. Mosselmans en de stichting der Remonstrantse Gemeente te Groningen - W.G. de Vries, De
Vrijmaking in de stad Groningen - Gerben Hoogterp, Samen geloven in Groningen. Twintig jaar
oecumene in de Martinistad.
3. A. Wiggers, P.H.A.M. Abels, H. ten Boom, P.J. Bos,
H. Uil (red.), Rond de kerk in Zeeland. Derde verzameling bijdragen van de VNK (Eburon Delft 1991),
292 pp.
Inhoud: A.J. Ielsma, Verschuivingen in de Nederlandse kerkgeschiedschrijving - H. Janssens, De premonstratenzers en hun abdij te Middelburg (12e-16e
eeuw) - W.J. op 't Hof, De Nadere Reformatie in Zeeland. Een eerste schets - P.J. de Klerk, Zestiendeeeuwse processies in Goes - M.J. BIok, Den Boom
der Schriftueren ghespeelt tot Middelburch in Zeelant, den eersten Augusto in tjaer 1539: Een studie
van de theologische elementen - S. Voolstra, Valerius Schoolmeester (overleden omstreeks 1569). Leven en leer van een menniste hageprediker in Zeeland in de reformatietijd - F. van der Doe, Een herder
voor West-Souburg in 1595. Het archief van de
Zeeuwse Rekenkamer als kerkhistorische bron - A.R.
Bauwens, Gijzelingen van protestantse en roomskatholieke geestelijken in het grensgebied tussen
Staats- Vlaanderen westelijk deel en de Spaanse Nederlanden tijdens de zeventiende eeuw - M. van der
Bijl, Kerk en politiek omstreeks 1700: een theologisch trio - EA. van Lieburg, Gereformeerd pastoraat
op het Zeeuwse platteland: het egodocument van
dominee Guarnerus Soetens (1725-1790) - A.C.
Tramper, De veroordeling van Renatus Stenhuis,
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predikant te Liefkenshoek van 1736 tot 1754. Een
voorbeeld van kerkelijk-burgerlijke rechtspraak in
Zeeland - J.R. Luth, Iosua van lperens betekenis
voor de geschiedenis van de kerkzang in het gereformeerde protestantisme - Aart de Groot, De Zeeuwse
jaren van Albert Goedkoop, 1803-1815. Pastoraat in
missionair perspectief - A.J. Barth, Os. H.H. Middel
en de bevindelijken in negentiende-eeuws
Wolphaartsdijk - E.H. Cossee, De Protestantenbond op
Tholen. Zijn ontstaan en zijn eerste ontwikkeling
4. H. Ten Boom, E. Geudeke, H.L.Ph. Leeuwenberg,
P.H.A.M. Abels (red.), Utrechters entre-deux. Stad
en Sticht in de eeuw van de Reformatie 1520-1620
(Eburon Delft 1992), 294 pp.
Inhoud: J.J. Woitjer, Kerkgeschiedenis en mensbeeld
- F.G.M. Broeyer, Fin de siecle: inleiding op de bundel- Bvl.Spruyt, Hinne Rode (c. 1480 - c. 1539): het
leven en de ontwikkeling van de dissidente rector
van het Utrechtse fraterhuis - C.A. van Kaiveen, De
nalatenschap van de S. Paulusabdij te Utrecht S.F.C. Moore, Recruitment to the Cathedral chapter
of Utrecht 1528-1580 - L. van Tongerioo, Pastoors in
veelvoud - R.H. Pegel, Prediking voor de leken in de
stad Utrecht, 1500-1580 - H.L.Ph. Leeuwenberg,
Tussen pastoor en predikant. Een inquisitieproces
tegen een plattelandspastoor in het Sticht 1573-1574
- F.G.M. Broeyer, Johannes Gerobulus (1540-1606)
en de "Heeren vande Magistraet" - P.H.A.M. Abels,
J.G.J. van Booma, Tussen Rooms-katholiek
en
Utrechts-gereformeerd.
Het eigen karakter van het
Utrechtse Reformatieproces - J.G. Smit, De Reformatie van Amersfoort (1579-1625) - O.J. de Jong, De
Utrechtse Hymni van 1615
5. J.A.EM. van Oudheusden, P.H.A.M. Abels, J.G.M.
Biemans, A.P.E Wouters (red.), Ziel en zaligheid in
Noord-Brabant. Vijfde verzameling bijdragen van de
VNK (Eburon Delft 1993), 344 pp.
lnhoud: J.Y.H.A. Jacobs, Over oecumeniciteit
en
confessionaliteit. De beoefening van de kerkgeschiedenis als uitdaging - G. Rooijakkers, De brede en de
smalle weg. Vermaak en zaligheid in Noord-Brabant:
een problematisch duo - G. Verhoeven, Oat beghinsel van onser vrouwen. Het ontstaan van de cultus
van Onze Lieve vrouwe van 's-Hertogenbosch
P.J. Margry, Procureur contra pastoor? De Wet op de
Kerkgenootschappen
en de regulering van de openbare godsdienstoefeningen
in Noord - Brabant rond
1853 - A. Bijsterveld, Organisatie en instellingen van
het bisdom Luik in Noord-Brabant 1400-155911561 J.W.M. Peijnenburg, Het kJooster Hooidonk te
Nederwetten - A. Otten, Zes eeuwen Duitse Orde in
Gernert (1200-1800)
- Ch. De Mooij, Bergen op
Zoom en het verdwijnen van de oude religie - J.G.M.
Biemans, "De Reformatie, die hier eenen goeden
voortganck genomen heeft", Predikanten in de Baronie van Cranendonk, ca. 1648-1672 - C. de Gast, De
Doleantie in Klundert - T. Graas, Het protestantse
verleden van de Sint Jan. Inrichting en inventaris van
de Bossche "Groote Kerk" van 1629 tot 1810 - W.A.J.
Munier, De zorg voor het huis des Heren van Paulus
Antonius van Baer, pastoor van Den Dungen (18211826) en van Waalwijk (1826-1836) - Ch.M.A. Caspers, M.A.M.E. Giells, Anna Marie Eeltiens uit Tilburg ontmaskerd te Antwerpen als schijnheilige,
1735-1736. Een bijdrage tot de geschiedenis van de
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"heilige anorexia" - A. Vos, Hubertus de Clein, mandenmaker-profeet te 's-Hertogenbosch (1708-1734)
- A. Thielen, Van katholieke sociale actie naar sociale
actie van katholieken in Noord-Brabant - J. Eljt, Zorgende zusters en hulpeloze zieken. De opvang van
verlaten kinderen in 's-Hertogenbosch 1813-1900.
6. r.c. Okkema, G.N.M. Vis, EA. van Lieburg, B.).
Spruyt (red.), Heiden, papen, libertijnen en fijnen.
Artikelen over de kerkgeschiedenis van het zuidwestelijk gedeelte van Zuid-Holland van de voorchristelijke tijd tot heden (Eburon Delft 1994), 294
pp.
Inhoud: H. ten Boom, Het goed recht van de kerkgeschiedenis - ED. Zeiler, 'Harga, dat ook Ketel heet',
Voor- en vroegchristelijke sporen in het Maasmondgebied - H.L. Houtzager, Enkele aspecten van de
Delftse Gasthuiskapel en de geestelijke verzorging
aldaar in de middeleeuwen en ten tijde van de republiek - A. lanse, De verering van Onze Lieve vrouwe
van 's-Gravenzande in de late middeleeuwen - J.L.
van der Gouw, De kerk in het Land van Putten
tijdens de late middeleeuwen - Geertruida de Moor,
Magister Jacob Ruysch. De Haagse mini-Granvelle
(ca. 1440-1519) - Bart Jan Spruyt, De Delft-Haagse
kring (ca. 1520-ca. 1525). Evangelisch humanisme in
het vroeg zestiende-eeuwse
Delft en Den Haag Gary K. Waite, Een ketter in zijn stad. David Joris en
Delft - G.H. Leurdijk, De Nadere Reformatie in Delft
- EA. van Lieburg, Drie eeuwen Van der Spek. Een
pietistische genealogie - F. Cossee-de Wijs, In vrijheid en verdraagzaamheid. Doopsgezinden en remonstranten in Delft - M.R. Wielema, De duivel uit
Moerkapelle verbannen. Invloed van Balthasar Bekker op het Hollandse platteland - R. van der Laarse,
Christo Sacrum. Verlichte sociabiliteit te Delft, 17971838 - Peter Jan Margry, De creatie van heilige ruimten in negentiende-eeuws
Nederland. Het martelveld te Brielle - A.C. Hofland, Een mosterdzaadje in
Delft. Beginnende oecumene met groeiend vervolg.
7. P.H.A.M. Abels,).L. Admiraal, G.N.M. Vis, I. Wormgoor (red.), De kerk in de Kop. Bouwstenen tot de
kerkgeschiedenis van noord-west Overijssel (Eburon
Delft 1995), 260 pp.
Inhoud: E.G.E. van der Wall, De vaderlandse kerk en
het vaderlandse verleden. De Socratische oorlog
over voorrechten en verdraagzaamheid, ca. 1769-ca.
1780 - ED. Zeiler, Verdwenen kerken rond de IlsselVechtdelta - I. Wormgoor, Onze Lieve Vrouwe Kapel,
de tweede kerk van Zwolle - F. van der Pol, De
middeleeuwse mens en zijn gebedscultuur. Kanttekeningen bij een getijdenboek van de zusters van
Sint Agnes te Kampen - P. Datema, George Westendorp, een zestiende-eeuwse (kerklhistoricus uit Vollenhove - J. ter Steege, Willem Lanius te Steenwijk
(1580-1582),
een pionier - J. Odding, Onder de kerktorens van Steenwijk en Blokzijl- G.T. Hartong, Omzwervingen van een oud handschrift uit hetWindesheimer kJooster - J.G.J. van Booma, De vestiging en
eerste uitbouw van de hervormde gemeente Windesheim - J.C. Streng, 'Tot maintain van de souvereiniteit en het hoge gezagh van d'overigheit'. De
regenten en de gereformeerde kerk te Zwolle tijdens
het ancien regime - J. Erdtsieck, Een heersende kerk
werd niet meer geduld. Een proces van 200 jaar in
Zwolle - Roel Bosch, Schortinghuis in Overijssel. Het
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verbod op 'Het innige Christendom', 1740-1750 - let
Erdtsieck, Het eerste decennium van het opperrabbinaat van Samuel Hirsch. Een strijd tussen 'liberalen' en 'bevindelijken'
in joods Overijssel (19021914).
8. S. Zijlstra, G.N.M. Vis, D.J.M. Zeinstra (red.),
Vroomheid tussen Vlie en Lauwers. Aspecten van de
Friese kerkgeschiedenis (Eburon Delft 1996), 252 pp.
Inhoud: J.A. Mol, P.N. Noomen, De stichting van de
Augustijner koorherenabdij
Ludingakerke en haar
relatie met Rolduc - H. Oldenhof, Rond de kettervervolging van het Hof van Friesland - S. Zijlstra,
'Zouden we ons van de gemeente laten regeerenl'. De
positie van oudste bij de dopers tot ca. 1620 - W.
Bergsma, De Reformatie in Friesland: geschiedenis
en geschiedschrijving - Joke Spaans, Gereformeerden en doopsgezinden: het proces over het Marcelis
Goverts gasthuis te Leeuwarden 1687-1688 - J. van
Sluis, Verlicht en verdraagzaam? De kerkelijke sluipwegen van grietman G.P. thoe Schwartzenberg en
Hohenlansberg - Yme Kuiper, "Gut, Hikke is ook ai
fien!". Kerk en geloof in de jeugd- en familieherinneringen van jkvr. Adriana Wilhelmina van Andringa de
Kempenaer (1858-1926) - Iohan Frieswijk, Onkerkelijkheid, confessie en politiek in Friesland, 18801920 - L.G. Jansma, Levensbeschouwing
in Friesland: aspecten van de religieuze praktijk - S. de
Haan, De joodse gemeenschap in Friesland.
9. R. de La Haye, P.H.A.M. Abels, P.J.A. Nissen, J.D.
Snel (red), Religie aan de grens. Aspecten van de
Limburgse kerkgeschiedenis
(Eburon Delft 1997),
165pp.
Inhoud: Peter J.A. Nissen, Religie aan de grens. Het
onderzoek naar kerk- en religiegeschiedenis
in Limburg - J.G.C. Venner, Vrouwen in de Reformatie.
Godsdienstkeuze en activiteiten van vrouwen in het
Maasdai aan het begin van de Opstand - A.M.P.P.
Janssen, Conversie in Sittard en omgeving in de
zeventiende en achttiende eeuw - W.A.J. Munier,
Over onderwijs en onderwijzers in de Landen van
Overmaze gedurende de Staatse overheersing (16321795) - Regis M. de La Haye, Hugenoten uit Montauban in Maastricht - Peer H.M. Boselie, ' ... ayant tout
le reste de vie possible ... ' De strijd op leven en dood
van Theresia Josepha Maria Coget douariere de
Liedel (1750-1789), vrijvrouwe van de heerlijkheid
Well en Bergen -A.P.J. Jacobs, Limburgse priesters in
het bisdorn Luik - G.N.M. Vis, Maastricht in Amsterdam. De liefdezusters van de H. Carolus Borromeus
in de Roomsch-Katholieke
Ziekenverpleging en het
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam, 18781978.
10. M.A.W. Gerding, J.G.J. van Booma, G. van Halserna Thzn., P.H.A.M. Abels (red.), 'In aile onwetenschap, bijsterije unde wildicheyt'. De Reformatie
in Drenthe in de zestiende en zeventiende eeuw
(Eburon Delft 1998), 251pp.
Inhoud: M.A.W. Gerding, Inleiding:
vier eeuwen
Reformatie in Drenthe - F.J. Bakker, De kerk in
Drenthe v66r de Reformatie - J.G.J. van Booma,
Bronnen voor vier maanden Reformatiegeschiedenis van Drenthe (mei-augustus 1598) en de periode
van voorbereiding - W. Bergsma, Zij preekten voor
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doven. De Reformatie in Drenthe - J .G. Brinks, 'Dese
hebben haere beroepene plaets niet becleet'. De
Reformatie en de eerste predikanten in Drenthe,
1598-1605 - Regn. Steensma, Sporen van de katholieke eredienst in hervormde Drentse kerken - J.
Boneschansker, De Reformatie en de schoolmeesters in Drenthe.
11. S.E.M. van Doornmaien, E.H. Bary, J.e. Okkerna,
J. Roes (red.), Geloven tussen de rivieren. Verkenningen in de Gelderse kerkgeschiedenis (Eburon Delft
1999), 294pp.
Inhoud: E.H. Bary, Grenzen in verkondiging en bediening. Historisch-geografische
notities over de
kerkelijke organisatie in het Gelders rivierengebiedS.E.M. van Doornmaien, Bibliografisch hulpmiddel
bij kerkhistorisch onderzoek in het Gelders rivierengebied na 1500 - Menno Potjer, De Reformatie in de
Nederbetuwe 1590-1620 - E.J.Th.A.M.A. Smit, De
Reformatie in Tiel - J.H.E Zweers, E.J.Th.A.M.A.
Smit, Reformatie en Contrareformatie in Huissen.
Een angel in Gelders vlees - H. ten Boom, De mislukte protestantisering van het Land van Maas en
Waai- W.J. op 't Hof Het gereformeerde Pietisme en
de Nadere Reformatie in de classis Bommel tot 1600
- J.J. van den Burg, Eens schets van de joodse gemeenschap in het Gelders rivierengebied - S.E.M.
van Doornmaien, Volksmissies in de Bommelerwaard 1847-1965 - J. Vree, Abaham Kuyper te Beesd
(1863-1867). Een vingeroefening in kerkreformatieP.L.J. Wapenaar, Kroniek van een richtingsorganisatie in Tiel 1888-1952 - E Haans, Neogotische en
neoromaanse
kerken in het rivierengebied.
De
negentiende-eeuwse
katholieke kerken in het rivierengebied. De negentiende-eeuwse katholieke kerken van architect Carl Weber.
12. J. D. Snel, P.H.A.M. Abels, G.N.M. Vis, J. Bakker
(red.), En God bleef toch in Mokum. Amsterdamse
kerkgeschiedenis
in de negentiende en twintigste
eeuw (Eburon Delft 2000), 557pp.
Inhoud: Iaap van Gelderen, De Magere Brug. Over
relaties tussen joden en christenen in Amsterdam,
ca. 1890-1941 - Th.A. Fafie, Henricus Christiaan
Millies (1810-1868): Luthers hoogleraar te Amsterdam en aankJager van de slavernij - Iaap de Jong,
Bezeten van God en de duivel. De Amsterdamse
jaren van een zoekende ziel: Doetje Reinsberg- Ypes
(1840-1900) - E.H. Cossee, De stichting van de Vrije
Gemeente, haar voorgeschiedenis en uitwerking J.B.K. Ringelberg, Het Leger groeit de Pijp uit. De
vestiging en eerste uitbreiding van het Leger des
Hei!s in Nederland (1887 -1892) - Thomas H. von der
Dunk, De katholieken en hun kerken in Amsterdam
tussen 1795 en 1853 - Peter van Dael, Katholieke
kerkinterieurs in Amsterdam tussen 1853 en 1940 E.H. Bary, De dominican en in Amsterdam vanuit
dominicaans perspectief. Een historische exercitie G.N.M. Vis, Onze Lieve Vrouwe, Troosteres der Bedrukten? Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in de jaren
1940-1945 - David Bos, 'Om dan nu, naar 's Heeren
wi!, voor uwen kostelijken Godsdienst wat te geven'.
Geld en geloof in negentiende-eeuws
hervormd
Amsterdam - J. Vree, Dr. A. Kuyper, de dominee van
wijk 27, wijk 8 en nog veel meer (1870-1874) Marianne Blonk, Van plattelandskerk tot grotestadsgemeente. De ontwikkeling van de Hervormde kerk
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te Sloterdijkl Amsterdam West tussen 1900 en 2000Iaap van Siageren, Hervormde Sporen in Amsterdam-Noord. Hoe drie kerkdorpen de basis vormden
van vier nieuwe gemeenten - H.J.Ph.G. Kaajan, Gereformeerd Amsterdam en het grotestadsprobleem
(1908-1956) - J.P. Stoop, Kerk onder de Duitse bezetting. De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van
Amsterdam en de maatregelen van de bezetter Lodewijk Dros, Iedereen kent Amsterdam toch? De
kwestie Wiersinga in Amsterdam - Guido Hoogewoud, Kerkbouw als sociaal-cultuurpolitiek
fenomeen. Religieuze bouwactiviteiten
in Amsterdam
tussen 1945 en 1993.
13. P.H.A.M. Abels, E.H. Bary, A.J.A. Bijsterveld, O.
Tiers (red.), Van tweeen een. Kerk en West-Brabant
door de eeuwen heen (Eburon Delft 2001), 270pp.
Inhoud: E.H. Bary, West-Brabant in katholieke en
protestantse verscheidenheid.
De kerkelijke organisatie v66r en na de scheiding tussen Nederland en
Belgie in 1839 - W.A. van Ham, Kerkelijke rechten
van de heer van Bergen op Zoom (1287-1570)
A.C.M. van Gils-Spee, Luikse en heerlijke strategie in
de Brabantse noordwesthoek. De kerk van Raamsdonk in de Middeleeuwen - M.T.A.R. Sponselee-de
Meester, De strijd om te overleven. Het Norbertinessenklooster Sint-Vatharinadal
te Breda tot 1625 E.A.C.M. Wessels, De Reformatie in West-Brabant,
1525-1648 - Charles Caspers, Marcel Giells, Scherpenheuvelbedevaarten
uit Noord-Brabant,
in het
bijzonder de (doods)kistprocessie
van Breda - Jacques Dane, Zwaar geloof. Een conflict over zondebesef in West-Brabant, 1790-1792 -A. Vroon, De gereformeerde gemeenten van Alpen, Baarle-Nassau,
Chaam, Gilze en Rijen, 1795-1820 - J.C.M. de Jong,
Prohibitur Vehiculum Quod Vocatur Motorfiets: De
diocesane synode van het Bisdom Breda in 1868 - C.
de Gast, De avondmaalskwestie
in Genderen en
Veen (1918) en het optreden van Hubertus Scheurders - Th.A. Fafle, HJ. Toxopelis en het vrijzinnig lutheranisme in Breda - J.J. Brouwers, Een beeld van
de rooms-katholieke kerk in Breda. Essay over de recente kerkgeschiedenis.
14. J. Vis, W. lanse (red.), Staf en Storm. Het herstel
van de bisschoppelijke hierarchic in Nederland in
1853: actie en reactie (Verloren Hilversum 2002),
363pp.
Inhoud: Piet de Rooy, Inleiding - Theo Clemens, Een
kerk zonder bisschoppelijk bestuur. Een herwaardering voor de periode v66r 1853 - Hans de Valk,
Meer dan een plaats. De keuze van Utrecht als aartsbisdom in 1853 - Pieter Jan Margry, Imago en identiteit. De problematische
manifestatie van 'het katholieke' in de Nederlandse samenleving rond het
midden van de negentiende eeuw - Annemarie
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Houkes, Het succes van 1848. Politiek in de Aprilbeweging - Frits Broeyer, Het synodale establishment in de hervormde kerk en de Aprilbeweging JasperVree, Groninger godgeleerden en predikanten
in beweging: politiek en propaganda - Dick Schoon,
Oude en nieuwe bisschoppen. De 'oud-katholleken'
en 1853 - Piet MoieveId, Enkele protestantse tijdschriften rond 1853 - Jan Jacobs, Van losse hulptroepen naar een welgeordend leger. Over de samenwerking tussen de priester-religieuzen
bij de
wederopbouw van katholiek Nederland na 1853 Sible de Blaauw, De kathedralen van 1853 - Thomas
von der Dunk, Een onverkoopbare
kerk. Pastoor
Johannes Hartman en de oude augustijnenstatie
in
de Heerenstraat - Arie Oliehoek, Van statie naar
parochie. De hervorming van de katholieke kerk in
Delft na de herinvoering van de hierarchie (18531863) - Hans Bornewasser, 1953: Honderd jaar
Krornstaf", Kentering binnen de katholieke subcultuur - Peter Nissen, Wat valt er in 2003 te herdenken?
1853 in het levensbeschouwelijk
bewustzijn van Nederland - Jan Dirk Snel, Een keuze uit de literatuur.
15. P.H.A.M. Abels, G.J. Beuker, J.G.). van Booma, Nederland en Bentheim. Vijf eeuwen kerk aan de grens
I die Niederlande und Bentheim. FlinfIahrhunderte
Kirche an der Grenze (Eburon Delft 2003), 256pp.
Inhoud: Gerhard Plasger, Reformation in der Grafschaf Bentheim - Gerhard Plasger, Der Haager Vergleich von 1701. Vorgeschichte und Folgen - Wim H.
Kuiper, Doperse contacten in het Twents-Duitse
grensgebied - Jan G.J. van Booma, Een voorreforrnatorisch gratie- of genadejaar in Losser. Tevens een algemene verkenning
betreffende
het fenomeen
'annus gratiae', v66r en na de invoering der Reforrnatie - Heinrich Voort, Die reformierte Prediger-,
Witwen-, und Waisen-Kasse in der Grafschaft Bentheim - Paul H.A.M. Abels, Kweekvijver met troebel
water. De betekenis van het Arnoldinum te Steinfurt
voor de Nederlandse en Bentheimse gereformeerde
kerk in de jaren 1588-1618 - Dick Schluter, De
grensoverschrijdende
activiteiten
van duivelbanners - Thomas H. von der Dunk, Asiel bij de Oosterburen. Bentheim en Burgsteinfurt als toevluchtsoord voor Nederlanders op het laatst van de
achttiende eeuw - Fred van Lieburg, Geesjen Pamans (1727-1821), geistiiche Mutter des Bentheimer
reformierten Pietismus - Gerrit Jan Benker, Die
Evangelisch-altreformierte
Kirche in Niedersachsen
1923-2003.
Partikularsynode
der Gereformeerde
Kerken in Nederland - Ludger Kremer, Das Niederlandische als historische Kultursprache in der
Grafschaft Bentheim - Zeno Kolks, Buitenregionale
invloeden in en aan de kerken in het graafschap
Bentheim en in Twente - Bernhard Roth, Die Anfange der Bekenntnisgemeinschaft
in der Evangelischreformierten Kirche der Provinz Hannover 1934.
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