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Pagani 

H et christendom begon als een typisch stedelijke godsdienst. De apostel Paulus trok 
van het ene grote centrum in het Romeinse rijk naar het andere. En to en de leer die 
hij verbreidde, een eeuw of drie later de officiele religie van het keizerrijk werd, bleef 

het nog lang een urbaan verschijnsel. In de grote steden woonden de christenen, op het plat 
teland de oude heidenen. In het kerkelijk taalgebruik beschouwde men pagani, plattelands 
bewoners, dan ook zonder meer als heidenen. In Nederland kennen we het woord vooral uit 
de mond van Abraham Kuyper, die graag tegen de moderne paginisten tekeer mocht gaan. 
Nieuwe stromingen verspreiden zich altijd via steden. Dat gold voor het calvinisme in de 
zestiende eeuw en een eeuw later ook voor het pietisme. Het is dan ook een veeg teken dat 
het christendom in Nederland tegenwoordig vooral op het platteland geconcentreerd is. De 
grootste kerkelijke gemeenten bevinden zich allang niet meer in de steden, maar in uit de 
kluiten gewassen dorpen. Vroeger vertrok een predikant die eenmaal Amsterdam gehaald 
had, daar nooit meer - behalve voor een professoraat. De grote stad vormde het absolute 
toppunt van een kerkelijke loopbaan. Nu wiI een enkele onbedorven enthousiasteling daar 
nog wei eens enkele jaren aan het begin of in het midden van zijn carriere doorbrengen, 
maar de meeste geestelijken bereiken hun emeritaat liever in een genoeglijk dorp. 

Met de oprichting van de Hersteld Nederlandse Hervormde Kerk (HNHK) in mei lijkt 
de ruralisering van het Nederlandse christendom een hoogtepunt te bereiken, In Laren is 
deze zomer een tentoonstelling over schildersdorpen in Nederland te zien: een eeuw ge 
leden trokken kunstenaars graag naar dorpen als Katwijk, Elspeet en Staphorst om daar 
het ongerepte plattelandsleven vast te leggen. Het zijn bij uitstek de plaatsen waar het 
nieuwe kerkgenootschap voet aan de grand krijgt. In geen van de vier grate steden (G4) is 
het aanwezig. Van de zogenaamde G26, bekend uit het grotestedenbeleid, is aileen Haar 
lem (vacant) vertegenwoordigd. 

Het is misschien niet toevallig dat de enige drie gepromoveerde predikanten in het jon 
ge kerkgenootschap allen kerkhistorici zijn. Willem Jan op 't Hofverrijkte onze kennis om 
trent de invloed van het Engelse pietisme op Nederland in het begin van de zeventiende 
eeuw, Pieter de Vries schreef over de Engelse theoloog John Owens (1616-1683) en Willem 
van Vlastuin over Jonathan Edwards (1703-1758), de founding father van de Amerikaanse 
filosofie en theologie. Aile drie doctores tuurden dus over de Noordzee of zelfs over de At 
lantische Oceaan. Voor specialistische kennis omtrent de moderniteit van de zeventiende 
of achttiende eeuw moet je in Nederhemert, Elspeet en Katwijk zijn. Tegenover het plura 
lisme en de ongewisheid van het huidige postpostmodernisme zochten ze kennelijk inspi 
ratie in de vreemde zekerheden die zo kenmerkend zijn voor het vroegmoderne denken. 

Kerkgeschiedenis kan een bran van inspiratie vormen voor kerkelijke protestbewegin 
gen. De reformatoren richtten zich op de patres. De neocalvinist Kuyper promoveerde op 
de hervormer Johannes a Lasco. Kerkgeschiedenis kan ook een vlucht uit het heden zijn. 
Het is opvallend hoe weinig orthodoxe theologen zich in de afgelopen eeuw hebben bezig 
gehouden met het onderzoek naar de Bijbel en met actuele theologische thema's en hoe 
velen van hen promoveerden op "veilige" kerkhistorische onderwerpen: kerkgeschiedenis 
als bran van nostalgie. 

Dat is natuurlijk een legitieme functie. Maar als dat de enige is, klopt er iets niet. Ieder 
een die wei eens in een gezelschap vertelt dat hij zich voor religiegeschiedenis interes 
seert, zal het verschijnsel kennen dat hij aangekeken wordt of hij niet geheel goed bij zijn 
hoofd is. Zo iemand kan niet van deze wereld en deze tijd zijn. Dat religiegeschiedenis ook 
een fascinerende en levendige blik kan bieden op een wereld die antropologisch zo fasci 
nerend anders is, maar tegelijk de altijddurende worsteling met de basisvragen van het 
menselijk bestaan herkenbaar maakt, dat weten velen niet. 

Hoe voorkomen we dat kerkgeschiedenis alleen iets voor nostalgische, christelijke pa 
gani van onze tijd is? Daar zouden we het in de VNK eens over moeten hebben. 
Jan Dirk Snel 
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'In U gloort na de beeltnis van Calvijn' 
Over de bevindelijk gereformeerde heldencultus 

John Exalto 

D e Oud Gereformeerde Gemeenten 
in Nederland, een kerkverband aan 
de uiterste rechterflank van de 

gereformeerde gezindte, is organisatorisch 
zwak ontwikkeld. Zij is volgens ouderling J. 
van Dam in wezen een dominocratie. "De 
predikant heeft groot gezag. Mensen 
groeperen zich bij ons niet in de eerste 
plaats rond hun kerkverband, maar om een 
leraar." Als er een geliefde leraar overlijdt, 
brokkelt er meestal een stukje van de ge 
meente af. "Dat is, eerlijk gezegd, een 
kwaad", meent Van Dam. "Dat moest alzo 
niet zijn."! De oudgereformeerde predi 
kanten zijn volgens hun volgelingen "zo 
duidelijk geYnspireerd door hun eigen 
omgang met God, dat ze simpelweg niet 
bekritiseerd worden'V 

Bevindelijk gereformeerde predikanten 
worden door de eigen groep gezien als 
mannen Gods die de staf van de oudtesta 
mentische profeten overgenomen hebben 
om het yolk de oordelen Gods aan te kondi 
gen en het overblijfsel naar de verkiezing 
op te wekken tot boete, berouw en beke 
ring. Van hen wordt een extraordinaire 
roeping van Godswege tot het predikambt 
vereist. Die bijzondere roeping verleent 
hen een sacrale status. AI tijdens hun leven, 
maar met name na hun overlijden neemt 
de beeldvorming van deze predikanten 
hagiografische vormen aan. En wei in 
zodanige mate, dat ik me en te kunnen 
spreken over een bevindelijk gereformeer 
de heldencultus. Ik zal deze stelling in dit 
artikel aan de hand van twee voorbeelden 
toelichten. Eerst echter een enkel woord 
over de context van de protestantse hagio 
grafie. 

Een dankbaar nagesIacht 

Volgens de gangbare historiografie hebben 
de protestanten, en de gereformeerden in 
het bijzonder, in de zestiende eeuw eens en 
voorgoed met de heiligenverering afgere 
kend. De mythevorming rond Luthers per 
soon en de exempelverzamelingen met 
heiligenlevens in het vroegmoderne luthe 
ranisme zijn natuurlijk bekend. Maar op 

een enkele wetenschapper na is niemand 
op het idee gekomen dit aIs "heiligenvere 
ring" te betitelen.I De achttiende-eeuwse 
radicale pietisten Gottfried Arnold en 
Gerhard Tersteegen stelden beiden een 
bundel met heiligenlevens sam en, maar zij 
zijn in wezen Premdkorper binnen het pro 
testantisme. 

Wie echter op een andere manier naar 
de geschiedenis kijkt, ontdekt al gauw dat 
er wei degelijk sprake is (geweest) van pro 
testantse hagiografie of heiligenverering. 
De uitgangspunten voor die nieuwe 
manier van kijken heeft Willem Frijhoff 
aangereikt in zijn oratie Heiligen, idolen, 
iconen (1998). Zijn benadering komt er kort 
gezegd op neer dat je je niet moet laten 
leiden door kerkelijk genormeerd denken. 
Heiligheid is "de wenselijkheid van exem 
plarische levensvormen" en "de gezamen 
lijke manier waarop sociaIe groepen zich 
exemplarische levensvormen toe-eigenen", 
Heiligheid is geen boventijdelijke catego 
rie, maar een tijd- en groepsgebonden 
paradigma van gewenst of voorbeeldig 
gedrag. In die zin is heiligheid interconfes 
sioneel; het genre van het heiligenleven bij 
voorbeeld, vertoont over de confessies 
heen een structurele eenheid. Als tijd- en 
cultuurgebonden uiting is heiligheid niet 
identiek met volmaaktheid; het is "voor 
beeldig gedrag op menselijke maat", In 
Frijhoffs model zijn drie polen van heilig 
heid te onderscheiden: de definitie van de 
kenmerken (notae), het proces van benoe 
ming en het proces van toe-eigening.? 

Een dergelijke manier van kijken naar 
de geschiedenis is vruchtbaar. Dat blijkt 
bijvoorbeeld uit de onlangs verschenen 
bundel Confessional Sanctity (2003).5 Zelf 
hoop ik medio 2005 de resultaten van mijn 
lopende promotie-onderzoek naar gerefor 
meerde heiligheid in de zeventiende eeuw 
te publiceren. In dit artikel thematiseer ik 
de bevindelijk gereformeerde heldencul 
tus. Ik doe dat aan de hand van twee voor 
beelden. Eerst anaIyseer ik de uitvaart van 
Gerrit Hendrik Kersten, de leidsman van de 
Gereformeerde Gemeenten, en de toe 
eigening van zijn persoon door zijn volge- 
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Het grafvan 
ds. G.H. Kersten. 

lingen. Vervolgens behandel ik de mythe 
vorming rond Leendert Johannes Potappel; 
geen dominee maar ouderling. In de slot 
paragraaf voJgen enkele conclusies over 
de eigen aard van de bevindelijk gerefor 
meerde heldencultus. 

De huidige bevindelijk gereformeerden zijn 
een dankbaar nageslacht. De herinnering 
aan voorbeeldige voorgangers wordt nauw 
gezet geboekstaafd. De heldencultus kreeg 
in de jaren negentig van de twintigste eeuw 
een nieuwe impuls van een aantal zeer be 
trokken amateur-historici. Zij beschreven in 
hagiografische termen de levens van een 
aantal mannen Gods en richtten in 1996 het 
kerkhistorische tijdschrift Oude Paden op, 
dat volgeschreven wordt met verhalen over 
bijzondere vromen uit vroeger tijd en rijk 
ge'illustreerd is met foto's uit de oude doos; 
de ondertoon van weemoedige nostalgie is 
op haast elke bladzijde te proeven." De be 
treffende amateur-historici hebben zich als 
ware hagiografen ontpopt. 

Een van hen, J.M. Vermeulen, produ- 

ceert sinds 1994 nagenoeg jaarlijks een 
hagiografie van een oudgereformeerd pre 
dikant. De ondertitel luidt steeds: "Uit het 
leven van ... ", de hoofdtitel is een super 
latief: Het grootste wonder, Het krachtigste 
wapen, Het kostelijkste sieraad, Het schoon 
ste getuigenis, Het wonderlijkste wonder, 
Het treJfelijkste werk, Het dierbaarste ge 
schenk, Het uitnemendste bevel, Het hoogste 
ambt. Nu slaat die superlatief niet in direc 
te zin op de hoofdpersoon. Het krachtigste 
wapen heeft bijvoorbeeld betrekking op 
het gebed dat voor de predikant in kwestie 
grote betekenis had. De superlatieven zijn 
dus afgeleide deugden. Het maakt de le 
vens van Vermeulen er echter niet minder 
hagiografisch op. 

Interessant vanuit hagiografisch per 
spectief is ook de door J. Mastenbroek be 
zorgde verzameling oude in memoriams 
onder de tite! In de hope des eeuwigen 
levens. Tel' gedachtenis aan voorgangers van 
de Gereformeerde Gemeenten (2001). De 
vormgeving van dit boek is veelzeggend: 
een groot formaat (bijna gelijk aan de oude 
folianten), in leer gebonden en met lintje: 
dat tekent de verzameling heiligenlevens 
als een moderne canon van bevindelijk 
gereformeerde heiden. Bevindelijk gerefor 
meerden aan het begin van de eenentwin 
tigste eeuw tonen zich een dankbaar nage 
slacht; tegelijk zijn zij goede hagiografen 
van hun vaderen. De uitvaart van Kersten is 
daarvan een sprekend voorbeeld. 

De dood van een held 

Gerrit Hendrik Kersten (1882-1948) is van 
grote betekenis geweest voor de bevin 
delijk gereformeerden. In 1907 bracht hij 
twee afgescheiden kerkverbanden samen 
in de Gereformeerde Gemeenten. Hij richt 
te de Staatkundig Gereformeerde Partij 
op, startte het partijblad De Banier, het 
kerkblad De Saambinder, gaf de stoot tot 
het oprichten van "eigen scholen" en nog 
veel meer. Hij was de Kuyper van de bevin 
delijk gereformeerden. Geen wonder dat 
hem veel eer ten deel gevallen is. AI bij 
zijn leven werd er op hem gedicht: "In u 
gloort na de beeltnis van Calvijn ( ... ) In 
Kerk en Staat zijt gij een ijzeren pilaar."? 
Vooral na zijn dood nam de verering een 
hoge vlucht. 

Kersten voelde in 1948, na in de afgelo 
pen jaren twee aanvallen van trombose 
gehad te hebben, zijn einde naderen. In dat 
besef vroeg hij zijn twee verloofde kinde 
ren op korte termijn te huwen. Aan het ein- 
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de van augustus 1948 bevestigde hij het 
huwelijk van zijn laatste ongetrouwde 
doehter. "Een moment van stille ontroering 
maakt zich meester van de aanwezigen 
wanneer het eerste vers van het tekst 
hoofdstuk Deuteronomium 33 wordt voor 
gelezen: 'Dit nu is de zegen, met welken 
Mozes, de man Gods, de kinderen Israels 
gezegend heeft, v66r zijn dood ... '."8 Als een 
profeet, als een man Gods, voelde Kersten 
zijn einde naderen. Op 6 september 1948 
verwisselde hij het tijdelijke met het 
eeuwige, terwijl hij zich bezighield 
met de afronding van zijn catechisrnus 
verklaring.? Het bekendworden van Ker 
stens overlijden leidde tot een niet 
alledaagse pietistische ervaring, die de ver 
ering voor de predikant goed tot uitdruk 
king brengt: 

Er woonde in Rotterdam een oude wedu 
we. Ia, de oude vrouw De Braber was een 
tot God bekeerde vrouw. Veel heeft ze voor 
ds. Kersten mogen zuchten. De smart was 
groot, toen ze vernam dat hij he en was ge 
gaan. Ze was in de kamer met haar doehter, 
maar de Heere beliefde haar op te trekken 
in de hernel, en ze moeht gemeensehap der 
heiligen smaken. Ze vertelde tegen haar 
doehter, dat ze gemeensehap der heiligen 
mocht hebben met ds. Kersten in de hemel; 
hij blonk als een ster.l? 

Op de begraafplaats Crooswijk vond het 
personeel het intussen een eer om het graf 
te mogen delven.!' Op donderdag 9 sep 
tember 1948 vond de begrafenis plaats. 
Duizenden mensen verzamelden zich in en 
rond de Boezemsingelkerk; luidsprekers 
zorgden ervoor dat de rouwdienst ook bui 
ten te horen was. Zes sprekers kregen in de 
kerk het woord. De lijkstoet, die van de kerk 
naar de begraafplaats trok, baarde in 
Rotterdam opzien.V De kerkenraad van 
Rotterdam-Centrum (Kerstens gemeente) 
droeg de kist; de studenten van de Theolo 
gische School fungeerden als slippendra 
gers. Op het graf spraken drie predikanten; 
daarna klonk "het gezang der duizenden", 
die gezamenlijk Psalm 87:5 aanhieven: 
"Dan wordt mijn naam met lofgejuich ge 
prezen ... ". De plechtigheid, die om half 
twee begon, eindigde eerst tegen zes uur.!" 

In de diverse toespraken in de kerk en 
op het graf kwam de grote betekenis van 
Kersten voor de bevindelijk gereformeer 
den duidelijk tot uiting. Zijn dood werd niet 
slechts gezien als een groot verlies voor de 
Gereformeerde Gemeenten aileen, maar 

ervaren als een ramp voor het vaderland en 
de kerk van Nederland.!" Kersten was de 
held van de bevindelijk gereformeerden. 
Wij doen niet aan sehepselverheerlijking, 
zo heette het in de toespraken, Kersten was 
evenwel een man van grote betekenis, 
wiens vaste en vaderlijke leiding wij nu he 
laas moeten miss en. Hij werd getypeerd als 
een man van groot formaat, een leidsman, 
een vader en een vriend.l" Hij offerde zijn 
tijd, kraehten, geld en huiselijk leven voor 
de kerk; daarin was hij een verheven voor 
beeld van een dienaar van Christus.l" "Als 
strijder was hij onversaagd, als docent 
onvermoeid, als leraar ongeevenaard, als 
vader, zowel in het geestelijke als in het 
natuurlijke, hoogst geliefd en onwaardeer 
baar,"!? Aile negen sprekers haalden twee 
bijbelteksten aan, die derhalve karakteris 
tiek mogen heten voor de toe-eigening van 
Kersten. De eerste tekst is 2 Samuel 3:38: 
"Een grote in Israel is gevallen." Kersten 
werd dus vergeleken met een van de oud 
testamentische heiden. Het gebruik van de 
tweede tekst wijst op een vergelijking met 
de mannen Gods, de oudtestamentische 
profeten. De lijkredenaars riepen met Elisa 
uit: "Mijn vader, mijn vader, wagen lsraels 
en zijn ruiteren!" (2 Koningen 2:12). Kersten 
was een man Gods, een profeet, een grote, 
een held. Hij werd niet aileen met bijbelse 
rolmodellen vergeleken, ook de "oud 
vaders" kregen een belangrijke rol in het 
vergelijkingsrepertoire en daarmee in de 
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Kinderboek over 
Potappel. 

Kersteniaanse heldencultus. Evenals de 
puritein Erskine - een van de geliefde oud 
vaders - zei J. Fraanje toen hij Kersten ziek 
op bed had zien liggen: "Is hij me nu weer 
voor? Eerst in de genade en nu weer."18 H. 
Ligtenberg schatte de treurmare die er van 
het overlijden van Kersten uitging, niet 
kleiner in als de treurmare die meer dan 
tweehonderd jaar geleden door dezelfde 
stad ging to en "vader Brakel" stierf.l" In de 
woorden van L. Rijksen werd Kersten expli 
ciet een profeet genoemd en werd hij ver 
geleken met een drietal heiden: 

"0 Nederland, weet het, eenmaal ko 
men wij voor Gods gericht en dan zult ge 
het weten, dat er een profeet in uw midden 
geweest is. 0 Rotterdam, dat ge beseffen 
moogt wat ge nu mist. Ge hebt godzalige 
vaderen in de loop der eeuwen gehad, zoals 
Brakel, Hellenbroek e.a. Maar ook mogen 
we wei zeggen was de geliefde overledene 
als een der zulken. Heb ik te veel gezegd als 
ik u sprak, dat hij leerde als een Comrie en 
vaderlijk handelde als een Hellenbroekt'<'' 

De vloed aan in memoriams in de ker 
kelijke pers tekende Kersten met dezelfde 
pens eel. Beide bijbelteksten werden over 
vloedig geciteerd. Kersten heette de bij 
allen geliefde leraar, "de sterke en markante 
strijder voor de Geref. waarheid'i-! Met 
menig oudtestamentisch profeet had hij 
moeten ervaren dat zijn stem vaak die van 

UIT SrAVENISSE 

een roepende in de woestijn was geweest.P 
Hij werd getypeerd als een Apollos, mach 
tig in de Schriften tHandelingen 18:24) en 
een van de necrologen citeerde Psalm 
72:20: De gebeden van David, de zoon van 
Isai, hebben een einde.P L. Rijksen publi 
ceerde in De Saambinder, het kerkelijk 
weekblad van de Gereformeerde Gemeen 
ten, een bewerking van het lijkdicht dat in 
1731 geschreven werd naar aanleiding van 
het overlijden van Abraham Hellenbroek.s" 
Twee weken na de begrafenis verscheen 
een verslag met daarin opgenomen de ge 
houden lijkredes. 

Op 15 september 1948 gaf C. Steenblok 
een gedachtenispreek uit in de door hem 
en Kersten kort daarvoor gestarte preken 
serie Uit den schat des Woords. De tekst was 
haast voorspelbaar: "Gedenkt uwer voor 
gangeren, die u het Woord Gods gesproken 
hebben; en volgt hun geloof na, aanschou 
wende de uitkomst van hunnen wandel" 
tHebreen 13:7). Hij was volgens Steenblok 
een leidsman, een vader en een leraar; een 
voorbeeld voor de kudde in geloof en vreze 
Gods. Als een profeet had hij gewaar 
schuwd tegen de zonden van land en yolk, 
tegen het opkomend bederf der leer en 
tegen de dwalingen van de tijd.25 Zaterdag 
6 augustus 1949, op de verjaardag van Ker 
sten, werd de gedenksteen op het graf ont 
huld. Op de steen was onder meer de tekst 
gebeiteld: "Hij was een onvermoeid strijder 
voor de oude beproefde waarheid op alle 
terreinen des levens".26 In 1954 publiceerde 
De Saambinder een anoniem gedicht "Ter 
gedachtenis aan het leven en sterven van 
Ds. G.H. Kersten". Hij was een wachter op 
Sions muren, een profeet die de wrake 
Gods verkondigde aan de ongehoorzamen: 
"Hoe heeft hij midden in de strijd gestaan,! 
met sma ad, met hoon en laster overlain. 
(. .. ) Hij, die geen ruste kende, rust aan 
Gods Vaderhartl Hij is, na zoveellijden, nu 
eeuwig vrij van smart." Het gedicht was 
geen geisoleerde weemoedige herinnering 
aan een geliefd en bijna vergeten predi 
kant. Het werd door velen gretig over 
geschreven en in gestencilde vorm ver 
spreid.s? 

Inmiddels had zich in 1953 in de Gere 
formeerde Gemeenten een kerkscheuring 
voorgedaan. Het nieuw ontstane kerk 
verband beriep zich even hard op dominee 
Kersten als de achterblijvers. "De leer van 
Kersten en Fraanje" werd een vaste uit 
drukking in de Gereformeerde Gemeenten 
(in Nederlandj.f Zijn leven en werk waren 
gecanoniseerd. Ook in de Staatkundig 
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Gereformeerde Partij, die te kampen had 
met een rechtse en een linkse vleugel, werd 
"de lijn van Ds. Kersten en Ds. Zandt" een 
sjibboleth.e? 

De profeet van de Ramp 

De mannen Gods ofwel de predikanten 
domineren in de bevindelijk gereformeer 
de heldencultus. Niettemin is er een be 
scheiden plaats ingeruimd voor niet-predi 
kanten, voor de "vromen", mannen zowel 
als vrouwen, die vanwege hun Godsvreze 
grote achting genieten. De canonisering 
van deze vromen draagt vaak een meer 
lokaal karakter dan de verering van de pre 
dikanten. Een goed voorbeeld daarvan is 
Leendert Johannes Potappel (1882-1953) 
van Stavenisse. Hij was ouderling van een 
aanvankelijk op zichzelf staande gemeente, 
die zich later aansloot bij de Oud Gerefor 
meerde Gemeenten in Nederland. Er was 
ontzag voor hem vanwege zijn Godsvreze; 
een predikant als Johannes van der Poel 
zag hoog tegen hem Op.30 

Potappel, zo gaat het verhaal, zou op 
de zondag voor de Watersnoodramp als 
ouderling van dienst een preek van Bernar 
dus Smijtegelt hebben gelezen, waarin 
Gods oordelen over land en volk werden 
aangekondigd, en daaraan profetische 
woorden hebben toegevoegd. Dit is een 
legende. Op de zondagavond voor de 
rampnacht las niet Potappel maar zijn 
mede-ouderling J.W. Slager, de latere oud 
gereformeerde predikant. Deze voelde zich 
van Godswege gedrongen een preek van 
Smijtegelt te moeten lezen over Psalm 
119:20: "Ik heb gevreesd voor Uw oor 
delen", In de preek kwam de zinsnede voor 
"dat God ook onze dijken kan doen door 
breken", Slager wist evenwel niet wat hier 
mee werd bedoeld.!' Potappel is door de in 
1953 ontstane Gereformeerde Gemeenten 
in Nederland geclaimd: bij leven zou hij ge 
kozen hebben voor dr. C. Steenblok. Ook de 
SGP heeft de niet-politieke Zeeuw op 
geeist. Zijn biografie beleefde sinds 1984 
vier drukken; ook werden er enkele bun 
dels met brieven van Potappels hand uit 
gegeven. In 2002 verscheen er een kinder 
boek over zijn leven, onder de titel Een 
jongen uit Stavenisse; binnen twee jaar was 
een vierde druk nodig. Dat is een opmer 
kelijke vorm van toe-eigening; Leen Pot 
appel wordt hier geportretteerd als een 
jongen die al vroeg God vreesde, een exem 
pel voor de huidige bevindelijk gerefor 
meerde jeugd. Ik ken geen ander voorbeeld 

van een dergelijke romantisering van een 
bevindelijk gereformeerde held. Dat hij een 
held is, blijkt duidelijk uit de volgende pas 
sage: 
"Leen leeft dicht bij de Heere. Hij kan en 
durft de dag niet zonder gebed te begin 
nen. In alles heeft hij de zegen en de steun 
van de Heere no dig. Zo le eft hij als een 
voorbeeld voor het dorp. ledereen kent 
hem en heeft respect voor hem. Het is voel 
baar dat Leen echt de Heere vreest en niet 
zomaar doet alsof. Kinderen waarschuwt 
hij dat ze bekeerd moeten worden. long en 
oud wijst hij op de gevaren van de zonde. 
[ •.. J Leen heeft altijd gevoeld dat er oorde 
len van de Heere zouden komen over het 
zondige land. Nooit heeft hij precies begre 
pen hoe de Heere Zijn stem zou laten ho 
ren. Wei wist hij dat de Heere hem na vele 
verdrukkingen Thuis zou halen."32 

De doorbraak in de pietistische bekering 
van Potappel werd door zijn biograaf als 
volgt omschreven: "Het gemis van Christus 
maakte zijn leven schier ondraaglijk. Op 
zekere avond werd Leen uitgedreven naar 
de zeedijk en daar voor Gods vierschaar 
gedaagd. Toen hij tot zichzelf gebracht 
werd, was alles vervuld met leven, licht en 
zaligheid/'P Na Potappels dood he eft er in 
Stavenisse onder enkele vromen een merk 
waardig ritueel bestaan: zij kwamen jaar 
lijks op de zeedijk bijeen op de plaats waar 
de ziel van Potappel verlost werd.34 

Naast de domineeshelden is er in de 
bevindelijk gereformeerde heldencultus 
dus een bescheiden plaats ingeruimd voor 
charismatische vromen, vooral oefenaars 
en ouderlingen. Hun status danken ze vaak 
aan relaties met en canonisering door 
predikanten. Door hun nagelaten geschrif 
ten (een bundel brieven, een bekerings 
geschiedenis) zijn deze vromen, onder wie 
ook vrouwen, de iconen van de praktijk der 
godzaligheid geworden" 

De vaderen zijn niet meer 

Bevindelijk gereformeerden mogen zich in 
vele opzichten onderscheiden van andere 
gelovigen, heiligheid als groepsgebonden 
paradigma van gewenst of voorbeeldig 
gedrag komt bij hen evenzeer voor. De drie 
polen van Frijhoffs model- de kenmerken 
(notae), de benoeming en de toe-eigening 
zijn in de bevindelijk gereformeerde hel 
dencultus duidelijk terug te vinden. Ker 
sten was een strijdbare maar ook vaderlijke 
leidsman; de mantel van de oudtestamen- 
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tische profeten was op zijn schouders 
gelegd. Die kenmerken werden in hun zui 
verste vorm benoemd in de lijkredes bij de 
uitvaart. Dat is tegelijk een vorm van toe 
eigening: er was aan het graf en later niet 
zozeer sprake van weemoedige herinne 
ring, Kersten werd veelmeer toegeeigend 
als de leidsman, de wegbereider voor het 
nageslacht; het staan in "de lijn van Ds. Ker 
sten" was een teken van het zuivere even 
wicht tussen bevindelijk en gereformeerd. 
Potappel is op een heel andere manier toe 
geeigend. Hij is meer het icoon van de 
vrome of godzalige, die als een lichtend 
voorbeeld op deze verdorven aarde leefde. 
Hij voorspelde de oordelen van God over 
het zondige Nederland en voorzag daar 
mee de Ramp van 1953. 

De toe-eigening van Kersten en Pot 
appel in de tweede helft van de twintigste 
eeuw maakt deel uit van de bevindelijk 
gereformeerde heldencultus. De apprecia 
tie van laatnegentiende-eeuwse en vroeg 
twintigste-eeuwse voormannen vormt 
daar slechts een facet van. Minstens zo be 
langrijk in die heldencultus zijn die andere 
mannen Gods, "de oudvaders", de theolo 
gen uit de zeventiende en achttiende eeuw 
die behoorden tot de zogenoemde "Nadere 
Reformatie" respectievelijk het Engelse 
puritanisme; het is hier niet de plaats dat 
aspect verder uit te werken.t" Het voor 
beeld van Potappel toont aan dat het niet 
alleen dominees zijn die een plaats in de 
heldencultus krijgen. Ook vromen zonder 
preekbevoegdheid - vaak, maar niet per 
definitie man en ouderling - horen daar 
toe. Heiligheid is immers de wenselijkheid 
van exemplarische levensvormen. 

Is het bestaan van de bevindelijk gerefor 
meerde heldencultus een onthullende 
vaststelling? Ia en nee. De heldencultus an 
sich is een interessant verschijnsel en een 
boeiend mechanisme. De motivatie achter 
de nauwgezette vastlegging van het ver 
leden in woord en beeld, zoals die aan het 
einde van de twintigste eeuw gestalte 
kreeg, is veelzeggender. Op de drempel van 
de eenentwintigste eeuw moeten de be 
vindelijk gereformeerden met elkaar vast 
stellen dat het leven en de wereld van de 
heiden uit de voorgaande eeuw voorgoed 
verleden tijd zijn. Met de "oude vrornen" is 
het geestelijke leven grotendeels weg 
gevloeid en als het nog te vinden is, is het 
onder de korenmaat verborgen.F Een te 
ken aan de wand lijkt tevens het in 1997 
verschenen kijkboek, waarin twee eeuwen 

bevindelijk gereformeerd geloven in beeld 
werd gebracht; in 2001 verscheen daarvan 
reeds de vierde druk. Zoals weleer Ben van 
Kaam brengen de vaderloze en ontheemde 
erfgenamen, vervuld van weemoed en nos 
talgie, een verloren en voorbije wereld in 
beeld." Welke nieuwe wegen of oude 
paden er het beste ingeslagen kunnen wor 
den, is niet aan een historicus om te be 
palen. Duidelijk is in elk geval dat de span 
ning tussen assimilatie en persistentie er 
aan het begin van de eenentwintigste eeuw 
niet minder op geworden is.39 Maar de 
bevindelijk gereformeerden weten het zelf 
het beste: het hapert niet aan de tijd maar 
aan de mens.+" 

John Exalto (1977), promovendus bij de 
vakgroep geschiedenis aan de Vrije Uniuer 
siteit te Amsterdam, u/erkt aan een disserta 
tie over de gereformeerde exempeltraditie in 
de vroegmoderne Nederlanden en schreef 
eerder Waakzame wachters en kleine vos 
sen. Gereformeerden en herrnhutters in de 
Nederlanden, 1734-1754 (2001). Email: 
j.exalto@let.vu.nl 
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Religie en democratie 
Ret 'Bijbelsch personalisme' van Philip A. Kohnstamm 

Ronald van Raak 

H et deb at over de integratie van veel al islamitische nieuwkomers heeft 
er me de toe geleid dat vraagtekens 

worden gezet bij de vermenging van religie 
en democratie. Paul Cliteur bijvoorbeeld 
pleit in Tegen de decadentie (2003) voor een 
scherpere scheiding tussen de individuele 
geloofsbeleving en de seculiere politiek. In 
het interbellum, toen de parlementaire 
democratie onder vuur kwam te liggen, be 
weerde de liberale filosoof en pedagoog 
Philip A. Kohnstamm (1875-1951) dat reli 
gieuze ontwikkeling van het geweten juist 
onontbeerlijk was voor een democratie. 
Met zijn 'Bijbelsch Personalisme' was hij 
een van de destijds schaarse verdedigers 
van de parlementaire democratie. 

Opvoeding in democratie 

De parlementaire democratie lag in Neder 
land in het interbellum van veel kanten 
onder vuur. Minister-president Colijn bij 
voorbeeld uitte veelvuldig zijn twijfels over 
de efficientie ervan. De leider van de anti 
revolutionairen beklemtoonde het be 
lang van partijdiscipline en hamerde als 
"s Lands Stuurman', zoals hij zichzelf graag 
presenteerde, op krachtige handhaving van 
het gezag. Ook binnen andere politieke 
richtingen werden vraagtekens geplaatst 
bij het functioneren van de pariementaire 
democratie. De sociaal-democratische 
voorman Troelstra bijvoorbeeld hamerde 
in 1931 in een van zijn Gedenkschriften op 
de noodzaak het bestaande pariementaire 
stelsel te vervangen, ten voordele van 
decentrale vormen van democratie op 
bedrijfsniveau, terwijl de vooraanstaande 
katholiek Romme in een brochure over het 
Erfelijk nationaal koningschap (1937) de 
actuele werking van de pariementaire 
democratie zag als een aantasting van de 
koninklijke soevereiniteit. 

Als lid van de Vrijzinnig Democratische 
Bond was Kohnstamm een warm voorstan 
der van het algemeen kiesrecht, zo bleek in 
1914 uit de uitgave van een brochure over 
Democratie. Na de invoering van het alge 
meen kiesrecht in 1917 toonde hij in een 

serie artikelen en boeken, zoals Democra 
tie, dictatuur en opvoeding (1934) en 
Democratie in de branding (1938) zijn blij 
vende bemoeienis met de ontwikkeling van 
de parlementaire democratie. Daarnaast 
was Kohnstamm actief in een groot aantal 
politieke netwerken: hij speelde een cen 
trale rol in het internationale Herstel 
Europa Co mite (1923)' dat wilde bemid 
delen in de problemen rondom de Duitse 
herstelbetalingen; in het Comite van Waak 
zaamheid (1936), dat een vereniging was 
van antinazistische intellectuelen in Ne 
derland, en in de Nederlandse Volks 
beweging (1945), dat ria de Tweede Wereld 
oorlog trachtte de politieke en religieuze 
tegenstellingen in Nederland te door 
breken. Als hoogleraar in de pedagogiek te 
Utrecht (1932-1939) en Amsterdam (1938- 
1946) zette hij zich in voor hervorming van 
het onderwijs. Onderwijshervormingen 
waren in Kohnstamms opvatting nauw 
verbonden met de ontwikkeling van de 
democratie. Dit ideaal van opvoeding in 
democratie was de basis voor diens ant 
woord op de pessimistische bespiegelin 
gen van veel tijdgenoten. Zijn overtuiging 
van de mogelijkheden van de pariemen 
taire democratie had een originele wijs 
gerige onderbouwing, door zijn filosofie 
van het 'Bijbelsch Personalis me'. 

Kohnstamm en de politiek 

Het 'Bijbelsch Personalis me' van Kohn 
stamm is moeilijk onder te brengen in een 
van de richtingen van de filosofiebeoefe 
ning in Nederland, zoals kantianen, hege 
lianen en spinozisten en de confessionele 
denkers in de katholieke Vereeniging voor 
Thomistische Wijsbegeerte (1934) en pro 
testantse Vereeniging voor Calvinistische 
Wijsbegeerte (1935). Deze originaliteit 
kwam me de voort uit de specifieke intel 
lectuele achtergrond van Kohnstamm, die 
naast filosoof ook natuurwetenschapper 
en pedagoog was. Kohnstamm groeide op 
in een seculier joodse familie van Duitse 
afkomst en studeerde vanaf 1983 natuur 
kunde in Amsterdam, waar hij in 1901 pro- 
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moveerde. In respectievelijk 1908 en 1919 
werd hij in Amsterdam buitengewoon 
hoogleraar in de natuurkunde en de peda 
gogiek. Daarv66r had Kohnstamm zich ook 
politiek geengageerd, to en hij zich in 1905 
aansloot bij de Vrijzinnig Democratische 
Bond (VDB). In 1913 stondhij namens deze 
partij kandidaat voor de Tweede Kamer, 
voor het noordelijke district Weststelling 
werf. 

Hoewel Kohnstamm niet in de Tweede 
Kamer werd gekozen - de antirevolutionai 
ren steunden de socialistische kandidaat - 
was de verkiezingscampagne naar zijn zeg 
gen van groot belang "voor den principiee 
len grondslag" van zijn denken. Op de 
debatavonden in Friese en Drentse boeren 
herbergen - waar hij als erudiet maar moei 
zaam spreker slecht uit de verf moet zijn 
gekomen - groeide Kohnstamms vertrou 
wen in de mogeJijkheden van algemeen 
kiesrecht en parlementaire democratie. Zij 
openden "de groot-stedeling, die met het 
'yolk' nooit in eenige geestelijke aanraking 
was geweest", de ogen voor het moo is dat 
daar op ontwikkeling wachtte en voor 
"hoeveel gezond verstand en fijne intuitie 
daar aanwezigwaren". De mogelijkheid van 
volksontwikkeling waarnaar Kohnstamm 
hier verwijst vroeg echter een andere hou 
ding, 'een radicale breuk met het indivi 
dualisme, waarin ik nog bekneld zat'. Op 
deze avonden bleek hem duidelijk dat poli 
tiek meer was dan alleen een intellectuele 
aangelegenheid en werd deze liberaal het 
nauwe verb and duidelijk tussen politiek en 
religie, als voorwaarde voor een politiek die 
ruimte biedt voor emoties: "vooral de har 
ten kon ik alleen winnen als ik er niet voor 
terugschrok mijn diepste overtuigingen 
uit te spreken in voor mijn hoorders be 
grijpelijke taal." 1 

Na de verkiezingsnederlaag van 1914 
zette Kohnstamm een Synthesereeks op, 
dat een platvorm moest zijn voor discussie 
over politiek en religie. Zoals de titel al aan 
geeft bepleitte hij hierin een herieving van 
democratie en christendom, die tezamen 
de "ware levensbodern" waren voor de 
moderne cultuur. De "vuurbrand der we 
reldgebeurtenissen" vroeg om een "nieuwe 
levenssynthese", Daartoe moesten be 
staande tegenstellingen worden door 
broken. "Want de indeeling van de partijen 
en richtingen in staat en kerk loopt niet 
meer parallel met de geestelijke stroomin 
gen," aldus de prospectus van Synthese.f 
Deze oproep om de opdeling van de 
samenleving langs politieke en religieuze 

lijnen te doorbreken was een verzet tegen 
de anti these van Kuyper, de idee van een 
fundamenteel onderscheid tussen een po 
litiek gebaseerd op menselijk inzicht en op 
goddelijk gezag. Ook was zij een antwoord 
op sociaal-democraten en liberalen die een 
scheiding voorstonden tussen politiek en 
religie. In 1917 werd de van oorsprong 
seculier joodse liberaal lid van de Neder 
lands Hervormde Kerk, die hij vooral waar 
deerde als 'volkskerk'f 

Democratie en christendom 

Democratie en christendom waren voor 
Kohnstamm onlosmakelijk verbonden. Hij 
was hierin niet aileen gesterkt door zijn 
politieke activiteiten, maar vooral door zijn 
pedagogische studie. In de Synthesereeks 
verscheen in 1916 de brochure Ontwik 
keling en onttroning van het begrip natuur 
wet (1916), waarin Kohnstamm de nood 
zaak bepleitte van een dualistische 
levensbeschouwing. Op deze wijze wilde 
hij de pedagogiek bevrijden van de "natu 
ralistische nachtmerrie", zoals hij die bij 
voorbeeld terugvond in het psychisch mo 
nisme van Heymans, die op basis van 
experimentele methoden uitspraken 
trachtte te do en over het bewustzijn. Kohn 
stamm beklemtoonde de fundamentele 
onzekerheid van de menselijke kennis, die 
echter ondervangen kon worden door de 
morele zekerheden van het geloof. 

Door en beroep te do en op morele ze 
kerheden trachtte Kohnstamm een ant 
woord te geven op een klassiek probleem 
van het liberalisme: de verhouding tussen 
bijzonder en algemeen belang. Dit is het 
dilemma in hoeverre de vrijheid van het 
individu mag worden ingeperkt ten voor 
dele van de gemeenschap: welke eisen mo 
gen worden gesteld aan de kiezers om een 
efficient bestuur te bevorderen. Dit pro 
bleem werd met de invoering van het alge 
meen kiesrecht in 1917 opnieuw actueel. In 
het constitutionele liberalisme zoals Thor 
becke dit na 1848 had bepleit was het kies 
recht door een census beperkt geweest tot 
een economische bovenlaag en werden in 
dividuele politici gehouden aan de liberale 
uitwerking van de grondwet. Evenals de 
meeste van zijn tijdgenoten was de liberale 
voorman geen parlementaire democraat in 
mod erne zin, waarbij parlernentariers het 
land uit naam van het yolk moesten bestu 
ren. Volgens de grondwet dienden politici 
het land "zonder last en ruggespraak'' te lei 
den. 
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-: 

Philip Kohnstamm 
(1875-1951). 

Vee I liberalen zagen dan ook met ge 
mengde gevoelens toe hoe na de dood van 
Thorbecke in 1872 antirevolutionairen en 
later sociaal-democraten zich organiseer 
den en partijleiders als Kuyper en Troelstra 
grotere delen van de bevolking bij de poli 
tiek wilden betrekken. De VDB, die in 1901 
was afgescheiden van de Liberale Unie, was 
in aanloop naar 1917 de enige liberale 
partij die actief streed voor algemeen kies 
recht, voor mannen en vrouwen. De Libe 
rale Unie was zeer verdeeld over dit onder 
werp. De meeste leden van de Bond van 
Vrije Liberalen waren ronduit tegen alge 
meen kiesrecht en zagen grote gevaren 
voor het bestuur. Kohnstamm gaf een 
geheel eigen antwoord op het probleem 
van individuele vrijheid en efficient be 
stuur. In de brochure Democratie, dat in 

1914 verscheen als onderdeel van de Syn 
thesereeks, beklemtoonde hij de nauwe 
band tussen democratische vrijheid en 
christelijke moraal. Dit betekent niet dat 
deze liberaal zich bekeerde tot de confes 
sionele politiek van orthodoxe protestan 
ten en rooms-katholieken. Het was hem 
vooral te doen om de gedeelde morele uit 
gangspunten die no dig waren voor een 
parlementaire democratie. In zijn 'Bij 
belsch Personalis me' achtte hij "de kern 
van de Christelijke moraal gegeven in de 
waarde der persoonlijkheid; juist omdat wij 
daarin de kern der Christelijke, d.w.z. van 
onze moraal zien, zijn wij dernocraten." 

Kohnstamms ideeen over politiek en 
religie zijn op hun beurt nauw verbonden 
met zijn filosofische opvattingen. Kohn 
stamm zette zijn Personalis me uiteen in 
Schepper en schepping. Ben stelsel van per 
sonalistische wijsbegeerte op bijbelschen 
grondslag, dat in drie delen verscheen: Het 
waarheidsprobleem (1926); Persoonlijkheid 
in wording (1929) en De Heilige (1931). 
Democratie was voor Kohnstamm meer 
dan alleen een aangelegenheid van het ver 
stand. In het Personalisme van Kohn 
stamm staat de individuele mens centraal, 
maar dit is niet het redelijke individu in 
kantiaanse zin. Een dergelijke humanisti 
sche vorm van personalisme werd in Ne 
derland later verwoord door de theoloog en 
sociaal-democraat Willem Banning. Zoals 
de titel van Schepper en schepping al aan 
geeft is niet de menselijke persoon de basis 
van Kohnstamms denken, maar de Per 
soon van God. In Persoonlijkheid in 
wordingwordt duidelijk dat hij de sam en 
leving ziet als meer dan een optelsom van 
redelijke en vrije individuen en dat hij 
mensen gebonden acht aan een gedeelde 
moraal. De basis voor deze publieke 
moraal is het eigen geweten. Op campagne 
in de Friese en Drentse boerenherbergen in 
1913 was Kohnstamm ervan overtuigd 
geraakt dat al die individuele gewetens met 
elkaar in overeenstemming konden wor 
den gebracht, als een beroep werd gedaan 
op algemene christelijke overtuigingen. 

Mensen zijn volgens Kohnstamm niet 
aileen te kennen door bestudering van de 
verschillende individuen (een ik-ik-rela 
tie), maar vooral door de verhouding van 
ieder mens tot God (een ik-Gij-relatie): 
"Eerst in die verhouding kan begrepen en 
uitgesproken worden wat de mensch is en 
wat hij niet is, wat hij behoort te zijn en wat 
hij niet behoort te zijn."> Elk mens is ge 
schapen naar Gods evenbeeld en daarom 
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begiftigd met een eigen geweten. Door zo 
veel belang te hechten aan het eigen - maar 
door God gegeven - geweten tracht Kohn 
stamm de kloof tussen individu en ge 
me ens chap te overbruggen. De mens als 
schepsel is niet geheel vrij tot redelijk han 
del en, zoals in het traditionele liberale idee 
van vrijheid. Maar de mens is ook niet 
absoluut gebonden aan zijn schepper. Als 
afspiegeling van de Persoon van God heeft 
ieder mens naar zijn opvatting een mate 
van zelfbepaling, en daarmee een eigen 
verantwoordelijkheid. En hier is een be 
langrijke taak weggelegd voor de op 
voeding: "het centrale probleem der op 
voeding is dat der gewetensvorming/" 
Opvoeding kan niet volstaan met het voor 
schrijven van wetten en regels. Mensen zijn 
vrij om te beslissen, maar - op straffe van 
verlies van hun persoonlijkheid - ook ge 
noodzaakt tot het nemen van gewetensvol 
le besluiten. 

Ook politiek is voor Kohnstamm onlos 
makelijk verbonden met opvoeding, waar 
bij de opvoeder een duidelijk ideaal voor 
ogen moet staan van "den idealen mensch 
en de ide ale menschengerneenschap't? Het 
Personalisme van Kohnstamm krijgt daar 
mee, behalve een protestants-christelijk, 
ook een conservatief karakter. De vorming 
van de individuele mens vormt de basis 
voor de vervolmaking van een door God 
gegeven morele orde. De verlichte pedag 
oog noemt het zelfs de roe ping van de 
mens om 'medewerker Gods' te zijn." Het 
ideaal van de mens als gewetensvolle Per 
soon stelt voorwaarden aan het staats 
bestuur, dat ruimte moet laten voor indi 
viduele gewetensbeslissingen en elk mens 
een eigen verantwoordelijkheid geeft. Aan 
deze voorwaarden kan, zo meent Kohn 
stamm, het meeste recht worden gedaan in 
een parlementaire democratie. 

Democratie in wording 

Het interbellum geldt als een tijd van mo 
rele, economische en politieke crisis. "Deze 
geheele maatschappij in al haar vormen en 
verhouding is aan 't wankelen geraakt", 
meende Kohnstamm.? De pedagoog had 
een open oog voor de tekortkomingen van 
de mens, zo blijkt uit het mensbeeld dat hij 
schetst in Ret waarheidsprobleem: "Wij zijn 
niet in staat om met onze arme krachten 
eenig ding met zekerheid te weten, dat zegt 
ons wetenschap en rede. En desondanks 
moeten wij handel en, dat zegt ons ge 
weten. Dat is de tragedie, het onoplosbaar 

conflict van den eindigen mensch." 10 Daar 
om stelt Kohnstamm de vraag hoe de 
samenleving zodanig kan worden ingericht 
dat de ontwikkeling van mensen tot ge 
wetensvolle Personen, en daarmee de 
parlementaire dernocratie, mogelijk wordt. 

De discussie over de democratie in het 
interbellum was niet academisch. Kohn 
stamms geschriften over de democratie 
raakten "het hart van den huidigen strijd 
der wereld- en levensbeschouwingen't-! zo 
merkte hij in 1938 op. Het verwondert hem 
dat hij in de loop der jaren steeds meer 
moet optreden als verdediger van de parle 
mentaire democratie, die nog niet zo lang 
daarvoor als 'onbetwist' had gegolden. Ter 
verdediging van het parlementaire stelsel 
voert Kohnstamm aan dat "de essentiele 
dingen in mensen de dingen zijn, waarin zij 
overeenstemmen, niet die, waarin zij ver 
schillen't-'' Dit is volgens hem het eerste 
beginsel van de democratie. Maar dit kan 
slechts onder erkenning van de behoefte 
aan onderscheiding, 'het politieke instinct, 
de politieke begeerte'. Dit noemt hij het 
tweede beginsel van de democratie. Het 
parlementaire stelsel is in principe in staat 
beide beginselen te verenigen: het biedt 
ieder mens de mogelijkheid om zich naar 
eigen geweten te uiten en erkent dit recht 
ook voor anderen. 

Andere gedeelde 'essentialia' van de 
mens zijn, behalve de gewetensvrijheid en 
het recht op een overtuiging, het recht op 
een gezin en het recht tot het opvoeden van 
kinderen.P Evengoed als iedere ouder door 
het opvoeden van kinderen zijn eigen bij 
drage levert aan de samenleving, zo mag 
ook iedere burger, middels het algemeen 
kiesrecht, uiting geven aan "het rechts 
bewustzijn der gemeenschap", Kohn 
stamm trekt de vergelijking tussen demo 
cratie en opvoeding nog verder door: 
ondanks het vele pedagogische onderzoek 
blijft opvoeding in de praktijk vaak een 
zaak van intuitie. Evenals de opvoeder in 
de opvoeding, zo laat ook de kiezer zich in 
zijn keuze veelal leiden door intuitie. Dit 
hoeft geen probleem te zijn, op voorwaarde 
dat duidelijk onderscheid wordt gemaakt 
tussen politiek en bestuur. Kiezers moeten 
zich naar Kohnstamms opvatting uitspre 
ken over de politi eke doeleinden, maar niet 
over hoe een bepaald doel het beste kan 
worden bereikt, dat is de taak van profes 
sionele bestuurders: "Niet hoe zeker doel 
zal bereikt worden, he eft hij aan te geven, 
maar naar welke doeleinden moet ge 
streefd worden, wat recht, wat zedelijk is in 
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onze maatschappij. En die beslissing rust, 
gelijk elk zedelijk oordeel, in laatste ins tan - 
tie op andere dan rationele motieven.t'l" 
Hier is volgens Kohnstamm een plicht tot 
vertrouwen, zoals een samenleving ook op 
het gebied van opvoeding, evengoed als in 
wetenschap en cultuur, vertrouwen moet 
stellen in het gewetensvolle individu: 
"Of elk Yolk, of ons yolk bovenal, z6 zijn ge 
weten zal blijven scherpen? Of het niet, 
desondanks, vaak zal dwalen, onrecht zal 
begaan? Ia, er dreigt gevaar! Er dreigt ge 
vaar in de staatkunde, zoals er gevaar dreigt 
in de wetenschap en in de kunst, zoals er 
gevaar dreigt in de opvoeding onzer kinde 
ren, telkens als wij hen weer wat meer vrij 
heid geven. Waar leven is, daar is gevaar; de 
dood alleen kan ons er voor beveiligen. En 
dus, zo blijft ons ook slechts hier een weg: 
Wij hebben te doen wat plicht is, en te ver 
trouwen dat wij dan ten goede zullen wor 
den geleid."lS 

Democratie is voor Kohnstamm meer dan 
een vorm van staatsbestuur: "met haar 
levensbeschouwing wil zij staat en maat 
schappij doordringen."!? Behalve aan de 
formele organisatie van de politiek, zoals 
algemeen kiesrecht en het recht op een 
overtuiging, stelt de parlementaire demo 
cratie ook praktische eisen aan de politiek, 
zoals een sociale wetgeving, een grond- en 
woningpolitiek en - vooral- een onderwijs 
politiek die het mensen mogelijk maakt 
zich te ontwikkelen tot gewetensvolle per 
sonen. Zijn antwoord op de democratie 
in-de-branding, de politieke crisis van het 
interbellum, is de notie van democratie-in 
wording, een beeld van de ideale mens en 
gemeenschap, "die wel benaderd, maar 
nooit definitief bereikt kan worden." 17 

Dit personalistische ideaal stelt grenzen 
aan de soevereiniteit van de staat, die de 
"autonome rechtssferen" van personen 
(het individu), groepen (het gezin) en de 
wereldgemeenschap (de Volkenbond) 
moet respecteren: "De eerbiediging der 
minderheden, de erkenning van het recht 
van hun godsdienst en taal, het besef, dat 
de verschillen tussen mensen, die geens 
zins geloochend worden, nooit tot ont 
houding van hun rechten mogen voeren, 
behoort in alle landen tot de kern der 
"dernocratische" politiek."18 Kohnstamm 
spreekt in dit verb and van de noodzaak van 
'zelftucht', maar deze is niet beperkt tot het 
individu. De gemeenschap dient zich even 
eens over te geven aan 'tuchtoefening': 
"Parlementaire wetgeving heeft de bedoe- 

ling niets tot wet te do en worden, wat op 
onoverkomelijke gewetensbezwaren van 
een minderheid stuit. Hoe beter 'dernocra 
tisch' in dezen zin een yolk is geschoold, 
des te conscientieuzer wordt dit in de prak 
tijk gebracht.":" 

Hoe deze democratische vorming in de 
praktijk moet plaatsvinden zet Kohnstamm 
uiteen in de brochure Democratie, dicta 
tuur en opvoeding (1934), waarin hij een 
onderscheid maakt tussen een 'forrneele' 
democratie en een 'wezenlijke' democrati 
sche gezindheid.P Hiertoe vergelijkt hij de 
parlementaire democratie met het demo 
cratiebegrip van het nazisme. Kohnstamm 
ziet in het nationaal-socialisme een merk 
waardige comb ina tie van dictatuur en 
volkssoevereiniteit. Het verbaast hem hoe 
de leider, zoals Hitler in Duitsland, zich 
"uitslooft" om te bewijzen dat hij eigenlijk 
geen leider is, maar de volkswil tot uitdruk 
king brengt. Kohnstamm noemt dit de 
democratie van het "hoenderhof", dat het 
leven van de mens uitsluitend beziet op 
"vitaal-instinktief" niveau en het bestaan 
van een eigen geweten ontkent.e! Dit for 
mele idee van democratie komt volgens 
hem voort uit een beschouwingswijze 
waarin een abstract "kultuurideaal" als 
hoogste waarde geldt. Deze opvatting is 
onverenigbaar met de idee van wezenlijke 
democratie, die een beroep moet doen op 
het eigen geweten. Het verschil tussen for 
mele en wezenlijke democratie kan volgens 
Kohnstamm worden uitgedrukt in de for 
mule Dictatuur : Democratie = Dressuur: 
Opvoeding.F 

De opkomst in veel Europese landen 
van nationaal-socialisten, die met de NSB 
ook in Nederland voet aan de grond kre 
gen, toonde de kwetsbaarheid van de par 
lementaire democratie. Vergeleken met de 
dictatuur van het nazisme was de "Instink 
tieve basis" van het toenmalige parlemen 
taire systeem zwak. Veel mens en bleken be 
reid hun eigen persoonlijkheid te offeren 
voor het 'vergrootte ik' van de volksge 
meenschap: 
"Welke een moeizame en langdurige op 
voeding eischt daartegenover de democra 
tie, zonder dat zij met zekerheid het slagen 
van haar bemoeiingen kan voorspellen, ja 
terwijl zij altijd weer bedacht erop moet 
zijn, juist als zij zichzelfbegrijpt, dat er diep 
in elke menschenziel een demon huist, die 
haar werk tracht af te breken en ongedaan 
te maken.v" 

De politieke strijd tussen dictatuur en de- 
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mocratie was voor Kohstamm een strijd 
tussen levensbeschouwingen: tussen idea 
lis me en personalis me. Dit is een opvatting 
die teruggaat tot zijn inaugurele rede 
Staatspedagogiek of persoonlijkheidspeda 
gogiek (1919) als hoogleraar pedagogiek. 
Het strijdtoneel was de ziel van ieder mens, 
waar zich naar zijn opvatting een psycholo 
gische strijd afspeelde tussen de verlokkin 
gen van collectieve ideeen en de ontwikke 
ling van het eigen geweten. 

Personalis tisch socialisme 

Op het eerste gezicht sluit het 'Bijbelsch 
Personalisme' van Kohnstamm aan bij 
confessionele denkers, zoals Herman 
Dooyeweerd. Hoewel hij zich verzet tegen 
de calvinistische opvatting van antithese 
kon Kohnstamm veel sympathie opbren 
gen voor Dooyeweerds uitwerking van de 
idee van "soevereiniteit in eigen kring", die 
overeenkomsten vertoont met de "auto no 
me rechtssferen" van bijvoorbeeld individu 
en gezin zoals ook hij die onderscheidde. 
Als hoogleraar rechtsfilosofie aan de Vrije 
Universiteit stelde Dooyeweerd in zijn drie 
delige - en op initiatief van Colijn versche 
nen - Wijsbegeerte der wets idee (1935-1936) 
een eigen filosofie van "wetskringen" op, 
die toont hoe de verschillende samenle 
vingsverbanden, zoals staat, kerk en gezin, 
hun eigen wetten kennen. Ook deze calvi 
nist doet een beroep op de persoonlijke 
vrijheid: "Geen gezin, geen staat, geen tij 
delijk kerk-instituut ook, kan den Christen 
deze persoonlijke religieuze vrijheid ont 
rooven.F? In Schepper en schepping noemt 
ook Kohnstamm de soevereiniteit in eigen 
kring het 'wachtwoord' voor een persona 
listische staatsleer." 

Behalve met protestanten als Dooye 
weerd had Kohnstamm ook gedeelde op 
vattingen met sociaal-dernocraten, zo 
bleek na 1945 uit zijn bemoeienissen met 
de Nederlandse Volksbeweging (NVB). 
Deze beweging wierpt zich op als verde 
diger van "de eerbied en verantwoordelijk 
heid voor de mens, die slechts in dienst aan 
een hechte, rechtvaardige en bezielde ge 
meenschap tot ontwikkeling kornt" en 
spreekt in dit verb and van een "personalis 
tisch socialisme'v" Het politieke denken 
van Kohnstamm kreeg een iets andere 
kleur. Vanaf 1913 had deze liberaal het be 
lang beklemtoond van algemene christelij 
ke waarden voor de ontwikkeling van de 
parlementaire democratie. Nu accepteerde 
deze liberaal, die nog immer lid was van de 

VDB, de term 'socialistisch'. Van belang is in 
dit verband dat het NVB niet een nieuwe 
partij wilde zijn, maar een poging deed tot 
doorbraak van de religieuze en politieke 
verdeeldheid zoals die in het interbellum 
had bestaan. Dit was een doel dat Kohn 
stamm al vanaf 1914 - met de Synthesereeks 
- nastreefde. 

Wat het 'socialisme' betreft spreekt 
Kohnstamm zich nadrukkelijk uit tegen 
een marxistische opvatting, die naar zijn 
overtuiging teveel een materialistische le 
vensbeschouwing is. Socialisme was wei 
acceptabel voor zover het de nadruk legt op 
de materiele voorwaarden voor morele 
zelfverheffing.s" De be naming 'personalis 
tisch socialisme' voldeed bovendien aan de 
door hem geformuleerde beginselen van 
de dernocratie, die ruimte moest bieden 
voor actieve betrokkenheid van burgers, 
binnen de grenzen van gedeelde waarden. 
De door de Kohnstamm voorgestane poli 
tieke 'doorbraak' yond deels plaats to en in 
februari 1946 de Partij van de Arbeid werd 
opgericht, waar de VDB - mede door zijn 
toedoen - samen met onder meer de SDAP 
in opging. In 1949 werd Kohnstamm de 
eerste voorzitter van het (nu nog altijd be 
staande actieve) Nederlands Gesprekscen 
trum, dat de verschillende zuilen dichter 
bij elkaar wilde brengen. Hierin probeerde 
de NVB, die zelf eind 1950 werd opgeheven, 
ook een doorbraak in het kerkelijke leven te 
bewerkstelligen. 

Slot 

Het pariementaire systeem is aan het begin 
van de eenentwintigste eeuw voor bijna 
iedere Nederlander een gegevenheid. Tach 
is er ook nu veel kritiek op het functioneren 
ervan. Kritiek is er op de politieke verdeeld 
heid. Met de toename van het aantal isla 
mieten groeit ook het gevoel van nieuwe 
verdeeldheid van de Nederlanders langs 
religieuze lijnen. Het actuele ongenoegen 
met het functioneren van de parlementaire 
democratie is in vele opzichten onver 
gelijkbaar met de democratiediscussie in 
het interbellum, toen de politieke dreiging 
veel acuter en de kritiek op het parlernen 
taire stelsel veel fundamenteler was. Toch 
biedt de verdediging van de parlementaire 
democratie zoals Kohnstamm die gaf aan 
knopingspunten voor de huidige discussie. 

Deze pedagoog, die op oudejaarsavond 
1951 overleed, streed bijna een halve eeuw 
voor de democratie. Gedurende zijn leven 
zag hij de opbloei van de parlementaire 
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democratie, waarvoor hij vanaf 1905 als 
vooraanstaand lid van de VDB had gestre 
den, met als hoogtepunt de invoering van 
het algemeen kiesrecht in 1917. Ook zag hij 
de bedreigingen daarvan, met de opkomst 
van de na 1933 en de Duitse bezetting in 
1940. Na de Tweede Wereldoorlog werkte 
hij mee aan de wederopbouw van de par 
lementaire democratie en zette hij zich in 
voor de 'doorbraak' van politieke en gees 
telijke verschillen; de VDB ging me de door 
zijn toedoen op in de PvdA. Ondanks het 
vertrouwen dat hij stelde in de mogelijk 
he den van opvoeding en ontwikkeling was 
Kohnstamm geen naieve optimist. Hij was 
zich zeer bewust van de tekortkomingen 
van de mens. Dat gold voor ook zijn eigen 
persoon, wellicht een van de redenen 
waarom hij bij tijd en wijle leed aan over 
spannenheid en manische-depressiviteit. 
Toch schreef hij democraten een plicht tot 
vertouwen voor, zoals hij ook zichzelf bleef 
doen. Dit vertrouwen in de mens was niet 
ongegrond, maar ingebed in zijn 'Bijbelsch 
Personalisme'. 

Het bestuur kon volgens Kohnstamm 
niet plaatsvinden uit naam van het Yolk, 
maar alleen door actieve deelname van 
elke burger. De pedagoog had een groot 
vertrouwen in de mogelijkheden van op 
voeding in democratie en stelde daartoe 
eisen aan de organisatie van de democra 
tie. Dit betreft niet aileen de formele toe 
gankelijkheid van de besluitvorming, door 
algemeen kiesrecht en het recht op een ei 
gen overtuiging, maar ook de vorming van 
wat hij noemde een wezenlijke democrati 
sche gezindheid. Noodzakelijk hiervoor is 
bijvoorbeeld een goede sociale wetgeving, 
die mensen een bestaansminimum garan 
deert. Van het grootste belang is ook onder 
wijs dat actief leren stimuleert en mens en 
een kritische houding bijbrengt, evenals 
respect voor andermans opvattingen. 

Deze opvatting van democratie stelt te 
yens eisen aan politici. Kohnstamm riept 
hen op af te steken naar de diepte en te le 
ren wat er leeft onder het yolk, een ervaring 
die hijzelf zegt te hebben opgedaan tijdens 
de verkiezingen van 1913. Van de kiezers 
kan niet worden verwacht dat zij slechts op 
rationele gronden kiezen; de keuze voor 
een bepaalde politicus of partij is volgens 
Kohnstamm grotendeels gebaseerd op in 
turtie. De parlementaire democratie moet 

daarom ruimte bieden voor politi eke emo 
ties. Voorwaarde is dat het politieke proces 
plaatsvindt binnen gedeeld morele over 
tuigingen. 

Dr. Ronald van Raak (1969) is historicus 
aan de Universiteit van Amsterdam en lid 
van de Eerste Kamer voor de SR Hij promo 
veerde in 2000 aan de Universiteit van 
Amsterdam, op een studie naar het conser 
vatisme in Nederland. Recentelijk uerscheen 
zijn essaybundel Oud licht op nieuwe 
zaken. Adres: Admiraliteitstraat 86,1018 KP 
Amsterdam; e-mail: rvraak@sp.nl. 
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Faustus Socinus en Nederland 
Aart de Groot 

D it jaar wordt herdacht dat de 
Italiaan Faustus Socinus (Fausto 
Sozzini, 1539-1604) vierhonderd 

jaar geleden in Luslavice in Polen is gestor 
ven. Naar hem wordt het socinianisme ge 
noernd, de antitrinitarische beweging die 
in de tijd van de reformatie niet alleen door 
de katholieke, maar ook door de recht 
zinnig lutherse en gereformeerde kerken 
heftig bestreden werd, vaak in samen 
werking met het wereldlijk gezag. In alle 
kerkhistorische handboeken vindt men 
Socinus' naam genoemd, maar hoe fel de 
discussies destijds zijn gevoerd, kan men 
uit een opsomming van feiten niet aflezen. 
In het zeventiende-eeuwse protestantisme 
- om ons nu verder hiertoe te beperken - 
was geen naam zo gehaat als die van deze 
aartsketter en dat gold ook voor Nederland. 
Nu Socinus en het socinianisme in de 
schijnwerpers staan, wil ik in het bijzonder 
ingaan op de theologische polemiek, die 
zijn optreden ontketende in ons land. 

Socinus heeft een zwervend leven ge 
leid, maar nooit ons land bezocht. Hij 
stamde uit een patricische familie uit 
Sienna en begon na de gebruikelijke scho 
ling een carriere aan het hof van de Sien 
nese vorst, toen hij werd gegrepen door de 
reformatorische pre diking die ook in zijn 
omgeving, natuurlijk in het verborgene, 
doordrong. Een oom van Fausto, Lelio 
Sozzini (1525-1562), was om zijn scherpe 
kritiek op de rooms-katholieke leer en 
praktijk naar Zwitserland uitgeweken; na 
zijn vroege dood kon Fausto uit diens nage 
laten papieren argumenten voor zijn eigen 
kritische positie putten. Van 1561-1563 was 
hij in Lyon. Terug in zijn vaderland was hij 
twaalf jaar op verschillende plaatsen werk 
zaam, in het geheim onderhield hij contac 
ten met protestantse groeperingen, tot 
hem de grond te heet onder de voeten 
werd. In Bazel yond hij de rust om zich te 
verdiepen in de theologische vraagstukken. 
Hier ontwikkelde Fausto zich tot een 
scherp 'debater', die niet alleen de rooms 
katholieke, maar ook de gereformeerde 
leerstellingen onderwierp aan een rationa 
listische, in het humanisme geschoolde 

kritiek. Toen uit Zevenburgen (thans Roe 
menie) het verzoek kwam om de prote 
stantse kerken theologisch te adviseren, 
was hij twee jaar in Cluj. In 1580 trok hij 
naar Krakow in Polen om zich te voegen bij 
een kleine groep antitrinitarisch gezinden 
die zich van de Pooise hervormde kerk had 
afgescheiden. Onder bescherming van de 
adel kon hier het antitrinitarisme uit 
groeien tot een bloeiende kerk, die in het 
stadje Rakow een eigen academie kreeg. 
Theologisch had Sozzini grote invloed in 
deze kerk van de zogeheten Pooise broe 
ders. De katholieken noemden hen deni 
grerend arianen (naar de oudkerkelijke ket 
ter Arius). In Krakow was Socinus op den 
duur echter niet veilig, zijn laatste levens 
jaren bracht hij door op het landgoed van 
een vriend in Luslavice, in het oosten van 
Polen. 

"De" reformatie zoals die in de zestiende 
eeuw in de meeste West-Europese landen 
ten gevolge van allerlei, ook politieke ont 
wikkelingen gestaite he eft gekregen, heeft 
geleid tot de stichting van lutherse, gerefor 
meerde of anglicaanse kerken. Daarnaast 
kwamen religieuze bewegingen voor, die 
zich niet bij een van deze confessies wilden 
voegen en zelfs principieel bezwaar had 
den tegen de macht van de staat in geloofs 
zaken, zoals dopers of spiritualistische 
groepen. De grote kerken die door de 
staat werden beschermd en erkend, 
worden wei samengenomen onder de 
benaming 'magisterial reformation' ('over 
heidsreformatie'), in tegenstelling tot de 
'radical reformation' die buiten staatsin 
vloed stond en dus (!) niet erkend werd, 
zelfs telkens onderdrukt. Godsdienstvrij 
heid bestond er in de hervormingseeuw 
niet; in een staat kon er maar een kerk zijn. 

Ook de socinianen behoren tot de radi 
cale vleugel van de reformatie. Slechts 
enkele decennia konden ze zich in Polen in 
vrijheid ontwikkelen. Buiten Polen kregen 
ze nergens voet aan de grond, ook niet in 
ons land. Allerlei studies vestigen er de 
aandacht op, hoe in de Republiek in de 
praktijk van alle dag een zekere toleran 
tie voor de niet-gereforrneerde gelovigen 
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Faustus Socinus 
(Fausto Sozzini, 
1539-1604) 

heerste, maar men moet in dit opzicht wei 
genuanceerd spreken. AI bij het eerste con 
tact dat socinianen met de inwoners van de 
Republiek legden, was er van tolerantie 
geen sprake. Toen in 1598 de sociniaanse 
predikant van Gdansk, Ostorodt, en zijn 
Rak6wse collega Wojdowski in ons land en 
kele Poolse studenten in Leiden wilden be 
zoeken, werden de sociniaanse boeken die 
ze bij zich hadden, in beslag genomen en 
zijzelf uitgewezen. In Amsterdam en elders 
waren de burgerlijke en kerkelijke over 
heden niet gediend van de gevaarlijke en 
godslasterlijke theorieen die als "Turcis 
mus" werden bestempeld. De beide Polen 
waren diep verontwaardigd over de behan 
deling die ze in de Republiek ondervonden, 
het land dat bezig was zich te ontworstelen 
aan de Spaanse dwingelandij. Ze hekelden 
het optreden van de overheden als inquisi 
toriaal. "Laet de exercitie der religie vrij 
zijn", was hun parool. In het vervolg van de 
geschiedenis van het socinianisme in de 
Lage Landen zal het deb at steeds ook om 
de tolerantie gaan. 

Niet aileen echter "exercitie der religie", 
ook de beoefening van de theologie als 
wetenschap diende vrij te zijn naar soci- 

niaans gevoelen. Dat betekent allereerst, 
dat je je verstand niet hoeft uit te schakelen 
bij de bestudering van de Bijbel en de ker 
kelijke leer. Lelio Sozzini had destijds aI 
met hervormde leiders in Zwitserland ijve 
rig gedebatteerd over allerlei onderdelen 
van de geloofsleer, die hij rationeel niet kon 
verantwoorden. Iemand als Calvijn die 
hem aanvankelijk welwillend had aan 
gehoord, kon aI dat vragen op den duur 
niet meer uitstaan; hij kreeg er kriebels 
("prurigo") van, naar hij zei. 

Fausto aardde naar zijn oom. Net als 
Lelio vroeg hij naar de bijbelse fundering 
van eeuwenoude dogma's en toen hij die 
niet vond, concludeerde hij dat een chris 
ten zich ervan diende te distantieren. Dat 
de ene God en Vader van onze Heer Iezus 
Christus die ook hij aanbad, een in wezen, 
maar drie personen was, vond hij nergens 
in de Schrift; het triniteitsdogma zag hij 
als een product van Griekse filosofie en kei 
zerlijke politiek. 

Meer nog dan het antitrinitarisme is 
voor Socinus' theologie de soteriologie be 
pal end geworden. Zijn hoofdwerk, De ]esu 
Christo servatore (Over Iezus Christus de 
zaligmaker), is ontstaan uit een discussie 
met een Franse gereformeerde predikant 
over de verzoeningsleer. Dat Iezus' lijden 
plaatsvervangend was en hij verzoening 
he eft aangebracht door voldoening aan 
Gods gerechtigheid, wordt op grond van 
een vaak originele bijbeluitleg volstrekt 
veroordeeld. Ook de gereformeerde begrip 
pen van predestinatie en erfzonde wijst 
Socinus af. Niemand hoeft te twijfelen over 
wat God van ons eist: Iezus heeft de vol 
maakte wet geopenbaard. Zijn wij nu 
daders des woords, dan houdt God de door 
Hem uit vrije genade gegeven belofte en 
worden wij gerechtvaardigd en begiftigd 
met het eeuwige leven. 

Toen na jaren Socinus' boek werd gepu 
bliceerd (1591) lokte het heftige discussies 
uit; gedurende de gehele zeventiende eeuw 
kwamen van de kant van de orthodoxie tel 
kens nieuwe tegenschriften. Een van de 
eersten die Socinus van repliek diende, was 
de Franeker hoogleraar Sibrandus Lubber 
tus in 1611 met een boek van meer dan 
zeshonderd pagina's eveneens onder de 
titel De Iesu Christo servatore. Lubbertus, 
een goed gereformeerd theoloog, hand 
haafde het oudkerkeJijke dogma zoals dat 
algemeen onder katholieken, gereformeer 
den en lutheranen werd beleden, over de 
hele linie. Hij kon daarvoor schriftbewijs in 
overvloed aanvoeren. En ook aI wordt het 
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woord satisfactie in de Bijbel niet gebruikt, 
de gehele Schrift doceert bijna niets anders 
dan deze satisfactie, aldus Lubbertus. Hij 
voelde zich dan ook sterk staan en trok hier 
en daar Socinus' betoog zelfs in het ridi 
cule. Van een echte discussie was geen 
sprake, al drukte Lubbertus de gehele tekst 
van Socinus' De servatore mede integraal 
af. Aan het eind van zijn dikke boek ver 
zuchtte hij, dat de ware leer niet langer 
door onnutte vragen zou worden verduis 
terd. Ook hier die kriebels! 

In deze jaren was Lubbertus op zijn col 
leges druk in de weer met antisociniaanse 
polemiek, zozeer zelfs, dat sommige stu 
denten nu wel eens de boeken van die ver 
foeilijke ketters zelf wilden bestuderen. Bij 
de toenmalige levendige handelsbetrek 
kingen tussen de Republiek en Polen was 
het niet moeilijk om via Gdansk sociniaan 
se geschriften te bestellen, ook al was bij 
deze verdachte waar voorzichtigheid gebo 
den. Een stuk of vijf studenten waren hier 
bij betrokken; ze vormden een studieclubje 
om de actuele geschilpunten betreffende 
de leer van de Drie-eenheid, de genoeg 
doening, de vrije wil en dergelijke te be 
spreken aan de hand van de uit Polen geim 
porteerde boeken. Op een zeker ogenblik, 
to en hun een nog niet gedrukte Latijnse 
vertaling van een verhandeling van Socinus 
in handen kwam, besloten ze het manu 
script uit te geven, met de bedoeling 
Lubbertus uit te dagen om de ketterij met 
zinnige argumenten te lijf te gaan. Het was 
een traktaatje dat de lezer aan het denken 
moest zetten over de verschillen tussen de 
antitrinitarische en de orthodox pro 
testantse leer. In 1610 verscheen het, ano 
niem, maar het bleek natuurlijk al gauw 
niet alleen dat het door Socinus was ge 
schreven, maar ook dat Franeker studenten 
de hand in deze publicatie hadden gehad. 
Lubbertus ontstak in woede en schakelde 
de overheid in, die de daders liet opsporen. 
Die namen, beducht voor represaillemaat 
regelen, de een na de ander de benen. Het 
voorval veroorzaakte een geweldig tumult 
in de Friese academiestad en weldra in het 
gehele land. 

Had Socinus zulke schokkende dingen 
geschreven? Het gemcrimineerde pamflet 
had het venijn in de staart, het nawoord 
van de studenten, waarin onvergelijkelijk 
scherp de onverdraagzaamheid en de lief 
deloosheid van het theologisch-acade 
misch establishment werd aangevallen. 
Het sluit af met een woord van Tertullianus: 
Dwang behoort niet tot de gods dienst, 

want niet door dwang maar spontaan moet 
ze worden aanvaard. 

Het onbedoelde gevolg van deze stu 
dentenactie was, dat men nu overal ging 
letten op de sociniaanse ketterij. Het kon 
niet uitblijven, of de controverse tussen 
remonstranten en contraremonstranten, 
die sinds een paar jaar de gereformeerden 
in de Republiek verdeeld hield, moest er de 
weerslag van ondergaan. In hun afwijzing 
van het remonstrantse gevoelen gingen ve 
le contraremonstrantse theologen zover 
dat zij hun tegenstanders van socinianisme 
beschuldigden. Het bekendste slachtoffer 
van deze lastercampagne is Vorstius ge 
weest. 

Conradus Vorstius (1569-1622), sedert 
1596 hoogleraar in Steinfurt, was door de 
Leidse universiteit tot opvolger van de in 
1609 overledenArminius benoemd. Hij was 
een goed theoloog, die open stond voor 
nieuwe denkbeelden, maar jammer genoeg 
zich al te weinig bekommerde om de portee 
van sommige leerstukken. Zo heeft hij zich 
in de nesten gewerkt door een onder pseu 
doniem gedrukt geschrift over de autoriteit 
van de Bijbel opnieuw uit te geven zonder 
dat hij door had, dat het in werkelijkheid 
door Socinus was geschreven. Door de hef 
tige tegenwerking van contraremonstrantse 
zijde werd het hem vervolgens onmogelijk 
gemaakt zijn ambt te Leiden uit te oefenen. 
Het was ook al gauw bekend, dat de studen 
ten die in Franeker het boekje van Socinus 
De officio hominis christiani uitgegeven 
hadden, oud-studenten van Vorstius in 
Steinfurt waren. Zo werd nu hun vroegere 
leermeester als vanzelf ook verdacht van 
het verspreiden van de ketterij, al bezwoer 
Vorstius niets met dit boekje van do en te 
hebben,. 

Nadat de synode in Dordrecht de re 
monstranten de kerk had uitgejaagd, 
moest Vorstius het ontgelden. Schriftelijk 
verweerde hij zich tegen de "suspicie van 
Socinianisterije" en betuigde spijt, dat hij 
"dingen" "ergens een weinig te vrij ofte on 
voorsichtigh" behandeld had, maar hield 
vol een trouw lid van de kerk te zijn. Tegen 
zijn geweten mocht hij niet ingaan. De 
synode sprak echter een vernietigend oor 
deel uit over zijn "slibberige, twijffelachti 
ge, en geschroefde maniere van leeren, der 
Kerke Gods schaedelijk" en vroeg aan de 
Staten van Holland de ketter te verbannen. 
Dit geschiedde. Vervolgens verbanden de 
Staten-Generaal hem uit de gehele Repu 
bliek. In 1622 is hij in Tonningen in Hol 
stein overleden. 
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Conradus Vorstius 
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Onder gereformeerden zou voorlopig 
geen theoloog het meer wagen om zich in 
te laten met sociniaanse stellingen anders 
dan om ze te bestrijden. Kerk en staat gin 
gen hand in hand als het erom ging het ge 
menebest te vrijwaren van goddeloze 
idee en en socinianisme was nu eenmaal 
goddeloos. De zeventiende eeuw weer 
galmde van antisociniaanse polemiek. Na 
Lubbertus maakten zich bijvoorbeeld 
hoogleraren als Gomarus, Voetius, Clop 
penburg, Maresius en Coccejus in dit 
opzicht verdienstelijk. Een gedegen werk 
leverde Hoornbeek met zijn driedelige 
Socinianismus confutatus. 

De polemiek richtte zich behalve tegen 
Socinus, ook tegen zijn medestanders, zo 
als bijvoorbeeld Johannes Crellius, Johan 
nes Volkelius, en Valentinus Smalcius. De 
genoemde Franeker studenten hadden 
allerlei titels uit het oeuvre van deze soci 
niaanse theologen tot hun beschikking. 
Ook bespraken ze de veel gelezen socini 
aanse catechismus, genoemd naar de 
plaats van uitgave Rak6w. Het zeer bevat 
telijk geschreven boekje was in 1605 in het 
Pools verschenen, samengesteld door 

Hieronymus Moscorovius, Smalcius en Vol 
kelius; Socinus die bij de voorbereiding er 
van was betrokken, he eft de verschijning 
niet meer beleefd. Later kwamen er Latijn 
se, Duitse en Nederlandse edities. 

Door middel van publicaties - de 
Rak6wse catechismus werd veel gebruikt-, 
door correspondentie of persoonlijke be 
zoeken waren de Pooise broeders, bezield 
van de gedachte de reformatie vooruit te 
moeten brengen, van meet af in Duitsland, 
Nederland en Engeland actief geweest om 
de theorieen van Socinus en de zijnen hei 
melijk en waar mogelijk in het openbaar te 
verbreiden, en dat nam niet af to en de 
ariaanse heresie in Polen werd verboden. 
Enkele honderden socinianen trokken naar 
protestantse landen in West-Europa, waar 
zij hoopten in vrijheid een nieuw bestaan 
op te kunnen bouwen. Een eigen kerkelijk 
leven was hun niet gegund, maar hun 
ideeen drongen wei degelijk door. 

24 juli 1638, een paar maanden nadat de 
socinianen uit Rak6w verdreven waren, 
schreef een van hun predikanten, Johan 
nes Stoinius, die naar Amsterdam was ge 
vlucht, aan een vriend in Zevenburgen, dat 
het unitarisme in Nederland een grote 
oogst wachtte. De brief werd ongelukkig 
genoeg onderschept en toen de inhoud 
ervan in de Republiek bekend werd, moest 
menigeen wei even schrikken. De Utrecht 
se professor Voetius vertaalde het stuk uit 
het Latijn in het Nederlands en liet het aan 
de Utrechtse stadspoorten en kerkdeuren, 
zelfs aan de academiepoort, aanslaan, ver 
gezeld van een waarschuwing tegen de 
sociniaanse ketterij, waarmee in zijn oog 
met name de remonstranten zich encanail 
leerden. 

Het waren immers de remonstrant en 
die in de ogen van de gereformeerden met 
socinianisme besmet waren en bleven, ook 
na Vorstius. Wie van het toenmalige remon 
strantse gevoelen omtrent cruciale leer 
stukken als predestinatie en satisfactie 
kennisneemt, zal hier en daar getroffen 
worden door een zekere gelijkenis met het 
stelsel van Socinus. Maar ten aanzien van 
de triniteitsleer waren de remonstranten 
rechtzinnig en ook inzake de doop of het 
avondmaal verschilden ze van de socinia 
nen. En op die verschillen legden ze nu alle 
nadruk, teneinde de lasterpraatjes te kun 
nen ontzenuwen. Hun beroemde voorman 
Hugo de Groot had al in 1617 op Socinus' 
argumenten uit zijn De seruatore in een 
omvangrijke studie een antwoord gegeven. 
Hij deed het op een waardige manier en 
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erkende hier en daar zelfs het goed recht 
van Socinus' positie. In de loop van de 
zeventiende eeuw kwamen vervolgens ver 
schillende sociniaanse theologen ertoe, 
bepaalde elementen uit de remonstrantse 
satisfactieleer over te nemen. Zo was er 
inderdaad sprake van verwantschap. Dat 
bleek ook hieruit, dat, toen de vervolging 
de Pooise broeders het leven in hun vader 
land onmogelijk maakte, ze van verschil 
lende remonstrantse gemeenten (zelf ja 
renlang het slachtoffer van intolerantie!) 
geldelijke hulp kregen. 

Generaliseren is historisch, ook dog 
menhistorisch, uit den boze. Dat geldt 
zeker wanneer we de sociniaanse invloed 
op het zeventiende-eeuwse doperdom be 
zien. Zo leest men bij Hoornbeek: "Een 
doopsgezinde is een ongeleerde sociniaan, 
een sociniaan is een geleerde doopsgezin 
de". In zijn algemeenheid valt die uitspraak 
niet te handhaven, maar er zit een kern van 
waarheid in. Het socinianisme heeft be 
paalde anabaptistische wortels. Voor Soci 
nus zelf was de kinderdoop van weinig of 
geen waarde. Aan het gemeenteleven stel 
de hij niet minder hoge eisen dan de 
dopers. Ook huldigde hij het beginsel van 
de weerloosheid. Maar wanneer socinia 
nen contact zochten met de doopsgezin 
den in Nederland of ook in Gdansk waar 
een grote doopsgezinde gemeente van 
Nederlandse herkomst was, vonden ze wei 
nig of geen gehoor. Voorgangers die blijk 
gaven van sociniaanse sympathieen ofzelfs 
ronduit te kennen gaven sociniaan te zijn 
zoals Foeke Floris, oudste van Surhuister 
veen, ondervonden in de meeste doops 
gezinde groeperingen moeilijkheden. Foe 
ke Floris moest zelfs een straf van acht 
weken tuchthuis uitzitten en werd vervol 
gens verbannen. Merkwaardig is het dan te 
horen hoe het socinianisme in de zeven 
tiende eeuw openlijk ingang kon vinden in 
een aantal doopsgezinde gemeenten. Wij 
zijn dan in de sfeer van het collegiantisme. 

Wat kort na de Dordtse synode was be 
gonnen als de beweging van de Rijnsburgse 
collegianten heeft zich in de loop van de 
zeventiende eeuw uitgebreid tot aile grote 
steden van Holland, maar ook daarbuiten. 
Het collegiantisme was een soort basis 
gemeente waar ieder de vrijheid had een 
stichtelijk woord te spreken. Het waren de 
dissenters onder de dissenters, meestal 
doopsgezinden en remonstranten die hier 
de actuele problemen bespraken en de 
zedelijke hervorming van de maatschappij 
nastreefden. In de colleges was het dat de 

socmiaanse ballingen in zekere zin een 
thuis vonden; zij konden er in aile open 
heid hun mening zeggen. Als zij in de 
gesprekken het sociniaanse gedachtegoed 
inbrachten, bestond er veel belangstelling 
voor. De Amsterdamse collegiant Jan Cor 
nelisz Knol bewerkte en vertaalde de 
Rak6wse catechism us. Daniel de Breen, 
een van de oprichters van het college in 
Amsterdam, bemoeide zich om allerlei 
werk van de Polen te vertalen, zoals eerder 
al de bekende dichter-predikant Dirk 
Rafaelsz Camphuysen, die als een voorlo 
per van het collegiantisme kan gelden. Hier 
werden de initiatieven ontplooid om de 
Bibliotheca Fratrum Polonorum uit te ge 
Yen, die statige rij folianten met het com 
plete oeuvre van Faustus Socinus, Johan 
nes Crellius en andere Pooise broeders (na 
1666 gedrukt in Eleutheropolis, oftewel 
Amsterdam) . 

Een van de leidende figuren in het 
Amsterdamse college werd de bekende 
doopsgezinde voorganger Galenus Abra 
hamsz. Zijn pleidooi voor onbeperkte ver 
draagzaamheid, zijn afkeer van kerkstruc 
turen, zijn sociniaanse theologie maakten 
het velen in zijn gemeente onmogelijk hem 
nog langer te erkennen als voorganger. Uit 
jarenlange partijstrijd ontstonden ten slot 
te twee gemeenten, die van het Lam en die 
van de Zon ( zo genoemd naar de plaatsen 
van bijeenkomst). Pas na meer dan een 
eeuw kon de scheur worden geheeld. 

Ook in de achttiende eeuw werden 
doopsgezinde gemeenten in verwarring 
gebracht door discussies en affaires over 
het socinianisme en in het algemeen over 
de gronden en grenzen van tolerantie. Zo 
werd in 1738 door de Friese staten die altijd 
al streng anti-sociniaans optraden, aan 
twee Heerenveense doopsgezinde predi 
kers, verdacht van sociniaanse ketterijen, 
het preken verboden omdat ze de onderte 
kening weigerden van het formulier waar 
mee men voor de overheid zich van aile 
heretische blaam moest zuiveren. De Frie 
se doopsgezinde societeit nam de zaak 
hoog op en diende bij de staten een rekwest 
in ter verdediging van deze twee broeders, 
waarbij gevoegd werd een "Deductie voor 
het regt van vryheid van geloove, gods 
dienst en conscientie", Deze deductie was 
opgesteld door Johannes Stinstra (1708- 
1790), doopsgezind voorganger van Harlin 
gen. In 1742 gaf Stinstra vijf preken uit 
onder de titel De natuure en gesteldheid 
van Christus Koningrijk, onderdaanen, kerk 
en godsdienst, een welgefundeerde verde- 
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diging van onbepaalde gewetensvrijheid, 
opgevat als vrijheid van profetie, voor ieder 
christen. Met zijn anticonfessionalistische, 
rationalistische argumentatie tastte hij het 
gevestigde bestel van de Republiek aan, dat 
naast de heersende kerk wei het bestaan 
van dissidente kerken erkende, maar niet 
een onbegrensde vrijheid van individuele 
kritiek op Bijbel en overheid. Op verzoek 
van de Friese staten gaven de vijf Neder 
landse theologische faculteiten hun oor 
deel over Stinstra's boek. Behalve Stinstra's 
vroegere leermeester Venema in Franeker 
oordeelden aile theologische professoren 
zijn boek besmet met sociniaanse leringen. 
De staten legden daarop Stinstra een 
preekverbod op, dat ondanks heftige pro 
testen bleef gehandhaafd tot 1757. Maar 
hoeveel waardering Stinstra ook voor Soci 
nus' leer had ( ook hij verwierp bijvoor 
beeld het dogma van de Triniteit), een soci 
niaan was hij niet. 

Socinianen waren er in de achttiende 
eeuw niet meer. De redelijke kritiek van de 
socinianen op het dogma had zeer gelei 
delijk, in overeenstemming met de veld 
winnende verlichting, bij vele theologen 
bijgedragen tot een herformulering van de 
leer, althans tot een zekere bereidheid tot 
ondogmatisch bijbellezen. Als 'laatste so 
ciniaan' geldt Samuel Crellius (1660-1747), 
kleinzoon van de bekende sociniaanse 
theoloog Johannes Crellius uit Krakow. 
Samuel woonde sedert 1727 in Amsterdam 
en genoot een goede reputatie in de geleer 
de wereld. Inzake de triniteitsleer wilde hij 
nog wei Socinus' standpunt handhaven, 
maar in de verzoeningsleer dacht hij re 
monstrants . In Amsterdam sloot hij zich 
aan bij de collegianten. In 1735 werd hij 
zeer gegrepen door de toespraken van 
Nikolaus von Zinzendorf, de stichter van de 
broedergemeente der hernhutters, en be 
zocht hij graag hun samenkomsten. Met 
Zinzendorfhad hij een afkeervan theologi 
sche scholastiek en zocht hij naar eenheid 
in een verdeelde christenheid. Socinus had 
niet anders bedoeld. 

In de geschiedenis van het socinia 
nisme, zoals dat in de loop van de zeven 
tiende eeuw is uitgewaaierd over Europa, 
heeft de Republiek een belangrijke plaats. 
Toen eenmaal het Poolse koninkrijk was 
gezuiverd van de ketterij, heeft de soci 
niaanse theologie zich voornamelijk in 
Nederland, waar gedurende de gehele 
eeuw ondanks de geldende censuur soci 
niaanse geschriften konden verschijnen, 
verder ontwikkeld. "Want wy achten dat wy 

ons niet behoeven te schaemen, dat onse 
gemeenten in eenige dingen toeneemen", 
heet het in de voorrede van de vernieuwde 
en uitgebreide Catechismus (1667). "Men 
moet niet in aile dingen roepen, wy ge 
looven, ik stae op mijn stuk, hier blyf ik 
staen, hier laet ik my niet een hayrbreet van 
af brengen. Het past aen een Christelijk 
Wijsgeer, en die in de school van de hemel 
sche wijsheyt die van booven komt ge 
oeffent is, sich lichtelijk van de waerheyt te 
laeten overreden, en niet hertenekkig te 
sijn, of hem selfs te behaegen, en bereyt 
van sijn meeningh te wijken als ons beter 
getoont wort". 
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rie der reformatie en andre kerkelyke ge 
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inurn te Steinfurt voor de Nederlandse en 
Bentheimse gereformeerde kerken in de ja 
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Spijker, Conradus Vorstius als Vertreter re 
formierter Theologie zu Steinfurt und in 
den Niederlanden, in: Symposion 400 Jahre 
Hohe Schule Steinfurt, Steinfurt 1991 
(Steinfurter Schriften, 17). Over het moder 
ne boekhistorisch onderzoek, ook wat be 
treft sociniaanse drukken: Piet Visser, 
Godtslasterlijck ende pernicieus. De rol van 
de boekdrukkers en boekverkopers in de 
verspreiding van dissidente religieuze en 
filosofische denkbeelden in Nederland in de 
tweede helft van de zeventiende eeuui, Am 
sterdam 1995, en in samenhang hiermee: 
Ingrid Weekhout, Boekencensuur in de 
Noordelijke Nederlanden. De vrijheid van 
drukpers in de zeventiende eeuu/, Den Haag 
1998 (Nederlandse cultuur in Europese 
context, II). 

Sulcken schrikkelijcken ende grouwelijcken quaedt 
Het socinianisme in de Nederlanden 

Congres ter gelegenheid van de 400Ste sterfdag van 
Faustus Socinus (1539-1604) 

5 & 6 november 2004 
Leiden 

Ter gelegenheid van de herdenking van de 400ste sterfdag van Faustus Socinus (Soz 
zini) in 2004 vindt op vrijdag 5 en zaterdag 6 november in Leiden een internationaaI en 
muitidisciplinair congres plaats over de invloed en betekenis van het antitrinitarisme 
en het socinianisme in de Nederlanden. Een keur van sprekers zaI aandacht besteden 
aan de kerk- en cultuurhistorische effecten van het socinianisme op de Nederlandse 
samenleving. Tevens wordt in dit kader een dub bel- bibliografie gepresenteerd, waarin 
aIle op de Nederlanden betrekking hebbende pro- en anti-sociniaanse geschriften tot 
1800 zijn beschreven, aIsmede een zo volledig mogelijk overzicht van alle op dit terrein 
relevante, moderne studies en artikelen. Gedurende het congres organiseert de Uni 
versiteitsbibliotheek van Leiden een tentoonstelling van historische sociniana (boe 
ken en prenten). 

Het congres zal plaatsvinden op twee verschillende locaties: op vrijdag 5 november is 
dit het LAK, Universiteit Leiden, (Matthias de Vrieshof) van 10.00 tot 19.00 uur (ont 
vangst vanaf9.30 uur). Op zaterdag 6 november is de bijeenkomst in de Lokhorstkerk 
(Doopsgezinde Gemeente Leiden), Pieterskerkstraat 1 van 11.00 tot 17.00 uur (ont 
vangst vanaf 10.30 uur). Er zal gewerkt worden met plenaire en parallelsessies. De kos 
ten voor deelname bedragen: € 20,- voor een dag; € 35,- voor beide dagen. Aan 
melding kan geschieden door middel van bijgesloten folder. 
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PERSOONLI]K PROFIEL 

Op de jaaruergadering van zaterdag 15 mei 
jongstleden trad Paul Abels terug als voor 
zitter van de VNK om plaats te maken uoor 
prof dr. Herman Selderhuis. Ter gelegenheid 
van zijn afscheid heeft de redactie hem ge 
vraagd deze keel' de rubriek 'persoonlijk 
profiel'te verzorgen. 

Naam, voornaam!voorletter(s) 
Abels, Paul H.A.M. Volgens goed katholiek 
gebruik heb ik van mijn ouders de namen 
van mijn grootvaders meegekregen en van 
de Heilige Maagd. Ik hecht daarom zeer 
aan het gebruik van deze vier voorletters. 
Daarnaast heb ik een afkeer van de uit het 
buitenland overgewaaide gewoonte om bij 
publicaties alleen de voornaam te gebrui 
ken. Tot slot is er nog een praktische reden: 
ik wil mijzelf onderscheiden van een even 
eens publicerende achterneefmet dezelfde 
voornaam. 

Geboortejaar en -plaats 
1956, Nijmegen. Daar heb ik evenwel 
slechts mijn eerste levensjaar gewoond en 
daarna in mijn studententijd. Mijn jeugd 
heb ik doorgebracht in het Twentse land. 

Studierichting en -plaats 
In Almelo zat ik op de Sint-Egbertusschool 
en het Pius X College. Een keuze voor de Ka 
tholieke Universiteit Nijmegen lag geheel in 
deze Roomse lijn, to en ik eenmaal had be 
sloten geschiedenis te gaan studeren. 

Wat is! zijn uw huidige functletsjt 
Na enkele jaren te hebben gewerkt op de 
(kerk)redactie van de - to en nog zelfstan 
dige en katholieke - Twentsche Courant in 
Hengelo ben ik in 1984 om den brode naar 
de Randstad verhuisd, waar ik sedertdien 
in Leidschendam werkzaam ben als be 
leidsmedewerker bij de Algemene Inlich 
tingen- en Veiligheidsdienst. Daar houd ik 
mij bezig met de politieke en beleidsmatige 
aspecten van veiligheid. Vanaf de oprich 
ting in 1989 ben ik in mijn vrije tijd eerst als 
secretaris en later als voorzitter intensief 
betrokken geraakt bij het reilen en zeilen 
van de Vereniging voor Nederlandse Kerk 
geschiedenis. In mijn woonplaats maak ik 
ook nog deel uit van het bestuur van de 
Historische Vereniging 'Die Goude'. Voor de 
VNK ben ik (me de) eindredacteur van het 
Tijdschrift uoor Geschiedenis en voor 'Die 

Goude' redacteur van haar verenigings 
blad, de Tidinge. 

Hoe luidt de titel van uw voornaamste 
publicatie tot op hedent 
Ovittius' metamorphosen. De onnavolgbare 
gedaantewisselingen van een (zielentdokter 
in de Reformatietijd (Delft 2003). Hierin 
heb ik 25 jaar archiefervaring en de daarbij 
opgebouwde kennis over het regionaal ge 
schakeerde reformatieproces in de Neder 
landen kunnen combineren ten behoeve 
van de reconstructie van het levensverhaal 
van deze intrigerende tijdgenoot. 

Waarover gaat uw huidige voornaamste 
onderzoekt 
Ik verdiep mij momenteel vooral in de 
geschiedenis van de katholieke kerk in de 
Nederlanden in de zeventiende en acht 
tiende eeuw. Met enkele andere kerkhis 
torici werk ik aan de uitgave van het be 
langrijkste manuscript van de Goudse 
oud-katholieke pastoor Ignatius Walvis 
(1653-1714), de Goudsche en andere daar 
toe dienende katolijke kerk-zaaken. 

Hebt u een favoriete bijbeltekst. Zo ja, 
welket 
I Korinthiers 13. Tussen de brieven van de 
vaak irritant reactionaire Paulus is dit een 
juweeltje van schoonheid over de liefde, 
zoals vers 4: "De liefde is lankmoedig, zij is 
goedertieren; de liefde is niet afgunstig, de 
liefde handelt niet lichtvaardig, zij is niet 
opgeblazen", 

Wie is uw favoriete figuur uit de geschie 
denis van het christendom? 
Ik raak altijd bijzonder gefascineerd door 
dwarsliggers; personen die tegen de stroom 
in zwemmen. Erasmus was zo'n figuur, 
maar hij bleef uiteindelijk toch teveel een 
kamergeleerde. Mijn voorkeur gaat daarom 
uit naar mijn voormalige stadgenoot Dirck 
Volckertszoon Coornhert. Het is onbegrij 
pelijk dat deze oer-Hollandse dwarsdenker 
niet voorkomt op de groslijst voor de verkie 
zing van grootste Nederlander aller tijden! 

Stel: u krijgt een jaar volledige vrijheid om 
u aan stu die en onderzoek te wijden. Wat 
gaat u doent 
Voor mijn onderzoek en publicaties ben ik 
altijd aangewezen geweest op mijn vrije 
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tijd. Ik vrees dat ik bij een volledige vrijstel 
ling een spanningsboog en een hobby zou 
missen en van de weeromstuit zou ver 
vall en in luiheid en apathie. Als ik daaraan 
zou willen ontsnappen, dan is de enige 
remedie om weer in de ban te raken van 
een even fascinerende historische per 
soonlijkheid als Pibo Ovittius Abbema. In 
dat geval zou het zeer behulpzaam zijn om 
de beschikking te hebben over egodocu 
men ten die het mogelijk maken dichter bij 
de hoofdpersoon te komen. Een figuur die 
een dergelijke biografie verdient is Herman 
Herberts, die als philippist een zeer eigen 
zinnige koers volgde. Ik vrees echter dat de 
biograaf het ook in zijn geval zal moe ten 
stellen zonder egodocumenten. 

Wat is uw favoriete boek op uwvakgebied? 
Ik heb geen uitgesproken favoriet boek op 
mijn vakgebied. Wei zijn er diverse boeken 
aan te geven waardoor ik ben bemvloed: 
Decavele's Dageraad van de Reformatie in 
Vlaanderen, Woltjers Heruorming in Fries 
land, Groenhuis' Predikaruen, Van Deur 
sens Bavianen en Slijkgeuzen, Polmanns 
Een andere weg naar God, Israels The Dutch 
Republic en Bergsma's Tussen Gideons 
bende en publieke kerk. 

Welke recente publicatie op uw vakgebied 
heeft veel indruk op u gemaakt? 
Het godsdienstsociologische boek van Erik 
Sengers: Itl zijn wij katholiek, wij zijn 
Nederlanders'. Opkomst en verval van de 
katholieke kerk in Nederland sinds 1795 
vanuit rational-choice perspectief. Hij heeft 
mij mijn overtuiging gesterkt dat gods 
dienstkeuze veelal een ratione le keuze 
is, die gemaakt wordt op grond van een 

- misschien wei tamelijk platte - kosten 
baten analyse. 

Welk boek op uw vakgebied zou beslist 
ooit geschreven moeten worden, zij het 
niet noodzakelijk door u zelf? 
De Bestandstwisten tussen remonstranten 
en contraremonstranten vormen een van 
de meest boeiende episodes uit de Neder 
landse Ckerk)geschiedenis. Tot op he den is 
er nimmer een integrale stu die verschenen 
over dit complexe politiek-religieuze con 
flict. Nu de meeste historici hun confes 
sionele veren hebben afgeschud, is de tijd 
meer dan rijp voor een gedegen analyse. 

Is er een ontwikkeling op uw vakgebied 
die u betreurt: zo ja, welke? 
De teloorgang van het Nederlands als 
vaktaal. Door hun hang naar het Engels 
dreigen de Nederlandse historici een be 
langrijke taak te verzaken, te weten het for 
muleren van begrijpelijke antwoorden op 
de maatschappelijke vraag naar bestaans 
verheldering. Zij worden daarmee elitair en 
raken geisoleerd. Uiteindelijk zal dit ten 
koste gaan van de bereidheid van de 
samenleving om te betalen voor en zich te 
verdiepen in de resultaten van historisch 
onderzoek. 

Is er een ontwikkeling op uw vakgebied 
die u toejuicht; zo ja welke? 
De ontzuiling van de kerkgeschiedschrij 
ving. Ik beschouw mijzelf als een product 
hiervan. De objectiviteit van het kerkhis 
torisch onderzoek wordt er zeer door be 
vorderd, evenals het begrip voor de drijfve 
ren van aanhangers van uiteenlopende 
religies. 
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m BOEI<ENN EO S ~.---------------- 
Besprekingen 

• M. T.A.R. Sponselee - de Meester, Het nor 
bertinessenklooster Sint-Catharinadal in de 
Staatse periode 1625 - 1 795. Portret van een 
religieuze vrouwengemeenschap in benarde 
tijden. Hilversum [Verlorenl 2004. - 332 p. - 
ISBN 90-6550-784-1 - € 29,-. 

Het norbertinessenklooster Sint-Catha 
rinadal, gesticht in 1271 in de buurt van 
Wouw, later verhuisd naar Breda en Ooster 
hout, bestaat nog altijd als slotklooster in 
laatstgenoemde plaats. Trees Sponselee be 
schrijft in haar boek een der roerigste tij 
den, de Staatse periode. Bij het begin daar 
van, in 1625, was ten gevolge van het in 
1590 ingestelde verbod om novicen aan te 
nemen, er nog maar een zuster over. Na 
1625 groeide het aantal weer, ook al gold in 
de jaren 1637-1641 genoemd verbod op 
nieuw. Tot aan de Bataafse Republiek in 
1795 telde het klooster gemiddeld vijfen 
twintig bewoners. 

Voorafgaand aan het centrale deel van 
haar boek, dat begint bij het derde hoofd 
stuk, beschrijft de auteur in het tweede 
hoofdstuk de geschiedenis van dit klooster 
tot aan 1625. (Dit hoofdstuk is inhoudelijk 
een variant van haar bijdrage, 'De strijd om 
te overleven. Het Norbertinessenklooster 
Sint-Catharinadal te Breda tot 1625' in 
de VNK-bundel Van tuieeen een. Kerk en 
West-Brabant door de eeuwen heen, 
red. P.H.A.M. Abels e.a., 2001, 79-98). In de 
hoofdstukken drie tot en met negen behan 
delt Sponselee zes thema's uit de Staatse 
periode: leiding en zielzorg in het klooster, 
een groepsportret van de bewoners, het 
dagelijkse leven, de rnateriele geschiede 
nis, de relaties met de buitenwereld en een 
gedetailleerd verslag van een adellijke reli 
gieuze, Madame Margaretha Carolien 
Alexandrina de Licques, die in 1636 "in 
aanraking kwam" (p.18; het klinkt nogal 
misdadig, G.B.) met het klooster en van wie 
gesteld wordt, dat zij "een illustratie is van 
mogelijke spanningen en conflicten tussen 
priorin, proost en communiteit" (p.18). 
Daarna volgen een slotbeschouwing, sa 
menvatting, een zestal bijlagen, waarvan 
een complete namenlijst van 149 zusters 
met data van geboorte, intrede, professie, 
overlijden en bijzonderheden speciale aan 
dacht verdient. Ten slotte complementeren 

een lijst van geraadpleegde archieven, 
bronnen en literatuur dit boek. 

Het belang van deze studie is gelegen in 
het feit dat Sponselee een particulier 
archief he eft mogen benutten en ons daar 
uit tal van tot nu toe onbekende details pre 
senteert. Zij somt op bijna encyclopedische 
wijze veel feiten en wederwaardigheden 
over dit eeuwenlang bestaande vrouwen 
klooster op. Zo beschrijft ze onder andere 
alle priorinnen van het klooster en de in 
wonende proosten, meestal afkomstig van 
de abdij van 't Park (Leuven), van wieg tot 
graf en memoreert hun wederwaardig 
heden. Daarmee verruimt Sponselee onze 
blik op het reilen en zeilen in een religieuze 
gemeenschap in West-Brabant. Hierbij ver 
dient uitdrukkelijk de vermelding dat het 
Huis van Oranje en zijn voorganger, de He 
ren van Breda, een bijzondere band met dit 
klooster had, hetgeen blijkt uit de bezoeken 
die diverse Oranjes aan het klooster brach 
ten; daarmee genoot het klooster be scher 
ming van overheidswege en kon het zo zijn 
zelfstandigheid bewaren. 

Interessant in dit boek is de gedetailleer 
de beschrijving hoe het kloosterleven er 
volgens statuten en in werkelijkheid uitzag: 
ik noem slechts de verschillende stadia van 
intrede, kleding, noviciaat, professie; de 
tweedeling tussen koorzusters en leken 
zusters, ambten en functies, de werkzaam 
he den, de dagorde, de liturgie, de biecht 
en communiepraktijk, het vasten, het slot. 
De inrichting van het klooster, kunstbezit, 
inkomsten en uitgaven, het boerenbedrijf 
en de pogingen om vanwege de politi eke 
omstandigheden een refugiehuis te stich 
ten in eerst Antwerpen en later Breda, zijn 
eveneens voorbeelden van onderwerpen 
die uitvoerig aan de orde komen. De auteur 
laat zien dat menselijke (on}hebbelijkhe 
den evenmin als in de grote samenleving 
ook in het klooster niet onbekend is. Zij 
houdt rekening met het feit dat de meeste 
lezers niet (meer) bekend zijn met de vele 
eigen woorden of begrippen, die het katho 
lieke kloosterleven tel de. Haar uitleg daar 
bij maakt het boek voor de lezer zeer toe 
gankelijk. 

Het boek is verschenen als proefschrift 
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen 
(promotor: prof. dr. Peter Nissen). Vaak is 
een dissertatie, een these, een aanzet tot 
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een debat met de bestaande theologische 
of historiografische opvattingen. Dat zal 
men in dit boek niet aantreffen. De auteur 
blijft over het algemeen bij het beeld zoals 
dat uit haar bronnen, het archief van het 
Sint-Catharinadal, naar voren komt. Het 
eerste, inleidende hoofdstuk, over pro 
bleem- en doelstelling, literatuur en bron 
nen, opbouw, valt tegen en is bovendien 
zeer slordig geschreven. Zo gaat in de para 
graaf over de doelstelling (p.13-15l van de 
zes alinea's aileen de vijfde over de doelstel 
ling. Dit eerste hoofdstuk doet veel afbreuk 
aan de interessante resultaten van onder 
zoek, die daarna geboden worden. Advies 
mijnerzijds aan de lezer is dan ook om ge 
woon met het tweede hoofdstuk te begin 
nen en kennis te nemen van de verwikke 
lingen van een zeer oude contemplatieve 
kloostergemeenschap. (Guus Bary) 

• Marijke Carasso-Kok (red.), Geschiedenis 
van Amsterdam. I. Ben stad uit het niets, tot 
1578, Amsterdam [SUN] 2004 - 540 p. - 
ISBN 90-5875-181-3 - € 49,50 

In deze tijd van wegvallende grenzen op 
velerlei gebied is een opmerkelijke belang 
stelling voor de eigen woonplaats of lands 
treek. Er is sprake van een ware hausse aan 
dorps-, stads- en provinciegeschiedenis 
sen. In het verleden was twee keer eerder 
een vergelijkbare piek in de interesse voor 
de geschiedenis van de eigen omgeving 
waarneembaar. De eerste keer was in de 
tweede helft van zeventiende eeuw en het 
begin van de achttiende eeuw, to en de Re 
publiek der Verenigde Nederlanden een 
ongekende bloeiperiode had doorgemaakt 
en elke zichzelf respecterende stad het ei 
gen roemruchte verleden te boek liet stel 
len. Het was de periode waarin Leiden zijn 
Orlers kreeg, Haarlem zijn Ampzing, Dor 
drecht zijn Van Baalen, Amsterdam zijn 
Dapper en Gouda zijn Walvis. Een tweede 
golf van stadsgeschiedenissen viet waar te 
nemen in de negentiende eeuw, to en veel 
steden uit hun jasje groeiden en de indus 
trialisatie grote vormen aannam. Dat ging 
gepaard met een herontdekking van het ei 
gen verleden; Leeuwarden kreeg toen zijn 
Eekhoff, Gouda zijn De Lange van Wijn 
gaarden en Enschede zijn Benthem. 

Bij het naderen van het magische jaar 
2000 brak voor de derde keer in de Neder 
landse geschiedenis een periode aan, 
waarin de zoektocht naar de eigen identi 
teit van stad en land heeft geleid tot een 
stroom aan boeken. Zutphen en Haarlem 
waren de eerste steden die een stadsge- 

schiedenis het licht lieten zien. Vele andere 
zijn sindsdien gevolgd. Daarbij worden 
vaak kosten noch moeite gespaard. Dor 
drecht trok er een miljoen gulden voor uit, 
met drie kloeke delen als resultaat. Rotter 
dam deed het met twee boeken, Leiden met 
vier en Gouda met een - maar dan wei zeer 
dikke - stadsgeschiedenis. Zelfs een uit de 
krachten gegroeid dorp als Rijswijk slaagde 
erin een fraai boek te presenteren. Dat onze 
hoofdstad Amsterdam nu pas met het eerste 
deel van een vierdelige nieuwe stadsge 
schiedenis (in vijf banden) op de proppen 
komt, toont maar weer eens aan dat deze 
stad, in tegenstelling tot wat Mokumers zelf 
vaak denken, niet altijd voorop loopt. 

De beschikbaarheid van zoveel kers 
verse stadsgeschiedenissen biedt diverse 
voordelen. Overeenkomsten en verschillen 
tussen ontwikkelingen in uiteenlopende 
steden komen nu voor het voetlicht, het 
geen zeker in de context van het gewest 
Holland, dat feitelijk te typeren is als een 
verzameling stadsstaten, een beter zicht 
kan bieden op de region ale verscheiden 
heid. De verschillende 'stedelijke biogra 
fieen' geven ook een beeld van de huidige 
stand van het historisch onderzoek en de 
onderliggende geschiedopvattingen. Daar 
bij is het tevens interessant hoe in de ver 
schillende projecten de strijd is beslecht 
tussen de altijd ruziende zusjes chronolo 
gie en thematiek. Tegen deze achtergrond 
zouden de auteurs van laatkomer Amster 
dam in het voordeel moeten zijn, omdat zij 
inmiddels overvloedig kunnen beschikken 
over vergelijkingsmateriaal. 

Het thans verschenen eerste deel van de 
geschiedenis van Amsterdam laat zien dat 
de hoofdstedelijke historici gekozen heb 
ben voor een geheel eigen aanpak, en wei 
een benadering van onderop. Dit afgezien 
van een in deze postmoderne tijd zeldzaam 
geval van stedenlof (een eigentijds gedicht 
op Amsterdam van de hand van Esther 
Jansma). Het vertrekpunt voor hun ver 
halen is niet de stedelijke politiek of 
ontwikkelingsgeschiedenis, maar de ge 
meenschap van burgers die reageerde op 
gebeurtenissen binnen of buiten de stads 
grenzen en tegelijk de stuwende en sturen 
de kracht was die het uiterlijk van haar stad 
bepaalde. Deze 'dernocratische' geschied 
opvatting wordt uitgewerkt in elf hoofd 
stukken, die een mengeling vormen van 
thematiek en chronologie. Voor een 'stad 
uit het niets' ligt het daarbij voor de hand 
dat het eerste gedeelte handelt over de ge 
ografische ontwikkeling, maar veruit het 
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grootste gedeelte van het boek is gewijd 
aan religie. 

Het middeleeuws katholieke karakter 
van de stad wordt in kleurrijke be elden ge 
schetst, waarbij een van de auteurs, Bas de 
Melker, het zelfs waagt zijn hoofdstuk over 
'burgers en devotie' te beginnen met een 
lange gefantaseerde sfeertekening. Naast 
dit verhalende element zitten in dit hoofd 
stuk echter ook moderne interpretaties van 
religiegeschiedenis vervlochten, zoals de 
typering van de middeleeuwse memorie 
praktijk als een door vraag en aanbod ge 
stuurde "zielenheilsmarkt", Daarbij onder 
scheidt hij "concepties van instrumentele 
en participatieve devotie" bij kloosterorden 
en leken, die in Amsterdam met wisselende 
intensiteit konden worden waargenomen. 
Een van de andere auteurs van dit gedeelte, 
eindredactriee Marijke Carasso-Kok, laat 
de bekende Amsterdamse mirakelproces 
sie als een rode draad door het tweede ge 
deelte van het boek slingeren. Zij interpre 
teert deze devotiepraktijk als een vorm van 
"gewijde propaganda", die in tijden van cri 
sis door de burgerij wordt aangewend om 
de stedelijke eenheid naar buiten toe te ac 
centueren en de saamhorigheid tegenover 
nieuwkomers te benadrukken. 

De hoofdstukken over de vroege refor 
matie in de hoofdstad worden voor reke 
ning genomen door Henk van Nierop. Hij 
schetst veel gedetailleerder en evenemen 
teler dan de anderen de gebeurtenissen, 
zoals de doperse oproeren - inclusief de 
zwaardlopers en de naaktlopers - , het 
wonderjaar en de onderdrukking door Alva 
en zijn bloedraad. In deze hoofdstukken 
zijn geen mentaliteitshistorische construe 
ties aan te treffen, maar zijn 'traditionele' 
analyses van politiek-religieuze ontwikke 
lingen geven een uitvoerig en verhelderend 
antwoord op de prangende - en door vroe 
gere stadsgeschiedschrijvers ontweken - 
vraag waarom Amsterdam zich zo laat 
(1578) bij de Opstand he eft aangesloten. 
Een combinatie van factoren - zoals de ne 
gatieve ervaringen met de dopers, het ont 
breken van steun van binnenuit, een streng 
beleid tegen terugkerende ballingen, actie 
ve rekatholicering en principieel verzet van 
het stadsbestuur tegen impopulaire beslui 
ten van het Landsheerlijk gezag - heeft 
hiertoe bijgedragen. 

De intenties van de samenstellers om te 
komen met een geheel nieuwe benadering 
van de stadsgeschiedenis zijn lovenswaar 
dig. Zij hebben met dit eerste deel een boek 
opgeleverd met een groot aantal boeiende 

tekstpassages, die toegankelijk zijn voor 
een breed publiek en in een aantrekkelijke 
ruime opmaak worden gepresenteerd. 
Tach leidt het werk onder een gebrek aan 
conceptuele helderheid, verschillen in be 
handeling van de stof en een te geisoleerde 
benadering van de Amsterdamse ontwik 
kelingen. De lezer krijgt in de wei zeer korte 
'Ten geleide' geen duidelijke 'kapstok' aan 
gereikt om de beschreven zaken en gebeur 
tenissen aan op te hangen. De redactie is er 
ook niet in geslaagd de auteurs op een lijn 
te krijgen ten aanzien van het beoogde 
perspectief. Doublures konden hierdoor 
ook niet voorkornen worden. Zelden is de 
kans benut om vergelijkingen te maken 
met andere steden. Het valt te hopen dat de 
volgende delen hiervan minder te lijden 
zullen hebben. (P.H.A.M. Abels) 

Signalementen 

• Auke Ielsma, Het Leven als Leerschool. 
Preken van Bonifatius. Laren-Hilversum 
[eSplanade] 2003. - 95 p. - ISBN 90-808350- 
1-3 - € 10,-. 

Nadat Auke Ielsma al eerder in 2003 ge 
publiceerd he eft over Bonifatius (672-754) 
- zie mijn recensie in TNK 6 (2003) 69 - 
he eft hij op het eind van dat jaar vijftien be 
waard gebleven preken van Bonifatius in 
het Nederlands vertaald en van commen 
taar voorzien. Eind negentiende eeuw ont 
stond er enige twijfel omtrent Bonifatius' 
auteurschap van deze preken, maar Jelsma 
vindt dat de argumenten voor toesehrijving 
sterker zijn dan de argumenten tegen. Hij 
wijkt af van de gereformeerde kerkhisto 
ric us Praarnsma, die in 1979 nog moeite 
had om de preken aan Bonifatius toe te 
schrijven. Wil men buiten de echtheids 
kwestie blijven, dan kan men ten minste 
spreken van Bonifatiaanse preken, omdat 
zij het gedachtegoed van de bij Dokkum 
vermoorde bisschop goed weergeven. 

Voorafgaand aan een Nederlandse weer 
gave van de preken behandelt Ielsma de 
stijl van de preken, de letterlijke bijbelver 
klaring, het verschil in genre en doelstelling 
met de brieven van Bonifatius, de nadruk 
op biecht en doop. In de nabespreking (p. 
76-92) wordt ingegaan op de theologie die 
uit die preken spreekt. Ik noem hier een 
aantal aspecten: geloof in de Drie-enige 
God, de gevolgen van de zondeval, het le 
ven als proef Christus' sterven voor de 
mensheid, hemel en hel, de zonden, het 
kruisteken, aanwijzigen voor het leven (bij 
voorbeeld vasten). Een aardig boek, dat on- 
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ze kijk op Bonifatius, zoals wij hem uit de 
brieven kennen, verruimt. (Guus Bary) 

• P.J. Knegtmans en P. van Rooden (red.), 
Theologen in ondertal: Godgeleerdheid, 
godsdienstwetenschap, het Athenaeum Illu 
stre en de Uniuersiteit van Amsterdam. Zoe 
termeer: Meinema, 2003. - 204 p. - ISBN 
90-211-3951-0. - € 19,50. 

De titel van dit hoek, theologen in on 
dertal, verwijst naar de bescheiden plaats 
die de theologie van oudsher heeft ingeno 
men aan het Athenaeum Illustre en aan de 
universiteit te Amsterdam. Tijdens de 17de 
en de 18de eeuw was er vaak geen hoogle 
raar theologie - opmerkelijk genoeg was er 
voor de hoogleraren voor de Oosterse talen 
meer continuiteit - en als het stadsbestuur 
al een gereformeerde hoogleraar aanstelde, 
dan was deze veelal in de minderheid te 
genover de hoogleraren verbonden aan de 
doopsgezinde, lutherse en remonstrantse 
(tot 1873) seminaria. 

De drie bijdragen (door w.J. van Asselt, 
S. Vuyk en P.J. Knegtmans) over de periode 
van de Republiek behandelen dan ook niet 
zonder toeval de "dissidenten", echter 
helaas beperkt tot de remonstranten. Wan 
neer de "grote" kerk van oudsher zo'n 
geringe inbreng he eft, dan zal het evenmin 
toeval zijn dat er in andere bijdragen (door 
M. Heerma van Voss, A.L. Molendijk, en H. 
Detering over de Radicale Hollandse 
school) vooral godsdiensthistorici, en niet 
bijvoorbeeld dogmatici geportretteerd 
worden. Pas na de Tweede Wereldoorlog 
was er sprake van een volwaardig bezette 
en bloeiende theologische faculteit, resul 
terend tot een heuse "Amsterdamse 
school" van bijbelwetenschap. De bijdrage 
over de laatste (door J. Siebert-Hommes) 
sluit mooi aan bij die over de joodse studies 
(door I.E. Zwiep), maar toont tevens aan 
hoezeer de docenten Beek, Deurloo en 
Breukelman op de kerkeJijke praktijk 
gericht waren. Hoogtepunt in het geheel is 
een artikel, geschreven door P. van Rooden, 
over de aarzelende poJitiek van de gemeen 
teraad in de jaren 1880 inzake de zelfte be 
kostigen UvA en dus ook over de zelf te be 
talen kerkelijke hoogleraren, dit alles tegen 
de achtergrond van de to en nieuwe Wet op 
het Hooger Onderwijs en de pas opgerichte 
Vrije Universiteit - een mooi voorbeeld 
over hoe zo'n faculteit in het krachtenveld 

van stad en land functioneert. Inmiddels is 
de kerkeJijke opleiding aan UvA opgehe 
yen, is de theologische faculteit opgegaan 
in een brede Faculteit der Geestesweten 
schappen en zijn de seminaries uitgewe 
ken naar andere universiteiten. Mede 
dankzij de breed getoonzette inleiding van 
Knegtmans biedt deze bundel een waardi 
ge terugblik. Onvermijdelijk bij dergelijke 
bundels zijn lacunes. Voor het jongste ver 
leden wordt een bijdrage, zoals die van Van 
Rooden, over de keuze voor het nieuw ge 
kozen brede profiel "Religiestudies" ge 
mist. (Jacob van Sluis) 

• W.H. den Ouden, De ontknoping van 
de zilueren koorde: De geschiedenis van de 
rijkstraktementen in de Nederlandse Her 
vormde Kerk. Zoetermeer: Boekencentrum, 
2004. - 245 p. - ISBN 90-239-1286-1. - 
€35,-. 

Dit is een belangrijk boek voor de ge 
schiedenis van de Nederlandse Hervormde 
Kerk in de negentiende en twintigste eeuw. 
Want het bespreekt de financiele infra 
structuur over een lange periode, gecon 
centreerd op de predikantstraktementen, 
maar waarbij tevens vele andere geldkwes 
ties aan de orde komen: het verschil tussen 
kerkgoederen en geestelijke goederen, 
waterstaatkerken, kinder-, school- en aca 
demiegelden, de scheiding tussen bestuur 
en beheer, en in latere tijden kerkbelasting, 
de afkoopregeling en uiteindelijk "Kerk 
balans" als nieuwe financiele bron - kort 
om, de wisselende relatie tussen kerk en 
overheid. En dat alles in verschillende : een 
kort overzicht ten tijde van de Republiek, 
de snelle wisselingen in de Bataafse en 
Franse tijd, het Algemeen Reglement met 
allerlei wijzigingen en met de nodige arti 
kelen in de grondwet tijdens het Koninkrijk. 
Het is een grillige geschiedenis, met ver 
worven rechten en met een heldenrol weg 
gelegd voor ambtenaar J.D. Jansen (1775- 
1848). Uiteraard gaat het om veel formele 
kwesties in vaak droge bewoordingen, niet 
altijd eenvoudig te volgen wanneer men 
(zoals ik) geen "juridische antenne" heeft. 
Maar het belang en de strekking is duide 
lijk. Voor veel locale kerkgeschiedschrij 
ving, niet alleen voor hervormde, wordt in 
dit fraai vormgegeven boek een onmisbare 
juridische en financiele achtergrond ge 
schetst. (Jacob van Sluis) 
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RELIC-symposium 'Ziel en zaligheid in 
Nederland na 1950' 

Op 19 maart vond in de kerkzaal van de 
Vrije Universiteit te Amsterdam het eerste 
symposium van RELIC plaats. HetVU-cen 
trum voor Nederlandse religiegeschiedenis 
presenteerde zieh die dag met het thema 
'Ziel en zaligheid in Nederland na 1950'. 
Daarmee wilde het aandacht geven aan de 
ontwikkelingen en veranderingen in de 
Nederlandse religieuze cultuur na 1950. 
Het thema had de aandacht: niet alleen 
was de zaal goed gevuld met ongeveer 75 
mensen, waaronder opvallend veel jonge 
ren, ook de media waren present. Met acht 
sprekers uit diverse wetenschappelijke dis 
ciplines werd dan ook de belofte gewekt 
dat zoveel mogelijk aspecten van de na 
oorlogse ontwikkelingen in kerk en gods 
dienst aan bod zouden komen. De aftrap 
werd in een duo-presentatie gedaan door 
de beide directeuren van het RELIC, Joris 
van Eijnatten en Fred van Lieburg, die 
daarna snel het woord overdroegen aan de 
dagvoorzitter Peter van Rooden. 

De openingslezing kwam van James 
Kennedy. Hij stelde de vraag die aan het 
thema vooraf gaat, namelijk waar hebben 
we het over en hoe kunnen we een over 
zieht geven van de ontwikkelingen in de 
kerken en religie? Aan de hand van ver 
schillende voorbeelden liet hij zien dat het 
dominerende secularisatiethema de mees 
te onderzoekers hindert zieht te houden op 
de veranderingen in de Nederlandse gods 
diensten. Zijn vraag of er niet eerder sprake 
is van een transformatie van religie zou de 
rest van de dag blijven beheersen. De twee 
de spreker Ios Becker liet zien hoe de 
onkerkelijkheid in de loop der tijd gegroeid 
is. Op basis van zijn uitwerking van statis 
tisch onderzoek toonde hij aan dat er nog 
veel onkerkelijkheid en ongelovigheid bin 
nen de kerken zelf is en dat op grond daar 
van verwacht kan worden dat de onkerke 
lijkheid in de toekomst nog groter zal 
worden. Peter Nissen gaf vervolgens een 
overzicht van de veranderingen in religieus 
gedrag en de aanhang van religieuze opvat 
tingen onder de katholieken in Nederland. 
Zijn schets liep uit op een pleidooi voor een 
grotere zichtbaarheid van de katholieke 
kerk in de Nederlandse samenleving. De 
morgensessie werd afgesloten door een 
lezing van David Bos over het Ezelsproces 
rond Gerard Reve. Hij toonde aan dat dit 
proces een centrale rol speelde in de 
Nederlandse religiegeschiedenis doordat 

de dominante rol van godsdienst in poli 
tiek en samenleving werd gerelativeerd en 
binnen de kerken de weg werd vrijgemaakt 
voor een nieuwe generatie van theologen 
en sociaal-maatschappelijk werkers. 

Na de pauze waren er eerst twee lezin 
gen over liturgie en ritueel. Paul Post richt 
te de blik van de toehoorders op het grote 
rituele repertoire dat zieh binnen maar ook 
buiten de kerken aan het ontwikkelen is. 
Het hoofddeel van zijn lezing ging over de 
veranderingen binnen de kerken zelf en 
vooral over de neo-conservatieve tenden 
sen binnen de katholieke kerk die proberen 
de veel van de verworvenheden van na 
1960 terug te draaien. Christiane Berckvens 
haalde een aantal voorbeelden aan uit de 
praktijk van haar rituelenbureau. Haar 
ervaring is dat hedendaagse mensen een 
sterke behoefte hebben en houden om met 
behulp van rituelen belangrijke momenten 
in hun leven te markeren, ook momenten 
die misschien niet zo voor de hand liggen 
zoals een echtscheiding. Karin van Nieuw 
kerk had de helaas enige lezing over veran 
deringen in een niet-christelijke religie. Zij 
liet zien hoe rituelen van Marokkaanse 
vrouwen veranderen onder de invloed van 
de Nederlandse samenleving, waar bij 
voorbeeld armoede minder groot is en 
schapen niet op het dorpsplein geslacht 
mogen worden. De dag werd afgesloten 
door Anton van Harskamp die probeerde 
aan te tonen dat er wei degelijk seculari 
satie is: de nieuwe religiositeit slaat niet 
aan en op de kerkleden he eft het geloof 
nauwelijks invloed. Maar hij probeerde 
recht te doen aan de onmiskenbare veran 
deringen in de religie en stelde daarom 
voor op een andere manier met 'seculari 
satie' om te gaan. Dit en de rol van de in 
dividuele spiritualiteit waren ook bij de dis 
cussie de belangrijkste thema's. 

Alhoewel niet aile vormen van religie aan 
bod zijn gekomen, zo is er bijvoorbeeld niet 
gesproken over oecumene, over New Age, 
over de evangelische beweging en was er te 
weinig aandacht voor niet -christelijke gods 
diensten, was het al met al toch een goede 
dag. Niet aileen vanwege de opkomst en de 
goede discussie, ook omdat de kernvragen 
van de studie van moderne religiegeschie 
denis aan bod gekomen zijn en met een 
aantal interessante voorbeelden gei1lus 
treerd werden. Eind 2004 zal er een bundel 
verschijnen met daarin een aantal van de le 
zingen en aanvullingen van andere auteurs 

(dr. Erik Sengers) 
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Tijdschriften voor katholieke kerkgeschiedenis op schijf 

Wie kerkhistorisch onderzoek verricht naar 
de geschiedenis van de katholieke kerk in 
Nederland kan zelden om ze heen: de Bij 
dragen voor de geschiedenis van het bis 
dom Haarlem (BBH, 1873-1957), hetArchief 
voor de geschiedenis van het aartsbisdom 
Utrecht (AAU, 1875-1958) en de Bossche 
bijdragen (BB, 1917-1971). Ook in de twee 
opeenvolgende erfgenamen van deze bis 
dombladen, het Archief voor de geschiede 
nis van de katholieke kerk in Nederland 
(AGKKN, 1959-1991) en Trajecta. Tijdschrift 
voor het katholiek leven in Nederland 
(l992-heden) vinden onderzoekers op het 
katholieke erf dikwijls veel van hun gading. 
Het raadplegen van deze tijdschriften is tot 
op heden echter een tijdrovende en kostba 
re zaak. Zo is meestal een gang naar een van 
de grotere bibliotheken vereist, want aileen 
zij beschikken over voldoende kastruimte 
voor de talrijke banden. Ook kost het door 
gaans veel moeite om de relevante artikelen 
op te zoeken, aangezien de oude registers 
onvolledig en versnipperd zijn. 

De zegeningen van de nieuwe techniek 
en een initiatiefvan de kerkhistoricus Theo 
Clemens, werkzaam in Antwerpen en 
Utrecht, hebben er echter voor gezorgd dat 
deze belangrijke literatuur en bronnen bin 
nen het handbereik van elke onderzoeker 
zijn gekomen en ook veel beter ontsloten 
zijn. De in totaal 217 banden, die bijna 
100.000 pagina's tekst beslaan, zijn blad 
zijde voor bladzijde gescand en op een 
DVD-ROM gezet. Al deze informatie is ver 
volgens op geautomatiseerde wijze toegan 
kelijk gemaakt via een grote index. Het 
raadplegen van de vele jaargangen van 
deze tijdschriften is daarmee bijzonder ge 
makkelijk geworden, terwijl deze honder 
den boekbanden welgeteld een schijfje be 
slaan. 

De gebruiksvriendelijkheid van deze 
DVD-ROM, uitgegeven onder de titel Cir 
kelen rond de geschiedenis van het katho 
lieke leven in Nederland, is groot. Wanneer 
de gebruiker de lade van de DVD-speler in 
zijn computer eenmaal heeft gevonden, is 
de installatie van Acrobat Reader 5.1 en de 
bijbehorende databestanden een peulen- 

schil. Bijkomend voordeel van dit program 
ma is dat de teksten ook vele malen ver 
groot kunnen worden en daardoor voor ie 
dereen uitstekend leesbaar zijn. Uiteraard 
is printen evenmin een probleem. Een 
klein nadeel is het zoekscherm, dat soms 
over de opgezochte passage ligt waardoor 
het eerst weggeklikt of opgeschoven moet 
worden voordat de gezochte tekst zicht 
baar wordt. Ook kost het soms enige tijd, 
voordat de titel en auteur van het be 
treffende artikel via digitaal bladeren vast 
gesteld kan worden. In dat opzicht blijft het 
aloude boek nog steeds een in gebruiks 
vriendelijkheid onovertroffen medium. 

Rest de vraag of met name de oudste van 
op CD-ROM gezette tijdschriften (BBH, 
AAU en BB) nog steeds voldoende intrin 
sieke waarde hebben om een dergelijk 
kostbaar project te rechtvaardigen. Deze 
vraag moet zonder meer bevestigend 
beantwoord worden. Genoemde kerkhis 
torische bisdombladen bevatten talrijke 
bronnenpublicaties die verder alleen in 
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origineel (en in vaak moeilijk te ontcijferen 
handschrift) te raadplegen zijn. De vele pa 
rochiegeschiedenissen of bijdragen daar 
aan in deze tijdschriften zijn van wisselen 
de kwaliteit, maar vormen nog steeds een 
waardevol bron van informatie voor menig 
lokaal onderzoeker of vakhistoricus. De 
Middeleeuwen, maar ook de tijd van de Re 
formatie en van de Hollandse Zending zijn 
in hun vele facetten beschreven. 

Het AGKKN en het nog steeds bestaande 
- en bloeiende - tijdschrift Trajecta geven 
ook interessante feitelijke bijzonderheden, 
maar zijn meer nog van waarde als de 
schriftelijke neerslag van het katholieke 
kerkhistorische onderzoek in Nederland in 
de tweede helft van de twintigste eeuw. 

Waar de oudere bladen zieht bieden op de 
kerkgeschiedschrijving in de bloeitijd van 
de katholieke zuil, laten de twee erfopvol 
gers zien wat de resultaten van het onder 
zoek zijn geweest in de daaropvolgende 
periode van ontzuiling en ontkerkelijking. 
Deze voor elke kerkhistorische onderzoe 
ker interessante en bijzonder bruikbare 
CD-ROM kost voor partieulieren € 125, 
inclusief verzendkosten. In combinatie 
met een vierjarig abonnement op het tijd 
schrift Trajecta € 32,- per jaar) is de schijf 
evenwel aanmerkelijk goedkoper aan te 
schaffen (€ 55,-). Voor bibliotheken geldt 
een apart tarief. Bestellingen kunnen ge 
richt worden aan: Trajecta, Postbus 9100, 
6500 HA Nijmegen. (P.H.A.M. Abels) 

Verbetering 
In het vorige nummer van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (jaar 
gang 7, nummer 1) dient u bij de recensie over het boek van J. Jacobs (red.), Gaande 
weg aaneengesmeed. Geschiedenis van het bisdom Breda, op biz. 26, kolom 1, regell te 
lezen: 'West-Brabant' in plaats van '115', en in kolom 2, regel36 en 37 twee keer het 
jaartal '1967' in plaats van '1976'. 
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Bezoek de homepage van de Y.N.K.: 

www.eburon.nl/vnk.htm 


