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Verdienen aan de bijbel
et de Bijbel kun je alle kanten op. Je kunt de woorden eruit aandachtig op je laten
inwerken, maar je kunt er bij wijze van spreken ook een ander de harsens mee in
slaan. Hoewel, laten we voor dat laatste, voorwerpelijke gebruik maar een nobeler voorbeeld nemen: de wijze waarop Bonifatius 1250 jaar geleden zich met een bijbel
probeerde te beschermen tegen zijn belagers. AIs alle boeken is de bijbel een geestelijk en
een materieel product. Die ene Bijbel - met een hoofdletter - reificeert zich in vele bijbels
- met een kleine letter. Of in de terminologie van Karl Popper: de B/bijbel behoort zowel
tot wereld 3 (objectieve geest) als wereld 1 (materie) en kwam voort uit wereld 2 (subjectieve geest - of ook Heilige Geest, zo men wil) en vindt daarin steeds weer zijn plaats (maar
dan gaat het wei om de individuele geest van sterfelijke mensen).
Oktober 2004 zal een belangrijke plaats in de Nederlandse kerkgeschiedenis krijgen.
Heel cultuurminnend Nederland wacht gespannen op de verschijning van de Naardense
Bijbel op vrijdag 15 oktober. Krap twee weken later, op woensdag 27 oktober, zal de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) in Rotterdam worden aangeboden aan koningin Beatrix. De
Naardense Bijbel is het werk van een man, de Utrechtse predikant Pieter Oussoren, die de
ganse Heilige Schrift woord voor woord getrouwelijk uit het Hebreeuws, Aramees en
Grieks overzette in het Nederlands. Oussoren betoont zich daarmee een indrukwekkend
opvolger van de roemruchte Ysbrand van Hamelsveld, die zoiets twee eeuwen geleden
ook als eens klaarspeelde. De NBV daarentegen is het werk van een zeer groot gezelschap.
De Naardense Bijbel zal in een editie verschijnen bij uitgeverij Skandalon in Vught. De
NBV zal onmiddellijk in vele uitvoeringen beschikbaar zijn. Alleen uitgeverij Jongbloed, jarenlang gevestigd te Leeuwarden maar thans te Heerenveen, die in 2002 de vaste uitgever
van het ederland Bijbelgenootschap ( BG) werd, belooft al een stuk of acht uitgaven. En
verder doen oak de Katholieke BijbeIstichting en de uitgever Querido en Athenaeum - Polak & an Gennep mee, terwijl onlang bekend werd dat Boekencentrurn in Zoetermeer een
combinatie met het Liedboek voor de kerken mag uitbrengen. AI met al kunnen we nu al
minstens dertien papieren edities tegemoet zien en dan noem ik nog niets eens de gesproken versie van de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden te Ermelo en de
elektronische edities van Importantia, Dordrecht, en Amsterdam University Press, Mokum.
Laten we hopen dat majesteit zich niet vertilt. De NBVkomt er in protestantse, katholieke en
joodse samenstellingen, in kerkelijke en literaire edities, voor liturgisch en huiselijk gebruik.
De bijbel is goede handelswaar en dat is altijd al zo geweest. Toch, als ik het goed zie,
hebben kerkhistorici aan dit economische aspect weinig systematische aandacht besteed.
Over de geschiedenis van allerlei vertalingen is veel geschreven en in antiquarische kring
is de belangstelling voor de bijbel als stoffelijk object groot, maar dan gaat het vooral om
de geldelijke waarde en de esthetische kwaliteiten. De eersten in Nederland die ontdekten
dat je aan de bijbel ook kunt verdienen, waren Jacob Jacobszoon van der Meer en Mauricius Yemantszoon van Middelborch die in 1477 de zogenaamde Delftse Bijbel op de markt
brachten. De Liesveltbijbel uit 1526 is zelfs genoemd naar een Antwerpse drukker, die er
zijn leven trouwens voor gaf.
Op de Bijbel zit geen auteursrecht, op vertalingen weI. Zo werd de Statenvertalingvanaf 1637 geproduceerd door Paulus Aertsz van Ravensteyn, die er voor naar Leiden verkasteo Hij mocht het do en "voor" de weduwe en de erfgenamen van wijlen Hillebrant Jacobsz
van Wouw, die het privilege hadden verworven. Een roofdruk als die van vader en zoon.
Vast patroon is de combinatie met het uitgeven van psalmen en liederen. Zo bracht de familie Keur te Dordrecht vanaf 1675 tot halverwege de achttiende eeuw vele statenvertalingen op de markt, maar ze begonnen in 1667 met een psalmberijming van Datheen. Via
de nieuwe psalmberijming uit 1773, die iedereen na controle mocht uitgeven, verwierven
de uitgevers Brandt uit Amsterdam en Enschede uit Haarlem met hun Nederlandsche Bijbel-Compagnie tot diep in de twintigste eeuw een belangrijke plaats op de markt voor bijbels. En to en Auke Jongbloed in 1880 het fonds van uitgever De Lange uit Deventer overnam en daarin een goedlopend psalmboek aantrof, lag de weg open voor het veroveren
van de dundrukbijbelmarkt. Dat betaalt zich nu uit.
Jezus schreef overigens alleen in het zand.
Jan Dirk Snel
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Bonifatius in 2004. Kanttekeningen bij de
herdenkingen van de moord op een
christelijke allochtoon (Dokkum 754)
E.H. (Guus) Bary
e in Nederland zijn vaderlandse
geschiedenis goed heeft geleerd,
zal het zijn leven lang niet meer
vergeten: '754 Bonifatius bij Dokkum vermoord', Minder bekend is, dat als datum bij
deze gebeurtenis 5 juni wordt aangehouden. Die dag ligt al weer achter ons-, maar
toch wordt het gehele jaar 2004 in kerkelijke kringen en in een stad als Dokkum als
Bonifatiusjaar bestempeld. Het merkwaardige bij genoemde en andere gedenkdagen
is dat de herinnering aan de moord als een
feestdag wordt gevierd.
Vanwaar die belangstelling voor Bonifatius en het vieren van feest? Is het omdat hij
als martelaar is gestorven, heilig verklaard
en nu als een van de voorsprekers bij God
geldt? Is het omdat hij met Servatius (in het
zuiden van ons land) en Willibrord (in het
westen, midden en zuiden van ons land)
gerekend mag worden tot de grondleggers
van het christendom en van de christelijke
cultuur in ons land en in West-Europa en
daarom voor iedere christen, katholiek en
protestant van grote betekenis is? Of zijn er
andere motieven om Bonifatius te gedenken in dit jaar? In dit essay betrek ik diverse
bijeenkomsten rond Bonifatius, die in dit
jaar hebben plaatsgevonden en geef enig
commentaar in het licht van historische aspecten rond persoon en cultus.

W

Over Wynfrith, die Bonifatius werd
Voor wie een kennismaking met Bonifatius
behoeft, kan ik verwijzen naar Marco Mostert, die enkele jaren geleden 754: Bonifatius bij Dokkum vermoord publlceerde.s
Auke Ielsma bracht in 2003 - met een vooruitziende blik naar 2004 - zelfs twee boeken over deze heilige uit: Bonifatius. Zijn
leuen, zijn inuloed, in feite een grondige
herbewerking van zijn uit 1973 daterende
De blaffende hond, aspecten uit het leven
van Wynfrieth-Bonifatius (ca. 672-754), en
Het Leven als Leerschool. Preken van Bonifatius/' In de vijftien preken, die Ielsma in
dit laatste boek vertaalt en van commentaar voorziet, vindt de auteur zoveel aanknopingspunten voor het gedachtegoed
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van Bonifatius, dat hij in tegenstelling tot
eerdere onderzoekers geneigd is ze aan Bonifatius zelftoe te schrijven.
Voor wie terug wil naar de persoon van •
Bonifatius en dicht bij de bronnen wil blijyen kan het best zijn toevlucht nemen tot
de brieven (zowel van hem afkomstig als
aan hem gericht), die Willibald enige tijd na
de dood van Bonifatius verzameld he eft en
die Reinold Rau in een Latijnse editie met
Duitse vertaling ons heeft bezorgd.!

In deze bijdrage laat ik eerst enkele
basisgegevens over Bonifatius de revue
passeren. In een verder stadium kom ik als
vanzelf bij enkele karakteristieken van
Bonifatius terecht.
Wynfrith, circa 672 geboren in Crediton in
het graafschap Wessex, werd op zeer jonge
leeftijd als kindoblaat opgenomen in het
benedictijnenklooster van het nabijgelegen Exeter en verbleeflater lange tijd in het
klooster van Nuthscelle, ook in het bisdom
Exeter gelegen. a een verblijf van ongeveer veertig jaar in het klooster vertrok hij
omstreeks 716 naar het vasteland, naar
Dorestad, het huidige Wijk bij Duurstede,
to en nog Fries gebied, om er als missionaris te werken. Deze eerste tocht mislukte
door politieke omstandigheden: de Friese
koning Radboud had juist de Franken uit
zijn gebied verdreven door Karel Martel bij
Keulen te verslaan. In 718 ging Wynfrith
naar Rome. Paus Gregorius II wees hem
Thiiringen als werkterrein aan en gaf hem
de naam Bonifatius, een naam die hij de
rest van zijn leven ook heeft gevoerd." Na
de dood van Radboud (719) vertrok Bonifatius voor de tweede maal naar Friesland en
werkte hij enkele jaren met Willibrord samen in Utrecht. In 722 werd Bonifatius tot
bisschop van Duitsland benoemd en als
zodanig gewijd; in 732 werd hij aartsbisschop.
In die jaren werkte Bonifatius ijverig aan
de organisatie en unificatie van de Kerk,
aanvankelijk ten oosten van de Rijn, maar
na de dood van Karel Martel aan beide zijden van de Rijn. Het concilium Germanicum uit 742, de eerste Frankische hervor-

•
mingssynode, erkende Bonifatius als aartsbisschop en gezant van de paus. Bij de
instelling van nieuwe bisdommen ondervond Bonifatius veel tegenwerking. Zelf
kreeg de aartsbisschop in plaats van het
door hem gewenste Keulen de bisschopszetel van Mainz toegewezen." In 753 trok
hij naar Friesland, dat sinds 734 in Frankische machtssfeer was gekomen. Op een
reis naar het noorden werd hij in Dokkum
op 5 juni 754 met 52 gezellen vermoord.
Met nadruk schrijf ik 'in Dokkum' en niet
'bij Dokkum', aangezien de moord volgens
betrouwbare archeologische onderzoekingen in de woonkern zelf - bij de huidige
protestantse Maartenskerk - moet hebben
plaatsgevonden.
Het lichaam van Bonifatius is na aanvankelijke bijzetting in de Sint -Salvatorkerk
in Utrecht, overgebracht naar Fulda. Bonifatius had in 744 zijn leerling, Sturmi, opdracht gegeven aldaar een abdij volgens de
regel van de heilige Benedictus te stichten
met als doel van daaruit onder de Saksen te
missioneren en om in het Frankische rijk
zelf een modelklooster naar Angelsaksische snit te hebben.
Dokkum aIs bedevaartplaats

De onthoofding van
Bonifatius, in een
ander sacrementarium
uit Fulda, uit de elfde
eeuw. (Hs Lucca,
Biblioteca pubblica,
Cod.127S.J

Reeds in de Middeleeuwen droeg oor een
stad of dorp de aanwezigheid van relieken
de potentie in zich om uit te groeien tot een
bedevaartplaats. Dokkum moest het aanvankelijk echter voornamelijk stellen met
de memoria, de memoriekerk en een missieklooster van benedictijnen als herinnering aan de heilige. De in Dokkum ingedutte memoriefunctie werd kort na 1163
nieuw leven ingeblazen door de premon-
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stratenzers, ook weI norbertijnen of witheren geheten, die in Dokkum - vanuit hun
eerste vestiging in Friesland in Hallum een abdij stichtten, waarbij de abdijkerk
Bonifatius en Paulus als patroonheiligen
kreeg. Het verhaal gaat dat tegen het eind
van de Middeleeuwen in Dokkum nog een
stukje van de schedel van Bonifatius (teruggekregen uit Fulda) en een kazuifel en
een koorkap uit de tijd van Bonifatius geweest zouden zijn. In ieder geval geloofden
tijdgenoten dat er nog overblijfselen van
Bonifatius zelf in Dokkurn aanwezig waren.
De Reformatie heeft Dokkum en daarmee ook de Bonifatiuscultus niet onberoerd gelaten.? Bij de verwoesting van de
kloosterkerk in 1580 nam de katholiek gebleven adellijke familie Van Peyma de relikwieen in huis. In 1612 zijn ze ter bewaring
afgestaan aan de franciscaan Arnold de
Witte, doorgaans te Haarlem woonachtig,
maar na enige omzwervingen via het kapittel van Haarlem, waarschijnlijk rond 1665,
zijn ze weer bij de familie Peyma in Dokkum teruggekomen." Vanaf 1630 was Dokkum een statie van de jezuieten, Van
Ambrosius Tax s.j., van 1676-1687 in Dokkum met de zielzorg belast, is bekend dat
hij in zijn oratorium in het bovenste gedeelte van 'het Hooghuis' (Hoogstraat) het
gedeelte van de schedel en de twee priestergewaden bewaarde. Omdat de openbare
uitoefening van de katholieke godsdienst
zeker tot aan het midden van de negentiende eeuw niet of nauwelijks werd getolereerd, heeft er in die jaren ook geen Bonifatiuscultus in Dokkum bestaan.
De belangstelling voor de relieken van
Bonifatius groeide pas in de negentiende
eeuw. De benedictijn J.P. Pitra kwam in
1847 naar Dokkum om de relieken van
Bonifatius te vereren. Pastoor Henricus
Kamp uit Dokkum (de seculieren hadden
de statie overgenomen sinds de jezuietenorde in 1773 werd opgeheven) begon in
1853 met het zoeken naar de bron van
Bonifatius. Die werd toen gelokaliseerd in
een weiland buiten de stad, een zoetwaterbron die in gebruik was bij de plaatselijke
bierbrouwers. Pas vanaf 1874 kan men
echt van een Bonifatiuscultus spreken,
toen Gerard J. Demes, pastoor werd in zijn
geboorteplaats Dokkum. Hij schreef zelfs
een uitvoerig 'gebedenboekje' voor de Bonifatiusverering. Deze verering vond plaats
in de nieuwe parochiekerk, evenals in de
Middeleeuwen gewijd aan Sint Maarten, en
wei meer speciaal in de Bonifatiuskapel
naast het priesterkoor.
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TiteJpagina van
peJgrimsboekje van
G.J.Demesuit
Dokkum.

Na de dood van Demes in 1882 raakte de
Bonifatiuscultus spoedig in de vergetelheid
en dat zou zo duren tot de Eerste Wereldoorlog. Daarna werd de verering weer opgepakt en wei met veel grotere intensiteit,
die paste bij de dan heersende geest van
verzuiling en het 'Rijke Roomse leven. Zo
was er vanaf 1919 jaarlijks een Friese Fietsbedevaart naar Dokkum. Uit het 'Roomsk
FryskAlemenak for it jier 1921' blijkt dat de
aartsbisschop van Utrecht bij schrijven van
17 mei 1920 verklaart dat hij 'Gods zegen
afsmeekt om de Bedevaartplaats van den
H. Bonifacius weer zooveel mogelijk tot
haar recht te doen komen.? In 1924 werd
een bedevaart gehouden van in Friesland
geboren priesters, georganiseerd door de
uit Dokkum afkomstige Iohan Mets, die kapelaan was in Zwolle, kannunik J.H.G. Jansen te Utrecht, uit Leeuwarden afkomstig
en later aartsbisschop van Utrecht, pastoor
Adolf Arends uit Dokkum, en pater Titus
(Anno Sjoerd) Brandsma, afkomstig uit Oegoklooster bij Bolsward, thans meer bekend als de karmeliet die in 1942 in Dachau
stierf en in 1985 zalig verklaard is. In 1925
werd in Dokkum een Sint Bonifatius Stichting opgericht, die van Dokkum weer een
echte bedevaartplaats wilde maken. Het
doel was om grond aan te kopen bij de Bonifatiusbron om er een processiepark aan
te leggen en - indien mogelijk - een kapel
en een standbeeld op te rich ten ter ere van
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Bonifatius. In dat jaar was het grondgebied,
dat vroeger in de gemeente Dantumadeel
gelegen was, bij de gemeente Dokkum gekomen. Een nationale bedevaart yond
plaats in 1926 onder leiding van aartsbisschop mgr. H. van de Wetering, maar deze
gebeurtenis had toen al een internationaal
tintje door de aanwezigheid van de bisschoppen van Mainz en Fulda. Sindsdien
stond Dokkum als bedevaartplaats nationaal en internationaal op de kaart.
Na de Tweede Wereldoorlog kan men
een nieuwe impuls van Dokkum als bedevaartplaats toeschrijven aan de oprichting
van het 'tweede' bisdom Groningen, omvattend de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en voorts de Noordoostpolder, en aan de eerste bisschop van dit
herrezen bisdom, mgr. P.A. Nierman (19561969).10 De bedevaart naar Dokkum op of
rond de verjaardag van Bonifatius kreeg
gestalte in de vorm van een jaarlijkse 'dag
van het bisdom'. In een periode, waarin in
een wereld van secularisatie en veranderende geloofsuitingen ook bedevaarten op
hun retour waren, bleef op die manier toch
de herinnering aan Bonifatius aanwezig.
Apart vermeld moet nog worden dat in
1965 kazuifel en koorkap van de heilige
Bonifatius ter bewaring en voor onderzoek
overgedragen werden aan het Museum
Catharijneconvent te Utrecht. Inmiddels
was al duidelijk geworden, dat beide gewa-
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den niet van Bonifatius zelf afkomstig konden, maar uit de elfde en twaalfde eeuw
zouden stammen.
In Dokkum zelfwas het pastoor A.J. Ros
o.f.m, (1973-1984), die in de in kerkelijk

opzicht roerige jaren zeventig de ingedutte
devotie rond Bonifatius weer nieuw leven
inblies. In 1975 werd uitvoerig herdacht dat
vijftig jaar daarvoor de Sint Bonifatius
Stichting was opgericht. Er kwamen diverse gasten uit Crediton (Engeland) en
uit Fulda (Duitsland), uit laatstgenoemde
plaats wei driehonderd. De Nieuwe Dockumer Courant van 28 mei 1976 constateerde
dan ook: 'Bonifatius is weer in'. Onder het
pastoraat van Herman Peters (1984-1994)
werd de traditie voortgezet. De onderdompeling van Nefthys Brandsma uit Sneek (29
juli 1990) in de bron en haar wonderbaarlijke genezing 'leidde tot grote toeloop naar
Dokkum, niet aileen van katholieken, ongeveer twintigduizend mens en per jaar. De
burgerlijke gemeente - door herindeling
sedert 1984 Dongeradeel geheten - en
plaatselijke middenstand kregen het er
druk mee. Protestanten realiseerden zich
dat Bonifatius het christendom op het vasteland van Europa nieuw leven had ingeblazen en du niet aileen voor katholieken
betekenis heeft gehad.
Wetenschappelijk gezien was in ederland de laatste twee decennia ook weer
aandacht voor onderzoek naar bedevaarten en bedevaartplaatsen, waardoor Dokkum mime belangstelling kreeg.'! De betekenis van Bonifatius is in die tijd duidelijk
veranderd: voor de stad Dokkum en gemeente Dongeradeel, voor katholiek en
niet-katholiek, voor de eigen bevolking als
voor daarbuiten. In het toeristisch kader
van een van de Friese elf steden wordt in
Dokkum er veel met de naam Bonifatius
gesierd. Deze ontwikkeling is ook zodanig
toegenomen, dat in het jaar 2004 het dagblad Trouw op 1 juni op de verdiepingspagina religie & filosofie bij een artikel van
Ton Crijnen terecht kopte: 'heilige handel
in Dokkum',
Bonifatius in 2004 in Nederland,
met name in Friesland
Het jaar 2004 is voor Dokkum en het bisdom Groningen reden om aan de he rinnering aan Bonifatius' marteldood diverse
activiteiten en festiviteiten te ontplooien.
Het Bonifatiusjaar werd op 22 november
2003 geopend door de bisschop van Groningen, mgr. dr. w.J. Eijk; de gemeente
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Dongeradeel, waarvan Dokkum de hoofdplaats is, deed dat op 31 december 2003.
Op zondag 4 januari startte de Raad van
Kerken in Dongeradeel met een oecumenische vie ring ter opening van het herdenkingsjaar in de sporthal te Dokkum. Aan de
hand van elementen uit hun activiteitenlijst en gegevens van coordinatoren no em
ik een aantal- zeker niet aile - elernenten,
waarbij ik bijzondere aandacht besteed aan
de wetenschappelijke aspecten.
Het bisdom Groningen viert het Bonifatiusjaar onder het motto: 'je leven geven je
leven winnen' Het heeft een bijzonder uitgavenpakket samengesteld. Een 'artikeloverzicht 1250 jaar Bonifatius' vermeldt:
een tafelvlaggetje, een vlag, een banier, de
Bonifatiusbrief (Mgr.dr. w.J. Eijk, Bonifatius, monnik en pastor), Bonifatiusbeeldje, dub bel CD-Bonifatiusliederen,
boekje:
Dokkum 1250 jaar Bonifatius, Bonifatiusfilm (dvd/video + educatief materiaal), een
medaille H. Bonifatius, een brochure: 'gebeden, geloofsteksten, liederen', een map
Bonifatiuscatechese, een boekje liturgische
gezangen, adoptie kloosterrnop, een poster
en een beeldje van Titus Brandsma. De belangrijkste wetenschappelijke conferentie,
die het bisdom organiseerde geschiedde in
amen werking met de Fryske Akademy en
werd op 12 maart 2004 gehouden in
Leeuwarden (zie onder). Verder waren er
tal van ontmoetingen en vieringen. Zo was
er 15 mei een ontmoetingsdag voor afgevaardigden van alle Bonifatiusparochies in
Nederlanden en op 2 juni een bijeenkomst
van vier katholieke ouderenbonden. Omdat het katholieke Fulda een uitgebreid
programma had op de sterfdag 5 juni en op
die datum de bisschop van Groningen en
een delegatie uit Dokkum aldaar aanwezig
waren, werd de jaarlijkse Bonifatiusdag, de
ontmoetingsdag voor het bisdom Groningen op 12 juni in Dokkum gehouden. Op 26
juni volgde in Dokkum een presentatie van
nieuwe spirituele bewegingen en kerkelijke
gemeenschappen. En voor 15 tot en met 24
oktober aanstaande heeft het bisdom Groningen voor de parochianen van het diocees een bedevaart naar Rome gepland. De
'eeuwige stad; die Bonifatius drie keer bezocht heeft en waar hij de laatste keer wei
een jaar lang verbleef, herdenkt in 2004
Bonifatius met name ook in de door Nederlandse priesters en vrijwilligers geleide
Friezenkerk (dit was onder andere ook op
zondag 6 juni het geval).
De gemeente Dongeradeel heeft ook
diverse acties op touw gezet. Een van de ac-
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tiviteiten geschiedde in het kader van de
stedenband met Crediton (Engel and) en
Fulda (Duitsland). Deze drie steden bezoeken elkaar bij verschillende
activiteiten.
Van elk van deze steden kwam een afvaardiging in Brussel bijeen in een door de
EU-parlementsleden
Giles Chic ester (Engeland), Maria Martens (Nederland)
en
Thomas Mann (Duitsland), allen lid van de
Europese Volkspartij (waarvan het CDA
deel uitmaakt), georganiseerde
conferentie. De titel van deze door Chicester voorgezeten conferentie luidde: Saint Boniface in

Brussels. In commemoration of the 1250th
Anniversary of the Martyrdom of Saint
Boniface (voor wetenschappelijke inhoud:
zie onder). De voornaamste wetenschappelijke activiteit vanuit de gemeente
Dongeradeeel vond plaats op 11 juni in
Dokkum in samenwerking met de Geschiedeniswinkel van de Rijksuniversiteit Groningen (zie onder).
Niet aileen de gemeente Dongeradeel
maar zeer vele instanties (waaronder ik uitdrukkelijk ook de Raad van Kerken reken),
groepen en stichtingen hebben tal van activiteiten georganiseerd. In het kader van dit
artikel kan ik slechts enkele punten aanstipp en. De landelijke televisienieuwsdienst werd gehaald met de ontvouwing
van de wereldrecordpoging van de langste
Nederlandse vlag op 5 juni in Dokkum, een
vlag die gemaakt werd in de Dokkumer
Vlaggen Centrale. In de week daarop volgend was de premiere van een eigentijdse
Bonifatiuspassie in de Grote of Maartenskerk in Dokkum (met bijzondere aandacht
voor Lioba, omschreven als het nichtje met
wie Bonifatius zich zielsverwant voelde) en
ook waren er uitvoeringen van een op Bonifatius gemspireerd muzikaal spektakel
'Pjoer en wetter' (Vuur en water) op een podium over de stadsgracht. Voordien waren
er al bijzondere activiteiten geweest zoals
een Bonifatiusbeurs in Dokkum en een
Bonifatiusmotortoertocht. Verder zijn er tal
van activiteiten in het kader van de genoemde stedenband, waardoor men reislustig deze Bonifatiussteden afgaat. Aparte
aandacht besteedt men in 2004 aan activiteiten in augustus en september zoals een
kioosterpadtocht van Drachten naar Dokkum, een kerkenpadzaterdag en een Bonifatiusopera. In het plaatselijk museum 'Het
Admiraliteitshuis' is tot eind 2004 een speciale Bonifatiustentoonstelling ingericht.
De horeca is er met een speciaal 'Bonifatiusmenu', de middenstand probeert met
Bonifatiusbrood en andere artikelen, waar
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men de naam Bonifatius aan verbindt, kassucces te boeken. Kortom in 2004 bloeit
rond Bonifatius niet aileen de pelgrimage
maar ook het 'relitoerisme',
Eind september 2004 verschijnt een
met vele afbeeldingen verluchte stadsgeschiedenis van Dokkum. Hiertoe is een
aparte stichting 'Historia Doccurnensis'
opgericht, die nauw samenwerkt met de
Fryske Akademy. Hoofdauteur is Meindert
Schroor, een sociaal-economisch historicus met grote historisch-geografische kennis. Maar er zijn diverse gastauteurs aange- trokken. Voor de kerkgeschiedenis vanaf de
Reformatie neemt Derk Jansen onder de
uitdagende tite!: 'Dokkum: gereformeerd
bolwerk?' het protestantisme voor zijn rekening, terwijl ikzelf het wei en wee van de
katholieke gemeenschap beschrijf.F
Deze paragraaf afsluitend, noem ik
slechts voor de curiositeit het 'BonifatiusWillibrord symposium' op 6 november in
Bavel bij Breda. De organisatie ligt in handen van de 'altematievelingen', aanhangers
van de theorieen van Delahaye, die onder
meer de moord op Bonifatius niet in Dokkum maar in Duinkerken willen laten
plaatsvinden.
De wetenschap en Bonifatius in 2004
Voorbijgaand aan een (kieine) cultuurstadsgids Dokkum en Bonifatius, die Thijs
Frenken in december 2003 publiceerdel-',
richt ik mij hier specifiek op meer wetenschappelijke, althans minstens studieuze,
bijdragen. Beginnend met een van de minder grootschalige ins tan ties no em ik de
'Friese Kerkhistorische Vereniging Folk en
Tsjerke', die een deel van haar activiteit op
Bonifatius gericht heeft. Reeds in 2003
kwam - met het oog op het Bonifatiusjaar
2004 - in de publicatieband van de Vereniging een studie van Iohan Iongma, getiteld:
, "Ut it tsjuster fen it forjit", Bij een (bijna)
vergeten Friese hagiografie: De Hillige Bonifatius troch B. Iongma c.m. (l938)'_l4 De
jaarvergadering van de 'Friese Kerkhistorische Vereniging Folk en Tsjerke vond dit
jaar in Dokkum plaats, op 28 februari 2004.
Op die bijeenkomst hield pastoor Paul Verheijen uit Dokkum een voordracht, waarbij
hij na een voor insiders bekende biografische schets over Bonifatius, een pleidooi
hield om ook aandacht aan de Bonifatius'
metgezellen te besteden. Met name in Fulda is men zozeer op Bonifatius gecentreerd, dat men geen aandacht heeft voor
die gezellen.!"
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Op grotere schaal dan bovenstaande
zijn er op studieus en wetenschappelijk
niveau inmiddels diverse activiteiten geweest. Omdat mij onbekend is of lezingen
gepubliceerd worden, het eveneens niet
hoffelijk is lezingen samen te vatten, beperk ik mij in mijn bijdrage tot een korte inhoudsopgave en voorzie deze met enkele
kanttekeningen mijnerzijds.
Op 12 maart vond in Leeuwarden in 'It
Aljemint' (het congrescentrum van de Fryske Akademy) een congres plaats, georganiseerd door het Bisdom Groningen en de
Fryske Akademy. Het congres kreeg de titel
'Bonifatius en Europa'. Drie van de vier inleiders waren van professie (kerkjhistorische wetenschappers, die ieder een eigen
zienswijze op Bonifatius van die tijd gaven.
Het gaat om de hoogleraren Auke Ielsma
(Steunpilaar en dwarsligger. De functie van
Bonifatius in de verhouding Kerk - Staat),
Hans Mol (Bonifatius en de kerstening van
Frisia) en Daniela Muller (Bonifatius: een
man tussen de tijden en culturen).
Daarnaast sprak de theoloog en Europarlementarier Maria Martens over 'Het
geloof opnieuw uitgedaagd! Over de huidige relatie geloof en politick'. Met haar bijdrage zijn we volop beland in de actualisering over problemen als het christendom
(en islam) in de huidige Europese Unie, in
de discussie over de al dan niet expliciete
vermelding van de christelijke wortels van
Europa in de nieuwe Europese grondwet
en over het geloof (bijbel) als uitgangspunt
voor het politieke denken en handelen. De
relatie met Bonifatius kwam in de lezing
van Martens to en niet echt aan bod, dit in
tegenstelling tot een aantal dagen later in
Brussel, waar zij de link met Bonifatius wei
zou expliciteren.
Op 11 juni vond in Dokkum het boven
reeds vermeld historisch congres Bonifatius en zijn tijd plaats. De vraagstellingen
lie pen uiteen van: wie was deze 'bekende
Nederlander', wat was het wereldbeeld van
de terpfriezen voor, tijdens en na Bonifatius, wat is de plaats en betekenis van Bonifatius in de Nederlandse en Europese geschiedschrijving? Inleidingen waren er van
Evert Kramer (Het Huis van eeuwig Licht.
Een archeologische visie op het kersteningsproces), Mayke de long (Bonifatius,
een Angelsaksische priestermonnik) Wolfert van Egmond (Bestonden er Friezen ten
tijde van Bonifatius?l. Rob Meens (De
christelijke opvoeding van het volk), Paul
Noomen (Kerstening en kerkstichting in
Friesland), Janneke Raaijmakers (De cultus
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van Bonifatius in Fulda), Marieke van Vlierden (De zogenaamde paramenten van Bonifatius in Museum Catharijneconvent) .16
Deze lezingen worden in bewerkte vorm
nog gepubliceerd, maar het Friesch Dagblad kwam op diezelfde dag uit met een
complete bijlage van genoemde voordrachten, op die van laatstgenoemde na. In
een forum probeerde dagvoorzitter Anneke
Mulder- Bakker de betekenis van Bonifatius
voor het heden te Oaten) verwoorden, maar
voor het overgrote deel bleven de wetenschappers staan bij"'de inzichten die zij uit
de bestudering van hun onderwerpen
overhielden. Het naar mijn mening meest
in het oog springende was dat enkele inleiders vonden dat Bonifatius vanwege
het omhakken van de 'heidense' eik eigenlijk geen respect had voor de inheemse cultuur of bestaande godsdienstige gevoelens
van het volk. De slotlezing was van de
inmiddels bekende hoogleraar-conferencier Herman Pleij, die zijn verhaal de titel
meegaf 'Bonifatius als antiheld. Nederlandse omgang met de groten uit het verleden'. De lezer van mijn verhaal kan het raden: past de moord op Bonifatius in het
rijtje van Willem van Oranje, paus Adrianus
VI of anderen omdat zij door de goegemeente als zielige personen of zelfs 'sukkels' worden gezien? Pleij doet op zijn manier mee aan de ritualisering van de
geschiedenis. Pikant detail is dat nog geen
week later Pleij vanuit Portugal zelfs de
toenmalige bondscoach Dick Advocaat aan
zijn lijstje toevoegde.
Duidelijk is weer eens geworden dat de
discussie over de rol en de betekenis van
historische figuren tijdens congressen in
ieder geval de belangstelling voor de eigen
geschiedenis, of het nu die van een stad of
streek, kerk of godsdiensten is, of het de politieke geschiedenis of kerkgeschiedenis
(religiegeschiedenis) betreft, bevordert.
Naast genoemde wetenschappelijke congressen wil ik in het kort nog iets vermelden over enkele congress en in het buitenland en met name de rol van Nederlanders.
Boven is al vermeld dat op 12 maart een
conferentie in Brussel plaatsvond. De 120
aanwezigen waren afgevaardigden van de
Bonifatiussteden Crediton, Dokkum en
Fulda. Het geheel had deels ook het karakter van ontmoeting. De parlementariers
zelf waren vooral gemteresseerd in de vragen: hoe zag Bonifatius' leven eruit, wat
heeft hij met Europa gewild en wat kunnen
wij daarmee? Kannunik David Friend (Exe-
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ter) ging in op de tijd van Bonifatius, Auke
Ielsma (Laren) op de activiteit van Bonifatius en wat wij van hem kunnen leren en de
medievist Marc-Aeilko Aris (Bonn) op de
geschreven werken van Bonifatius (handschriften te Fulda). In dit congres kwam
vooral het Europa-concept van Bonifatius
naar voren. Kerstening (herkerstening) en
kerkorganisatie van het vasteland vormt
daarin het hoofdbestanddeel. Zijn optreden zou inspiratie kunnen zijn voor hedendaagse politici, die zich met de eenwording
van Europa bezig houden. In de visie van
Ielsma, zoals hij die in Brussel ontvouwde,
komt Bonifatius naar voren als een der
invloedrijkste Engelsmannen op het vasteland, maar ook niet onomstreden. De
peregrinatio van Bonifatius duidt op
vreemdelingschap; de Engelse bevolking is
eigenlijk indirect verantwoordelijk voor de
Rome-devotie. Bonifatius trad nogal streng
op: de machtspolitiek van de kerk leek op
vriendjespolitiek. Bonifatius yond dat erg.
Voor hem betekende een goede relatie van
de paus dat de kerk niet gebonden was aan
politiek, ook niet aan die van de Frankische
heersers. Bonifatius heeft zowel orde als
cultuur op het vasteland van Europa willen
brengen. Maar omdat Bonifatius zijn eigen
opvattingen oplegde aan zijn om geving, is
hij niet onomstreden. Wei dienen we respect te hebben voor Bonifatius als Europeaan. Een andere karakteristiek van de monnik- pastor is ook het vermelden waard: Aris
wees met tal van voorbeelden erop dat Bonifatius een echte tekstenverzamelaar was
en dat hij deze teksten niet aIs musealisering wilde, maar dat ze primair in dienst
moesten staan voor de vorming van het
volk tot goede christenen.
Voordat ik overga naar andere congressen in het buitenland, waar ook Nederlanders een bijdrage lever(d) en, wil ik eerst
vermelden dat in Engeland de geboorteplaats Crediton Bonifatius herdenkt onder
het motto: St. Boniface 2004, A light on the
dark ages. In deze plaats wonen vooral anglicanen, terwijl er een hele kIeine katholieke gemeenschap is en ook een kIeine
groep methodisten. De katholieke gemeenschap is er kIeiner dan in Dokkum, die ook
daar een kIeine minderheid vormt. (Ter
orientatie: de katholieke parochie Dokkum
telt momenteel tussen ongeveer 750 katholiek gedoopten en als men het ruimer definieert 950 bij de directe parochiegemeenschap betrokken leden, waarvan ongeveer
55% in de stad en 45% in de 55 (!) dorpen
buiten de stad). In Crediton waren de ker-

De iconografie van
Bonifatius zoals die het
meest voorkomt. De
heilige houdt een
zwaard vast, dat een
hoek doorsteekt.
(Gravure van Cornelis
Bloemaert van ca.
1630)

-Y.· .

kelijke vieringen vooral tussen 5 en 21 juni,
voor een deel samenvallend met het plaatselijke bloemenfestival. Van de activiteiten
door het jaar heen noem ik de oecumenische pelgrimage van Exeter naar Crediton
op 15 mei. De meeste activiteiten in het gehele jaar 2004 vinden plaats in de vorm van
concerten. Bij mijn weten is het grootste
Bonifatius-congres in Engeland in Leeds,
namelijk van 10-11 september onder de
titel: St. Boniface, Englishman and European. De Nederlandse Bonifatiuskenner Marco Mostert is een van de 'key note speakers': (Communicating the faith: speaking,
writing and ritual in Boniface's missionary
strategies). Verder treffen we op de aankondiging Hinne Wagenaar (Boniface from a
Frisian perspective) en Janneke Raaijmakers (The pro's and con's of a super
saint. Fulda and the cult of Boniface, 8th ad
9th century) aan als sprekers vanuit Nederland.
Fulda, een overwegend katholieke stad,
is vele malen groter dan Dokkum en nog
meer dan Crediton. In Duitsland zijn er dan
ook vele grootschalige activiteiten geweest,
waaronder tal van kerkelijke vieringen en
een grote Bonifatiustentoonstelling
in
Fulda. Ook is er een 180 km lang pelgrimspad tussen Mainz en Fulda geopend.
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De oudste beeltenis
van Bonifatius in steen,
uit het begin van de
twaalfde eeuw.
(Pfarrkirche in Petersberg, Fulda)

Grootschalig zijn in Duitsland de meerdaagse wetenschappelijke congressen, met
rondleidingen en excursies, geweest. Ik
noem de twee belangrijkste: van 20-22 april
in Fulda, Bani/anus und Fulda, onderdeel
van de '56. Jahrestagung fur mittelrheinische Kirchengeschichte' waar geen ederlandse sprekers aanwezig waren en van 2-5
juni, in Mainz. Op laatstgenoemd congres,
georganiseerd onder de titel Die Gestaltung
des christlichen Europa im Priihmittelalter
door het 'Institut fur geschichtliche Landeskunde an der Universitat Mainz e.v.' (in
verbinding met de universiteiten Mainz,
Paderborn en Utrecht en met Erbacher
Hof, dat is de academie van het bisdom
Mainz) spraken ook de Nederlanders Rob
Meens (Aspekte der Christianiserung des
Volkes), Mayke de long (The monastic
network of Boniface) en Marco Mostert
(Die handschriftliche Uberlieferung der
Werke Bonifatius').
Bonifatius in 2004: receptie, toe-eigening
en opleving naar nieuwe spirituaiiteit?
Het beeld dat historici van Bonifatius geven is in de loop van de jaren gewijzigd. Zo
was meer dan een halve eeuw geleden dit
Bonifatiusbeeld nogal apologetisch gekleurd, zoals ook de kerkgeschiedschrijving
her en der nogal gekleurd was. Het omhakken van de Donar-eik dwong respect af. De
huidige tijd kent een geschiedschrijving,
die evenzeer een kleur heeft. Zo wordt algemeen erkend dat de gestrengheid van
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Bonifatius voortkomt uit zijn opvoeding,
opgegroeid in een milieu van priestermonniken. Hij kwam derhalve op het vasteland,
waar heel wat priesters getrouwd waren,
met een andere 'cultuur' in aanraking. Niet
alleen was er een wat anders beleefd christendom, maar ook kwam veel heidendom
voor, wat dat ook moge zijn. Bonifatius was
geen man van de inculturatie, was ook
geen man die meeging met de politi eke
heersers (Jelsma gaf niet ten onrechte aan
zijn boek uit 1973 de titel 'blaffende hond'
mee). Hoewel Bonifatius niet in alles wat de
paus zegt meegaat zoekt hij de paus op,
omdat deze het erfgoed van het christendom moet bewaken. Bonifatius wil de
christenen op het vasteland vooral waarschuwen en advies geven. Hij wil zelf graag
voorbeeldkloosters in Europa. In hedendaagse termen zou ik de moord in Dokkum
kunnen typeren als een moord op een
christelijke allochtoon. Geintegreerd in de
bestaande samenleving was hij niet, maar
hij had er zijn eigen redenen voor!
Voor de moord in 754 worden diverse redenen genoemd: een ordinaire roofmoord?
een samenzwering door lieden van de
aartsbisschop van Keulen, een concurrent
in de kerkelijke carriere van Bonifatius? De
ene ware reden is nog altijd niet gevonden.
De verschillende activiteiten van alles
wat onder de naam Bonifatius plaatsvindt
kan men volgens mij niet karakteriseren
onder de noemer 'receptie van Bonifatius',
een begrip dat door historici gebruikt
wordt om het beeld dat men van Bonifatius
heeft in een bepaalde tijd te karakteriseren.
Zeker is dat het Bonifatiusbeeld aan verschuiving in de geschiedschrijving onderhevig is. Maar het begrip 'receptie' klinkt
mij te passief. Het zou op een vorm van
musealisering kunnen leiden, maar er is
meer aan de hand. Er is meer dan een hernieuwd inzicht in het leven van Bonifatius.
Het begrip 'toe-eigening' dat ook in de
geschiedschrijving van de laatste jaren opgeld doet en waaraan Trajecta. TijdschriJt
uoor de geschiedenis van het kathalieke leven in de Nederlanden in 1996 een symposium en in 1997 een themanummer wijdde
onder de intrigerende titel: 'Dienstbare geschiedenis? Toeeigening en onteigening in
de omgang met het katholieke verleden',
lijkt mij in ieder geval meer op zijn plaats.l?
Ook de kerkgeschiedschrijving ontkomt
niet aan het beeld. Wetenschappers presenteren ons het leven van Bonifatius met
duidelijke voor- en afkeuren rond zijn persoon. Daarnaast zien Europese christelijke
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en conservatieve politici in het optreden
van Bonifatius een oproep tot politiek handelen in een vreedzaam nieuw Europa.
Nog een stap verder gaan de kerken, die
een boodschap van verkondiging uitdragen. In een tijdperk van secuIarisatie proberen zij door middel van daden en opvattingen van de heilige nieuw licht voor de
gelovigen te laten schijnen. In die zin kan
men stellen dat men met behulp van Bonifatius op zoek is naar een nieuw geloofsverstaan; daartoe worden tal van ontmoetingen en vieringen georganiseerd.
Naar mijn idee ontstaat momenteel, er
als men de activiteiten rond het Bonifatiusjaar 2004 legt naast die van enkele decennia terug, een kloof tussen de wetenschapper en de geloofsverkondiger als het gaat
om de persoon en betekenis van Bonifatius. Waar sommige wetenschappers in geloofszaken een neutrale of agnostische
houding propageren, botst dat met ideeen
van verkondigers, die gauw geneigd zijn
om bepaalde aspecten te benadrukken ten
dienste van de geloofsoverdracht.
Daarnaast speelt in Dokkum nog een
andere kwestie, iets waar de wetenschapper, die onderzoek doet naar Bonifatius
zich niet gauw mee zal bezighouden, maar
die vanuit de etnologie wel opvallend is.
Het betreft hier de rol die een meer tijdgebonden katholiek, de zalig verklaarde karmeliet Titus Brandsma in het Bonifatiuspark in Dokkum bij gelegenheid van het
Bonifatiusjaar 2004 gekregen heeft. Op de
belangrijkste dag van het Bonifatiusjaar
voor het bisdom Groningen, de vie ring van
de moord op 12 juni 2004, werd in het
Bonifatiuspark na de plechtige mis met
kardinaal Simonis als hoofdcelebrant en
met tal van bisschoppen of hun vertegenwoordigers uit Nederland, Duitsland en
Engeland, een eenakter van Peter Vermaat
over het leven van Titus Brandsma gegeven; daarna volgde de onthulling door de
bisschop van Groningen een beeld van
Titus Brandsma in het Bonifatiuspark.
Daarmee kreegTitus Brandsma een prominente plaats op deze dag.
De bijdrage aan de heropleving van de
bedevaarten naar Dokkum in de jaren
twintig en dertig van de vorige eeuw, die
aan Titus Brandsma wordt toegeschreven,
krijgt anna 2004 in Dokkum vanuit historisch oogpunt gezien een te exclusief karakter. Als men de bronnen nagaat mag aan
de toenmalige pastoor Adolf Arends van
Dokkum een grotere rol worden toegeschreven aan de heropleving van de Boni-
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fatiusdevotie dan men aan Titus Brandsma
de laatste jaren toekent. Destijds waren ook
andere uit Friesland afkomstige priesters
en een aantal katholieken uit de parochie
Dokkum in die tijd fanatiek in actie. Er was
toen duidelijk sprake van een bundeling
van activiteiten. In de jaren dertig was Titus
Brandsma eveneens medebetrokken bij de
kruiswegstaties in de kapel te Dokkum. De
prominente rol die Titus Brandsma in Dokkum vooral van de zijde van de katholieke
kerk a posteriori heeft gekregen leidt mijns
inziens ook te veel de aandacht af van de •
persoon van Bonifatius zelf. Maar er zat
nog iets dubbelslachtigs in de kerkelijke
Bonifatiusviering van 2004. Als men toch
Bonifatius wil verbinden onder het motto:
'geen
Bonifatiusviering
zonder
Titus
Brandsma', had men tijdens de plechtigheid, als men goed thuis was geweest in de
levensgeschiedenis van Titus Brandsma,
minstens een van de voorbeden, die nu wel
in het ederlands, Engels en Duits plaatsvonden, in onze tweede landstaal, het
Fries, moeten laten plaatsvinden, daarmee
niet alleen aan de Friessprekenden recht
doende, maar ook aan Titus Brandsma, die
in zijn tijd op de bedevaarten wel in het
Fries preekte en een actieve rol in het
'Roomsk Frysk Boun' speelde.
Tot slot een laatste kanttekening. In het Bonifatiusjaar 2004 konden en kunnen we
gaan van de ene herdenking naar de andere. In de aanloop naar herdenkingen voor
2005 kunnen we in de confrontatie tussen
heidendom en christendom in de Lage
Landen ons weer richten op een nieuwe
heilige missionaris, nu van eigen bodem,
de heilige Liudger (742-809). Hij werd in
geboren in de streek Nifterlake (tussen
Loenen en Zuilen, thans deel van de stad
Utrecht) trok in de jaren 777-784 zomers
vanuit Utrecht naar Dokkum, zodat hij in
Dokkum na Willehad - de latere stichter
van het bisdom Bremen - als de tweede
priester ('pastoor' zoals men ter plaatse
zegt) na Bonifatius beschouwd wordt,
maar wel de eerste priester in Dokkum die
deel uitmaakt van de kerk van de Utrechtse
bisschop. In 805 werd Liudger bisschop van
Munster, een bisdom waarvan formeel tot
1559 ook een groot deel van de huidige provincie Groningen -en van de Achterhoek
deel uitmaakte. Na Bonifatius kunnen wetenschappers, verkondigers en parochies
met Liudger als kerkpatroon zich rich ten
op de herdenking van twaalf eeuwen bisdom Munster met Liudger als centrale fi-
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guur c.q. heilige. Wordt het dan ook een
jaar voor kerkhistorici met 'dienstbare geschiedenis'?
E.H. (Guus) Bary (1945) was nazijn studies
theologie en geschiedenis aan de Katholieke
Universiteit (thans Radboud Universiteit) te
Nijmegen dertig jaar werkzaam in het vwa.
Hij is bestuurslid van de Vereniging uoor Nederlandse Kerkgeschiedenis en medeuierker
van het Tijdschrift uoor Nederlandse Kerkgeschiedenis. Adres: Aalsburg 2917, 6602 WK
Wijchen. Email: e.h.bary@tref.nl
Noten:
1. Deze bijdrage is afgesloten op 23 juli 2004.
2. Marco Mostert, 754: Bonifatius bij Dokkum vermoord, Hilversum 1999; recensie in dit tijdschrift
(voortaan afgekort: TNl(J 3 (2000) 53.
3. Auke Ielsrna, Bonifatius. Zijn leuen, zijn inuloed,
Zoetermeer 2003; recensie in TNK 6 (2003) 69; id.,
Het Leven als Leerschool. Preken van Bonifatius, Laren 2003; recensie in TNK7 (2004) 60-61.
4. Reinhold Rau (ed.), Briefe des Bonifatius. Willibalds Leben des Bonifatius, Nebst einigen zeitgeniissischen Dokumenten, Darmstadt 1968.
5. Dit in tegenstelling tot Willibrord, die de aan hem
gegeven bisschopsnaam Clemens niet gebruikte,
maar vasthield aan zijn doopnaam. Diverse wetenschappers zien in dit verschil een zeer sterk op Rome
(de paus) betrokken Bonifatius.
6. Mainz werd zelf later, in 781, aartsbisdom, een
toestand die tot 1801 zo bleef.
7. Het nu volgende is uitvoeriger beschreven en van
bronvermelding
voorzien in mijn bijdrage: E.H.
(Guus) Bary, 'Katholiek Dokkum vanaf de Reformatie.
In en om de statie en parochie van de heilige Martinus
en de heilige Bonifatius en gezellen, in het eind september 2004 te verschijnen boek: Meindert Schroor
(m.m.v. Guus Bary, Derk Jansen, Auke Ielsma, Peter
Karstkarel e.a.), Geschiedenis van Dokkum, hart van
noordelijk Oostergo, Dokkum-Leeuwarden 2004.
8. De datering van teruggave heb ik zelf slechts globaal kunnen vasts tell en (tussen 1650 en 1681). De
kunsthistorica drs. Marieke van Vlierden, op een
congres te Dokkum op 12 juni 2004, hield als datum
van teruggave 1665 aan. Daarvoor is nog geen waterdicht bewijs, wei een aanwijzing, gelet op een notitie
die ik yond in het archief van de jezureten in Nijmegen (dossier Dokkum). Van Vlierden, onderzoek doet
naar deze relieken - thans aanwezig in het Museum
Catharijneconvent
in Utrecht -, hoopt haar leziug
'De zogenaamde paramenten van Bonifatius in Museum Catharijneconvent'
binnenkort in bewerkte
vorm in een themanummer over Bonifatius van het
tijdschrift Millenium. Tijdschrift voor middeleeuwse
studies te publiceren.
9. Uitgegeven door het 'Dagblad Ons Noorden,
Grins (= Groningen) 1921; aangehaalde tekst ,?P p.
177.
10. In 1559 was er volgens het bisdommenplan van
Filips II reeds een bisdom Groningen, dat de huidige
provincies Groningen en Drenthe omvat. Daarnaast
was er een bisdom Leeuwarden, dat de provincie
Friesland besloeg. Het verzet tegen deze nieuwe bis-
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dommen was zo hevig, dat in beide slechts een bisschop ook daadwerkelijk gemstalleerd is (resp. 1568
en 1570). Na de dood van Johannes Knijff (1576) probeerde de dominicaan Arnold Nijlen als vicaris-generaal (afgezien van een door de koning tot bisschop
benoemde Utrechtse kapittelvicaris Iohan van Brunezen, die echter nooit enig contact heeft gehad met
het diocees) het bisdom nog te redden. In 1593 werd
Nijlen zelf door de koning benoemd als bisschop van
het bisdom, maar hij kreeg geen pauselijke bevestiging en moest bij de zogeheten Reductie in 1594 de
stad verlaten. In Leeuwarden was na de verbanning
van Cunerus Petri (1578) binnen een jaar het katholicisme verboden. Zo verdwenen nog in de zestiende
eeuw beide bisdommen van de kaart.
11. Bijvoorbeeld: P.J. Margry en Ch. Caspers, Bedeuaartplaatsen in Nederland, I-IV; Amsterdam/Hilversum 1997-2004. Zie voor Dokkum ook: P'G.J. Post,
Het wonder van Dokkum. verkenningeti van populair religieus ritueel, Nijmegen 2000 met een uitstekende documentatie met betrekking tot Dokkum als
heilige plaats en een uitgebreide bibliografie.
12. Zie noot 7.
13. Uitgegeven te Schiedam 2003.
14. Verschenen in: Publikaties van de Friese Kerkhistorische vereniging 'Folk en Tsjerke; Bd. IV; 1995- ,
238-250. De afkorting c.m. in de titel slaat op de
'Congregatio Missionurn', een missiecongregatie,
ook weI als Lazaristen aangeduid. B. Jongma was een
oorn van de schrijver van het artikel (Haarlem 5 juni
2003).
15. Genoemde constatering van P. Verheijen is echter vanuit de traditie van Fulda begrijpelijk: alleen
Bonifatius is in Fulda begraven. Van de 52 metgezellen zouden er 24 begraven in Utrecht (Sint-Salvatorkerk) en 28 in de kerk in Dokkum zijn.
Twee namen no em de pastoor Paul Verheijen bij name: Athalarius en Eobanus. Zelf kreeg ik een email
d.d. 13 maart 2004 van pater Tiemen Brouwer o.p. uit
Rome, die me berichtte dat in het Italiaanse missaal
en op de Romeinse kalender de cornpagnon-martelaren vermeld staan: Eoban, Waltheri, Scirbald,
Wacchar, Gundaecer, Hathovulf. In de nieuwste
Vaticaanse editie van het Martyrologium komt na
Bonifatius een aantal andere namen, daarna de
verlatijnste namen Eobanus, Adelarius, Gualterius,
Scribaldus, Vaccarus, alsof ze een groep op zichzelf
vormen. In de plenaire afsluiting van het Bonifatiuscongres van 11 juni 2004 in Dokkum kon niemand
van de wetenschappelijke inleiders antwoord geven
op mijn vraag naar de gezellen, terwijl die ook in 754
zijn vermoord en mede heilig zijn verklaard. Aangezien mij onbekend is of al de boven genoemde personen inderdaad tot de gezellen behoren of in andere zin tijdgenoten zijn, dient onderzoek verricht te
worden naar de vraag hoe deze namen in het missaal
en het martyrologium terecht zijn gekomen. Van
Vliet geeft een aanwijzing in die richting. Hij noemt
in ieder geval het Vita tertia Bonifatii uit de tweede
helft van de elfde eeuw (zie: Kaj van Vliet, In kringen
van kanunniken. Munsters en kapittels in het bisdom
Utrecht 695- I 227, Zutphen 2002, 95 noot 388). Nader
onderzoek naar de metgezellen zou wenselijk zijn en
ik houd mij dan ook aanbevolen voor verdere suggesties.
16. Zie noot 8.
17. Gelijknamig themanummer onder redactie van
Jan Jacobs, Eddy Put en Mathieu Spiertz: 6 (1997) nr.
2 (=p. 97-208).
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De Maastrichtse ballingschap van Domenico
Palmieri S] (1829-1909), dissident ten tijde van
de opkomst van het neothomisme
Gian Ackermans
n de tweede helft van de negentiende
eeuw is de katholieke theologen door de
hoogste kerkelijke instanties een keurslijf opgedrongen: de systematiek van een
quasi- middeleeuwse theologie, toegeschreyen aan Thomas van Aquino. Paus Leo XIII
legde in de encycliek Aeterni Patris (1879)
het neothomisme verplichtend op aan alle
filosofische en theologische opleidingen en
klerikale publicisten. Wereldwijd werd de
theologiestudie geuniformeerd: Thomas
was voortaan de leidsman, en Latijn bleef
als vanouds de voertaal. Deze met kracht
doorgevoerde maatregel he eft slachtoffers
gemaakt, want niet aile theologen waren
zonder meer bereid zich onvoorwaardelijk
aan de nieuwe denkrichting te onderwerpen. Een van hen was de jezuiet Domenico
Palmieri (1829-1909).1 Als professor in de
dogmatiek aan de beroemde pauselijke
universiteit Gregoriana in Rome hield hij
vast aan zijn eigen filosofische en theologische theorieen, die weliswaar veelal ook op
middeleeuwse axiomas teruggingen, maar
beslist niet pasten in het neothomistische
kader. Volgens zijn oversten viel hij daarom
in zijn functie niet te handhaven. Zij stuurden hem in 1880 naar Nederland, waar hij
gedurende zeven jaar als professor in de bijbelwetenschap werkzaam was aan het
theologicum van zijn orde in Maastricht. Na
zijn terugkeer in Italie raakte hij merkwaardig genoeg weer in de gunst van de kerkelijke overheid. Hem vielen diverse prestigieuze posities in de Romeinse curie ten deel.
Enkele jaren geleden verscheen over
Palmieri een zorgvuldig gedocumenteerde
biografie van de hand van de Italiaanse
theoloog Pietro Bonatti, seminarie-docent
in Piacenza.? Deze auteur vermeldt weliswaar de Maastrichtse periode, maar he eft
geen onderzoek verricht in het archief van
de Nederlandse Iezuietenprovincie in Nijmegen. Daar berusten brieven van Palmieri
uit de jaren 1885-1889, gericht aan enkele
jonge Nederlandse confraters die zijn lessen hadden gevolgd en inmiddels elders in
de Jezui'etenprovincie een taak hadden opgevat. De brieven zijn in het Italiaans of in
gebroken Nederlands, vaak met Duits ver-
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mengd; bij theologische kwesties wordt natuurlijk Latijn gebruikt. De inhoud van de
brieven is niet zo heel eenvoudig vast te
stellen, aangezien we niet over de brieven •
van Palmieri's correspondenten beschikken. Hij schrijft uiteraard over zijn ervaringen in ons land, maar ook over de genese
van enkele van zijn geschriften, die rond
1900 in de opleiding van katholieke geestelijken als studieboeken hebben gefunctioneerd. Wij krijgen er af en toe een inkijkje in
de (niet altijd even broederlijke) omgang
onder geleerde jezuieten. En passant passeren de ederlandse jezuietengeneraal
Jan Philip Roothaan en de literator Alberdingk Thijm de revue. Ook de voorgeschiedenis van zijn Maastrichts verblijf komt er
aan bod. Het materiaal biedt al met al een
aanvulling op de biografie van een van de
meest vooraanstaande katholieke theologen van zijn tijd, die zijns ondanks enkele
jaren van zijn opmerkelijke kerkelijke loopbaan in Nederland heeft doorgebracht.
Professor en/of dissident
Domenico Palmieri werd op 4 juli 1829 geboren in Piacenza en bezocht ter plaatse
het diocesaan seminarie. In maart 1852
ontving hij de priesterwijding, maar in juni
van datzelfde jaar trad hij te Rome in de Societeit van Jezus. Vanaf 1857 zette hij zijn
studies voort aan de Gregoriana (die tot
1873 Collegio Romano heette). Hij werd
voorbestemd voor het theologisch onderwijs. Enkele jaren werkte hij aan colleges in
Spoleto en Permo, maar in 1860 keerde hij
als docent naar zijn universiteit terug, gaf
er aanvankelijk les in de filosofie, en werd
in 1868 verantwoordelijk voor het onderwijs in de dogmatiek. De Gregoriana gold
zeker destijds als een van de me est presti- .
gieuze instellingen voor katholieke theologie.' Kopstukken van de 'Romeinse
school'? als Giovanni Perrone, Carlo Passaglia, Clemens Schrader, Johann Baptist
Franzelin hebben grote invloed gehad op
de theologische cultuur in de negentiende
eeuw, de katholieke welteverstaan, want in
protestantse kring werd van deze godge-
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leerden nauwelijks notitie genomen. Palmieri heeft hen allen als docent of collega
meegemaakt. Zelf publiceerde hij als docent diverse volumineuze werken, vooral
bestemd voor priesteropleidingen. Destijds trokken vooral zijn filosofische traktaten de aandacht: Institutiones Philosophiae, drie delen, bijna 1500 pagina's. Voorts
waren er verhandelingen over de kerk en de
paus. Een titellaat iets oplichten van de ultramontaanse tijdgeest na de onfeilbaarheidsverklaring: Tractatus de Romano Pontifice cum prologomeno de Ecclesia. Een
traktaat over de paus, met een aperitief
over de kerk. En dan is er nog een hele reeks
traktaten over deelgebieden van de toenmalige theologie, zowel op het terrein van
de dogmatiek als de moraaltheologie. Een
vruchtbare auteur kortom."
De katholieke theologie was in eerste
helft van de negentiende eeuw minder uniform dan soms wordt verondersteld. Niet
aileen in publicaties, maar ook in het onderwijs tekenden zich uiteenlopende richtingen af. Toen Palmieri aan de Gregoriana
zijn lessen begon, domineerde daar de antiperipatetische richting." Dit begrip vergt
waarschijnIijk enige toelichting. Terwijl
de peripatetici, die zich chatplichtig aan
Aristoteles verklaarden, een essentiele distinctie maakten tussen substantie en accidenten, werd dit door de antiperipatetici
afgewezen. Een accident was in hun ogen
slechts een modus van de substantie. Beide
richtingen hebben in de geschiedenis van
de filosofie en theologie grote invloed gehad. De peripatetische richting is vooral
vertegenwoordigd door de aanhangers van
Thomas van Aquino, met name de Dominicanen, terwijl hun tegenstanders veelal
Bonaventura en Scotus (beiden Franciscanen) volgden. Palmieri bracht in zijn geschriften herhaaldelijk antiperipatetische
stellingen naar voren en wees bijvoorbeeld
ook het aristotelisch hylemorfisme af. Een
dergelijke filosofische positiekeuze was zeker niet vrijblijvend. Zij had namelijk repercussies op theologisch gebied, zo bijvoorbeeld inzake de leer van de sacramenten.
Volgens de tot op he den courante transsubstantiatieleer, die sterk thomistisch
geinspireerd is en goeddeels door het concilie van Trente vastgelegd, blijven in de eucharistie de accidenten van brood en wijn
dezelfde, maar de substantie verandert:
brood en wijn worden lichaam en bloed
van Iezus Christus. Palmieri wilde welis-.
waar de permanentie van de accidenten
niet regelrecht bestrijden, maar ontkende

wei dat deze opvatting ooit algemeen verplichtend was opgelegd, zelfs niet door het
concilie van Trente, en wilde niet bepleiten
dat zulks ooit zou gebeuren.?
Het kerkelijk leergezag liet, hoewel het
uiteraard soms theologische posities afwees en veroordeelde, in de eerste jaren
van Palmieri's professoraat vooralsnog
geen uitdrukkelijke voorkeur voor de ene of
andere richting blijken. Nog in 1877 wekte
paus Pius IX de indruk op hand van de antiperipatetici te zijn, althans volgens de betrokkenen." Met het aantreden van paus
Leo XIII kwam de wind echter uit een andere hoek. De nieuwe paus beschouwde de
theologie van Thomas van Aquino, of wat
hij daarvoor hield, als de enige theologische benadering die opgewassen was tegen
de veelheid van ideologieen die in de negentiende eeuw opgeld de den en die, ongeacht hun variatie, gezamenlijk afbreuk
deden aan het gezag en prestige van de kerkelijke autoriteiten. Tevens rekende hij er
op dat het thomisme een opening naar de
wetenschappen zou kunnen bieden. Hij
nam zich voor het neothomisme als theologisch systeem bindend aan aile katholieke filosofen en theologen op te leggen en
dankzij de autoriteit van het hoogste leergezag is dat streven ook volbracht.? Tot het
Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965)
heeft het neothomisme, ook wei neoscholastiek genoemd, op priesteropleidingen
de toon gezet. Leo's vertrouwensman bij
deze in de kerkgeschiedenis unieke pauselijke interventie was de dominicaan Tomasso Maria Zigliara (1833-1893), die hij
meteen maar tot kardinaal verhief, samen
met's pausen broer, Giuseppe Pecci (18071890), ook al een gedreven neothomist,
maar vreemd genoeg ook tegelijk met de
Engelse bekeerling John Henry Newman
(1801-1890), allesbehalve een neothomist.
Juist met pater Zigliara kreeg Palmieri het
in het najaar van 1878 aan de stok, en wei
naar aanleiding van diens interpretatie van
een uitspraak van het concilie van Vienne
(1311-1312) over de eenheid van ziel en lichaam. Volgens Zigliara beoogde het concilie een definitie van die eenheid in thomistische zin, maar volgens Palmieri ging het
slechts om een nieuwe veroordeling van
reeds eerder afgewezen posities. Van een
officiele bekrachtiging van de thomistische
opvatting was volgens de jezuiet geen sprake.l" Vanuit zijn theologische positie voelde hij er ongetwijfeld niet veel voor de
nieuwe richting historische en dus gezagvolle papieren te bezorgen.
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Palmieri's positie werd door deze ontwikkelingen preeair, ook omdat hij in eigen
huis (de Gregoriana) vaststelde dat de 'partijgangers van de materia prima' steeds
zelfbewuster
optraden
tegen dissidente
opvattingen.l! Hij waehtte daarom niet totdat enige maatregel hem trof, maar legde
zijn moeilijkheid voor aan de generaal van
de orde (die in de jezuietenorde altijd het
laatste woord heeft/had).
Hij wilde zijn
ambt neerleggen, want hij meende niets te
kunnen onderwijzen hetgeen hij niet voor
eigen rekening wilde nemen. De toenmalige generaal, de Belg Petrus Beekx (17951887) nam de zaak in beraad, waar hij overigens een half jaar voor no dig had, en
vroeg toen Palmieri op de man af of hij de
pauselijke richtlijnen onvoorwaardelijk
in
aeht wilde nemen. De geplaagde dogmatieus meende nu een slag om de arm te kunnen houden en braeht een voorstel naar
voren: volgend jaar zou hij aan de Gregoriana het traktaat over de kerk behandelen,
waar de gewraakte opvattingen geen rol
zouden spelen. Ten aanzien van theologische opvattingen
die hij niet deelde, beloofde hij te zwijgen. Hij doceerde immers
naar beste weten scholastieke theologie, en
die van Thomas was toch niet de enige van
dat soort? 12

Kennelijk ondersehatte Palmieri de
pressie in het nieuwe klimaat, want dankzij
de paus stond het gezag van Thomas inmiddels buiten kijf. De generaal was dan
ook niet onder de indruk. Tegenover de studieprefect van de Gregoriana, Joseph
Kleutgen (1811-1883), ook al een theoloog
van groot gezag, gafhij lueht aan zijn irritatie: pater Palmieri meende in aile ernst een
soort 'eerbiedig stilzwijgen' in acht te mogen nemen, net zoals de jansenisten in de
zeventiende eeuw, die ook geweigerd hadden het gezag van de paus zonder meer te
aanvaarden.P Voor een lid van de jezuietenorde, van oudsher gezworen vijanden
van de jansenisten, was een dergelijke vergelijking niet vleiend en ze beloofde voor
Palmieri dan ook weinig goeds. In maart
1879 kreeg hij zijn ontslag aangezegd.l+ Hij
werd opgevolgd door Camillo Mazella, die
wei van harte de thomistisehe theologie
was toegedaan en uit de Verenigde Staten
naar Rome werd teruggeroepen."
Palmieri's provinciale overste, aldus
Beckx, zou hem wei een voorstel doen over
een nieuwe funetie overeenkomstig zijn talenten.If Zelf hoopte de theoloog naar
Frankrijk te mogen vertrekken en vanuit de
provincie van Lyon is ook een beroep op
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hem gedaan, maar gezien het antiklerikale
klimaat in de Derde Republiek - de jezuieten werden er in 1880 uitgewezen - kwam
een aanstelling aldaar in tweede ins tan tie
niet in aanmerking. De benoeming verwees hem naar het theologicum van de Nederlandse provincie in Maastricht, natuurlijk niet voor filosofie of theologie, maar
ditmaal voor de bijbelwetensehappen, al is
terloops ook de mogelijkheid van een docents chap in de kerkgesehiedenis ter sprake gebraeht met de (mij) niet overtuigende
motivatie dat een bekwaam dogmaticus en •
filosoof al gauw een uitstekend kerkhistorieus zou zijn.'? De keuze voor de exegetisehe discipline was echter zo vreemd nog
niet. Doorgaan in het eigen vak kwam niet
in aanmerking, want de generaal van de jezuieten liet er geen misverstand over bestaan dat de nieuwe richtlijnen ook voor de
theologen in Nederland golden.l" Zowel in
de bijbelwetenschappen als in de oosterse
talen, het noodzakelijke instrumentarium
van de exegeet, had Palmieri onder meer
bij zijn eonfrater Franzelin een goede oplei ding gehad. Bovendien had hij in de beginjaren van zijn loopbaan aan het college
van Spoleto exegese gedoceerd.'? Als bijlage is aan dit artikel de brief toegevoegd die
Franciscus Heynen SJ (1828-1892), destijds
verbonden aan het generalaat, sehreef aan
de provinciaal in Nederland, Petrus Jacobs
(1819-1907), met de suggestie Palmieri een
post te bezorgen in het theologicum in
Maastricht. Bij wijze van inleiding wordt in
die brief de reden van Palmieri's gedwongen vertrek uit Rome uitgezet, overigens
met alle honneurs voor de religieuze dispositie van de betrokkene.
Bijbelwetenschapper in Maastricht
Het theologicum van de Nederlandse jezuieten in Maastricht was in 1852 van start
gegaan, twee jaar na de totstandkoming
van de zelfstandige provincie.s" In 1881 waren er 39 studenten voor de theologie,
waarvan dertien voor de 'theologia compendiaria', een verkorte curs us die weliswaar voorbereidde op het priestersehap,
maar in de toekomst benoemingen in de
hogere ambten van de Societeit uitsloot.
De jonge opleiding kon zich uiteraard nog
niet meten met de Gregoriana, een instelling van internationale allure. Nog in 1879
had de generaal te verstaan gegeven dat
sommige doeenten zich beter op hun taken
moesten coneentreren in plaats van zich in
allerlei Maastrichtse gezelsehappen op te
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Het theologicum

in

Maastricht. Professorenhuis en scholastiek, opgeleverd in
1882.

houden of perifere devoties te bevorderen.
Ten aanzien van Herman Allard (18301915), die kerkgeschiedenis gaf, werd zelfs
genoteerd dat hij onvoldoende op de
hoogte leek te zijn van wat hij doceerde"
Weliswaar telde het theologicum enkele
academisch gevormde docenten, zoals bijvoorbeeld Petrus Steins- Bisschop (18371925), die in Rome zijn opleiding had genoten en in Maastricht kerkelijk recht (later
ook dogmatiek) doceerde, maar de onmiddellijke voorganger van Palmieri als docent
exegese, Rudolphus Pierik (1827-1909) had
terstond na voltooiing van zijn priesteropleiding zijn benoeming gekregen en
publiceerde weliswaar geregeld, maar uitsluitend populariserend: artikelen in de
Maandrozen van het H. Hart, dat soort
werk.22 Palmieri vormde ongetwijfeld een
aanwinst voor het theologicum=: aangekomen op 1 november 1880 hield hij, zoals
het een goede religieus betaamde, eerst
zijn retraite. Na de kerstvakantie begon hij
met zijn colleges.P Vanaf 1883 gaf hij ook
les in de oosterse talen, in het eerste jaar
Hebreeuws, in het tweede jaar Syrisch.F'
De overgang van de meest prestigieuze
opleiding van de orde naar een theologicum dat nog geen naam had kunnen opbouwen is hem ongetwijfeld niet meegevallen. Naar aanleiding van een interne
verbouwing merkte hij op: "Het houtgebouw van de Bibliotheek is nog niet gedaan. Ik vrees dat het zal schooner zijn dan
zijn inhoud'v" Het fraaie Mestreech viel:
hem niet tegen: "hoe beter was gaan spazieren door Maastricht! "27, maar hij zal
buitenshuis weinig betrekkingen hebben
onderhouden: "ik kan niet reizen in deze
land".28 Ook binnenshuis leefde hij kenne-
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lijk wat teruggetrokken. Al na een maand
vroeg (en kreeg) hij verlof om uit de recreatie weg te blijven, het duurde hem te
Iang." Wie enigszins vertrouwd is met de
mores in religieuze gemeenschappen, weet
dat aan- of afwezigheid in de recreatie vaak
als een indicatie wordt beschouwd van het
vaste voornemen werkelijk deel te willen
uitmaken van de lokale communiteit. In de
kroniek van het theologicum wordt hij nadien niet meer genoemd, afgezien van de
zakelijke vermelding van zijn terugkeer
naar Italie, maar dan zijn we al een paar
jaar verder.
Palmieri's collegae vervulden in Maastricht en omgeving allerlei pastorale diensten, gaven retraites voor religieuzen,
hielden spreekbeurten voor vrome gezelschappen, en mengden zich zelfs in de 10kale politiek (waar men in het generalaat
niet blij mee was''P). Voor Palmieri die het
Nederlands nooit heeft leren beheersen,
kwamen dergelijke activiteiten niet in aanmerking. Van horen zeggen wist hij dat in
oktober 1885 de Redemptoristen in formatie naar de Maasstad waren gekomen met
het oog op de volksmissies (zeg maar een
geestelijke 'grote beurt' per parochie) en
meteen maar begonnen waren met van dik
hout pastorale planken te zagen door een
quasi-interdict af te kondigen. Tijdens de
eerste vier dagen van de volksmissie mocht
in geen kerk de communie worden uitgereikt. Palmieri, die ongetwijfeld wist hoe
vijandig de publieke opinie vaak stond tegenover zijn eigen orde, kon niet nalaten
deze krasse maatregel van commentaar te
voorzien: "zoiets hadden de jezuieten eens
moeten doen!".31
Natuurlijk bleef hij hopen op een spoedige terugkeer naar Italie, vooral toen hij
van pogingen vern am om voor hem bij de
Italiaanse regering een to elating als professor in de filosofie te verwerven.F Deze
kwestie wordt verder in de brieven niet
aangeroerd, en aangezien hij nadien nog
enkele jaren in Maastricht gebleven is, hebben de pogingen waarschijnlijk niets uitgehaald. Palmieri was overigens niet de enige
balling onder de docenten van het Maastrichtse theologicum. Het onderwijs in de
kerkgeschiedenis werd sinds 1883 verzorgd
door de Oostenrijker Johannes Wellscheller
(1825-1912), in Maastricht steevast als
Scheller aangeduid. Deze was bij de oprichting de eerste decaan geweest van het
theologicum in Innsbruck, waar hij tevens
fundamentele theologie doceerde. Zijn vertrek uit Oostenrijk schijnt met politieke uit-
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latingen in verband te hebben gestaan."
Een brief van de Oostenrijkse provinciaal
van februari 1879 behelst een dringend
verzoek aan zijn Nederlandse collega om
Wellscheller in de provinciecataloog op te
nemen, zelfs onder een andere naam, aangezien de betrokkene of zijn provincie in
grote problem en (chantage?) zou kunnen
komen, maar de aard van wat is voorgevallen blijft in het midden.v' Wellscheller zou
in 1912 in Maastricht overlijden, maar
droeg al in 1896 zijn professoraat in de
kerkgeschiedenis over aan Peter Albers'",
die tegenwoordig nog enige bekendheid
geniet om zijn studie over het herstel van
de bisschoppelijke hierarchie.s"
Palmieri he eft tijdens zijn verblijf in
Nederland, hoewel zijn gezondheid regelmatig te wens en overliet, niet in le digheid doorgebracht. Hij bracht verschillende studies op zijn naam. De eerste was
merkwaardig genoeg van dogmatische
aard, want in 1885 verscheen een lijvig
traktaat over de genade.F De uitgave was
gebaseerd op zijn Romeinse collegedictaten, waarvan de eerste versie in 1874 was
verspreid en de tweede in 1878. In deze dietaten had hij nog enige twijfels naar voren
gebracht over de werkelijke distinctie tussen de habituele genade en de essentie van
de ziel. Deze kwestie hoorde bij het hierboyen gememoreerde complex van vraagstukken die Palmieri's vertrek uit Italie hebben ingeleid. In de uitgave van 1885, die
aanzienlijk kleiner is dan de dictaten (556
bladzijden tegenover 800 respectievelijk
848) wordt de habituele genade niet aangeroerd. Waarschijnlijk heeft Bonatti gelijk
met zijn veronderstelling dat deze lacune
verband houdt met de moeilijkheden die
Palmieri terzake in Rome ondervonden
had.38
Op zijn eigenlijke nieuwe werkterrein,
de bijbelwetenschap, waren in de loop van
de negentiende eeuw spectaculaire inzichten doorgebroken. Het historisch-kritisch
onderzoek van Oude en Nieuwe Testament
had bijvoorbeeld overtuigend aan het licht
gebracht dat de eerste vijf boeken van het
Oude Testament onmogelijk uitsluitend op
Mozes konden worden teruggevoerd. Op
grond van archeologisch onderzoek en de
analyse van oosterse geschriften kon worden vastgesteld dat de historische voorstelling van zaken in de bijbel herhaaldelijk
pertinent onjuist was. Deze nieuwe inzichten verwekten consternatie en vonden
slechts moeizaam ingang in de academische wereld, en dan nog enkel in de protes-
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tantse. De katholieken sloten er zich zelfs
geheel voor af. In hun milieu bepaalde het
leergezag, dat de historisering en relativering van bijbelse gegevens als een ernstige
bedreiging opvatte, autoritatief de kaders
voor de exegese. Over kwesties als historiciteit, auteurs chap en inspiratie werd daarom van hogerhand bindend beslist. De
traditie werd effectief afgeschermd, dissidente geluiden werden krachtig onderdrukt.39
De exegetische studies van Domenico
Palmieri passen in dat defensieve klimaat.
In april 1886 zag een bundel vijf kleinere
exegetische studies het licht, verschenen
bij Alberts in Gulpen.s? De artikelen waren
me de gebaseerd op de Maastrichtse colleges en de auteur droeg het op aan de
scholastieken (priesterstudenten) van de
Nederlandse jezuietenprovincie: door de
oversten, aldus de auteur, was hem de taak
opgedragen de studenten binnen te voeren
in de kennis van de H. Schrift. De gunstige
respons van zijn toehoorders was een extra
stimulans geweest zich ijverig van deze opdracht te kwijten. Het belang van de exegetische discipline in het kader van hun vorming bestond vooral in de effectieve
bestrijding van de vijanden van de katholieke doctrine die als pleitbezorgers van de
trotse Rede zowel de ouderdom als de authenticiteit en daarmee ook het gezag van
de bijbelse geschriften in twijfel trokken+'
De studies hebben betrekking op de historiciteit van het bijbelboek Judith, de voorspellingen in Daniel 9 en Jeremia 31, over
Mattheus 9, 7-11 en over de chronologie
van de gebeurtenissen in het bijbelboek
Rechters. Een diepgaande analyse van zijn
exegetische argumentatie past niet in dit
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Docenten van het theologicum van de jezuieten in Maastricht in
1877, enkele jaren voor
Palmieri's komst. Van
Palmieri kon ongelukkig genoeg geen foto
worden achterhaald.
Uiterst rechts staat hier
Palmieri's voorganger
als professor voor exegese, Rudolphus Pierik
(1827-1909). Naast hem
Herman Allard (18301915), die voor het
onderwijs in de kerkgeschiedenis verantwoordelijkwas.

tijdschrift en overstijgt eerlijk gezegd ook
de competentie van schrijver dezes. Maar
de tendens van de redeneringen is helder:
Palmieri probeert via directe en indirecte
verwijzingen de historiciteit van de besproken bijbelpassages onder bewijs te stellen
om zo de lezer ervan te overtuigen dat de
Schrift geen historische onjuistheden bevat en derhalve onvoorwaardelijk vertrouwen verdient. In twijfelgevallen wende
men zich om uitsluit el beleefd tot de kerkelijke overheid.
In het najaar van 1886 publiceerde hij
een commentaar op de Galatenbrief.F
Het betreft een doorlopend commentaar
waarbij hij telkens naar de grondtekst (de
Vaticanus in de editie van Constantin
Tischendorf, 1867) verwijst. In het voorwoord keert hij zich al mete en tegen exegeten die puur rationalistisch te werk gaan,
"non theologice ( .. ) sed scientifice, hoc est
naturali modo", en interventies van de
goddelijke voorzienigheid uitsluiten. Hij
noemt in dat verb and herhaaldelijk de protestantse exegeet Ferdinand Christian Baur
(1792-1860), die zoals bekend de aandacht
had gevestigd op de tegenstellingen in het
vroege christendom, waarbij de joodschristelijke richting van Petrus en de heidenchristelijke richting van Paulus tegenover elkaar stonden, uiteindelijk echter in
een synthese opgingen. De bijbelboeken
mochten volgens Baur niet als historische
bron worden aangewend, tenzij de Sitz im
Leben naar behoren in kaart was gebracht.
Indien de context eenmaal in kaart was gebracht, konden bijvoorbeeld allerlei wonderverhalen de toets van de geschiedkundige kritiek niet doorstaan. Baur verweet de
traditionele bijbelwetenschappers dat zij
zich in hun verklaringen door latere kerke-
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lijke dogma's lieten leiden. Palmieri beijverde zich aan te tonen dat Baur cum suis
zich weliswaar vrij achten van enig vooroordeel, maar dat ook zij axioma's hanteerden, die bovendien elk fundament misten.
Het was volgens hem immers genoegzaam
historisch aangetoond dat God wonderen
tot stand bracht en dat Christus de kerk
had ingesteld.P De Duitse jezuiet Karl Cornely, die destijds tot de meest vooraanstaande katholieke bijbelgeleerden behoorde, heeft deze studie van Palmieri
gunstig beoordeeld+'
Terzijde zij opgemerkt dat zelfs deze
brave exegetische studies de oversten van
de Societeit toch nog enige zorgen hebben
gebaard, niet om hun inhoud, maar om de
financiele verantwoordelijkheid. Als religieus die de gelofte van armoede had afgelegd, kon Palmieri de uitgave uiteraard niet
bekostigen. Dat deed in de genoemde gevallen de Nederlandse provincie. Intussen
was hij echter nog steeds lid van de Romeinse provincie. Voor wie waren nu de
eventuele opbrengsten? Na enig beraad liet
het generalaat weten dat de Nederlandse
provincie strikt genomen onjuist had gehandeld door afstemming met Rome achterwege te laten, maar dat haar het verzuim
niet werd aangerekend, omdat men te goeder trouw had gehandeld.v
Contacten met Nederlandse confraters
Hoewel Palmieri naar verluidt nogal teruggetrokken leefde in de Maastrichtse communiteit, heeft hij in de loop van de jaren
geprobeerd Nederlands te leren. In sommige brieven doet hij oprechte pogingen het
geleerde in praktijk te brengen, met beperkt succes, zoals de citaten in het voorafgaande al duidelijk maakten. Vrijwel alle
brieven zijn gericht aan Herman Ermann
(1851-1931), die bij de komst van Palmieri
nog in Maastricht studeerde, vervolgens
naar het noviciaatshuis van de provincie in
Grave vertrok, waar hij leraar werd (Grieks
en Nederlands) en zich op apologetische
publicaties en het schrijven van gedichten
zou toeleggen in periodieken als de Maandrozen van het H. Hart en de Katholieke
Illustratie. Ermann he eft Palmieri over tal
van zaken geraadpleegd: kerkrechtelijke en
exegetische kwesties, maar ook vragen omtrent de grammatic a van het Italiaans. Palmieri heeft niet alleen zijn best gedaan om
al die kwesties op te helderen, maar ook
herhaaldelijk uitgedrukt dat de vriendschap van zijn oud-student voor hem, de
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vreemdeling in Maastricht, veel betekende:
"Gij kunt het gelooven, ik houd, als vroeger,
aan U; ofschoon mijne aanhechting in
geen stande en zij U een klein voordeel te

brengen"."
De andere correspondent, Jan (Alberdingk) Thijm SJ (1847-1926), de oudste
zoon van Joseph, de bekende literator,
heeft eveneens nog Palmieri's lessen gevolgd. Thijm junior rondde destijds zijn
biografie van Jan Philip Roothaan (17951853) af, de uit Amsterdam afkomstige jezuietengeneraal, die wei de tweede stichter
van de orde genoemd is. Tegenover Ermann gaf Palmieri, die (als novice) Roothaan in Rome waarschijnlijk nog gekend
heeft, zijn oordeel over de biografie. Zij was
stellig een felicitatie waard, maar de beschrijving van de ambtsperiode van Roothaan kwam er wei wat karig van af, yond
hij. Diens secretaris Giuseppe Manfredini
(1807-1872) had alle materiaal verzameld,
zo wist Palmieri zich te herinneren, maar
was gestorven zonder publicicaties na te
laten. Nu kon hij zich voorstellen dat Thijm
weliswaar in zijn onschuld in Rome naar
relevante archivalia had gemformeerd,
maar dat men hem er met de gebruikelijke
'gentilezza italiana' iets had geantwoord in
de trant van: 'wij zullen dat werk wei uitvoeren', hetgeen de goede verstaander
mocht opvatten als 'het is niet de bedoeling
dat gij dit werk uitvoert'V Eventuele latere
brieven aan Jan Thijm zijn voorzover mij
bekend niet bewaard gebleven. Welliet Palmieri hem via Ermann nog regelmatig
groeten en heeft hij hij zijn deelneming uitgesproken naar aanleiding van het overlijden van Thijms illustere vader in 1889.48
Het Maastrichtse verblijf van Palmieri
heeft tot september 1887 geduurd. Zijn beoogde opvolger, waarmee waarschijnlijk
Joannes van Kasteren is bedoeld.s? was nog
niet gereed met zijn studies, zodat Willem
van Hooff - die bij de Bollandisten moest
vertrekken-" - werd aangezocht om nog
enkele jaren het onderwijs in de bijbelwetenschappen te verzorgen. Hoe opgelucht
Palmieri het verlof tot vertrek uit ons barre
land - "wind en regen, dag en nacht, Hollandsche weerl">' - ook zal hebben opgenomen, een half jaar nadien he eft hij de
indruk gewekt alsof het afscheid van Nederland niet aileen hemzelf, maar ook
sommige confraters gelegen kwam: "Ik
weet goed dat vele vaders [paters] waren
tegen mij ( .. ) hadde ik niet spoedig den weg
van Italie genomen, zoo zoude men mij
kort daarop, geloof ik, verdreven heb-

ben ... "52 Maar in een brief die hij kort voor
zijn vertrek schreef aan de toenmalige provinciaal van de Nederlandse provincie,
Fred. Heynen, gaf hij te kennen dat hij Nederland met een dankbaar gemoed verliet,
aangezien hij er de rustigste dagen van zijn
leven had doorgebracht en er zoveel genegenheid en hoffelijkheid had ontmoet.P
Laten we het erop houden dat in deze passage de devote sublimatie van professioneIe tegenslagen, die religieuzen destijds als
hoge deugd werd aangerekend, en enige
'gentilezza italiana' elegant samengaan.
Terug in Italie
De terugkeer in bet vaderland bracht voor
Palmieri voorlopig niet in alle opzichten
verlichting. Tot eigen publicaties werd hij
aanvankelijk naar eigen zeggen niet aangemoedigd. Hij ontving een omvangrijke opdracht, maar die leek op het eerste gezicht

Hermann Ermann SJ
(1851-1931),oud-student en correspondent
van Domenico Palmieri.

Jan AJberdingk Thijm
SJ (l847-1926),oudstudent en correspondent van Domenico
Palmieri. De zoon van
de strijdlustige Amsterdamse litera tor draagt
de typische jezuietenbonnet.

niet van bijster creatieve aard: het betrof de
voorbereiding van de editie van de moraaltheologische geschriften en cursussen van
zijn voormalige collega aan de Gregoriana,
Antonio Ballerini (1805-1881), die zich op
zijn beurt vooral gebaseerd had op de zeventiende-eeuwse jezuiet Hermann Busenbaum (1600-1668). Ballerini's scripta
vroegen bij nader inzien om ingrijpende
bewerking: "ik moet nogmaals studeren en
omdat er schijnt dat kan ik niet meer om
mijn werk te licht brengen, moet ik nu een
groot werk van een geleerde man publiceeren".54 Bovendien was hij beducht voor de
censoren uit de eigen orde: " .. .ik heb reeds
mijn arbeid begonnen; maar betonen zich
inmiddel[s] tegen mij hier ook de revisoren,
die als hun mijn arbeid niet belieft, zullen
al te grond laten gaan".55 Zijn reputatie van
dissident bleef hem achtervolgen, zo ervoer hij het althans. Vandaar dat hij er niet
op gebrand was "Mitverfasser" te zijn, hetgeen echter moeilijk anders kon, aangezien
de college-dictaten van Ballerini onvoltooid gebleven waren en dus zeker niet
zander meer gereed voor de drukker, "Eini-

ge tractaten zijn niet volle dig, ja es fehlt
noch ganz ein wichtig tractat, das ist also
me in Werk dem Mangel abzuhelfen't'f
Palmieri heeft van Italie nog enkele jaren met Herman Ermann uit de Nederlandse provincie gecorrespondeerd. Ook nu
kwamen weer zeer uiteenlopende onderwerpen ter sprake, za bijvoorbeeld herhaaldelijk kwesties over poezie, want daar
was Palmieri heel gevoelig voor. Hij schreef
immers, nota bene op aansporing van wijlen zijn moeder die het vervelend had gevonden dat haar nijver publicerende zoon
altijd in het latijn en nooit eens in zijn moedertaal schreef, een lijvig driedelig commentaar op de Divina Commedia.F Zelfs
in zijn Maastrichtse tijd, to en hij ongetwijfeld moeilijk aan nieuwe literatuur kon komen, had hij nog geprobeerd op de hoogte
te blijven van de Dante-studies. Ook had
hij Ermann aanwijzingen gegeven hoe men
met de lectuur van de grote Italiaanse dichter het best kon beginnen (zelf gaf hij de
voorkeur aan de editie van Niccolo Tommasseoj.s" Het is in dat verband opmerkelijk dat Pamieri zijn geliefde Dante zo lapidair koppelde aan Thomas van Aquino, die
bij hem gezien de dramatische knik in zijn
academische loopban toch minstens gemengde gevoelens moet hebben opgeroepen: "aile Dante's leren [opvattingen] zijn
leren van Thomas". 59
Na zijn terugkeer in Italie is Palmieri niet
meer aan de universiteit teruggekeerd,
maar uit de functies die hem ten deel zijn
gevallen, blijkt dat bij de hoogste autoriteiten op den duur van enige verdenking omtrent zijn rechtzinnigheid geen sprake
meer was. Helaas wordt uit de biografie van
Bonatti volstrekt niet duidelijk hoe Palmieri's eventuele verdere theologische ontwikkeling zich verhoudt tot het neothomisme, dat immers onverkort gezag bleef
houden. Een verbijsterende omissie. Hoe
het ook zij, in mei 1894 werd Palmieri, op
voordracht van de generaal van zijn orde,
als opvolger van (kardinaal) Andreas Steinhuber SJ (1824-1907), benoemd tot 'theoloog van de Apostolische Penitentiarie', een
gewichtige functie in een curie-afdeling die
nog steeds be staat: ingewikkelde en delicate biecht- en dispensatiekwesties worden
door haar behandeld. Palmieri kreeg de
taak voorstellen te formuleren voor de
oplossing van de kwesties die aan de Penitentiarie werden voorgelegd. Tevens is hij
opgetreden als consultor van andere curiedepartementen, zo bijvoorbeeld voor de
commissie die het kerkelijk wetboek moest
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voorbereiden en ook voor de congregatie
van de Inquisitie, die in 1908 weliswaar tot
H. Officie werd omgedoopt, maar haar
werkwijze niet noemenswaardig zou ombuigen.f"
In die laatste hoedanigheid heeft Palmieri als een van eersten gereageerd op het
werk van de Franse priester en vooruitstrevende theoloog Alfred Loisy (1857-1940).
De bezwaren tegen de historisch-kritische
exegese waren rond de eeuwwisseling in
katholieke kring nog steeds present. Zelfs
de ogenschijnlijk meest onbeduidende
nuancering kon aanleiding geven tot reprimandes en veroordelingen. Het neo-thomistische kerkbeeld verdroeg geen relativering en tijdens het pontificaat van Pius X,
die in 1903 aantrad, kwam zelfs een modernistenjacht op gang, waarbij Loisy als
hoofdverdachte werd aangemerkt. Loisy
liet zich in zijn studies over het Nieuwe Testament en het vroege christendom door de
protestantse exegese inspireren, meende
aanvankelijk zelfs dat de kerk haar verzet
tegen de nieuwe wetenschappelijke inzichten allengs zou opgeven, maar ondervond
allerminst waardering. Uiteindelijk zou hij
zelfs buiten de kerkkomen te staan. De verhandeling EEuangile et l'Bglise (1902), die
hij nota bene geschreven had om de fameuze Pruisische theoloog Adolph Harnack (1851-1930) te weerleggen, die in Das
Wesen des Christentums (1901) de katholieke kerk in een ongunstig daglicht had
gesteld, werd door de aartsbisschop van
Parijs verboden.v' Later zouden veroordelingen van pauswege volgen. Reeds in februari 1903 nam Palmieri het geschrift van
Loisy op de korrel: de auteur zou voortdurend een tegenstelling laten zien tussen
het Evangelie en de boodschap van de
kerk.62 Nadien heeft hij nog tweemaal tegen Loisy gepubliceerd. Zijn weerzin tegen
rationalistische tendensen in de bijbelwetens chap had hij al in zijn Maastrichtse publicaties uitgedrukt. Dat hij zelf ooit wegens zijn bezwaren tegen een van
hogerhand opgelegde theologie het veld
had moeten ruimen, stemde Palmieri ten
opzichte van een dissident als Loisy niet
milder.
Bijlage
Brief van Fred. Heynen SJ, destijds substituut-secretaris van de assistens Germaniae
in het generaal bestuur (verantwoordelijk
voor de Duitssprekende landen, en Nederland) aan Petrus Jacobs SJ, provinciaal van
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de Nederlandse provincie, Fiesole, 2 Oct.
188063
Reverende Pater in Xo,
Zoo even sprak A.R.P.N. [de generaal] met
mij over het volgend onderwerp, dat ik om
het belang der zaak wat breder inleid. Gelijk U.H.E. bekend is, he eft P. Palmieri, die
de Theologie te Rome aan het Coll, Rom.
doceerde, zijn katheder ter beschikking van
A.R.P.N. gesteld, to en van hooger hand
werd gewenscht dat de phil os. leer van den
H. Thomas in al hare zuiverheid zou wor- •
den onderwezen. P. Palmieri, een man van
uitstekende en veelzijdige talenten, gelijk
aile gereedelijk toegeven, en een oprecht
en goed religieus, zag er geen bezwaar in
zich omtrent de punten, waarin zijn zienswijze van de gewenschte verschilde, het
stilzwijgen op te leggen, maar achtte zich
niet in staat om tegen zijn wetenschappelijke overtuiging in te doceeren; althans hij
begreep dat men, indien men zijn stellingen niet met volle overtuiging voordraagt,
eerder het beoogde doel schaadt dan bevordert; een zwakke en weifelende verdeediging is voor wetenschappelijke vorming
nadeeliger dan openlijke bestrijding. De
overigens zeer verdienstelijke en geleerde
Professor had zich dus ter beschikking gesteld van A.R.P.N. en verklaarde zich bereid
om naar goedvinden van A.R.P.N. zijne
krachten aan nuttigen arbeid te wijden.
Hem werd aangeraden zich op de Exegese
toe te leggen. P. Palmieri, reeds een goed
Orientalist zijnde, wierp zich met geestdrift
op het aangewezen yak. De R.P. Provincialis
[provinciale overstel van Lyon bood hem
het onderwijs der Exegese aan, doch na die
aanbieding verliep het politiek getij in
Frankrijk; het natuurlijk gevolg daarvan
was dat er thans aldaar eerder aan inkrimping dan aan uitbreiding van het onderwijzend personeel moest worden gedacht. De
R.P. Provo van Lyon berichtte dus dat hij tot
zijn leedwezen in de tegenwoordige omstandigheden zijn aanbieding moest terug
nemen.
Na deze inleiding kon ik thans tot het eigenlijke punt. Het denkbeeld rees of er
soms in Nederl. Provincie geen gebruik kon
worden gemaakt van's mans talenten. Bestaat er wellicht mogelijkheid dat hij naast
of in de plaats va~ P. Pierik de Exegese aan
de Nostri [onze confraters] doceere? Het
spreekt vanzelf dat de bedoeling geenszins
wezen kan een beslissing uit te lokken, die
in de verste verte aan de hoogst verdienstelijke P. Pierik onaangenaam zou kunnen
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zijn. Misschien is er splitsing van het omvangrijke der Exegese wenschelijk, by. Hermeneutiek en Exegese. - Of waren zijn talenten soms te benutten voor de stu die der
Oostersche talen?
Ik waag het bij dit alles eene gedachte neer
te schrijven, die mij invalt; een dogmaticus
en philosoof, zoo zeer uitmuntend in kennis aangaande geheel het theologisch gebied, enkel het besproken punt daargelaten, zal er geen bezwaar in zien ook de
Kerkel. historie te doceeren en moet allicht
of alras een uitmuntend kerk-historicus
wezen. Maar hier ontmoet ik P. Allard; en
bespreur dat er tal van bezwaren kunnen
schuilen, zoo teeder van aard dat zij het
aanroeren niet eens dulden.
Gelief U.H.E. de goedheid te hebben deze
zaak in ernstige en spoedige overweging te
nemen, en uw antwoord aan A.RP.N., wat
ik het beste acht, rechtstreeks te zenden.
We gens de reeds vergevorderden tijd en het
ophanden zijnde begin van het schooljaar
wenscht men eene spoedige beslissing.
Mocht UHE er in slagen een positie te vinden voor P. Palmieri, dat zal U.H.E. daarmede een weldaad bewijzen aan de verdienstelijken geleerde, en een dienst aan
A.RP. .
(oo)
RVae. Servo in Xo, EC. Heynen SJ
Dr. G.B.A. (Gian) Ackermans (1963), historicus en theoloog, is uniuersitair docent kerk-

geschiedenis aan de Radboud Uniuersiteit
Nijmegen. Adres: Duivengas 10, 6511 TD
Nijmegen.
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~~----------------------Naam, voornaam/voorletter(s)
Monteiro, Marit.
Geboortejaar en -plaats
1964, Eibergen.
Studierichting en -plaats
Geschiedenis, Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) - hoofdvak: Nieuwe Geschiedenis.
Wat is/zijn uw huidige functie(s)?
Sinds 1 september 2004 combineer ik twee
functies: senior-onderzoeker bij de Nederlandse Provincie van de Orde der Dominicanen in Berg en Dal en hoogleraar
Geschiedenis van het Nederlands Katholicisme (GNK) aan de Radboud Universiteit
Nijmegen, zoals de KUN tegenwoordig
heet.
Hoe luidt de titel van uw voornaamste
publicatie tot op heden?
Geestelijke maagden. Leven tussen klooster
en wereld in oord- ederland gedurende
de zeventiende eeuw, Hilversum [Verloren]
1996, hoewel mijn onderzoeksaandacht na
de afronding van dit proefschrift verschoven is naar de negentiende en twintigste
eeuw.
Waarover gaat uw huidige voornaamste
onderzoek?
Sinds eind 2000 werk ik aan de stu die
Gods predikers: dominicanen in Nederland
(1795-2000), waarin ik het collectieve en
individuele zelfverstaan van deze priesterreligieuzen in historisch perspectief onderzoek. Hoe hebben zij zich als geestelijken, religieuzen en als mannen begrepen en gemanifesteerd in kerk en samenleving. Daarmee gaat het boek (ook)
over religieuze (deels tevens klerikale)
mannelijkheid en over mannelijke religiosite it. Een nog onontgonnen onderzoeksgebied.
Hebt u een favoriete bijbeltekst. Zo ja,
welke?
Die heb ik niet.
Wie is uw favoriete figuur nit de geschiedenis van het christendom?
Catharina van Siena (1347-1380) fascineert
mij, maar misschien nog wei meer haar
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bondgenootschap met de dominicaan Raymundus van Capua (1330-1399).
Waar
visionaire vrouwen en theologisch geschoolde clerici elkaar vonden, raakten
maatschappelijk geaccepteerde (gender-)
verhoudingen uit balans, werd de verhouding tussen geloof en kennis en menselijke
ervaring als bron van kennis verkend en
beproefd. Voorbeelden van dergelijke spirituele liaisons zijn er tot op de dag van vandaag.
Stel: u krijgt een jaar voUedigevrijheid om
u aan studie en onderzoek te wijden. Wat
gaatudoen?
Als hoogleraar GNK mag ik een geheel
nieuw onderzoeksprogramma schrijven. Ik
wil me daarin rich ten op intellectuele elitevorming in katholieke kring in de twintigste eeuw. Dit sluit aan bij onderzoek dat
mijn collega's Marjet Derks, Jose Eijt en ik
binnen Stichting Echo in de steigers hebben gezet. In 1998 zijn wij in samenwerking
met het College van Bestuur van de KUN
gestart met de reeks Vrouwen van formaat,
biografieen van katholieke vrouwelijke
wetenschappers in Nederland. Het eerste
deel over Christine Mohrmann (19031988), in 1953 als eerste vrouw benoemd
tot hoogleraar aan de KUN, riep fundamentele vragen op rond middelbaar onderwijs en katholieke identiteit. Onder
meer dat spoor wil ik in het onderzoeksprogramma verder vervolgen, voor meisjes
en jongens.
Wat is uw favoriete boek op uw vakgebied?
Inspirerend vind ik nog altijd de studies
van de medieviste Carolyn Walker Bynum,
waaronder Holy feast and holy fast: interdisciplinair, sensitief en evocatief.
Welk recente publicatie op uw vakgebied
heeft veel indruk op u gemaakt?
Mirjam de Baar, 'Ik moet spreken' Het spiritueel leiderschap van Antoinette Bouirignon (1616-1680), Zutphen [Walburg Pers]
2004. Een prachtige biografie, of eigenlijk
veel meer dan dat: een interdisciplinaire studie naar rand- en buitenkerkelijke
groepen in de zeventiende eeuw. Gebaseerd op een buitengewoon breed bronnenonderzoek, geschreven met een benijdenswaardige passie en ondanks de meer

dan achthonderd pagina's lucide tot het
einde toe.
Welk boek op uw vakgebied zou beslist
ooit geschreven moeten worden, zij het
niet noodzakelijk door u zelf{
Een stu die over klerikalisme en antiklerikalisme in katholieke kring in de twintigste eeuw, in het licht van processen
van (de)confessionalisering, met inbegrip
van verschillen tussen de seculiere en reguliere geestelijkheid en van bestaande sociaal-culturele constructies van mannelijkheid.
Is er een ontwikkeling op uw vakgebied
die u betreurt; zo ja, welket
Wat mij betreft mag de erkenning voor de
betekenis van oral history en een biografische benadering de komende jaren flink
groeien in het (kerk)historisch onderzoek.
Nog iets te vaak worden studies met deze
insteek afgedaan als een soort krenten in

de pap, terwijl studies met een sterk institutionele benadering als 'het echte werk'
worden beschouwd.
Is er een ontwikkeling op uw vakgebied
die u toejuicht; zo ja welket
De groeiende wetenschappelijke belangstelling voor historisch onderzoek naar religie. Binnen universiteiten komt nu ruimte
voor onderzoek dat tot dusver vooral
daarbuiten gestalte kon krijgen dankzij
particuliere opdrachtgevers. Dan denk ik
met name aan het onderzoek naar de'
geschiedenis van religieuze gemeenschappen in Nederland. Het zou mooi zijn als het
tot een bondgenootschap kon komen tussen genoemde opdrachtgevers en de
universiteit om een breder, overkoepelend onderzoek mogelijk te maken naar de
maatschappelijke betekenis van vrouwelijke en mannelijke religieuzen in Nederland sinds het midden van de negentiende
eeuw.
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• P.H.A.M. Abels, K. Goudriaan, N.D.B.
Habermehl en J.H. Kompagnie (red., in samenwerking met Historische Vereniging
'Die Goude'), Duizend jaar Gouda. Een
stadsgeschiedenis.
Hilversum [Verloren]
2002. - 815 p. - ISBN 90-6550-717-5 - € 38,-.
Na de overzichten van de hand van Ignatius Walvis en C.J. de Lange van Wijngaerden uit de achttiende respectievelijk negentiende eeuw, is dit de derde Goudse
stadsgeschiedenis. Het boek is chronologisch opgezet volgens de klassieke indeling
van Middeleeuwen, Nieuwe Tijd en Nieuwste Tijd, waarbij elke periode zeven hoofdstukken omvat: (geografische) ruimte, bevolking, politiek, econornie, zorg, religie
en cultuur. Er hebben 25 auteurs meegewerkt. De thematische kaders van dit boek
zijn onder meer tot stand gekomen in afstemming met de redactie van het Goudse
deel in de reeks De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, dat in 2001
verscheen. Gezien de aard van dit tijdschrift ga ik hier alleen in op de bijdragen
over de religieuze geschiedenis. Deze zijn
van de hand van Koen Goudriaan (Middeleeuwen), Paul Abels (Nieuwe Tijd) en Jan
Kompagnie (Nieuwste Tijd), die overigens
alledrie als redacteur zijn opgetreden in de
genoemde clusters.
Goudriaan beijvert zich in zijn bijdrage
voor de stelling dat de oorsprong van de
Goudse St. Jansparochie niet in de huidige
wijk Bloemendaal moet worden gezocht,
maar in Moordrecht. Niet alle argumenten
die hij daartoe aandraagt, maken een heel
stabiele indruk. Zijn uiteenzetting over de
ontwikkeling van de middeleeuwse kerk in
Gouda en omstreken wint belangrijk aan
betekenis doordat de lokale godsdienstige
geschiedenis in een groter verband worden
geplaatst. Rond 1380 tekent zich een kentering in die ontwikkeling af: de stichting van
de Noodgodskapel en de optredens van
Geert Groote wijzen op een religieuze
hoogconjunctuur. Ook de toename van
cultusplaatsen en de stichting van kloosters en conventen van religieuzen vanaf
1400 past in die ontwikkeling. De doorgaans gehanteerde typering van Gouda als
een stad die lang ongevoelig zou zijn gebleven voor hervormingsgezinde denkbeelden behoeft volgens Goudriaan enige
nuance ring. Vanaf ongeveer 1520 blijken in
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Gouda eertijds gecultiveerde devoties minder in tel, en is er tevens minder aandacht
voor de kloosters, die voorheen op royale
ondersteuning hadden mogen rekenen.
Met name in de maatschappelijke bovenlaag vinden humanistische denkbeelden
ingang, die soms op gespannen voet staan
met de kerkelijke leer. Bovendien blijken er
reeds voor 1572, toen Gouda zich bij de Opstand aansloot, herhaaldelijk ketterse activiteiten te zijn gesignaleerd, waartegen
de magistraat krachtig is opgetreden. Aan
deze afwijzing lagen minstens ook pragmatische motieven ten grondslag. Het stadsbestuur was weinig ingenomen met dissidente geloofsbewegingen, aangezien deze
de sociale cohesie onder druk zetten.
Diezelfde houding heeft ook het beleid
van de overheid na 1572 bepaald, voor zover en zo lang dat mogelijk was. Vanuit het
stadhuis streefde men naar een ruime religiepolitiek. De koers van de publieke kerk
diende mild zijn. Dissenters behielden dan
ook voorlopig een zekere bewegingsvrijheid, meer overigens dan in andere Hollandse steden. In een dergelijk klimaat kon
ook de theoloog Dirck Volckertsz Coornhert zich vinden, die zich tegen het einde
van zijn leven in Gouda vestigde. Gouda
was goeddeels op de hand van de remonstranten, hetgeen in 1618 aanleiding gaftot
een wetsverzetting. Sindsdien trad de overheid krachtig op ten gunste van de gereformeerde kerk, maar de politisering van het
kerkelijke leven zou in de loop van de zeventiende nog herhaaldelijk problemen
oproepen, in het bijzonder bij de beroeping van predikanten. Verder bleken andere kerken en geloofsgemeenschappen, aile
pressie ten spijt, in Gouda op den duur redelijk te kunnen gedijen. Met name de katholieke kerk had een stevige aanhang, die
door het schisma van 1723 nauwelijks werd
gereduceerd. Tegen het einde van de achttiende eeuw drong het conflict tussen
prinsgezinden en patriotten ook binnen de
kerkmuren door. Het levendige expose van
Abels berust op grondige kennis van de 10kale geschiedenis, maar is nogal eenzijdig
gericht op conflicten, met name in de relatie tussen kerkbestuurders en stadsbestuurders. Het onderschrift bij het beroemde portret van Wouter Pietersz Crabeth II,
waar pastoor Petrus Purmerent als Bernar-
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dus van Clairvaux is afgebeeld, bevat een
kleine lapsus. Van de vier dames die zijn afgebeeld, behoren er ongetwijfeld slechts
drie tot de kloppenstand. De dame aan de
rechterzijde kijkt vrijmoedig de wereld en
is voor een klop erg frivool gekleed.
De veelvormigheid van het Goudse kerkelijke leven in de negentiende en twintigste eeuw dwongen Jan Kompagnie tot een
uiteenzetting per kerkgenootschap. Gereforrneerden, katholieken, lutheranen, remonstranten en doopsgezinden kregen in
de loop van deze twee eeuwen gezelschappen en godsdienstige bewegingen van zeer
diverse snit. De Afscheiding (1834) en de
Doleantie (1886/7) gingen aan Gouda niet
voorbij, evenmin als de Vrijmaking die in
1944 de Gereformeerde Kerken verscheurde. Na de oorlog diende zich Iohan Maasbach met zijn Wereldzending aan. Onder
de bevindelijke gereformeerden voltrok
zich een scheuring rond de verkondiging
van Cornelis Steenblok in 1953, die ook
landelijk de aandacht trok en leidde tot het
ontstaan van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, wei te onderscheiden van
de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika, Kompagnie behandelt de diverse scheuringen doorgaans
kundig en met gepaste distantie, maar de
relatie tussen oud-katholieken en lansenius is hem kennelijk niet helemaal duidelijk.
De scheuring tussen oud-katholieken en
rooms-katholieken dateert van 1723 en
heeft met de bisschop van leper nog slechts
indirect iets te maken, terwijl hier de indruk wordt gewekt alsof oud-katholieke
kerken al in de zeventiende eeuw gesepareerd kerkten. De uiteenzetting van Abels
in het vorige is op dit punt overigens wei
correct. Naar aanleiding van aile kerkelijk
gekrakeel op Goudse bodem stelt Kornpagnie terecht de vraag waarom de stad zo
vaak het toneel van kerkscheuringen verwikkeld is geweest. Zijn suggestie is dat het
samenhangt met de streekfunctie van de
stad, die protestanten aantrok wier kerkelijk leven zich voorheen in kleine geloofsgemeenschappen van gelijkgezinden had
afgespeeld en - eenmaal in de stad gevestigd - met afwijkende en kennelijk soms
attractieve opvattingen werden geconfronteerd. Dat lijkt mij heel plausibel en minstens een startpunt voor verder onderzoek.
De Goudse katholieken had den na 1795 de
nodige moeite de vruchten te ontvangen
van de officiele gelijkstelling van de kerkgenootschappen. Pas in 1818 kon officieel
een kerkgebouw in gebruik worden geno-
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men, nota bene de voormalige Waalse kerk,
terwijl men het voordien met bescheiden
statiekerken had moeten doen. De groei
van de toch al aanzienlijke katholieke gemeenschap ter plaatse maakte nadien nog
meermalen de vestiging van nieuwe kerkgebouwen en herschikking van parochiegrenzen noodzakelijk.
Het was een goede beslissing van de redactie de bijdragen zo op elkaar afte stemmen dat de thematische hoofdstukken achter elkaar gelezen kunnen worden, al heeft
dit er wei toe geleid dat sommige aspecten •
van de stadsgeschiedenis die uitdrukkelijk
verb and houden met de christelijke identiteit van haar bewoners, zo bijvoorbeeld
charitatieve activiteiten en onderwijs, elders aan bod komen. Duizend jaar Gouda is
zeer fraai uitgevoerd met talrijke illustraties
in kleur. De degelijkheid van de bijdragen
en de uitvoering in aanmerking genomen is
de prijs zonder meer redelijk. Aile bijdragen
zijn geannoteerd. Er is een uitvoerige literatuurlijst, bovendien zijn er indices op
personen en zaken. Hetgeen de initiatiefnemers voor ogen stond, 'een wetenschappelijk verantwoord en leesbaar boek, bestemd
voor een gemteresseerd publiek', is zeker
bereikt. (GianAckermans)
• Leendert E Groenendijk en Benjamin B.
Roberts (red.), Losbandige jeugd. Iongeren
en moraal in de Nederlanden tijdens de late
Middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd,
Hilversum [Verloren] 2004 - 117 p. - ISBN
90-6550-793-0 - € 15,-.
Deze bundel bevat zes artikelen over de
jeugdige mens, in het bijzonder van de
mannelijke jeugd, in de periode 1400-1700
in de Nederlanden. Het boek vormt de
neerslag van een symposium over dit therna op 21 juni 2002, georganiseerd door de
interdisciplinaire onderzoeksgroep 'De Nederlandse identiteit als resultante van religie, cultuur en kunst tussen 1400 en 1700'
van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Vijf
van de zes artikelen zijn afkomstig van onderzoekers van deze ins telling.
Het eerste artikel is afkomstig van Ilana
Krausman Ben-Amos, historica van de Ben
Gurion Universiteit in Beer-Sheva (Israel).
Haar bijdrage is getiteld: 'Inleiding. Trends
en thema's in de historiografie van de
jeugd'. Daarin worden de overige artikelen
in een breder internationaal kader geplaatst. De auteur gaat in op de idee en over
de tekortkomingen en zonden van de jeugd
in betrokken tijdvak, op de gevolgen voor
de jeugd van een patriarchale maatschap-

91

pij, maar laat ook zien waarin de jeugd
autonoom was. De geschiedschrijving van
het onderwerp is gericht op levensstijlen,
emoties en seksualiteit, op disposities die
gevormd worden door lectuur en op culturele modellen van jongeren.
De overige bijdragen behandelen een
aspect van bovenstaande. Ad Tervoort gaat
in op de vraag welke strategieen beschikbaar waren als jongeren op vijftien- a zeventienjarige leeftijd ver van huis gingen
studeren (13e-16e eeuw). Als men vanuit
de Noordelijke Nederlanden ging studeren
naar Parijs, Keulen, Leuven of in latere tijd
dichter bij huis, zochten ouders een college, een 'bursa' (gesticht studentenhuis),
een 'pedagogus' oftrachtten ze een student
bij een professor in huis te plaatsen. Dat alles om de gevaren van drank en seks, maar
ook van gokspelen en in de zestiende eeuw
eveneens van roken te lijf te gaan. Christoph Burger voert de lezer naar de bekende
vroomheidstheoloog en kanselier van de
universiteit van Parijs, Jean Gerson (13631429), en met name naar diens moraalpedagogische opvattingen en traktaten voor
theologen, opvoeders, verplegers, ouders
en kinderen. Zijn instructies voor biechtvaders vormen een goede bron voor de toen
heersende opvattingen en praktijken. Benjamin Robberts bespreekt de 'rokende soldaten' die met de 'rokende schutters' naar
aile waarschijnlijkheid in de vroege zeventiende eeuw in de Nederlanden de rolmodellen vormden voor de overgangsfase van
jongen naar man. Bezorgd was men in ons
land om de matrozen, die zelf de tabak
meebrachten uit verre oorden. Dominees
hadden kritiek op het toenemend con-
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sumentisme in de Republiek; tabak mocht
wei als medicijn, niets als genotmiddel. John Exalto analyseert in zijn bijdrage
'Het goede voorbeeld. Zeventiende-eeuwse
jeugdcultuur en het exempel in de gereformeerde opvoeding' het werk van drie gereformeerde moralisten, Van Godewijck, die
als schoolmeester te Dordrecht onder andere een schoolkomedie bewerkte, Van der
Meer, een predikant uit Bovenkarspel, die
een compilatie van zedenkundige oefeningen aan de hand van klassieke schrijvers
maakte en Den Heussen uit Oost-Vlieland,
eveneens predikant, die verschillende beeken over de christelijke jongeling schreef.
In hun werken, waarin de deugd centraal
staat, wijzen zij op het belang van het
exempel, de ouders: hun geleefde praktijk is van grote invloed op de jeugd. Tenslotte doet de historisch pedagoog Leendert Groenendijk verslag van zijn onderzoek van de jeugd in preken en andere
stichtelijke literatuur uit de zeventiende en
achttiende eeuw. Hij beperkt zich niet tot
de Nadere Reformatie maar bespreekt ook
gematigde calvinisten en meer verlichtingsgezinde protestanten. Veel gaat over
de worsteling om de jeugd op het goede
spoor te houden, met name door middel
van voorschriften en vermaningen, gebaseerd op de bijbel. We weten nog weinig
over de respons van de jeugd: het genre van
de autobiografie, vooral in pietistische
kring ontstaan, kan ons helpen.
Dit boek is helder en vlot leesbaar; het is
niet zozeer synthetisch van aard, maar wei
illustratief voor toenmalige opvattingen
omtrent gewenst gedrag van de jeugd.
(Guus Bary)
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VERENIGINGSNIEUWS

~~---------------------Devotie en religie in Deventer
Zestiende Dag van de Kerkgeschiedenis
zaterdag 13 november 2004
Verwonderlijk was het niet dat de jonge
Erasmus van Gouda naar Deventer trok.
De centra van beschaving, vroomheid en
geleerdheid lagen toen nog in het oosten
van wat in de komende eeuw de Nederlanden zouden blijken te zijn. Holland
was nog jong. Het stedelijke leven begon
er gemeenlijk pas in de twaalfde of dertiende eeuw en het gewest zakte langzaam weg
in het drassige veen. Het Oversticht was
ouder. Het leven speelde zich af op het
zand of op rivierduinen. Deventer kon bogen op een eerbiedwaardige oudheid.
Rond 770 stichtte de Angelsaksische prediker Lebumus er het eerste kerkje. De bisschop van Utrecht resideerde er een tijdlang.
Erasmus genoot in Deventer het onderwijs aan de Latijnse school van de beroemde humanist Alexander Hegius. Zijn hele
leven zou hij dankbaar blijven voor wat hij
daar ingeplant kreeg - tenminste als zijn
muts goed stond. Hij maakte er kennis met
de beroemde Rudolf Agricola. Andere leerlingen die de roemrijke school bezochten,
waren Thomas van Kempen en Adriaan
Florensz Boeyens, die zijn leven zou beeindigen als paus. Kort na Erasmus' verblijf,
in 1590, verhuisde de school van de
Kleine Poot naar het Grote Kerkhof. Daar
siert nu zijn beeltenis het snijraam boven
de deur.
Deventer neemt een voorname plaats in
in de religieuze geschiedenis van Nederland. Het is niet aileen de stad van Leburnus, Hegius en Erasmus, maar ook van
Geert Grote, Jacobus Revius, Simon Tyssot
de Patot en Jan Hendrik van den Berg.
Deventer is de stad van katholieke en calvinistische vroomheid. Het is ook de stad van
dwarse vrijdenkerij en secularisatie. En het
is de stad van herwonnen spiritualiteit.
Al die aspecten zullen op de zestiende
Dag van de Kerkgeschiedenis aan de orde
komen in vier onderdelen en in vier rondleidingen. Op de dag beginnen we 's ochtends bij de laatste eeuwen om vervolgens
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op

in het middagprogramma naar vroeger
eeuwen terug te keren. Hier zal de chronologie gevolgd worden.
Strijdsters voor het geloof - 14e16eeeuw
Wie Deventer van over de lJ ssel nadert, ziet
al van verre de toren van de machtige Lebuinus. Nog immer. Maar bestijg nu eens
die toren, dan zie je het meest fascinerende
beeld dat Deventer te bieden heeft. Wie van
de noordwestelijke hoek van de toren pal
naar beneden kijkt, ziet daar de resten van
de driebeukige Mariakerk. Het is een beeld
uit een film van Andrei Tartovsky. In het
midden kijkje in open middens chip van de
kerk. Aan de zuidzijde, tegen de toren aan,
zie je de nog redelijk intacte zuidbeuk, op
straatniveau omringd door kleine boekwinkeltjes. En waar ooit de noordbeuk was,
staan allemaal huizen aan de Nieuwe
Markt, keurig gebouwd op het ritme van de
pilaren en traveeen aan hun achterzijde.
Wie vervolgens terug op straat de grote
groene deuren opent naast restaurant Het
Arsenaal, waarin nog trekken van de vroe-
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.luidbeuk van de voormalige Mariakerk aan
het Grote Kerkhof met
muurhuizen

(tekening:

W.A.P. DubbelaarSchippers)

gere Sacramentskapel te herkennen zijn,
staat ineens in het oude, open middenschip. Daar werd in augustus 1384 Geert
Grote, de stichter van de beweging van de
Moderne Devotie, ten grave gedragen.
Samen met de zuidelijk gelegen Nicolaas- of Bergkerk was de Mariakerk een van
de twee parochiekerken waar de gewone
gelovigen voor hun religieuze plichten en
behoeften terecht konden. En onder hen
waren ook de broeders en zusters van het
gemene leven die niet tot een religieuze orde behoorden. De imposante Lebumus
daarentegen was een kapitteJkerk waar de
dagelijkse eredienst door het college van
kanunniken werd verzorgd. Grotes trouwe
adjudant Florens Radewijns bediende er
het Paulusaltaar.
In deze buurt lag het begin van de Moderne Devotie. Langs de vele plaatsen die
daaraan herinneren, zal Clemens Hogenstijn aan het begin van de middag belangstellenden voeren. Op deze dag richten we
onze aandacht nu eens niet op de mannen,
maar op de vrouwen. Het is overigens heel
aardig om te bedenken dat Geert Grote in
zijn woning op de hoek van de Hagensteeg
en Bagijnenstraat onderdak bood aan ongehuwde vrouwen, terwijl Florens Radewijns in zijn woning aan de Engestraat juist
mannen opnam. Vanaf 1392 maakte Jan
Brinckerink van het Meester Geerthuis het
moederhuis van de zusters van het gemene
leven. Van dat huis is niets meer te vinden;
alleen een plaquette aan de overzijde van
de straat herinnert er nog aan. Ook het
Brandeshuis en het Kerstekenshuis, beiden
gesticht rond 1400 en zeven decennia later
verenigd, zijn verdwenen. Maar in het plaveisel van het Broederenplein zijn de absiscontouren van de Ursulakapel van het
Brandeshuis aangebracht. De rumernuur
van de Caeciliakapel van het Larnmenshuis, gesticht door Lamme of Lamberta van
Diese, kan men nog aanschouwen naast
een treurig fietsenparkeerplein, dat wei
naar haar vernoemd is. Daar stond overigens ook het Heer Florenshuis, het centrum van de mannenbeweging. Fier overeind staat gelukkig nog de Agneskapel van
het Buiskenshuis. Het vormt tegenwoordig
onderdeel van de Stads- of Athenaeumbibliotheek.
Daar zal Jan Bedaux belangstellenden
rondleiden en in de magazijnen incunabelen en postincunabelen tonen. Ook kan
men er in de middagpauze de handschriften van twee belangrijke zusterboeken bewonderen, die vervolgens het uitgangspunt
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zullen vormen van de lezing van Anne Bollmann over de strijd voor het geloof van de
zusters van het gemene leven. Zij zallaten
zien hoe die zusterboeken een prachtige
bron vormen om inzicht te krijgen in het alledaagse leven van de zusters in stad en
convent. In haar lezing zal ze de nadruk
leggen op de contacten tussen de burger en
de vrouwelijke religieuzen. De relatie was
wederzijds en noodzakelijk voor zowel de
mens en in de stad die bijvoorbeeld van de
sociaal-charitatieve activiteiten van de zusters profiteerden, als voor de zusters die de
burgerlijke kringen als klan ten voor hun
spin- en weefbedrijven nodig hadden. Aan
de hand van teksten zal ze laten zien hoe
Deventer burgers de geloofspraktijk in de
zusterconventen als een aangelegenheid
van algemeen belang beschouwden, en
daarbij een soort controlefunctie uitoefenden. De teksten geven ook blijk van het
zelfbewustzijn van de zusters: hoewel ze
vanwege hun sekse vanuit de kerk geen
hervormingstaken
mochten uitoefenen,
probeerden ze toch op een inofficiele manier de mensen in hun omgeving te bekereno
Stad en kerk in de dagen van Revius 17eeeuw
Terug naar de Mariakerk. Dat was ook de
eerste Deventer kerk waar in 1566 een protestantse preek werd gehouden. Maar de
reformatie, zoals die vanaf 1578 werd doorgevoerd, maakte die kerk ook snel overbodig. In 1591 werd het gebouw aan de eredienst onttrokken en in 1612 volgde de
onttakeling. Tegen die tijd waren ook de
meeste devotionele huizen en kloosters inmiddels gesloten.
Twee jaar later, in 1614, kwam Jacobus
Revius, die nog steeds een grote naam heeft
als dichter, geschiedschrijver en medewerker aan de Statenvertaling, als predikant
naar zijn geboortestad, waar hij bijna drie
decennia zou blijven. We zitten dan in de
periode van het Twaalfjarig Bestand. Christiaan Ravensbergen zal in het middagprogramma ingaan op de verhouding tussen
de gereformeerde kerk en stadsbestuur in
die dagen. Met name de rol van de gezworen gemeente in Deventer is boeiend. Dit
politieke lichaam oefende destijds ten aanzien van de religie bijzonder veel invloed
uit en dat is niet aileen typerend voor
Deventer, maar voor de situatie in vele steden in het oosten van de Republiek. Minder bekend dan Revius, maar voor de
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Deventer verhoudingen
misschien nog wei
belangrijker was diens ambtgenoot Johannes Acronius. Met zijn komst, overigens in
hetzelfde jaar, na de val van Wezel, kwam
de situatie in Deventer op scherp te staan.
Ravensbergen
wil laten zien hoe de verschillende partijen - magistraat, meente,
kerkenraad,
predikanten - op zijn komst
gereageerd hebben. Dat moet een aardig
beeld opleveren van religieus Deventer aan
het begin van de Gouden Eeuw.
Katholieken van verdrukking
emancipatie - 18e-1ge eeuw

naar

Mede dankzij Revius was Deventer sinds de
synode van Dordrecht (1618/9) een stad

waar een rechtzinnig calvinisme domineerde. Voor het bedienen van de Nederlandstalige gemeente waren de Grote Kerk
en de Bergkerk voldoende. Wie vanaf de toren van Lebumus de blik naar het het
noordoosten richt, ziet echter nog een tamelijk groot kerkgebouw, de Broederenkerk. Die werd gebruikt door de Franstaligen, de Waalse gemeente. In die kerk
vertoonde zich ongetwijfeld ook Simon
Tyssot de Patot wei eens, een in Londen geboren Hugenoot, die vanaf 1688 als lector
en later hoogleraar wiskunde doceerde aan
de Illustere School. Net als in de dagen van
Hegius was Deventer nog steeds een onderwijsstad. Het Athenaeum, zoals de
Overijsselse bijna-universiteit later werd
genoemd, bleef nog tot in de negentiende
eeuw bestaan en zou vele beroemdheden Nicolaas Heineken in de achttiende eeuw,
de roerige Johannes van Vloten een eeuw
later - aan zich verbinden. Tegenwoordig
vindt men er de hogescholen Saxion en Larenstein. Langs de beroemde oude onderwijsinstellingen zal Bonny RademakerHelfferich een rondleiding geven.
Tyssot de Patot zou overigens niet zo bekend geworden, als hij in 1727 niet afgezet
was. Op verzoek van de magistraat onderzocht de kerkenraad enkele boekwerken
van zijn hand, waarop ze niet anders kon
concluderen dan dat die "gansch zielsverderfelijk" waren en "de gronden van spinozisterij en vrijgeesterij" behelsden. Daar
moesten zijn taalgenoten in de Broederenkerk natuurlijk ook niets van hebben, maar
wei stond de kerk bekend als een broeinest
van wat rekkelijker en verlichter lieden.
Er zouden nog heel andere woorden
klinken, want in 1799 ging het gebouw naar
de katholieken, voor wie de Broederenkerk
nu nog als het centrum van geestelijk leven
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fungeert. Makkelijk hadden de katholieken
het aanvankelijk niet in Deventer, zoals
Clemens Hogenstijn in zijn openingslezing
van de dag uit doeken zal doen. Pas in 1721
kon de katholieke statie een getolereerde
huiskerk inrichten. Maar in de loop van de
achttiende eeuw veranderde er veel: van
verdrukking ging het naar emancipatie. In
de jaren vanaf 1780 namen katholieken
geestdriftig deel aan de in Deventer zo actieve beweging van de Patriotten. Laten we
niet vergeten dat de laatste heerser van het
oude Nederland, dat het nog zonder koningen, keizers en opnieuw koningen redde,
Rutger Jan Schimmelpenninck, uit de oude
Ilsselstad kwam. AI in 1799 kwam, in grote
harmonie tussen aile betrokkenen, een
herverdeling van de kerkgebouwen tussen
de verschillende denominaties tot stand en
kreeg de statie, zoals gezegd, de beschikking over de historische Broederenkerk.
Daar heerste - in lijn van de Waalse gereformeerden, zou men welhaast zeggen aanvankelijk een tolerant en door de Verlichting bepaald geestelijk klimaat, maar in
het midden van de 19de eeuw moest dat
plaats maken voor een strijdbaar, exclusief
geloofsleven. Na het herstel van het bisschoppelijk bestuur volgde in 1854 de
canonieke oprichting van de parochie, begin van een nieuw tijdperk.
Secularisatie en vernieuwde spiritualitei
- 20e-21e eeuw
De historische binnenstad van Deventer
he eft nog veel meer kerkgebouwen te bieden. Achter de fraaie pronkgevel van het renaissancistische Penninckshuis aan de
Brink gaat een doopsgezinde kerk schuil,
waar tegenwoordig de mennonieten en remonstranten samen een gemeente vormen. Aan de Smedenstraat kerkten vroeger
de lutheranen en er staat ook een niet meer
gebruikt gereformeerd kerkgebouw. In het
noorden van de oude binnenstad, waar
ooit het Bastion Graafvan Buren stond, komen de vrijgemaakten samen. Steeds diverser werd het kerkelijk leven in de laatste
eeuwen.
Bij de watertoren van Deventer, waar
zijn vader chef-machinist was, werd in
1914 de befaamde, nog steeds actieve metableticus Jan Hendrik van den Berg geboren, die dit jaar dus negentig werd. Hij werd
nog gedoopt in de Lebumus, want zijn ouders waren hervormd. Maar na de Eerste
Wereldoorlog verlieten ze de kerk, omdat
die te weinig pacifistisch gezind was. Het
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eeuw later blijkt Van den Berg een voorloper geweest te zijn. De secularisatie was
maar een deel van het verhaal, een open
spirituele belangstelling voor aIle religieuze
stromingen, is tegenwoordig eerder de
norm.
Over deze ontwikkelingen gaan Gerard
de Korte, deken van SaIland en hulpbisschop van Utrecht, en Wim Beekman,
protestants predikant in Deventer en
oud-synodevoorzitter van de Nederlandse
Hervormde Kerk, 's ochtends met elkaar
in gesprek. De weg die hun kerkgenootschappen in Deventer en Salland hebben
gegaan, lijkt heel verschillend. Heel lang
bleven de katholieken organisatorisch
sterk, terwijl de protestanten al vroeg terrein prijs moesten geven. Maar miss chien
zijn ze nu toch op eenzelfde punt uitgekomen? En wat zijn de verwachtingen voor de
toekomst?
En nogiets

Voormalige Ioodse Synagoge, nu gebouw van
de Christelijke Gereformeerde Kerk.

gezin was sociaIistisch georienteerd, De
jonge Jan Hendrik leerde thuis nog wei kindergebedjes. Kortom, zo gaat dat met de secularisatie in een stad als Deventer, denk je
dan. De katholieken bleven streng georganiseerd, maar de protestanten ontkerkelijkten langzaam of sloten zich in kleine afgescheiden kerken aaneen. Maar dat is niet
het hele verhaal. De jonge Jan Hendrik bezocht ook het klooster in Diepenveen en
leerde er de stilte kennen. Hij hield van de
katholieke mystiek - en de wierook. En hij
volgde catechisatie bij de vrijzinnige predikant Werner, die met Albert Schweitzer bevriend was.
Toen hij na de Tweede Wereldoorlog in
leeranalyse bij de psychoanalyticus Westerman Holsteijn enthousiast over' zijn
ervaringen in de abdij Sion van de trappisten in Diepenveen vertelde, reageerde
deze met een hoog piepkuchje: over godsdienst praten was not done. Nu, een halve
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Een kerkgebouw bleef nog ongenoemd: dat
waarin we bijeenkomen. Sinds 1952 is dat
het kerkgebouw van de christelijke gereformeerden die voorheen in de Papenstraat
kerkten. Een jaar ervoor hadden ze het gekocht van de joodse gemeente. In 1892 was
het door de stadsarchitect gebouwd in
Moorse stijl, die overigens vooral uit Italie
kwam. In 1947 was de synagoge nog heropend, maar de gemeenschap was te klein
geworden. Vierhonderd Deventer joden
waren in Tweede Wereldoorlog vermoord.
Aan hun gedachtenis zal Manja Pach, initiatiefneemster van het Etty Hillesum Centrum, een rondleidingwijden.
Programma en reisinformatie
De zestiende Dag van de Kerkgeschiedenis
wordt tussen lO.45 en 16.00 gehouden in de
christelijke gereformeerde kerk, Golstraat
23, 7411 BN Deventer. Het programma vindt
u op de achterzijde van dit tijdschrift.
Vanafhet station is het tien minuten te voet.
Links voor het station neemt u de voetbrug
en vervolgens wandelt u rechtuit door de
Keizerstraat. Bij het betreden van de Brink
laat u de Walstraat links liggen. U houdt
links aan, tot u na enkele hoeken de opening naar de Golstraat aantreft. Treinen
vanuit de richtingen Amersfoort -Apeldoorn
en Arnhem-Zutphen komen aan om .17 en
.4 7 uur, treinen vanuit Zwolle om .12 en .42
uur en vanuitAlmelo om.11 en.41 uur,
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Devotie en religie in Deventer
ZESTIENDE DAG VAN DE KERKGESCHIEDENIS
zaterdag 13 november 2004 te Deventer
Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
in samenwerking met
Vereniging Dud Deventer

Plaats: Christelijke Gereformeerde Kerk, Golstraat 23, 7411 BN Deventer
(Van het station 10 minuten te voet. Links voor het station neemt u de voetbrug en
volgt rechtuit de Keizerstraat; u laat de Walstraat links liggen en gaat op de Brink vervolgens linksom.}

10.15

Ontvangst en koffie

10.45

Opening door prof. dr Herman J. Selderhuis, voorzitter van de VNK
lets over het kerkgebouw, de voormalige synagoge
Clemens M. Hogenstijn, Stadsarchief, secretaris Vereniging Oud Deventer:
De katholieke statie te Deuenter tussen verdrukking en emancipatie (17211854)
Tweespraak: dsWim B. Beekman. protestants predikant te Deventer en oudsynodevoorzitter van de Nederlandse Hervorrnde Kerk, en mgr dr Gerard
J. M. de Korte, hulpbisschop "an Utrecht en deken van Salland:
Secularisatie en vernieuwde belangstelling voor spiritualiteit in de jongste
decennia

11.00

11.30

12.15

Vier rondleidingen - keuze uit:
* Langs ondenoijsinstellingen met drs Bonny Rademaker-Helfferich, voorzitter Doopsgezinde Historische Kring
* Naar de magazijnen van de Athenaeumbibliotheek: incunabelen en postincunabelen met dr Jan Bedaux, Athenaeumbibliotheek
* Langs herinneringsplaatsen van de Ioodse geschiedenis met mr Manja A.
Pach, initiatiefneemster Etty Hillesum Centrum
* Langs plekken van Moderne Devotie met Clemens M. Hogenstijn

13.15- Lunchpauze. COp eigen gelegenheid te regelen. Koffie en thee is beschikbaar
in het kerkgebouw. Op en nabij de Brink zijn vele horecagelegenheden.}

14.30

14.30 dr Anne M. Bollmann, Rijksuniversiteit Groningen:
Strijden uoorhun geloof - de "Ulsters van het gemene leven" in de stedelijke
samenleving van de late Middeleeuwen
15.00 drs Christiaan Ravensbergen, Theologische Universiteit Kampen:
Kerk en stadsgemeenschap in de dagen van Jacobus Revius (zeventiende eeuw)
15.45- Sluiting
16.00

Toegang is geheel vrij en gratis. Nodigt u ook vrienden en bekenden uit!
Inlichtingen: 020-6936424 of 024-6415136

Bezoek de homepage van de Y.N.K.:

www.eburon.nl/vnk.htm

