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ngeveer anderhalf jaar geleden zag een uiterst interessant boek het licht onder de
titel Materieel christendom (2003). Opvallend aan dat boek is behalve het thema
ook de annotatie. Het was een van de eerste kerkhistorische publicaties die ik in
handen kreeg, waarin nogal wat voetnoten begonnen met http://www ...
Het is natuurlijk zeer de vraag of die webadressen over tien jaar nog bestaan en wat dus
de waarde van die voetnoten is. Maar het is niettemin duidelijk dat het world wide web een
medium is waar geinteresseerden in kerk en religie niet om heen kunnen. En dus werd het
tijd dat ook de VNK haar eigen domein op dat web kreeg. Sinds eind mei is er - dankzij de
noeste en deels nachtelijke arbeid van Iaap de long en Jan Dirk Snel- een VNK-weblog in
de lucht, die u per direct aan uw favorieten dient toe te voegen. Het adres luidt als voigt:
http://vnkonline.web-Iog.nll
De site bevat nu al een scala aan hot news: een reactie van Jan van Putten op het spraakmakende boek van Beatrice de Graaf, hoe kerkgeschiedenis en sportgeschiedenis elkaar
ontmoeten en hoe middeleeuwse christenen heidenen produceerden. De webredacteuren zullen de site up to date houden en zij zijn uiteraard benieuwd naar uw kleine of grote
nieuwsberichten. U kunt op aile berichten reageren door een mailtje naar de redacteuren
te sturen of door het webformulier in te vullen.
Liefhebbers van het TNK - en dat zijn we toch allemaal- hoeven echter niet voor hun
lijfblad te vrezen. Dat zal naar wij hopen tot in lengte van jaren gewoon door de postbode
bezorgd blijven worden! Want laten we eerlijk zijn: wat gaat er nu boven de geur van een
echt en liefst een oud boek? Hans Sievez, de hoofdpersoon in Jan Siebelinks nieuwe roman Knielen op een bed violen (2005), werd daar heel enthousiast van: "Zijn handen gleden over het gebarsten perkament van het omslag. Daarna sloeg hij het boek open, raakte met zijn vingertoppen het vergeelde en met roestvlekken doortrokken papier aan en
mompelde: 'Een kostelijk en waardevol boek.'"
Zijn vrouw Margje had het niet zo op die oude stoffige boeken: "Hoeveel mensen, in al
die eeuwen, hebben daarboven niet geademd, gehoest, of nog andere dingen gedaan?"
Hans daarentegen voelde zich door een haast mystieke band met al die mens en verbonden die eeuwenlang troost uit die boeken geput hadden. Wie het stiekem toch een beetje
met Margje eens is, hoeft zich niet tot de VNK-weblogte beperken, hij kan altijd nog een
nieuw boek kopen, want ook daar zit een geur aan. Wij attenderen u speciaal op de recent
verschenen Nederlandse religiegeschiedenis, waarover u meer in dit nummer kunt lezen.
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De bouw van de St. Augustinus (De Star)
aan de Amsterdamse Spinhuissteeg
Thomas H. von der Dunk

ok de kerk is soms een markt. Geestelijken zijn van oudsher niet alleen
collega's, maar ook potentiele concurrenten. Dat geldt niet slechts voor de
strijd tussen diverse denominaties om zieltjeswinnerij over en weer, maar kan in beginsel ook binnen een bepaald kerkgenootschap sterk de verhoudingen bepalen. In
Nederland had in het verleden daarmee
vooral de katholieke kerk te kampen, alvorens zij als uitvloeisel van het hers tel van de
bisschoppelijke hierarchie van 1853 in geografisch scherpafgebakende
parochies
werd gereorganiseerd.
Voor die tijd, toen Nederland vanuit Rome gezien nog missiegebied was, ontbraken zulke heldere grenzen. De grotere steden in het westen tel den diverse katholieke
kerken - staties genaamd - zander een specifiek territorium, zodat het de katholieken
in zo'n stad vrijstond om's zondags die
kerk uit te kiezen die hen het meeste beviel.
Pastoors moesten hun eigen aanhang zien
te verwerven en waren daartoe des te meer
genoodzaakt omdat zij financieel sterk van
hun kerkgangers afhankelijk waren. Daar
kwam nog eens bij dat niet alleen wereldgeestelijken voor de katholieke zielzorg
verantwoordelijk waren, maar al in de zeventiende eeuw ook kloosterorden hun
kans schoon had den gezien en eigen priesters hadden uitgezonden. Amsterdam, dat
met zo'n kleine twintig staties bij het einde
van de Republiek in 1795 de nationale lijst
kwantitatief aanvoerde, mocht zich zo verheugen in de aanwezigheid van dominicanen, franciscan en, augustijnen, karmelieten en jezuieten, die allemaal over hun
eigen kerkgebouw(en) beschikten.! Bij dat
'kerkgebouw' moest men zich op dat moment uiteraard niet al teveel voorstellen:
het ging, omdat openbare uitoefening van
de katholieke eredienst tot de Bataafse
Omwenteling immers niet was toegestaan,
veelal om tot gebedsruimten verbouwde
huis- en pakhuiszolders.f
Het kerkgebouw van de augustijnen,
sinds 1636 in de stad gevestigd, beyond
zich sinds 1698 op een achterafterrein in de
Spinhuissteeg en stond bekend onder de
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bijnaam 'De Star', 'De Ster' of 'Het Sterretje'.3 Na twee eeuwen was het er niet al te
best aan toe en bovendien veel te klein. In
1807 schreef de aartspriester
van Holland
en Zeeland, H.E ten Hulscher (1746-1811),
die ook over het reilen en zeilen van de Amsterdamse staties moest waken, in zijn missieverslag: "Het is een tamelijk op zig zelve
staande gebouw, dog donker en niet zeer
ruym"," In dat van een van zijn opvolgers,
B.J. Gerving (1782-1842) stond in 18381apidair: "Ecclesia miserrima et obsoleta"."
Een tekeningetje uit 1777, ingeplakt in
een exemplaar
van Wagenaars
stadsgeschiedenis, geeft ons een indruk van het
uitwendige van de toenmalige kerk: een
parallel aan de steeg gesitueerde,
door
zadeldak afgesloten kerkzaal met in de
straatgevel enige rechthoekige ramen en
een kleine rechthoekige deur.f Een tweede
tekeningetje,
een pagina verderop, geeft

ons een beeld van de kerk na een verbouwing die volgens onderschrift in 1817
plaats gevonden zou hebben, maar waarover archivalisch niets te achterhalen valt.
Het bedehuis he eft hierop aanmerkelijk
kerkelijker vormen aangenomen; de vrij
kleine rechthoekige ramen hebben voor
drie grote spits(?)boogvensters plaatsgemaakt, het meest linker daarvan boven het
nieuwe kleine portaal.? Kennelijk heeft deze uitwendige opkalefatering echter aan de
deerniswekkende staat van De Star weinig
afgedaan, gezien Gervings misprijzende
one-liner een kwart eeuw later.
Kortorn, tegen het midden van de negentiende eeuw moest er no dig wat aan het gebouw gebeuren en dat gebeurde dan ook.
In 1848-'49 verrees een gloednieuwe kerk.
Over de duur van de bouw is enige verwarring ontstaan, doordat Jan Kalf in zijn bekende boekwerk over aile katholieke kerken in Nederland lijkt te suggereren, dat
deze zich tot de inwijding op 9 november
1864 door bisschop G.P' Wilmer (18001877) van Haarlem heeft uitgestrekt. Ook
over de ontwerper bestaat de nodige onduidelijkheid: volgens Kalf de Brusselse architect P. Girant, een man over wie verder
helemaal niets bekend is." Alleen het koor,
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Gezicht op De Star,
circa 1950

parochiearchief gewoon in het archief van
de augustijnerorde opgenomen te zijn, met
uitvoerige correspondentie plus andere bescheiden die be trekking hebben op de
planning en de bouw.P De naam Girant
valt daarin overigens nergens.
Uit al die stukken blijkt duidelijk, dat de
kerk al na een jaar was voltooid en dat pas
veel later, in 1863, als separaat bouwproject, ter completering een rechthoekig
koor, doopkapel en ingangspartij in een
eclectische bouwtrant zijn toegevoegd,
waarbij door de verlenging in westelijke
richting de symmetrie van de hoofdgevel
aan de Spinhuissteeg verloren ging.14 Ook
de oorspronkelijke bouwtekeningen, zoals
die in 1846 voor uitvoering werden goedgekeurd, zijn hierbij teruggevonden.
Die zijn vooral van belang omdat de
kerk, die nog in 1908 door P.J. Bekkers
(1859-1918) met een grote overkoepelde
kapel van Onze-Lieve-Vrouwe van Goeden
Raad aan het Rusland werd verrijkr." in
1929 als gevolg van de ontvolking van de
binnenstad werd gesloten en in 1955 vrijwei geheel werd gesloopt. De parochie was
toen allang en breed naar de in 1932 ingewijde nieuwe kerk van K.P. Tholens aan de
Postjesweg verhuisd.l" Van haar oude kerk
resteert sindsdien alleen nog de gevel aan
de Spinhuissteeg, die ook toen de in 1955
op het perceel van de kerk aan het Rusland
opgetrokken kantoorpanden in 1989 op
hun beurt plaats maakten voor het SAS
Royal Hotel, behouden bleef.

de doopkapel en de nieuwe in gang naar het
Rusland stamden van de uit Rotterdam afkomstige architect Herman Jan van den
Brink (1816-1883),9 die pas later in de arm
werd genomen. De naam van Girant als
ontwerper van het oorspronkelijke bouwplan - dat sterke wijzigingen onderging - De Star mag dan in hoofdzaak in 1848-'49
herbouwd zijn, plannen in die geest beblijft daarna in diverse publica ties zonder
nadere archivalische bewijsvoering val- stonden vermoedelijk reeds veellanger. In
1832 en 1838 waren drie panden in de Spinlen.!? zoals ook steeds een vrij continue
bouwcampagne van 1848 tot de wijding in huissteeg en drie op het Rusland aangekocht, en dat gebeurde ongetwijfeld met
1864 wordt gesuggereerd.
het doel deze voor de bouw van een nieuOp grond van het onvolledige parochiewe, grotere kerk te gebruiken!". Daartoe
archief in het Arnsterdamse Gerneentearbestond extra noodzaak gezien het in 1837
chief valt daarover geen nader uitsluitstel
te geven, omdat daarin nagenoeg geen en- opnieuw met klem geformuleerde streven
kel stuk dat betrekking heeft op de bouw te van de Nederlandse overheid om het aantal
vinden is; II verder blijkt tot dusverre alleen Arnsterdamse staties drastisch te reduceren en tot grotere eenheden samen te voevan het provinciaal archiefvan de augustijnerorde in Nederland - toen in Utrecht, nu gen, waarvoor dan een paar nieuwgebouwde kerken zouden moeten volstaan.l''
in Eindhoven - gebruik te zijn gernaakt."
Ook alliep dit initiatief, net als een eerOnbenut gebleven schijnen daarentegen
alle overheidsarchieven, van het stadsbe- der uit 1818,19 binnen enkele jaren op de
stuur via de provinciaal gouverneur en de . taaie werkelijkheid dood, niets garandeerde dat het Rijk niet nog eens zo'n poging
dienst Rijkswaterstaat tot het departement
voor Roorns-Katholieke Eredienst, aan de zou wagen - en dan wei zou slagen. Zo'n
hand waarvan de planning en de bouw van eventuele derde poging kon men dan maar
beter voor zijn. Om dan niet buiten de boot
de nieuwe kerk eenduidig zijn te reconstrueren. En ook blijkt het grootste deel van het te vallen, had elke pastoor er belang bij om
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ervoor te zorgen dat juist zijn vestiging de
sanering zou overleven door zelfbouwkundig aan de slag te gaan. In de jaren veertig
kunnen we dan ook, nadat in het voorgaande decennium al een nieuwe Mozes & Aa-

ron20 en een nieuwe Zaaier'" waren verrezen en een poging voor een nieuwe
Posthoornkerk= op niets was uitgelopen,
een reeks kerken successievelijk verbetering en vergroting zien ondergaan: de St.
Dominicus aan de Spuistraat (Het Stadhuis
van Hoorn, 1844-'45),23 de St. Franciscus
van Assisi aan het Rokin (De Boom, 1844'45),24 dan de St. Augustinus oftewel De
Star (1848-'49), de St. Iozef aan de Kalverstraat (De Papegaai, 1848-'49),25 de St. Thomas van Aquino aan het Singel (De Toren,
1850-'51) en de uit 1817 daterende St. Catharina aan het Singel (Geloof, Hoop en
Liefde, 1853-'54), die bij die gelegenheid
van een grotere koorpartij werd voorzien.
Daarbij kwam dan nog de nieuw gestichte
Redemptoristenkerk aan de Keizersgracht
(1852-'54).26 Ongetwijfeld heeft daarbij de
ene pastoor de andere aangestoken, want
wie nu met bouwen achterbleef, moest vrezen straks eveneens zonder kerkgangers
achter te blijven.
Bij De Star was het de in 1834 aangetreden en tot zijn dood hier werkzame pastoor
Ioannes Liborius (Benedictus) Frees (17981860) die in 1845 het initiatief nam, nadat
het jaar tevoren de stadsrooimeesters bij
een inspectie van het bestaande kerkgebouw op zulke dramatische verzakkingen
waren gestuit dat zij zelfs reden zagen om
de kerk te sluiten, indien niet op korte termijn maatregelen zouden worden genomen. Ook uit dit alarmerende bericht valt
overigens op te maken dat het voornemen
om tot herbouw over te gaan, toen al enige
tijd bestond.F Zo is bijvoorbeeld uit mei
1841 een begroting van stadsarchitect Bastiaan de Greef (1818-1899) voor een nieuwe
kerk bewaard gebleven, waarvan de totale
bouwkosten op 135.469 (na aftrek van de
opbrengst van de afbraak van de bestaande
woningen op de te bebouwen percelen
119.469) waren berekend, waarbij overigens niet geheel zeker is dat dit plan voor
De Star was bestemd.s''
In elk geval duurde het tot 15 mei 1845
alvorens de pastoor de overheid van zijn
voornemens op de hoogte stelde en een,
mede door een inmiddels geformeerde
bouwcommissie
ondertekend, rekwest
naar de koning liet uitgaan, waarin men
om toe stemming verzocht om op eigen
kosten een nieuwe kerk te bouwen. Als re-
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den gaf men op dat de bestaande voor het
groeiende aantal kerkgangers te klein geworden was, om daarenboven over de
bouwvalligheid die tot nieuwbouw noopte
nog maar te zwijgen.29 Op die gronden zou
de nieuwe kerk dan ook groter worden dan
de oude, waartoe men enkele aanpalende
. panden aan de Spinhuissteegwilde gebruiken: de kadastrale nummers G 2456 en
2457 ten westen van de bestaande kerk
(G2458), en de nummers G 2459 en 2460
ten oosten daarvan. Maar er was van nog
een perceel sprake, dat zou worden benut:
G 2483 aan het Rusland, bedoeld voor een
portaalvoorbouw, wat er op duidt dat de
statie de hoofdingang omwille van een grotere zichtbaarheid van kerk en gemeente
van de oude nauwe steeg naar deze bredere straat wilde verplaatsen.P
Een bouwplan was al meteen bijgevoegd - "onder vrijlating echter daarin nader zoodanige wijzigingen te maken, als
naar het me de oordeel van den over de uitvoering des werks toezigt hebbende deskundige in den tijd nuttig of noodig mogten worden geacht"31 - maar dat is helaas
niet bewaard gebleven. De ontwerper ervan was niemand minder dan de bekende
Belgische architect Tilleman Francois Suys
(1783-1861)32 - de architect van de Mozes &
Aaron - uit Brussel, met wie Frees to en al
zeker een half jaar in verbinding stond. Dat
blijkt eenduidig uit de oudste bewaarde
brief die betrekking he eft op de bouw, op
11 december 1844 gedateerd en ter begeleiding van het bewuste bouwplan geschreven.33
Het was niet het eerste, zo blijkt daaruit.
In zijn korte epistel maakte de maker namelijk melding van een ouder project, dat
geheel anders was opgezet. Frees was Suys
speciaal in Brussel komen opzoeken om
daarvoor de benodigde ontwerpaanwijzigingen te geven. Op verzoek van de pastoor
had de architect de ruimte voor de kerkgangers aanmerkelijk vergroot, tot ongeveer vierhonderd vierkante meter; met galerijen zou de kerk 2500 personen kunnen
bevatten. De kerkruimte was tevens inwendig met een meter verhoogd, tot 16,80 meter totaal; "l'aspect en sera plus vaste et
plus imp os ant". De altaarruimte was, met
dat allereerste plan vergeleken, nu precies
aan het tegenovergestelde uiteinde gesitueerd; de vanaf de aanvang geplande toren
aan de Spinhuissteeg werd daarentegen
door Suys op die plek gehandhaafd."
Tot dusverre was van enige betrokkenheid van Suys met de hele onderneming

37

Die verklaring kwam er pas na enig aanniets bekend. Tijdens de inlijving van zijn
Vlaamse vaderland bij het Franse keizerrijk dringen en na tussenkomst van de nieuwe
opgeleid in Parijs en Rome, was hij na de aartspriester P.A. Kervel (1782-1846) omdat
totstandkoming van het Verenigd Konink- de pastoor er de noodzaak aanvankelijk
rijk in 1825 als hofarchitect te Brussel in niet van inzag;40 het bestek en de begroting
dienst van koningWillem I getreden, waar- - die 108.000 beliep - lie ten even lang op
zich wachten en konden pas begin februari
bij hij echter in beide koninkrijkshelften
van zich horen liet; zo was hij al in 1820 als 1846 naar het stadsbestuur worden opgehoofddocent bouwkunst aangetreden aan stuurd."
Naast Suys raakte namelijk al vroeg nog
de Academie voor Beeldende Kunsten in
Amsterdam. Na de Belgische Opstand was een tweede bouwkundige bij het project
hij in het zuiden gebleven om zijn ambt ge- betrokken, op z'n laatst in februari 1845:42
woon onder de nieuwe Belgische koning de Noord-Hollandse W~terstaatsopzichter
Leopold I te continueren en vanaf 1835 met Hermanus Hendrik Dansdorp (1788-1873),
een docentschap aan de Brusselse Kunst- een man met al meer dan tien jaar grote eracademie te combineren. In 1838 wegens varing in het bouwen en ontwerpen van
gebrek aan werk eervol van zijn hofbetrek- kerken, al dan niet uit hoofde van zijn
king ontslagen, was hij voortaan op een ambt+" Die had to en een bestek gereed
naar het plan van Suys, dat echter, zoals
particuliere praktijk aangewezen.
De contacten die hij voor de breuk in het Dansdorp zelf op 6 september 1845 in een
noorden had opgebouwd, waren kennelijk schrijven aan de pastoor constateerde, niet
geenszins verflauwd, zodat hij niet aileen overeenkwam met de eerdere opmetingen
op grond waarvan het alIereerste ontwerp
voor de nabij De Star gelegen Franciscanerstatie Mozes & Aaron in de arm was geno- vervaardigd was, zodat de opzichter in deze
brief aankondigde de eerstvolgende dinsmen, maar ook, even later, met hetzelfde
doel in twee andere grote Hollandse ste- dag met de vroegste trein naar Amsterdam
den: voor het ontwerpen van de St. Teresia af te reizen om ter plekke het terrein opvan Avila in Den Haag (1839-'41),35 de St. nieuw op te meten+'
Antonius van Padua in Haarlem (1842Die opmeting bleek voor Dansdorp vol'44)36 en de St. Antonius & Lodewijk (Bos- doende stof op te leveren om zich eind nokantkerk) in Den Haag (1843-'45).37 Daar- vember persoonlijk per post tot "den
bij dan nu dus, als vijfde kerk en Wel.Ed.Heer Suis zeer voornaam architect
te Brussel" (nadere adressering ontbreekt)
hekkensluiter, De Star aan de Amsterdamse
Spinhuissteeg. Het is daarbij zeer wei denk- te wenden, om hem enige kleinere wijzibaar dat de bouwpastoor van de Mozes & gingen in de dispositie van het plan voor te
Aaron, Arnoldus Henricus van Giessen stellen. De kerk zou volgens dat plan buitenwerks 39,75 bij 22,65 meter meten, maar
(1798-1852), zijn augustijnse buurman,
to en die een paar jaar na hem 66k een ar- de opzichter stelde voor de kerk wat minchitect voor een nieuwe kerk no dig had, de der te vergroten, ten gunste van een grotere
pastorie, omdat die voor de bewoners
Vlaming heeft aanbevolen.
(Frees was niet de enige augustijnerpater
Via het departement van Rooms-Katholieke Eredienst en de provinciaal gouver- die aan de statie verbonden was) nu wat
neur belandde het bedoelde rekwest met erg krapjes uitviel.t'' Wat Suys ervan yond,
Suys' ontwerp bij het stadsbestuur, dat de is niet te achterhalen, maar in elk gevalliet
opdracht kreeg om van de pastoor niet ai- het opmaken van het bestek wat langer op
leen een bestek, maar ook zwart op wit een zich wachten, omdat het tekeningenmateverklaring los te krijgen dat men de kerk ge- riaal op grond waarvan de opzichter dit
moest doen, onvolledig was.46
heel voor eigen rekening zou bouwen.P
De vertraging, zo verzekerde even later,
Men had in Den Haag in de loop der jaren
namelijk de nodige negatieve ervaring op- na ontvangst van deze bescheiden, het
gedaan met aanvragen achteraf om finan- stadsbestuur de ongeduldig wachtende
dele ondersteuning ter voltooiing van half- gouverneur, was niet te wijten aan de rekafgebouwde kerken, "aan welke wei eens is westranten, maar aan degene die het bemoeten worden toegegeven, wilde men de stek vervaardigen moest, "zynde het plan
begonnen werken niet onvoltooid en de . door eenen vreemden ontworpen"?? - de
gemeenten verstoken laten blyven van de naam van Suys blijft in de ambtelijke stukvereischte gelegenheid tot uitoefening der ken voorlopig ongenoemd. Het bouwplan
eeredienst of huisvesting van haren her- is niet bewaard gebleven, maar het bestek
der".39
vermoedelijk wel.48 Daaraan valt te ontle-
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nen dat we te do en hebben met een drieschepige kerk van 38,84 bij 23,34 meter,
met een uitbouw van 7_ bij bijna 6 meter
naar het Rusland; inwendig zou het koepelgewelf over de middenbeuk zich op 16,80
meter boven de vloer bevinden. De 17 meter hoge voorgevel aan de Spinhuissteeg
zou onder in rustica, boven met grote Ioni- .
sche pilasters worden uitgevoerd, terwijl de
portaaluitbouw aan het Rusland een zelfde
horizontale tweedeling
zou kennen en
door een fronton zou worden bekroond,
"waarop vervolgens
de toren geplaatst
moet worden": die was dus intussen toch
naar de andere zijde verhulsd.v'
Het was nu in elk geval tijd om het
oordeel te horen van de hoofdingenieur
van Rijkswaterstaat,
Etienne de Kruyff
(1790-1860),50
die bij zulke gelegenheden
standaard werd ingeschakeld.s- De hoofdingenieur
schoof de hem toegezonden
bouwkundige
stukken door naar een ondergeschikte, Iohan Godardt van Gendt
(1803-1875), sinds 1840 arrondissementsingenieur te Amsterdam - en directe chef
van Dansdorp. Die oordeelde in zijn rapport van 22 februari 1846 niet onverdeeld
positief. Zo yond hij de nis voor het hoogaltaar naar verhouding tot de breedte te diep,
endat deze slecht verlicht werd doordat er
maar een venster was aangebracht; ook de

twee zijaitaren in het middens chip waren
slecht geplaatst en zouden volgens hem in
de zijbeuken moeten worden ondergebracht.F
Het exterieur kon de toets der kritiek
eveneens niet zonder meer doorstaan; zo
meende Van Gendt "dat de gevel der kerk
naar de zijde van de Spinhuis Steeg wei
kostbaar is, doch overigens, door deszelfs
onregelmatigheid en door de ongepastheid
van den klein en ingang met lichtraam
daarboven die onder den dub belen pilaster
is aangebragt, veel te wenschen overlaat.
Dat de toren bij den ingang aan het Rusland tusschen particuliere huizen geplaatst
een zonderling effect zal doen en tegen de
regelen der bouwkunde strijdt zoo wei omdat de Dorische brde boven de Ionische is
aangebragt, als omdat de spits niet bij
dezen bouwtrant past"53 - een wei zeer
ernstige misser voor een zo gerenommeerd
architect als Suys. Daarnaast had de ingenieur kritiek op de constructie van de toren, die "tot aan de spits [behoorde] te worden opgemetseld".
Los daarvan kon het plan sowieso niet
worden goedgekeurd, omdat de tekeningen in veel opzichten noch met het bestek,
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noch met het bouwterrein correspondeerden, wat uiteraard bij een poging tot uitvoering van het plan onvermijdelijk in veel
problemen resulteren moest. Van Gendt
had dat ook al aan pastoor Frees duidelijk
gemaakt, die daarop beloofd had aan zijn
bezwaren tegemoet te kornen, wat overigens meteen ook zeer goed in een (welkome) kostenreductie zou kunnen resulteren.
In afwachting van die verbeterde plannen zou men wei alvast het hei- en funderingswerk kunnen aanbesteden, want de
omvang van het bouwterrein lag immers
vast.54
Via hoofdingenieur, gouverneur en
stadsbestuur kreeg de bouwcommissie op
2 maart 1846 ook officieel die opdracht"
voor de pastoor en de zijnen was dat reden
om te besluiten "een geheel omgewerkt
ontwerp tot eene te bouwen kerk [ ... ] in te
dienen''P" Dat geheel omgewerkte ontwerp
kon Frees op 30 april 1846 naar minister
J.B. van Son (1804-1876) van Rooms-Katholieke Eredienst sturen.F
Suys was daartoe naar de opzet van het
allereerste ontwerp teruggekeerd, wat betekende dat de binnenruimte door koepelgewelven overdekt was en de galerijen zich
slechts tot de tweede zuil uitstrekten. Aan
de Spinhuissteeg waren de beide portalen
nu op gelijke afstand van het respectievelijke uiteinde van de gevel geplaatst, waarmee de door Van Gendt zo bekritiseerde
onregelmatigheid verdwenen was; de bovenverdieping van de kleine toren aan het
Rusland was nu conform de klassieke beginselen niet met Dorische, maar met Korinthische pilasters versierd. Maar de spits
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Bouwtekening De Star
(gevelaanzicht aan de
Spinhuissteeg)

Interieur van De Star

had Suys gehandhaafd. Zes (helaas niet bewaard gebleven) begeleidende tekeningen
toonden deze nieuwste versie van het
bouwproject.s"
De pastoor had daarop na raadpleging
van Dansdorp namens zijn bouwcommissie kunnen meedelen dat dit nieuwe ontwerp zeker in de smaak viel, maar was toch
nog met nieuwe wijzigingen gekomen, ondermeer een verdere systematisering van
de vensterdispositie aan de Spinhuissteeg
betreffende, terwijl voorts voorlopig de galerijen over de lengte achterwege zouden
blijven en daarvoor de overdwarse tribune
tegenover de (in de richting van de Oudezijds Achterburgwal gelegen) uitbouw voor
het altaar dieper zou worden; een klein bijgevoegd schetsje gaf het nieuwe concept
aan. Nog belangrijker: ook de toren aan het
Rusland was komen te vervallen, "zoowel
om de bedenking welke de Heer Ingenieur
in zyn raport aan het gouvernement gemaakt als ook omdat wy over dien grond
niet voor Mei 1847 kunnen beschikken als
nog om de kosten", Men moest zich aan die
zijde dus met een bescheidener ingangspartij tevreden stellen.P Opnieuw had Suys
daarop de bouwtekeningen keurig aangepast, en Dansdorp daarop de zijne.60
De bouwcommissie verklaarde in haar
schrijven aan het departement dit jongste
plan, waarin de bezwaren van de ingenieur
uit de weg waren geruimd, zelf ook "in veele
opzigten verkiezelyker boven het andere" te
achtenf" Bijgevoegd werden vijf transparanten met bouwtekeningen, waarnaar de
kerk later ook inderdaad (tenminste in
hoofdlijnen) is gebouwd.P Die tonen een
eenvoudige bakstenen driebeukige halle-
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kerk van drie traveeen in de geest van de naburige Mozes & Aaronkerk met kale, door
rondgesloten
maaswerkvensters
gelede
buitenwanden. Inwendig schragen vier Korinthische zuilen, door bogen verbonden,
de gestuukte koepelgewelven. Een door eigen zuiltjes geschraagde tribune bevindt
zich nog steeds aan de oostzijde, tegenover
de in het westen geplaatste altaaruitbouw.
De gevel aan de Spinhuissteeg, die als enige
deel van de kerk tot op heden (zij het in
enigszins verminkte staat) bewaard is gebleven, bestaat uit twee hprizontale zones,
de onderste in zwaar blokwerk uitgevoerd
en slechts door twee rechthoekige portalen
doorbroken, de bovenste met de grote
rondboogramen tussen hoge Ionische pilasters, die aan de uiteinden zijn verdubbeld. Een zwaar hoofdgestel sluit de compositie af. Het bewaarde gedrukte bestek,
dat van aanmerkelijk later datum is,63 geeft
als maten: 31,74 bij 22,09 meter, met een totale uitwendige hoogte van 19,90 meter
voor de Spinhuissteeggevel, 25,80 meter tot
de daknok.
Op het gebouwde eindresultaat zouden
de Bouwkundige Bijdragen al in 1847 een
voorschot nemen door de publicatie van het
volgende korte bericht, waarbij het enthousiasme van de anonieme berichtgever - in
zekere zin de ministeriele fusieplannen van
weleer echoend - duidelijk niet overhoudt:
"De R.C.Kerk De Star, in de Spinhuissteeg,
zal men afbreken, om op dezelfde plaats
eene nieuwe kerk te bouwen; de inwendige
ruimte wordt vergroot door eenige daarbij
gelegene huizen, welke bereids gedeeltelijk
zijn opgeruimd. De ligging van het terrein
kon men met reden beter wenschen; het
zijfront zal zich in genoemde steeg vertoonen, en het koor, evenals de eigenlyke
hoofdingang, zal door woonhuizen worden
ingesloten. Het is eene algemeen bekende
waarheid, dat in onze hoofdstad geene enkele Roomsche kerk bestaat, welke niet
voor eene gestrenge kritiek vatbaar zij;
wanneer deze kerk zal voltrokken wezen;
zal ook zij het aantal kunstlooze kerken niet
verminderen. Waarom toch verspillen die
gemeenten op deze wijze hare middelen,
en wanneer zullen zij begrijpen, dat alleen
door algemeene medewerking en gezamenlijke inspanning van krachten, het mo'gelijk zij eene goede, doelmatige, aan de
vereischten der kunst beantwoordende,
katholijke kerk te doen verrijzen?".64
Ook de bovengenoemde stukken volgden
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bezwaren.f" Op 14 april 1848 werd de
nieuwbouw, die inmiddels nog maar op
80.700 bleek te zijn begroot, voor 86.500 bij
De laatste meldde tevreden dat deze hem Pieter Quant uit Den Helder aanbesteed.?"
na enig onderhandelen werd die som tot
"voorgekornen zyn vry wei aan het beoogDe bouw verliep
de doel te kunnen beantwoorden'.s" en 84.000 teruggebracht."
verder zonder problem en en voorspoedaarmee was, omdat aile overige betrokkenen zich daarbij aansloten, de zaak feitelijk . dig,78 en medio oktober waren de werkrond:67 op 27 mei 1846 gafministerVan Son zaamheden nagenoeg voltooid - aileen "de
toestemming voor sloop en nieuwbouw localiteit voor het altaar moet later aan de
conform ingediend bouwplan. Zij het op kerk worden aangetrokken en de gaanderij
een voorwaarde: mits de kosten - volgens met het koor en toebehooren nog worden
de desbetreffende dispositie nog steeds op daargesteld, alvorens dit werk zyn beslag
zal hebben verkregen; het kerkbestuur zal
108.000 begroot, maar dat bedrag was vermoedelijk intussen door het schrappen van hiermede verwijlen tot dat de middelen
ondermeer de toren achterhaald - geheel daarvoor voorhanden zijn"_79 Dat gebeurde
door de belanghebbenden zouden worden dus pas ettelijke jaren later.
De inwijding van de nieuwe kerk yond
gedragen en een en ander onder toezicht
van Rijkswaterstaat zou geschieden.s"
24 september 1849 plaats; met de meubile"welk toezicht", zoals het stadsbestuur ver- ring en de inbouwvan de zangtribune door
de Amsterdamse architect Isaac Warnsinck
volgens de bouwcommissie liet weten,
(1811-1857) in 1852-'53 kwamen de werk"zich echter niet verder zal kunnen uitzaamheden tot een voorlopig eind.80 Tijstrekken dan tot het van tijd tot tijd opnemen van het werk, wanneer zulks noodig dens de bouw hadden de augustijnen de
zal worden bevonden'<" Daarmee werd oude pastorie moeten verlaten, om naar
vervolgens door de hoofdingenieur ingeni- een huurhuis aan de Raamgracht uit te wijeur Van Gendt belast.?? Op 12 augustus
ken; pas in 1851 kon Frees aan de Spinhuissteeg een pand verwerven dat als nieuwe
1846 verleende het stadsbestuur toestemming de woonhuizen te slop en, waarvan pastorie kon dienen. Op 1 januari 1857
het grondstuk voor de bouw van de nieuwe werd De Star als uitvloeisel van het herstel
van de bisschoppelijke hierarchic tot zelfgrotere kerk benodigd was.?'
Vervolgens gebeurde er om onduidelijke standige parochie verheven; pas na de
redenen negen maanden niets. Pas op 20 dood van Frees in 1860 zette vervolgens
mei van het volgend jaar werd het hei- en diens opvolger Ambrosius Hoorneman
(1818-1889). sinds 1841 als kapelaan aan de
funderingswerk, op 10.551 begroot, voor
kerk verbonden, met de bouw van de nieu9.797 bij J.J. Usi uit Amsterdam aanbesteed;72 in de herfst was dit gereed." Ook we hoofdingang naar het Rusland en doopkapel in 1863-'64 de kroon op het werk.s!
daarna duurde het nog een tijd, voordat
met de eigenlijke opbouw kon worden beHoewel in 1860 nog even de zoon van Suys,
Leon Pierre (1823-1887), geraadpleegd
gonnen. Niet eerder dan op 20 februari
1848 stuurde de bouwcommissie van De werd,8Z ging die opdracht naar de NederStar, conform de rninisteriele dispositie van lander Van den Brink.
27 mei, tekening en bestek naar de hoofdingenieur. Daarbij schreef zij ondermeer: Thomas H. von der Dunk (1961). cultuur"tevens is het ons niet ondienstig voor- historicus en publicist, promoveerde in
gekomen, UHEdG voors'hands te ken- 1994 in Leiden op 'Das deutsche Denkmal'
(handelseditie 1999). Hij publiceert over de
nen te geven, dat gedacht bestek is opgemaakt door den Heer architect Suijs in Nederlandse en Europese (architectuurtgeoverleg met den-Heer architect Dansdorp
schiedenis van de vijftiende tot de zeventiende eeuw met als een van de specialisanaar het vroeger bij opgemelde beschikties: de kerk(bouw)politiek in Nederland in
king goedgekeurde plan, en de Heer Arrondissements Ingenieur alhier met den in- de eerste helft van de negentiende eeuw.
houd van hetzelve voorlopig reeds is Adres: Nieuwe Hoogstraat 38,1011 HGAmbekend, en de Heer Dansdorp by magte al- sterdam; e-mail: thvddunk@planet.nl.
Ie verlangd wordende inlichtingen te geven", zodat zij geen grote bezwaren van de NOTEN:
hoofdingenieur tegen het bestek verwachtte_74
Gebruikte afkortingen:
Archief Augustijnen (in Eindhoven)
De hoofdingenieur had inderdaad geen M

de in deze dagen gebruikelijke adviseringsroute van minister via gouverneur en hoofdingenieur naar ingenieur, en weer terug.6S
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Aartspriester (archief in Haarlem)
Algemene Secretarie (archief in
GM)
B&W Burgemeester en wethouders
BC
Bouwcommissie
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Commissaris
G
Gouverneur
GAA Gemeentearchief Amsterdam
HI
Hoofdingenieur
I
Ingenieur
K
Koning
Min
Minister
Opz
Opzichter
P
Pastoor
PA
Parochiearchief (in GM)
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Provinciaal Bestuur (archief in
Haarlem)
PW
Publieke Werken (archief in GM)
RKE Departement voor R.K.Eredienst
(archief in Den Haag)
RW
Rijkswaterstaat (archief in Haarlem)
Srm
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bestemd was, met name genoemd. Over B. de Greef,
de zoon van zijn voorganger als stadsarchitect Jan de
Greef (1784-1834), zie summier: H.J.E de Roy van
Zuydewijn, Amsterdamse bouuikunst 1815-1940,
Amsterdam 1969, 36-37; I. Jager, Hoofdstad in gebreke. Manoeuureren met publieke werken in Amsterdam 1851-1901, Rotterdam 2002, 254-255.
29. Request P & BC aan K, 15-5-1845, bijl. bij briefp &
BC aan Min, 29-5-1845, RKE 578: 2-6-1845 no. 5 (ook
als bijl. bij brief G aan HI no. 1310, 14-2-1846, RW
164: 282; ook in AA 4341).
30. Zie Kadastrale Minuutplan van 1832, blad Gl (in
Top.Atlas GAA). Kort na Disp. Min no. 811057, 27-51846, RKE 589: 27-5-1846 no. 6, waarin deze ook
voorkomen, vindt kennelijk een kadastrale omnummering plaats, want vanaf brief P aan B&W, 24-71846, AS (GAA 5181) 1133: 7119, is er sprake van de
percelen 2358, 2359, 2360, 2361 en 2362 aan de Spinhuissteeg, en 2358 aan het Rusland. Zie ook brief
Com PW aan B&W no. 740, 6-8-1846, met brief Srm
aan Com PW, 3-8-1846, beide in PW (GAA 5179) 822;
en besluit B&W no. 7582, 12-8-1846, AS (GAA 5181)
1134.

21.
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Aldus in het rekwest.
Over hem tot dusverre slechts summier: P. Saintenoy, lemma Suys in Bibliographie Nationale de Belgique, deel XXIv, Brussel1929, 335-345; M.D. Ozinga,
lemma Suys in U. Thieme en E Becker, Allgemeines
Lexikon der Bildenden Kiinstler VOIl der Antike bis
zur Gegeruuart, deel XXXII, Leipzig 1938, 329; J. Faber, "Tilleman Francois Suys 1783-1861. Een biogra. fische schets van de architect van de Mozes & Aaronkerk te Amsterdam", in: De Sluitsteen, 3 (1987) no. 3,
3-9; dez., lemma Suys in Nationaal Biografiscn Woordenboek, deel XII, Brussel 1987, 718-724; A. Willis,
lemma Suys in J. Turner (uitg.), The Dictionary of Art,
deel XXX, London 1996, 47.
33. Brief Suys aan P, 11-12-1844,
AA 4345. De brief is
weliswaar slechts ondertekend met 'Suys' (zonder
voornaam), zodat het hier ook zijn (in noot 11 al genoemde) zoon Leon Pierre Suys, zou kunnen betreffen, maar later dragen een paar Brusselse brieven
aan de pastoor, aanwezig in AA 4346, de expliciete
ondertekening (in een ander handschrift) met de
voornaam van de zoon, zodat het hier om de vader
moetgaan.
34. Ibidem.
35. Daarover: P.G. Bongaerts S.]., De St. Teresia-kerk,
weleer de koninklijke kapel van Spanje. Hare geschiedenis, in verband met de lotgevallen der katholieke
godsdienst ell de werkzaamheden der societeit vall Jesus, in en om 's-Grauenhage, Den Haag 1866, 124131; P. Zwart, 'Het Katholicisme bij het begin, gedurende den loop en aan het einde der 19de eeuw', in:
Bijdragen en Mededeelingen Die Haghe, 1901, 274277; P. Albers S.J., De Sinte Teresia-Kerk op Het Hooge
Westeinde te 's-Grauenhage, voorheen de Spaansche
Kapel en de Kerk van Spanje genoemd. Beknopte Geschiedenis naar aanleiding van haar Diamanten jubelfeest 1841-1916, Den Haag 1916, 171-197; P.C.J.
van Dael, "De prachtige, zeer ruirne, nieuw gebouwde kerk', De H. Teresia van Avila te Den Haag', in: Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken, no. 35
(1992) 3-24.
36. Voor deze kerk: E. de Graaf, Honderd Iaren. Geschiedenis der Parochiekerk van den H. Antonius vall
Padua te Haarlem, 1844-1944, Haarlem 1944,17-57
(met hoog leutergehalte); W. Helversteijn, Sint Antonius van Padua. Honderduijftig jaar Groenmarktkerk
te Haarlem (Haarlemse miniaturen deel 31), Haarlem 1994, 28-30.
37. Volgens Rosenberg, kerkelijke boutukunst, 109;
en L.A.M. Goossens O.EM. en M.H.M. Marijs, De
Boskant. De geschiedenis van de franciscanenkerk in
de Haagse binnenstad, Den Haag ca.1984, 7. Over de
kerk voorts L.J.J. Hageraats, 'Frankrijks kerk', in:
Haagsch laarboekje, 7 (1895) 90-93. Volgens hem, p.
92, en Kalf, Katholieke kerken, 269-270, echter naar
ontwerp van W. van der Horst. Zwart, 'Katholicisme',
272-274, noemt geen architect.
38. Zie briefP & BC aan Min, 29-5-1845, RKE 578: 26-1845 no. 5 (ook in AA 4345); brief G aan B&W no.
4648, 12-6-1845, PB 2253.
39. Aldus in brief Min aan G no. 6/1563, 22-7-1845,
RKE579.
40. Zie brief BC aan B&W, 9-7-1845, bijl bij brief G
aan Min no. 25/5655, 17-7-1845, RKE 579: 18-7-1845
no. 3; briefB&Waan G no. 6672,14-7-1845,
PB 2255:
15-7-1845; briefG aan Min no. 5655,17-7-1845, PB
2257; brief Min aan G no. 6/1563, 22-7-1845, RKE
579; brief G aan AP no. 5876, 25-7-1845, PB 2257;
31.

32.
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brief AP aan G no. 337,1-8-1845, PB 2258: 2-8-1845;
briefP & BC aan B&W, 6-2-1846, AS (GM5181) 1121:
1422. Hierop hebben ook betrekking de brief van
A.J.L.M. Lux (uit Den Haag) aan P, 22-7-1845; van AP
aan P, 30-7 -1845; van P aan (verm.) AJ.L.M. Lux, 1-81845 (alledrie in M 4345).
41. Brief P & BC aan B&W, 6-2-1846, AS (GM 5181)
1121: 1422.
42. Blijkens "Declaratie van den Architect H.H.Dansdorp wegens het zamenstellen van bouwkundigen
stukken tot bouwing eener nieuwe Katholyke Kerk,
tusschen de Spinhuissteeg en het Rusland te Amsterdarn", z.d., ingevoegd aan het begin van 1846, M 4345.
43. Over hem: T.H. von der Dunk, 'Dibbets en Dansdorp. 1\vee Waterstaatsambtenaren
als kerkenbouwers in het tweede kwart van de negentiende eeuw',
in: De Sluitsteen; 4 (1988) 97-102; A.J. Looyenga, Van
Waterstaatskerk tot Kathedraal. De St. Iosephskerk te
Haarlem en het werk van de Waterstaatsarchitect
H.H. Dansdorp (Haerlem Reeks nr. 11), Haarlem
1990, 20-72. Looyenga noemt daarbij De Star in het
geheel niet. D'Ailly, 'Het Rusland', 74, die Dansdorp
in een later stadium zal noernen, situeert hem foutief in Belgie.
44. Brief Opz aan P, 6-9-1845, M 4345.
45. BriefOpz aan Suys, 27-11-1845, M 4345.
46. BriefOpz aan P, 14-1-1846,
M 4345.
47. Brief B&W aan G no. 1422, 11-2-1846,
bijl. bij
brief HI aan G no. 317, 23-2-1846, PB 2284: 24-2-1846
(ook als bijl. bij brief G aan HI no. 1310, 14-2-1846,
RW 184: 282; ook in AS (GM 5181) 1121).
48. Het desbetreffende bestek moet datgene zijn dat
onder de titel "Bestek en voorwaarden waarnaar zal
worden aanbesteed de vernieuwing en vergroting
van het kerkgebouw, genaamd de Ster, staande aan
de Spinhuissteeg te Amsterdam ten dienste voor de
Roomsch katholieke bevolklng van gemelde stad"
(132 pagina's) bewaard is in M 4340, aangezien
daarin de toren al naar her Rusland is verplaatst.
49. Ibidem, art.I, 7-9.
50. BriefG aan HI no. 1310, 14-2-1846, PB 2285 (ook
in RW 184: 282).
51. Voor de rol van Rijkswaterstaat bij de kerkbouw
in Noord-Holland: T.P.M. van der Fluit, 'De Waterstaat en de kerkbouw in Noord-Holland in de 19de
eeuw', in: Opening van zaken. Zes historische opstellen ter gelegenheid van de opening van het nieuuie
Rijksarchief in Noord-Holland, Haarlem 1983, 77101; zie voorts, in algemene zin: T.H. von der Dunk,
'Wat er staat is zelden Waterstaat. Overheidsbemoeienis bij de vormgeving van katholieke kerkgebouwen in Gelderland in het tweede kwart van de negentiende eeuw', in: Bulletin van de KN.O.B., 91
(1992) no. 1, 1-14.
52. Brief I aan HI no. 72, 22-2-1846,
RW 184: 316. Ook
als bijl. bij brief G aan Min no. 25/2853, 4-4-1846,
RKE 588: 6-4-1846 no .6; ook als bijl. bij brief HI aan
G no. 317, 23-2-1846, PB 2284: 24-2-1846; ook als bijl.
bij brief G aan B&W no. 1665, 26-2-1846, AS (GM
5181) 1122: 2182; ook als bijl. bij briefB&Waan BC,
2-3-1846, M 4345.
53. Ibidem. Vgl. ook d'Ailly, 'Het Rusland', 74.
54. Ibidem.
55. Brief HI aan G no. 317, 23-2-1846, PB 2284: 24-21846; briefG aan B&W no. 1665, 26-2-1846, PB 2285;
brief B&W aan P & BC no. 2182, 2-3-1846, AS (GM
5181) 1122 (ook in M 4345).
56. Briefp & BC aan B&W, 28-3-1846, AS (GM 5181)
1125: 3301. Zie voorts: brief B&W aan G no. 3301. 1-
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4-1846, PB 2290: 2-4-1846; brief G aan Min no. 2853,
4-4-1846, RKE 588: 6-4-1846 no. 6; Disp Min no.
11/801, 17-4-1846, RKE 588 (ook in M 4345).
57. Briefp aan Min, 30-4-1846, RKE 589: 2-5-1846
no.
8 (ook als bijl. bij brief G aan HI no. 3729, 5-5-1846,
RW 185: 883; ook in M 4345).
58. Zie briefSuys aan P, 9-3-1846, M 4345. De zes bedoelde bladen zijn: "1. Plan de I'Eglise; 2. Coupe vers
le lube, et facade vers le Rusland; 3. Coupe vers l'autel; 4. Facade vers le Spinhuys Steeg; 5. Coupe sur le
plafondeur de l'Eglise: 6. Un detail du mur de la facade principale, et des piedestaux et vases de colonnes
pouvent servir it donner les epaisseurs des murs de
fondation", Zie ook de brief van Leon Suys aan P, 2-31846, M 4345.
59. Brief P aan Suys, 27-3-1846, M 4345. Vgl. ook, in
dezelfde geest, de nooit verstuurde concept-brief
van Opz aan Suys, 20-3-1846, M 4345.
60. Brief Suys aan P, 8-4-1846, M 4345; brief Suys aan
0, 15-4-1846, M 4345, ter begeleiding van vier tekeningen ("Ie plan, la facade principale, la coupe sur la
longueur et deux coupes sur la largeur"): brief Opz
aan P, 18-4-1846, M 4345; briefOpz aan P. 29-4-1846,
M4345.
61. Brief P aan Min, 30-4-1846, RKE 589: 2-5-1846 no.
8 (ook als bijl. bij briefG aan HI no. 3729, 5-5-1846,
RW 185: 883; ook in M 4345).
62. Vijf transparanten als bijlage bij brief P aan Min,
30-4-1846, RKE 589: 2-5-1846 no. 8. Getiteld: "A. Opstand der kerk naar de Spinhuissteeg; B. Doorsnede
op de diepte der kerk; C. Plan der kerk; D. Doorsnede
op de breedte der kerk naar den Altaar. Doorsnede
op de breedte der kerk naar den lube: E. Teekening
voorstellende de situatie van het Kerkgebouw genaamd de Ster te Amsterdam."
63. Aanwezig in M 4346, getekend door Dansdorp,
met vermelding van de besteding op 14-4-1848, al
door d'Ailly, 'Het Rusland', 73, vermeld.
64. In de rubriek 'Binnenlandsche
Berigten', in:
Boutokundige Bijdragen, 4 (1847) 262.
65. Zie briefOpz aan P, 3-5-1846, M4346; briefG aan
HI no. 3729, 5-5-1846, PB 2297; brief HI aan I no. 884,
6-5-1846, RW 185.
66. Brief I aan HI no. 172,9-5-1846,
RW 185: 958.
67. Brief HI aan G no. 961,12-5-1846,
RW 185; briefG
aan AP no. 3989, 16-5-1846, PB 2297; brief AP aan G
no. 212, 19-5-1846, PB 2295: 20-5-1846; brief G aan
Min no. 4200, 23-5-1846, RKE 589: 25-5-1846 no. 4.
68. Disp Min no. 811057, 27-5-1846, RKE 589: 27-51846 no. 6 (ook in PB 2296: 28-5-1846; AP 21; M
4346). Zie voorts: brief G aan HI en B&W no. 4394,
30-5-1846, PB 2297.
69. Brief B&W aan P & BC no. 5342, 2-6-1846, AS
(GM5181) 1129.
70. Brief I'll aan I no.1141,
1-6-1846, RW 186.
71. Besluit B&W no. 7582,12-8-1846,
AS (GM 5181)
1134. Ook als bijl. bij brief Com PWaan B&Wno. 740,
6-8-1846, in PW (GM5179) 822; ookinM4346.
72. Briefl aan I'll no. 159,22-5-1847, RW 191. Zie ook:
brief I'll aan G no. 1063, 25-5-1847, PB 2344: 26-51847; briefG aan Min no. 4039, 28-5-1847, RKE 601:
29-5-1847 no. 2.
73. Blijkens brief! aan HI no. 122, 14-4-1848, RW 197:
717.
74. Briefp & BC aan I'll, 20-2-1848, RW 196: 396.
75. Brief I'll aan P & BC no 402, 6-3-1848, RW 196.
76. Brief I aan HI no. 122, 14-4-1848, RW 197: 717. Zie
voorts: brief I'll aan G no. 718, 15-4-1848, PB 2387:
16-4-1848. Zie ook gedrukt bestek met zes aanne-
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mersbriefjes, met van 84.000 tot 120.000 uiteenlopend bod, in AA 4346.
77. Brief I aan HI no. 136, RW 197: 789. Zie ook: brief
HI aan G no. 790, 22-4-1848, PB 2387: 23-4-1848;
brief G aan Min no. 3231, 27-4-1848, RKE 612: 29-41848 no. 3.
78. Vgl. voor voortgangsbericht
brief I aan HI no.
312,9-9-1848, RW200: 2019; brief HI aan G no. 2028,
12-9-1848, RW 200; brief G aan Min no. 7170, 15-91848, RKE 617: 18-9-1848 no. 3.
79. Aldus in brief HI aan G no. 2229, 13-10-1849, PB
2459: 14-10-1849.
80. Voor Warnsinck summier: De Roy van Zuydewijn,
Amsterdamse bouuikunst, 52; H.P.R. Rosenberg, De
J9de-eeuwse kerkelijke bouiokunst in Nederland,

Den Haag 1972, 111. Warnsincks me est opvalJende
'eigen' kerk was de Hervormde Kerk in Wilhelminadorp op Zuid-Beveland (1840-'41); daarover: G.J. Lepoeter, 'De Nederlandse Hervormde Kerk te Wilhelminadorp', in: Bulletin van de Stichting Oude
Zeeuuise Kerken, no. 25 (1990) 10-16.
81. Voor het voorgaande het opstel van C.J.B. Lindeman, 'De Augustijnenstatie De Star te Amsterdam',
'typoscript, z.pl., z.j.,17-19, in AA 4375.
82. Blijkens brieven van Suys aan P, 25-5-1860 en 247-1860, PA (GAA 542) 88. Voor Leon Suys zie lemma
van P. Santenoy in Bibliographie Nationale de Belgique, deel XXIv, Brussel1929, 333-334; lemma in Thieme & Becker, Allgemeines Lexikon, XXXII, p.328; lemma van A. Willis in Turner, Dictionary of Art, XXX, 47.

EVENEMENTEN
Iconoclash. Struggle for
Religious Identity
Van woensdag 24 tot en met vrijdag 26 augustus 2005 organiseert de Onderzoeksgroep
Kerkgeschiedenis van de Universiteit Utrecht en de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht een tweede congres rondom beeldcultuur en identiteit binnen het Iudaisme, Christendom en de Islam en anders-religieuze tradities. Het eerste congres
was gewijd aan de Religious Identity and the Problem of Historical Foundation. Bij het
nu te houden tweede congres zal de focus gericht zijn op iconoclastische controversen
and hun uitwerking op het proces van de creatie van religieuze identiteit. De organisatoren werken samen binnen het programma Identity in the Making. Het programma
telt vier hoofdthema's: 1. Iconoclash. Struggle for Religious Identity (op woensdag); 2.
Tension between Image and Word in Judaism, Christianity and Islam. A Phaenomenological Approach (op donderdag): 3. Prohibition of Images (ook op donderdag); 4.
Beeldenstorm in de Lage Landen (op vrijdag). Voor nadere informatie over de titels van
de lezingen, tijdstippen en locaties, alsmede inschrijving: Theologische Faculteit
Utrecht, INTEGON, Karin Hens, Heidelberglaan 2, 3581 CS Utrecht, tel.nrs. 031302531998,031-641245571, khens@theo.uu.nI. Zie ook: www.theo.uu.nl (nieuws en
agenda)
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Vorming en zelfbeeld van Frans van Lith SJ (1863-1926),
pionier van de Javanen-missie

"Een bestemming die al mijn idealen doodde"
Gian Ackermans
rans van Lith behoort tot de opmerkelijkste figuren in de geschiedenis
van de Nederlandse missiebeweging.
Als priester - lid van de jezuietenorde sinds 1896 op Java werkzaam, gaf hij de
aanzet tot een koerswijziging in de missionaire strategie van zijn orde in het toenmalige Nederlands Oost-Indie.! Terwijl zijn
confraters er sinds hun aankomst in 1859
vooral werkzaam waren geweest onder Europeanen en zogenaamde Indische Nederlanders, orienteerde Van Lith zich al snel
nadrukkelijk op de autochtone bevolking.
Hij verdiepte zich in de Javaanse taal en
cultuur om effectiever te kunnen missionereno Ook zorgde hij voor de opleiding van
autochtone onderwijzers en maakte een
begin met de vorming van toekomstige
priesters uit het eigen volk. In eigen kring
hebben zijn initiatieven destijds herhaaldelijk weerstand opgeroepen, maar nadien
is hij door zijn medebroeders met ere
"stichter van de missie in midden-Java" genoemd. Tegen de achtergrond van het proces van indonesianisatie (de lokale variant
van inculturatie), dat de katholieke kerk in
het huidige Indonesie sinds de onafhanke-

P

lijkheid heeft doorgemaakt, kunnen zijn
initiatieven achteraf als richtinggevend
voor latere ontwikkelingen worden beschouwd.f Frans van Ljth is op 9 januari
1926 overleden en werd begraven in Muntilan, waar hij vele jaren gewerkt had.
In dit artikel beschrijf ik de vormingsjaren van de jezuiet Van Lith, vanaf zijn intrede in de Societeit in 1881 tot zijn vertrek
naar Java in 1896. In dat traject, dat zowel in
zijn lange duur als fasering typerend was
(en in belangrijke mate nog is) voor jezuieten, lag soms het accent op de spirituele,
soms op de intellectuele vorming. In de
voor huidige begrippen wat hagiografische
levensbeschrijving uit 1952 door Leopold
van Rijckevorsel SJ (1884-1955), die zijn oudere medebroeder op Java nog gekend had,
ligt het accent begrijpelijkerwijs vooral op
de Javaanse periode," ZelfheeftVan Lith later uitgesproken denkbeelden ontwikkeld
en geventileerd over de vorming van toekomstige missionarissen. Hoe is zijn eigen
opleiding verlopen en hoe heeft zich zijn
zelfbeeld als jezuiet en missionaris destijds
ontwikkeld?
Noviciaat en junioraat in Grave

Frans van Lith SJ
(1863-1929).

Frans van Lith werd geboren op 17 mei
1863 in Oirschot als zoon van Wilhelmus
van Lith (1828-1880) en Agatha Maria van
deer) Mark (1826-1908).4 Zijn vader was
deurwaarder, een beroep dat ook grootvader Franciscus van Lith had uitgeoefend.
Frans volgde de vierjaarse Normaalschool
in Eindhoven, maar maakte deze opleiding
niet af. Met het oog op de overgang naar
een opleiding voor het priesterschap, wisseide hij naar de Latijnse School in Gemert," Daar bleefhij twee jaar, maar rondde wei de cursus af.6 Op 26 september 1881
trad hij in bij de jezuieten in 'Mariendaal'
bij Grave. Mariendaal was sinds 1865 het
novicaatshuis van de Nederlandse provincie. De orde trok in Nederland destijds
vooral kandidaten uit Noord- Brabant."
Het noviciaat beoogde een initiatie in de
spiritualiteit en de gebruiken van de Societeit, gaf de kandidaat de gelegenheid zijn

roeping te onderzoeken, fungeerde echter
ook uitdrukkelijk als 'screening' door de orde. De gang van zaken in het noviciaat was
voor de hele orde vastgelegd en bouwde
voort op de eigen traditie van geestelijke
leiding. Beide partijen hadden vooralsnog geen wederzijdse verplichting.
Het
stond de kandidaat vrij te vertrekken. Wie .
echter in de ogen van de oversten niet voldeed, kon - ongeacht zijn eigen motivatie - prompt worden weggestuurd.
In de
Societeit duurde deze initiatie twee jaar, in
andere religieuze gemeenschappen werd
meestal met een eenjarig noviciaat volstaan. Na afloop legde de kandidaat geloften af, waardoor een levenslange verbinding tussen religieus en orde tot stand
kwarn."
Enkele weken na aankomst in Mariendaal kreeg elke novice de opdracht de ontwikkeling van zijn roeping beknopt (anderhalf kantje, in het latijn) op te schrijven een gebruik dat ook wei in andere religieuze gemeenschappen
he eft bestaan. Deze

historiae vocationis zijn gelukkig bewaard
gebleven. Aan het eind van dit artikel is de
transcriptie van Van Liths historia als bijlage opgenomen. Hij vertelt er hoe hij op z'n
twaalfde door het kloosterleven gegrepen
werd via de lectuur van de 'Bloem en van
den H. Franciscus', een verzameling verhalen rond Franciscus van Assisi.? Het aanvankelijke enthousiasme hield echter geen
stand, en hij begreep ook wei waarorn,
want zijn verlangen had er zozeer niet in
bestaan Gods wil te volbrengen dan wei
een tweede Franciscus te worden (dat wil
zeggen: net zo beroemd). Intussen had hij
wei smaak gekregen in het lezen over Iezus,
de apostelen en de heiligen. Zo groeide zijn
verlangen zich in te zetten voor de kerk die
het zo zwaar te verduren had. Hij beschrijft
zichzelf als een nogal eenzelvige jongen,
die met leeftijdgenoten weinig op had en
graag aileen was in de natuur. Toen hij zestien was, kreeg zijn roeping duidelijker gestalte en vatte hij een grote sympathie op
voor de Societeit, zowel omwille van haar
werkzaamheden als om de laster die haar
werd aangedaan. Toen hij in de familiekring op de vraag of hij miss chien missionaris wilde worden, ten antwoord gaf dat
hij liever jezuiet werd, viel hem hilariteit
ten dee!. Moeder stond weliswaar achter
hem, maar zijn vader - een beste man,
maar gehecht aan prestige - zou nooit akkoord zijn gegaan, indien de kapelaan hem
niet zou hebben overgehaald. Daarna had
hij nog twee jaar in Gernert gestudeerd en

zich gemeld bij de Societeit, waarin hij
voortaan voor altijd hoopte te mogen leyen.
Kennelijk verbond deze novice het leven
als jezuiet uitdrukkelijk niet met de functie
van missionaris. Inderdaad was de orde op
tal van terreinen werkzaam, maar het blijft
- gezien Van Liths latere biografie - een
enigszins verrassend gegeven. Voor zijn
motivatie pleitte in elk geval dat het verlangen naar het kloosterleven niet recent en
abrupt was opgekornen, maar dat het in de
loop van jaren was opgebouwd en verstevigd. Voor de jonge Van Lith waren kerk en
wereld kennelijk antagonistische grootheden. Daarmee viel hij onder zijn geloofsgenoten destijds niet uit de toon. Zijn vaderwiens dood in het jaar daarvoor opvallend
genoeg onvermeld blijft - had voor een
kloosterroeping weinig begrip getoond. De
alliantie van de moeder en de kapelaanl0overigens een topos in het devotionele katholicisme van de negentiende eeuw - had
echter de weg naar het klooster geeffend.
Zowel zijn ijver voor de kerk als voor de orde werd mede ingegeven door compassie
met de tegenwerking die beide ondervonden. Dat suggereert een militante houding.
Een en ander zal vanuit het perspectief
van de orde in zijn voordeel hebben gesproken, maar een goed kloosterling was
hij daarmee nog niet. Hij moest onder
meer leren zijn eigen ambities ondergeschikt te maken aan hetgeen de oversten
van de Societeit met hem voor hadden. Het
noviciaat stond uitdrukkelijk in het teken
van de beproeving van de motivatie van de
kandidaten. Contact met de buitenwereld,
de familie inbegrepen, werd tot een minimum beperkt. Studieuze activiteiten van
meer profane aard werden aan banden gelegd. De lectuur werd gecontroleerd en
bleef beperkt tot het spirituele genre. Zelfs
voor priesters die jezuiet wilden worden,
gold destijds nog het voorschrift dat zij behalve het brevier evenals de andere kandidaten dagelijks de Navolging van Christus
dienden te lezen. 11 De novicen woonden liturgische en devotionele oefeningen bij en
kregen instructies over de inrichting en de
geschiedenis van de orde.
Ook werden deze jonge mannen, die
niet zelden afkomstig waren uit families met personeel, ingeschakeld bij huiselijke werkzaamheden. Het schrobben van
kloostergangen en leeggooien van nachtspiegels waren voor hen niet alleen ongewone maar denkelijk ook wat beschamende bezigheden. Wie echter niet over
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de zorg om eigen comfort en prestige
heen kon stapp en, zou er volgens de oversten ook onder andere omstandigheden
moeite mee hebben zich te voegen naar het
grotere belang van de gemeenschap, die
voor de voorkeuren van de enkeling niet altijd consideratie zou kunnen opbrengen. In
die opzet paste bijvoorbeeld ook de lapidatio, een oefening onder leiding van de novicenmeester, waarbij de novicen geacht
werden elkaars overtredingen tegen de
kloostervoorschriften hardop te melden
respectievelijk de klikkerij deemoedig te incasseren.F Verder werden de novicen geacht een catena te dragen, een ketting van
gevlochten ijzerdraad, die om het dijbeen
gedragen werd. Bovendien namen ze op
gezette tijden de discipline ter hand, een
kleine karwats van gevlochten en gedraaid
touw. Het gebruik van dit soort versterving
bevorderende werktuigen - nog decennia
later zelfs onder vrouwelijke religieuzen gebruikelijk - was aan strikte regels gebonden, niet omdat de overs ten vreesden dat

de novicen de fysieke ascese zouden verwaarlozen, maar juist om overijverige behartiging daarvan tegen te gaan. Deze zou
immers mogelijk leiden tot schade van het
lichaam en in elk geval tot schade van de
ziel, want met soLisme verwierf de kloosterling voor de eeuwigheid geen verdiensten.
Tijdens het noviciaat werd de kandidaat-kloosterling nauwlettend geobserveerd en indringend begeleid door de novicenmeester, aan wie hij opening van
gewetenszaken moest geven. Destijds nam
Frans Bonnike (1842-19.21) die functie
waar. Aanvankelijk schijnt Van Lith een aL te
bedeesde novice te zijn geweest, hetgeen
wei past in het boven gememoreerde zelfportretje. Hij werd er op aangesproken en
moet sindsdien iedere geLegenheid hebben
aangegrepen om zijn moed en doorzettingsvermogen te Laten blijken.P Wellicht
verklaart deze zeLfoverwinning, waarvoor
tegenwoordig geen supervisor de handen
op elkaar zou krijgen, een zekere onevenwichtigheid die Van Lith als novice aan de
dag schijnt te hebben gelegd. Hetjudicium
over zijn geschiktheid met het oog op de
to elating van de professie, dat aan het einde van het noviciaat werd opgemaakt, is
onder het kopje 'gebreken en ongunstige
neigingen' uitvoeriger dan bij de overige
novicen. Hij gold als zeer nerveus, kleingeestig, onbezonnen in zijn handelen en
vaak blijk gevend van een onvoLdoende
ontwikkeLd praktisch oordeel. Dit opvallend ongunstige judicium heeft de toelating echter niet in de weg gestaan."
Van Lith is nog twee jaar in Mariendaal
gebleven. Dit was de fase van het junioraat,
een periode die vooral besteed werd aan de
grondige studie van de klassieke talen, in
het bijzonder het Latijn. Wat de kennis van
de klassieken betrof, lag hij bij het begin
van het noviciaat achter op de anderen, die
meestal zes jaar latijn en grieks hadden gehad, hij (in Gernert) slechts twee. In andere
religieuze gemeenschappen was van deze
betrekkelijke luxe, die de weg naar het
priesterschap en de beschikbaarheid voor
de pastorale werkvelden uitstelde, geen
sprake. Het kloosterlijke regime was tijdens
het junioraat ruimer dan tijdens het noviciaat. De fraters mochten nu bijvoorbeeld,
na verkregen toe stemming, wat tijd besteden aan eigen liefhebberijen en waren
voortaan ook goeddeels van huishoudelijke taken vrijgesteld.
Tijdens de maaltijden werd onberispelijke heiligenlevens voorgeLezen of berichten over de activiteiten van de orde, hetzij
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in eigen land dan weI uit de missie in OostIndie, waar de Nederlandse jezureten sinds
1859 een eigen missiegebied hadden. Iaarlijks trokken enkele paters derwaarts.l'' Zij
beschreven
hun ervaringen
in algemene
brieven voor de confraters in Nederland.!"
Incidenteel kwam er bezoek uit de Oost, zo
bijvoorbeeld de secretaris van de apostolische vicaris, die over de missie op Flores en
Timor vertelde. 17 Op die momenten moch-

ten de gedachten afdwalen naar een weidser toekomstig bestaan, buiten de kleine en
overzichtelijke wereld van Mariendaal,
De filosofie in Stonyhurst
Met het oog op zijn filosofiestudie stuurde
de leiding van de Nederlandse provincie
Van Lith in 1885 naar Engeland, en weI naar
Stonyhurst in Lancashire. 18 Stonyhurst
ving in de laatste decennia van de negentiende eeuw elk jaar studenten uit andere
landen op. De Nederlandse provincie had
in die jaren steeds een groepje van vijf of
zes filosofen in Bngeland.l? De Nederlandse provinciaal had deze mogelijkheid geopperd met het oog op het leren van de
Engelse taal, hetgeen in het middelbaar onderwijs, maar ook in de eigen missie in de
Verenigde Staten goede diensten zou bewijzen.20 Van de kant van de Engelse provinciaal kwam een uitnodiging scholastieken te sturen.?! Samen met Van Lith
arriveerden Jacob Onel (1861-1922) en Peter Hoevenaars (1860-1930), die samen met
hem in Mariendaal waren geweest. Met
laatstgenoemde zou hij gedurende de verdere etappes van de opleiding samenblijven en ook naar Java vertrekken, hetgeen
echter geen garantie opleverde voor soepeIe cooperatie, want Hoevenaars en Van Lith
hebben in Oost-Indie regelmatig tegenover
elkaar gestaan.V
Stonyhurst College was als kostschool
de kweekvijver bij uitstek van de toekomstige Engelse katholieke elite, die er in militante geest gevormd werd. De Engelse katholieken hadden met hun Nederlandse
geloofsgenoten een" traditie van enkele
eeuwen sociale en politi eke achterstelling
gemeen. De Emancipation Act van 1829
had weliswaar diverse beletselen weggenomen, maar Engelse katholieken werden
nog op allerlei terreinen met een krachtig
antipapisme geconfronteerd. De bisschoppelijke hierarchie was er, drie jaar voor de
Nederlandse, in 1850 hersteld.P Achter het
college van Stonyhurst lag het veel eenvoudiger huis van de jezuieten, waar filosofie
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gedoceerd werd: St. Mary's Hall. Over dit
huis zijn wij redelijk ingelicht, omdat twee
vermaarde Engelse jezuieten er kort v66r
Van Liths verblijf hebben geleefd. De ene is
de zwaarmoedige dichter Gerard Manley
Hopkins (1844-1889), die er van 1870 tot
1873 studeerde en van 1882 tot 1884 aan
het college klassieke talen doceerde. De andere is de bekeerling George Tyrrell (18611909), die in Stonyhurst van 1882 tot 1885
studeerde. Later zou Tyrrell zich tot een zodanig progressief en kerkkritisch theoloog
ontwikkelen, dat hij de orde en de kerk
moest verlaten. In zijn autobiografie heeft
hij de vloer aangeveegd met de theologische en spirituele cultuur die hij tijdens
zijn vorming als jezuiet had opgedaan.
De jezuietenorde was destijds nog sterk
gecentraliseerd en had een uniform studieprogramma. Handboeken moesten van
hogerhand worden goedgekeurd. Maar
provincies en communiteiten hebben nu
eenmaal een eigen cultuur, idioom en gebruiken. Vooral opleidingshuizen hadden
hun eigen mores, die ondanks of juist
dankzij hun banaliteit geschikt waren om
van de ene lichting op de volgende jaargang te worden overgedragen. In Stonyhurst bestond bijvoorbeeld het gebruik dat
het eerste college van het studiejaar steevast met het latijnse 'quamquam' (ofschoon) begon. Indien de docent zich in
het spelletje liet betrekken en inderdaad
met 'quamquam' opende, roffelden de studenten op hun lessenaars en stampten ze
dreunend op de houten vloer, ongetwijfeld
tot verbijstering van de buitenlanders die
dergelijke mores niet kenden en weI uitkeken om tijdens de lessen een pandemonium te veroorzaken.s" Tijdens zijn studie in
Stonyhurst heeftVan Lith ongetwijfeld vernomen van de Engelse [ezuieten-misies in
India, Guyana, Honduras en Zuid-Afrika."
Dagelijks waren er twee lessen in de
loop van de morgen, terwijl de studenten
's-middags individueel studeerden. Uiteraard golden allerlei religieuze verplichtingen. maar het regime was minder strak dan
tijdens het noviciaat. Op maandag- en
woensdagmiddag vonden de circles plaats,
disputaties waarbij eerst een student een
samenvatting gaf van de laatste twee lessen, vervolgens twee studenten aile filosofische bezwaren mochten aanvoeren die ze
ofwel zelf bedacht hadden dan weI ontleend aan kopstukken als Locke, Hegel en
Descartes, die zelden een faire kans kregen
en het uiteindelijk telkens tegen de eeuwige waarheden van de moederkerk moesten
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afleggen. Want de filosofie mocht dan belangrijk zijn, zij bleef als ancilla ten dienste

van de theologie."
In Stonyhurst waren vier professoren:
voor ethiek en natuurrecht, de physiea experimentalis, de metaphysica specialis, en
de metaphysica generalis en logiea. Tot de
toenmalige docenten in Stonyhurst behoorde Joseph Riekaby (1845-1932), een
van de meest vruchtbare auteurs van de
toenmalige Engelse jezuietenprovincie.
Voor de studenten van Stonyhurst fungeerde hij destijds ook als spirituaal, d.i. geestelijk leidsman.F Hij schreef talrijke filosofische verhandelingen, zo bijvoorbeeld een
inleiding op de scholastieke filosofie en een
vertaling van de Summa contra gentiles van
Thomas van Aquino. Ook polemiseerde hij
over de evolutieleer (hij was er tegen) en
over de sociale kwestie. In eigen kring genoot hij vooral faam wegens zijn kennis
van de geschriften van Ignarius."
Binnen de Societeit was destijds een
controverse aan de gang rond de orientatie
van de theologie, die ook het onderwijs in
de filosofie beroerde. Aanhangers van Thomas van Aquino wisten zich gesteund door
het besluit van Leo XIII de dertiende-eeuwse dominieaan tot onbetwiste autoriteit te
verheffen. Elders had den docenten die
daar bezwaar tegen maakten reeds het veld
moeten ruimen, zo bijvoorbeeld Domenico Palmieri aan de Gregoriana.P In de Engelse provincie was deze strijd rond 1885
nog niet beslist. Bernard Boedder (18411917), die de speciale metafysica behandelde en vooral voor de tweedejaars optrad,
hield vast aan de oudere praktijk in de orde
die Thomas als het ware door de bril van de
eigen zeventiende-eeuwse confrater Francisco Suarez las.3o John Rigby (1847-1927),
de docent logica, doceerde echter de onversneden Thomas. Het confliet trad onder
meer bij de disputaties aan het licht, waar
beide professoren present waren, tot vermaak van de studenten, maar op den duur
niet tot hun stiehting. De huisgenoten
raakten, zoals Tyrrell (hij was toen nog van
de Rigby-partij) later beschreef, verdeeld in
filosofische facties als 'bianchi e neri' (witten en zwartenj.s! De leiding van de orde
voelde zich genoopt in te grijpen. Rigby
moest in 1884 vertrekken. Op hoog gezag
mocht hij nooit meer voor een professoraat
in aanmerking komen.F Het Nederlands~
drietal dat sinds 1885 in Stonyhurst studeerde, he eft ongetwijfeld nog over dit confliet gehoord van de oudere lichtingen die
de troebelen nog hadden meegemaakt. In
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1888 keerden zij naar hun eigen provincie
terug voor de volgende fase in hun opleiding.
Intermezzo in Katwijk
In de diocesane priesteropleidingen en in
andere orden en congregaties duurde de
voorbereiding op het priesterschap vijf dan
wei zes aaneengesloten jaren. Na de filosofie werd, zij het soms op een andere locatie,
de studie van de theologie opgenomen. De
jezuieten hielden er ook in dit opzieht een
eigen model op na. Tussen de filosofie- en
de theologiestudie werden studenten, die
in de orde doorgaans als 'scholastieken'
werden aangeduid, gedurende enkele jaren toegewezen aan een college (internaat), waar zij als leraar dan wei als surveillant aan het werk gingen. De Nederlandse
jezuietenprovincie had destijds drie colleges. Het klein-seminarie in Culemborg
stond onder hun leiding en was bestemd
voor de toekomstige priesters van het
aartsbisdom. Voorts waren er colleges in
Katwijk aan Zee en Sittard.P Deze colleges
waren weliswaar als internaten ingericht,
maar niet exclusief bestemd voor de vorming van toekomstige kandidaten voor de
eigen orde, hetgeen wei de doelstelling was
van de klein-seminaries van andere gemeenschappen van mannelijke religieuzen.
Van Lith werd toegewezen aan het college van Katwijk. Het college tel de destijds
205 leerlingen en de communiteit omvatte
negentien paters, twaalf scholastieken (onder wie Van Lith) en tien broeders. Gedurende zijn driejarig verblijf in Katwijk he eft
hij uiteenlopende vakken gedoceerd: Nederlands, Engels, wiskunde, aardrijkskunde.34 Enige wettig getoetste bekwaamheid
in deze vakken bezat hij niet, al zal zijn verblijf in Stonyhurst hem het onderwijs in de
engelse taal wei hebben vergemakkelijkt.
Misschien trok hij ook profijt van zijn opleiding aan de Eindhovense Normaalschool,
al was een dergelijke onderwijsopleiding
vooral theoretisch van aard. Vooral in later
jaren plachten scholastieken hun schoolwerk te combineren met een universitaire
studie in een profaan vak, maar dat kwam
in de negentiende eeuw slechts sporadisch
voor.35 Van Lith heeft zieh volle dig op zijn
taken in het college gericht. Zo was hij als
subprefect verantwoordelijk voor muzieken toneelactiviteiten.lf In september 1891
vertrok hij, samen met Petrus Hoevenaars
(1860-1930), naar het theologieum in
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Maastricht, de volgende
opleidingstraject.
De theologie

fase in hun lange

in Maastricht

Het theologicum
van de Nederlandse
jezuieten in Maastricht,
Canisianum
genoemd (naar de Nijmeegse ordesheilige),
was in 1852 van start gegaan, twee jaar na
de totstandkoming
van de zelfstandige provincie. Rector was Frans Bonnike, Van Liths
voormalige novicenmeester. Tot de docenten behoorde Adrianus van Gestel (18301900), die moraaltheologie doceerde, maar
vooral als publicist van zich deed spreken,
zo bijvoorbeeld over de positie van het bijzonder onderwijs. Petrus Steins-Bisschop
(1837-1925) en F.A.L. Smit (1849-1920) waren verantwoordelijk
voor de dogmatische
theologie. Voorts was er de exegeet Joannes
van Kasteren (1855-1918), die in katholieke
kring een reputatie verwierf als kenner van
de bijbelse geografie. 37

Zowel aan docenten als studenten werden hoge eisen gesteld. Met name het examen over de gehele moraaltheologie, als
discipline van belang voor toekomstige
biechtvaders, werd als zwaar ingeschat. In
vergelijking met andere seminaries in Nederland, waar professoren vaak meerdere
disciplines moesten behartigen, stond de
opleiding van de jezureten zonder meer op
hoog niveau. Onderzoek en onderwijs
speelden zich echter altijd af binnen de
vesting van de katholieke theologie, die
zich afschermde van wetenschappelijke
ontwikkelingen daarbuiten, waar creativiteit niet hoog in koers stond en een benepen censuur vaak de toon zette.
Ook in ruimtelijke zin stond de gemeenschap van het Canisianum slechts een beperkt domein ter beschikking. Weliswaar
was er de villa, een buitenhuis waar de
communiteit op zomerdagen wat kon laten
vieren, maar doorgaans leefden de Maastrichtse 'zjezwiete' in de beslotenheid van
hun huis aan de Tongersestraat en daar waren zij aan tal van huisregels onderworpen.
Zelfs wie voor studiedoeleinden een openbare bibliotheek wilde bezoeken, moest
daarvoor per geval bij de rector toestemming vragen.s" Let wel, deze regels golden
niet voor de scholastieken, want voor hen
volstond de binnenshuis voorradige wetenschap, maar voor de professoren. Familiebezoek was zo opmerkelijk dat het vermelding verdiende in de kroniek. Van Liths
familie heeft hem in Maastricht viermaal
bezocht, onder meer bij zijn priesterwij-
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ding en kort voor zijn vertrek naar de missie. Zelf is hij waarschijnlijk niet naar huis
geweest. Per trein werd sporadisch in klein
groepsverband een zuinig uitstapje naar
Aken of naar Luik gemaakt. Het ligt dan ook
voor de hand dat de gelegenheid (en het
verlof) voor meer avontuurlijke projecten
graag werd aangegrepen, vooral door Van
Lith, die zich nog steeds beijverde zijn
hardnekkige schroom van weleer te overwinnen. Samen met enkele andere scholastieken is hij bijvoorbeeld excursies in de
Maastrichtse mergelgrotten gestart, waar
latere lichtingen theologanten tal van indrukwekkende
beeldhouwwerken
en
muurtekeningen zouden vervaardigen."
Het Canisianum voorzag in twee leergangen, waarvan de theologia compendiaria, binnenshuis ook wei als 'klein dogma'
aangeduid, een verkorte cursus bood die
weliswaar voorbereidde op het priesterschap, maar in de toekomst benoemingen
in de hogere ambten van de Societeit uitsloot.v'Van Lith volgde echter de gebruikelijke route en heeft zijn exam ens tijdig en
kennelijk bevredigend afgerond. Van een
specifieke toe rusting voor toekomstige taken was geen sprake, maar naarmate de
opleidingsjaren voortschreden, gingen de
gedachten ongetwijfeld soms naar een toekomstig werkveld.
Van Lith dacht destijds aan een terugkeer naar Engeland of apostolaat onder
protestanten in Nederland. Inmiddels had
hij smaak gekregen in de filosofie oftheologie. Ook werken als missionaris in Japan
kwam wat hem betreft wei in aanmerking.
Tot de missie in Nederlands Oost-Indie
voelde hij zich echter niet geroepen. Hij had
naar eigen zeggen niet het idee dat hij daar
iets goeds zou kunnen uitrichten. Maar hij
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Leden van de communiteit van het Canisianum in Maastricht (ca.
1890).

uit Nederlandsch Oost-Indie, later kortweg
genoemd St. Claverbond.
Van Lith heeft op 8 september 1894 uit
handen van monseigneur Walter Staal
(1839-1897). apostolisch vicaris van Batavia, de priesterwijding ontvangen, daags
voor de feestdag van Petrus Claver. Onder
de aanwezigen waren de naaste verwanten
van de wijdeling, maar ook pastoor George
Zinnicq Bergmann, de voormalige kapelaan van Eindhoven, die zoals vermeld er
toe had bijgedragen dat Van Lith kon gaan
studeren. Na de priestejwijding werden de
theologisches studie nog een jaar voortgezet, met het oog op het examen ad gradum.
De Societeit van Jezus onderscheidt zich
van andere religieuze gemeenschappen
ook door een vierde gelofte (behalve die
van armoede, gehoorzaamheid en kuisheid). Deze gelofte betreft de gehoorzaamheid aan de paus. Niet alle priesters kwamen hiervoor in aanmerking. Het behalen
van het bewuste examen was een voorwaarde tot to elating, maar deze was tevens
afhankelijk van de beoordeling van de religieuze attitude van de betrokkene. Wie de
graad niet haalde, bleef coadjutor spiritualis, mocht weliswaar priesterlijke functies
vervullen, maar kwam niet in aanmerking
voor prominente functies binnen de gemeenschap, zoals rector van een huis, professor of provinciaal overste. Voor dergelijke functies kwam alleen de zogeheten
professen in aanmerking. De nederigheid
waartoe elke jezuiet geroepen was, relativeerde uiteraard de betekenis van dit onderscheid - wie zou zichzelf al voor provinciaal willen kwalificeren? Maar het vlees is
ook bij religieuzen soms zwak en binnenshuis werd aan de graad wei degelijk prestige toegekend. Van Lith he eft het examen op
5 augustus 1895 met succes afgelegd.t''

Mgr. Walter Staal SJ
(1839-1897), apostolisch vicaris van
Batavia sinds
1894

begon inmiddels wei rekening te houden
met eventuele uitzending als missionaris.
Wanneer in de refter werd voorgelezen over
de voortgangvan de missie op Java, rekende
hij voor zichzelf uit dat ter plaatse talrijke jonge krachten nodig waren." De leetuur werd op dit punt ongetwijfeld ontleend
aan het door paters uit de eigen communiteit geredigeerde tijdschrift van de Claverbond.V De Claverbond, die zou uitgroeien
tot een van de voornaamste missie-vereniHet tertiaat in Drongen
gingen in Nederland, was in 1880 in MaasEen volgende fase van de jezuietenvorming
tricht ontstaan als afdeling van de herencongregatie - een religieuze vereniging voor was het tertiaat, een compleet jaar dat bij
leken gelieerd aan een jezuietenkerk - met wijze van derde noviciaatsjaar opnieuw gehet oog op financiele steun voor de werk- heel gereserveerd was voor geestelijke vorzaamheden van de orde in de missie. In mingo De jonge priesters werden dus niet
1889 had Frans Heynen (1828-1892), des- onmiddellijk voor de zielzorg bestemd of
tijds provinciaal en voordien visitator in voor andere taken die tot de werkvelden
van de Societeit behoorden. Vaak werd dit
Oost-Indie.P verordend dat elke Mariacongregatie ook een missie-sectie zou krijgen, tertiaat in het buitenland doorgebracht.
toegewijd aan Petrus Claver (158011-1654), . Mariendaal in Grave nam daartoe jaarlijks
jezuiet en missionaris in Columbia, die het jezuieten uit andere provincies op. Van Lith
jaar daarvoor heiligwas verklaard.t" De ver- ging naar in Drongen (Tronchiennes) bij
eniging kreeg ook onmiddellijk een eigen Gent, waar de voormalige abdij, die nog
tijdschrift, aanvankelijk getiteld: Berichten door St. Amandus was gesticht, als novici-
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aat en retraitehuis diende.t" Destijds was er
een zeer omvangrijke groep in het tertiaat:
34 jonge paters, waarvan samen met Van
Lith nog negen Nederlanders, bovendien
tertiarissen uit de Engelse, Franse en Italiaanse provtncies.t? De gedachte aan een
mogelijke uitzending naar Oost - Indie bleef
hem het hele jaar benauwen, vijfentwintig
jaar later zou hij dat vooruitzicht retrospectief aIs een 'spookbeeld' omschrijven.s"
Voor de beoordeling van de religieuze attitude van de tertiaris was een formulier
beschikbaar, dat door de instructor, in dit
gevaI Eugene Genis (1842-1900), moest
worden ingevuId en dat naar de provincie
van herkomst werd opgestuurd.t? De notities over Van Lith zijn vrijwel zonder uitzondering gunstig. Zijn vroomheid, ijver, naastenliefde worden geprezen. Als enige
negatieve punt wordt defectus prudentiae
genoemd; naar het oordeel van de instructor ging hij af en toe onbezonnen te werk. In
de ogen van zijn oversten bleef hij dus een
wat onberekenbare natuur, hetgeen hen
ongetwijfeld zorgelijk zaI hebben gestemd.
Religieuzen werden geacht te gehoorzamen, zo bijvoorbeeld op afroep beschikbaar te zijn voor een nieuwe taak. Soms
werd daarbij rekening gehouden met hun
kwaIiteiten, expertise en voorkeuren, maar
dat gebeurde zeker niet aItijd. In december
1895 informeerde de Nederlandse provinciaaI bij aIle paters van het derde probatiejaar
of zij eventueel naar de missie zouden willen vertrekken. Van Lith gaf duidelijk aan
dat hij bereid was offers te brengen en de
keuze aan de overste overliet, maar dat Indie beslist niet zijn voorkeur had: "Een bijzondere roeping voor de missie heb ik niet,
eer het tegendeel. Moest ik echter kiezen
tussen twee officies, die evenzeer tot Gods
glorie strekken, een in Indie en de andere in
ons vaderland, dan zou ik kiezen naar Indie
te gaan, omdat het een groter offer is. Was ik
geheel en aI vrij in mijn keuze, dan zou ik
niet naar Indie gaan, omdat ik geloof dat ik
mij in Europa een werkkring zou kunnen
uitzoeken, die meer tot Gods glorie zou bijdragen (..). Om u geheel en al mijn gedachten weer te geven: ik geloof dat het missiewerk over de gehele wereld maar weinig
vruchten zaI afwerpen, zoolang Europa niet
voor de kerk heroverd is. ( .. ) Ik dank God,
dat ik niet zelf behoef te kiezen. ( .. ) In Zijn
naam moogt gij over mij beschikken. Het
zaI moeder hard vallen haren enigen zoon
vaarwel te zeggen, maar zij zaI toch zeker
bereid zijn dit offer te brengen'P?
Nog steeds zag hij voor zichzelf een taak
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weggelegd in Europa. Maar moeder en
zoon hebben het grote offer inderdaad
moeten brengen. Het provinciaaI bestuur
bestemde Frans Van Lith voor de missie in
Oost-Indie.t' Ruim vijfentwintig jaar later
zou hij vastleggen dat deze benoeming zijn
angstige voorgevoelens bevestigd had. Hij
nam de beslissing aan, omdat hij bereid
was een offer te brengen, maar ze trof hem
hard: " .. .in mijn hart was ik doodelijk getroffen. Het leven was voor mij geen leven
meer".52 "Ik had mij bereid verklaard om
naar Indie te gaan, omdat ik zelf de rechten
der gehoorzaamheid niet wilde beperken
en zoo was het geen wonder, dat de provinciaaI mij een bestemming gaf, die indruischte tegen aI mijn wenschen en aI
mijn idealen doodde't='Vermoedelijk heeft
hij in zijn autobiografische notities, die hij
tijdens zijn ziekteverlof in de jaren 19211924 heeft samengesteld en waarvan aan
het einde van dit artikel een fragment is opgenomen, het aspect van de gehoorzaamheid zwaar aangezet om duidelijk te maken
dat hij achteraf in het besluit een onvermoede zegen had vastgesteld. God sprak
door de overste, dat was een opvatting die
de religieuzen van zijn genera tie was bijgebracht. Velen namen haar ter harte en
slaagden er in boven zichzelf uit te groeien.
Een beslissing van hogerhand was in deze
kloosterlijke cultuur een religieuze borg,
waarvan de gene die volledig op eigen gezag handelde, aIlerminst zeker kon zijn.
Het besluit werd hem op 8 augustus
1896 meegedeeld. De boot zou binnen enkele weken vanuit Marseille vertrekken.P'
Hij kreeg nog de gelegenheid in Maastricht
afscheid te gaan nemen. Zoals gebruikelijk
werd voor de missionarissen een feestmaaltijd aangericht, een traktatie voor de
voltallige communiteit. De beide reisgenoten namen de uitzending kennelijk luchtig
op. Zij bekeken Frankrijk als toerist en tijdens de lange bootreis mengden zij zich
regelmatig onder de tijdverdrijvende passagiers. Van Lith daarentegen was teneergeslagen, maar hield zich bewust niet afzijdig: "Had ik immers blijven kniezen, dan
was dat geen gehoorzaamheid geweest. Ik
wilde met Gods hulp mijn plicht doen.
Maar toch, als het Gods wil was geweest,
dat de boot moest kelderen, mij had het
niet kunnen schelen ... ".55
Slot
Als het aan hem gelegen had, was Frans van
Lith nooit missionaris geworden. Maar het

53

hing niet van hem af. Dat was hem in de confraters de existentieel geladen doelstelling geformuleerd dat een goed missionaris
lange jaren van zijn voorbereiding op priesterlijk werk in de Societeit van Iezus wei beslist geen koloniaal mocht zijn: "Willen
duidelijk geworden. De orde had hem no- wij Nederlanders op Java blijven en daar in
dig, zij deed een beraep op hem. De aan- vrede wonen en genieten van de schoonheid en den rijkdom van dit uitverkoren eisporingen over de kloosterlijke gehoorzaamheid en offervaardigheid had hij land, dan is het een gebiedende eisch, dat
inmiddels zodanig gemtemaliseerd. dat hij wij leeren ons met de Javanen te verbraederen. (oo) Wij moeten ons zelven leeren
de beslissing van de oversten aanvaardde
en zijn bezwaren tegen uitzending aan de aanpassen, de taal des yolks en hun gewoonten leeren kennen en er naar streven,
kant zette.
Van een specifieke voorbereiding op het ons met hen te bevrienderr'f? Dit was voor
werk in Java is in zijn geval geen sprake ge- Frans van Lith een doordachte en doorleefweest, voor de overige missionarissen uit de keuze, ingegeven door zijn ervaringen
ter plaatse, maar zijn opleiding en vorming
die tijd was dat destijds trouwens niet anals jezuiet hebben de realisatie van dit streders. Het opleidingstraject was uitgespraken theoretisch van karakter en kende geen yen ongetwijfeld bevorderd.
differentiatie. De missie in Oost-Indie
kwam in huis wei af en toe ter sprake, maar BIJLAGE 1
voor de student die daarvoor geen uitgeHistoria vocationis van Frans van Lith,
spraken interesse had, bleef de kennismadoor hem tijdens zijn noviciaat in Marienking met dit potentiele werkterrein beperkt
daal (sept. 1883) opgesteld."
tot wat impressies.
Wat ongetwijfeld wei in het voordeel van
A.M.D.C.59 Anno duodecimo ortum est veVan Lith heeft gewerkt, was het gedegen
karakter van de jezuietenopleiding. In zijn hemens desiderium religionem ingredienorde werd, zeker in vergelijking met ge- di lecto libra: Bloemen van den H. Francismeenchappen die uitdrukkelijk op de mis- cus. Hujus Sancti gloriam adaequari magis
quam voluntatem Dei quaerere cupiens,
sionering waren gericht, veel aandacht besteed aan de intellectuele vorming van de non diu in hoc des ide rio steti; sed mox,
consolationis dulce dine sublata, illusiotoekomstige priesters. In Java heeft hij zich
vooral als onderwijsman ontwikkeld en tal nem esse cognovi.
Tantam vera impressionem reliquit, ut
van schoolvakken moeten doceren, waarbij hij zich vaak op korte termijn moest in- cum legendo valde delectarer, omnis guswerken. Ook zijn ervaring als docent in het tus in res pias converteretur, quibus omnibus sed praesertim vita Domini nostri,
college van Katwijk zal toen vruchten hebsanctorum et apostolorum gestis, gradatim
ben afgeworpen.
affectuosum illud desiderium in firmam
Bovendien was zijn opleiding internationaal ingebed. Van Lith he eft zijn vor- voluntatem mutatum est. Tali materia exciming deels in het buitenland (Engel and, tatus res ecclesiae maxime florere cupiebam et de miseria ejus et remediis saepissiBelgie) opgedaan. De opleidingspatranen
me cogitabam.
binnen de orde mochten dan goeddeels
Hinc singularis et a saeculo aversus
uniform zijn en hun blikveld reikte zelden
Eindhoviae adultus fere peregrinus ibi fui.
verder dan het leergezag had toegestaan,
maar de samenleving in buitenlandse - Aequales horrebam, rusticis inclinabam.
welbeschouwd internationale - communi- Sed plerumque ipse mecum solus; inter
teiten deed uiteraard wei een nadrukkelij- flores et columbas ado levi. Sed, si mundum
ker beraep op iemands flexibiliteit dan het fugi, ipse mihi quotidie occurebat, ac tankloosterleven onder landgenoten. Hij leer- dem quarto anna post factum prapositum
de er zijn intravertie te overwinnen, zich in jam nimis mundum gustabam, cum Deus,
andere talen uit te drukken en afstand te qui me in mundo versari voluit, ut vocationemen van de conventies van eigen land ni aptus redderer, de mundo me vocavit, ne
en milieu. De onstuimigheid van zijn ka- ipsi succumberem. Interim rebus gestis Sorakter, waarap de oversten tijdens zijn op- . cietatis excitatus, et calumniis confirmatus, toto animo affectuque Societati adhaeleiding herhaaldelijk hadden geattendeerd,
he eft hij nooit leren onderdrukken. Zijn rebam, tanto que desiderio in earn ferebar,
optreden heeft hem herhaaldelijk met an- ut vel orare ad cognoscendam vocationem,
aliam eligere omnino nolens, horrerem.
dere missionarissen in conflict gebracht/f
Quodam die a patrua interrogatus nonLater heeft Van Lith voor zichzelf en zijn
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van Engeland. Ook zou ik een begin hebben willen maken met rechtstreeks te
Hoc responsum, omnium risu exceptum, arbeiden onder de Protestanten van Nemox, ubi serium visum est, gaudium in la- derland. Voor den wederopbouw der [apansche Kerk zou ik mij ook gaarne hebben
crymas convertit. Magna utique obstacula
vincenda fuissent, nisi Deus aliter ordinas- gegeven. Dan waren er eenige filosofische
set. Nam pater vir optimus, sed mundi glo- en theologische stellingen, die mijne bijriae cupid us, nunquam consensisset, nisi zondere filosofische en theologische bevicario nostro familiarissimus, ad eo ejus- langstelling hadden, aan wier studie ik mij
dem ibi successu motus fuisset, ut, quem met liefde zou gewijd hebben. In de missie
mater Deo pie obtulit, hunc prae gloriae van Ned. 0.1. zag ik geen toekomst. Ik had
appetitus non negavit. Ideo ulterius pro- de overtuiging, dat mijn krachten daar nutteloos werden weggeworpen en ik daar
cessio Gemertiis, auctore p. Zwarts, studiu,
ac post duos annos, Societati me obtuli, in niets zou hebben verrichten, dan het brenquam Dei benevolentiae admissus, cum di- gen van het offer van gehoorzaamheid. God
zij dank, aan de gehoorzaamheid heb ik mij
vina gratia vivere et mori desidero. Amen.
nimmer willen onttrekken en dat is mijn
redding geweest en mijn geluk geworden.
BIJLAGE2
De berichten over Java werden steeds
Fragment van de autobiografie van Frans mooier en de kansen, dat ik daar terecht
van Lith, getiteld 'De geschiedenis der Ka- zou komen steeds grooter. Ze vergalden
tholieke Iava-missie', waarschijnlijk opge- mijn idealen en ik troostte mij zoo goed ik
steld ten tijde van zijn verblijf in Nederland kon met de gedachte: AI kan ik daar maar
een zieltje gelukkig maken, als God het wil,
(Katwijk) in de jaren 1921-1924.61
dat Zijn wil geschiede. Zoo ben ik naar het
Pas eenige dagen was ik uit Belgie - waar ik derde proefjaar gegaan en ik heb het zoo
naar het voorschrift van onze orde het der- zorgvuldig mogelijk meegemaakt, omdat
de missie steeds als een spookbeeld veer
de proefjaar volbracht had - in Nederland
terug, toen ik te Nijmegen in de Molen- mij stond en ik voorzag, dat het offer van
straat het volgende briefje ontving van mij zou gevraagd worden. Voor dat offer
mijn provinciaal: "Ik ontving bericht van wilde ik mij voorbereiden om niet ontrouw
den A.R.P. Generaal, dat U bestemd is voor te worden aan mijne belofte en gehoorde missie van Nederlandsch-Indie, De boot zaamheid.
Tegen alle verwachting in, bleef ik hovertrekt den 28en Augustus uit Marseille.
Zorg dat alles voor de reis gereed komt", pen, dat ik ten slotte een andere besternming zou krijgen, totdat ten laatste het korHet was toen ongeveer 8 Augustus 1896.
Dat bericht was verre van opvroolijkend; te briefje van mijn provinciaal aan die
maar ik had het zien aankomen en het was ijdele hoop voorgoed een einde maakte. Nu
er. Ik was nooit enthousiast geweest om moet iemand niet denken, dat onze overnaar de missie te gaan en speciaal niet de sten geen rekening houden met de wenmissie van Nederlandsch Oost - Indie en schen hunner onderdanen en er maar op
vier jaren lang had het idee, dat ik naar die los commandeeren. In de verste verte niet.
missie gezonden zou worden, mij het leven Maar ik had mij bereid verklaard om naar
Indie te gaan, omdat ik zelf de rechten der
vergiftigd.
gehoorzaamheid niet wilde beperken en
Terwijl ik te Maastricht mijn theologie
zoo was het geen wonder, dat de provincivoltooide, werden in de eetzaal opwekkenaal mij een bestemming gaf, die indruischde tijdingen voorgelezen over de stichting
te tegen al mijn wens chen en al mijn
der Iava-missie en de groote vooruitzichten, die zich daar openden voor onzen idealen doodde. De gelukwenschen, die ik
godsdienst. Die be rich ten lieten mij koud, ontving met mijn benoeming, klonken mij
of liever ze de den me opschrikken, want ik als spotternij.
Tegenover mijn familie, die bedroefd
rekende uit, dat de cursusjaren veer mij
zeer slecht bezet waren, terwijl ons jaar een was om de scheiding, hield ik mij goed,
groot jaar was, zoodat uit ons midden zeker maar in mijn hart was ik doodelijk getroffen. Het leven was voor mij geen leven
een flink aantal missionarissen zou worden
uitgekozen en dan was ik er bij, dat begreep meer. Ik was nu verder, voor het oogenblik
altans [sic], onverschillig. Zoo heb ik mij
ik.
Nu had ik destijds vele ideal en: Ik zou klaargemaakt voor de boot en zoo ben ik uit
Maastricht naar Indie vertrokken.
graag gewerkt hebben aan de bekeering
ne et ego missionaris fieri vellem, sicut filius ejus60, Jesuitam me fore confessus sum.
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Ik had drie reisgenooten.
Op de reis
door Frankrijk verde elden wij ons dikwijls
in groepen van twee om een of andere
merkwaardigheid
te gaan bekijken. Maar
voor mij was niets merkwaardigs. Ik was altijd bereid om mee te gaan als compagnon,
maar zelfhad ik geen verlangens meer. Geklaagd heb ik niet, geweend ook niet, maar
ik was onverschillig.
Te Marseille stapten wij op de boot. Aan
alle spelen deed ik mee om de anderen genoegen te doen en ook omdat ik mij aan
het nieuwe leven wilde aanpassen. Had ik
immers blijven kniezen, dan was dat geen
gehoorzaamheid
geweest. Ik wilde met
Gods hulp mijn plicht do en. Maar toch, als
het Gods wil was geweest, dat de boot
moest kelderen, mij had het niet kunnen
schelen ... "
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maar ook door de studenten van hun colleges boven
brieven en verhandelingen geplaatst.
60. Het is mij niet gelukt deze missionaris
- neef of
achterneefvan Frans van Lith - te identificeren.
61. ANPSLArchiefSt.
Claverbond, 1.113c: F. van Lith,
'De geschiedenis der Katholieke Iava-rnissie',

Diarmaid MacCulloch over
de Reformatie
Op dinsdag 4 oktober 2005 organiseert het Heyendaal Instituut Nijmegen in samenwerking met de subfaculteit Godgeieerdheid van de Universiteit van Utrecht een pubJieksiezing door Diarmaid MacCulioch, hoogieraar aan de Universiteit van Oxford,
ter geiegenheid van diens standaardwerk Reformatie Het Europese huis gedeeld - 14901700'. De titel van de (Engeistalige) lezing van MacCulioch (Universiteit van Oxford)
luidt: Het Europese huis gedeeld. De Reformatie toen en nu. Reactie door: Dr. Io
Spaans (Universiteit van Utrecht) zal een reactie geven. De bijeenkomst zal gehouden
worden van 10.00 uur tot 12.30 uur in de Unie van Utrechtzaal, Academiegebouw
Utrecht, Domplein 29, 3512 JE Utrecht. Inschrijving v66r 31 augustus per e-mail aan of
per briefkaart naar: Jo Spaans, Universiteit Utrecht, Subfacuiteit der Godgeieerdheid,
Postbus 80105, 3508 TC Utrecht.

TNK JG. 8

'2005'

57

..----------------------BOE

~

E

Besprekingen
• M.S. Polak en E.C. Dijkhof (bew.) m.m.v.
V. Pacquay en H. van Engen, Oorkondenboek van de abdij Kloosterrade. 1108-1381.
Den Haag [Instituut voor Nederlandse Geschiedenis] 2004 - xxiv + 468 p. - ISBN 905216-137-2, € 50,Oorkondenboeken verschijnen zelden.
Vaak zijn zij het resultaat van projecten die
meer dan tien jaren in beslag nemen. Maar
gelukkig voor de beoefening van de middeleeuwse (kerkjgeschiedenis van Nederland is er weer een standaardwerk verschenen. Dit boek brengt
oorkonden en
brieven bijeen, be trekking hebbend op de
augustijner abdij Kloosterrade, later bekend onder de naam Rolduc nabij Kerkrade. De actieradius van de abdij was dermate groot, dat hiermee Zuid-Limburg en de
wijde omgeving in het huidige Duitsland
en Belgie in beeld komt. Oorkonden laten
uiteraard vooral de materiele kant van het
geloof zien. Impliciet dragen zij echter bij
aan de bestudering van spiritualiteit,
vroomheid, canonic ale gebruiken en uiteraard het geloof zelf (zie bijvoorbeeld in dit
boek de praktijk van aflaten in de jaren in
de eerste helft van de dertiende eeuw, p.
165 en 178). Kloosterrade heeft in de
twaalfde eeuw bijgedragen aan de verspreiding van het gedachtegoed van de Gregoriaanse hervorming. In de eeuw daarop heeft
de abdij bouwstenen geleverd voor de inrichting van nieuwe kIoosterorden, zoals
de statu ten van de premonstratenzers
(norbertijnen). Ikzelf wil hier nog vermelden dat via deze abdij augustijner koorheren tot tal van nieuwe zelfstandige kIoosterstichtingen kwamen tot zelfs in het
no orden van ons land zoals het kIooster
Ludingakerk bij Harlingen (l157).
Dit boek beperkt zich tot de abdij Kloosterrade met zijn vele bezittingen en enkele
dochterkloosters. De oudste oorkonde dateert uit 1108; het boek eindigt met het jaar
1381 wanneer een nieuwe opzet voor de
administratie van de abdij wordt opgezet.
Er zijn 186 documenten bijeengebracht,
waaronder ook onuitgegeven stukken. Het
overgrote deel ervan is in het Latijn gesteld,
enkele stukken zijn in de volkstaal geschreven. Bij elk document is een kopregest aangebracht, zodat men een beknopte weerga-
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ve van de essen tie van de inhoud heeft. De
bewerkers gaan uitvoerig in op de echtheid
en onechtheid van de oorkonden en brieven. Door rehabilitatie van de meeste als
onecht verklaarde leveren zij een grondige
bijdrage aan het wetenschappelijk debat
rond hyperkritiek en vervalsing. Het boek
bevat als bijlage een lijst van inkomsten en •
bezittingen (het 'cijnsregister') uit het
tweede kwart van de dertiende eeuw. Er is
een zeer uitgebreid en doeltreffend register
van namen: voor een stad als Maastricht
kan men via zevenentwintig items talrijke
teksten die betrekking hebben op de Maasstad raadplegen. Het is een genoegen dat
men met deze uitgave de oorspronkelijke
bronnen binnen handbereik heeft. (Guus
Bary)
• Albert de Lange, Gerhard Schwinge
(red.), Pieter Valkenier und das Schicksal
del' Waldenser urn 1700 (Waldenserstudien
2). HeidelberglUbstadt-Weiher/Basel [Verlag Regionalkultur] 2004 - 228 p. - ISBN 389735-273-7.
Gedurende de vijfjaren die onze belangrijkste hedendaagse Gunning-kenner Albert de Lange als medewerker heeft doorgebracht bij het Waldenzen-centrum in
Torre Pellice, ongeveer 40 km westelijk van
Turijn, is hij tevens uitgegroeid tot een
vooraanstaand kenner van deze interessante groepering. Zijn praktische instelling
heeft daarbij ertoe geleid dat hij, reeds in
Torre Pellice maar vervolgens ook in Duitsland, waar zijn echtgenote predikant is bij
de Evangelische Landeskirche van BadenWiirttemberg, is opgetreden als (mede-)redacteur van menige bundel betreffende de
geschiedenis van de Waldenzen. Daarin is
steevast ook een gedegen artikel van hemzelf te vinden. Het hier besproken boek is
dus een uit een flinke reeks die voor een
deel achterin (p. 288) staat opgesomd.
Het eerste wat aan deze bundel opvalt,
is de gewaagde titel. Wie zegt de naam Pieter Valkenier nog iets? Mij zei hij niet meer
dan: weleens van gehoord, en dat geldt ongetwijfeld van vrijwel aile Nederlanders. Bij
de Duitsers zal dat niet anders zijn, ook al is
hij in 1641 in Emmerik geboren. Alleen
geldt voor hen dat 'Waldenzen' hun wei wat
zegt. De geschiedenis van de Waldenzen is
vooral door Duitsers beschreven, me de
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omdat er in de loop van de tijd hier en daar centreert zich dus onze bundel. (Voor het
in Duitsland Waldenzische nederzettingen
geheel van de geschiedenis der Waldenzen
gevestigd zijn - met allochtonenproblemakan men terecht bij Giorgio Tourn, De Waltiek en al. Aan deze publicaties voegt dit denzen, Franeker 1988, orig. Ital.: Turijn
boek dus nieuwe toe, echter vanuit een bij- 1977. In onderhavige bundel is Tourn prezonder gezichtspunt: de bemoeienissen
sent met een gedegen beschouwing over de
van de Staatse gezant in Duitsland en later theologische kijk van de Waldenzen op
Zwitserland ermee. Want Pieter Valkenier .zichzelf hierin, p. 247, een vervelende tikwas uiteindelijk als advocaat in Amsterdam
fout in een tussenkopje en in de tekst: lanabeland, na juridische studie in Duisburg,
vels voornaam was - uiteraard, bij een
Franeker en Leiden. In zijn nieuwe woonFranssprekende protestant - niet Jose maar
plaats huwde hij en beleefde hij het ramp- Josue = Jozua).
jaar 1672. Dit bracht hem tot het schrijven
In 1686 volgde de hertog van Savoye het
van de kwartijn 't Verwerd Europa, een voorbeeld van LodewijkXIV die in 1685 het
pamflet van meer dan 1000 bladzijden teEdict van Nantes had opgeheven. Victor
gen het streven van Lodewijk XIV naar de Amadeus II trok eveneens de (beperkte)
universele monarchie. Hiermee kwalifi- rechten van zijn protestantse onderdanen
ceerde hij zich voor de diplomatieke dienst: in. Ook hier dragonnades, uiterst bloedig,
de Staten-Generaal zonden hem in 1676 als en tenslotte vertrek van een restant van de
'resident' naar Frankfort, in 1683 naar Re- Waldenzen naar Zwitserland. Vestiging
gensburg (bij de rijksdag) en in 1690 naar werd geen succes en in 1689 yond de gloZurich, bij het Eedgenootschap maar - heel rierijke terugkeer plaats. Begunstigd door
interessant - in de eerste plaats bij de gerede politiek-rnilitaire situatie - Victor Amaformeerde kantons. Klein detail: tot verbadeus was bezig de kant van de geallieerden
zing en ergernis van de Zwitsers zag hij af tegenover Lodewijk XIV te kiezen - keerden
van elk eerbetoon bij zijn ontvangst. Hij de Waldenzen terug naar hun dalen: een
vreesde dat dit te schraal zou uitvallen, met hoogtepunt uit hun geschiedenis. Het sueandere woorden dat men zijn rang te laag ces had - als vaker - succes: toen de terugzou schatten ...
keer glorieus geslaagd was, volgden andeDit alles wordt boeiend verhaald in de ren, Waldenzen zowel als protestantse
langste bijdrage tot de bundel, geschreven
onderdanen van Lodewijk XIV uit Daupdoor Albert de Lange zelf. Naast hem vin- hine. Dat was de bedoeling niet, noch van
den wij nog drie Nederlanders, drie Zwit- Victor Amadeus, noch van Lodewijk. Dus
sers, vier Duitsers, een Italiaan en een werd, nadat zij afzonderlijk vrede gesloten
Schot. De laatste, Christopher Storrs,
hadden, de druk weer verhoogd en derhalhoofdmedewerker aan de Universiteit van ve weken tegen het einde van de eeuw weDundee, opent met een bijzonder helder
derom vele Waldenzen uit. Zwitserland,
historisch overzichtsartikel dat de belangwaar zij het eerst aankwamen, kon ze niet
rijke plaats toont van de Frans-Italiaanse
bergen, dus moesten Duitse gebieden
Alpen in de strategie van de combattanten
ruimte scheppen. Hier komtValkenier helin de Negenjarige Oorlog, en de ellende die der in beeld.
dat meebracht voor de bewoners van de
In zijn boek had Valkenier de Waldenzen
dalen - de Waldenzen. Deze navolgers van niet genoemd, maar nog in Regensburg
een omvangrijke middeleeuwse groepehad hun eerste verdrijving hem zeer getrofring, de Armen van Lyon (in tegenstelling
fen en begon hij aan hulp en tegenmaatretot de Franciscanen nooit erkend en dus gelen te denken. Eenmaal in Zurich kon hij
hevig vervolgd) hadden uiteindelijk een meer aktief optreden. Hij was zeer behenniet onaantastbaar maar wei redelijk bedig in het verzamelen en uitdelen van (colschut plekje gevonden in de Alpendalen.
lectelgelden, evenals van bijdragen van de
Toen de Reformatie ~eld won sloten zij zich Staten. De vrijgevigheid van de overheden
na rijp beraad in 1532 bij de Zwitserse tak in de Republiek ten aanzien van elders veraan. Men bedenke dat Calvijn toen nog drukte geloofsgenoten is een van de krachtigste signalen dat deze staat internationaal
moest beginnen zijn Institutie te schrijven.
Alles was nog vloeibaar, zij het niet lang als gereformeerd te boek wilde staan. Rond
meer. Dan komen de Waldenzen tussen ha- 1700 gold dit nog volop. Valkeniers optreden in Zwitserland wettigt de inbreng van
mer en aambeeld terecht: Savoye en Frankrijk. Na een aantal bloedige incidenten krij- drie Zwitserse historici, onder wie Hanspegen zij dit name aan het eind van de ter Stucki uit Zurich, volledig. Zij schetsen
zeventiende eeuw te voelen, en hierop con- ook de Zwitserse problematiek: het land lag
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zo open naar Frankrijk toe dat het de eisen
van deze grote buur niet kon weerstaan.
Niet toevallig diende menig protestants
Zwitser in een Frans regiment als huursoldaat. Hiertegen kon Valkenier de anti-franse lobby, in Zurich dank zij vooral de (gereformeerde!) predikanten heel sterk, met
succes bespelen. Hij wist een striktere neutraliteit der Zwitsers te verkrijgen.
Zijn diplomatieke meesterproef legde
hij echter in Duitsland af. De Waldenzen,
die in de zomer van 1698 zoals wij zagen
opnieuw uit de dalen verdreven waren,
konden onmogelijk in Zwitserland blijven.
Dus deed Valkenier twee dingen: hij vroeg
de Zwitsers hun gedurende de winter onderdak te bieden, en schreef aan de StatenGeneraal dat er iemand van gewicht naar
Duitsland moest om daar met vorsten te
onderhandelen over definitieve vestiging.
Zij benoemden hemzelf, en met groot sueces. Zijn enorme betrokkenheid maakte
hem vindingrijk en dus zag hij kans ook in
het door Lutherse vorsten geregeerde deel
van Hessen en in het Lutherse Wtirttemberg - waar zij, daar het het meest zuidelijke gebied was, het liefst bleven - vele Waldenzen groepsgewijze te do en vestigen in
sinds de Dertigjarige oorlog ontvolkte regio's. Hij argumenteerde tegenover de Lutherse afkeer van 'calvinisten' dat de Waldenzen proto-reformatoren waren, boven
de partijen staand, en wist daarnaast met
geld de altijd op zwart zaad zittende Duitse
overheden te bewerken. Hoewel het voor
de Waldenzen in Duitsland geen vetpot
was, hebben een aantal kolonien tot het
eind van de 1ge eeuw bestaan. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat vier Duitse bijdragen de gang van zaken in diverse streken behandelen.
Dat de Nederlanders zich op Valkeniers
denken en do en richten, zal niet verbazen.
E.O.G. Haitsma Mulier bespreekt zijn politiek-historische gedachten, Hans Bots en
Meindert Evers zijn activiteiten in 1698 en
1699 ten behoeve van de Waldenzen, zoals
blijkend uit zijn brieven aan de Staten-Generaal. Aan het slot vinden wij dan de reeds
vermelde bijdrage van Giorgio Tourn en
een beschrijving van het do en en laten van
de destijds beroemdste Waldenzen-predikant Henri Arnaud in 1698 en 1699 door Albert de Lange.
Al met al een zeer geslaagde bundel, met
slechts een gebrek: er is geen register, en
zelfs geen gedetailleerde inhoudsopgave.
Jammer bij zoveel, hartelijk aanbevolen,
goeds! (RR.J. Knetsch)
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• Th.J.S. van Staalduine, Om de lijn der Afscheiding: Prof dr. C.M. den Hartogh en de
Vrijmaking van 1944. Heerenveen [Groen]
2004. - 551 p. - ISBN 90-5829-440-4,
€22,50.
De auteur promoveerde op deze studie
aan de Gereformeerde Universiteit te Kampen, Koornmarkt. Het onderzoek begon
met de kerkhistoricus A.J. Ielsma als beoogd promotor, maar na het verlopen van
diens ius promovendi werd L.J. Koffeman,
hoogleraar voor kerkrecht, de begeleider.
Een gelukkige cornbipatie, want de geschiedenis van een kerkscheuring als deze
heeft onvermijdelijk een hoog kerkrechterlijk gehalte.
Het boek he eft een veelzijdig karakter.
Het is (a) opgezet als een biografie rond
G.M den Hartogh (1899-1959), hoogleraar
kerkrecht te Kampen, daar tegelijk met K.
Schilder benoemd in 1933, maar gaandeweg steeds meer diens belangrijkste opponent binnen de muren van de Hogeschool.
Daarmee wordt dit boek ook (b) een geschiedenis van de groeiende polarisatie in
de theologische positiekeuzes in de periode tot 1942, in het bijzonder binnen de Hogeschool. Van de voorgeschiedenis gaat het
(c) naar de geschiedenis van de Vrijmaking
zelf, waarbij het de opzet van de auteur is
om te schrijven vanuit de stellingname van
de blijvers: "Wat bezielde de synodalen?"
(p, 6). Want het gebeuren is vaker vanuit
vrijgemaakte kring beschreven dan vanuit
de synodale optiek, mede vanwege de verlegenheid en ontreddering achteraf bij de
synodalen. De unieke rijkdom van het nagelaten persoonlijk archief van Den Hartogh maakt het mogelijk om het synodale
stand punt van binnen uit te beschrijven. Voor mij als gemteresseerde buitenstaander is het resultaat bijzonder geslaagd.
De complexe opzet van het boek, in
combinatie met de gedetailleerdheid en de
omvang, maakt dat het boek zware kost is.
Maar de grote lijn blijft goed bewaard en
elk hoofdstuk wordt afgesloten met een
'Evaluatie' als tussenstand. De theologische leergeschillen, zo complex en vaak zo
onnavolgbaar fijngevoelig,werden met een
verhelderend beeld neergezet, ontleend
aan het hindoeismel Hoe reageert de mens
op het aanbod van goddelijke genade? "In
de aapjes-school moet de mens zich aan
God vastklemmen als een aapje aan zijn
moeder. De katjes-schoolleert dat de mens
passief de verlossing moet afwachten als
het katje dat door de moeder bij het nekvel
wordt gedragen. ( ... ) In veel opzichten lijkt
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de synod ale traditie op de katjes-school en
de vrijgemaakte op de aapjes-school." (96)
Bij het zelfonderzoek naar de geloofskenmerken gaat het daarbij om de 'staat'
(door de tegenstanders, de latere vrijgemaakten afgedaan als mysticisme of als
subjectivism e) respectievelijk de 'stand'
(met het verwijt van activisme en remonstrantisme) voor God (50vv).In de dogmatische discussie hierover in de jaren 1930
blijkt de rol van Douwe van Dijk veel belangrijker dan die van Schilder. Maar in de
voortgaande polemiek en kerkrechterlijke
stellingname wordt Schilder steeds prominenter. Het gaat niet alleen om een tegenstelling tussen 'Kampen' en de VrijeUniversiteit (in het bijzonder met H.H. Kuyper en
V. Hepp), maar ook om een geleidelijk aan
toenemend isolement van Schilder en
Greijdanus binnen de Hogeschool te Kampen. "De leiding die Schilder zichzelf in de
kerken had toegedacht, was in het najaar
van 1942 weI ver uit zicht geraakt."(200)
Meer dan zijn tegenstanders was Schilder
de man van de polemiek en hij werd dan
ook onevenredig zwaar getroffen door het
hem door de Duitsers opgelegde publicatieverbod. De eerder in de polemiek zich
gekwetst voelende gereformeerde leidslieden toonden hiervoor te weinig begrip, ofwei Schilder had zijn krediet verspeeld
(177, 184, 301, 302): kleinmenselijk falen,
waardoor de kerkrechterlijke procedure de
inhoudelijke vraag ging overstemmen. Wat
in jaren 1930 nog een richtingenstrijd was
(oud of nieuw kerkrecht, het genade-aanbod) was in december 1943tot een stellingname over de formele aspecten van de procedure geworden (362),maar al veel eerder
tot een ad hominem voor of tegen Schilder
(303). De verdere gang naar de Vrijmaking
op 11 augustus 1944 Iijkt op een fantasieloos verloop van gebeurtenissen.
En Den Hartogh zelf? Deze 'bevindelijke
jurist' (162; cf. 393) was een gepromoveerd
rechtshistoricus en zijn theologiestudie
reikte niet verder dan een kandidaats. Met
de verschuiving naar het kerkrecht lijkt ook
zijn rol vanaf de achtergrond toe te nemen.
Zijn paradox was dat hij juist in oorlogstijd,
waarbij hij tegenover de bezettende macht
zo veel mogelijk burgerlijke ongehoorzaamheid uitoefende, de volle nadruk legde op de kerkelijke orde. In de maanden
van de kerkscheuring toonde hij zich resoluut en onverzettelijk, als adviseur in de
'kwestie Bergschenhoek' en als meelevend
gemeentelid in zijn woonplaats Kampen.
Echter, de rijkdom van zijn archief en daar-
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mee de in dit boek gekozen optiek brengen
het gevaar mee dat zijn rol groter lijkt dan
die van bijvoorbeeld synodevoorzitter Berkouwer of van andere juridische adviseurs
als H.H. Kuyper,Nauta en J. Ridderbos. Hoe
dan ook, het proces van zelfkritiek in synodale kring kwam pas goed op gang na de
dood van Den Hartogh, en wederom met
een hoofdrol voor Berkouwer. Daarmee
zijn we buiten de kaders van dit boek getreden, dat onmisbaar is voor de geschiedschrijving van beide Gereformeerde Kerken in Nederland voor de periode vanaf
1926 - de nasleep van de kwestie Geelkerken - tot 1959. (Jacob van Sluis)
• M. Muskens en Arjan Broers, Wees niet
bang. Het levensuerhaal van bisschop Muskens, verteld aan Arjan Broers, Nijmegen
[Valkhof Pers] 2004. - 410 p. - ISBN 905625-178-1- € 20,Een autobiografie biedt op een speciale
manier een inkijk in het leven van een persoon. Gewoonlijk levert dat niet zonder
meer kerkhistorische relevantie op. Anders
is het gesteld met het egodocument van
bisschop Tiny Muskens, die in 2004 herdacht dat hij tien jaar bisschop van Breda
was. Wetenschappelijk kan men de hoofdpersoon van dit boek karakteriseren als
kerkhistoricus of liever nog missiehistoricus. Muskens heeft publicaties op zijn
naam staan over de Indonesische kerkgeschiedenis en ook heeft hij als rector van
het Nederlands College te Rome enkele
werken geschreven over de middeleeuwse
Friezen en de Friezenkerk in Rome. Thans
beschrijft de bisschop onder meer de cultuuromslag die met name in de katholieke
kerk in Nederland, maar ook in de maatschappij en elders in de wereldkerk gedurende zijn eigen leven he eft plaatsgevonden. Daarbij beroept hij zich niet
blindelings op eigen ervaring, maar vooral
op vele door hemzelf in de loop der jaren
verzamelde aantekeningen. Dankzij en samen met journalist Arjan Broers, die met
Muskens op pad is geweest, is er een voortreffelijk en heerlijk leesbaar boek tot stand
gekomen.
Ook al hoort het boek niet thuis in het
genre 'wetenschappelijke kerkgeschiedenis', de beschrijving van het katholieke Brabantse dorp Elshout in de jaren 1935-1947,
de kostschool van de fraters van Tilburg op
de Ruwenberg te Sint-Michielsgestel, het
kleinseminarie Beekvliet in diezelfde plaats
en het grootseminarie te Haaren (NB) in de
jaren van 1947-1962 ademt het kerkhisto-
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risch verleden volop. De omslag van het
Tweede Vaticaans Concilie beleeft Muskens
als kapelaan te Veldhoven. De peri ode
daarna, waarin dit concilie zijn eerste
doorwerking in Nederland heeft, verblijft
hij vooral in Indonesie, En ook hier pro eft
men weer de kerkgeschiedenis. Als voormalige Nederlandse kolonie had het land
vele katholieke missionarissen en protestantse zendelingen gekend; ook de inlandse geestelijke leiders hadden vaak in Nederland hun vorming en opleiding
genoten. Muskens heeft in die tijd (19701977) veel bronnen verzameld zowel ten
behoeve van zijn proefschrift als om - tijdens zijn functie als secretaris van de Indonesische bisschoppenconferentie - de geschiedenis van de kerk in Indonesie vast te
leggen. Na lange tijd, van 1977-1994, in Rome domicilie te hebben gehouden werd
Muskens bisschop van Breda. Hij ziet zichzelf als een bruggenbouwer en klokkenluider: hij schuwt de media niet en sprak
meermalen zijn zorg voor de armen in ons
eigen land en in de wereld uit. Het laatste
hoofdstuk - met de hoopgevende titel
'Wees niet bang' - is een analyse van de wereid en de kerk in het perspectiefvan mondialisering en interculturele ontmoeting.
De bisschop formuleert naar aanleiding
hiervan een aantal concrete vragen en opdrachten en toont ook de noodzaak aan
van een Derde Vaticaans Concilie.
Een recensie als deze kan geen recht
doen aan de talrijke fraaie anekdotes en de
trefzekere typeringen van kerkelijke vergaderingen en functionarissen met wie Muskens in zijn leven contact heeft gehad. Aan
het eind van het boek is een zeventien paginas tellend verklarende woordenlijst; dus
ook zij die niet vertrouwd zijn met de kerkelijke begrippen hoeven zich niet te laten
afschrikken. Een boek dat veel leesplezier
verschaft! (Guus Bary)
Signalementen
• P. Coolman, Doopsgezinden in de Ommelanden: Sporen van menist erfgoed. Z.p!.
[ProfielJ 2004. - ISBN 90-5294-322-2,
€ 17,50 (uitverkocht).
Leken spelen een belangrijke rol in de
geschiedenis van het doperdom en geheel
in die traditie is dit boek ontstaan. De auteur Pieter Coolman (1921-2005) was eeri
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boer, die zijn leven lang de doopsgezinde
geschiedenis van zijn geboortestreek heeft
bestudeerd. Uiteindelijk werd het geheel
door een redacteur (H. Veldman) persklaar
gemaakt. Het gaat hierbij niet om een afgewogen of volledige geschiedschrijving,
maar om het verhalend resultaat van veel
verzamelwerk. Het onderzoek richtte zich
niet op de gehele Ommelanden, maar alleen op drie kwartieren Fivelingo, Hunsingo en Westerkwartier; ook de Stad valt buiten het vizier. Beschreven wordt de tijd van
de Republiek; in enkele bijlagen, waarvan
de meeste over de eigen gemeente van de
auteur te Zijldijk, wordt ook ingegaan op de
geschiedenis van de laatste twee eeuwen.
Tegenover deze beperkingen doet de brede
en uitgebreide beschrijving van de doperdom in de zestiende eeuw, met twee hoofdstukken over de oorsprong in Zurich en het
drama te Munster, wat overdadig aan. Voor
de latere eeuwen ontbreken dergelijke brede beschouwingen. Er zijn geen voetnoten,
wei is er een lijst van geraadpleegde literatuur. Het resultaat is een handzaam overzicht van een gezindte met een roerige historie in het uiterste noorden van ons land.
(Jacob van Sluis)
• Luc Panhuysen, lantje van Leiden, (Verloren Verleden, 20). Hilversum [VeriorenJ
2003. - 96 p. - ISBN 90-6550-461-3, € 10,In dit rijk gei1lustreerde werkje staat Jan
Beukelsz centraal, kleermaker te Leiden,
voorman van de prille Doperse beweging,
en koning in hetWestfaalse MUnster 15341535, waar hij een Nieuw Ieruzalern meende te vestigen. Panhuysen situeert het gedachtegoed van de Dopers in de context
van de vroege Reformatie en laat zien hoe
Jan Beukelsz zijn profetische missie opvatte en legitimeerde. Dat laatste was in de belegerde stad Munster moeilijk genoeg. Begin 1536 Werd Beukelsz. met twee van zijn
medestanders terechtgesteld. Zijn liederlijke reputatie he eft de Doperse beweging
met name in de Nederlanden nog lang
belast. Tegenwoordig leeft Jan Beukelsz.
vooral voort in het spreekwoord van de
tite!. Deze kleine studie, die voortreffelijk is
afgestemd op een breder publiek, biedt een
biografie, maar thematiseert tevens de uitstraling van de Doperse beweging in de
NoordeJijke Nederlanden. (Gian Ackermans)
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Hoe christenen heidenen produceerden,
of religie in Nederland in het eerste
millennium

Op 27 mei 2005 organiseerden het Archeologisch Centrum van de Vrije Universiteit en ReLiC, heat Vlf-Centrum voor Nederlandse Religiegeschiedenis, een congres
over "Religie in Nederland in de vooren vroegchristelijke periode", Uit de grote
opkomst bleek wei dat het congresthema
aansloot bij een breed levende interesse.
En de sprekers, aangevuurd door dagvoorzitter Gerard Rooijakkers (etnoloog UvAI
Meertens Instituut), stelden het publiek
niet teleur. Maar religie in Nederland in
het eerste milennium is ook een lastig en
multi-interpretabel thema. Uit de pre-Romeinse tijd ontbreken schriftelijke bronnen en de hunebedden en veenlijken vertellen niets over hun religieuze functie,
zoals de Drentse archeoloog Wijnand van
der Sanden liet zien. In de vroege Romeinse periode laten archeologische vondsten
zich beter duiden dankzij schriftelijke
bronnen.
Nico Roymans, VU-hoogleraar archeologie, bood een interessant expose over de
cultus van Hercules Magusanus, de god der
Bataven. Op het grondgebied van het huidige Nederland zijn drie cultusplaatsen teruggevonden: Elst, Empel en Kessel. Onderzoek he eft geleerd dat op deze plaatsen

veel tweejarige runderen zijn geslacht, en
runderen wijzen op een collectief ritueel,
omdat individuen of een enkele familie
nooit een heel rund kunnen consumeren.
Op munten en altaarstenen zijn - soms met
enige fantasie - verbeeldingen van Hercules aan te treffen: de knots en het leeuwenvei maken dat evident. Hercules werd, aldus Roymans, door de Bataafse aristocratie
toegeeigend. Iuist hij paste goed bij de Bataafse identiteit, vanwege zijn pastorale en
martiale associaties.
De Bataafse Hercules-cultus is een
vroeg voorbeeld van (selectieve) acculturatie, een thema dat ook in diverse andere lezingen naar voren kwam. Bonifatius, aldus
de Utrechtse medievist Rob Meens, adviseerde aanvankelijk de heidense tempels
met de grond gelijk te maken, maar kwam
daar later op terug: omvorming tot christelijke kerken zou de kerstening een betere
dienst bewijzen. UvA-archeoloog Frans
Theuws ging op hetzelfde thema van de acculturatie in. Volgens hem he eft de historiografie van Willibrord ten onrechte een
missionaris in puur heidense context gemaakt. Willibrord moet eerder als een
grootgrondbezitter beschouwd worden die
in deels gekerstend gebied van een deels
reeds gekerstende aristocratie grond verwierf.
De Utrechtse medievist Marco Mostert
liet aan de hand van vroegmiddeleeuwse
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bronnen zien dat de missionarissen via een
simpel zwart-wit schema heidenen produceerden. Hoe heidens of hoe gekerstend de
niet-christenen van die tijd nu precies waren, daarover bestaat nog veel onduidelijkheid. Zowel Jan Kolen (VU) als Paul Noomen (Fryske Akademy) illustreerden echter
hoe zorgvuldige reconstructie van kerkelijke bezitsverhoudingen en ruimtelijke ordening op lokaal niveau licht werpt op de mate waarin de bevolking werd opgenomen in
een christelijk transformatieproces van de
samenleving. Zo gaven de sprekers zichzelf
en het publiek de taak om het thema van de
acculturatie serieus te nemen. En daarmee
komt ook onherroepelijk de vraag naar boyen hoe ver en hoe diep onze heidense
wortels nog doorwerken. Een vraag die ook
kerkhistorici niet zomaar naast zich neer
mogen leggen. (John Exalto)
Nieuwe Nederlandse Religiegeschiedenis
Op woensdag 25 mei 2005 werd in Museum
Catharijneconvent de Nederlandse religiegeschiedenis (uitgeverij Verloren, 400 p.,
€ 29,-), gepresenteerd. Het vierhonderd
pagina's tellende handboek is geschreven
door loris van Eijnatten en Fred van Lieburg, beiden directeur van Rel.rC, het Centrum voor Nederlandse Religiegeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Tijdens de presentatie gaf James Kennedy, hoogleraar moderne geschiedenis
aan de Vrije Universiteit, een eerste reflectie op de Nederlandse religiegeschiedenis.
"Dit boek is een doorbraak, en dat zeg ik
niet gauw", aIdus Kennedy. "Het komt
eigenlijk twintig jaar te laat." Hij prees het
nieuwe overzichtswerk als een geslaagde
vorm van postconfessionele geschiedschrijving, waarin het klassieke kerkhistorische verhaaI verbonden wordt met
voor-christelijke veeroof, vroegmoderne

luchtgezichten en hedendaagse stille tochten.
Politicus van het jaar Andre Rouvoet
(fractievoorzitter ChristenUnie) nam het
eerste exemplaar in ontvangst. Rouvoet zei
dankbaar te zijn voor dit nieuwe boek dat
volgens hem kan help en de huidige tendens van de privatisering van religie te kereno "Wie religie achter de voordeur en God
achter de kerkdeur wil stoppen, kent de geschiedenis van Nederland niet."
Naast de Nederlandse religiegeschiedenis wordt thans door een ander auteurs collectief hard ook gewerkt aan kerkhistorisch
handboek, dat binnen afzienbare tijd zal
verschijnen. TNK-lezers mogen ervan uitgaan dat in dit tijdschrift beide werken nog
uitvoerig worden besproken. Tevens zal de
volgende kerkhistorische dag van de VNK,
die op 12 november aanstaande in Utrecht
zal worden gehouden, geheel in het teken
staan van de verschijning van beide handboeken voor de Nederlandse kerkgeschiedenis. (John Exalto)
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Bezoek de homepage van de Y.N.K.:

www.eburon.nl/vnk.htm

