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Desiderius Erasmus van Rotterdam of van Gouda? 

D eze zomer he eft een groep enthousiastelingen uit Gouda landelijk het nieuws ge 
haald met hun claim dat de grote zestiende-eeuwse humanist Desiderius Erasmus 
een Gouwenaar is en geen Rotterdammer.' Hoewel de bewijsvoering voor de stel 

ling dat de geleerde in Gouda werd geboren dun is - zij is tot op heden uitsluitend geba 
seerd op een aantekening uit tweede hand over een opmerking van de met Erasmus be 
vriende Goudse arts Reinier Snoy - valt er wei iets voor Gouda te zeggen. In elk geval was 
de feitelijke binding van Erasmus met deze stad sterker en zeker ook langduriger dan met 
Rotterdam. Zijn vader was er priester, hij bezocht aldaar de lagere school en verbleef vijf 
jaar in het even buiten de stad gelegen klooster Stein. Dat wil echter nog niet zeggen dat er 
ook sprake was van een emotionele binding. Erasmus probeerde - men zegt uit schaamte 
voor zijn buitenechtelijke geboorte - zijn herkomst zoveel mogelijk te verdoezelen en 
deed er ook alles aan om uit het Goudse klooster weg te komen en weg te blijven. In di 
verse geschriften liet hij zich dan ook zeer negatief uit over deze stad en het omliggende 
zompige gebied. 

De vraag is of de brieven van en aan Erasmus uit diens Goudse tijd zijn hedendaagse 
Goudse 'supporters' misschien een dieper inzicht kunnen bieden in de binding van hun 
held met zijn veronderstelde geboortegrond. Kennis van het Latijn is daarvoor niet meer no 
dig. De brieven uit dit tijdvak zijn vorig jaar vertaald en uitgegeven door M,J.Steens, in het 
eerste deel van een reeks die uiteindelijkmaar liefst 3141 brieven zal bevatten.' De 141 brie 
yen in dit deel beslaan het tijdvak 1484-1500. De eerste 48 epistels zijn in Gouda geschreven, 
maar bevatten helaas maar heel weinig bijzonderheden over de directe leefomgeving van de 
humanistische geleerde. Hetzelfde bezwaar gaat overigens ook op voor de brieven die daar 
na nog zouden volgen. De in humanistische kringen van die dagen populaire kunst van het 
brievenschrijven vereiste dat de scribent zich volle dig hield aan de uit de klassieke oudheid 
overgeleverde regels hiervan. Daardoor krijgt de lezer zorgvuldig gebeeldhouwde teksten 
voorgeschoteld, waarin geen plaats was voor een onbevangen uitstorting van individuele 
emoties. De brieven van Erasmus leveren op zijn hoogst gestileerde emotie, met maar wei 
nig aandacht voor aardse zaken. Zeldzaam zijn helaas bijzonderheden zoals vermeld in een 
brief uit 1489 aan Jacob Canter. Hierin maakt Erasmus gewag van een bezoek van de beken 
de Goudse - op dat moment inmiddels naar Antwerpen verhuisde - drukker Gerard Leeu, 
die hij uitgeleide deed tot aan de oever van de Hollandse IJssel. 

Het meest fascinerend in dit deel van de correspondentie is een aantal brieven van 
Erasmus aan zijn Steinse medebroeder Servaas Rogier. Waar vroegere historici deze tek 
sten hooguit durfden te duiden als geleerde uitingen van gesublimeerde mannenvriend 
schap, zal de hedendaagse lezer hierin veeleer een nogal broeierige, welhaast homo-ero 
tische ondertoon onderkennen. Uit de laatste van deze liefdesbrieven valt op te maken 
dat broeder Servaas niet is ingegaan op de avances van Erasmus en hem uiteindelijk een 
blauwtje he eft laten lop en. De gekrenkte trots van een afgewezen minnaar is miss chien 
wei de diepste reden waarom Europa's grootste humanistische geleerde in zijn hele leven 
niets anders meer wilde dan zijn banden met Gouda verbreken, vergeten en verbergen. 
Misschien doen de Gouwenaars er daarom goed aan hem maar op zijn Rotterdamse voet 
stuk te laten staan. Hij had het zelf niet anders gewild. 

Paul H.A.M. Abels 

I Deze claim is overigens allesbehalve nieuw. Reeds pastoor Walvis, de Goudse stadsgeschiedschrijver, schreef in 1713: 
"Erasmus, onze burger, sijn der Goude; wat Rotterdam op sijne smuik-geboorte ook roeme, hy is, sijnen oorsprong en 
geest, niet aan haaren grond, maar den onsen schuldig". Daarna volgt een vele pagina's lang betoog om deze stelling 
te onderbouwen. 
2 De correspondentie vall Desiderius Erasmus. In een vertaling van M.J. Steens. brieven 1-141. Rotterdam [Ad. Donker] 
2004. - 326 p. - ISBN 90-6100-547 -7, € 39,50. 
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De profetieen van pastoor Thomas Kwakman 
Hans van der Wereld 

I n het gebied van parochiefederatie De 
Doortocht (te weten in de Zuid-Hol 
landse gemeenten Alkemade en Jacobs 

woude) zijn soms bijzondere priesters 
werkzaam geweest, mannen over wie soms 
nu - vele jaren na hun dood - nog altijd met 
respect gesproken wordt. De door hen na 
gelaten indruk, hetzij op het vlak van hun 
pastoraat of anderszins, is aanleiding dat 
hun naam nog altijd met een zekere waar 
de ring wordt uitgesproken. Die bekend 
heid geldt in het bijzonder Thomas Kwak 
man, die van 1924 tot 1955 pastoorwas van 
de parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte in 
het dorp Rijpwetering. 

Kwakman maakte in de eerste plaats 
naam als een gedreven en ook wei strenge, 
maar zeer rechtvaardige dorpspastoor. De 
charismatische priester, die Thomas Kwak 
man was, genoot ook bekendheid als een 
liefhebber en verzamelaar van moderne 
kerkelijke en religieuze kunst, zoals die on 
der meer werd bedreven door Jan Toorop. 
Pastoor Kwakman hield zich in zijn vrije 
tijd niet alleen met de kunsten ofzijn bijen 
korven bezig, maar was ook actief als au 
teur. Van zijn hand verschenen diverse bee 
ken, waarvan er enkele al voor zijn komst 
naar Rijpwetering het licht zagen. Het be 
kendst werd hij echter door een boekje met 
de titel Profetieen betreffende de oplossing 
van de algemeene crisis en het uerder we 
reldgebeuren. Dat werkje, verschenen in 
1930, maakte in Rijpwetering en omgeving 
zoveel indruk en ook angst los ("de pastoor 
van Rijpwetering voorspelt het einde van 
de wereld", zei men), dat allerwegen veel 
kaarsen werden opgestoken en driftig ge 
beden werd om het voorspelde naderend 
onheil daarmee trachten te keren. 

Een intelligente leerling 

Thomas Kwakman werd op 15 januari 1875 
als zoon van een visser in Volendam gebo 
ren.! Hij doorliep de lagere openbare (er 
was to en nog geen katholieke) school, waar 
hij al snel opviel door zijn onmiskenbare 
intelligentie. Het hoofd van de school, B. 
Demmer, wist samen met de kapelaan van 

de parochie van de H. Vincentius a Paulo, 
Thomas' vader ertoe te bewegen zijn zoon 
verder te laten studeren. Op elfjarige leef 
tijd ging Thomas Kwakman naar het klein 
seminarie in Sittard. De studie verliep vlot 
en nadat hij zijn theologische en filosofi 
sche studies aan het grootseminarie in 
Warmond had voltooid, werd hij op drieen 
twintigjarige leeftijd op 15 augustus 1898 
door de bisschop van Haarlem, mgr. C. J. 
M. Bottemanne, tot priester gewijd. Nog 
datzelfde jaar volgde de benoeming tot ka 
pelaan in Berkel en Rodenrijs, waarna be 
noemingen volgden te Heiloo (1902), Rot 
terdam (1902) en Amsterdam (1903). 

Tegen het einde van zijn Amsterdamse 
periode kwam hij tot het besluit 'de wereld' 
vaarwel te zeggen en zijn heil in het monas 
tieke leven te zoeken. Zijn besluit was ta 
melijk rigoureus, want hij koos voor de or 
de van Sint-Bruno. Deze Kartuizerorde met 
zijn leven van beschouwing, boete en een 
zaamheid gold en geldt nog steeds als de 
strengste orde binnen de Roorns-Katholie 
ke Kerk. Toen Kwakman bericht kreeg dat 
hij omstreeks december 1913 in het Duitse 
Kartuizerklooster in Dusseldorf- Unterrath 
verwacht werd, besloot hij eerst nog een 
pelgrimstocht te ondernemen naar Frank 
rijk. Daar bezocht hij onder andere Lour 
des, La Salette en Ars. De nadruk waarmee 
hij de laatste twee plaatsen in zijn reissche 
rna vermeldde, tekent ook zijn grote inte 
resse voor profetieen, waaraan hij later en 
kele publicaties zou wijden. Kwakmans 
kluizenaarschap werd onderbroken door 
een verhuizing naar Parkminster in het En 
gelse graafschap Sussex in augustus 1914. 
Door het uitbreken van de Eerste Wereld 
oorlog moesten namelijk aile buitenlan 
ders Duitsland verlaten. Uiteindelijk durf 
de Thomas Kwakman niet op eigen 
verantwoordelijkheid de keuze te maken 
wei of niet de eeuwige gel often af te leggen. 
Hij liet de beslissing over aan de leiding van 
het klooster, die tot de conclusie kwam dat 
Kwakman niet geroepen was tot het Kartui 
zerleven. Hij bleek uiteindelijk niet opge 
was sen tegen het uiterst zware kloosterle 
ven. 
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Teruggekeerd in Volendam beschreef 
Kwakman op nieuwjaarsdag 1915 aan de 
bisschop van Haarlem het verloop van de 
gebeurtenissen, waarbij hij tevens het ver 
zoek deed hem weer een werkkring in het 
Haarlemse diocees te willen aanwijzen. 
Monseigneur A. J. Callier benoemde hem 
opnieuw tot kapelaan, ditmaal te Egmond 
Binnen. Zijn invloed werd daar zoveel mo 
gelijk beperkt gehouden en hij voelde zich 
er dan ook eenzaam en vervreemd van de 
wereld. Toch wist hij zich blijkbaar goed te 
herstellen, want in 1917 volgde zijn eerste 
pastoorsbenoeming te Middelharnis. Hier 
riep Kwakman, blijkens het schrijven van 
een anonieme parochiaan aan de Haar 
lemse bisschop, nogal wat weerstanden op 
door zijn liefhebberij in bijenteelt en kip 
penfokkerij. Het speet de pastoor dan ook 
niet dat hij de sterk verdeelde parochie van 
Middelharnis vaarwel mocht zeggen toen 
hij op 16 februari 1924 werd aangesteld tot 
pastoor van de parochie van Onze Lieve 
Vrouw Geboorte te Rijpwetering, waar hij 
uiterlijk op 29 februari aanwezig moest 
zijn. 

Profetieen 

"Voorspellingen doen is een zeer gewaagde 
liefhebberij", schreef pastoor Kwakman in 
1929. Hij zou het dan ook niet doen, maar 
verzamelen en interpreteren vielen daar 
blijkbaar niet onder, want in 1925 liet 
Kwakman een werk van hem het licht zien, 
getiteld Het Godsrijk.- Een en anderwas het 
resultaat van een studie betreffende de 
profetieen van het Oude en Nieuwe Testa 
ment. Kwakman legde in dit werk vooral de 
nadruk op de komst van het Rijk Gods. Het 
is dan ook een scherpe veroordeling van 
een meer spirituele uitleg ervan die Kwak 
man naar zijn zeggen was tegengekomen 
bij de niet-katholieke kerkgenootschap 
pen: "De kwestie van het Godsrijk is er een 
van groote betekenis. Onze opvatting van 
de Kerk hangt er nauw mee samen. Het 
gaat ook over den zin van zeer vele texten 
en de toepassing ervan in de liturgie en da 
gelijksche gebeden, waarin we ze aanhou 
dend ontmoeten C ••• J. De Kerk is het mys 
tieke lichaam van Christus, waarin Hij 
voortleeft onder de mensen. Ergo in de 
Rooms-Katholieke Kerk is het Godsrijk al 
aanwezig". Pastoor Kwakman kon geen tijd 
noemen voor de vervulling van de profe 
tie en, maar hij meende in de geloofsafval 
van zijn tijd een plausibel voorteken te her 
kennen. Opvallend is de nadruk die hij legt 

op de rol die de joden zijn inziens zullen 
vervullen in de komst van het Godsrijk. Zij 
zijn het volgens hem die dit rijk onder lei 
ding van de Messias zullen stichten. 

Het Godsrijk was een vingeroefening 
voor de publicatie van Profetieen.3 Met dit 
boekje zou de pastoor van Rijpwetering in 
ruimere kring furore maken en aan den lij 
ve ondervinden dat hem eenzelfde lot be 
schoren was als de profeten uit het Oude en 
Nieuwe Testament; profiteren ja, profiteren 
nee. Profetieen begint met een korte be 
schrijving van de wereldsituatie zoals Tho 
mas Kwakman die zag. De economische 
crisis waarin de wereld was vastgelopen 
yond zijn oorzaak in de wanorde op het ge 
bied van fin ancien en productie. Deze 
wanorde had weer een morele oorzaak, na 
melijk de verkeerde handelwijze - niet van 
de enkeling, maar van de massa. De morele 
crisis was in de grond een godsdienstige 
omdat de moraal voort heette te komen uit 
de gevolgde beginselen. Volgens Kwakman 
was het volk al eeuwen lang van de gods 
dienst vervreemd en waren de begrippen 
rond God en de waarheid vertroebeld.' 
Rees de vraag hoe dit had kunnen ge 
beuren. De Reformatie had veel mensen 
losgemaakt van de moederkerk en vele 
dwalingen waren daarvan het gevolg. 
Ongetwijfeld zullen in Kwakmans gedach 
tegang de Renaissance en de Franse Revo 
lutie in het verbreken van de levensnood 
zakelijke band tussen God en het mensdom 
een belangrijke rol hebben gespeeld. De 
nood was hoog: "Er moet iets gebeuren! 
C ••• J waardoor er een oplossing komt. En 
gauw!".5 

Pastoor Kwakman gaf in Profetieen een 
volgorde van gebeurtenissen aan, die hij, 
op grond van wat hij gelezen en bestudeerd 
had - en dat was nogal wat - waarschijnlijk 
achtte. Die gebeurtenissen zouden aan 
vangen met een algemene wereldrevolutie 
en eindigen met het glorietijdperk van de 
Kerk, de bekering van de volken en de ver 
nieuwing van het kerkelijk leven.f Hij legde 
er de nadruk op dat het vergaan van de we 
reId opgevat moest worden als een grondi 
ge verandering "waarbij de oude toestand 
ophoudt en een nieuwe begint te bestaan".? 
Voor een goed begrip zij hier vermeld, dat 
de profetieen niet ontsproten zijn uit Kwak 
mans geest, maar volgens hem "een compi 
latie uit een heele reeks boeken" vormden. 
Een belangrijke plaats in het boekje wordt 
ingenomen door de profetieen van La Sa 
lette, een plaats in het bisdom Grenoble, 
waar Maria in 1846 zou zijn verschenen 
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aan de twee kinderen Melanie Calvat en 
Maximim Giraud, to en respectievelijk vijf 
tien en elf jaar oud." Een andere bron voor 
Kwakman vormden de voorspellingen van 
Jean-Baptiste Marie Vianney (1786-1859), 
vooral bekend als de pastoor van Ars, die in 
1925 heilig werd verklaard en vier jaar later 
zou worden uitgeroepen tot patroon van de 
zielzorgers.? 

Ten tijde van de vervulling van de profe 
tieen zou een van de grote veranderingen 
de ondergang van de republieken zijn. Een 
nieuwe wereldorde zou gesticht worden 
door de "Groote Koning"!" In het kader van 
zijn Profetieen ijverde Thomas Kwakman - 
in navolging van Theresa Helena Higginson 
(1844-1905) - voor een nieuwe devotie, 
"Het Heilig Hoofd van Iezus den Zaligma 
ker, als zetel van Zijn Goddelijke 
Wijdheid".ll Dit tot groot ongenoegen van 
de aartsbisschop van Utrecht, Johannes de 
long, die de Profetieen van pastoor Kwak 
man betitelde als "nonsensikaal'v= Maar 
de pastoor van Rijpwetering dacht daar zelf 
heel anders over. In zijn geruchtmakende 
boek achtte hij 1932 als het jaar van de gro 
te ommekeer niet onwaarschijnlijk.P Aan 
de seminarist Arnold Meyer, met wie Kwak 
man kort daarvoor had kennisgemaakt en 
die later de oprichter zou worden van het 
fascistische Zwart en Nationaal Front, 
schreef hij ter gelegenheid van Nieuwjaar 
1933: "Zou het jaar van Christus' Dood niet 
het begin van Zijn ware Rijk worden? We 
moe ten er om bidden". 

Afloop 

Thomas Kwakman werkte op zijn eigen wij 
ze mee om de nieuwe orde, het Godsrijk, 
gestalte te geven. Zijn gerichtheid op de li 
turgische beweging, de door het R.-K 
Bouwblad gepropageerde (bouw-) kunst, 
zijn bekeringsijver en de warme belangstel 
ling voor de hereniging van de Oosterse 
Kerken met Rome, moeten in dat licht be 
zien worden. Zo ook zijn gedachten over 
democratie en fascisme.!? Volgens Kwak 
man droeg de democratie een grote schuld 
waar het de bestaande chaos betrof. Het 
had als "fase in de verwildering der geesten 
( ... ) veel kwaad gesticht", was "zotternij" 
gebleken en bleek als beginsel al een on 
mogelijkheid. Het was onzin om een volk 
dat geleid en bestuurd diende te worden 
zelf uit te laten maken hoe het bestuurd 
moest worden, "dan was er geen bestuur 
nodig. Democratie is maatschappelijk pro 
testantisme. "Feitelijk is democratie ook 

een consequentie van het ongeloovig evo 
lutionisme. En dus voor een geloovige on 
aanvaardbaar", schreefhij in 1933. 

Het fascisme van Mussolini had Kwak 
mans volle belangstelling. Zijn interesse 
was echter vooral praktisch gericht en niet 
zo zeer theoretisch. Hoofdzaak was, dat 
Kwakman het niet mogelijk achtte dat er in 
Nederland een bestuurder a la Mussolini 
zou komen, noch een fascistische staats 
commissie, omdat Nederland in levensbe 
schouwelijk opzicht zo verzuild en ver 
deeld was. Zoals de we reid in elkaar zat, 
leek het hem zeer bedenkelijk voor het fas 
cis me reclame te maken. "Eerst moet de 
boel kapot en dan krijgen we de gezonde 
toestanden door ingrijpen van God ( ... ). 
Naar mijn overtuiging hebben we alles te 
verwachten van het H. Hoofd van Hem, die 
Luxrnundi is", schreefhij in 1933. VoorTho 
mas Kwakman was de zaak duidelijk en 
eenvoudig: God zelf zou de Grote Hersteller 
zijn. De pastoor van Rijpwetering was klaar 
voor dat hers tel. 

De bisschop van Haarlem, monseigneur 
J. D. J. Aengenent, zat ook klaar, maar dan 

Kapelaan Kwakman, 
tekening door 
J. Th. Toorop (Museum 
Catharijneconvent, 
Utrecht, inv.nt. BMH 
te 148). 
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wei met een forse reprimande. Pastoor 
Kwakman had namelijk geen goedkeuring 
voor zijn boek aangevraagd. Hij was er van 
uit gegaan dat dat niet nodig was omdat hij 
Profetieen voordien al artikelsgewijs in ver 
schillende katholieke bladen, waaraan een 
censor verbonden was, had gepubliceerd. 
Maar de bisschop eiste van de pastoor een 
rectificatie voor deze bladen waarin duide 
lijk kenbaar werd gemaakt dat het kerkelijk 
leergezag voor "den goddelijken oorsprong 
van de profetieen" onmogelijk borg kon 
staan. Het 'nihil obstat'P werd niet ver 
leend. Kwakman kreeg van nu af aan een 
kerkelijke censor toegewezen en maakte 
het herhaaldelijk mee dat zijn werk niet 
kon worden uitgegeven omdat kerkelijke 
goedkeuring onthouden werd.l" Dit moet 
voor pastoor Kwakman een beproeving ge 
weest zijn die grensde aan vernedering. Ze 
ker eenmaal kwam hij hier onderuit door 
de kopij van zijn vertaling van Vie de Mela 
nie, een publica tie van de Franse schrijver 
Leon Bloy, in ruil voor enkele exemplaren 
over te do en aan uitgeverij Oisterwijk. 

Met het Duitse regime had de Rijpwete 
ringse pastoor ook niet veel op. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog zouden twee van zo 
nen van Kwakmans kunstvriend Joan Col 
lette bij hem onderduiken. Na de oorlog 
werd het stil rond Thomas Kwakman. Door 
zijn parochianen werd hij bijzonder ge 
waardeerd; zij beschouwden hem als een 
heilig man.'? Zijn dagen waren gevuld met 
gebed en met ... bijenteelt. Gedreven door 
een diepgevoelde mystiek, heeft Thomas 
Kwakman gestreefd naar en gehoopt op de 
verwezenlijking van het Rijk Gods. Zijn 
visie op democratie en fascisme is geen po 
litieke stellingname geweest, maar moet 
gezien worden in al wat geleerd wordt aan 
gaande het lot van de mens na de dood en 
waarbij Kwakman uitging van de gedachte 
dat God zelf het Nieuwe Rijk zou stich ten. 
De pastoor van Rijpwetering zag daar een 
leven lang naar uit als naar een nieuwe len 
te, een nieuwe pastorale. Thomas Kwak 
man had karakter genoeg om het bisdom 
Haarlem zijn niet geringe verzameling 
schilderijen, 45 stuks, waaronder werken 
van Toorop, Servaes, Collette en As 
perslagh, na te laten.l'' Zijn geestelijke tes 
tament aan zijn laatste kapelaan, Marcel 
Rutte, was: "pro beer te leven in Gods tegen 
woordigheid". Daar gingThomas Kwakman 
op 79-jarige leeftijd op 8 januari 1955 naar 
op. 

Hans van der Wereld (1947) is amateur-his- 

toricus en publicist. Van zijn hand versche 
nen vele boeken over de plaatselijke en re 
gionale gesch ieden is. Zijn meest recente 
werk is Het begon in 1252 ... , naar aanlei 
ding van het 7S0-jarig bestaan van het dorp 
Hoogmade in 2002. 

Noten 

1. De volgende biografische gegevens zijn ontleend 
aan: F. W. M. van der Knaap, Scheppend herstellen. De 
bron van de rechts-autoritaire ideologie van vijf Ne 
derlandse katholieke kunstenaars en een priester 
1925-1935, Leiden 1987 en: H. van derWereld, Tho 
mas Kuiakman. Priester, literator; kunstminnaar, Al 
phen aan den Rijn 2001. De kwestie met be trekking 
tot Kwakmans Profetieen is ontleend aan eerstge 
noemde doctoraalscriptie. 
2. Th. Kwakman, 'Het Godsrijk. Wat hebben we on 
der het Godsrijk te verstaan?', z.p. z.j., [ca. 1925). Het 
heeft de vorm van een getypt manuscript en is aan 
wezig in de bibliotheek van het Katholiek Documen 
tatie Centrum te Nijmegen. 
3. Profetieen betreffende de oplossing van de alge 
meene crisis en het uerdere uiereldgebeuren, 's-Gra 
venhage 1932 (tweede druk). Aanwezig in de biblio 
theek van het Katholiek Documentatie Centrum te 
Nijmegen. 
4. Pro/etieen,5-6. 
5. Profetieen. 5. 
6. Profetieen, 13 e.v. 
7. Profetieen, 40, 97. 
B. Grote Winkler Prins Encyclopedie (GWPE), dl. 16, 
Amsterdam-BrusseI1975, LaSalette, 771-772. 
9. GWPE, dl. 19, Amsterdam-Brussel 1975, J.-B. M. 
Vianney. Zijn leven in Ars kenmerkte zich door won 
derlijke gebeurtenissen als genezingen, gebedsver 
horingen, voorspellingen en dergelijke en ook spec 
taculaire voorvallen waarin men aanvallen zag van 
de duivel op zijn werk en zijn persoon. 
10. Profetieen, 43. 
11. Profetieen, 70. Theresa Helena Higginson zei van 
Christus de roeping te hebben gekregen deze devo 
tie over de hele wereld bekend te maken. 
12. Archief Bisdom Haariem, Collectie Kwakman. 
Aartsbisschop De Jong aan de bisschop van Haar 
lem, 27 november 1940. De long had vernomen dat 
er een herdruk in voorbereiding was van Kwakmans 
boek Het Heilig Hoofd van jezus als zetel van Zijn 
Goddelijke unjsheid (Antwerpen 1934). Deze devotie 
was echter door het H. Officie in 1938 verboden. De 
long "vertrouwt" erop dat men dit boek van Kwak 
man de kerkelijke goedkeuring zal onthouden, zodat 
herdruk onmogelijk is. 
13. Profetieen; 70. 
14. Profetieen, 74. 
15. Nihil obstat (Latijn: niets staat in de weg) het oor 
deel van een kerkelijke censor over boeken die niets 
bevatten dat in strijd is met de katholieke geloofs- of 
zedenleer. 
16. Archief Bisdom Haarlem, mgr. H. I. M. Taskin aan 
bisschop van Haarlem, 30 november 1936; mgr. De 
long aan bisschop van Haarlem, 27 november 1940; 
Th. Kwakman aan bisschop van Haarlem, 24 juni 
1944. 
17. Zie:VanderWereld,Kwakman, 73-77. 
18. ArchiefMuseum Catharijneconvent, inv.nr. BMH 
8731-(23), legaat Kwakman. 
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PERSOONLI]K PROFIEL ~------------~---------- 
Naam, voornaam/voorletter(s) 
Decavele, Iohan A.J .M. 

Geboortejaar en -plaats 
1943, Tielt (B.) 

Studierichting en -plaats 
Geschiedenis KULeuven en Institut fur Re 
formationsgeschichte, Mainz (D.) 

Wat is/zijn uw huidige functie(s)? 
Departementshoofd Cultuur Stad Gent, 
met ingang van 1 januari 2006 "op rust". 

Hoe luidt de titel van uw voornaamste 
publicatie tot op hedent 
Gent, Apologie van een reb else stad (eind 
redactie)(1989l, ook in Franse en Engelse 
editie. 

Hebt u een favoriete bijbeltekst. Zo ja, 
welke? 
Geen tekst, maar een volledig bijbelboek: 
het Canticum canticotum of Hooglied, lief 
deslyriek die ook de hedendaagse lezer 
zeer kan aanspreken. 

Wie is uw favoriete figuur uit de geschie 
denis van het christendom? 
'Favoriet' is een sterk woord, grote bewon 
dering wei voor Thomas van Aquino. 

Stel: u krijgt een jaar volledige vrijheid om 
u aan studie en onderzoek te wijden. Wat 
gaatudoen? 
Nagaan van de peripetieen van geleerden 
uit de Lage Landen uit de 16de en 17de eeuw 
(humanisten, wetenschappers, theologen) 
- vaak geloofsvluchtelingen - in Europa en 
onderzoek naar hun betekenis. 

Wat is uw favoriete boek op uwvakgebied? 
Iuliaan Woltjer, Tussen vrijheidsstrijd en 
burgeroorlog. Over de Nederlandse Op 
stand 1555-1580 (1994). 

Welke recente publicatie op uw vakgebied 
heeft veel indruk op u gemaakt? 
Hoewel mijn lectuur van het lijvige boek 

nog een 'work in progress' is, ben ik nu al 
onder de indruk van de synthese: Diarmaid 
MacCulloch, The Reformation: A History 
(New York: Viking, 2003). 

Welk boek op uw vakgebied zou beslist 
ooit geschreven moeten worden, zij het 
niet noodzakelijk door u zelf? 
Een alomvattende synthese van de ge 
schiedenis van de Reformatie in de Lage 
Landen van de is= eeuw en haar verwe 
venheid met het Europese protestantisme, 
volgens de nieuwste inzichten. 

Is er een ontwikkeling op uw vakgebied 
die u betreurt; zo ja, welke? 
De 'boom' van de jaren '60 tot '80 van de 
vorige eeuw in het onderzoek naar het pro 
testantisme in de Nederlanden van de 16de 
eeuw, gebaseerd op origineel archiefonder 
zoek, is wat voorbij (miss chien te wijten 
aan gebrekkige kennis van de paleografie 
bij jonge vorsers?). 

Is er een ontwikkeling op uw vakgebied 
die u toejuicht; zo ja, welke? 
Tweeerlei, namelijk: 
Ten eerste het wegebben van de polemiek 
in de historiografie van de Hervorming, 
waarbij de diverse kampen het 'goede ge 
lijk' van hun spirituele voorvaderen wilden 
bewijzen: nu leveren protestanten, ka 
tholieken, niet-gelovigen gelijkelijk een bij 
drage aan het historisch onderzoek. Ten 
tweede na de dictatuur van de sociaal-eco 
nomische verklaringsmodellen, de terug 
keer van de 'histoire narrative', 
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Ret oudste avondmaalszilver van de PKNI 
Tim Graas 

B laderend in het monumentale over 
zichtswerk van Fritz over avond 
maalsgerei in Duitsland viel het mij 

als kunsthistoricus direct op dat er daar zo 
veel middeleeuws, dus van oorsprang ka 
tholiek, kerkzilver bewaard is gebleven.f 
Dit deed bij mij de vraag rijzen: is er in de 
protestantse kerken in Nederland nog 
kerkzilver van voor de Reformatie te vin 
den? En vervolgens de vraag: wat is uber 
haupt het oudste avondmaalszilver (dan 
wei -tin, -glas of ander materiaal) in ons 
land? 

Het onderzoek 

Opmerkelijk genoeg is de vraag naar het 
oudste avondmaalszilver in Nederlandse 
kerken van de Reformatie - hetzij in situ 
bewaard, hetzij in musea terechtgekomen, 
hetzij verloren gegaan maar uit de litera 
tuur of archieven bekend - nooit eerder ge 
steld. Overzichtswerken, waarin ontstaan 
en ontwikkeling van het avondmaalsgerei 
in ons land door de loop der eeuwen wordt 
geschetst, zijn er niet, zelfs geen kort, 
samenvattend artikel' Wei zijn er verschil 
lende inventarisaties verricht, maar de ver 
zamelde gegevens zijn daarin niet geanaly 
seerd en bestudeerd. 

De eerste en omvangrijkste is die van 
M.G. Wildeman, die precies een eeuw gele 
den alle Hervormde kerken in ons land 
heeft aangeschreven met een vragenlijst 
over het aanwezige avondmaals- en doop 
gerei.? De resultaten he eft hij in 1908 gepu 
bliceerd als Proeue van inventarisatie van 
het kerkzilver aanwezig bij de Nederl. Herv. 
Gemeenten in Nederland, dat als histori 
sche bran nog steeds zijn waarde he eft, 
hoewel in beperkte mate. Niet alle gemeen 
ten hadden de vragenlijst teruggestuurd en 
de kwaliteit van de gegevens verschilde per 
inzender. Ook was het Wildeman vooral te 
do en om het genealogisch-historische as 
pect: namen van schenkers interesseerden 
hem het meest. Afbeeldingen geeft hij niet 
en het kunsthistorische aspect blijft achter 
wege. Zilvermerken - op grand waarvan 
men behalve de naam van de zilversmid 

ook jaar en plaats van vervaardiging kan 
achterhalen - zijn zelden genoteerd, waar 
bij aangetekend moet worden dat het mer 
kenonderzoek toen nog in de kinderschoe 
nen stond. Een datering van de stukken 
wordt in de regel niet gegeven, hooguit een 
jaartal dat in een inscriptie wordt vermeld. 

Op provinciaal niveau is er aileen in de 
provincie Groningen een inventarisatie 
verricht, die ook al weer bijna een eeuw 
oud is. Vergeleken met het werk van Wilde 
man zijn de inventarisatiegegevens van 
Vinhuizen en Wumkes eenduidiger. Er is 
meer aandacht voor de vorm en iconogra 
fie en het boek is gelardeerd met vele af 
beeldingen.s 

Een inventarisatie die voldoet aan mo 
derne wetenschappelijke normen is in de 
jaren '70 van de vorige eeuw van start ge 
gaan onder auspicien van de Stichting Ker 
kelijk Kunstbezit in Nederland. Door ge 
brek aan financiele middelen en ook door 
schortende medewerking van de zijde van 
de kerken is dit werk, dat de algehele regis 
tratie van het kerkelijke erfgoed omvat, nog 
steeds niet voltooid. Wei is er inmiddels een 
schat aan gegevens en foto's verzameld, die 
voor een deel toegankelijk zijn gemaakt via 
een database. Maar om een enigszins com 
pleet beeld te krijgen ontkomt men niet 
aan het tijdravende systematische litera 
tuuronderzoek en het op goed geluk (seren 
dipity) bladeren in de literatuur. Behalve 
een zoekactie in de SKKN-database heb ik 
de belangrijkste monumentenbeschrijvin 
gen doorgelopen, met name de door de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg in de 
afgelopen eeuw uitgegeven reeksen, in de 
wandeling de Voorloopige Lijst en de Geil 
lustreerde Beschrijving geheten. 

Systematisch literatuuronderzoek lever 
de welgeteld twee specialistische studies 
op: een voorbeeldig uitgegeven tentoon 
stellingscatalogus over Drents avondmaals 
zilver en een artikel over het avondmaalszil 
ver in de provincie Noord-Brabant." De 
kleine, onaanzienlijke provincie Drenthe en 
het overwegend katholieke Noord-Brabant 
zijn echter niet representatief te noe 
men voor de Nederlandse situatie. Men ver- 
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wacht in deze provincies niet de meest bij 
zondere en evenmin de oudste stukken, 
omdat Drenthe en Noord-Brabant niet tot 
de welvarende gebieden behoorden en, ver 
geleken met Holland, Utrecht en Zeeland, 
relatief laat overgingen tot het protestantis 
me. 

Luther-relikwieen te Haarlem (atb.I) 

De uitkomst van mijn onderzoek naar het 
oudste avondmaalszilver leverde enkele 
verrassende resultaten op. Een papieren 
vondst helaas is de "Zilveren kan en be 
ker, door Luther bij de bediening des H. 
Avondm. gebruikt, te Haarlem berustende 
1818", zoals het onderschriftvan een prent 
je luidt, dat een illustratie is bij een in het 
zelfde jaar verschenen artikel.? De anonie 
me schrijver geeft allerlei informatie over 
de beker en de kan, waaronder de voor ons 
interessante mededeling dat het gaat om 
"de beker en het kannetje, waarmede Lut 
her voor het eerst het H. Avondmaal be 
diend heeft", Helaas wordt niet medege 
deeld wie de eigenaar van de beide stukken 
is, aileen dat het een rechtstreekse, in Haar 
lem woonachtige, afstammelinge van Lut 
her zelf is. Deze eigenares wenst uitdrukke 
lijk niet met name in het artikel genoemd te 
worden. Wei wordt de naam genoemd van 
Margreda Pfeiffers, die met grote letters on 
der op de beker gegraveerd staat. Deze 
Margreda Pfeiffers, zo wordt verteld, was 
een dochter van Luthers achterkleindoch 
ter, die gehuwd was met een van de eerste 
predikanten van de lutherse gemeente van 
Amsterdam. Dit moet Caspar Pfeiffer be 
treffen, die in 1609 tot predikant van de lut 
herse gemeente van Amsterdam werd be 
roepen en uit Leipzig afkomstig was. Verder 
wordt er in het artikel verteld dat er in 1782 
of 1783 een delegatie uit Augsburg bij de 
toenmalige eigenaar op bezoek is geweest 
met het doel om beide stukken voor Augs 
burg te verwerven, waar zich reeds de stoel 
van Luther en een eigenhandig door Luther 
geschreven bijbel bevonden. De stukken 
zouden blijkens de zilvermerken oak in 
Augsburg (de zilverstad van Duitsland) ver 
vaardigd zijn. 

Het is mij niet gelukt om de huidige ver 
blijfplaats van de beker en de kan te achter 
halen en het is de vraag of ze na zo lange 
tijd ooit nog boven water zullen komen. Ze 
worden reeds als spoorloos verdwenen op 
gegeven in De Nauorscher van 1852 en 
1858, waarin vermeld wordt dat ze voor het 
laatst rond 1826 gesignaleerd zijn door de 
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lutherse predikant-geschiedschrijver J.e. 
Schultz Jacobi in een wassenbeelden-ver 
zameling in de Amsterdamse Warmoes 
straat." 

Afb. 1. De zogenaamde 
avondsmaalbeker en 
-kan van Luther te 
Haarlem. Illustratie in 
de Algemeene Konst- en 
Letter-Bode van 1818. De vraag die voor ons natuurlijk het meest 

relevant is: kunnen deze stukken door Lut 
her gebruikt zijn bij het avondmaal ? Luther 
stierf in 1546 en de eerste avondmaalsvie 
ringen met Luther moeten plaatsgevonden 
hebben in 1523 of daaromtrent. De beker is 
op grond van de vorm moeilijk te dateren 
maar zou zestiende-eeuws kunnen zijn. De 
kan (in feite geen schenkkan maar een 
drinkbeker) kan op stilistische gronden in 
ieder geval moeilijk v66r het midden van 
de zestiende eeuw gedateerd worden. Het 
model staat in de vakliteratuur bekend on 
der de Duitse naam Humpen of Deckel 
humpen en dat het om een Duits product 
gaat is welhaast zeker. Nurnberger Hum 
pen, zoals ze ook weI genoemd worden, 
waren een specialiteit van de Neurenberg 
se zilversmeden, hoewel er in Augsburg 
waar beide stukken gemaakt heten te zijn 
oak genoeg geproduceerd zijn. AI met al is 
het onwaarschijnlijk dat we hier te doen 
hebben met authentieke Luther-relik 
wieen. Het is overigens een historisch feit 
dat grootheden als Luther en Erasmus tij- 
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dens hun leven overladen werden met ge 
schenken, vooral drinkbekers. In Luthers 
testament uit 1542 worden expliciet zilve 
ren bekers genoemd. Van het vijftiental 
door mij achterhaalde Lutherbecher is de 
helft van zilver.? In ieder geval twee hiervan 
(in Dresden en Leipzig) zijn door de mo 
derne (kunst)historische kritiek als authen 
tiek gewaarmerkt. Geen van beide staat 
evenwel te boek als avondmaalsbeker maar 
als (drink)beker afkomstig uit het persoon 
lijk bezit van Luther. 

De Woerdense kelk (afb. 2) 

Alb. 2. Laatmiddel 
eeuwse miskelk, sedert 
de Reformatie als 
avondmaalskelk in ge 
bruik bij de Lutherse 
gemeente te Woerden. 

Na deze curiositeit terug naar het uitgangs 
punt: het oudste stuk avondmaalszilver in 
Nederland. De gotische miskelk, die eeu 
wenlang door de lutherse gemeente te 
Woerden bij het avondmaal in gebruik is 
geweest en nog steeds in gebruik is, kan ze 
ker aanspraak maken op deze tite!. Deze 
kelk is bij mijn weten het enige stuk katho 
liek kerkzilver uit de middeleeuwen, dat in 
protestantse handen is overgegaan en zijn 

liturgische functie heeft behouden. Het is 
derhalve een uniek stuk van bijzondere 
waarde, niet aileen kunsthistorisch maar 
meer nog kerkhistorisch en liturgie-histo 
risch. De uniciteit van dit stuk zilver binnen 
het Nederlandse protestantse kerkelijke 
kunstbezit wordt duidelijk na Ie zing van 
een enkele jaren geleden verschenen boek 
van Fritz: Die bewahrende Kraft des Luther 
tums - Mittelalterliche Kunstwerke in evan 
gelischen Kirchen.i'' Hierin wordt overdui 
delijk aangetoond dat niet ondanks maar 
juist dankzij het lutheranisme er nog zoveel 
aan middeleeuwse kerkelijke kunstvoor 
werpen bewaard is gebleven. Dit geldt niet 
aileen voor Duitsland, maar ook voor de 
Scandinavische landen, waar het luthera 
nisme meer dan in Duitsland zelf de over 
heersende godsdienst is geworden. 

Er zijn verschillende oorzaken aan te 
wijzen voor deze beiuahrende Kraft, con 
serverende kracht van het lutheranisme, 
die hier niet uitgebreid behandeld kunnen 
worden. Hier zij aileen gewezen op de wijze 
van avondmaal vieren, die voor de luthera 
nen een minder radicale breuk met de ka 
tholieke traditie betekende dan dit voor het 
calvinisme het geval was. Bij de overgang 
van een kerk van katholieke naar lutherse 
handen werd een miskelk met het andere 
kerkzilver niet versmolten of verkocht 
maar bleef zij gewoon in gebruik als avond 
maalskelk. Daarom zijn er in Duitse en 
Scandinavische kerken zoveel middel 
eeuwse kelken bewaard gebleven en in Ne 
derland niet. Er zijn hier geen middeleeuw 
se parochiekerken met inventaris en aI in 
lutherse handen overgegaan. De overgang 
(alteratie) was hier altijd van katholiek naar 
hervormd of in eigentijdse termen, gerefor 
meerd. Er is in geheel Nederland slechts 
een uitzondering en dat is de stad Woer 
den. 

Woerden was, tot aan de fusie vorig jaar 
van de hervormde, gereformeerde en lut 
herse kerken tot de PKN, de plaats waar het 
landelijk bureau van de lutherse kerken in 
Nederland gevestigd was en dat niet zon 
der reden. De stad kende in de 16de eeuw 
een dominante lutherse gemeenschap en 
gold als een bolwerk van het lutheranisme 
in deze contreien. De Woerdense priester 
Jan de Bakker was in 1525 de eerste hier te 
lande, die om zijn ketterse opvattingen ter 
dood was gebracht. In 1558 was de stad in 
pand gegeven aan een Duitse vorst, Erik 
van Brunswijk, die van luthersen huize 
was. Niet lang daarna kreeg de lutherse ge 
meenschap de beschikking over de Woer- 
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dense parochiekerk. De Petruskerk werd in 
1594 weliswaar definitief gereformeerd, 
waardoor de lutherse gemeente zijn toe 
vlucht moest nemen tot een huiskerk, maar 
Woerden blijft (met het tot de heerlijkheid 
Woerden behorende Bodegraven) de enige 
plaats in de noordelijke Nederlanden waar 
de lutheranen de parochiekerk enige tijd in 
handen hebben gehad en waar zij gebruik 
hebben gemaakt van de katholieke kerkin 
ventaris.'! In aile andere plaatsen in ons 
land waar de Reformatie doorgang yond 
ging de parochiekerk direct over in gerefor 
meerde handen, met als gevolg zuivering 
van het interieur en verkoop of oms melting 
van de vasa sacra. 

Het is niet aantoonbaar dat de kelk oor 
spronkelijk afkomstig is uit de mid del 
eeuwse Petruskerk van Woerden, maar 
aannemelijk is het weI. Dat de kelk eeu 
wenlang door de lutherse gemeente van 
Woerden is gebruikt, blijkt uit de inscriptie 
onder in de voet: "PRO ECC[LESI]A 
CHRI[STI] QVAE WOVRDENI BATAVORVM 
SVB EVANGELIO ET INVARlATA AVGVSTA 
NA CONFES[SIONE] MILITAT", te vertaIen 
als: 'Voor de kerk van Christus te Woerden, 
die strijd voert onder het evangelie en de 
onveranderde Augsburgse Confessie'. De 
laatste zinsnede 'Onveranderde Augsburg 
se Confessie' verwijst naar de lutherse ge 
loofsbelijdenis die in 1530 in Augsburg 
werd vastgesteld. De in scrip tie is me de op 
grond van het lettertype als 17de eeuws aan 
te merken en moet derhaIve naderhand op 
de kelk zijn aangebracht. Op grond van de 
twee merken die aan de onderzijde van een 
van de lobben zijn aangebracht - het ene 
de Utrechtse stadskeur, het andere het 
meesterteken van de Utrechtse zilversme 
denfamilie Van Weede - is de kelk te date 
ren circa 1500, met 1507 als datering ante 
quem.V Dat de kelk van Utrechtse makelij 
is een reden te meer om aan te nemen dat 
hij oorspronkelijk voor de middeleeuwse 
Petruskerk van Woerden vervaardigd is. 
Woerden viel onder de directe invloeds 
sfeer van Utrecht; zo is bijvoorbeeld ook 
het zilveren doopbekken uit 1617 van de 
Woerdense lutherse gemeente door een 
Utrechtse zilversmid gemaakt. De Woer 
dense martelaar Jan de Bakker heeft in 
Utrecht zijn priesteropleiding genoten. Het 
is overigens niet uit te sluiten dat hij de kelk 
ooit in handen heeft gehad. Om toekomsti 
ge mythevorming de kop in te drukken: Jan 
de Bakker kan niet de oorspronkeJijke eige 
naar van de kelk geweest zijn. Zijn geboor- 

tejaar is 1499, terwijl de kelk van v66r 1507 
moet dateren. 

Samengevat: het kerkhistorische belang 
van de Woerdense kelk is dat het het enige 
stuk kerkzilver in ons land is dat een onon 
derbroken liturgische be stemming heeft 
gehad: de eerste 50 jaar als katholieke mis 
kelk, sindsdien tot op de dag van vandaag 
als lutherse avondmaalskelk en dat niet 
toevallig in de oudste lutherse gemeente 
van ons land, de enige die, weliswaar kort, 
de beschikking he eft gehad over de middel 
eeuwse parochiekerk, de Petruskerk te 
Woerden. De kelk is daarmee een unieke 
getuigenis in Nederland van de beuiahren 
de Kraft des Luthertums. 

De kelk van Weerselo (afb, 3) Afb. 3. Middeleeuwse 
miskelk van het Stift te 
Weerselo, later in ge 
bruik als avondmaals 
kelk. 

Tegenover deze behoudende kracht van 
het lutheranisme staat de zuiverende 
kracht van het calvinisme, die aIs we het 
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hebben over middeleeuws kerkzilver wei 
heel radicaal is uitgevallen. Na lang zoeken 
heb ik slechts twee stukken kunnen vinden 
die in gereformeerde hand en zijn gekomen 
en gebleven, dat wil zeggen niet werden 
omgesmolten. 

Het eerste voorbeeld is een Romaanse 
kelk in het Rijksmuseum te Amsterdam, 
een van de twee Romaanse kelken die dit 
museum uberhaupt bezit. De kelk, die in 
de museumcatalogus wordt beschreven als 
Nedersaksisch en 13de-eeuws, is afkomstig 
uit de hervormde kerk te Weerselo in Twen 
te en werd door de kerkvoogdij in 1888 aan 
het Rijksmuseum verkocht voor 1500 gul 
den, geld dat nodig was voor de restauratie 
van de kerk.P 

De kelk wordt in de literatuur steevast 
avondmaalskelk genoemd en dit lijkt vol 
doende reden om aan te nemen dat hij ooit 
gebruikt is voor de vie ring van het avond 
maal, ondanks de paapse heiligenvoorstel 
lingen op de voet. Is het toeval dat deze kelk 
juist in Weerselo bewaard is gebleven? Het 
blijkt geen toeval, want evenals in Woerden 
was er in Weerselo sprake van een uitzon 
derlijke kerkelijke situatie, die ook weer zijn 
gelijke niet kent in de Noordelijke Neder 
landen. Weerselo was namelijk tot aan de 
Franse tijd de vestiging van een stift, een 
gereformeerd stift wei te verstaan. Dit stift 
was rond ll50 gesticht en oorspronkelijk 
een Benedictijnenklooster. Het dubbel 
klooster werd v66r 1207 omgezet in een 
vrouwenklooster en kort na 1500 in een 
stift, dat wil zeggen een vrij wereldlijk adel 
lijk klooster, waar aileen vrije, ongehuwde 
dames van adel werden toegelaten. Deze 
stiftsdames hoefden in tegenstelling tot 
nonnen van een regulier klooster geen voor 
het leven bindende kloostergeloften af te 
leggen en konden uittreden wanneer ze 
wilden, bijvoorbeeld om een huwelijk aan 
te gaan. Het Stift Weerselo werd na 1626 ge 
protestantiseerd, zodat aileen adellijke 
juffers van gereformeerden huize nog wer 
den aangenomen, althans in naam gerefor 
meerd, want het katholieke element schijnt 
nooit geheel verdwenen te zijn. Dit is mis 
schien de redding geweest van de kelk, die 
vanwege bepaalde privileges van de stifts 
dames bij het avondmaal moest worden 
gedoogd. 

Het Stift werd in de Franse tijd opgehe 
ven en de gebouwen werden in 18ll ver 
kocht en afgebroken, met uitzondering van 
de kloosterkerk, die tot op de dag van van 
daag dienst doet als hervormde kerk. Na de 
opheffing van het Stift moet ook de Rom- 

aanse kelk definitief in hervormde handen 
zijn gekomen, maar het valt te betwijfelen 
of hij nog vaak als avondmaalskelk is ge 
bruikt. De hervormde gemeente Weerselo 
beschikt namelijk sinds 1826 over een zil 
veren avondmaalsbeker. Het lijkt zeer aan 
nemelijk dat deze eenvoudige onversierde 
beker is aangeschaft omdat men de oude 
kelk niet meer passend vond en de rol van 
de adellijke stiftsdames was uitgespeeld. 

Het Hoogadellijke Stift Weerselo was in 
de Noordelijke Nederlanden ten tijde van 
de Republiek enig in zijn soort. Blijven we 
binnen de huidige landsgrenzen, dan zijn 
verder alleen het Stift te Thorn en dat te 
Susteren te noemen. Deze stiften hebben 
eveneens bestaan tot in de Franse tijd, 
maar zijn al die tijd katholiek gebleven. In 
Duitsland is het fenomeen protestantse 
stift geen uitzonderlijkheid. Een bekend 
voorbeeld is het Evangelische Damenstift 
te Wienhausen, oorspronkelijk een Cister 
cienserinnenklooster dat in 1562 werd om 
gezet in een stift voor lutherse dames. Het 
wordt in het boek van Fritz exemplarisch 
genoemd voor de bewahrende Kraft des 
Luthertums, omdat een groot deel van de 
middeleeuwse inventaris daar nog in de 
kloosterkerk bewaard is gebleven. Maar 
ook andere lutherse Damenstifte blijken 
ware schatkamers te zijn, zoals een ieder 
he eft kunnen zien op de recente tentoon 
stellingen in Essen en Bonn over middel 
eeuwse vrouwenkloosters.l! 

De bekers van Oldenhove (afb.4) 

Het tweede voorbeeld van voorreformato 
risch kerkzilver dat een herbestemming bij 
gereformeerde avondmaalsvieringen heeft 
gekregen zijn twee identieke bekers, die in 
1899 door de Hervormde gemeente Leeuw 
arden in bruikleen werden gegeven aan het 
Fries Museum te Leeuwarden. Ze worden 
dus allanger dan een eeuw niet meer voor 
de eredienst gebruikt, maar dat ze de eeu 
wen daarvoor als avondmaalsbekers heb 
ben gediend staat buiten kijf. 

Boven op de bekers is een inscriptie 
aangebracht met de nodige afkortingen, 
die hier voor de duidelijkheid voluit zijn 
uitgeschreven: "MR. FRANS SYMONS PRE 
BENDARIUS TE OLDENHOVE HEEFT BE 
SPROKEN 2 BEKERS TOT KERCKS BEHO 
VE 1564".15 Op de voorzijde is verder een 
leeuw gegraveerd met een boek tussen de 
voorpoten. Boven de leeuw staat een tekst 
utt ApocaIyps 5: "VICIT LEO ILLE EX TRIBV 
IVDA", vertaald: 'De leeuw uit de starn Iuda 
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heeft overwonnen'. De leeuw is een toespe 
ling op de naam van de stad Leeuwarden, 
en het motief van de leeuw met de spreuk 
uit de Apocalyps wordt nog altijd gebruikt 
voor het kerkzegel van de Hervormde ge 
meente Leeuwarden. De beker is aan de 
onderzijde gemerkt met het meesterteken 
van de Leeuwardense zilversmid Ielle 
Iansz, 
De inscriptie vraagt om nadere toelichting. 
Frans Symons is de naam van een priester, 
die als prebendarius (geestelijke die vaste 
inkomsten ontvangt uit kerkelijke goede 
ren) verbonden was aan de kerk van de 
Oldenhove (de rond 1596 afgebroken Sint 
Vituskerk), de oudste parochie van Leeuw 
arden. Hij moet in 1549 of kort daarvoor 
overleden zijn.!" Het 'besproken' van de in 
scrip tie dient dus te worden opgevat als 
toegezegd, want de bekers zijn pas in 1564, 
dus vijftien jaar na zijn overlijden, vervaar 
digd ten behoeve van de kerk. 

Het jaar 1564 is cruciaal in de kerkelijke 
geschiedenis van Leeuwarden en van Fries 
land. In het kader van de reorganisatie van 
de Nederlandse kerkprovincie was Leeuw 
arden in 1559 als zetel aangewezen van een 
nieuw te vormen bisdom dat de provincie 
Friesland omvatte. In 1564 werd de eerste 
bisschop gemstalleerd en kon de parochie 
kerk van de Oldenhove als kathedraal 
(hoofdkerk van het bisdom) in gebruik wor 
den genomen. Het bisdom Leeuwarden 
heeft maar zeer kort kunnen functioneren. 
In 1566 vond de eerste hervormingsbewe 
ging plaats. De kerken werden ontdaan van 
roomse zaken en er werd gepredikt in gere 
formeerde zin. Op zondag 15 september 
werd in de kerk van de Oldenhove onder 
grate belangstelling de eerste avondmaals 
viering gehouden. Maar binnen enkele 
maanden werd alles weer ongedaan ge 
maakt en in januari 1567 kon men weer op 
de oude wijze de mis bijwonen. Deze situ 
atie duurde tot 1580, toen de kerken op 
nieuw en nu definitiefwerden gezuiverd. 

Het is allerminst zeker dat de in 1564 ge 
schonken bekers twee jaar later zijn ge 
bruikt bij het vie ring van het eerste avond 
maal in de kerk. Een indicatie dat ze niet 
lang na 1580 wei de functie van avond 
maalsbekers hebben gekregen, is dat er in 
1595 twee identieke bekers werden bijge 
maakt, nu met het opschrift: "DEESE 
BEECKERS BEHOEREN TOE DIE KERCKE 
TE LEEUWERDEN 1595". In 1684 werd er 
wederom een stel bijgemaakt, met dezelfde 
inscriptie en het jaartai 1684, en in 1845 
nog eens vier maar dan zonder inscriptie. 

Het is niet moeilijk om de reden te be 
denken waarom deze bekers de Reformatie 
hebben overleefd en praktisch al het ande 
re katholieke kerkzilver in Friesland na 
1580 werd omgesmolten. Door hun speci 
fieke bekervorm moeten zij in de ogen van 
de gereformeerden acceptabel zijn bevon 
den om van dienst te zijn bij het avond 
maal. De bekervorm wijkt duidelijk af van 
de traditionele kelkvorm en het is ook on 
denkbaar dat de bekers dienst hebben ge 
daan als miskelk. Wat hun oorspronkelijke 
functie dan wei is geweest, is onzeker en 
het is de vraag of ze een liturgische functie 
hebben gehad. Dat ze binnen het kerkelijk 
gebeuren een functie hebben gehad, blijkt 
uit de inscriptie. Een verb and met de nieu 
we be stemming van de kerk van de Olden 
hove als kathedraal van het nieuw opge- 

Alb. 4. Avondmaalsbe 
ker, oorspronkeJijk 
katholiek kerkzilver 
van de Oldenhove 
kathedraal te Leeuwar 
den. 
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richte bisdom en de noodzakelijke oprich 
ting van een kapittellijkt aannemelijk. 

De avondmaalsbeker te Warffum (afb. 5) 

Afh. 5. Avondmaalsbe 
ker van Warffum, ver 
vaardigd uit een omge 
smolten miskelk en 
pateen, 

AI met al komen we uit op een totaal van 
drie stuks avondmaalszilver met een oor 
spronkelijke katholieke bestemming: 
Woerden, Leeuwarden en Weerselo. Het 
kan zijn dat er een enkel stuk over het 
hoofd is gezien maar veel meer dan drie 
zullen het niet zijn. Een magere opbrengst 
vergeleken met de honderden middel 
eeuwse kelken die er in Duitse en Scandi- 

navische kerken bewaard zijn gebleven, 
dank zij het conserverende karakter van 
het lutheranisme, dat veel meer dan het ge 
reformeerde protestantisme aansloot bij de 
katholieke traditie. Zoals gezegd is verre 
weg het meeste middeleeuwse kerkzilver in 
onze contreien in de smeltkroes terechtge 
komen. Eerlijkheidshalve moet niet alles 
op conto van Calvijn worden gezet, want 
ook de overheid was er debet aan. Een en 
kel voorbeeld: in Rotterdam werd na het 
vertrek van de Spanjaarden in 1572 al het 
zilverwerk van de kerk en van de stad ge 
vorderd om de soldij van de prinselijke 
troepen te kunnen betalen.!? 

Het kwam ook voor dat katholiek kerk 
zilver werd omgesmolten om er direct 
avondmaalszilver van te maken, maar dit 
was voor zover bekend geen gangbare 
praktijk. Het lijkt erop dat in de begintijd 
zilver werd geweerd van de avondmaalsta 
fel en er uit glas, tin of andere goedkopere 
materialen werd gedronken, zoals blijkt uit 
een voorschrift uit 1566 voor de Londense 
vluchtelingengemeente en later ook nog 
door Voetius in zijn Politica ecclesiastica 
wordt bevestigd.!" De avondmaalsbeker te 
Warffum, die als de oudste in de provincie 
Groningen geldt, is uitzonderlijk omdat hij 
dateert van kort nadat de Warffumse kerk 
gereformeerd was geworden. Hij is door de 
Groningse zilversmid Iurjen Muntinck ver 
vaardigd uit het materiaal van een zilveren 
miskelk en pateen, die door de heer en de 
predikant van Warffum waren ingeleverd. 
Het ontvangstbewijs van Muntinck met het 
gewicht aan zilver en de datum 23 maart 
1596 is in het kerkarchief bewaard geble 
ven.l? 

Beker en bekken van Oosterwierum 
(afb.6) 

Soms duurde het wei een halve eeuw voor 
dat besloten werd tot aanschafvan een zil 
veren avondmaalsbeker. De Hervormde 
gemeente Oosterwierum in Friesland is in 
het bezit van een zilveren beker en een 
doopbekken tevens collecteschaal uit 1631, 
een halve eeuw na invoering van de Refor 
matie. Op beide stukken is gegraveerd dat 
ze zijn "GHEMAACKTVAN EEN PAAPSKEN 
KELCK WAS OLT ANNO 1319. VERNIEUT 
ENDE GEHEYLICHT TOT DEN DIENST 
DES HEEREN".2o 
Het is niet duidelijk of men die paapse mis 
kelk uit l319 aanvankelijk he eft gebruikt als 
avondmaalskelk, zoals wei wordt beweerd, 
of dat de kelk pas in 1631 boven water is ge- 
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Afb, 6. Avondmaalsbeker te Oosterwierum, ver 
vaardigd uit een paapsken kelck uit l3l9. Foto 
Fries Schaapvaart Museum Sneek, 

komen, waama men deze he eft gerecycled. 
Ik ben geneigd het laatste te denken, omdat 
juist in Friesland de vordering van het kerk 
zilver na 1580 zo grondig is uitgevoerd, op 
last van het Hofvan Friesland. 

De bekers van de Buurkerk (afb. 7) 

Het is in dit korte bestek niet mogelijk om 
uitgebreid in te gaan op de oudste voor 
beelden van avondmaalszilver dat speciaal 
ten behoeve van het avondmaal werd ver 
vaardigd. Het oudste bekende en bewaar- 

de voorbeeld, dat ik heb kunnen vinden, 
wordt ook in het overzichtswerk van Fritz 
over het Duitse avondmaalsgerei genoemd, 
in het chapiter Ausblick in die Nieder 
lande/) Het zijn de twee avondmaalsbe 
kers van de Utrechtse Buurkerk. Op de on 
derkant van de voet is het jaartal 1591 te 
lezen en het randschrift: "DE KERCKMEIS 
TERS IN DER TYT HEBBEN DESE TWEE 
DOEN MAKEN / TOT BEHOEF ENDE GE 
BRVlCK DER BVERKERKEN SAKEN." In de 
Buurkerk werden in 1591 al meer dan tien 
jaar gereformeerde diensten gehouden en 
het kerkzilver uit de katholieke tijd was in 
1578 te gelde gemaakt. 

De bekers uit de Buurkerk zijn van 
het klassieke type avondmaalsbeker: een 
bekervorm zondervoet en stam, Dit beker 
type is voor het avondmaal zo'n standaard 
model geworden, dat de term avondmaals 
beker ook gebruikt wordt voor profane 
bekers, waarvan ze qua model en versie 
ring niet zijn te onderscheiden, hooguit 
door symboliek of opschrift. Van dergelijke 
avondmaalsbekers zijn er in onze kerken 
nog honderden zo niet duizenden exem 
plaren bewaard gebleven. De meeste date 
ren uit de zeventiende eeuw; bekers van 
voor 1600 blijken een zeldzaamheid en zijn 
op de vingers van een hand te tellen.22 Zes 
tiende-eeuwse avondmaalsbekers van an 
dere materialen dan zilver konden niet 
worden achterhaald, 
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Noten: 

I. Dit artikel is een aangepaste versie van een lezing, 
die op 9 april 2005 te Utrecht werd gegeven tijdens 
een seminar georganiseerd door de Nederlandse Zil 
verclub ter gelegenheid van de presentatie van het 
nieuwe standaardwerk van prof. dr. Johann Michael 
Fritz (zie noot 2). 
2. Johann Michael Fritz mit Beitragen von Martin 
Brecht, Jan Harasimowicz und Annette Reimers, Das 
evangelische Abendmahlsgeriu in Deutschland. Vom 
Mittelalter bis zum Ende des Alien Reiches, Leipzig 
[Evangelische VerlagsanstaltJ 2004. 
3. Ontstaan en ontwikkeling in een notendop in: C. 
van Swigchem, T. Brouwer en W van Os, Een huis 
voor het woo rd. Het protestantse kerkinterieur in Ne 
derland tot 1900, 's-Gravenhage - Zeist 1984, 215; 
Fritz, Das euangelische Abendmalsgeriit, 441 (chap. 
'Ausblick in die Niederlande'). Voorts: E Pijper, 'Het 
avondrnaal', De oude kerkelijke kunst in Nederland. 
Gedenkboek van de Nationale Tentoonstelling te 's 
Hertogenboscn in 1913, 's-Hertogenbosch 1914, 33- 
36. 
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6. T.G.M. Graas, 'Protestants kerkzilver in Noord 
Brabant', in: P.M. Ie Blanc (red.), Kerkelijk ziluet: Ne 
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boeken van de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in 
Nederland, 2), Den Haag 1992, 66-92. H.R. Tupan, 
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kers in Drenthe uit Nederlands-heruormd bezit 1600- 
1900, Zwolle - Assen 1997. Voor de volledigheid zij 
hier ook vermeld: J. de Bree, 'Het kerkzilver in Zee 
land', in: Bulletin Stichting Oude Zeeuwse Kerkert 1 
(1977) 13-16; C. Boschma, Avondmaalsztlvcr in het 
Fries Museum', in: Keppelstok. Publikatieband Stich 
ting Alde Fryske Tsjerken, III (1985) 177-192. 
7. 'De zilveren kan en beker, waarmede M. Luther 
het H. Avondmaal bediend heeft, nog berustende te 
Haarlem bij een zijner nakomelingen, in 1818', in: 
Algemeene Konst- en Letter-Bode, voor het jaar 1818, 
326-330. 
B. J.W. Weijerman, 'Kan en Beker van Dr. M. Luther', 
in: De Nauorscher 2 (1852) 284; S.J. [= J.C. Schultz Ja 
cobi]. 'Nakomelingen van Martijn Luther', in: De Na 
uorscher 8 (1858) 106. Voor informatie dank ik Jan 
jaap Luijt te Utrecht. 
9. Fr. Kiichenmeister, 'Luther-Becher. Eine Anzahl 
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Trlnkgefasse', in: lllustrirte Zeitung, Leipzig, nr. 1896 
(1-11-1879) 357-360; Ernst-Ludwig Richter, 'Die 
"Lutherbecher" zu Dresden, Leipzig und Greifswald 
- Studien zur Provenienz und Authentizitat, Welt 
kunst. Aktuelle Zeitschrift fur Kunst und Antiquita 
ten, 2003, 168-172. Nota: de 'Haarlemse' Lutherbeker 
en -kan worden in beide artikelen, waarvan dat uit 
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10. Johann Michael Fritz (red.), Die bewahrende 

Kraft des Luthertums. Mittelalterliche Kunstuierke in 
euangelische Kirchen, Regensburg 1997. 
11. J. Haitsma, De geschiedenis van de oudste Euange 
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e.v.; G. Hamoen en C. Hamoen, 400 jaar Heruormde 
gemeente Bodegtauen 1594-1994 (Stichts-Hollandse 
Bijdragen 26), Woerden 1994, 8-9. 
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herziene en vermeerderde druk, Rijksmuseum Am 
sterdam, 's-Gravenhage 1952, 1 nr. 3; W.D. Waller en 
H.J. Kellen, Het Stift te Weerselo, Enschede 1983, 16. 
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Frauenklostern, Miinchen 2005. 
15. Boschma, 'Avondmaalszilver in het Fries Muse 
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10-11. 
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ver, dat mij bekend is, omvat slechts een drietal stuk 
ken: 
1) avondmaalsbeker van Doetinchem met inscriptie 
"ECKLESIA DOETHEMENSIS Ao 1595". Zie E.H. ter 
Kuile, De Nederlandse monumenten van geschiedenis 
en kunst (Geillustreerde Beschrijuing) ( ... J Het Kiuar 
tiel' van Zutfen. 's-Gravenhage 1958, 39, pI. XXXIV nr. 
1. 
2) twee avondmaalsbekers van Enschede (thans in 
bruikleen aan Rijksmuseum T'wenthe) met het jaar 
tal 1598 en de naam van de eerste predikant Pibo 
Ovitius. Zie E.H. ter Kuile, De Nederlandsche monu 
menten van geschiedenis en kunst (Getllustreerde Be 
schrijuing) { ... J Tiuente, 's-Gravenhage 1934, 55, pI. 
XXVIII nr. 1. Voor de predikant: P.H.A.M. Abels, Ovit 
tiusMetamorphosen. De onnauolgbare gedaanteuiis 
selingeti van een (zielentdokter in de Reformatietijd, 
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Delft 2003, 181, 178-179 (afb.). Dat het om latere 
'herinneringsbekers' gaat lijkt mij een anachronis 
me. 
3) avondmaalsbeker van Ielsum, met randschrift: 
"POCULUM EUCHARISTIAE IN USUM ECCLESIAE 
HIELSEMANAE 1599". De beker lijkt een directe na 
volging van de boven besproken bekers van de 01- 
denhove te zijn. Zie J.w. Frederiks, Dutch silver. 
Wrought plate of the central, northern and southern 
provinces from the Renaissance until the end of the 
eighteenth centwy, 's-Gravenhage 1960, 86, nr. 259, 
pl. 217. 
Van de volgende twee stukken is de oorspronkelijke 
kerkelijke bestemming onzeker. De avondmaalsbe 
ker van Oldeberkoop met het jaartal1590 is vanwege 
de familiewapens en de naam van grietman Fedde 
Auckes Rengnalde waarschijnlijk van oorsprong een 
profane beker, die pas later aan de kerk is geschon 
ken. Zie Frederiks, Dutch silver, 105, nr. 308, pl. 253. 
De avondmaalsbeker te Rheden is vanwege het 
meesterteken (van Peter Graseck uit Wesel, werk 
zaam 1567-1616) mogelijk nog uit de 16de eeuw. 
Niet meegerekend worden de acht fraaie bekers, 
die tot 1976 bij het avondmaal gebruikt werden door 

de Hervormde Gemeente Zwolle. Ze zijn voorzien 
van verschillende jaartallen (1566, 1573, 1583, 1585, 
1586, 1587, 1605) en namen van raadslieden. Het 
zijn in feite magistraatsbekers, die oorspronkelijk 
deel uitmaakten van het Zwolse stadszilver. Toen 
dit met de Milnsterse bezetting van 1672 te gelde 
werd gemaakt, ontsnapten deze acht bekers aan de 
smeltkroes en kwamen terecht bij de hervormde ge 
meente die ze voor het avondmaal ging gebruiken. 
In 1976 werden ze verkocht aan het Provinciaal 
Overijssels Museum. Zie B. Dubbe, Monumenten ill 
ziluer: geschiedenis van het Zwolse stadsziluer, Zwolle 
1976. 
Ander avondmaalszilver vervaardigd v66r 1600 maar 
aantoonbaar later voor het avondmaal gebruikt, 
wordt hier niet vermeld. Gediskwalificeerd is ook de 
tazza (drinkschaal op voet) in het Rijksmuseum, met 
het jaartal 1571 en een citaat uit Johannes 7. Deze 
schaal, die voor zover bekend nooit kerkelijk eigen 
dom is geweest, zou volgens de overlevering in 1571 
zijn gebruikt bij de eerste avondmaalsviering der ge 
reformeerden te Vlissingen. Dit verhaal werd reeds 
in lwijfel getrokken door J. ab Utrecht Dresselhuis, 
De Waalsche Gemeenten in Zeeland, 1848, 2. 

Op 't Hof bijzonder hoogleraar 
aandeVU 

DrW.J. op 't Hof (1947) is per 1 september 2005 benoemd aan de theologische faculteit 
van de Vrije Universiteit te Amsterdam als bijzonder hoogleraar in de Geschiedenis van 
het Gereformeerd Pietisme, De benoeming geschiedt vanwege de Generale Synode 
van de Hersteld Hervormde Kerk. 
Op 't Hof zal anderhalve dag per week aan de VU werken. Een dag daarvan wijdt hij aan 
zijn hoogleraarschap. De resterende halve dag is hij werkzaam als docent "geschiede 
nis van de vaderlandse kerk" aan het seminarium van de HHK, dat per 1 september 
aan de VU van start gaat en dat hij samen met dr. P. de Vries en dr. W. van Vlastuin gaat 
vormgeven. Op 't Hof blijft als predikant aan de Hersteld Hervormde gemeente te Ne 
derhemert verbonden. 
Wim op 't Hof promoveerde in 1987 in Utrecht bij prof.dr. O.J. de long op een proef 
schrift over Engelse pietistische geschriften in het Nederlands 1598-1622 (Rotterdam 
1987). 
Op dinsdag 4 oktober 2005 zal hij zijn inaugurele rede uitspreken. De ora tie zal naar 
verwachting betrekking hebben op de resultaten van het internationale pietisme-on 
derzoek. 
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Onderzoek 
Centraal Bureau voor Genealagie, een Fundgrube 

Bert Lever 

O nlangs werd ik door de redactie van dit tijdschrift benaderd met het ver 
zoek een bijdrage te schrijven over 

het belang voor kerkhistorisch onderzoek 
van de instelling, waarvan ik sinds 1990 di 
recteur ben: het Centraal Bureau voor Ge 
nealogie / Centrum voor Familiegeschie 
denis in Den Haag. Van huis uit een bioloog 
die ooit (1978) promoveerde op het zenuw 
stelsel van slakken, kan ik mijzelf in de ver 
ste verte geen 'geboren' kerkhistoricus noe 
men. In het kader van familiegeschiede 
nis komt een onderzoeker echter al snel 
in aanraking met kerken (al is het maar 
door de bijna letterlijk onvermijdelijke 
doop-, trouw- en begraafregisters) en - als 
hij wil - voorts met geloof(sopvattingen), 
kerkstrijd, kortom toch ook met kerkge 
schiedenis. Een directeur van een centrum 
voor familiegeschiedenis heeft ook nog het 
voorrecht eindverantwoordelijk te zijn voor 
de opbouw en ontsluiting van collecties, 
het onderhouden van contacten en alles 
wat daarbij komt kijken. 

In deze bijdrage is bewust gekozen voor 
een persoonlijke benadering om op laag 
drempelige wijze ook de non-professionals 
te interesseren voor de kansen die het Cen 
traal Bureau voor Genealogie (CBG) voor 
de beoefening van de kerkgeschiedenis 
biedt. Hierna worden enkele 'kerkelijke' za 
ken besproken, waarbij ik zelf vanuit het 
Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) of 
vanuit eigen onderzoek betrokken ben ge 
weest. Daarbij zal ook in grote lijnen wor 
den aangegeven welke bronnen daarbij uit 
de Fundgrube, die het CBG toch vaak blijkt 
te zijn, zijn gebruikt. De case studies wor 
den voorafgegaan door een kort profiel van 
het CBG, dat dit jaar zestig jaar bestaat. 

HetCBG 

Het Centraal Bureau voor Genealogie is een 
documentatiecentrum waar tal van bron 
nen die bruikbaar zijn voor genealogisch 
en biografisch onderzoek bijeengebracht 
zijn en worden. Tot deze bronnen behoren 
gemicroficheerde kerkboeken uit grote de 
len van Nederland, de aan ons land gren- 

zende gebieden en sommige voormalige 
kolonien, Daarnaast zijn er tal van andere 
archiefbronnen als bevolkings- en burger 
lijke standsregisters. Er is een omvangrijke 
bibliotheek met als zwaartepunten gene 
alogie, heraldiek, biografie en topografie. 
Onverwachte zaken worden nogal eens 
aangetroffen in de zogenaamde farnilie 
dossiers (dossiers per familienaam waar 
van alles en nogwat in kan zitten) en verza 
melingen die door particulieren bijeen 
gebracht zijn. Het CBG is gehuisvest in 
hetzelfde complex als de Koninklijke Bi 
bliotheek en het Nationaal Archief, naast 
het Haagse Centraal Station (adres: Prins 
Willem-Alexanderhof 22 / voor correspon 
dentie: postbus 11755, 2502 AT Den Haag). 
Het CBG heeft twee studiezalen en telt 
ongeveer vijftig medewerkers. De collec 
ties zijn voor het overgrote deel ontslo 
ten via een catalogussysteem dat te raad 
plegen is via de internetsite van het bureau 
(www.cbg.nl). 

Na deze woorden over het CBG volgen 
de aangekondigde case studies: een 'bui 
tenlands' verhaal (genealogie is nu een 
maal zonder grenzen), een verhaal gerela 
teerd aan mijn eigen familiegeschiedenis 
en een verhaal met be trekking tot mijn 
woonplaats Bennekom. Aan het slot van 
deze bijdrage neem ik nog even de ruimte 
de aandacht van de lezer te vestigen op 
heel specifieke faciliteit van het CBG: de 
Biografische Index. 

Hollamderbyen 

Het zal in het voorjaar van 1996 geweest 
zijn, dat ik in een krantenartikel werd 
gewezen op het feit dat er op het eiland 
Amager voor de kust van Kopenhagen eeu 
wenlang een Nederlandse kolonie was ge 
vestigd. De gevoerde taal was het Neder 
lands en ook de kerkdiensten werden in het 
Nederlands gehouden. De persoonlijke in 
teresse was gewekt en beroepsmatig wilde 
ik proberen voor het CBG toch minimaal 
microfiches van de doop-, trouw- en be 
graafregisters van deze unieke kolonie te 
bemachtigen. 
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Een eerste kans bood zich aan tijdens de 
bijeenkomst van het International Congres 
on Archives in 1996 in Peking. Onder de 
deelnemers ontwaarde ik een groep Denen 
van wie ik er een aansprak, die zich als 
Henrik Zip Sane voorstelde. Hij aanhoorde 
mijn verhaal over de Nederlandse kolonie 
op Arnagar en toonde zich vervolgens dui 
delijk geamuseerd over het toeval wat mij 
was overkomen. Henrik bleek gemeentear 
chivaris van Farum (bij Kopenhagen) te 
zijn, tevens directeur van het Immigrant 
museet ter plekke en ook een specialist in 
de vroege immigratiegeschiedenis van De 
nemarken. Tegen die achtergrond was hij 
meer dan vertrouwd met de kolonie op 
Arnager (in Denemarken bij velen overi 
gens niet onbekend) en kon hij mij op het 
spoor van microfiches van de kerkregisters 
zetten. Aldus geschiedde. Van het Rigsarki 
vet kreeg het CBG de films en met Henrik 
schreef ik een artikel in het CBG huisblad 
Genealogie (met een oplage van 14.000 een 
van de grootste bladen op het gebied van 
geschiedenis in Nederland). 

De geschiedenis van deze kolonie begon 
rond 1515. Het Deense hof wilde de land 
en tuinbouw verbeteren. Van Holland was 
bekend, dat die daar op een hoog peil ston 
den. Om die reden werd er naar Hollandse 
boeren gezocht die bereid waren naar De 
nemarken te emigreren. Het hof bleek 
daarbij succesvol te zijn. Een overzicht uit 
1521 laat zien dat er toen op Amagar 184 
Hollandse boeren met hun gezinnen 
woonden. Deze kregen (ten koste van de 
oorspronkelijke bewoners) een groot deel 
van het eiland tot hun beschikking. De ko 
lonie groeide voorspoedig en werd zo om 
vangrijk dat de hoofdplaats van het eiland, 
Store Magleby, lange tijd bekend stond als 
Holleenderbyen (Hollanders tad) . 

Kerkelijk gezien was de gemeente op 
Arnager bijzonder interessant. De vestiging 
van de kolonie vond plaats voor de Refor 
marie, to en het geloof van de oorspronke 
lijke bewoners van Arnager (nog) niet af 
week van de religie van de Hollandse 
emigranten. Na de Reformatie werd echter 
het lutheranisme de heersende godsdienst 
in Denemarken, terwijl de noordelijke Ne 
derlanden het calvinisme de overhand 
kreeg. Het probleem van verschillen in reli 
gie en taalleek niet gemakkelijk op te los 
sen. Het aantrekken van een lutherse 
Deenstalige predikant voor een Neder 
landstalige kolonie lag niet voor de hand. 
De vestiging van een calvinistische emi 
grantenkerk in een luthers land evenmin. 

Een uitweg werd gevonden in het beroepen 
van lutherse predikanten uit Sleeswijk en 
Holstein (toen Deens, thans Duits). In die 
streken werd 'Platduits' gesproken, een aan 
het Nederlands verwante taal, die de Hol 
landse emigranten op Arnagar verstonden. 
Hierdoor kwamen wei Duitse invloeden in 
de door hen gesproken taal, daar waar wel 
licht onder andere omstandigheden veel 
eer van Deense invloeden sprake zou zijn 
geweest. 

Pas in de achttiende eeuw mengde de 
oorspronkelijk Hollandse bewoners van 
Arnagar zich zodanig met Denen, dat het 
Nederlands een probleem begon te wor 
den. Vanaf 1735 werden om de zondag 
diensten in het Nederlands en in het Deens 
(de aantekeningen in de kerkboeken getui 
gen ervan) gehouden en waren er twee 
predikanten, voor beide talen een, Het Ne 
derlands zou pas in 1811, na bijna driehon 
derd jaar dus, afgeschaft worden. De laatste 
Nederlandstalige predikant, de Deen Fre 
derick Carl Schmitto (vanaf 1786 de 'Ne 
derlandse' en vanaf 1802 ook de 'Deense' 
predikant) beschreef dit in 1811 in het kerk 
boek en eindigde in zijn 'verduitst Neder 
lands': "Gott segne Du miner lewe Gernene, 
un lath er daglich riker werden in Diener 
erkentnis, un fruchtbar sijen in allen Gu 
den. Dat wenscht von ganzen herten Fride 
rich Carl Schmitto", 

Op 24 juni 2000 heb ik samen met Hen 
rik Zip Sane uiteindelijk het eiland Arnager 
bezocht. Holleenderbyen bleek al weer lang 
Store Magleby (een prachtig beschermd 
dorp) te heten, maar de bevolking is zich 
nog wei zeer bewust van haar Hollandse 
komaf. Het lokale museum getuigde daar 
van met een aan deze geschiedenis gewijde 
expositie. Op de oude kerk waren nog altijd 
diverse Nederlandstalige opschriften te 
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Plattegrond van Hol 
lrenderbyen. Het stra 
ten- en vekavelingspa 
troon is tot op de dag 
van vandaag vrijwel 
ongewijzigd gebleven. 
Detail van een kaart uit 
de verzameling van Ko 
ning Frederik V (regeer 
de 1746-1766). De kaart 
bevindt zich thans in 
Det Kongelige Bibliotek 
te Kopenhagen. 



vinden en op het kerkhof dragen de heden 
daagse grafstenen oer-Hollandse namen 
als Zibrantsen, Jansen en Derchsen. 

Bronnen CBG: boeken uit de omvangrijke 
bibliotheek buitenland, met name Hollcen 
derbyen og Store Magleby Kirke (1968)' 
doop-, trouw- en begraafregisters van Store 
Maglebye (microfiches) en het tijdschrift 
Geneaiogie 4 (1998). 

Erfelijk predikantschap te Gasselte 

Door onderzoek naar eigen voorouders 
stuitte ik op het predikantengeslacht Fabri 
cius, dat (nog?) niet tot mijn voorvaderen 
behoorde, maar wei tot de aanverwanten. 
Overigens blijken zich onder de voorgan 
gers van de gereformeerde kerk meer dan 
eens predikantengeslachten te bevinden 
en ook relaties tussen theologenfamilies 
zijn niet zeldzaam. Als het gaat om theolo 
gische opvattingen kan het relevant zijn 
om deze familierelaties na te zoeken. 

Dat een predikantengeslacht generaties 
lang dezelfde gemeente dient komt (bij 
mijn weten) niet vaak voor. Een deel van 
mijn voorouders leefde in de zeventiende 
en achttiende eeuw in het Drentse dorpje 
Gasselte. Daar bekleedden toen verschil 
lende generaties van de familie Fabricius 
het predikambt. De eerste uit dit geslacht 
was overigens Johannes Sigefridus Cupe 
rus, die het ambt van 1611 tot 1630 be 
kleedde. Hij was een kleurrijke figuur, die te 
Dillenburg geboren werd. Uit verslagen van 
synodevergaderingen blijkt dat het met 
hem vanaf 16181angzaam maar zeker berg 
afwaarts ging. In dat jaar deden ter synode 
onduidelijke geruchten over hem de ronde 
waar verder niets mee gedaan werd. Toch 
werd hij door Drenthe afgevaardigd naar de 
Nationale Synode van Dordrecht als 'over 
ziener der overzetting' (revisor) van het 
Nieuwe Testament. Zijn ambtgenoot Onias 
Boethius uit Coevorden werd afgevaardigd 
als revisor voor het Oude Testament. Hun 
benoeming werd echter al na een dag weer 
ingetrokken omdat "de Nederllandse] taal 
in hun landschap niet wei bekend was"! 

In 1622 verscheen Cuperus op een syno 
devergadering van Drentse predikanten 
(gehouden te Groningen) met een gewon 
de rechterhand. Zijn ambtgenoot uit Anloo, 
Henricus van Holle, had hem op zondag 26 
juni 1622 met een sabel verwond, nog wei 
in Cuperus' eigen huis. Van Holle was dron 
ken geweest en had op alles en iedereen ge 
scholden. Cuperus liet de zaak voor de sy- 

node liever rusten, vermoedelijk omdat 
Van Holle iets over vroegere misdragingen 
van hem wist. De problemen stapelden 
zich op en in 1630 maakte Cuperus plaats 
voor zijn zoon Bernhardus Fabricius en 
vertrok hij zelf als predikant naar Zuidla 
ren. In 1631 gingen er weer allerlei geruch 
ten over zijn verleden. Toen biechtte hij op 
dat hij in het verleden eens wegens over 
spel ter dood was veroordeeld. Indertijd 
was dat vonnis niet ten uitvoer gebracht, 
maar omgezet in een geseling. Hierop werd 
hij afgezet. 

Zijn zoon Bernhardus zou veertig jaar 
predikant te Gasselte blijven. Hij overleed 
in 1670 overleed en werd een jaar later op 
gevolgd door zijn zoon Lodewijk. Deze 
stierf echter reeds in 1673. Zijn plaats werd 
1674 ingenomen door zijn broer Albertus 
Conradus Fabricius, die het predikant 
schap te Gasselte tot 1715 bekleedde. Enke 
le jaren had hij daar een adjunct in de per 
soon van zijn zoon Bernhardus, die echter 
in 1711 op jonge leeftijd overleed. Vader Al 
bertus schreef in het begraafboek: 

"Mijn laest ende alleen eenighste over 
gebleven sone Bernhardus Fabricius, nadat 
tot Lingen en Groningen wei hebbende ge 
studeert en van den Heer Professor Hulsius 
tot Groningen, nevens sijn halffoom An 
thonius Schuckinck, nu pastor junior tot 
Rolde, en mij nu al door een wettelijck be 
roep mij alhyr tot Gasselte al tot een ad 
junct was toegevoeght ende als de vyfde in 
ordre der linie der voorouderen, als van 
overgrootvader, grootvader, oom en eynde 
Iyck van my syn vader selff, myn plaetse te 
bekleden, is nu helaes! tot myn overgrote 
droefheyt int 25 jaer syns ouderdorns, een 
jaer ruim maer candidaet geweest, na een 
lanckduerige V weecksche uitterende 
sieckte seer willich bereydt op den 8. Juny 
1711 in den Heere gerust, en hem int 65 ja 
er van my, als de stut en staff myns ouder 
doms met veel smerte natelaten, den Heere 
moeten overgeven." 

Met de dood van Albertus Conradus Fa 
bricius in 1715 kwam een einde aan een pe 
rio de van maar liefst 104 jaar dat een Fabri 
cius op de kansel van Gasselte stond. Toch 
werden de familierelaties tussen de opeen 
volgende generaties predikanten in het 
Drentse dorpje nog niet volledig afgebro 
ken. Albertus Conradus werd te Gasselte 
opgevolgd door zijn schoonzoon Warnerus 
Ernmen, die na het overlijden van zijn zwa 
ger Bernhardus in 1711, al adjunct van zijn 
schoonvader was geworden. Warnerus zou 
tot zijn overlijden in 1746 predikant te Gas- 



selte blijven. En to en eindigde na 135 jaar 
toch echt de 'erfelijkheid' van het predi 
kantschap te Gasselte. 

Bronnen CBG: boeken en tijdschriften uit de 
topografische collectie, waaronder De Her 
vormde Predikanten van Drenthe, sedert de 
Heruorming tot 1861 (1861), Ons Waardeel8 
(1988) en Drents Genealogisch [aarboek 
1998, de Collectie Regt (overzicht van Ne 
derlandse predikanten), 'Collectie Meesters' 
en DTB-registers Gasselte (microfiches). 

Henricus Hoffman en Berendina van 
Rensinck 

Op een van de predikantenborden in de 
Oude Kerk te Bennekom staat vermeld dat 
dominee Henricus Hoffman daar van 1737 
tot 1759 predikant was. Bij onderzoek naar 
hem en zijn familie stuitte ik er op dat in 
het genealogische tijdschrift De Neder 
landsche Leeuw tussen 1905 en 1925 een 
uitvoerige discussie over de herkomst van 
Hoffman werd gevoerd. Uiteindelijk werd 
het pleit pas in 1960 beslecht, toen in de bij 
het CBG berustende 'Gelderse Huwelijken' 
(transcripties van de trouwboeken van - 
vrijwel - aile Gelderse plaatsen) ontdekt 
werd, dat hij te Dinslaken werd geboren. 
Hoffman werd op 4 augustus 1737 te Ben 
nekom als predikant bevestigd. Dit had 
nogal wat voeten in de aarde gehad. Hij had 
namelijk "door het uitspringen van een Wa 
gen, wegens het hollen der Paarden, zijn 
been gebroken" (Boekzaal de Geleerde Wae 
relt april 1737). Hierdoor had hij zijn pe 
remptoir examen (aanvankelijk) niet af 
kunnen leggen (het peremptoir examen 
werd afgenomen door de classis waartoe 
de plaatselijke kerk die een kandidaat had 
beroepen behoorde). Het materiaal dat ge 
vonden is over de tijd dat Henricus Hof 
fman predikant was te Bennekom duidt op 
een rustig bestaan als voorganger. Interes 
santer dan de dominee bleek zijn echtge 
note Berendina van Rensinck te zijn. Zij 
was dichteres van gelegenheidsgedichten, 
waarvan een aantal - op verschillende 
plaatsen - bewaard is gebleven. Een ge 
dicht, "Aan den wei eerwaardigen Heere 
Rutger Schutte op zijn stichtelijke gezan 
gen", is te vinden voor de bekende Stichte 
lyke gezangen van Rutger Schutte (tweede 
deel, 1764). Het is toch wei bijzonder te be 
denken dat deze gedichten vanuit de pas 
torie in een onbetekenend boerendorp hun 
wegvonden. 
Een ander gedicht, gepubliceerd in de 

Boekzaal van maart 1759, is een grafschrift 
voor haar toen (na een korte 'slaapziekte') 
overleden man: 

"Hier rust myn Echtgenoot, of liefst zyn 
overschot; 

Hoe wordt myn ziel vertroost door Hem 
omhoog te aanschouwen! 

Zyn heel opregten geest en werk was 
trou voor God: 

Die Hem niet vrugt'loos deed als op een 
steengrond bouwen. 

Gereinigt door 't geloof, bezield van's 
Heilands min, 

Vloog Hy met aile spoed ten Starren He 
mel in." 
Inmiddels publiceerde ik over Berendina 
van Rensinck in De Kostersteen (het blad 
van de Historische Vereniging Oud-Benne 
kom), het Biografisch Woordenboek Gelder 
land en het Digitaal Vrouwenlexicon Ne 
derland. Met name door dit laatste behoort 
deze tot voor kort vergeten dichteres in 
middels tot de 'kopgroep' van beschreven 
Nederlandse vrouwen! 

Twee van de kinderen van Henricus 
Hoffman en Berendina van Rensinck, Hen 
ricus en Bernardus werden ook predikant. 
De eerste was vanaf 1785 tot zijn dood in 
1817 predikant te Amsterdam, zij het dat hij 
van 1796 tot 1804 uit het arnbt ontzet is ge 
weest omdat hij met veertien collega's de 
toentertijd door de overheid (Bataafsche 
Republiek) geeiste eed nietwenste afte leg 
gen. Henricus Hoffman junior was name 
lijk vurig Oranjegezind. Eerder - in 1788 - 
had hij (zie daarvoor de De Nauorscher 21 
uit 1871) zijn Amsterdamse huis aI eens 
versierd met een ereboog. Het leidde er toe, 
dat een (vermoedelijk) Patriottisch gezind 
kerkganger op 3 februari 1788 het volgende 
gedicht in het collectezakje deed: 

"Zoolang mijn ziel in Iezus rust 
Heeft ze in geen Eerenbogen lust. 
Zolang mijn ziele leeft om hoog 
Versmaad zij Hoffmans Eerenboog. 
Een duyt gespaard in zuynigheyd 
En voor den armen weggeleyd 
Is beter in Gods heylig oog, 
Dan Hoffmans ijd'ie eerenboog." 

Bronnen CBG: Collectie van Dam van He 
kendorp, Collectie Regt, Collectie Gelderse 
huwelijken, DTB Bennekom (microfiches), 
Biographisch Woordenboek der Nederlan 
den van Van der Aa (door het CBG op CD 
rom uitgebracht), genealogische tijdschrif 
ten, waaronder De Navorscher (door het 
CBG op DVD uitgebracht) en De Neder 
landsche Leeuw. 

TNK JG. 8 (2005) 85 



He! CBG-gebouw. 

Biografische Index 

Zoals aangekondigd tot slot nog terug naar 
het Centraal Bureau voor Genealogie en 
een van zijn speciale faciliteiten: de Bio 
grafische Index. Het initiatief was ooit van 
mijzelf: een directeur kan nu eenmaal in 
een eigen huis zo nu en dan zelf accenten 
leggen! Deze index moet een totaalindex 
worden op biografische woordenboeken 
(voorlopig: verschenen na 1900). Met de 
werkzaamheden hieraan werd in 1999 be 
gonnen. In 2002 bevatte de index reeds zo 
veel verwijzingen, dat besloten werd die op 
de internetsite van het CBG (www.cbg.nl) 
aan te bieden. De index is nog lang niet 
compleet. Desondanks bevat hij thans al 
ongeveer 120.000 vermeldingen. De grate, 
algemeen bekende, biografische woorden 
boeken zijn er voorlopig nog maar mond 
jesmaat in terug te vinden. Met opzet is 
voorrang gegeven aan minder bekende na 
slagwerken als die over verzamelaars, to 
neelspelers en dergelijke. Daarnaast zijn er 
inmiddels de nodige locale en regionale 
biografische woordenboeken 'bewerkt'. 

Ook op het gebied van kerkgeschiedenis 
zijn er al verschillende naslagwerken be 
werkt. Te noemen zijn hier: Biografiscn 
Lexicon uoor de Geschiedenis van het Ne 
derlandse protestantisme, Gedenkt uw 
voorgangers, Predikanten en Oefenaars, Wie 
is dat? Biografisch lexicon van bekende 
Roomsch-Katholieke Tijdgenoten, Deutsche 
Prediger im niederlandischen Raum seit del' 
Reformation en 100 Portretten van Godge 
leerden in Nederland uit de 16e, 17e en 18e 
eeuw. Daarnaast zijn natuurlijk gegevens 
over theologen te vinden in tal van andere 
naslagwerken die inmiddels door de index 
ontsloten worden. 
De Biografische Index is zelfs in deze op 
bouwfase al een buitengewoon nuttig ins 
trument voor het vinden van gegevens over 
person en; ook in soms onverwachte bran 
nen. 

Met deze toch ook wei persoonlijke er 
varingen, hoop ik duidelijk gemaakt te heb 
ben, dat het Centraal Bureau voor Genea 
logie een Fundgrube kan zijn, ook voor 
kerkhistorici! 
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m BOEIZENNIEUWS ~4~------ 
Besprekingen 

• A. Th. Van Deursen, De last van veel ge 
luk. De geschiedenis van Nederland 
1555 - 1702, Amsterdam [Bert Bakker] 
2004. - 373 p. - ISBN 9035126270, € 30,-. 

De auteur, emeritus hoogleraar aan de 
VU, is zoals bekend een 'gewone' historicus 
en geen kerkhistoricus. Dit werk van zijn 
hand is ook geen stuk kerkgeschiedenis 
maar maakt deel uit van een nieuwe, ne 
gendelige reeks 'De geschiedenis van Ne 
derland' waarvan dit vierde deel als eerste 
verschijnt. Dat ons tijdschrift tach aan 
dacht voar dit boek vraagt heeft een goede 
reden: in het brede verb and van gebeurte 
nissen van politieke, militaire, economi 
sche, sociale, culturele aard, als compo 
nenten van de geschiedenis van het 
besproken tijdvak wordt ook ruime aan 
dacht besteed aan geloof en kerk als zijnde 
even belangrijke factoren in de histarische 
ontwikkelingen. Dat geeft aan een kerkhis 
taricus een zeker gevoel van voldoening, 
niet aileen vanwege de erkenning van het 
eigen metier maar ook vanuit de overtui 
ging dat zo meer recht aan de kerkgeschie 
denis wordt gedaan dan anders wei eens 
gebeurt. Daar komt nog iets bij. Nu er lite 
ratuur verschijnt over religiegeschiedenis - 
het boek van Van Eynaten en Van Lieburg, 
een speciaal nummer van de Bijdragen en 
Mededelingen betreffende de Geschiedenis 
der Nederlanden bijvoorbeeld - die meer in 
relatie met de cultuurgeschiedenis en de 
sociale geschiedenis wardt gezien en min 
der accent legt op institutionele geschiede 
nis van de kerk, wordt de vraag naar de 
eigenheid en grensbepaling van de kerkge 
schiedenis in het geheel van de geschied 
schrijving aan de orde gesteld.! am deze 
redenen lijkt het voor de lezers van ons tijd 
schrift van belang, van het boek van Van 
Deursen kennis te nemen. Wei beseffen we, 
wanneer we het vanuit deze invalshoek be 
schouwen, dat dit ons behalve beperking 
ook bescheidenheid oplegt tegenover de 
auteur, die immers veel meer biedt dan wat 
wij in onze bespreking betrekken. 

Van Deursen heeft zijn stof in zeven 
stukken behandeld. Na een inleiding over 
de jaren 1555-1572 volgen: 1572-1584 de 
opstand, 1584-1609 de nieuwe republiek, 
1609-1621 de crisis van de republiek, 1621- 

1648 hetzenith van de Gouden Eeuw, 1648- 
1672 de ware vrijheid, 1672-1702 Willem III . 
Zijn beginjaar is hetzelfde jaar 1555 dat P.C. 
Hooft als vertrekpunt voor zijn Historien 
neemt. Zijn eigenlijke relaas neemt 1572 als 
uitgangspunt. Wat daarop volgt is kleurrij 
ker dan het gedeelte van 1648 tot 1702: in 
tijd van oorlog, soms guerrilla, speelde de 
gewone man of jongen met karakter - bur 
ger, boer of avonturier - een meer specta 
culaire ral dan de politici en kunstenaars, 
wetenschappers en theologen in de tijd van 
een zeker establishment. 

Over zijn opzet merkt hij op dat voor ve 
len een geschiedschrijving 'oude stijl' met 
ruimte voor zeeslagen en belegeringen, 
voar de slag op de Zuiderzee en de hooiwa 
gen van Lochem, heeft afgedaan. Niet ech 
ter voor hem want hij wil narratief te werk 
gaan, met ruimte voor de 'petite histoire', 
Hij verliest daarbij niet de grate lijn uit het 
oog, 

Het werk bevat een aantal rake typerin 
gen en lapidaire formuleringen die ineens 
verhelderend werken. Voorbeelden. Toen 
Leicester in 1587 uit de Nederlanden ver 
trak zonder een opvolger te krijgen als 
nieuwe landsheer of landsvrouwe heet het: 
"de Nederlandse staat veranderde van een 
vacante monarchie in een echte republiek" 
(p.137). Over de VOC: "De compagnie ver 
hief bij het sluiten van verdragen met Azia 
tische vorsten Maurits tot koning der Ne 
derlanden. Met een volk zonder hoofd sluit 
je geen bondgenootschap" (p.187). Daar 
naast vindt men sublieme beschrijvingen 
van gebeurtenissen, bijvoorbeeld waar hij 
de jaren 1609-1621 behandelt en met enige 
rake typeringen ons de sleutel in handen 
geeft tot begrip voor de felheid waarmee 
men optrad: "Maar een kerk kan de grens 
van haar eigen geloofwaardigheid niet 
overschrijden. Geeft ze toe als naar haar 
overtuiging de hoofdzaak in het geding is 
dan houdt ze op te bestaan" (p.191-213).2 
In vergelijking hiermee is dezelfde episode 
in het boek Nederlandse religiegeschiedenis 
correct en zakelijk maar wat bloedeloos ge 
schreven omdat hier de hartstocht en de 
vastberadenheid van de hoofdralspelers 
ons niet warden getoond (p. 174-178). 

Interessant is het te zien hoe Van Deur 
sen soms de beoordeling van een gebeurte 
nis of een cultuurverschijnsel door de ei- 

TNK JG.8 {200S' 87 



gen tijdgenoten weergeeft, bijvoorbeeld de 
beoordeling van een van Rembrandts schil 
derijen door Constantijn Huygens (p.258). 
Niet minder belangwekkend is het om te 
zien hoe hij wat stekelig bepaalde gemak 
kelijke vooroordelen of van elkaar overge 
schreven meningen doorprikt om de zaak 
genuanceerder te bekijken, bijvoorbeeld 
"Wie Coornhert in een woord wil typeren 
zal zander aarzeling kiezen voor tolerant, 
vooral als hij nooit iets van Coornhert gele 
zen heeft" (p.163). 

Aan het einde van het boek vindt men 
twee uitvoerige overzichten van literatuur, 
een gerangschikt als notenapparaat bij de 
hoofdstukken, het ander naar subdiscipli 
nes van de geschiedenis (waaronder ook de 
kerkgeschiedenis!). Het werk van 373 blad 
zijden wordt afgesloten met een register. 
Een aantal illustraties, waaronder enkelen 
in kieur, verlevendigen de lectuur (H. ten 
Boom) 

• Albert de Lange, Gerhard Schwinge 
(red.), Pieter Valkenier und das Schicksal 
der Waldenser um 1700 (Waldenserstudien 
2) HeidelberglUbstadt-Weiher/Basel [Ver 
lag Regionalkultur] 2004 - 228 p. - ISBN 3- 
89735-273-7. 

Gedurende de vijfjaren die onze belang 
rijkste hedendaagse Gunning-kenner Al 
bert de Lange als medewerker heeft door 
gebracht bij het Waldenzen-centrum in 
Torre Pellice, ongeveer 40 krn westelijk van 
Turijn, is hij tevens uitgegroeid tot een 
vooraanstaand kenner van deze interes 
sante groepering. Zijn praktische ins telling 
he eft daarbij ertoe geleid dat hij, reeds in 
Torre Pellice maar vervolgens ook in Duits 
land, waar zijn echtgenote predikant is bij 
de Evangelische Landeskirche van Baden 
Wurttemberg, is opgetreden als (mede-)re 
dacteur van menige bundel betreffende de 
geschiedenis van de Waldenzen. Daarin is 
steevast ook een gedegen artikel van hem 
zelf 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 tite!. Wie zegt de naam Pie 
ter Valkenier nog iets? Mij zei hij niet meer 
dan: wei eens van gehoord, en dat geldt on 
getwijfeld van vrijwel aile Nederlanders. Bij 
de Duitsers zal dat niet anders zijn, ook al is 
hij in 1641 in Emmerik geboren. Aileen 
geldt voor hen dat 'Waldenzen' hun wei wat 
zegt. De geschiedenis van de Waldenzen is 
vooral door Duitsers beschreven, mede 
omdat er in de loop van de tijd hier en daar 

in Duitsland Waldenzische nederzettingen 
gevestigd zijn - met allochtonenproblema 
tiek en al. Aan deze publicaties voegt dit 
boek dus nieuwe toe, echter vanuit een bij 
zonder gezichtspunt: de bemoeienissen 
van de Staatse gezant in Duitsland en later 
Zwitserland ermee. Want Pieter Valkenier 
was uiteindelijk als advocaat in Amsterdam 
beland, na juridische studie in Duisburg, 
Franeker en Leiden. In zijn nieuwe woon 
plaats huwde hij en beleefde hij het ramp 
jaar 1672. Dit bracht hem tot het schrijven 
van de kwartijn 't Verwerd Europa, een 
pamflet van meer dan duizend bladzijden 
tegen het streven van Lodewijk XIV naar de 
universele monarchie. Hiermee kwalifi 
ceerde hij zich voor de diplomatieke dienst: 
de Staten-Generaal zanden hem in 1676 als 
"resident" naar Frankfort, in 1683 naar Re 
gensburg (bij de rijksdag) en in 1690 naar 
Zurich, bij het Eedgenootschap maar - heel 
interessant - in de eerste plaats bij de gere 
formeerde kantons. Klein detail: tot verba 
zing en ergernis van de Zwitsers zag hij af 
van elk eerbetoon bij zijn ontvangst. Hij 
vreesde dat dit te schraal zou uitvallen, met 
andere woorden dat men zijn rang te laag 
zou schatten ... 

Dit alles wordt boeiend verhaald in de 
langste bijdrage tot de bundel, geschre 
yen door Albert de Lange zelf. Naast hem 
vinden wij nog drie Nederlanders, drie 
Zwitsers, vier Duitsers, een Italiaan en 
een Schot. De laatste, Christopher Storrs, 
hoofdmedewerker aan de Universiteit van 
Dundee, opent met een bijzonder helder 
historisch overzichtsartikel dat de belang 
rijke plaats toont van de Frans-Italiaanse 
Alpen in de strategie van de combattanten 
in de Negenjarige Oorlog, en de ellende die 
dat meebracht voor de bewoners van de 
dalen - de Waldenzen. Deze navolgers van 
een omvangrijke middeleeuwse groepe 
ring, de Armen van Lyon (in tegenstelling 
tot de franciscanen nooit erkend en dus he 
vig vervolgd) hadden uiteindelijk een niet 
onaantastbaar maar wei redelijk beschut 
plekje gevonden in de Alpendalen. Toen de 
Reformatie veld won sloten zij zich na rijp 
beraad in 1532 bij de Zwitserse tak aan. 
Men bedenke dat Calvijn toen nog moest 
beginnen zijn Institutie te schrijven. Alles 
was nog vloeibaar, zij het niet lang meer. 
Dan komen de Waldenzen tussen hamer en 
aambeeld terecht: Savoye en Frankrijk. Na 
een aantal bloedige incidenten krijgen zij 
dit name aan het eind van de zeventiende 
eeuw te voelen, en hierop concentreert 
zich dus onze bundel. (Voor het geheel van 
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de geschiedenis der Waldenzen kan men 
terecht bij Giorgio Tourn, De Waldenzen, 
Franeker 1988, orig. Ital.: Turijn 1977. In on 
derhavige bundel is Tourn present met een 
gedegen beschouwing over de theologi 
sche kijk van de Waldenzen op zichzelf; 
hierin, p. 247, een vervelende tikfout in een 
tussenkopje en in de tekst: Ianavels voor 
naam was - uiteraard, bij een Fransspre 
kende protestant - niet Jose maar Josue = 
Iozua), 

In 1686 volgde de hertog van Savoye het 
voorbeeld van LodewijkXIV die in 1685 het 
Edict van Nantes had opgeheven. Victor 
Amadeus II trok eveneens de (beperkte) 
rechten van zijn protestantse onderdanen 
in. Ook hier dragonnades, uiterst bloedig, 
en ten slotte vertrek van een restant van de 
Waldenzen naar Zwitserland. Vestiging 
werd geen succes en in 1689 yond de glo 
rierijke terugkeer plaats. Begunstigd door 
de politiek-militaire situatie - Victor Ama 
deus was bezig de kant van de geallieerden 
tegenover Lodewijk XIV te kiezen - keerden 
de Waldenzen terug naar hun dalen: een 
hoogtepunt uit hun geschiedenis. Het sue 
ces had - als vaker - succes: toen de terug 
keer glorieus geslaagd was, volgden ande 
ren, Waldenzen zowel als protestantse 
onderdanen van Lodewijk XIV uit Daup 
hine. Dat was de bedoeling niet, noch van 
Victor Amadeus, noch van Lodewijk. Dus 
werd, nadat zij afzonderlijk vrede gesloten 
hadden, de druk weer verhoogd en derhal 
ve weken tegen het einde van de eeuw we 
derom vele Waldenzen uit. Zwitserland, 
waar zij het eerst aankwamen, kon ze niet 
bergen, dus moesten Duitse gebieden 
ruimte scheppen. Hier komtValkenier hel 
der in beeld. 

In zijn boek had Valkenier de Waldenzen 
niet genoemd, maar nog in Regensburg 
had hun eerste verdrijving hem zeer ge 
troffen en begon hij aan hulp en tegen 
maatregelen te denken. Eenmaal in ZUrich 
kon hij meer actief optreden. Hij was 
zeer behendig in het verzamelen en uit 
delen van (collecte)gelden, evenals van 
bijdragen van de Staten. De vrijgevigheid 
van de overheden in de Republiek ten aan 
zien van elders verdrukte geloofsgenoten 
is een van de krachtigste signalen dat 
deze staat internationaal als gereformeerd 
te boek wilde staan. Rond 1700 gold dit 
nog volop. Valkeniers optreden in Zwitser 
land wettigt de inbreng van drie Zwitserse 
historici, onder wie Hanspeter Stucki uit 
Zurich, volledig. Zij schetsen ook de Zwit 
serse problematiek: het land lag zo open 

naar Frankrijk toe dat het de eisen van 
deze grote buur niet kon weerstaan. Niet 
toevallig diende menig protestants Zwit 
ser in een Frans regiment als huursol 
daat. 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 on 
derdak te bieden, en schreef aan de Staten 
Generaal dat er iemand van gewicht naar 
Duitsland moest om daar met vorsten te 
onderhandelen over definitieve vestiging. 
Zij benoemden hemzelf, en met groot sue 
ces. 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 WUrttemberg 
- waar zij, daar het het meest zuidelijke ge 
bied was, het liefst bleven - vele Waldenzen 
groepsgewijze te doen vestigen in sinds de 
Dertigjarige oorlog ontvolkte regio's. Hij ar 
gumenteerde 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 negen 
tiende eeuw bestaan. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat vier Duitse bijdragen de 
gang van zaken in diverse streken behan 
delen. 

Dat de Nederlanders zich op Valkeniers 
denken en doen richten, zal niet verbazen. 
E.O.G. Haitsma Mulier bespreekt zijn poli 
tiek-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-Ge 
neraal. Aan het slot vinden wij dan de reeds 
vermelde bijdrage van Giorgio Tourn en 
een beschrijving van het doen en laten van 
de destijds beroemdste Waldenzen-predi 
kant Henri Arnaud in 1698 en 1699 door Al 
bert de Lange. 

AI 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! (ER.J. Knetschl 
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SIGNALEMENTEN ~~----------------------- 
• Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks 
30, [Verloren, uitgegeven door de Doopsge 
zinde Historische Kring} Hiluersum 2004. 
Themanummer Socinanisme in de Neder 
landen - 325 p. - ISBN 90-6550-851-1, € 
29,50. 

Het ietwat verlate themanummer van 
de Doopsgezinde Bijdragen (eind juli 2005) 
is bijna geheel gewijd aan het socinianis 
me. Vorig jaar was het vierhonderd jaar 
geleden dat Faustus Socinus (1539-1604) 
stierf. Socinus was de aanstichter van het 
socinianisme. Vamvege het antitrinita 
rische karakter van het socinianisme 
werd het door calvinisten beschouwd als 
'sulcken schrikkelijcken ende grouwelijc 
ken quaedt'. De invloed van Socinus was in 
Europa ongemeen groot. In november 2004 
vond in Leiden een internationaal congres 
plaats waarin de cultuur- en kerkhisto 
rische effecten van deze stroming centraal 
stonden. Daar werd tevens een bibliogra 
fie CBibliographia Sociniana) gepresen 
teerd. 
De lezingen van het Leidse congres zijn op 
genomen in de 30e jaargang (2004) van de 
Doopsgezinde Bijdragen, het jaarboek van 
de Doopsgezinde Historische Kring. Het 
themanummer start echter met een uitge 
breid In Memoriam in verband met het 
overlijden van prof. dr Sjouke Voolstra 
(1942-2004). Hij was niet alleen een van de 
grondleggers van de Doopsgezinde Bijdra 
gen, maar ook jarenlang voorzitter van de 
Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschie 
denis. (Jan Dirk Snell 

• H. Veldman, Heinrich Bullinger 1504- 
1575: Gereformeerd pastor voor Europa. 
(Woord en wereld; 61). Z.pl. [Woord en we 
reid] 2004. - 80 p. - ISBN 90-5046-058-5, 
€ 8,80. Verkrijgbaar via zijn handzame 
boekjes, ook over diverse kerkhistorische 
onderwerpen. 

Dit deeltje over Bullinger, de opvol 
ger van Zwingli te Zurich, beschrijft leer 
en leven. Een apart hoofdstuk is be-steed 
aan de invloed van Bullinger in de Ne 
derlanden, die aanzienlijk is geweest. 
Vooral zijn Huysboec kende hier een 
grote verspreiding gedurende de zestien 
de eeuw, voordat een meer radicaal cal 
vinisme de overhand kreeg. (Jacob van 
Sluis) 

• H. Antonius Abt Wijchen, 150 jaar. De 
kerk, de jranciscanen en de mensen van Wij 
chen. Wijchen [Parochie De Hoeksteen, 
Oosterweg 4,6602 HD Wijchen] 2004. - 142 
p.-ISBN 90-9018631-X-€ 10,-. 

Op initiatief van Frans Verheijen o.f.m., 
emeritus pastoor in Wijchen en kenner van 
streek en van de franciscanen, is een fraai 
gedenkboek tot stand gekomen over dit 
overwegend katholiek dorp. Heemkunde en 
kerkgeschiedenis gaan hier hand in hand. 
Zeven auteurs en drie gastauteurs hebben 
er met kennis van zaken in geschreven. 
Voorbijgaand aan het in de titel genoemde 
onderdeel 'de mens en van Wijchen', dat een 
groot deel van het boek beslaat en waarvoor 
Thijs Kleijnen verdienstelijk werk he eft ver 
richt, wijs ik op de belangrijke bijdrage van 
de (protestantse) historicus Wim Katten 
berg 'Ecclesia in Wyghene'. Hij gaat in op de 
oudste nederzettingen en het bestaan van 
een kapel in de negende eeuw, de oorkonde 
van 1117, waaruit blijkt dat inkomsten van 
parochies in het Land van Maas en Waal aan 
het Stift Zyfflich toevallen en de oorkonden 
(herbevestiging) uit 1242 en 1247, waarin 
Wijchen met name genoemd wordt. De 
voormalige Bossche bisdomarchivaris Jan 
Peijnenburg schrijft in het boek een - korte 
- bijdrage: "Kerkelijke onderhorigheid van 
Wijchen vuur 1853". De zeventiende eeuw 
krijgt aandacht in een - eveneens korte - 
bijdrage van Henk van de Weem: "Room 
schen en protestanten" (voor een deel steu 
nend op H. ten Boom, die enkele jaren gele 
den over de mislukte protestantisering in 
dit gebied heeft geschreven). Kees Bak 
o.f.m.levert onder meer een portrettengale 
rij van franciscanen. Verheijen zelf neemt 
de dodenakkers van Wijchen voor zijn reke 
ning. Dit boek is als geheel niet zozeer een 
parochiegeschiedenis in de brede zin van 
het woord, maar vooral een 'naslagwerk' 
met bijzondere aandacht voor het kerkge 
bouw, vele (franciscaanse) geestelijken en 
dorpsbewoners. Het boek heeft een bruik 
bare namenindex en is verlucht met tal van 
afbeeldingen. (Guus Bary) 

• E.P. Meijering, Vijftig jaar onder theolo 
gen: hoe het veranderde en gelijk bleef Zoe 
termeer [Meinema] 2002. - 212 p. - ISBN 
90-211-3878-6 - € 16.95. 

De auteur, tot voor kort verbonden aan 
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de Leidse universiteit als lector in de ge 
schiedenis van de theologie, en op zijn vak 
gebied ook in het internationale forum een 
auto rite it, blikt in dit boek terug op wat 
hem in de wereld van Nederlandse theolo 
gen sinds zijn Leidse studietijd wedervoer. 
Hij heeft zijn terugblik als roman gepresen 
teerd. Piet is de hoofdfiguur. Al gauw gaat 
de lezer Piet met de auteur te identificeren. 
Diens perspectief bepaalt in elk geval welke 
theologische kopstukken en stromingen 
aan bod komen. Voor theologen als van 
Niftrik, van Holk, Berkhof en Kuitert is een 
prominente plaats weggelegd. De selectie 
is dus zeker niet eenkennig, al blijft zij vrij 
wei beperkt tot het protestantisme. Belang 
rijke veranderingen die zich in de theologie 
voltrokken waren onder meer de doorwer 
king van de opvattingen van Karl Barth en 
de hernieuwde aandacht voor de erfenis 
van het jodendom. Veel aandacht is er voor 
de omslag die zich in de jaren zestig begon 
te voltrekken: theologie moest destijds 
vooral politiek en progressief zijn. Dat yond 
toen bijna iedereen. Wie die maatschappij 
kritiek eenzijdig yond of alleen maar waar 
schuwde voor een instrumentalisering van 
de theologie, kon de wind van voren krij 
gen, zo bijvoorbeeld de opstellers van het 
Getuigenis van 1971. 

De portretten van theologen en de talrij 
ke anekdotes maken het een lezenswaardig 
boek. Ik heb ook wei enkele bezwaren. 
Waarom schrijft Meijering niet rechtstreeks 
in de vorm van een historische uiteenzet 
ting of in het autobiografische genre?Waar 
om verveelt de auteur ons in de hoedanig 
heid van Piet, die met anonieme vrienden 
gekunstelde dialogen voert? Een roman 
schrijven blijkt een echt yak te zijn. Boven 
dien is het spijtig dat de ontwikkeling van 
de theologie vrijwel uitsluitend in Neder 
land wordt gesitueerd. Is over de grenzen 
niets van theologische betekenis gebeurd, 
of he eft dit de schrijver nauwelijks beroerd? 
Tenslotte legt de auteur het er wei erg dik 
op wanneer hij de actualiserende en politi 
serende theologie uit de jaren zeventig en 
tachtig beschrijft. Zij was inderdaad erg 
eenzijdig en luidruchtig, maar verdient zij 
achteraf, nu haar kracht voorgoed lijkt te 
zijn uitgewoed, geen beter lot dan de wijze 
waarop zij hier wordt neer- of liever weg 
gezet? (Gian Ackermans) 

• G.J.C. Snoek, Open staan voor allen. 75 
Iaar Karmelparochie 1930-2005. 85 Iaar 
Karmelklooster 1920-2005. Aalsmeer, Aal 
smeer, Karmelparochie [Stommeerweg 15, 
1431 ES Aalsmeer] 2005 - 102 p. - ISBN 90- 
90198563 - € 7.50 
De aanwezigheid van karmelieten in Aals 
meer wordt in dit boek beschreven door G. 
Snoek, bekend van zijn proefschrift over de 
eucharistie- en reliekverering in de Middel 
eeuwen. Hoewel de auteur begint bij de 
schenking van het ambacht en de rechten 
van Almer in 1133 aan abdis Cunissa van 
Rijnsburg en in vogelvlucht de geschiedenis 
van het plaatselijke kerkelijke leven door 
neemt - waaronder in 1724 de aansluiting 
van de katholieke statiepriester bij de Clere 
sie (thans oud-katholieke kerk) - gaat dit 
boekvooral over de twintigste eeuw. De kar 
melieten zochten een vestigingsplaats voor 
het groeiend aantal paters, dat in het bis 
dom Haarlem assistentie verleende. In 1920 
lukte dat in Aalsmeer. Een eigen parochie 
en kerk wisten de pastoors van omliggende 
dorpen lange tijd tegen te houden, maar in 
1930 koos de bisschop van Haarlem de zijde 
van de karmelieten. De plaatselijke pa 
rochiegeschiedenis wordt door Snoek ge 
centreerd rond de karmelitaanse pastoors. 
Daarbij zijn er ook andere onderwerpen 
zoals de kerkelijke organisaties, liturgie en 
koren, maatschappelijke (kerkelijke) veran 
deringen en beleidsplannen. De verande 
ringen van het Tweede Vaticaans Concilie 
werken op diverse manieren door: als teken 
van minder afstand met het yolk worden de 
pastoors en paters met de voornaam aange 
sproken (de auteur doet dat ineens ook). 
Ook de wijze waarop een dierbare, lang in 
de parochie werkende priester uit het ambt 
trad en door de parochie uitgeluid werd, 
krijgt ruime aandacht. De tweede onderti 
tel, het Karmelklooster, komt secundair aan 
de orde: alleen in verband met de parochie. 
Een boek, goed leesbaar, met verklaring van 
begrippen en met mooie illustraties; het zal 
zowel (oud)parochianen en de karmelbe 
weging (in dit boek ook aandacht voor Titus 
Brandsma) als kerkhistorisch gemteresseer 
den aanspreken vanwege de wisselwerking 
tussen de algemene kerkgeschiedenis en 
deze plaatselijke karmelparochie, die het 
devies hanteert: 'open staan voor allen'. 
(Guus Bary) 
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Zeventiende Dag van de Kerkgeschiedenis op 
zaterdag 12 november 2005 in Arnhem 
De Veluwe van Reformatie tot he den 

nhem ging altijd voorop. Wie in 
vroeger dagen Van Alphen's Nieuw 
erkelijk Handboek raadpleegde of 

nog in de jaren negentig het [aarboek Ne 
derlandse Hervormde Kerk opensloeg, trof 
daarin op de allereerste plaats de kerkelijke 
gegevens van Arnhem aan. De verklaring is 
simpel. Arnhem was de hoofdstad van Gel 
derland en Gelderland was als hertogdom 
het protocollair eerste gewest van de Repu 
bliek der Verenigde Nederlanden. Nog tot 
1999 handhaafde de voormalige publieke 
kerk in haar organisatie de herinnering aan 
de oude republikeinse toestanden. Zij deed 
dat zelfs sterker dan de monarchale staat, 
die in de negentiende eeuw ontstaan was 
en tot aan 1992 in de provinciewet bij de 
opsomming van de provincies teruggreep 
op de oude middeleeuwse adellijke rangor 
de, waardoor de provincies Noord-Brabant 
en Limburg nog voor Gelderland kwamen, 
daar deze gebieden eerder tot hertogdom 
verheven waren. 

Tegenwoordig is Arnhem de hoofdstad 
van geheel Gelderland, maar vanouds telde 
het gewest vier hoofdsteden. Elk kwartier 
had een eigen hoofdstad: Nijmegen, Roer 
mond, Zutphen en Arnhem. Drie van de 
vier oude kwartieren vormen tegenwoordig 
de Nederlandse provincie Gelderland. In 
haar steeds voortgaande verkenning van de 
kerkelijke en religieuze geschiedenis van de 
verschillende provincies, regio's en steden 
van Nederland deed de VNK in 1999 het 
Nijmeegse kwartier reeds aan, al kwamen 
we toen niet in de oude hoofdstad, maar in 
Tiel bijeen. Dit jaar en het komende jaar 
besteden we aandacht aan de beide andere 
Gelderse kwartieren: dit jaar komt de Velu 
we aan de orde en het komende jaar (no 
vember 2006) hopen we de Dag van de 
Kerkgeschiedenis in de oude hoofdstad van 
de Graafschap, Zutphen, te houden. Wie 
weet komt ook Roermond, ooit de hoofd 
plaats van het nu over Noordrijn-Westfalen 
en Nederlands Limburg verdeelde Opper 
gelre, nog een keer aan de beurt. 

Het programma van de zeventiende Dag 
van de Kerkgeschiedenis op zaterdag 12 
november telt zes gevarieerde onderdelen. 

Twee hebben er betrekking op de stad van 
samenkomst, Arnhem, en in vier dagon 
derdelen wordt ingegaan op de religiege 
schiedenis van de Veluwe. Chronologisch 
doorlopen we de geschiedenis vanaf de Re 
forma tie tot op he den, thematisch komt 
ook de verhouding van het christendom tot 
het jodendom en het heidendom aan de 
beurt. Het gaat over kerk en politiek, over 
geleerde theologie en over de geloofsbele 
ving van de eenvoudige Veluwenaar. Afwis 
seling genoeg dus. 

In Arnhem - rond de middagpauze 

Een stedenrijk gebied is de Veluwe nooit 
geweest: vanouds had je aileen Hattem, EI 
burg, Harderwijk, Wageningen en Arnhem, 
terwijl ook Nijkerk licht stedelijke trekjes 
had. Volgens moderne criteria zijn natuur 
lijk ook voormalige dorpen als Apeldoorn 
en Ede belangrijke steden, maar wij gaan 
naar de oude hoofdstad, Arnhem. 

En daar hebben we een prachtige loca 
tie gevonden: de Koepelkerk in het noor 
den van de oude binnenstad. De kerk staat 
op het Sint Jansplein en die naam herinnert 
aan de Commanderie van Sint Jan en de 
oude middeleeuwse Sint-Janskerk die in 
het begin van de negentiende eeuw wegens 
bouwvalligheid werd afgebroken en ver 
vangen werd door het huidige, typische 
protestantse kerkgebouw, dat in 1837-1838 
werd gebouwd en op 6 januari 1839 werd 
ingewijd. De kerk functioneerde destijds 
als het tweede kerkgebouw - naast de grote 
Eusebiuskerk - van de hervormden. In 
1961 werd de kerk gekocht door de Arn 
hemse gereformeerde kerk vrijgemaakt. Als 
opening van het middagprogramma zal de 
heer Wilhelm Keesenberg, stadsgids van 
Arnhem - hij was vele jaren in het onder 
wijs werkzaam - ons in een causerie het 
een en ander vertellen over de geschiede 
nis van de kerk en haar voorganger, die al 
een belangrijke rol speelde bij de Arnhem 
se overgang tot de gereformeerde reforma 
tie in 1578 - Keesenberg schreef in 1978 De 
reformatie van Amhem in 1578 (na 400 jaar 
herdacht) - en over de geschiedenis van de 

92 TNK JG. 8 '2005' 



gemeente die nu de kerk gebruikt. Kortom, 
het zal gaan over alle mogelijke varianten 
van het gereformeerde leven in Arnhem: 
van specifiek tot algemeen. 

Maar daarvoor zullen we, juist voor de 
middagpauze, de stad al te voet onder 
deskundige leiding verkennen. De heer 
Keesenberg en enkele collega's zullen de 
bezoekers in groepen langs enkele kerkge 
bouwen in de Arnhemse binnenstad voe 
ren. Enkele kerken zullen daarbij ook van 
binnen te bezichtigen zijn. Behalve de Koe 
pelkerk bezichtigen we de oude stedelijke 
hoofdkerk, de Eusebius, de katholieke Mar 
tinuskerk - of misschien de Walburgisbasi 
liek - en de kleine Waalsekerk. In de aan 
sluitende pauze kunnen de bezoekers ook 
zelf natuurlijk nog andere monumentale 
(kerk)gebouwen gaan bekijken. 

De Veluwe: politiek en theologie 
(l6-1Se eeuw) - ochtendprogramma 

Twee lezingen tijdens het ochtendpro 
gramma bepalen ons bij het vroegmoderne 
tijdvak, de zestiende tot de achttiende 
eeuw. 

Dr Maarten Hageman, secretaris van de 
Regio Rivierenland, zal het spits afbijten 
met een lezing over de Veluwe in de tijd van 
de Reformatie. Hij zal daarbij waarschijn 
lijk vooral ingaan op de gebeurtenissen in 
de jaren zestig van de zestiende eeuw, die 
aan de uiteindelijke invoering van de Re 
formatie vanaf 1578 vooraf gingen. Hage 
man promoveerde op 24 februari van dit 
jaar aan de Nijmeegse Radboud Universi 
teit op Het kwade exempel van Gelre. De 
stad Nijmegen, de Beeldenstorm en de Raad 
van Beroerten, 1566-1568 (Nijmegen, Van 
tilt, 2005). Het "slechte voorbeeld" dat Nij 
megen in de ogen van het Brussels gezag 
gaf, bestond in het afkondigen van de gods 
dienstvrijheid op 31 augustus 1566. Dit 
voorbeeld werd ook door diverse Veluwse 
steden gevolgd. Na de zomer kwam het in 
onder meer Harderwijk, Elburg en Hattem 
tot ongeregeldheden. 

Harderwijk was van 1648 tot 1811 de 
Gelderse universiteitsstad (jeugdige kijkers 
naar het programma Klokhuis worden er 
nog regelmatig aan herinnerd). Over de 
theologie die daar gedoceerd, werd, zal dr 
Jacob van Sluis, verbonden aan de Rijks 
universiteit Groningen en de Johannes a 
Lasco Bibliothek in Emden, spreken. Hij zal 
daarbij met name aandacht besteden aan 
de opvattingen van de hoogleraar Bernard 
Sebastiaan Cremer (1683-1750), die er een 

eigen "zinnebeeldige" theologie opnahield. 
Was er sprake van een eigen Harderwijkse 
theologische traditie? En wat was de plaats 
van Harderwijk temidden van de theolo 
giebeoefening aan de vier andere geweste 
lijke universiteiten die de Republiek des 
tijds kende? 

De Veluwe: geloofsbeleving en reflectie 
(lge-21e eeuw) - middagprogramma 

Na voor en na de middagpauze specifiek de 
aandacht op de stad Arnhem gericht te 
hebben, gaan we in het middagprogramma 
chronologisch verder met de Veluwe in 
meer moderne tijden. 

Bij "de Veluwe" denken velen tegen 
woordig slechts aan een klein gedeelte van 
dit landschap - het noordelijk en westelijk 
deel - en velen zien er het archetypische 
kerngebied van kerkelijk "zwaar" of "bevin 
delijk" Nederland in. Hoe terecht is dat en 
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hoe oud is de traditie waar het hier om 
gaat? Daar zal dr Ad Sulman uit Nunspeet 
op ingaan; hij promoveerde op 27 januari 
van dit jaar aan de Amsterdamse Vrije Uni 
versiteit op Geloven aan de zoom van de Ve 
luwe. Ben onderzoek naar de geschiedenis 
van de kerkelijke liggingen op de Noord 
west- Veluwe in de negentiende eeuw (Kam 
pen, Kok, 2004). Hij kwam tot de conclusie 
dat de zogenaamde "traditionaliteit" een 
zeer modern verschijnsel is. Nog de negen 
tiende eeuw was het kerkelijk leven, de ca 
techese en prediking in de kerken van de 
Noordwest-Veluwe niet overwegend zwaar 
bevindelijk gekleurd. Veel ontwikkelingen 
zijn van zeer moderne verschuiving, maar 
wat is de verklaring ervoor? 

We eindigen de dag met een theologische 
en cultuurhistorische reflectie op het religi 
euze leven op de Veluwe. Dr Paul Abels, oud 
voorzitter van de VNK, zal in gesprek gaan 
met dr Hendrik Vreekamp naar aanleiding 
van diens boek Zwijgen bij volle maan. Ve 
luiose uerkenningen van Bdda, Euangelie en 

Tora (Zoetermeer, Boekencentrum, 2003), 
waarvan inmiddels de derde druk is ver 
schenen. In dit specimen van "essayistische 
theologie" gaat Vreekamp, die hervormde 
gemeenten in Oosterwolde en Epe diende 
voor hij van 1984 tot 2002 predikant was 
voor Kerk en Israel, in op de drie religieuze 
tradities die in het afgelopen millennium op 
de Veluwe te vinden waren: het heidendom, 
het christendom en het jodendom. Hij be 
toogt - voor velen ongetwijfeld verrassend - 
hoe het christendom een brug kan vormen 
tussen de beide andere tradities. Met de Ve 
luwe als centrum verricht Vreekamp zo een 
zoektocht naar de hedendaagse plaats van 
het christendom in de gehele westerse cul 
tuur. Kerkgeschiedenis kan zo de stof aanle 
veren voor bezinning op onze houding in de 
hedendaagse cultuur. 

Ret programma 

De zeventiende Dag van de Kerkgeschiede 
nis wordt tussen gehouden van 10.45 tot 
16.00 uur in de Koepelkerk aan het Ians 
plein in Arnhem. Het programma met de 
tijden staat op de achterzijde van dit tijd 
schrift. 

Vanaf het station Arnhem bereikt men 
het gebouw in vijf of tien minuten. Bij het 
verlaten van het station gaat u linksaf. U 
komt dan vanzelf op het Willemsplein. 
Daar neemt u rechts de Jansstraat en direct 
links weer de Janslangstraat die rechtst 
reeks naar het Jansplein en de kerk voert. 
De parkeergarages Centraal en Musis zijn 
het dichtstbij. 
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Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 

ZEVENTIENDE DAG VAN DE 
KERKGESCHIEDENIS 

zaterdag 12 november 2005 Arnhem 

De Veluwe van Reformatie tot heden 
10.15 Ontvangst en koffie 

10.45 Opening doorVNK-voorzitter prof. dr Herman Selderhuis 
10.50 Dr Maarten Hageman over de Reformatie op de Veluwe 
11.20 Dr Jacob van Sluis over theologie aan de universiteit van Harderwijk 
11.50 Rondleidingen door ervaren Arnhemse stadsgidsen langs minstens vier 

kerken (Eusebius, Martinus of Walburg is, Waalsekerk, Koepelkerk) 

13.00 Lunchpauze COp eigen gelegenheid te regelen. In de omgeving van de 
Ianskerk en in de Arnhemse binnenstad zijn vele lunchgelegenheden.) 

14.00 Wilhelm Keesenberg over de Janskerk en gereformeerd Arnhem 
14.30 Dr Ad Sulman over Veluwse kerkelijke liggingen in moderne tijden 
15.00 Dr Hendrik Vreekamp over christendom, heidendom en jodendom op de 

Veluwe in gesprek met dr Paul Abels 
15.45 Afronding 
16.00 Einde 

Koepelkerk, Jansplein, Arnhem 
(Vanaf het station in enkele minuten te voet te bereiken. Vanuit het station linksaf tot 
het Willemsplein. Daar rechts de Jansstraat en direct links de Janslangstraat) 

Toegang is geheel vrij. Nodigt U ook vrienden en bekenden uit! 
Aanmelden niet verplicht, wei plezierig: kerkgeschiedenis@gmail.com 
Inlichtingen: 020-6936424 
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Snelle groei website 
http://vnkonline.web-log.nl 

Dankzij de niet aflatende ijver van de twee webredacteuren van de VNK, Iaap de Jong 
en Jan Dirk Snel, heeft de verenigingssite de afgelopen maanden in snel tempo verder 
vorm gekregen. De site wordt voortdurend actueel gehouden met nieuwtjes van de 
kerkhistorische wereld, zoals hoogleraarbenoemingen, toekenningen van prijzen, 
congressen en symposia et cetera. De bezoeker van de vrij toegankelijke webpagina's 
krijgt ook een overzicht geboden van aile kerkhistorische promoties van het afgelopen 
jaar, wordt gewezen op interessante zoekprogramma's om relevante literatuur op het 
spoor te komen en kan zich zelfs mengen in actuele kerkhistorische discussies. De 
website van de VNK ontwikkelt zich daarmee tot een onmisbare aanvulling op het 
TijdschriJt voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. Beide instrumenten gezamenlijk leve 
ren een voor Nederland uniek overzicht van hetgeen zich op het brede gebied van 
kerk- en religiegeschiedenis in Nederland afspeelt. 

Oud - Utrechtprijs voor Paul H.A.M. Abels 
De tweejaarlijkse Oud-Utrechtprijs, ingesteld voor het beste artikel over de Utrechtse 
geschiedenis, is 23 juni 2005 uitgereikt aan dr Paul H.A.M. Abels. Hij ontving de prijs, 
duizend euro en een speciaal voor deze gelegenheid ontworpen penning, voor een ar 
tikel over de bemoeienis van de Hollandse synoden met de Utrechtse kerk rond 1600. 
Zijn bijdrage werd vorig jaar gepubliceerd in het tijdschrift Oud-Utrecht, terwijl een 
uitvoerige bronnenbijlage verscheen op de website van deze vereniging. 
Paul Abels (1956) is bestuurslid van de VNK en eindredacteur van het Tijdschrift voor 
Nederlandse Kerkgeschiedenis. 

VNK - bestuurslid geridderd 
Op koninginnedag 2005 is dhr. J.C. Okkema door Hare Majesteit de Koningin benoemd 
tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Oud-archivaris Iohan Okkema behoorde tot 
de initiatiefgroep die in 1988 de aanzet gaf tot de oprichting van de Vereniging voor Ne 
derlandse Kerkgeschiedenis en maakt sinds vele jaren deel uit van het bestuur. In zijn 
woonplaats Rotterdam werden hem de versierselen, die bij deze koninklijke onder 
scheiding horen, opgespeld door burgemeester Opstelten. Hij roemde Okkema om 
zijn verdiensten als "autoriteit op gebied van historisch en cultureel Rotterdams erf 
goed en gereformeerde kerken in Nederland". 

Mirjam de Baar bestuurslid VNK 
Op de huishoudelijke vergadering van de VNK die op zaterdag 4 juni in Utrecht werd 
gehouden, is dr M.P.A. de Baar benoemd tot bestuurslid. Mirjam de Baar is universitair 
docent voor de reformatie en nieuwe geschiedenis en de vrouwenstudies (specialisa 
tie 16e en 17e eeuw) aan de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap 
van de Rijksuniversiteit Groningen. Vorig jaar promoveerde ze aan dezelfde universi 
teit op 'Ik moet spreken'. Het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon (1616- 
1680) (Zutphen, Walburg Pers, 2004, 832 p.). 
De vergadering nam afscheid van prof dr Wim lanse als bestuurslid; ook aan het be 
stuurslidmaatschap van dr Fred van Lieburg kwam een einde. Het bestuur van de VNK 
bestaat momenteel uit negen led en. 
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Bezoek de homepage van de Y.N.K.: 

http://vnkonline.web-log.nl 
Boeken: www.eburon.nl/vnk.htm 

Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 
ZEVENTIENDE DAG VAN DE 

KERKGESCHIEDENIS 
zaterdag 12 november 2005 Arnhem 

De Veluwe van Reformatie tot heden 

10.15 Ontvangst en koffie 

10.45 Opening doorVNK-voorzitter prof. dr Herman Selderhuis 

10.50 Dr Maarten Hageman over de Reformatie op de Veluwe 

11.20 Dr Jacob van Sluis over theologie aan de universiteit van Harderwijk 

11.50 Rondleidingen door ervaren Arnhemse stadsgidsen langs minstens vier 

kerken (Eusebius, Martinus of Walburg is, Waalsekerk, Koepelkerk) 

13.00 Lunchpauze (Op eigen gelegenheid te regelen. In de omgeving van de 

Janskerk en in de Arnhemse binnenstad zijn vele lunchgelegenheden.) 

14.00 Wilhelm Keesenberg over de Ianskerk en gereformeerd Arnhem 

14.30 Dr Ad Sulman overVeluwse kerkelijke liggingen in moderne tijden 

15.00 Dr Hendrik Vreekamp over christendom, heidendom en jodendom op de 

Veluwe in gesprek met dr Paul Abels 

15.45 Afronding 

16.00 Einde 

Koepelkerk, Jansplein, Arnhem 

(Vanafhet station in enkele minuten te voet te bereiken. Vanuit het station linksaf 

tot het Willemsplein. Daar rechts de Iansstraat en direct links de Ianslangstraat) 

Toegang is geheel vrij. Nodigt U ook vrienden en bekenden uit! 
Aanmelden niet verplicht, wei plezierig: kerkgeschiedenis@gmail.com 

Inlichtingen: 020-6936424 


