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De Utrechtse universiteitsbibliotheek 

E r zijn heel wat bibliotheken in Europa, waaraan ik een bezoek gebracht heb en her 
inneringen bewaar. Zo bezichtigde ik tijdens een vakantie in Florence de Biblioteca 
Laurenziana, waarvoor Michelangelo het ontwerp maakte. Ik heb rondgelopen in 

de Anna Amalia Bibliothek te Weimar en voelde me diep ongelukkig, to en ik een jaar later 
van de brand in dat schitterende rococo-gebouw hoorde. In de door Matthew Wren ge 
bouwde bibliotheek van Trinity College in Cambridge heb ik zelfs zitten studeren. Maar 
het ligt voor de hand, dat ik als Utrechter vooral iets heb met de Utrechtse Universiteitsbi 
bliotheek. 

Iarenlang ben ik een trouw bezoeker geweest van het pand aan de Wittevrouwen 
straat, waarin de universiteitsbibliotheek sedert 1820 gevestigd was. Dat gebouw was eer 
der gedurende enige tijd als paleis in gebruik bij Lodewijk Napoleon, oprichter van het Ko 
ninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, de latere KNAW 
Ik placht daar te werken in een ruimte, die tijdens het verblijf van de vorst in Utrecht als 
balzaal diende. Wanneer ik wat vermoeid van het staren naar zeventiende-eeuwse pa 
gina's raakte en aan het dromen sloeg, meende ik Lodewijk Napoleons vrouw Hortense te 
ontwaren, terwijl zij een menuet met admiraal Carel Hendrik Verhuell danste. Hortense 
mocht Verhuell graag. De opmerking in een boek over de tekenaar Alexander Verhuell, dat 
deze zo op Napoleon III - de in 1808 geboren derde zoon van Hortense - leek, kan een 
dubbele bodem hebben. Of danste die zeeofficier niet en hecht ik te gemakkelijk geloof 
aan roddels? Als ik me wei herinner speelde admiraal Verhuelliater namelijk een rol in het 
Franse Reveil, 

De universiteitsbibliotheek is uit de Wittevrouwenstraat weg. In een artikel in de recent 
gepubliceerde bundel Utrecht in het jaar 2030, suggereer ik dat mijn handschriften- en 
oude drukkenzaal een gehoorzaal geworden is voor promo ties en er hooglerarenportret 
ten hangen. Die wijziging van be stemming zou ik namelijk heel passend vinden. 

Thans dient de leeshongerige onderzoeker zich naar de Uithof te begeven. Daar ver 
rees een gloednieuw bibliotheekgebouw. Ik wi! graag bekennen, dat ik het zelden zo eens 
geweest ben met een bestuurslichaam dat zijn begroting verre overschreed. Want de door 
Wiel Arets ontworpen, in september 2004 geopende nieuwe universiteitsbibliotheek 
straalt de waardigheid van haar culturele oogmerken ten volle uit. Tal van buitenlandse 
bladen hebben zich reeds in de architechtonische kwaliteiten van het bouwwerk verdiept. 
Het zwart gekleurde beton, de wit aandoende vensterglazen, de alom aangebrachte riet 
motieven, de rode uitleenbalies die zo fraai met de grijze vloeren contrasteren en vooral 
ook de atrium-achtige openheid van de ruimte tussen de verdiepingen geven er een zeer 
apart cachet aan. 

Het bijzondere van de Biblioteca Laurenziana in Florence is de trap. Na het betreden 
van de Utrechtse universiteitsbibliotheek hebben ook de bezoekers hiervan te maken met 
een trap, een vooal door zijn grote breedte uiterst imposant geheel. Men kan beter niet te 
veel boeken tegelijk in zijn tas meebrengen. De beklimming van de trap valt dan zwaar. 
Maar ja, schoonheid vraagt nu eenmaal offers. 

In de nieuwe bibliotheek ben ik zelf intussen het meest vertrouwd met de studiezaal 
voor de handschriften en oude drukken. Men mag daar alleen op een laptop of met pot 
lood aantekeningen maken. De ramen kunnen er niet open.Verstandig, als ik denk aan de 
vlieg die ooit op een warme zomerdag in de zaal van de Wittevrouwenstraat gedurig om 
me heen zoemde en aan welks leven ik to en met de vlakke hand op mijn bloknoot een 
einde maakte. Dit had een oude druk kunnen zijn. Of misschien wei het evangeliarium, 
dat in 1888 door de kerkvoogdij van de Utrechtse hervormde gemeente in bruikleen gege 
ven, maar volgens een jubileumboek uit 1984 geschonken werd. Waarom zou men trou 
wens het werkwoord 'cornmodare' in de catalogus van 1909 niet met 'schenken' vertalen, 
als dit van het Latijnse woordenboek ook mag? 

Frits Broeyer 
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"Vader, wij gaan": brieven van de Friese 
pater Joannes (van Assema) Metz S.J. 
(1808-1841) uit Rome 

NienkeVos 

In september 2005 viel het Archief van de 
Nederlandse jezuleten een pak corres 
pondentie ten deel van de 1ge eeuwse 

Nederlandse pater Joannes (van Assema) 
Metz S.J.1 In eerste instantie was deze pater 
voor het jezuietenarchief een onbekende. 
Hij was namelijk niet in Nederland, maar in 
Rome ingetreden, in 1831, waar hij tien jaar 
later door ziekte op slechts 32-jarige leef 
tijd overleed. Bij nader onderzoek bleek 
echter dat ook in dit archief een pak cor 
respondentie van hem met zijn vader en 
enkele van zijn zussen aanwezig was. De 
stukken vulden elkaar precies aan: ontbre 
kende correspondentiejaren bij de ene col 
lectie werden bij de andere teruggevonden. 
De collectie is niet onbelangrijk omdat er 
van 'Nederlandse' jezuieten uit de eerste 
dertigjaarvan de ISe eeuwnietzo heel veel 
brieven bekend zijn.2 Een reconstructie 
van zijn leven op basis van de brieven die 
hij naliet. 

De periode v66r zijn intrede 

Ioannes Nicolaas Anthonius van Assema 
Metz'' werd als oudste zoon van een gezin 
van zes kinderen op 13 december 1808 in 
Leeuwarden geboren. Hij doorliep zijn 
schooltijd in het Duitse plaatsje Borg, in de 
buurt van Munster, waar hij in verschillen 
de kosthuizen onderdak vond. In een van 
zijn brieven meldt Joannes dat hij op 'het 
kasteel' waar hij verbleef verstoken was van 
nieuws, maar hem was weI ten ore geko 
men dat in het dorp een ziekte (de griep?) 
de kop had opgestoken. "Als man die ziekte 
he eft, dan krijgt men pijn in de zij, en dan 
moet man zeven dagen daarna sterven, 
maar het is bijna over"," aldus de jonge 
Metz aan zijn stiefmoeder op 30 januari 
1818. De brieven die hij gedurende deze 
eerste periode van grofweg 1815 tot 1821 
schreef gingen over de schoolactiviteiten, 
zijn leerprestaties en over zijn godsdiensti 
ge vorming. Naar eigen zeggen blonk hij in 
die laatste uit.5 

Over zijn moeder, Anna Maria Sybrands, 
weten we uit de brieven relatief weinig. Uit 
stamboomgegevens van het Rijksarchief 

Friesland is bekend dat zij in 1816 al op 35- 
jarige leeftijd overleed." De meeste corres 
pondentie was aan zijn vader gericht. De 
enkele brieven die hij in zijn vroege school 
periode aan zijn stiefmoeder had geschre 
ven, gaan grotendeels over zijn studie en 
belevenissen in Munster en geven weinig 
tot geen informatie over zijn natuurlijke 
moeder,? 

Zijn vader, Petrus Metz (circa 1780-1855), 
was advocaat en notaris in Leeuwarden. Hij 
had rechten gestudeerd aan de universiteit 
van Franeker en was daar in 1806 zelfs ge 
promoveerd." Het lag dan ook in de lijn der 
verwachtingen dat Joannes een juridische 
loopbaan zou gaan volgen. Maar al vlug 
bleek dat zijn belangstelling op een geheel 
ander vlak lag: hij vertrok naar Munster en 
later naar Bonn om daar filosofie te gaan 
studeren. 

De 'klassieke' Duitse filosofie van Leib 
niz, Kant en Hegel had in de loop van de 
l Se eeuw, onder invloed van de opko 
mende natuurwetenschappen en de indus 
trialisatie, steeds grotere veranderingen 
ondergaan. Langzamerhand was aan de 
Duitse universiteiten de filosofie verwor 
den tot een eclectisch geheel van oude filo 
sofische stromingen met als enige overeen 
komst dat ze metafysisch georienteerd 
waren. Vele jaren later, in 1833, to en Metz al 
twee jaar ingetreden was bij de jezufeten in 
Rome, schreefhij aan zijn vader dat hij voor 
zijn jezuietenopleiding opnieuw de stan 
daard filosofische vakken wilde (moest) 
volgen, "om mijn eigen manier van philo 
sophisch denken te zuiveren van het onka 
tholieke dat er in Duitsland mag ingeslo 
pen wezen".? 

Roeping in een onstuimige periode 

Gedurende zijn filosofische stu die aan de 
Academie van Munster-? en de "Pruisische 
Rijnland-universiteit"!' van Bonn kwam 
hij erachter dat hij zich meer aangetrokken 
voelde tot het priesterambt. Op 6 maart 
1830 schreef hij in een brief aan zijn vader 
dat hij besloten had om in te treden bij de 
jezuieten.V Een keuze die opvallend snel 
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door zijn vader geaccepteerd lijkt te zijn, 
want op 17 maart schrijft Ioannes aan zijn 
vader: "Noch grossmuthiger aber haben Sie 
daran gehandelt und da durch meine Seele 
noch inniger erfreut, dasz Sie selbst zuga 
ben ich wiirde Jesuit fales ieh dies fur das 
beste hielte."13 

Maar wat waren zijn motieven om juist 
bij die Orde in te treden? Of schoon hij deze 
niet letterlijk weergeeft, zijn er toch duide 
lijke signal en in zijn latere brieven te ont 
dekken over wat hem aantrok tot het gees 
telijke leven en in het bijzonder tot de 
jezuietenorde. Allereerst valt in al zijn brie 
ven zijn diepe godsdienstigheid op. Zijn 
trouw aan God en zijn wil om Hem te die 
nen verschijnt al in zijn jeugdbrieven to en 
hij nog op school in Borg zat. Het is ook la 
ter zijn intellectuele relatie met de MUn 
sterse hoogleraar Sluiter, de filosoof Karl 
Joseph Windischmann (1775-1839) en de 
katholieke theologen Heinrieh Klee (1800- 
1840) en Johann Muller O.S.B.14 (1803- 
1860), aile verbonden aan de universiteit 
van Bonn, die zijn keuze tot de geestelijke 

Generaal J. Roothaan 
S.J. op 47-jarige leeftijd 
(1832). 

stand een belangrijke impuls hebben gege 
ven.l> Over de jezuieten was hij in zijn brie 
ven zo mogelijk nog lovender. Hij schreef 
dat hij geen andere orde kende die zoveel 
voortreffelijke mensen had voortgebracht, 
zowel in intellectueel als in geestelijk op 
zieht. Maar ondanks hun voortreffelijke 
kwaliteiten stelden ze zieh niet boven een 
ander en kenden ze geen concurrerende 
bestuursstructuur. "Ben onderscheidings 
drang he eft er bij de Iesuiten niet plaats. De 
broeder kok ofkoster is even zoo voornaam 
en zoo gekleed, wordt even zoo gespeisd als 
de Pater Generaal, en als deze met den 
broeder timmerman wandelt, zoo weet 
men niet, wie van hun Generaal is.''16 

Zijn besluit om als Nederlander in deze 
periode in te treden confronteerde hem 
echter met diverse moeilijkheden. De ka 
tholieken leefden nog in de marge van de 
door protestanten gedomineerde Neder 
landse samenleving. En niettegenstaande 
de Bataafse Omwenteling (1795) officieel 
een scheiding van Kerk en Staat had bewerk 
stelligd, werden veel rooms- katholieken nog 
steeds uitgesloten van overheidsambten. 
Het Nederlandse grondgebied was nog 
steeds missiegebied voor de katholieken 
(Hollandse Zending). Pas vanaf 1853 komt 
er een bisschoppelijke hierarchie waardoor 
het katholieke leven in Nederland weer een 
volwaardige gezagstructuur krijgt.!? 

Een bijkomend probleem voor degene 
die jezuiet wilde worden, was dat de jezuie 
tenorde pas in 1814 hersteld was door paus 
Pius VII, nadat zij op last van Clemens XIV in 
1773 was opgeheven. In Nederland ontbrak 
de jezuietenopleiding volledig. Nederland 
behoorde van 1821 tot 1826 tot de Zwitserse 
Viee-Provincie. Daarna werd het onderge 
bracht bij de Opperduitse Provincie en ten 
slotte van 1832 tot 1849 bij de Belgische Pro 
vincie. De opbouw van de Societeit werd in 
deze periode krachtig ter hand genomen 
door de Amsterdammer Jan Philip Root 
haan S.J. (1785 - 1853), die sinds 1829 Alge 
me en Overste of Generaal van de Orde was. 
De jonge Metz besloot om naar Rome te ver 
trekken met het doel om daar in te treden. 

Naar Rome per 'snelwagen' 

Aan de hand van zijn brieven is goed na te 
gaan hoe hij naar Rome is gereisd en wat 
voor een onderneming het moet zijn ge 
weest. In de Duitstalige brief die hij op 
21 oktober 1830 aan zijn vader stuurde, zei 
hij dat hij via Nijmegen, Keulen en Mainz 
naar Frankfurt was gegaan, vanwaar hij de- 
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ze brief had gestuurd. Hij was van plan 
om over enkele dagen via Darmstadt naar 
Heidelberg en uiteindelijk naar Miinchen 
door te reizen. Over de toestand van de 
geestelijkheid en de studenten in Duitsland 
schreef hij: "Wenn Sie wiisten wie hier in 
eines katholischen Land die Geistlichkeit 
zumal auf den Lande zum grossen theil in 
Concubinat und Besossenheit lebt, von der 
unzahlbaren Beamtenwelt an 5/6 als Atheis 
ten ausgesehen werden konnen, vom Hof 
warunter indese der Koning nieht fur den 
Schlimsten zu halten ist - ein unbeschreib 
licher leiehtsinn ausgeht, wie an den Deut 
schen Universitaten uberhaupt der to 
tale Unglaube herrschend ist, wiirden Sie 
meine Sprache nieht fur ubertruben hal 
ten."18 

De winter en het voorjaar had Joannes 
Metz in Mtinchen studerend doorgebracht, 
aldus zijn eerste brief uit het Italiaanse Pe 
rugia.!" Het kostte hem de grootste moeite 
om zieh van de wetenschappen los te 
rukken en het besluit te nemen om door 
te reizen, wei met de 'snelwagen' bena 
drukte hij.20 De reis ging eerst naar Inns 
bruck, vervolgens over de Alpen, naar het 
Italiaanse plaatsje Brixen en vervolgens 
naar Bozen, waar hij enkele dagen bleef om 
uit te rusten. Donderdag 19 april 1831 ging 
hij weer verder, dit keer richting Trente, 
vanwaar hij op de Tweede Pinksterdag heel 
vroeg vertrok om nog op tijd te zijn voor de 
'Hoofddienst' in Mantua. Van daar reisde 
hij verder via Modena naar Bologna. Over 
het stuk tussen Bologna en Florence deed 
hij naar eigen zeggen anderhalve dag wat 
opmerkelijk snel is, omdat hij de Apennij 
nen moest oversteken. Op 1 juni 1831 
kwam hij via wegen "die niet onveiligere 
zijn dan andere" in Perugia aan. Twee da 
gen later ging de brief aan zijn vader de 
deur uit. De eerstvolgende brief is op 9 juli 
1831 vanuit zijn eindbestemming Rome ge 
schreven (hij was daar op 9 juni aangeko 
men). In deze brief beschrijft hij dat het 
laatste stukje van zijn tocht, van Perugia 
naar Assisi, Spoleto, Terni en uiteindeJijk 
Rome goed verlopen was.-" Zijn nieuwe tij 
deJijke adres was Piazza Colonna Trajana, 
nummer 42, en hij wenste, vooruitlopend 
op zijn intrede, tijdens het noviciaat geen 
correspond en tie te ontvangen behalve van 
zijn vader-? 

Opname in de Orde 

"Ik herinnerde mij nog hoe verheugd gij u 
gelukwenschte to en gij in het afgelopen 

jaar, door een klein misverstand, meende 
dat ik Lid was geworden van de beroemde 
Belgische Accademie van Wetenschappen, 
hoe te meer zult gij u thans verheugen, 
daar gij weet eenen zoon te hebben, die in 
het Gezelschap Iezus, den koning van He 
mel en Aarde, is opgenomen ... "23 Op 12 
augustus 1831 trad Metz, na een bezin 
ningsperiode van negen dagen, in het no 
viciaat van de jezuieten, gevestigd in het 
huis naast de kerk van "St. Andrea al Quiri 
nale", gelegen op de Quirinaalse heuvel in 
Rome.s? 

Zijn overs ten waren eigenlijk van plan 
geweest om hem naar het Zwitserse novici 
aat in Freiburg te sturen, omdat hij het 
(Hoog)duits en Frans beheerste en hij als 
'Nederlander' uiteindelijk tot die jezuieten 
provincie behoorde, maar men zag daar 
om onduidelijke redenen toch van af.25 Als 
laatste formaliteiten voor zijn intrede 
moest zijn doopbewijs uit Friesland ko 
men. Door bemiddeling van Generaal Jan 
Philip Roothaan, schreef Metz, zal dit wel 
dra worden nagezonden. Over Roothaan 
sprak hij met veel lof. "Hij he eft een sterk 
sprekend en veel betekend phisionomie, 
slank en eenigsints groot van gestalt, 45 
jaar oud, en uiterlijk te oordeelen bezit hij 
de grootste geestelijke talenten in allen op 
ziehten vooral in het spirituele leven."26 
Metz voegde er nog aan toe dat door Root 
haan's voortvarende bewind het huidige 
aantal jezuieten van 2200 snel toenamP In 
Namen en Aalst waren onlangs nieuwe je 
zuietencolleges geopend en in Belgie had 
den zieh maar liefst tien steden aangemeld 
die het noviciaat binnen hun muren wilden 
hebben. Omdat er nog onvoldoende man 
kracht was om dit te bemannen, kon er nog 
geen invulling aan worden gegeven. Metz 
twijfelde er dan ook niet aan of hij zou na 
de voltooiing van zijn studies terugkeren 
naar de Lage Landen om daar mee te hel 
pen in het onderwijs en de zielzorg." 

De periode rond zijn eerste geloften 

Het is opvallend hoe scherp en gedetail 
leerd Metz de omstandigheden beschrijft 
die hij in Rome aantrof in de jaren '3D van 
de l Se eeuw. De grootte van de St. Pieter 
("het hoogaltaar is zo groot als het Paleis op 
de Dam"), de sociale situatie, het klimaat: 
hij beschrijft het allemaal uiterst nauwge 
zet. Bijna aile brieven waren gericht aan 
zijn vader, die op zijn beurt passages van 
deze brieven verwerkte in brieven aan de 
grootouders van de jonge jezuYet.29 In de 
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Gesu met professen 
huis. 

enige bekende brief die Metz zelf aan zijn 
grootouders heeft geschreven, meldde hij 
dat hij op het punt stond om zijn eerste ge 
loften te doen.'? Hij was op dat moment 24 
jaar en de enige Nederlander die in Rome 
bij de [ezuieten zijn eerste geloften deed. 
Zijn vroegere studievriend, de Zwollenaar 
Peter Schaepman, was reeds subdiaken en 
iemand uit Helmond had na drie maanden 
het noviciaat weer verlaten. Wei waren er 
diverse Nederlanders in Zwitserland in de 
Societeit getreden, maar daar had hij nau 
welijks contact mee. 

Het afleggen van deze geloften had 
echter ook een "ander component", zo zou 
Metz weldra merken. Hij werd thuis na 
melijk opgeroepen voor de militaire dienst 
plicht Geestelijken waren hiervan vrijge 
steld, maar omdat hij nog niet de status van 
geestelijke had bereikt, diende hij aan deze 
oproep gehoor te geven. De status van sub 
diaken zou voldoende zijn, maar die kon 
Mgr. Antonnuci, de nuntius in Nederland, 
niet aanvoeren zonder valsheid in geschrif 
ten te plegen. En tot subdiaken gewijd te 
worden, daar was het nog te vroeg voor, 
omdat hij de benodigde examens nog niet 
had afgelegd. Het lijkt met een sisser te zijn 
afgelopen, want hij is niet teruggegaan 

naar Nederland en in de volgende brief aan 
zijn vader van 10 mei 1833, worden er geen 
woorden meer aan vuil gemaakt. Op 15 
augustus 1833 deed hij in de kapel van de 
H. Stanislaus zijn eerste gel often onder de 
naam Ioannes Metz S.J. "Uiterlijke plegtig 
he den zijn wij niet gewoon bij zoodanige 
gelegenheden te voegen, alles is eenvoudig 
maar hartelijk, thans blijft mij niets meer 
over Lieve Vader! dan in dezen H. Stand tot 
aan den dood te volharden, en steeds in de 
getrouwe en volkomene vervulling derzel 
ver pligten voor te gaan ... "31 

Verdere studie 

Nu hij scholastiek was geworden, kon hij 
beginnen met zijn filosofische en theologi 
sche opleiding, die bij de jezuleten maar 
liefst acht jaar duurde. Op 21 augustus 
werd hij overgeplaatst naar het Romeins 
College (Collegium Rornanum), het oplei 
dingsinstituut van de jezuieten, waar hij 
opnieuw aan zijn filosofische stu die begon. 
Een jaar later schreef de vader van Ioannes 
aan zijn grootouders: "Van mijn zoon uit 
Romen heb ik gepasseerde week eenen 
brief ontvangen. Hij is God dank ook zeer 
gezond en schrijft mij reeds den 9 en 22 fe 
bruari [1834] door Monseigneur Piatti 
aartsbisschop van Trebizonda, etc., etc. de 
kleine wijdingen te hebben ontvangen en 
tevens tot de voetkus zijner Heiligheid te 
zijn roegelaterr.'" Overigens was deze voet 
kus voor de jonge jezuiet een bijkomstig 
held, schreef hij later, omdat hij toevallig in 
het professenhuis van de jezuieten aanwe 
zig was, toen paus Gregorius XVI (1831 - 
1846) het 40-uren gebed bijwoonde. Na 
derhand werden aile aanwezigen uitgeno 
digd voor de voetkus, dus ook hij.33 

Hij schreef dat hij tijdens zijn verblijf in 
Rome erg veellast van het warme weer had 
en dat hij soms zelfs genoodzaakt was van 
wege de hitte, "die op zijn maag en herse 
nen werkte", de activiteiten voor onbepaal 
de tijd neer te leggen. Gelukkig had de 
vakantie van ruim drie weken in een bui 
tenverblijf in de bergen hem veel goed ge 
daan. "Ik was vrij goed weder hergesteld als 
ik terugkwam, maar kort daarop in oktober 
[1834] kreeg ik de pokken; nu ben ik geheel 
gezond. De pokken hebben mij overigens 
niet sterk aangegrepen en ook - ten min 
sten in 't gezigt - geene tekens nagelaten; 
dit laatste heb ik van horen zeggen, want 
spiegels gebruiken wij niet."34 

Naast de filosofische opleiding, hield hij 
zich voornamelijk bezig met gebed, medi- 
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tatie en op "zondags nademiddag of kin 
ders te katechiseeren, of gefangenissen of 
hospitaals te bezoeken om 10 arme gevan 
genen en zieken eenige goede woorden toe 
te spreken't'" 

De frequente briefwisseling tussen de gees 
telijke-in-opleiding en de vader had niet 
alleen betrekking op de gebeurtenissen die 
in Rome plaatsvonden. In verschillen 
de brieven geeft Metz aan zijn vader gees 
telijke instructies of aanwijzingen hoe te 
mediteren en te bidden. Tevens raadt hij 
zijn vader aan om enkele passages uit de 
Oefening der volmaaktheid van de 16e 
eeuwse pater Alphonse Rodriguez S.J. te 
bestuderen. Pater Mathias Wolff S.J. (1779 - 
1857), woonachtig in de jezuietenresiden 
tie te Culemborg'", zo voegt hij er nog aan 
toe, is graag bereid om u een exemplaar te 
lenen.F In een andere brief, van 22 april 
1835, beschrijft Metz uitgebreid aan zijn 
vader hoe deze zich kan bekwamen in en 
kele devote oefeningen van Franciscus van 
Sales. "Dan begint u het pater noster van 
beginne af aan te reciteren, (knielende, of 
zittende, of staande, zoo als het u me est 
toedragelijk is) maar zoo dat u zoo lang het 
eerste woord pater betracht als u daarin 
geestelijken smaak vindt door de verschei 
dene beteekenissen en diepen zin die in 
dat woord voor ons opgesloten liggen. En 
dan eerst tot het tweede woord onze over 
gaat en op dezelfde manier zich daarbij op 
houdt, en dan tot de volgende, enz."38 De 
brief bestaat bijna alleen maar uit dit soort 
geestelijke instructies, die, zo schrijft Joan 
nes, ook voor de andere leden van het gezin 
nuttig zijn.39 

Docentschap in tijden van cholera 

Rond oktober 1836 was hij bijna klaar met 
zijn opleiding filosofie. Hij hoopte in no 
vember te kunnen beginnen met zijn theo 
logische vorming. De studie theologie 
duurde vier jaar; na drie jaar hoopte de jon 
ge jezutet als alles goed gaat de priesterwij 
ding te ontvangen. Helaas liepen de plan 
nen anders, want in "december 1836 schreef 
hij aan zijn vader dat hij tijdelijk benoemd 
was tot leraar in de filosofie in Terentino, 
ten zuiden van Rome. Hij doceerde daar de 
vakken logica en metafysica want de be 
treffende pater was ziek geworden en de 
Romeinse Provinciaal achtte hem een ge 
schikte vervanger. Uit de brief is op te 
maken dat hij enerzijds teleurgesteld was 
vanwege het feit dat hij nog niet aan zijn 

theologische opleiding kon beginnen. 
Maar anderzijds vond hij het ook niet be 
zwaarlijk omdat de frisse en schone bui 
tenlucht - Terentino lag in een bergachtig 
gebied - hem veel goeds zou doen. Hij sloot 
de brief aan zijn vader af met: "Mijn addres 
kan Ued. [U Edele] voortvaren op dezelfde 
wijze als voorheen te maken; dit is het een 
voudigste en van Romen tot hier is er altijd 
gelegenheid. Maar volstrekt geen titel als 
leraar der philo sophie of anderszins, ge 
heel zoo als vroeger."40 

In het voorjaar van 1837 stuurde hij zijn 
volgende brief naar Nederland. Een van 
zijn leerlingen was neef van de pauselijke 
nuntius aan het Belgische hof, zo schreef 
hij. De leerlingen zijn aile seminaristen en 
als zij besluiten om in Rome theologie te 
gaan studeren, zo stelde Metz enigszins 
ironisch vast, dan is de kans groot dat zij 
samen met hem in de collegebanken be 
Iandenl+' Zijn theologiestudie was immers 
nog steeds niet aangevangen. Enkele 
maanden later had hij contact met Gene 
raal Roothaan om te polsen wanneer hij 
met zijn opleiding kon beginnen. Pater 
Roothaan verzekerde hem dat hij ging pro 
beren om Metz terug te krijgen naar Rome. 
Maar wanneer precies was moeilijk te zeg 
gen omdat een cholera-epidemie Italie 
overspoelde.v' Uit voorzorg had het stads 
bestuur van Rome de poorten gesloten 
voor aile reizigers die vanuit het zuiden 
kwamen. Daar heerste de epidemie rno 
menteel het hevigst, al was het stadje 'Ie 
rentino, waar Metz verbleef, voorlopig ge 
vrijwaard.v' Pater Roothaan had alle 
jezuieten in het zuiden opgeroepen om 
geestelijke bijstand te verlenen aan de ge 
troffenen, met name op het eiland Sicilie 
en in de stad Napels.v' 

Rond augustus 1837 viel Rome ten prooi 
aan de epidemie, ondanks de talloze pro 
cessies en gebeden tot Maria. Weer ver 
zocht de Generaal zijn 340 medebroeders 
in Rome om de choleralijders te helpen 
waar mogelijk. Velen gaven hier aan ge 
hoor, Metz schreef: " ... door mijne zonden 
ben ik onwaardig geweest aan dezen ge 
denkwaardige gebeurtenissen deel te heb 
ben".45 De uitbraak hield in Rome slechts 
twee maanden aan, maar eiste wei meer 
dan 5.000 slachtoffers. Wonder boven won 
der zaten daar geen jezuieten bij. Roothaan 
drukte het als volgt uit: "We deden slechts 
onze plicht ten opzichte van het Romeinse 
volk, waaraan wij zoveel verschuldigd zijn; 
en wij ondervonden hierbij heel duidelijk 
Gods zeer bijzonder bijstand", 46 
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Collegium Romanum, 
voorganger van de Gre 
goriana. 

Studie tbeologie en een sukkelende 
gezondheid 

In november 1837 kon Metz eindelijk te 
rugkeren naar Rome om te beginnen aan 
zijn theologische vorming aan het Colle 
gium Romanum. Helaas voor korte duur, 
want in juni 1838 was hij weer terug in 
Terentino, omdat zijn nieuwe plaatsver 
vanger ook ziek was geworden. Gelukkig 
hoefde hij maar tot Maria-Geboorte (8 sep 
tember) te blijven en kreeg hij ondertussen 
prive-onderwijs in de theologie om niet 
verder achterop te raken.F Op 20 oktober 
1838 was hij weer terug in Rome. Hij nam 
zijn intrek in het professenhuis van de je 
zuieten, gelegen naast de Gesu-kerk. Naast 
zijn eigen theologische opleiding werd hij 
aangesteld als repetitor in de filosofie aan 
het "Duitsch Collegie". Omdat het gebouw 
van het Collegium Germanicum tijdens 
eerdere ongeregeldheden verloren was ge 
gaan, was de filosofische opleiding tijdelijk 
ondergebracht in het professenhuis, waar 
ook Roothaan verbleef.t'' 

Vanwege de zware inspanning die het 
onderwijs aan de filosofiestudenten vergde 
kwam Joannes Metz nauwelijks aan zijn 
theologiestudie toe. Toch sprak hij de hoop 
uit om in 1840 priester te worden gewijd. 
Zijn vader laat doorschemeren dat hij van 
plan is om bij die gelegenheid naar Rome af 
te reizen. De herbouwvan St. Paulus buiten 
de muren die na de verwoestende brand 
van 1823 weer opgebouwd werd en waar 
zijn zoon diverse keren over verteld had, 
hoopt hij dan ook te kunnen zien. "Wat de 

St. Pauluskerk betreft, zoo geloof ik dat in 
dien ik in Rome moet blijven tot dat ze vol 
tooid is en Ued. [U Bdelel niet te Rome 
komt, dan zullen wij elkander in dit leven 
wei niet weerzien.v'? 

De hitte bleef Metz parten spelen. De tijd 
dat hij in Terentino verbleef had hem goed 
gedaan en tijdens de winters in Rome voel 
de hij zich ook altijd een stuk beter. Maar 
de toegenomen werkdruk - hij bleef doce 
ren en studeren - en de Italiaanse zomers 
leidden uiteindelijk tot een mentale en fy 
sieke inzinking. Hij werd op last van de Ge 
neraal eind september 1839 naar Reggio, 
gelegen in het hertogdom Modena, gezon 
den om aan te sterken. "Maar", zo verhaalt 
hij, "ongelukkiger wijze had ik juist den 
25ste september avonds eene wandeling 
met twee vrienden gemaakt die voor mijne 
toestand wat te lange beenen hadden, en 
nauwelijks t' huis gekomen bij gelegenheid 
dat ik mij bukte om mijne schoenen uit te 
trekken spauwde ik weder bloed ... ".50 Uit 
het verdere relaas van zijn brief bleek dat 
hij meerdere gesprongen aders en pijn in 
zijn maag had gehad. Uit angst voor over 
bezorgdheid had hij zijn vader daar tot nu 
toe niets over gemeld. Deze 'opgebiechte 
brief' was afkomstig uit Bologna, zijn laat 
ste tussenstop voordat hij in Reggio arri 
veerde. Hij verbleef gedurende een jaar in 
een jezuietenhuis in Reggio, alwaar hij 
doorstudeerde. Toen hij in oktober 1840 te 
rugkeerde naar Rome was hij geheel her 
steld, opnieuw nam hij zijn intrek in het 
Romeins College.>! 

Zijn priesterwijding en overlijden 

Dan brak eindelijk de dag aan waarop hij 
zijn vader het blijde nieuws kon melden 
dat zijn zoon tot priester gewijd zou wor 
den.52 Zoals gebruikelijk was tot aan het 
Tweede Vaticaans Concilie, ontving de 
kandidaat-priester binnen enkele dagen 
de wijdingen van subdiaken, diaken en 
priester. Op respectievelijk 6 en 7 maart 
1841 werd [cannes Metz door Mgr. Vespi 
niani, aartsbisschop van Tiana, tot respec 
tievelijk subdiaken en diaken gewijd. En 
kele dagen later, op vrijdag 19 rna art, werd 
hij in de kerk van St. Jan van Lateranen, de 
titelkerk van de paus, door Mgr. Vespi 
niani in de geestelijke stand verheven. "[a, 
pa lief, voor mij is het nu aile dagen 
Paaschen, aile dagen hoogtijd. Ik vrees en 
zidder zoo dikwijls ik er aan denk ... "53 

Op zondag 21 maart droeg hij in het bij- 
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zijn van Pater Generaal Roothaan en de Bel 
gische medebroeder A. de la Croix in de ka 
pel van Ignatius=' zijn eerste Heilige Mis op. 
In de mis bad hij voor het welzijn van zijn 
inmiddels 61-jarige vader en zijn overleden 
moeder. De nu 32-jarige priester mocht 
zich weldra in zijn kersverse ambt gaan be 
wijzen, want hij werd aangesteld om de 
biecht te horen van Duitsers, Italianen, 
Zwitsers en Fransen. Daarnaast was hij nog 
bezig met het laatste jaar van zijn theologi 
sche studie, en hoewel hij geen colleges 
meer bij hoefde te wonen kon hij zijn theo 
logische vorming dat jaar naar alle waar 
schijnlijkheid toch niet afronden, "want 
verscheidene protestanten die ik aan de 
hand heb om ze zoo ver te brengen dat ze 
hunne dwalingen af kunnen schweren be 
nemen mij veel tijd. Eenige hebben reeds 
afgeschworen, maar er komen telkens weer 
nieuwe die hulp no dig hebben'r'" 

Zijn altijd kwakkelende gezondheid 
werd er door de toegenomen werkdruk niet 
beter op. Hij schreef in de laatste brief aan 
zijn vader die van hem bekend is (23 juli 
1841) dat hij doodmoe was en diverse plot 
selinge bloeduitstortingen had gekregen, 
de laatste rond negen uur 's ochtends, een 
half uur nadat hij deze brief had geschre 
yen. Zodra hij in staat was om zich weer te 
verplaatsen, wilde hij afreizen naar de ber 
gen waar de lucht beter voor hem was.56 
Maar zijn toestand verslechterde, Generaal 
Roothaan meld de in zijn brief van 13 sep 
tember 1841 dat Metz nog in leven was, 
maar "Sijne staat is zoodanig, dat het nog 
enigen tijd kan duren, maar het kan ook ie 
der ogenblik gedaan zijn, menschelijker 
wijze gesproken is er geen hoop meer."57 
Een seculier priester, A. Timmermans, wist 
eind september te vertellen dat de jonge je 
zuiet nog in leven was, "doch in eenen ge 
vaarlijken, ja zeer gevaarlijken toestand" 
verkeerde.s" Hoewel niet precies vaststaat 
waaraan Metz is overleden, doen de symp 
tomen van plotselinge bloeduitstortingen, 
vermoeidheid en de hitteklachten vooral 
denken aan de besmettelijke en dodelijke 
infectieziekte tuberculose, meer dan de in 
die tijd heersende cholera. 

Nu Metz inzag dat hij niet meer zou her 
stellen, was het zijn diepste wens om in het 
Collegium Romanum te sterven. Enkele da 
gen voor zijn overlijden ontving hij de zie 
kenzalving en maandag 4 oktober 1841 
rond zeven uur 's avonds in aanwezigheid 
van vele medebroeders werd hem de abso 
lutie en de zegen van de paus in articulo 
mortis toegediend door Pater Provinciaal. 

Toen zei Metz tegen hem: "Vader, wij 
gaan."59 En hij overleed. 

Drs.]oep van Gennip (1979) is archivaris bij 
het Archief van de Nederlandse jezuieten 
(Nijmegen), daarnaast is hij als junioron 
derzoeker verbonden aan de Radboud Uni 
.versiteit Nijmegen. Hij bereidt momenteel 
een proefschrift voor over bekeringswerk 
van de Nederlandse jezuieten. Adres: Facul 
teit Theologie Radboud Universiteit Nijme 
gen, Postbus 9103, 6500 HD Nijmegen. 

Noten: 
1. De correspondentie, ongeveer 30 brieven, was af 
komstig uit het economaatsarchiefvan de missiona 
rissen van het H. Hart te Tilburg en via een mede 
werker van het Dienstencentrum Kloosterarchieven 
in Nederland overhandigd aan het Archief van de 
Nederlandse jezuieten. Hoe de collectie daar terecht 
is gekomen is onbekend. 
2. Uitzondering hierop vormt de correspondentie 
van generaal Roothaan S.J. (1785-1853), Matthias 
Wolff S.J. (1779-1857), stichter van het Gezelschap 
van Iezus, Maria en Jozef en Petrus de Hasque S.J. 
(1776-1846). 
3. Voor een korte gepubliceerde necrologie zie: De 
Godsdiensturiend 47 (1842) 278-282; voor een onge 
publiceerde zie: Archivum Neerlandicae Provinciae 
Societatis Iesu (ANPSJ), handschriftencollectie, B 8 c 
(doos 98). 
4. ANPSJ, Z. 425 (Persoonsarchief J. van Assema 
Metz S.J.), inv. nr.l. Brief van J. Metz aanA. Metz, 30- 
1-1818. 
5. ANPSJ, Z. 425, Brief van J. Metz aan P. Metz, 12-6- 
1818. 
6. In 1806 trouwde zij met Petrus Metz. aar haar 
overlijden hertrouwde Petrus met Sophia Honore, 
die in 1826 overleed. Gegevens o.a. ontleend aan de 
web sites Genlias, Tresoar (Fries Historisch en Letter 
kundig Centrum). Met dank aan dr. G. Ackermans. 
7. ANPSJ, Z. 425, o.a.: Brieven van J. Metz aan A. 
Metz, 28-4-1826; 17-4-1827. 
B. Th. J. Meijer, Album Promotorum Academiae Fra 
nekerensis (1591-1811), Franeker/Leeuwarden 1972, 
131. 
9. ANPSJ, Z. 425, inv. nr.l. Brief van J. Metz aan P. 
Metz,13-12-1833. 
10. Vanaf 1832 kreeg de universiteit statu ten om de 
katholieke geestelijkheid van Westfalen op te leiden. 
Zie: www.uni-muenster.de/profil/geschichte. 
11. Deze was in 1818 opgericht, 10 jaar later werd zij 
omgedoopt tot de 'Rheinische Friedrich-Wilhelms 
Universitat', Bijzonder was dat deze universiteit zo 
wei een katholieke als evangelische theologische fa 
culteit kenden. M. Braubach, Kleine Geschichte del' 
Uniuersitiit Bonn, 1818-1968, Bonn 1968, 11 ev. 
12. ANPSJ, Z. 425, inv. nr.l. Brief van J. Metz aan P. 
Metz, 6-3-1830. 
13. ANPSJ, Z. 425, inv. nr.l. Brief van J. Metz aan P. 
Metz, 17-3-1830. Zijn vader schijnt een goede band 
te hebben gehad met de jezuieten. Er zijn verschei 
dene brieven van hem bekend, waaruit blijkt dat hij 
actiefbetrokken was bij de poging om een jezuieten 
statie in Zwolle te vestigen. Zie: ANPSJ, handschrif 
tencollectie, C 5 a, inv. nr. 5 en 6 (do os 106). 
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14. Toen Metz rond 1829 in Bonn studeerde was 
MUller begeleider van de studenten van het 'Belgisch 
college'. In 1838 trad MUller pas bij de Benedictijnen 
in. Zie: www.bautz.de/(Biographisch-Bibliographi 
sches Kirchenlexikori online). 
IS. De Godsdiensturiend 47 (1842) 278; Braubach, 
Kleine Geschichte der Uniuersitat Bonn, 59-60, 62. 
16. ANPS)' Z. 425, inv. nr. 1, Briefvan P. Metz aan zijn 
ouders, 6-11-1831, inv. nr. 1. 
17. Overigens zou Nederland tot in de jaren '20 van 
de 20e eeuw op papier nog bestuurd worden door de 
Congregatio de Propaganda Fide in Rome. 
18. ANPS)' Z. 425, inv. nr. 1, Brief van J. Metz aan P. 
Metz, 14-12-1830 (Dag van zijn schutspatroon). 
19. ANPS)' Z. 425, inv. nr. 1. Brief van J. Metz aan P. 
Metz, 3-6-1831. 
20. ANPS), Z. 425, inv. nr. 1, Brief van J. Metz aan P. 
Metz, 3-6-1831. 
21. ANPS), Z. 425, inv. nr. 1, Brief van J. Metz aan P. 
Metz, 9-7-1831. 
22. ANPS), Z. 425, inv. nr. 1, Brief van P. Metz aan zijn 
ouders [grootouders van J. Metz], 6-11-1831. 
23. ANPS)' Z. 425, inv. nr. 1, Briefvan P. Metz aan zijn 
ouders, 6-11-1831; brief van J. Metz aan P. Metz, 20- 
10-1831. 
24. De \fita Functi in Soc.Iesu, 1814-1897 (Paris 1897) 
geeft als intredingsdatum 13 augustus aan, zijn over 
lijdensprentje geeft 12 augustus aan. Zelf geeft hij in 
zijn brief van 20-10-1831 "in de avond van 12 augus 
tus" (vert.) aan. Op 15 augustus (Maria Hernelvaart), 
de derde dag na zijn intrede, wordt hij toegelaten als 
novice. 
25. ANPS)' Z. 425, inv. nr. 1, Brief van J. Metz aan P. 
Metz, 20-10-1831. 
26. ANPS), Z. 425, inv, nr. 1, Brief van P. Metz aan zijn 
ouders, 6-11-1831; brief van J. Metz aan P. Metz, 20- 
10-1831. 
27. Daarvan bevonden er zich toentertijd ongeveer 
340 in Rome. Zie: C.J. Ligthart, De Nederlandse je 
zuietengeneraal Jan Philip Root/wan, Nijmegen 
1972,201. 
28. ANPS)' Z. 425, inv. nr. 1, Brief van P. Metz aan zijn 
ouders, 6-11-1831; brief van J. Metz aan P. Metz, 20- 
10-1831. 
29. De brieven aan zijn vader waren grotendeels in 
het Duits. Het is mogelijk dat zijn grootouders geen 
Duits konden lezen en dat daarom zijn vader de 
brieven in samengevatte vorrn aan zijn grootouders 
doorgaf. Daarnaast had Joannes te kennen gegeven 
dat hij alleen met zijn vader wilde corresponderen. 
30. ANPS)' Z. 425, inv, nr. 1, Briefvan J. Metz aan zijn 
grootouders. 
31. ANPS), Z. 425, inv. nr. 1, Brief van J. Metz aan P. 
Metz, 27-8-1833. 
32. ANPS)' Z. 425, inv, nr. 1, Brief van P. Metz aan zijn 
moeder, 4-6-1834. 
33. ANPS)' Z. 425, inv nr. 1, Brief van J. Metz aan P. 
Metz, 13-11-1834. 
34. ANPS]' Z. 425, inv. nr. 1, Brief van J. Metz aan P. 
Metz, 13-11-1834. 
35. ANPS)' Z. 425, inv. nr. 1, Brief van J. Metz aan P. 
Metz, 16-7-1835. 
36. In 1818 was het seminarie in Culemborg aan de 
jezuieten toevertrouwd. 

37. ANPS)' Z. 425, inv, nr. 1, Brief van J. Metz aan P. 
Metz, 13-2-1833; brief van J. Metz aan P. Metz, 22-4- 
1835. 
38. ANPS), Z. 425, inv. nr. 1, Brief van J. Metz aan P. 
Metz, 22-4-1835. 
39. ANPS]' Z. 425, inv. nr. 1, Brief van J. Metz aan P. 
Metz, 22-4-1835. 
40. ANPS)' Z. 425, Inv. nr. 1, Brief van J. Metz aan P. 
Metz, 24-12-1836. 
41. ANPS)' Z. 425, inv. nr. 1, Brief van J. Metz aan P. 
Metz, 23-3-1837. 
42. Enkele brieven van J. Metz aan zijn vader zijn 
doorstoken met gaatjes. Metz geeft daarvoor als ver 
kJaring: "Van de cholera spreekt men niet meer; uwe 
laatste brief was de eerste na verscheidene jaaren die 
niet doorgestoken en doorgereukerd was". ANPS)' Z. 
425, inv. nr. 1, Briefvan J. Metz aan P. Metz. 
43. ANPS)' Z. 425, inv. nr. 1, Brief van J. Metz aan P. 
Metz, 11-10-1837. 
44. Ligthart, De Nederlandse jezuietengeneraal ... , 
199-204. 
45. ANPS)' Z. 425, inv. nr. 1, Brief van J. Metz aan P. 
Metz, 11-10-1837. 
46. Ligthart, De Nederlandse jezuietengeneraal. .. , 
203. 
47. ANPS)' Z. 425, inv. nr. 1, Brief van J. Metz aan P. 
Metz, 2- 7 -1838. 
48. ANPS), Z. 425, inv. nr. 1, Brief I. Metz aan P. Metz, 
1-11-1838; Ligthart, De Nederlandse jezuietengene 
raal ... , 79-103. 
49. ANPS), Z. 425, inv, nr. 1, Brief van J. Metz aan P. 
Metz. 
so. ANPS)' Z. 425, inv. nr. 1, Brief van J. Metz aan P. 
Metz, 4-11-1839. 
51. ANPS]' Z. 425, inv. nr. 1, Brief van J. Metz aan P. 
Metz, 6-8-1840; brief van J. Metz aan P. Metz, 19-10- 
1840. 
52. ANPS)' Z. 425, inv. nr. 1, Brief van J. Metz aan P. 
Metz, 11-2-1841. In deze briefvermeldt hij dat hij het 
diaconaat 14 maart zal ontvangen; dit werd echter 7 
maart. Zie hiervoor zijn brief van 12-4-1841. 
53. ANPS), Z. 425, inv. nr. 1, Brief van J. Metz aan P. 
Metz, 12-4-1841. 
54. Deze kapel is de woon- en sterfkamer van Ignati 
us geweest. 
55. ANPS)' Z. 425, inv. nr. 1, Brief van J. Metz aan P. 
Metz, 12-4-1841. 
56. ANPS)' Z. 425, inv. nr. 1, Brief van J. Metz aan P. 
Metz, 23-7-1841. 
57. ANPS)' Z. 425, inv, nr. 6 (oorspr. in het Frans), 
Brief van J.P. Roothaan aan P. Metz, 13-9-1841. 
58. ANPS), Z. 425, inv. nr. 8, Brief van A. Timmer 
mans aan P. Metz, 30-9-1841. In een latere brief 
van A. Timmermans aan P. Metz, als reactie op het 
overlijden van zijn zoon, schrijft hij dat de jonge 
jezuiet reeds lange tijd aan 'de ziekte' leed en dat 
het voor hem vaststond dat hij weldra zou over 
lijden. Zie daarvoor: ANPS)' Z. 425, inv. nr. 2, 
Brief van A. Timmermans aan P. Metz, 23-10- 
1841. 
59. ANPS)' Z. 425, inv. nr. 6, Overlijdensbriefvan J.P. 
Roothaan aan P. Metz, 5-10-1841. De briefkwam op 
18 oktober bij zijn vader aan. Deze stuurde diezelfde 
dag nog een rouwbrief naar zijn kinderen. 
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Een dynamische emigratiecultuur 
Motivering en oorzaken van de gereformeerde 
exodus naar Noord-Amerika (1946-1963) 

EnneKoops 

Inleiding 

In het najaar van 1947 riep de journalist Jan 
Rempt enthousiast uit: "Emigratie! Tover 
woord van deze tijd! In 1945 lag het woord 
'bevrijding' op aller lippen; in 1946 deed 
'opbouw' opgeld. In 1947 spreekt men over 
'emigratie' als redmiddel aller tijden, voor 
Nederland in het bijzonder."! Hij zou de 
daad bij het woord voegen en in 1951 zelf 
naar Australie emigreren. Dat emigratie in 
de late jaren veertig het toverwoord bij uit 
stek werd, bevestigt een NIPO-enquete uit 
deze periode. De vraag "Zou u het liefst 
emigreren indien er vrije keuze was?" werd 
in april 1946 door 22% van de Nederlanders 
met 'ja' beantwoord. Toen de enqueteurs 
dezelfde vraag in maart 1947 opnieuw stel 
den, gaf liefst 32% van de ondervraagden 
aan dat emigratie serieus overwogen werd 
en in een derde enquete, gehouden in april 
1948, bleef dit percentage constant.f Bin 
nen dit positieve emigratieklimaat klonk 
op 17 juni 1947 het startschot voor een 
massale uittocht uit Nederland, toen het 
omgebouwde oorlogsschip 'De Waterman' 
vanuit Rotterdam koers zette richting 
Montreal, met ongeveer 900 emigranten 
aan boord. In september vertrok een twee 
de schip naar Canada, 'De Tabinta', dat nog 
eens 760 Nederlandse landverhuizers aan 
de andere kant van de oceaan afleverde.I 

Op deze emigrantenschepen bevonden 
zich opmerkelijk veel gereforrneerden.? Zo 
schreef de secretaris van de Christelijke 
Emigratie Centrale (CEC), de gereformeer 
de Fries Taeke Cnossen, in het Mededelin 
genblad van zijn organisatie: "Onder hen 
die vertrokken, waren vele leden van de 
Christelijke Emigratie Centrale. Zowel op de 
'Waterman' als op de "Iabinta' had den wij 
het leeuwenaandeel. Het Bureau he eft een 
belangrijk stuk werk verzet. Soms waren er 
handen tekort (. .. ). Men overstelpt ons met 
brieven en dikwijls bezoek.'" In de periode 
1946-1963 emigreerden bijna 410.000 Ne 
derlanders - ongeveer 3 a 4% van de totale 
Nederlandse bevolking - naar een overzees 
land, waarvan 147.500 de wijk naar Canada 
namen (36%) en 76.200 hun toevlucht tot 

de Verenigde Staten zochten (19%).6 De 
overige 45% van de emigranten koos voor 
bestemmingen als Australie, Zuid-Afrika, 
Nieuw-Zeeland of Brazilie. De gereformeer 
den waren proportioneel oververtegen 
woordigd in deze overzeese uittocht. In 
1947 bedroeg hun aandeel in de Nederland 
se bevolking slechts 9,7%, maar hun pro 
centuele aandeel in de totale emigratie lag 
aanzienlijk hoger. Van 1948 tot 1952 was 
41 % van de Nederlandse emigranten die 
naar Canada vertrokken gereformeerd en 
voor wat betreft de Verenigde Staten lag het 
percentage in dezelfde periode op 20%.7 

De oververtegenwoordiging van de ge 
reformeerden in de naoorlogse emigra 
tiestroom vraagt om een verklaring. In dit 
artikel poog ik deze te geven door de be 
langrijkste motieven en oorzaken van de 
gereformeerde exodus naar Noord-Ameri 
ka onder de loep te nemen. De eerste para 
graaf schetst de algemene motieven en 
oorzaken die een rol speelden binnen de 
geledingen van de gehele ederlandse be 
volking en maatschappij. Het zijn hier de 
afstotingsfactoren die de aandacht krijgen. 
De tweede paragraaf behandelt de Noord 
Amerikaanse context en beschrijft de aan 
trekkingskracht die dit continent op aspi 
rant-emigranten uitoefende. Vervolgens 
wordt de blik vernauwd tot de emigratie 
cultuur van het neocalvinistische gerefor 
meerde volksdeel, die op verscheidene 
punten vergeleken wordt met de emigratie 
cultuur van andere christelijke bloedgroe 
pen, zoals de bevindelijk-gereformeerden, 
hervormden en katholieken. Het artikel 
sluit af met enkele conclusies. 

De Nederlandse context 

Een belangrijke voorwaarde voor de tot 
standkoming van een dynamische Neder 
landse emigratiecultuur na 1945 was het 
overwegend sombere geestelijke klimaat. 
Natuurlijk was er ook veel idealisme in het 
naoorlogse Nederland - bijvoorbeeld het 
samen de schouders onder de wederop 
bouw zetten en een streven naar meer 
saamhorigheid - maar na de bevrijding 
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verdween dit idealisme grotendeels. In de 
tweede helft van de jaren veertig en het be 
gin van de jaren vijftig leek het soms net of 
de vrede niet doorgebroken was, alsof men 
uiterlijk bevrijd was maar innerlijk nog ge 
vangen zat. Talloze tijdgenoten ervoeren 
het zoo Na de oorlog heerste in veel kringen 
een gevoel van misere, De treurige teneur 
van het boek De avonden van Gerard Reve, 
de liedjes van Annie M.G. Schmidt en Wim 
Sonneveld en het door W.E Hermans ge 
creeerde personage dat in de roman Ik heb 
altijd gelijk (1951) zegt: "Het leven he eft de 
gemiddelde man in Nederland geen enkele 
vreugde meer te bieden", zijn slechts enke 
le van de vele voorbeelden die de sombere 
stemming in het naoorlogse Nederland 
kunnen illustreren." Ook op ethisch gebied 
was het niet best, zo constateerde de gere 
formeerde dr. EH. von Meyenfeldt in 1957: 
"Voor veler besef is na de oorlog de donke 
re morgen aangebroken. Zij constateren 
links en rechts afbrokkeling der zede en 
menen zelfs de diagnose te moeten stell en: 
nihilisme. Anderen zijn niet zo somber en 
ontwaren in de bedoelde verschijnselen 
slechts de symptomen van een ingrijpende 
overgangstijd"." 

De ontwikkelingen die bijdroegen aan 
de sombere toekomstvisie van veel Neder 
landers verklaren tevens het ontstaan van 
de naoorlogse emigratiecultuur. Een essen 
tiele factor was het feit dat de Nederlandse 
economie, die al in de jaren dertig een 
neergaande lijn had vertoond, na de Twee 
de Wereldoorlog in een crisis verkeerde. De 
nazi's hadden Nederland leeggeroofd, va 
rierend van transportmiddelen, machines, 
voedsel en dieren tot dakpannen en deur 
knoppen. De schade die Nederland tijdens 
de oorlog opliep, was aanzienlijk. Ten ge 
volge van de bezetting kon 11 % van de tota 
le cultuurgrond in de eerste jaren na 1945 
niet meer bebouwd worden en doordat tal 
loze woningen door het oorlogsgeweld be- 

schadigd waren geraakt en de woningbouw 
een grote achterstand had opgelopen, was 
het woningtekort omstreeks het einde van 
de oorlog opgelopen tot 313.000 huizen. 
Gemeten aan de behoefte betekende dit 
een tekort van 14%.10 Voor jonge boeren 
die een eigen bedrijf wilden beginnen en 
voor pas getrouwde stelletjes waren het te 
kort aan landbouwgrond en het gebrek aan 
woonruimte belangrijke prikkels om emi 
gratie te overwegen. De problemen werden 
nog verergerd door de bevolkingsdruk. De 
vrees voor overbevolking bestond al in de 
negentiende eeuw, maar na de Tweede We 
reldoorlog nam deze buitenproportionele 
vormen aan. Tussen 1830 en 1900 verdub 
belde de Nederlandse bevolking en in een 
sneller tempo deed zij dit nogmaals tussen 
1900 en 1949.11 Voor de overheid was de 
overbevolking een van de belangrijkste sti 
mulansen om naast haar industrialisatie 
politiek een actief emigratiebeleid te voe 
ren, dat in 1949 begon maar pas in 1952 een 
formele status kreeg, om zodoende de pro 
blemen van werkloosheid en woningnood 
te bestrijden. De media besteedden daar 
naast veel aandacht aan deze kwesties, zo 
dat de twijfel aan een spoedig economisch 
herstel en de wanhoop over de overbevol 
king van Nederland belangrijke factoren 
konden worden in het besluitvormingspro 
ces inzake emigratie.l- 

Ten tweede waren er tal van onzekerhe 
den op politiek gebied. Veel Nederlanders 
ervoeren de opstand in, de soevereiniteit 
van en de repatriatie uit Nederlands-Indie 
als rampzalig. Daarnaast voerden deze ge 
beurtenissen de toch al grote druk op de 
Nederlandse economie en demografie ver 
der op en vormden ze een voedingsbo 
dem voor het pessimistische levensgevoel. 
Daarbij meet de angst voor een Derde We 
reldoorlog genoemd worden. De dreiging 
van een communistische invasie werd met 
de blokkade van Berlijn, de coup in Tsje 
choslowakije (1948) en later de Koreaoorlog 
(1950-1953) steeds groter. Voor veel emi 
granten vormde het 'rode gevaar' een argu 
ment om toevlucht te zoeken tot oorden die 
men veiliger achtte dan het eigen land.P 

Een derde motief om te emigreren was 
het feit dat veel mensen wilden ontsnap 
pen aan de Nederlandse samenleving. 
Sommigen vonden door de ervaren ont 
heemding - denk aan de duizenden dwang 
arb eiders en onderduikers - eenvoudig 
hun draai niet meer in het naoorlogse Ne 
derland, voelden zich als het ware een 
vreemdeling in eigen land, terwijl anderen 
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toegaven aan hun avonturiersdrang en 
weer anderen een samenleving veraf 
schuwden die in hun ogen al te nadrukke 
lijk het stempel droeg van de vooroorlogse 
hokjesgeest. De gewenste 'doorbraak', die 
het aantal politieke partijen moest ver 
minderen en de verzuilingsstructuren zou 
moeten doorbreken, liep op een misluk 
king uit. De door de Nederlandse Yolks Be 
weging (NVB) gepredikte nationale een 
heid kwam niet van de grond en het oude 
politiek-culturele ancien regime herstelde 
zich. Tot de categorie 'ontsnappers' kunnen 
ook veel ontgoochelde verzetslieden gere 
kend worden, voor wie de emigratiedaad 
een vorm van hernieuwd verzet was.l? Zij 
waren teleurgesteld in de door hun ervaren 
onderwaardering van het verzetswerk. Te 
yens ergerden zij zich eraan dat sommige 
oorlogsmisdadigers na de bevrijding hun 
straf ontliepen en terugkeerden op posities 
die zij voor de oorlog hadden bekleed.P De 
samenstelling van het eerste naoorlogse 
kabinet Schermerhorn-Drees, in juni 1945, 
betekende nog eens een extra tegenvaller, 
omdat er geen gereformeerden en commu 
nisten in werden opgenomen, terwijl juist 
deze bevolkingsgroepen zich tijdens de 
oorlog het me est actief hadden betoond 
binnen het verzet.t" 

De aantrekkingskracht van 
Noord-Amerika 

De economische situatie en vooruitzichten 
in Nederland waren na afloop van de Twee 
de Wereldoorlog verre van rooskleurig. De 
voorspoed in de Verenigde Staten en Cana 
da werkte dan ook als een magneet op de 
verarmde Nederlanders. Het waren de 
Amerikaanse en meer nog de Canadese 
militairen - deze laatsten bevrijdden het 
grootste deel van Nederland en bleven na 
de oorlog langer in Nederland - die een im 
pressie van deze cultuur achterlieten in de 
vorm van Lucky Strikes en Player-sigaret 
ten, kauwgom en chocola, producten die in 
Nederlandse ogen voor ongekende luxe 
stonden. De Verenigde Staten waren met 
hun Hollywood, ice ·cream en Coca Cola de 
droom van menig Nederlands jongvolwas 
sene en Canada leek op zijn minst een 
smaakvol alternatief van dit Amerikaanse 
utopia.l? Canada werd gezien als een soort 
tweede Amerika, als het verlengstuk van de 
Verenigde Staten. IS Het jonge en vitale land 
kon na de Tweede Wereldoorlog het popu 
lairste emigratieland worden omdat het 
meer bebouwbare grond dan de Verenigde 

Staten had en een ruimer toelatingsbeleid 
hanteerde dan haar zuiderbuur, die tot 1953 
een strikt quotum toepaste van 3.153 Ne 
derlandse immigranten per jaar. Omdat 
prinses Juliana tijdens de oorlog een veilig 
heenkomen in Ottawa had gevonden, sprak 
het land nog sterker tot de verbeelding van 
Nederlandse gelukszoekers. Canada was 
nog steeds dunbevolkt, lag ver weg van het 
gevaarlijk geachte Rusland en kende min 
der overheidsregulering dan Nederland. 19 

Van belang was ook dat Canada en de 
Verenigde Staten westerse landen waren, 
met een cultuur en klimaat die niet radicaal 
verschilden van de Nederlandse. Op soci 
aal-cultureel terre in was over het algemeen 
sprake van wederzijdse acceptatie.s" De 
Nederlanders hadden, net als overigens 
Britse en andere Noord-Europese immi 
granten, ogenschijnlijk een streepje voor 
op andere nieuwkomers, zoals een anonie 
me gereformeerde emigrant eind 1948 op 
merkte: "We worden als Hollander hier als 
het ware geeerd. Net of we wat meer zijn 
dan een ander".21 

Een element dat veel gewicht in de 
schaal legde, was de penetratie van the 
American way of life in het naoorlogse Ne 
derland. Na 1945 werden in Nederland 
steeds vaker Amerikaanse films vertoond, 
die het de den voorkomen alsof de auto's, 
moderne keukens, jeans en dollars in de 
ieuwe Wereld voor het oprapen lagen. 

Hollywood veroverde de ederlandse bio 
scopen en spiegelde een Amerikaanse 
droom voor die door vele Nederlanders 
meegedroomd werd.22 Naast Amerikaanse 
films verschenen in Nederland verscheide 
ne boeken en artikelen over de Verenigde 
Staten en Canada, die vaak meermalen her 
drukt werden in verband met de grote be 
langstelling voor emigratie. Er zijn talloze 
voorbeelden te noemen, maar we volstaan 
hier met het boek Hollanders in Canada 
(1952) van de veelgelezen protestantse au 
teur Klaas Norel. Volgens de socioloogWil 
liam Petersen stimuleerde dit boek de emi 
gratiebereidheid in Nederland meer dan 
welke andere feitelijke bijdrage dan ook.23 
Echter, niet alleen boeken maar ook radio 
uitzendingen en voorlichtingsbijeenkom 
sten functioneerden als promotiemateriaal 
voor de Amerikaanse levensstijl. Zo hield de 
hoofdvoorlichter van de Nederlandse Emi 
gratie Dienst (NED) van 1952 tot 1961 elke 
vrijdag een 'radiopraatje' over emigratie en 
organiseerden de Gewestelijke Arbeidsbu 
reaus (GAB's) in 1954 niet minder dan 540 
voorlichtingsvergaderingen, die door onge- 
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veer 30.000 mens en bezocht werden, twee 
sprekende voorbeelden van het vitale na 
oorlogse ernigratieklimaat.e? 

De belangrijkste wijze waarop men op 
de hoogte bleefvan het reilen en zeilen van 
het florerende Noord-Amerikaanse leven 
was echter de positieve berichtgeving van 
overzeese relaties en vrienden, die in de 
voorgaande eeuw geernigreerd waren en 
met wie de emotionele band intact was ge 
bleven. Zij zonden hun verwanten in Ne 
derland brieven waarin ze niet aileen vol 
doende werk en huisvesting beloofden, 
maar ook aandrongen op emigratie.P 
Vooral de gereformeerden hadden veel 
schrijvende relaties in Noord-Amerika, 
doordat zij in de zeventiende en negentien 
de eeuw in de Verenigde Staten emigran 
tenkerken gesticht hadden die in het begin 
van de twintigste eeuw de Nederlandse 
emigrantenstroom naar Canada volgden. 
Deze kerken, de Reformed Church in Ame 
rica (RCA, opgericht in 1624; sinds 1949 in 
Canada), die een soort equivalent van de 
Nederlandse Hervormde Kerk was, en meer 
nog de Christian Reformed Church (CRC, 
opgericht in 1857; sinds 1905 in Canada), 
een zusterkerk van de Gereformeerde Ker 
ken in ederland, zouden na de Tweede 
Wereldoorlog een cruciale rol in de eder 
landse emigratie gaan spelen. 

Een dynamische gereformeerde 
emigratiecultuur 

De naoorlogse emigratie van gereformeer 
den moet allereerst begrepen worden van 
uit de bredere context van afstotings- en 
aantrekkingsfactoren die in de vorige para 
grafen geschetst is. Net als bij de andere be 
volkingsgroepen stond bij de gereformeer 
den veelal het economische motiefvoorop: 
men ging allereerst naar een overzees land 
om de malaise in Nederland te ontvluchten 
en om een beter leven te vinden aan de an 
dere kant van de oceaan.i" Dergelijke mo- 
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tieven alleen verklaren echter nog niet 
waarom de gereformeerde emigratiecul 
tuur zo'n dynamisch karakter kon krijgen 
na de Tweede Wereldoorlog. 

Daarvoor waren aanvullende motieven 
nodig, die in belangrijke mate gevonden 
werden in de desintegratie van de Gere 
formeerde Kerken in het Interbellum. De 
gereformeerden stonden midden in de mo 
derne cultuur, ondergingen daarvan de in 
vloed en konden zodoende niet ontsnap 
pen aan de cultuurcrjsis die door de Eerste 
Wereldoorlog veroorzaakt was en door de 
Tweede Wereldoorlog nog versterkt werd." 
In de periode 1914-1940 leek het idealisme 
langzaam uit de kerken te verdwijnen. De 
'kleine luyden' waren dan wei geemanci 
peerd, maar de herkerstening van Neder 
land was mislukt en er heerste verwarring 
ten gevolge van het wegvallen van toonaan 
gevende leiders als Abraham Kuyper en 
Herman Bavinck, die kort na elkaar, in 1920 
en 1921, overleden. In de jaren 1930 groeide 
de polarisatie binnen de Gereformeerde 
Kerken en de den zich harde confrontaties 
voor, waarbij het belangrijkste discussie 
punt de betekenis van de doop en het gena 
deverbond betrof. Geleidelijk tekenden zich 
binnen de Gerefonneerde Kerken drie groe 
peringen af: een behoudende groep, die ge 
pokt en gemazeld was in de kuyperiaanse 
wereldbeschouwing en deze wenste te con 
serveren, met als belangrijkste woordvoer 
ders de VU -hoogleraren dr. V. Hepp en prof. 
H.H. Kuyper, verder een zich nog weinig 
profilerende 'ethisch-irenische' groep, die 
zich richtte op gevoel en beleving, de oecu 
mene, het sociale leven en de moderne cul 
tuur, en tenslotte de zogenaamde 'nieuwe 
re' of 'reformatorische beweging', die 
me en de dat het met de kerk en theologie 
niet goed ging, zich verzette tegen de geza 
pigheid binnen de Gereformeerde Kerken 
en die de in hun ogen ongereformeerde in 
vloeden van klassieke, humanistische en 
subjectivistische ideeen aan de kaak stelde. 
De belangrijkste woordvoerder van deze 
groep was de predikant Klaas Schilder, on 
der wiens leiding een militant gereformeer 
de reveil op gang kwam, dat uitliep op de 
Vrijmaking van 1944.28 De interne verdeeld 
heid van de Gereformeerde Kerken en de 
daarop volgende kerkscheuring leverden 
verscheidene emigratiemotieven op. Oecu 
menisch ingestelde gereformeerden kon 
den het motief van de kerkelijke verdeeld 
heid in Nederland aangrijpen, terwijl 
anderen vertrokken met als motivering ver 
stoorde familierelaties.e" De Vrijmaking kon 
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echter ook motieven opleveren om in Ne 
derland te blijven, omdat de opbouw van 
een nieuw kerkelijk en institutioneelleven 
de nodige mankracht vereiste. 

Een ander motief dat de gereformeer 
den konden aangrijpen, en dat in veel we 
tenschappelijke literatuur genoemd wordt, 
was de overtuiging dat hun levensstijl in 
Nederland na de oorlog bedreigd werd. 
Emigratie kon als een dynamisch middel 
fungeren om het voortleven op een tradi 
tionele gereformeerde wijze mogelijk te 
maken. De historicus Henk van Stekelen 
burg schreef dat het "niet aileen vrees voor 
armoede, maar zeker ook vrees voor het 
nieuwe en onbekende" was "dat velen als 
het ware op de vlucht deed slaan".3o De 
angst voor ongekende veranderingen die 
na de oorlog door de gereformeerden erva 
ren werd, bestond uit de veranderingen in 
en toegenomen druk op de traditionele 
agrarische sector, de uitbreiding van de 
staatsinvloed na de Tweede Wereldoorlog, 
de doorbraakgedachte, de opkomst van het 
communisme in Europa en de vermeende 
verwildering en verloedering van de mo 
derne cultuur." Dit motief - geografische 
verplaatsing uit angst voor veranderingen 
op politiek, economisch en cultureel ge 
bied - speelde zeker een rol bij de emigratie 
van meer behoudende gereformeerden, 
zoals de vrijgemaakten, die meer dan de sy 
nodaal-gereformeerden de nadruk legden 
op de handhaving van de antithese in heel 
het christelijke leven. Toch voegt het motief 
weinig toe ter verklaring van de gerefor 
meerde oververtegenwoordiging, omdat 
bijvoorbeeld ook bevindelijk-gereformeer 
den gebruik konden maken van een con 
servatieve beargumentering van emigratie. 

Een veelgenoemd motiefvoor emigratie 
is het christelijke cultuurmandaat uit Ge 
nesis 1:28: "Weest vruchtbaar, en verme 
nigvuldigt, en vervult de aarde, en onder 
werpt haar".32 Dit missionaire aspect, 
gericht op internationale kerkstichting ten 
behoeve van de uitbouw van het calvinis 
me, werd echter voornamelijk gebruikt 
door de schrijvende elite (zoals emigratie 
ambtenaren, dominees en ARP- politici) ter 
rechtvaardiging en verdediging van de ge 
reformeerde landverhuizing en niet als 
hoofdmotief voor emigratie.P Toch moet 
het zendingsmotief niet geheel terzijde ge 
schoven worden. Het motief laat iets zien 
van het activistische en optimistische gere 
formeerde wereldbeeld, van het neocal 
vinistische maakbaarheidsideaal, dat de 
mens als 'me de arb eider Gods' zag. Vooral 

Canada werd door gereformeerden gezien 
als een jong land met een nog ongevormde 
identiteit, dat nog kneedbaar was en be 
keerd kon worden.v' We komen straks nog 
op dit neocalvinistische gereformeerde we 
reldbeeld terug, omdat deze op meerdere 
punten contrasteert met die van de bevin 
delijk -gereformeerden. 

Naast de genoemde motieven bestaat er 
een aantal specifieke verklaringen voor de 
oververtegenwoordiging van de gerefor 
meerden in de naoorlogse emigratiegolf. Ik 
noem vijf punten. Belangrijk was allereerst 
het feit dat zich in Noord-Amerika reeds 
kerken van gereformeerde signatuur be 
vonden, die zich al vroeg en zeer actief be 
zighielden met het immigratiewerk. Het 
Canadese Immigration Committee van de 
CRC, opgericht in 1947, was tot het eind 
van de jaren veertig eigenlijk de enige orga 
nisatie die zich voortvarend met de opvang 
van de Nederlandse immigranten bezig 
hield.35 Andere kerkgenootschappen kwa 
men later in actie en waren minder actief 
dan de gereformeerden. Zo stichtten de 
hervormden pas in oktober 1949 een eerste 
RCA-kerk in Canada - tot die tijd verwees 
de Nederlandse Hervormde Kerk haar emi 
granten naar de United Church in Canada 
en het duurde tot 1950 voor zij een eigen 
irnmigratiecornite opzetten.s" Ook de Ge 
reformeerde Gemeenten, een trekpleister 
voor bevindelijk-gereformeerden, richtten 
niet eerder dan in 1949 een eigen Synodale 
Commissie voor Emigratie (SCEC) op en 
vanaf 1950 konden zij zich in Canada aan 
sluiten bij de Netherlands Reformed Con 
gregationsY De katholieken waren er, ver 
geleken met de gereformeerden, eveneens 
vrij laat bij: zij organiseerden in 1950 een 
eigen co mite dat zich met de emigratie van 
katholieken naar Canada bemoeide. In 
Noord-Amerika sloten zij zich vrijwel altijd 
aan bij reeds bestaande katholieke ker 
ken.38 De conclusie dat de gereformeerden 
vooral in de beginfase 'toesloegen', lijkt ge 
rechtvaardigd. 

Dat de gereformeerden zich het meest 
actief betoonden, had in de tweede plaats 
te maken met het feit dat in hun kringen al 
een levendige emigratietraditie bestond, 
die na de oorlog door de gereformeerde 
pers eenvoudig aangewakkerd kon wor 
den. De afgescheiden landverhuizers die in 
de negentiende eeuw naar de Verenigde 
Staten vertrokken waren, werden door or 
thodox-protestanten nog steeds als heiden 
beschouwd. Nostalgische boeken hielden 
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de nagedachtenis aan pioniers als ds. H. 
Scholte en ds. A.C. van Raalte levend, zoals 
P.I. Risseeuws trilogie Landverhuizers 
(1946-1951), die vanwege de grote naoor 
logse belangstelling voor emigratie meer 
dere keren een herdruk beleefde.P In het 
verlengde van Risseeuws werk publiceer 
den tal van populaire gereformeerde au 
teurs na de Tweede Wereldoorlog boeken 
over emigratie. Rudolf van Reest, een pseu 
doniem van K.C. van Spronsen, publiceer 
de Van kust tot kust (1948), waarin hij de 
Verenigde Staten bij de gereformeerde le 
zer aanprees, Taeke Cnossen deed hetzelf 
de met betrekking tot Canada in Canada. 
Land van vrijheid, ruimte en ontplooiing 
(1950; herdruk in 1952) en Piet Prins 
publiceerde in 1954 zijn boek Geloof en 
emigratie, waarin hij de naoorlogse land 
verhuizing van gereformeerden met onder 
steunende bijbelteksten verdedigde. Naast 
deze boekwerken was de bred ere chris 
telijke pers van belang ter stimulering van 
een positieve attitude jegens emigratie: 'De 
Chr. pers in al zijn vertakkingen is het be 
langrijkste middel waardoor de opvattin 
gen gemeengoed worden. In ieder meele 
vend Gereformeerd gezin treft men zo 
ongeveer dezelfde bladen en tijdschriften 
aan. In deze pers is emigratie een ver- 
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schijnsel, waaraan zeer veel aandacht be 
steed wordt. De toon, waarin de desbe 
treffende artikelen geschreven zijn, kan 
niet anders dan emigratiebevorderend ge 
noemd worden', zo schreef iemand in 
1954.40 Anders dan bij de gereformeerden 
bestond er in de katholieke pers veel meer 
weerstand tegen emigratie, vooral vanwege 
de vermeende godsdienstig-zedelijke geva 
ren die deze met zich meebracht."! De ge 
reformeerde opiniemakers daarentegen 
zagen emigratie als een ultieme kans om het 
internationale calvinisme een nieuwe injec 
tie te geven. Dit verschil in benadering be 
stond al voor de Tweede Wereldoorlog. Waar 
de gereformeerden een emigratietraditie 
opbouwden en de landverhuizing zoveel 
mogelijk bevorderden, nam de katholieke 
geestelijkheid een afwachtende houding 
aan tegenover het verschijnsel emigratie." 
Ook de bevindelijk-gereformeerden, althans 
de Gereformeerde Gemeenten, besteedden 
voor de Tweede Wereldoorlog weinig aan 
dacht aan emigratie.v' De gereformeerden 
van neocalvinistische snit hadden op dit 
punt dus een voorsprong vergeleken met 
andere christelijke bloedgroepen. 

Ten derde speelden de gereformeer 
de cultuurvisie en spiritualiteit een rol bij 
de totstandkoming van een dynamische 
emigratiecultuur. Het neocalvinistische 
wereldbeeld verschilde op een aantal we 
zenlijke punten van die van bevindelijk 
gereformeerden. De orthodoxe en modern 
gereformeerden hadden een uitgebalan 
ceerde cultuurvisie, die aan het neocalvi 
nisme van Abraham Kuyper ontsproten 
was, met als grondmotief de soevereiniteit 
van God over heel het menselijk leven en 
de daaraan verbonden noodzaak tot her 
kerstening van de cultuur op universeel ni 
veau. De neocalvinistische gereformeerden 
hadden een wereldbeeld dat - enigszins ge 
neraliserend - rationeel, optimistisch, acti 
vistisch, organisatorisch, collectief, prak 
tisch en probleemoplossend was en waarin 
grote waarde werd gehecht aan de mens als 
verantwoordelijke 'medearbeider Gods' (K. 
Schllderj.t? De bevindelijk-gereformeer 
den waren daarentegen over het algemeen 
subjectiever, passiever, lijdzamer, individu 
alistischer en neigden eerder naar wereld 
mijding.t'' Ik durf de stelling aan dat de 
oververtegenwoordiging van neocalvinisti 
sche gereformeerden mede een gevolg was 
van hun culturele en spirituele opvattin 
gen. Een recent onderzoek naar de identi 
teit van ruim zestig bevindelijk-gerefor 
meerde emiganten in Canada wijst 
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bijvoorbeeld uit dat veel respondenten niet 
durfden emigreerden, totdat ze een goed 
keuring van God zelf hadden gekregen of 
van een bekeerd familielid.t" Hier zien we 
hoe een subjectivistische en afwachtende 
houding in de emigratiepraktijk kon wer 
ken. De neocalvinistische gereformeerden 
daarentegen zagen emigratie als een ratio 
nele en vanzelfsprekende onderneming, 
als een probleemoplossend mid del dat de 
mens als 'medearbeider Gods' haast ver 
plicht was ter hand te nemen.s? 

Diverse economische en sociale facto 
ren kunnen, dat is ons vierde aandacht 
punt, aanvullende verklaringen geven voor 
het grote aantal gereformeerden in de na 
ooriogse landverhuizing. Zo was emigratie 
vooral in de beginfase een agrarisch feno 
meen, terwijl zich onder de gereformeer 
den een bovengemiddeld aantal boeren 
beyond. Iuist deze beroepsgroep had na de 
ooriog zwaar te lijden van de werkloosheid 
in de agrarische sector en greep emigratie 
aan als een oplossing voor dit probleem. 
Het waren eveneens de boeren die aanvan 
kelijk het meest welkom waren in Noord 
Amerika, met name in Canada." Een plau 
sibele verklaring lijkt ook het feit dat 
relatiefveel gereformeerden tijdens de oor 
log actief zijn geweest binnen het verzet.f 
Ook deze 'sociale groep' kenmerkte zich, 
zoals we in het voorgaande al zagen, door 
een hoge emigratiebereidheid. Een laatste 
factor, genoemd door de historicus G.H. 
Gerrits, was het hoge geboortencijfer onder 
de gereformeerden, die hun procentuele 
aandeel in de emigratie flink zou hebben 
opgeschroefd. Deze verklaring lijkt echter 
minder aannemelijk, omdat ook de her 
vormden en katholieken vrij hoge geboor 
tencijfers kenden. Tevens waren grote ge 
zinnen over het algemeen minder welkom 
in Noord-Amerika, omdat ze een sponsor 
handen vol geld kostten en moeilijk ge 
huisvest konden worden. 50 

Tenslotte moet rekening gehouden wor 
den met de regionale spreiding van de gere 
formeerden. Iuist in provincies met relatief 
hoge aantallen emigranten, Friesland en 
Groningen, woonden verhoudingsgewijs 
veel gereformeerden, zo constateerde de 
onderzoeker J.D. Wildeboer. Volgens cijfers 
van de Stichting Landverhuizing Nederland 
(SLN) had Friesland in de periode 1948-1952 
een aandeel van 10.3% in de totale emigra 
tie, terwijl het aandeel van deze provincie in 
de totale Nederiandse bevolking slechts 
4.5% bedroeg. Groningen stond in deze ja 
ren bijna steeds op de tweede plaats, terwijl 

) 
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de provincies Zeeland en Limburg opval 
lend lage percentages emigranten had 
den. 51 Er lag ongetwijfeld een correlatie tus 
sen emigratiegeneigdheid in Friesland en 
Groningen en de oververtegenwoordiging 
van de gereformeerden in deze provincies. 
Op het eerste oog lijkt de opvatting van Wil 
deboer niet geheel waterdicht, omdat ook in 
Zeeland een verhoudingsgewijs hoog per 
centage gereformeerden woonde, terwijl de 
emigratiefrequentie uit deze provincie veel 
lager lag. 52 Toch denk ik datWildeboers ver 
onderstelling juist is. De uitzonderingsposi 
tie van Zeeland - relatief veel gereformeer 
den, maar weinig emigratie - kan namelijk 
verklaard worden uit de hoge binnenlandse 
migratiegraad van de Zeeuwen.P De Zeeu 
wen konden gemakkelijker voor regionaal 
economische alternatieven kiezen, zoals de 
havens van Rotterdam en Antwerpen, ter 
wijl provincies als Friesland en Groningen 
op vergelijkbaar terrein minder te bieden 
hadden. Daarbij waren het juist de provin 
cies Friesland, Groningen en Zeeland die al 
in de negentiende (en ook in de twintigste) 
eeuw een sterke emigratietraditie hadden 
opgebouwd. Zo was ongeveer 55% van de 
emigranten die in de periode 1835-1880 
naar de Verenigde Staten emigreerde afkom 
stig van het platteland van deze provincies. 
Het gevolg hiervan was dat er reeds overzee 
se contacten bestonden, die na de Tweede 
Wereldoorlog benut konden worden.P 

Toch moeten we de provinciale sprei 
ding van de gereformeerden niet zien als 
een voldoende, maar als een aanvullende 
verklaring voor de oververtegenwoordiging 
van het gereformeerde volksdeel. Reeds in 
1954 toonde een sociografisch onderzoek 
aan dat geografische verschillen op basis 
van kerkgenootschap, beroep, geboorte 
cijfer en grondsoort geen afdoende verkla 
ring kunnen bieden voor emigratie, maar 
dat de aandacht zich tevens moet richten 
op sociaal-psychologische en plaatselijk 
culturele verschillen." Inderdaad moeten 
we oog hebben voor de emigratiecuituur in 
haar gehele context en voor regionale en 
lokale verschillen binnen de provincies. Zo 
bestond er in het Veluwse dorp Hierden, 
waar vrijwel aile bewoners behoorden tot 
de Gereformeerde Bond binnen de Neder 
landse Hervormde Kerk, een grote aversie 
tegen emigratie, terwijl uit de naburige 
plaatsen Putten en Nijkerk, eveneens bol 
werken van de 'Bonders', na de Tweede We 
reldooriogjuist wei een relatief groot aantal 
inwoners vertrok.t" Ook in Friesland be 
stonden grote lokale verschillen. Uit de zui- 
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delijke Wouden vertrokken relatief weinig 
Friezen, terwijl de noordwestelijke ge 
meente Barradeel, die op 1 januari 1951 
8.079 inwoners telde, in de periode 1947 tot 
1952 liefst 632 inwoners (ruim 7% van de 
bevolking) verloor. Van de emigranten uit 
deze gemeente waren 366 van gerefor 
meerde huize (bijna 58% van de emigran 
ten), terwijl de hervormden een aandeel 
had den van 38%. Opvallend is overigens 
dat de verhoudingen voor de oorlog precies 
andersom lagen: in de periode 1911-1940 
emigreerden 407 mensen uit de gemeente 
Barradeel, van wie 57% hervormd en 31.5% 
gereformeerd was.57 Uit dit voorbeeld blijkt 
nog eens dat geografische factoren geen 
voldoende verklaring bieden, maar dat ge 
keken moet worden naar de totale emigra 
tiecultuur van een bevolkingsgroep in een 
bepaalde periode. In de gemeente Barra 
deel leek de gereformeerde emigratiecul 
tuur na de oorlog in elk geval dynamischer 
te zijn dan die van de hervormden. 

Conclusie 

De naoorlogse emigratie van gereformeer 
den moet begrepen worden vanuit de bre 
dere context van afstotingsfactoren in Ne 
derland en de aantrekkingskracht van 
Noord-Amerika, waarbij het economische 
motief voorop stond. Minstens vier aspec 
ten van de gereformeerde emigratiecultuur 
maakten haar dynamischer dan die van an 
dere christelijke bevolkingsgroepen. In de 
eerste plaats moet de kerkelijke desinte 
gratie in de Gereformeerde Kerken in 
Nederland, die uitliep op de Vrijmaking, ge 
noemd worden. Voorts hadden de gerefor 
meerden een vitale emigratietraditie, die al 
voor de Tweede Wereldoorlog bestond. Na 
de oorlog bleek de positieve berichtgeving 
van eerder geemigreerden vanuit Noord 
Amerika van groot belang te zijn. Een derde 
aspect was de rationele, activistische en op 
timistische gereformeerde cultuurvisie, die 
mede verklaard waarom de gereformeerden 
zich, vooral in de beginfase, het actiefst be 
toonden. En ten slotte speelde de sociaal 
economische samenstelling van de groep 
een rol. Onder de gereformeerden bevon 
den zich relatief veel boeren - een beroeps 
groep die vooral in de beginfase welkom was 
in Canada - en verzetslieden, die eveneens 
een hoge emigratiebereidheid kenden. 

Factoren die als verklaringsgrond min 
der doorslaggevend zijn, waren de bedrei 
ging van de conservatieve levensstijl, het 
hoge geboortencijfer van de gereformeer- 

den en, deels, het zendingsmotief. Ik sluit 
af met de suggestie dat verder onderzoek 
zich concentreert op de provinciale en re 
gionale spreiding van de gereformeerden, 
die zeker een rol van betekenis gespeeld 
he eft, alsmede op de sociaal-psychologi 
sche en culturele verschillen tussen de ver 
schillende christelijke bloedgroepen. 
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Naam, voornaam/voorletter(s) 
Beatrice de Graaf. 

Geboortejaar en -plaats 
19 april 1976, Putten. 

Studierichting en -plaats 
Duitse taal- en letterkunde; Politieke Ge 
schiedenis in Utrecht en in Bonn. 

Wat is/zijn uw huidige functie(s)? 
Universitair docent aan de afdeling Ge 
schiedenis van de Internationale Betrek 
kingen, Universiteit Utrecht. En in dit ver 
band ook wel relevant: voorzitter van de 
Vereniging voor Christen-Historici. 

Hoe luidt de titel van uw voornaamste pu 
blicatie tot op hedent 
Mijn proefschrift, Over de Muur: De DDR, 
de Nederlandse kerken en de uredesbeu/e 
ging (Amsterdam 2004). 

Hebt u een favoriete bijbeltekst. Zo ja, 
welke? 
'De eeuwige God zij u een woning, en van 
onder eeuwige arrnen' Deut. 33:27. 

Wie is uw favoriete figuur uit de geschie 
denis van het christendom? 
Als hiermee de bijbelse geschiedenis wordt 
bedoeld: Jakob. Ondanks zijn vele fouten 
en slinkse streken, bleef hij zijn geloof en 
traditie trouw. Hij streefde naar aards geluk 
en kon genieten, maar hield ook een hoger 
doel voor ogen. 

Stel: u krijgt een jaarvolledige vrijheid om 
u aan stu die en onderzoek te wijden. Wat 
gaatudoen? 
Mijn boek over contraterrorisme afrnaken. 
Ik ben net begonnen aan een onderzoek 
naar de reactie van de Amerikaanse, Neder 
landse, West-Duitse ~n Italiaanse regering 
(en gedeeltelijk de samenleving) op politiek 
geweld in de jaren zeventig. Daarvoor ben ik 
al in Washington geweest, maar ik zou graag 
een maand naar Berlijn en naar Rome gaan. 

Wat is uw favoriete boek op uwvakgebied? 
Oat wisselt nogal. Mijn vakgebied is de ge 
schiedenis van de Internationale Betrekkin 
gen in de twintigste eeuw. Op dat gebied 
verschijnt natuurlijk verschrikkelijk veel. 

Op dit moment ben ikwegvan de monogra 
fie van Ieremi Suri, Power and Protest, die 
een brug slaat tussen de politiek van de de 
tente (ontspanning) in de jaren zestig en ze 
ventig en de opkomst van de protestgenera 
tie, die postmateriele waarden in de politiek 
nastreefde. Maar het boek van James Ken 
nedy, Nieuw Babylon in aanbouw, vind ik 
ook nog steeds prachtig. Zijn stelling (dat 
regenten uit angst om voor ouderwets ver 
sleten te worden zelf de vlucht naar voren 
namen en alles wat 'nieuw' was omarmden) 
komt steeds weer in de behandeling van 
Nederlandse onderwerpen bovendrijven. 

Welke recente publicatie op uwvakgebied 
heeft veel indruk op u gemaakt? 
Gerd Koenen, Das Rote [ahrzehnt, waarin hij 
met veel gevoel de ideeen en acties van de ra 
dicale generatie van de jaren zeventig in 
Duitsland portretteert. Hij was zelf ook lid 
van een comrnunistische beweging, en heeft 
een soort 'bekering' daar vandaan doorge 
maakt. Erg interessant. Zo blijkt hoe 'sekta 
risch, religieus en fanatiek seculiere activis 
ten kunnen zijn. Oat irrationele element in 
de politieke geschiedenis spreekt rnij erg 
aan. Oat wordt vaak niet serieus genomen 
als auto nome factor in de geschiedenis. 

Welk boek op uw vakgebied zou beslist 
ooit geschreven moeten worden, zij het 
niet noodzakelijk door u zelf? 
Ia, er zou eens een geschiedenis van de rol 
van de Nederlandse kerken in de samenle 
ving en politiek geschreven moeten worden. 
Os. C. Blenk heeft dit al eens in grate lijnen 
gedaan, maar hier zou eens een uitgebreid 
archiefonderzaek naar moeten worden ge 
daan. Kerken worden vaak vanuit de disci 
pline van de kerkgeschiedenis beschreven, 
met veel nadruk op interne ontwikkelingen 
en dogma's (zie Rasker), maar de wisselwer 
king met de samenleving en de invloed in de 
binnenlandse en ook buitenlandse politiek 
wordt daarbij buiten beschouwing gelaten. 
Studenten van mij kijken altijd vreemd op 
als ik vertel dat er ook ministers van Buiten 
landse Zaken waren die zich mede door hun 
kerkelijke achtergrond lieten leiden. 

Is er een ontwikkeling op uw vakgebied 
die u betreurt; zo ja, welke? 
Ia, de opsplitsing in thematische discipli- 
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nes bij ons aan de Universiteit, in plaats 
van in chronologische. Daardoor valt bij In 
ternationale Betrekkingen vaak de invloed 
van de samenleving uit de boot, en ont 
breekt bij Politi eke Geschiedenis de verge 
lijking of de wisselwerking met het buiten 
land. Daarnaast wordt er bij nieuwste 
geschiedenis ook weinig aandacht aan de 
rol van religie en kerken in de geschiedenis 
besteed (zie boven). 

Is er een ontwikkeling op uw vakgebied 
die u toejuicht; zo ja, welke? 
Binnen de Geschiedenis van de Internatio- 

nale Betrekkingen wordt in Utrecht heel 
duidelijk de beperking van het vakgebied 
tot diplomatieke geschiedenis losgelaten. 
Er zijn al aardig wat proefschriften geschre 
ven waarin de link tussen buitenlands 
beleid (ten aanzien van Suriname, Zuid 
Afrika, de VN etc.) en binnenlandse pres 
siegroepen (kerken!) wordt gelegd. Tevens 
omvat het onderzoeksprogramma van on 
ze afdeling ook bewust ruimere en niet 
materiele thema's zoals de vraag of het 
'streven naar morele verheffing' als doel 
van de (Nederlandse) buitenlandse politiek 
kan worden beschouwd. 

EVENEMENTEN 

Hongarije 1956 
Een congres van de Vereniging voor Christen- Historici en het Instituut Geschiedenis, 

in samenwerking met de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 

12.30-12.45 

12.45-13.00 
13.00-13.30 
13.30-14.00 

14.00-14.30 
14.30-15.00 
15.00-15.30 
15.30-16.00 
16.00-16.30 
16.30-17.00 

17.00-17.30 

m.m.v. de Ambassade van de Republiek Hongarije 

Locatie: Aula, Academiegebouw Utrecht (Domplein) 
Tijd: 29 mei, 12.30-17.30 uur 

Programma 

Welkomstwoord door zijne excellentie, de ambassadeur van Hongarije, 
dhr. Gabor Szentivanyi 
Opening door de dagvoorzitter, drs. Iohan Snel. 
Prof.dr. Duco Hellema, De opstand van 1956 en de reacties in Nederland 
Drs. Antje Koelewijn, 1956 in de Hongaarse geschiedschrijving voor en na 
1989 
Discussie 
Koffie/thee 
Prof. dr. J.G. Orban, De katholieke contacten met Hongarije na 1956 
Ir. Jan van der Graaf, De kerkelijke contacten met Hongarije na 1956 
Discussie 
Drs. Evert van Vlastuin interviewt dhr. Peter Schermann, die in 1956 naar 
Nederland vluchtte 
Borrel 

Dagvoorzitter: drs. Iohan Snel 

Aanmelding: 10 euro of 5 euro (studenten), te betalen op de dag zelf. Aanmelden bij: 

drs. Gerco Hennink, Werf 4, 2871 GV Scho?nhoven, gercohennink@wanadoo.nl 

Contactpersoon organisatie: 
Dr. Beatrice de Graaf (Instituut Geschiedenis Utrecht/voorzitter van de Vereniging voor 
Christenhistorici), Instituut Geschiedenis, 
Kromme Nieuwegracht 66,3512 HL Utrecht 
Beatrice.degraaf@let.uu.nl-Tel. 030 2536493/030 2382321 
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Orientatie naar aanleiding van een euregionaal congres in Aken (2005) 
Behoud en beheer van kerkelijke archieven: taak 
voor de kerk? 

E.H. (Guus) Bary 

Inleiding 

Instanties, die archieven beheren, ontslui 
ten (soms ook restaureren) en ter bestu 
dering beschikbaar stellen aan derden, 
zijn voor historici, ook voor hen die be 
roepshalve of uit liefhebberij de kerkge 
schiedenis beoefenen, onmisbaar. Naast 
overheidsarchieven zijn er particuliere ar 
chieven, waartoe ook die van de kerkge 
nootschappen gerekend worden. De vraag 
is gewettigd of de kerk zelf zorg voor haar 
archieven moet dragen, of dat ook voor pu 
blieke instanties een taak is weggelegd voor 
deze private archieven. 

Over dit en belendende vraagstukken 
was er afgelopen jaar, op 28 oktober 2005, 
in Aken in het August-Pieper Haus, een 10- 
kaliteit van de bisschoppelijke Akademie' 
ter plaatse, een congres. De ongeveer vijf 
enzestig deelnemers waren als archivaris 
sen of gemteresseerde leken op de een of 
andere manier betrokken bij het behoud en 
beheer van kerkelijke archieven in de bis 
dommen Roerrnond, Aken en Luik. Voor 
Nederland had de Commissie Kerkgeschie 
denis van het Limburgs Geschied- en Oud 
heidkundig Genootschap (LGOG), met dr. 
Antoine Jacobs als spil, een belangrijke rol 
in de organisatie. Aan Duitse zijde berustte 
de organisatie bij de Geschichtsverein fur 
das Bistum Aachen en de Bischofliche Aka 
demie Aachen. Dank zij subsidies in eure 
gioverband was deze grensoverschrijdende 
uitwisseling mogelijk geworden. Het was 
gelet op de herkomst van de deelnemers en 
de aard van de regio's geconcentreerd op 
Rooms Katholieke Kerk en de nadruk lag op 
de archieven van bisdommen en pa 
rochies. Maar wellicht kunnen de nu vol 
gende observaties en aanbevelingen muta 
tis mutandis nuttig zijn voor andere 
kerkgenootschappen of voor diverse in 
stan ties die zich met kerk en geestelijk le 
yen bezig houden. 

Voorafgaand aan de beknopte weergave 
van de inhoud van de 'Tagung' en de reflec 
tie van ondergetekende als toehoorder, 
geef ik voor een goed begrip in deze bijdra 
ge een aantal historisch-geografische noti- 

ties uit de geschiedenis van de hier regar 
derende bisdommen. 

De euregionale (voor)geschiedenis van de 
huidige bisdommen Luik, Roermond en 
Aken 

Het huidige bisdom Roermond omvat 
thans de Nederlandse provincie Limburg, 
het bisdom Luik de gelijknamige Belgische 
provincie Luik. Het bisdom Aken strekt zich 
uit in een lange smalle, 30-40 km brede, 
strook van Kempen ter hoogte van Venlo tot 
aan Blankenheim in de Eifel. Zoals hieron 
der nader wordt uiteengezet, is het bisdom 
Luik het oudst, terwijl Roermond en Aken 
van latere datum zijn en beiden ook te ma 
ken hebben gehad met een opheffing en 
heroprichting. 

Het omvangrijke bisdom Luik, zeker al 
bestaand in de achtste eeuw, zou een voor 
loper gehad hebben in het bisdom Tonge 
ren (vierde/vijfde eeuw), waarvan de zetel 
naar Maastricht is verplaatst (in of nog v66r 
de zesde eeuw), maar steeds de naam Ton 
geren bleef dragen.! Na de verplaatsing van 
de zetel naar Luik, is dit bisdom in het be 
gin van de negende eeuw in de kerkorgani 
satie ingedeeld als suffragaan van het 
aartsbisdom Keulen en behoorde het dus - 
evenals het bisdom Utrecht - tot de Keulse 
kerkprovincie. Bijna het gehele huidige 
Noord-Brabant en Limburg en zelfs het 
Zuid-Hollandse Strijen behoorden tot het 
diocees Luik, maar ook Duitse steden als 
Aken, Heinsberg, Wassenberg, Geilenkir 
chen en Kaldenkerken (Kaldenkirchen) 
maakten er deel van uit. 

In 1559 moest bij de nieuwe indeling 
van bisdommen - op instigatie van Philips 
II - het toenmalige bisdom Luik meer dan 
600 parochies afstaan, onder meer aan de 
nieuw opgerichte bisdommen Roermond 
en 's-Hertogenbosch. Steden als Erkelenz 
een Gelderse enclave - en Kaldenkerken en 
Viersen kwamen bij Roermond. Aken en de 
andere genoemde Duitse plaatsen bleven 
bij het bisdom Luik; dit laatste bisdom 
bleef behoren tot de Keulse kerkprovincie 
en werd dus toegevoegd aan een van de 
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drie nieuwe kerkprovincies in de Nederlan 
den, Utrecht, Mechelen en Kamerljk-' Dit 
bing onder meer samen met het feit dat de 
bisschop van Luik tevens een der vorsten 
van het Duitse rijk was. Overigens: het vor 
stendom Luik was wei beduidend kleiner 
dan het (Middeleeuwse) bisdom. 

De Franse Revolutie bracht naast allerlei 
veranderingen ook een verregaande wijzi 
ging in de kerkelijke organisatiestructuur 
met zich mee. In 1802 ontstond voor het 
eerst een bisdom Aken dat de 'linksrheini 
sche' gebieden tot aan de Nederlandse 
grens ornvatte, van noord naar zuid onge 
veer 270 krn lang. Opmerkelijk is dat dit bis 
dom - evenals Luik - aanvankelijk onder 
deel ging uitmaken van de Mechelse 
kerkprovincie. Het eerste bisdom Aken 
heeft tot 1821/1825 bestaan.' Daarentegen 
werd het eerste bisdom Roermond, dat een 
groot deel van het huidige Limburg, Noord 
oost Brabant, Nijmegen en omgeving, en 
parochies in het huidige Duitsland - waar 
onder ook het bekende bedevaartsoord Ke 
velaar - ornvatte, in 1801 opgeheven. Met 
uitzondering van de Bataafsche districten 
van het bisdorn, die tussen 1821 en 1840 
het apostolisch vicariaat Grave vorrnden, 
werd de rest verdeeld over het bisdom Luik 
en het zojuist genoemde nieuwe bisdom 
Aken. 

Na de Franse tijd bleef het bisdom Luik, 
omvattende de huidige Belgische provincie 
Luik en grofweg de toen nog ongedeelde 
provincie Limburg, bij de Mechelse kerk 
provincie. De grenzen tussen de Neder 
landse en Duitse bisdommen werden met 
die der landsgrenzen gelijk getrokken, het 
bisdom Aken ging in het aartsbisdom Keu 
len op en het gebied ten no orden van de 
lijn Venlo-Duisburg kwam bij het bisdom 
Munster. De op Nederlands grondgebied 
liggende parochies van Tegelen, Horst en 
Sittard en hun omstreken vielen toe aan het 
diocees Luik. In 1930 is het bisdom Aken 
heropgericht. Het aartsbisdom Keulen en 
het bisdom Munster moesten toen een deel 
van hun gebied afstaan. In 1840, het jaar 
waarin Nederland en Belgie definitieftwee 
afzonderlijke staten werden, kreeg Neder 
lands Limburg een eigen apostolisch vic a 
riaat, dat bij het herstel der bisschoppelijke 
hierarchie werd verheven tot het bisdom 
Roermond. De grenzen van het bisdcim 
Roermond vallen dus samen met die van 
de huidige Nederlandse provincie Lim 
burg. 

In de jaren zestig van de vorige eeuw wer- 

den in Belgie de grenzen van de bisdom 
men meer in overeenstemrning gebracht 
met de provinciegrenzen, die immers te 
vens als taalgrenzen dienden. Zo werd het 
bisdom Luik, dat tot 1967 ook de Belgische 
provincie Limburg ornvatte, gesplitst in een 
bisdom Luik en een bisdom Hasselt. 

Belang en functie van kerkelijke 
archieven 

Het kerkelijk wetboek van de Rooms Ka 
tholieke Kerk kent diverse bepalingen met 
betrekking tot de zorg voor archieven. De 
belangrijkste in dit verband is canon 491: 
"De diocesane bisschop dient te zorgen dat 
de akten en documenten, ook van archie 
ven van kathedrale, collegiale en parochie 
kerken en van andere in zijn gebied gelegen 
kerken, zorgvuldig bewaard worden, en dat 
inventarissen of catalogi opgesteld worden 
in twee exemplaren, waarvan het ene in het 
eigen archief en het andere in het diocesa 
ne archief bewaard dienen te worden.:" 

In zijn openingsreferaat 'Sinn und Auf 
trag kirchlicher Archive, einige grundsatzli 
che Uberlegungen' ontvouwde hoogleraar 
Toni Diederich uit Bonn, oud-archivaris 
van het aartsbisdom Keulen, zijn zienswij 
ze omtrent kerkelijke archieven." Hij ging 
daarbij eerst in op geschiedfilosofische en 
theologische vooronderstellingen van het 
werken met kerkelijke archieven. Vanuit 
een analyse van begrippen als memorie en 
traditie trok hij een lijn naar de 'toekornst' 
en besprak de rol van kerkelijke archieven 
in dit geheel. Kern daarbij vormt enerzijds 
de kennis, die men moet hebben van de 
historische ontwikkeling, anderzijds de 
kennis, die no dig is voor het historisch on 
derzoek. Het gaat immers niet alleen om de 
blote feiten maar ook om het 'verstehen', 
het begrijpen van wat gebeurd is. Diederich 
wees hierbij ook op de implicaties van het 
vernietigen van historische documenten 
door bepaalde regimes. 

In het kader van zijn geschiedopvatting 
ging Diederich in op de rol en de taak van 
de kerk. Hij wees op de waarde van docu 
menten die bewaard zijn vanuit het vroege 
christendom en vanuit het verleden van de 
kerk voor de hedendaagse mensheid. Uit 
het recente verleden noemde hij het schrij 
ven van de Pauselijke commissie voor de 
cultuurgoederen van de kerk van 2 februari 
1997. Naar aanleiding hiervan is in 1998 in 
Duitsland een brochure samengesteld met 
documenten voor het kerkelijk archiefwe 
zen als handleiding voor de praktijk." Kar- 
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dinaal Karl Lehmann uit Mainz, voorzitter 
van de Duitse bisschoppenconferentie 
sprak daarbij een rede uit: Aufgaben und 
Funktionen des kirchlichen Archivwesens 
aus der Sicht eines Diozesanbischofs',? 
Lehmann ziet duidelijk een pastorale func 
tie van de archieven, want geschiedenis is 
volgens hem deel van de identiteit van de 
kerk. 

Naast de belangrijkste taak van archief 
instellingen: documenten te bewaren, te 
conserveren en te verfilmen (ook te digita 
liseren) voor toekomstige generaties, ziet 
Diederich als tweede taak voor een archief 
instantie het in stand houden van een lees 
zaal en het bedienen van de bezoeker door 
een gekwalificeerde archivaris. Er zijn nog 
andere vormen, waarbij archiefinstellingen 
van nut zijn, met name in het publieke do 
mein, zoals voor onderwijs- en vormings 
doelen (tentoonstellingen, archiefbezoek, 
symposia, seminars enzovoorts). Indien er 
een conflict bestaat over de diverse taken, 
bijvoorbeeld bij geldgebrek, moet volgens 
Diederich de conserve ring prioriteit blij 
yen. De derde taak is de inventarisering van 
archieven. Archiefinventarissen zijn on 
misbaar; volgens de spreker verdienen on 
geordende papieren niet eens de naam 'ar 
chief'. 8 

In Duitsland zijn de bisschoppelijke ar 
chieven als eigen instellingen meestal in de 
twintigste eeuw ontstaan. Zij moesten en 
moeten het doen met weinig personeel, dat 
bovendien de noodzakelijke vakkennis 
ontbeerde en ontbeert. Wellicht moet de 
archiefleiding de weektaak van het perso 
neel zo inrichten, dat de bovengenoemde 
kern taken vervuld kunnen worden. Ook 
vele parochiele archieven moeten worden 
geordend en beschreven. 

Kerkelijke archieven hebben naast de 
drie bovengenoemde taken een vierde 
taak: gelet op de identiteit van de kerk is de 
overleveringsgeschiedenis wezenlijk on 
derdeel van de taak van de archivarissen. 
Kritische geluiden liet de spreker horen 
over de vernietiging van archieven (bij de 
landsregering van Nordrhein-Westfalen, is 
de doelstelling dat slechts 1 % van de papie 
ren bewaard blijft). Diederich betoogde on 
der meer dat de kritisch-historisch ge 
schoolde archivaris zich ervan bewust 
dient te zijn, dat documenten wachten op 
interpretatie. Er is sprake van een overle 
vingssamenhang, doordat opeenvolgende 
historici de vorige kunnen corrigeren. Voor 
de opleiding tot kerkelijk archivaris is naast 
de 'Quellenkunde' (de bronnenleer), de 
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historische hulpwetenschappen, de ge 
schiedenis en de archivistiek en ook het La 
tijn - op het Tweede Vaticaans concilie 
(1962-1965) werd het nog als taal gebruikt 
onontbeerlijk. 

Wat mij het meest in dit referaat van Diede 
rich opviel was dat hij beklemtoonde, dat 
bij aile bezuinigingen de Duitse rooms-ka 
tholieke bisschoppen niet om de bepalin 
gen van de Codex Iuris Codicis uit 1983 
heen kunnen. In Duitsland kent de Rooms 
Katholieke Kerk een eigen archiefwetge 
ving. Kardinaal Lehmann is zich van de 
problematiek rond het archiefwezen goed 
bewust, maar Diederich constateerde dat 
tal van bisschoppen in Duitsland zich de 
instructies en wetgeving rond archieven 
niet goed eigen maken, maar dit soort on 
derwerpen onmiddellijk overhevelen naar 
hun vicaris-generaal of naar de bisschop 
pelijke archivaris. Van vele parochiele ar 
chieven bestaan nog geen inventarissen. In 

TNK jG. 9 [2006' 

Het schrijven van de 
Pauselijke commissie 
voor de cultuurgoede 
ren van de kerk van 
1997 en de Duitse bro 
chure van 1998 als 
handleiding voor de 
praktijk. 

25 



dat opzicht lijkt mij de situatie niet wezen 
lijk te verschillen van die van Nederland. 

Archivarissen uit Aken, Luik (Eupen) en 
Roermond aan het woord 

Het bisdom Aken: ondersteuning en zorgen 
Birgit Osterholt-Kootz is zes jaar archivaris 
van het bisdom Aken. Op het hier bespro 
ken congres sprak zij onder meer over de 
problematiek, waarmee zij in deze functie 
te maken had.? Slechts enkele elementen 
uit haar rede breng ik hier onder de aan 
dacht. 

Veranderingen zijn vaak het gevolg van 
maatschappelijke stromingen, die hun uit 
werking hebben op het kerkelijk leven. 
Men kan daarbij denken aan de grote ver 
anderingen zoals de Franse Revolutie, de 
wereldoorlogen (met hun verwoestingen), 
maar ook aan veranderingen in parochie 
grenzen en -grootte, bevolkingsaantallen, 
politieke beslissingen, verschuivingen in 
bebouwing, indeling van scholen, gemeen 
telijke grenzen. In Aken zijn de 36 dekena 
ten met meer dan 450 parochies en recto 
raten sinds 1967 heringedeeld in acht 
regio's. Tevens ontstaan momenteel tal van 
parochiele samenwerkingsverbanden (in 
middels 73 in aantal). 

Elke crisissituatie, herstructurering, 
machtswisseling of eenvoudige stap die 
men zet betekent dat deze gelijktijdig zowel 
gevaren met zich mee brengt als ook nieu 
we kansen biedt. Voor een archivaris geldt, 
dat deze het essentiele dient te bewaren en 
oog te hebben voor wat waardevol is. Pro 
bleem is dat diverse parochies voor de be 
waring van haar archieven een beroep 
do en op het bisschoppelijk archief als in de 
eigen stad of parochie geen plaats meer is 
om een archiefte beheren. De grootste pro 
blematiek is echter gelegen in de kosten 
om een goed archief in stand te houden. 
Osterholt gaf een overzicht van de inhoud 
van het bisdomarchief van Aken, de opeen 
volgende archivarissen en de publicatie 
reeks die het bisdom uitgeeft. Opmerkelijk 
is het grote gedeponeerde archieven van 
pastoors en vicarissen (531). 

Ook is er de zorg voor curs us sen ten be 
hoeve van pastoors, parochiesecretaresses 
of andere medewerkers ter plaatse. Onder 
steuning is erg noodzakelijk. Parochiele ar 
chieven blijven vaak in de eigen parochie, 
dus vanuit het oogpunt van het bisdom de 
centraal; aileen als er geen alternatief is, 
neemt het bisschoppelijk archief ze over. 
Maar wei beveelt het bisdom de parochies 

aan oudere 'Kirchenbucher'I'' om redenen 
van conservering aan het archief van het 
bisdom over te dragen.'! Ten aanzien van 
de beoefening van de genealogie klaagt 
men wei dat de parochiele archiefbeheer 
ders zwaar belast zijn om bezoekers te be 
dienen. Het behoud van een kerkelijk ar 
chief ter plaatse is van belang voor de eigen 
identiteit en voor zaken als 'Heimatkunde' 
of architectuurgeschiedenis. Helaas moet 
men constateren, dat er nauwelijks archief 
gidsen zijn, die de plaatselijke kerkelijke ar 
chieven meer bekeridheid geven en toe 
gankelijk maken. 

Het veelvuldig gebruik van archieven 
stelt de vraag naar betrouwbaarheid, effec 
tiviteit en continuiteit. In dat opzicht moet 
men ondanks financiele offers doorgaan 
met bewaren, ordenen en het maken van 
korte overzichten, dit alles onder meer om 
het nieuwe in het oude te ontdekken. 

Het bisdom Luik in de Belgische context 
van verhouding staat - kerk 
Belgie heeft een geheel eigen traditie in het 
archiefwezen, nauw samenhangend met 
de geschiedenis van het land en met name 
in de verhouding staat - kerk. Alfred Minke, 
rijksarchivaris van Eupen en hoogleraar in 
de kerkgeschiedenis aan de (Franstalige) 
Universiteit van Louvain-la-Neuve, ging te 
rug naar de zogenoemde Franse tijd van 
1794-1814.12 Door maatregelen vanuit Pa 
rijs, meer bekend onder de naam 'seculari 
sering', kwamen in 1795 de goederen van 
de geestelijkheid, de kerkfabrieken (in het 
Nederlands het best te omschrijven als het 
plaatselijk of parochieel kerkelijk vermo 
gen met inbegrip dus van de kerkgebou 
wen en archivalia) in staatshanden. Sinds 
dien worden in Belgie aile kerkelijke 
archieven uit de voorfranse tijd als staatsei 
gendom beschouwd en worden ze in een 
rijksarchief bewaard. Archieven van na 
1795, die betrekking hebben op het vermo 
gensbeheer blijven eigendom van de kerk, 
maar staan wei onder staatstoezicht; de zo 
geheten 'cultusarchieven van een parochie' 
zijn niet aan dit toezicht onderworpen. 
Maar het onderscheid tussen deze twee 
so orten archieven in een parochie is in de 
praktijk lastig. Een decreet met 113 artike 
len, uitgevaardigd op 30 december 1809, 
heeft thans ook nog kracht van wet. Hierin 
is vermeld dat elke kerkfabriek moet be 
schikken over een (eiken) kist of een kast 
met drie sloten, een voor de schatbewaar 
der, een voor de pastoor en een voor de 
voorzitter van het college van bewindvoer- 
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ders van deze goederen. De in 1830 uit het 
koninkrijk der Nederlanden voortgekomen 
nieuwe staat Belgie nam het oude decreet 
over. 

Na een vijfjarig overleg in een commis 
sie van archivarissen en vertegenwoordi 
gers van het episcopaat is in 1997 een 105 
pagina's tellende brochure tot stand geko 
men, met 'Richtlijnen en aanbevelingen 
voor het beheer van het archief van de 
kerkfabriek en van andere parochiearchie 
ven'.13 

In Belgie is er dus een wisselwerking tus 
sen de rijksarchieven enerzijds en de ar 
chiefinstellingen van bisschoppen, dekens, 
pastoors en kerkbesturen anderzijds. Een 
goede balans is na acht jaar niet overal tot 
stand gekomen. In het bisdom Hasselt 
werkt men nauw met het rijksarchief in 
Hasselt (onlangs zijn daar 280 parochiear 
chieven gedeponeerd), terwijl er in het bis 
dom Luik enige distantie voor een dergelij 
ke onderneming is. Het feit dat Wallonie 
veeleer door de socialistische partij gedo 
mineerd wordt zou ook een reden tot hui 
ver kunnen zijn. Maar het betekent volgens 
Minke ook dat in de praktijk bij de kerkelij 
ke archiefstellingen gebrek aan personeel 
en geld is om alles goed te onderhouden. 

Een apart hoofdstuk vormt het Duitsta 
lige Belgic, Eupen-Malmedy ofwel de Ost 
kantons die in 1919 bij Belgie kwamen en 
nu burgerlijk en kerkelijk deel uitmaken 
van de provincie respectievelijk het bisdom 
Luik. De archieven van de 43 parochies en 
12 rectoraten - nog afgezien van hulpker 
ken en kapellen - zijn of worden gedepo 
neerd in het rijksarchief te Eupen. Dat pro 
ces is voor het dekenaat Eupen afgerond, in 
de dekenaten Biillingen en St. Vith nog 
gaande. 

Het bisdom Roermond: geheugen en 
archivering 
'Het geheugen bedreigd. Noodzaak tot her 
inrichting van de archivering bij het Bis 
dom Roermond en de parochies van dit 
diocees'. Mart Bohnen, sinds november 
1989, archivaris van het bisdom Roer 
mondl+, concentreerde zich in zijn referaat 
op de relatie tussen geheugen en archive 
ring. Bij het bisdom en parochies werd lan 
ge tijd archivering opgevat als begraven; ar 
chivering had iets passiefs. De pastorie en 
de bisschoppelijke archiefbewaarplaats 
fungeerden als laatste rustplaats, vaak op 
zolder of in een kelder. Maar parochies en 
bisdom krijgen veel meer de maken met 
het verzoek om informatie. Zoeken wordt 

Noodzaak tot herinrichting van de archivering bij het 
Bisdom Roermond en de parochies van dit diocees 

BET GEBEUGEN BEDREIGD 

Mart Bohnen. 28 oktober 2005 

steeds moeilijker, reconstructie van het 
verleden dus ook. 

Op basis van het kerkelijk recht heeft de 
bisschop een zorgplicht met betrekking tot 
bisdorn- en parochiearchieven. In Roer 
mond he eft men in 1970 besloten de ar 
chieven van het oude bisdom Roermond 
(1559-1801) bij het Rijksarchief in de pro 
vincie Limburg te Maastricht in bewaring 
te geven, in 1990 gevolgd door de archieven 
van het huidige bisdom uit de periode 
1840-1940. Daardoor kon men de archie 
yen 'wetenschappelijk' inventariseren en 
beschikbaar stellen voor historisch onder 
zoek. Vanaf 1979 werden parochies bena 
derd om hun archieven in bewaring te ge 
yen bij de archiefbewaarplaats van de 
burgerlijke gemeenten; gemeenten be 
waarden de gedeponeerde archieven gratis 
en maakten ze toegankelijk; parochies kre 
gen een registratuurplan voor het beheer 
van het dynamisch archief. Het bisdom 
werd ingedeeld in 'archiefrayons'. Maar 
eind jaren negentig waren er grote knel 
punten ontstaan: archiefdiensten konden 
hun oorspronkelijke toezeggingen met be 
trekking tot inventarisatie en bewaring niet 
meer waarmaken. Het archiefgedeelte dat 
parochies zelf beheerden, bleef in veel ge 
vallen slecht toegankelijk. Dit gold ook voor 
het archiefbij het bisdom zelf. 

Er is nog steeds - aldus Bohnen - een 
nieuwe kijk op archivering no dig: niet lan 
ger opvatten als begraven, het in goede ba 
nen leiden van archiefdocumenten vanaf 
de wieg tot het graf, en een nieuw archive 
ringssysteem toepassen. Voor dit laatste 
stelde men een aantal componenten en 
processen op. Als componenten werden 
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genoemd: archiefdocumenten, procedu 
res, methoden, kennis, mens en, middelen; 
als processen: vastleggen, opslaan, orde 
nen, beschrijven, selecteren, verwijderen, 
bewaren, beschikbaar stellen. Een en ander 
werd geregeld in een Archiefregeling voor 
het bisdom Roermond. Met name zijn er 
diverse regelingen voor de dynamische fa 
se gemaakt. In 2001 besloot men bij het bis 
dom de archive ring te herzien. AIle be 
staande archieven werden afgesloten en 
een nieuw bestuursarchief werd opgezet. 
Bij enkele diensten van het bisdom werd 
dit uitgeprobeerd. In de praktijk blijkt het 
veranderingsproces evenwel langzaam te 
verlopen. 

Toch blijkt dat ook de bij het Rijksarchief 
in de provincie Limburg, inmiddels opge 
gaan in het Regionaal Historisch Centrum 
Limburg, gedeponeerde archieven van het 
bisdom aandacht vragen, met name op het 
gebied van inktvraat, verzuring en schim 
mels enerzijds en die van de toegankelijk 
heid anderzijds. Langzamerhand zijn er 
nieuwe projecten - met de daarbij beho 
rende kosten - opgezet, voor verfilming en 
digitalisering, het maken van een database 
om die later via het internet beschikbaar te 
stell en. Daarnaast heeft het bisdom een ad 
viesfunctie ten aanzien van parochiele ar 
chi even op gebied van methoden, kennis 
en middelen. Het bisdom ziet het kerkbe 
stuur als verantwoordelijk voor het archief 
beheer. In dit opzicht is een veranderings 
proces bij kerkbestuursleden no dig, want 
vele van hen zien andere zaken als belang 
rijker en, zo zegt men, 'als kerkelijke instel 
ling he eft men hier toch te maken met vrij 
willigers'. 

Hoewel een en ander in het bisdom 
Roermond op het gebied van kerkelijke ar 
chi even reeds is bereikt, blijft er nog veel 
werk over. Men is net als in het verleden 
aangewezen op hulp van het openbaar ar 
chiefwezen. Instanties en subsidies zijn on 
ontbeerlijk, ook op internationaal gebied. 
Kerkelijke en wereldlijke overheid moeten 
volgens Bohnen die kar samen trekken. 

Reflectie op de studiedag. Kerkelijke 
archieven: zorg voor de kerk of ook voor 
andere lnstantlest 

En dan de praktijk voor een historisch on 
derzoeker? De slotlezing op het congres 
werd verzorgd in een duo-presentatie van 
Louis Augustus en Frank Pohle. IS Zij gingen 
in op de grensoverschrijdende samenwer 
king die nodig is voor de kerkgeschiedenis 

van het voormalige land Rode, het gebied 
rond de oude abdij Rolduc bij Kerkrade en 
het aan de andere kant van de grens ge 
legen Herzogenrath. Voor de geschiede 
nis van dit land moet terecht in verschillen 
de openbare en kerkelijke archieven: Maas 
tricht, Roermond, Aken, Keulen, Dussel 
dorf, Luik en de eigen gemeentelijke 
archieven. Beide sprekers gaven diverse 
voorbeelden. 

In een gemeenschappelijke afsluiting met 
de archivarissen uit' deze euregio om te 
overzien hoe het met de kerkelijke archie 
yen gesteld is en om tot gemeenschappelij 
ke conclusies te komen, was niet voorzien. 
Enkele punten mogen daarom hier als re 
fiectie dienen, bekeken vanuit een Neder 
landse bril. 

Het wat oudere gedeelte van archieven 
van de rooms-katholieke bisdommen in 
Nederland is inmiddels al in bewaring bij 
een Rijksarchief in een provincie of een 
daarmee gefuseerde opvolger. De bisdorn 
men beheren aileen een lopend archief of 
houden stukken onder haar beheer die om 
persoonlijke redenen bij het bisdom die 
nen te blijven berusten. Ook diverse oude 
re parochiele archieven zijn niet meer op 
de pastorie zelf, maar in een archiefvan ge 
meente, streek of provincie. Mijn inschat 
ting is dat heel wat archieven zich nog on 
geordend op een of andere pastorie 
bevinden. Zo valt in het bisdom 's-Herto 
genbosch, waarvan het bisdomarchief in 
dit opzicht nog veel zelf beheert, een grote 
verscheidenheid van de vormen van be 
heer van parochiele kerkelijke archieven 
waar te nemen. 

Ik zou in verb and met fusies van pa 
rochies mij willen aansluiten bij de op de 
studiedag in Aken door de Roermondse 
bisdomarchivaris Mart Bohnen geuite op 
roep om bij fusies van parochies en de 
daarbij behorende kerkbesturen te starten 
met een totaal nieuwe aanleg en opzet van 
het archief en daarmee het archief van de 
voormalige parochies af te sluiten. Boven 
dien is het wenselijk dat de parochiearchie 
ven goed gebundeld worden. 

De situatie in de drie landen komt voor 
een deel niet met elkaar overeen. In Belgie 
zijn de oudere archieven naar gelang de 
streek en de politieke Ideur ervan onderge 
bracht ofwel in het algemeen rijksarchief in 
Brussel of een 'burgerlijk' rijksarchiefbe 
waarplaats in een provincie ofwel in een ei 
gen kerkelijke archiefbewaarplaats. 

Men bespeurt dat in Duitsland de ka- 
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tholieke bisschoppen en hun medewerkers 
erg veel schroom hebben om eigen kerke 
lijke archivalia in overheidsarchieven te de 
poneren. De wijze waarop de inleiders Die 
derich en Osterholt-Kootz hun onderwerp 
ter sprake brachten, versterkt deze indruk. 
Maar dit betekent wei dat veel geld en per 
soneel nodig is om een eigen kerkelijk ar 
chiefbewaarplaats in stand te houden. 
Daarbij is de kwaliteit van de archivaris in 
het geding: Diederich betoogde dat hij lie 
ver een 'historische archivaris' he eft dan 
een 'juridische' of'theologische'. 

De vraag of een kerkgenootschap zelf haar 
eigen archieven dient te beheren moet 
mijns inziens vanuit het gezichtspunt van 
de kerk zelf in positieve zin beantwoord 
worden; dit in ieder geval vanwege het pas 
torale karakter dat door 'kerkmensen' er 
zelf aan wordt toegekend; dergelijke ar 
chieven zijn bijzonder belangrijk voor 
rechten en afspraken uit het verleden, 
sorns een ver verleden. Ook sommige his 
torici zullen dit onderschrijven. Maar an 
dere historici, onder andere zij die niet tot 
een kerkgenootschap behoren of zij die dit 
los willen zien van hun eigen geloofsover 
tuiging zullen juist grote voordelen zien in 
het onderbrengen van archiefstukken in 
openbare archiefbewaarplaatsen van de 
overheid (provincie, regio en/of gemeen 
tel. Overheidsarchieven beschikken in de 
regel over goede depots en gekwalificeerd 
personeel; er zijn vaste openingstijden en 
faciliteiten als kopieerapparatuur. 

Toch kan het zijn dat de ruimte die de 
overheid wil toekennen aan de bewaring 
van kerkelijke archieven tot problemen 
leidt. Vanuit het standpunt van een archi 
varis ziet men een archief graag als een 
eenheid. Maar men moet niet met het kind 
het badwater weggooien. De discussie, in 
Nederland meermalen gevoerd, of univer 
sitaire instellingen zoals de Vrije Universi 
teit in Amsterdam en de Radboud (voor 
heen geheten Katholieke) Universiteit in 
Nijmegen, 'kerkbetrokken' archiefstukken 
moeten opnemen, conserveren en aan der 
den ter inzage biederi, is daarvan een spre 
kend voorbeeld. Los van deze discussie 
me en ik dat minstens de 'grijze literatuur' - 
interne periodieken, kerkberichten of an 
dere zaken - niet aileen in een overheidsar 
chiefbewaarplaats, maar ook in een univer 
sitaire (documentaire) instelling wegens 
hun onderwijs- en onderzoekskarakter 
voor de bezoeker beschikbaar moeten zijn. 
Dit kan afhankelijk van de kwaliteit van de- 

pot en personeel ook in genoemde instel 
lingen geschieden. 

De conciusie, die ik naar aanleiding van 
bovengenoemde bevindingen zou willen 
trekken, is dat de kerkgenootschappen zelf 
wei degelijk een verantwoordelijkheid heb 
ben voor het instandhouden van zowel het 
historisch als het dynamisch archief; niet 
aileen kerkgenootschappen, maar ook bur 
gerlijke overheden moeten zorg moeten 
dragen voor het beheer van kerkelijke ar 
chiefstukken. Het moet mogelijk zijn dat - 
me de vanwege het mogelijk tekortschieten 
van de samenwerking tussen bovenge 
noemde instellingen, vanwege benodigde 
financien en menskracht - ook particuliere 
instanties en universitaire onderzoeksin 
stituten aan werving van archivalia mee 
doen. De voorwaarden voor voldoende ou 
tillage, financiele middelen, menskracht en 
transparantie voor de bezoeker dienen dan 
ook voor deze instanties te geld en. Kortom: 
overheid en particuliere instellingen die 
nen de zorgtaak op zich te nemen als de 
kerkgenootschappen zelf deze taak niet 
meer kunnen waarmaken. Het zou echter 
goed zijn dat onmiddellijk genoemde par 
tijen samenwerken en niet afwachten wat 
de ander doet. Dan is het niet te laat. 

E.H. (Guus) Bary (1945) behaalde een docto 
mal theologie (1974) en doctoraal geschie 
denis (1980) aan de toenmalige Katholieke 
Universiteit te Nijmegen. Van 1971-2001 
was hij werkzaam in het middelbaar onder 
wijs. Hij schreef diverse artikelen en lemma 
ta, onder meer over de geschiedenis van en 
kele bisdommen en kloosterorden. Hij is lid 
van het bestuur van de Vereniging voor Ne 
derlandse Kerkgeschiedenis en tevens vaste 
medewerker van het TNK 

Noten: 
I. Ik ontleen informatie over de Middeleeuwse bis 
domindeling aan een onlangs gepubliceerde lexi 
conbijdrage van een der sprekers op het congres, 
prof. dr. Alfred Minke uit Eupen. In dit lexicon: Erwin 
Gatz (red.), Die Bistiimer des Heiligen Romischen Rei 
ehes von ihren Anfiingen bis zur Sakularisation. Ein 
historisclzes Lexikon mit 62 uierfarbigen Bistumskar 
ten. Freiburg im B. 2003, is er een lemma 'Bistum 
Ltittich' 370-387 (tekst Alfred Minke) 857, 873, 901 
(kaarten van Erwin Gatz en Alfred Minke). Aan dit 
lexicon hebben naast de bezorger prof. dr. Erwin 
Gatz (Vaticaanstad) ook prof. dr. Toni Diederich 
(kaarten) voor het bisdom Keulen, en dr. Jan Kuys 
(tekst en kaarten) en schrijver van deze bijdrage, Eu 
genius Bary (kaarten), voor het bisdom Utrecht mee 
gewerkt. 
2. Zie voor uitvoerige omschrijving van de gebieden: 
M. Dierickx, De oprichting der nieuwe bisdommen in 

TNK IG. 9 '2006' 29 



de Nederlanden onder Filips II (1559-1570), Antwer 
pen-Utrecht 1950. Achterin dit boek treft men diver 
se kaarten aan. Ook Irmgard Hantsche, Atlas zur Ge 
schichte des Niederrheins, Bottrop - Essen 1999 (met 
diverse herdrukken), 80-81, geeft een goed inzicht in 
de ingewikkelde grenzen. 
3. Hantsche,Atlas, 136-137. 
4. Codex [uris Canonici (CIC) uit 1983. Can. 491, § 1. 
5. Prof. dr. Toni Diederich stelde welwillend mij zijn 
referaat ter beschikking voor deze bijdrage, maar wil 
de het geheel nog zelf publiceren. Inmiddels wordt 
gewerkt aan een integrale Nederlandstalige weergave, 
die zal verschijnen in De Maasgouw. TijdschriJt voor 
Limburgse geschiedenis en oudheidkunde .. Derhalve 
beperk ik mij tot enkele aspecten van zijn lezing. 
6. Die pastorale Funktion der kirchlichen Archive. 
Anhang: Dokumente zum kirchlichen Archivwesen 
fur die Hand des Praktikers. (Arbeitshilfen Nr. 112), 
Bonn [Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, 
Kaiserstralse 163, 53113 Bonnll998. 
7. Gehouden als referaat bij de 'Fachtagung "Leili 
nien zum kirchlichen Archivwesen in Deutschland" 
der Bundeskonferenz der kirchlichen Archive in 
Deutschland vom 17.-19. Dezember 1998 in Mainz'. 
Prof. Diederich dank ik voor toezending van de tekst. 
8. Letterlijk zei Diederich: "Nutzung ist aber nur mog 
lich, wenn die Bestande geordent und verzeichnet 
sind: ungeordente papierhaufen verdienen nicht den 
namen ''Archiv''. Ik vind het laatste deel van deze ge 
noemde uitspraak misleidend. Ongeordende pap ie 
ren maken immers ook deel uit van het 'archief'. 
9. Dipl. Theo!. Birgit Osterholt-Kootz, 'Gefragt in Zei- 

ten des Umbruchs. Die kirchlichen Archive im Bi 
sturn Aachen' (28.10.2005). Ik dank mevrouw Oster 
holt, die inmiddels - wegens bezuinigingen - niet 
meer als archivaris van het bisdom werkzaam is, 
voor inzage in haar tekst. 
10. Ik denk dat met 'Kirchenbucher' hier de diverse 
registers incluis DTB-boeken bedoeld zijn. 
11. Ik merk op dat daardoor wei de organieke een 
heid van het archief verbroken wordt. 
12. Prof. Dr. Alfred Minke stelde mij de tekst van zijn 
voordracht 'Organisation, Benutzbarkeit, Ersch 
liefsung. Der Umgang mit Archivalien des Bistums 
und der Pfarreien im Bistum Luttich' (Aachen 
28.10.2005) ter beschikking. 
13. W. de Keyzer, A. Minke e.a. Ridulijnen en aanbe 
velingen voor het beheer van het archief van de kerk 
fabriek en van andere parochiearchieven., Brussel, 
Rijksarchief 1997,2006 herdrukt. Er is ook een Frans 
en Duitstalige versie. A. Minke geeft in deze publica 
tie ook een historisch overzicht. 
14. Sedert 1 november 2005 is drs. Mart Bohnen voor 
vier dagen in de week verbonden aan het Rijksar 
chief in de provincie Limburg, thans opgegaan in het 
Regionaal Historisch Centrum te Maastricht en nog 
een dag per week archivaris van het bisdom Roer 
mond af. Zijn tekst op het congres te Aken stelde hij 
de deelnemers ter beschikking, waaruit ik voor deze 
publica tie vrijelijk mocht citeren. 
15. Drs. Louis Augustus, historicus, en Frank Pohle 
M.A., kunsthistoricus, 'Grenzuberschreitcnde Zu 
sammenarbeit im bereich der Kirchengeschichte im 
ehemaligen Land Rode'. 

INGSNI 

Congres over Nederlandse kerkgeschiedschrijving 
Het nieuwe Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis - dat vorig jaar aI in TNK werd aangekondigd - zal op 
zaterdag 13 mei worden gepresenteerd op een groot congres over religieuze geschiedschrijving in de Ianskerk 
in Utrecht. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. Het 
nieuwe overzicht van de Nederlandse kerkgeschiedenis, bijna duizend pagina's dik, staat onder redactie van 
VNK-voorzitter Herman Selderhuis, die in het dagelijks leven hoogleraar kerkgeschiedenis is aan de Theolo 
gische Universiteit Apeldoorn. Het boek zaI verschijnen bij uitgeverij Kok in Kampen. Aan het handboek wer 
ken verder zeven gerenommeerde kerkhistorici mee: Paul Abels, Willem van Asselt, Aart de Groot, George Ha 
rinck, Peter Nissen, Frank van der Pol en LodewijkWinkeler. De auteurs zijn onder meer verbonden aan de 
Vrije Universiteit in Amsterdam, de Theologische Universiteit Kampen, de Radboud Universiteit Nijmegen en 
de Universiteit Utrecht. Het eerste exemplaar van het nieuwe boek wordt in ontvangst genomen door de 
Utrechtse emeritus-hoogleraar Otto de long, die in 1972 zijn Nederlandse Kerkgeschiedenis presenteerde, een 
boek dat meer dan dertig jaar op vele historische en theologische opleidingen werd gebruikt. 
Omdat vorig jaar ook al een handboek met een andere opzet verscheen, de Nederlandse Religiegeschiedenis 
(Hilversum, Verloren, 2005) van de hand van Ioris van Eijnatten en Fred van Lieburg, heeft de Vereniging voor 
Nederlandse Kerkgeschiedenis, het landelijk platform voor aIle gemteresseerden in de religieuze geschiedenis 
van Nederland, besloten een congres onder voorzitterschap van Mirjam de Baar (Rijksuniversiteit Groningen) 
te beleggen, waarop beide benaderingen vergeleken worden onder de titel Religie versus kerk1Twee histori 
sche handboeken. Zie voor het programma van deze dag de achterzijde van dit tijdschrift. 
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Besprekingen 

• Vefie Poels, Een roomse droom. Neder 
landse katholieken en de Noorse missie 
1920-1975, Nijmegen [ValkhofPers] 2005- 
693 p. - ISBN 90-5625-191-0 - € 35,-. 

Rooms-katholieken op tocht naar Noor 
wegen voor de bekering van lutheranen 
naar 'de ware moederkerk'. Dat was in de 
jaren twintig van de vorige eeuw de roomse 
droom van de redemptorist Willem van 
Rossum, de Nederlandse kardinaal die 
in het Vaticaan als prefect leiding gaf aan 
het departement voor de verbreiding van 
het geloof, de Congregatio de Propaganda 
Fide. Jan (Olav) Smit, priester van het aarts 
bisdom Utrecht, deed er in zijn hoedanig 
heid van apostolisch vicaris - met bis 
schoppelijke waardigheid - in Oslo in de 
jaren 1922-1928 nog een schepje bovenop. 
Zijn dadendrang en oproep tot offervaar 
digheid leidde ertoe dat rooms-katholiek 
Nederland, toentertijd kerkelijk bestaand 
uit vijf bisdommen, als het ware werd uit 
gebreid met een zesde Nederlandse bis 
dom. 

In het spraakgebruik was missie gerela 
teerd aan mannen en vrouwen die naar de 
derde wereld trokken met als hoofddoel of 
minstens als bijbedoeling om niet-christe 
nen tot het christelijk geloof te bekeren. 
Vreemd is het, zoals we in het boek van 
Vefie Poels kunnen lezen, dat Nederlandse 
priesters en zusters, die naar Noorwegen 
gingen, als missionarissen bestempeld 
werden. Vooreerst gaat het om een land in 
het welvarende Europa en op de tweede 
plaats is Noorwegen een land waar het 
christendom al eeuwen gevestigd was, zij 
het sinds de Reformatie in lutherse vorm. 
Vanuit ons land trokken seculiere priesters, 
paters franciscanen en paters maristen 
naar Noorwegen. Vrouwelijke religieuzen 
gingen in het kielzog mee: vanuit Neder 
land naast enkele St. Jozefzusters van 
Chambery waren het de Zusters Onder de 
Bogen (Maastricht), Zusters O.L. Vrouwvan 
Amersfoort, missiezusters franciscanessen 
van de H. Antonius (Asten) en vooral de St. 
Franciscus Xaveriuszusters (de laatste is 
een in Noorwegen opgerichte congregatie, 
bij wie vele jonge vrouwen uit Nederland 
intraden). De historica Poels geeft in dit 
boek, waarmee zij aan de Radboud Univer- 

siteit te Nijmegen op het wetenschapsge 
bied van de theologie is gepromoveerd, een 
inkijk in de motieven en de werkzaam 
heden van deze Nederlandse katholieke 
priesters en vrouwelijke religieuzen in 
Noorwegen in de periode 1920-1975. Zij 
gaat na wat in dat tijdvak het 'missiebegrip' 
en 'missiebeleid' inhielden, welke ver 
schuivingen daarin optraden, zowel bij ker 
kelijke leiders en religieuze oversten in het 
Vaticaan, in Nederland en in Noorwegen 
als bij de feitelijke uitvoerders. Ook be 
schrijft Poels wat er in Nederland leefde: 
het thuisfront. Daarmee geeft de auteur 
ook een beeld van het rooms-katholicisme 
in Nederland. Het periodiek Uit het land 
van St. Olav kende in Nederland een rela 
tief grote verspreiding. Ook bij diverse mis 
sietentoonstellingen kreeg Noorwegen de 
nodige aandacht. Bij de belangstelling voor 
dit land speelden vermoedelijk ook de 
stam- en taalverwantschap een grote rol. 

Dit boek laat op voortreffelijke wijze 
zien hoe de interne verhoudingen bij deze 
'Noors-Nederlandse' priesters en zusters 
lagen. De zusters deden veel charitatief 
werk, maar omdat er al veel goede voorzie 
ningen waren, trokken de katholieke zie 
kenhuizen en scholen weinig Noren aan. 
Smit vroeg veel, ja te veel, van zijn priesters 
en zusters, hetgeen tot overplaatsing naar 
een ondergeschikte functie in Rome zou 
leiden. Diverse redenen zijn er debet aan 
dat de 'roomse droom' vooral een desillusie 
was. Pas in de loop der jaren is het beeld 
van lutheranen als onze medechristenen 
gewijzigd. Trouwens: Noorse lutheranen 
zagen zelfhun geloof niet als een breuk met 
het middeleeuwse verleden en rooms-ka 
tholieken vormden dus een buitenlandse 
inmenging in de lutherse staatskerk. Het 
Tweede Vaticaans Concilie bleek voor vele 
katholieke priesters in Noorwegen een 
moeilijke zaak te zijn. Zij moesten vanuit 
een oud ideaal van de bekeringvan luthera 
nen tot het 'ware geloof' veeleer een 
oecumenische houding aannemen en juist 
samen met hen de strijd aanbinden tegen 
de verregaande secularisering van het land. 
Sommigen - vooral seculiere priesters - ble 
yen in Noorwegen een nogal contrarefor 
matorische houding aannemen. Daarente 
gen hebben de Nederlandse franciscanen 
in Noorwegen zich (naast de Franse domi- 
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nicanen in Oslo) ingezet voor de oecume 
ne. De zusters in de scholen en ziekenhui 
zen deden vooral aan 'indirect missiewerk', 
maar actie tot 'bekering' werd nauwelijks 
ondernomen. Het eind van het boek wordt 
gemarkeerd door de opheffing van de 
Noorse missieprocuur in Nederland en van 
het tijdschrift Uit het land van St. Olav 
(1975). 

Voor haar studie heeft de auteur naast 
schriftelijke bronnen gebruik gemaakt van 
talrijke interviews die op banden in Nijme 
gen waren opgeslagen (in het project Kom 
MissieMemoires) en daarnaast zelf nog 
aanvuIlende interviews gehouden. De me 
thode van 'oral history' kan zijn beperkin 
gen hebben voor de waarheidsvinding, 
maar zander deze combinatie van schrifte 
lijke en mondelinge bronnen - die de lezer 
goed mee kan volgen - zou zo'n fraai boek 
niet tot stand gekomen zijn. De auteur 
werkt met grote precisie; ik heb in de gehe 
Ie tekst slechts twee verschrijvingen kun 
nen constateren: de orde der franciscanen 
is in de dertiende en niet in de veertiende 
eeuw ontstaan (p. 245) en een priester 
wordt in een bisdom ge'incardineerd en 
niet ge'incarneerd (p.382). Mij moet van het 
hart dat de twee kaarten in het boek niet 
toereikend zijn voor de Nederlandse lezer: 
de overzichtskaart op p. 62 is niet func 
tioneel en de kaart op p. 173 met bestaande 
en gewenste missiestaties komt te laat in 
het boek. Dit geldt ook voor nadere detail 
lering van Oslo en de buitenwijken/voor 
steden. 

Poels heeft veel documentatie verza 
meld en in dit boek gepresenteerd. In bijla- 

gen zijn uit de onderhavige periode alle 
Nederlandse priesters (61) en vrouwelijke 
religieuzen (251), kerkelijke oversten in 
Noorwegen en de in Nederland, in het St. 
Olavshuis in Bussum, verblijvende procu 
ratoren van de Noorse missie vermeld. He 
laas is de geboortedatum van de in 1908 (27 
okt.) in Rotterdam geboren marist Ioh. 
Rommelse foutief weergegeven (p. 680) en 
ontbreekt bij Offerdahl dat hij in 1930 een 
half jaar apostolisch vicaris was in Oslo (p. 
682). Interessant is dat men door te kijken 
naar de geboorteplaatsen kan nagaan uit 
welke streken veel priesters en zusters naar 
Noorwegen zijn gegaan. Wellicht was ook 
nog een tabel met Noorse staties en bijbe 
horende jaartallen handig geweest. 

Omdat de auteur een goed stilistisch 
vermogen he eft en zich voortreffelijk he eft 
ingeleefd in de toenmalige verhoudingen 
en persoonlijke opvattingen is dit vuist 
dikke boek toch prettig leesbaar; ja zelfs: bij 
vlagen le est dit proefschrift als een roman. 
Voor de historiografie van de geschiedenis 
van het christendom in Nederland en 
Noorwegen en met name die van de ver 
houding tussen katholieken en de luthera 
nen is het boek van eminente betekenis. Ik 
memoreer ook dat de tendens om aan 
vrouwelijke religieuzen die plaats toe te 
kennen die zij in kerk en samenleving ver 
diend hebben - tot voor een decennium te 
rug ten opzichte van de 'mannenkerk' veel 
al onderbelicht - zich doorzet in deze 
studie. Het boek is verluchtigd met een 
aantal ter zake doende foto's. Een publica 
tie over een niet-alledaags onderwerp, die 
ik graag ter lezing aanbeveel. (Guus Bary) 

Jaarvergadering VNK 
Voorafgaand aan het congres over de Nederlandse kerkgeschiedschrijving vindt op 13 
mei aanstaande de jaarlijkse huishoudelijke vergadering plaats van de VNK. Op de 
agenda staan de gebruikelijke onderwerpen als het jaarverslag, de jaarcijfers, de be 
groting en de samenstelling van het bestuur. De jaarstukken zullen bij aanvang van de 
vergadering, om 9.30 uur, uitgereikt worden. Alle leden van de VNK worden van harte 
uitgenodigd voor deelname aan deze vergadering, die eveneens in de Ianskerk te 
Utrecht zal plaatsvinden. Zie programma achterzijde. 
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Vereniging voor Nederlandse 
Kerkgeschiedenis 

in samenwerking met Vereniging voor Christen-Historici, Theologische Universiteit 
Apeldoorn, Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de 
Rijksuniversiteit Groningen, Subfaculteit Theologie van de Universiteit Utrecht, 
Instituut voor Reformatieonderzoek te Apeldoorn, uitgeverij Kok Ten Have te Kampen 

Religie versus kerk? Twee historische handboeken 
zaterdag 13 mei 2006 - Ianskerk, lanskerkhof26, 3512 BN 

Utrecht 

Op zaterdag 13 mei 2006 organiseert de Vereniging voor Nederlandse Kerk 
geschiedenis een conferentie over de twee nieuwe handboeken: de Nederlandse 
Religiegeschiedenis (NRG) van Ioris van Eijnatten en Fred van Lieburg (Hilversum, 
Verloren, 2005) en het Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis (HNK) onder redactie 
van Herman Selderhuis, waaraan meewerken: Frank van der Pol, Peter Nissen, Paul 
Abels, Willem van Asselt, Aart de Groot, George Harinck en Lodewijk Winkeler 
(Kampen, Kok, 2006), dat op deze dag officieel gepresenteerd zal worden. 
Dagvoorzitter is dr Mirjam de Baar :RUG). 

10.00 
10.30 
10.35 

10.50 
11.00 

11.10 
11.35 
12.00 
13.15 
13.40 
14.05 
14.30 
14.45 
15.10 
15.45 

Ontuangst 
Opening 
Prof. dr Otto de Iong :UU) neemt het eerste exemplaar Hl'\K in ontvangst 
en vertelt iets over zijn eigen Nederlandse Kerkgeschiedenis (1972) 
Prof. dr Herman Selderhuis (TUA) zet concept HNK uiteen 
Prof. dr Fred van Lieburg (VU) zet concept NRG uiteen 
- Zes commentaren (15 minuten gevolgd door debat) vanuit diverse per- 
spectieven: 

Prof. dr Willemien Otten (UU) - middeleeuwen, ideeengeschiedenis 
Dr Io Spaans (UU) - vroegmoderne tijd, maatschappijgeschiedenis 
Lunclipauze 
Prof. dr Arle Molendljk (RUG) - laatste eeuwen, fllosofie 
Prof. dr Jan Jacobs (UvT) - laatste eeuwen, algemene geschiedenis 
Prof. dr Gerard den Hertog (TUA) - systematische theologie 
Theepauze 
Dr Durk Hak (RUG) - sociologie en antropologie 
Forumdiscussie 
Einde en borrel 

Beide boeken te koop bij de boekenstand door Boekhandcl Kirchner - www.boekhan 
delkirchner.nl 
Toegang gratis. Iedereen welkom; stel anderen op de hoogte. Aanmelden niet ver 
plicht, wei erg plezierig: kerkgeschiedenis@gmail.com. Informatie: vnkonline.web 
log.nl of 020-6936424. 

Hongarlje 1956 
Een congres van de Vereniging voor Christen-Historici en het Instituut Geschiedenis 
van de Universiteit Utrecht met medewerking van de Ambassade van de Rcpubliek 
Hongarije 
Met Jan van der Graaf, Duco Hellema, Antjc Koelewijn, J.G. Orban, Peter Schermann 
en Gabor Szentivanyi 
Aula Academiegeboutu Utrecht (Domplein) 29 mei 2006, 12.30-17.30 


