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Een Gotische Grootheid
rankrijk, juli 2006. Het land zucht, net als Nederland en de meeste toeristen, onder
de hitte. La canicule (letterlijk de hondsdagen), oftewel een hittegolf, houdt Europa
in zijn greep. Ik ben deze zomer op vakantie in Picardie; de streek van de Somme,
waar beide Wereldoorlogen hun sporen hebben nagelaten. De bunkers van de Duitse Atlantikioall, ze staan er nog steeds langs de kust, meestal volgestort met toeristenafval.
Amiens, Abbeville, Dieppe; het blijven plaatsen met littekens. Peronne, aan de rivier de
Somme, met zijn kilometers en kilometers lange loop graven uit de Eerste Wereldoorlog,
heeft hetzelfde trieste lot ondergaan.
Gelukkig is de streek ook bekend om zijn schitterende gotische kathedralen van Rouen
en in het bijzonder van Amiens. Deze laatste zou me de als voorbeeld dienen voor de Bossche Sint-Janskathedraal waarmee tussen 1370 en 1380 een begin werd gemaakt. De kathedraal van Amiens, waaraan men 150 jaar eerder begon (1220), is de grootste gotische
kerk van Frankrijk. Het middens chip is zelfs het hoogste van de hele wereld. Het is 145 meter lang, 70 meter breed en 56 strekkende meter hoog. Om een indruk van deze omvang te
geven volstaat het om op te merken dat de Notre Dame van Parijs maar liefs twee keer in
het middens chip past. De spits steekt 112 meter boven de stad uit en is al van verre te zien.
Binnen vijftig jaar stond het grootste gedeelte van deze gotische pracht overeind en rezen
de torens ten hemel. Het moet een enorme klus zijn geweest, die heden ten dage eigenlijk
nog steeds niet te bevatten is. In 50 lentes, 50 zomers en 50 winters hebben twee generaties vaklui een kerk laten verrijzen die in 1981 door de UNESCO tot het wereldpatrimoniurn werd gerekend. Beeldhouwers, schilders, metselaars, houtbewerkers, stellagebouwers, raamzetters en metaalbewerkers werkten gebroederlijk samen. Er waren talloze
mens en belast om de koningengalerij te vervaardigen, specialisten zochten het glas voor
de glas-in-Ioodramen vakkundig uit, het portaalgewelfmet zijn honderden beelden is een
kunstwerk op zich, gebeeldhouwd door vele handen.
Daar, voor de porta caeli, scheidt Christus de schapen van de bokken. De linkerkant, sinistrorsum, uiteraard vanuit Christus gezien, leidt onverbiddelijk tot de bel. De rechterkant is gereserveerd voor de uitverkorenen, waartoe ongetwijfeld de bouwers behoren.
Een travee lager, staan de twaalf apostelen; naar belangrijkheid geordend, zes links en zes
rechts. Het gewelf zelf complementeert het geheel en bevat talloze afbeeldingen van andere heiligen, aartsengelen en Oud- Testamentische profeten en koningen. In een gids
over de kerk lees ik dat in het zomerseizoen het voorportaal verlicht is met talloze kleuren,
waardoor de beelden hun 'oorspronkelijke' kleuren uit de Middeleeuwen weer eventjes
terughebben. Onbewust denk ik aan de discussie of de 'oorspronkelijke' kleuren van de
Griekse en Romeinse antieke beelden als 'kitscherig' gemterpreteerd kunnen worden of
niet. En wat dan nog? De kleurigheid he eft het vroeger ongetwijfeld een nog levendiger indruk gegeven.
Om een indruk te krijgen van deze kleuren loop ik verder de kerk in en stop bij het koor.
Aan de zijkanten daarvan zijn in relief schitterende scenes afgebeeld van het leven van Johannes de Doper en van de eerste bisschop van Amiens, de heilige Firminus (circa 272circa 303). De kleuren zijn valer geworden, maar het blauw, rood en groen is nog duidelijk
te ontwaren. Het zijn net kleine stripverhaaltjes. In 1206 nam Walon de Sarton, een kanunnik van Picquigny, uit het H. Land een gedeelte van de schedel van Johannes de Doper
mee. De gotische kathedraal zou de enorme 'reliekschrijn' worden van dit unieke relikwie.
De schedel, toepasselijk op een gouden schaal bevestigd (Johannes in disco), is nog steeds
te bewonderen in een van de zijbeuken. Zijn leven werd uitgebeeld in de stenen reliefs.
Ik wandel rond de kooromgang, bekijk de ramen nauwkeurig en beschouw de barokke
altaren die later zijn toegevoegd. Enkele minuten later sta ik in het midden van de kerk,
kijk vol ontzag omhoog en loop vervolgens naar buiten, de warmte in.
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Magnus is de naam. De transformatie van
een heilige in de Friezenkerk in Rome
Tiemen Brouwer O.P.

Honderd meter van de Sint Pieter: Nederlands 'thuis'
inds 1989 wordt er in Rome iedere
zondag Eucharistie gevierd in de Nederlandse taal in de Kerk van de Friezen. Het was monseigneur Muskens, indertijd rector van het Nederlands College, die
zich sterk he eft gemaakt bij de Vaticaanse
instanties om deze mogelijkheid te verwerven. De Kerk van de Friezen ligt op een
unieke plek. De bezoekers hoeven 's zondagsmorgens na afloop van de viering en
na het gebruikelijke kopje koffie op het
voorplein van de kerk slechts de toegangstrap af te dalen om op het Sint - Pietersplein
te komen en daar de twaalf-uur-boodschap
van de paus te beluisteren en diens zegen
te ontvangen. In de loop van de afgelopen
zestien jaar hebben duizenden vaderlanders, pelgrims en toeristen, katholiek en
niet-katholiek, deze kerk weten te vinden.
In de onmiddellijke nabijheid van het centrum van de Katholieke Kerk treffen zij tot
hun verbazing een stukje 'thuis' aan.
Toen in 1998 een delegatie van de to en
nog Samen-Op- Weg-kerken voor een oecumenisch gesprek naar Rome kwam, werd
aan de Friezenkerk een Statenbijbel uit de
zeventiende eeuw geschonken. Dominee
B. Plaisier, destijds secretaris van de Nederlandse Hervormde Kerk, schreef als opdracht voorin: "De kerk van de Friezen is te
zien als erfgoed van de christenheid van

S

Toren van Friezenkerk
in Rome (links) met het
pauselijk paleis in het
Vaticaan (rechts) [foto
Maikel Fransen]
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onze gewesten", Inderdaad, deze kerk is
daarom zo dierbaar aan ons, christenen
van de Lage Landen, omdat zij doet herinneren aan de tijd, toen de kerk nog een was,
een eenheid, die we in deze tijd naarstig
zoeken terug te vinden.
In 1989 werd opnieuw de draad opgenomen, die was afgebroken vanaf het midden
van de vijftiende eeuw, toen de kerk uitsluitend nog dienst ging do en als godshuis
voor Italiaanse groeperingen.! Daarv66r
echter, gedurende een groot deel van de
Middeleeuwen, was dit kerkgebouw uit de
twaalfde eeuw, evenals de verwoeste voorloper ervan uit de negende eeuw, opgenomen in de Schola van de Friezen. Die Friezen bewoonden niet alleen het huidige
Friesland. De hele kuststreek vanaf Belgie
tot aan Denemarken toe werd ooit tot Fries
gebied gerekend. Net als de andere pasbekeerde Germaanse volkeren zoals de Longobarden, de (Angel)saksen en de Franken
kregen zij een eigen nederzetting in de nabijheid van het graf van de H. Petrus. Een
aantal van hen woont er permanent, anderen kwamen als pelgrim naar Rome en vonden een gastvrij onderdak.
AI vanaf de eerste keer, dat de Friezenkerk wordt genoemd in de tijd van paus Leo
IV (847-855), blijkt de kerk toegewijd te zijn
aan de Heilige Michael. Deze aartsengel
was geen onbekende in de vlakte, die zich
uitstrekte tussen de Vaticaanse heuvel, de
Tiber in het zuiden en de kolos van het
Mausoleum van Hadrianus in het oosten.
Aan het begin van zijn pontificaat had paus
Gregorius de Grote (590-604) opgeroepen
tot het houden van een smeekprocessie om
de pest af te wenden. Tijdens deze processie verscheen boven het mausoleum van
Hadrianus de aartsengel, die zijn zwaard in
de schede stak. Oit was het teken dat de
smeekbede was verhoord en de ziekte afgewend. Het is om die reden dat op het mausoleum zelf (later Engelenburcht genoemd)
en in de nabijheid negen kerken werden
toegewijd aan de aartsengel om dit wonderbare feit te gedenken.s Van die kerken is
slechts de Friezenkerk bewaard gebleven,
nog steeds aan de Heilige Michael toegewijd. Waarschijnlijk bestond er op die plek
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al voor de komst van de Friezen een kerkje
vernoemd naar de aartsengel: miss chien
werd de kerk pas gebouwd to en zij er kwamen. Hoe dit ook zij, terecht staat op het altaarschilderij, vervaardigd door de Italiaanse schilder Nicolo Ricciolini (1687-1772),
de aartsengel heel prominent in het midden afgebeeld en wordt juist het moment
weergegeven dat hij zijn zwaard in de schede steekt. Op de achtergrond is de Engelenburcht te zien en rechtsonder, neerknielend, paus Gregorius met de bekende duif
naast zijn oor.
Maar de kerk is naast de Heilige Michael
nog aan een andere patroon toegewijd. Zij
heet immers: Chiesa dei SS. Michele e Magno. Wie was deze tweede heilige? Op het altaarschilderij van Ricciolini staat hij links
afgebeeld. De mijter toont aan, dat hij bisschop is. In zijn linkerhand draagt hij de
martelaarspalm. Neergezeten toont zijn lichaam een tamelijk heftige, emotionele beweging bij het zien van de aartsengel. Ik
hoop met dit artikel deze medepatroon van
de Friezenkerk meer voor het voetlicht te
brengen.
Magnus tussen de Magnussen
Terwijl er maar een aartsengel Michael is,
zijn er in de loop van de kerkgeschiedenis
vele heilige Magnussen geweest.I Het overgrote deel van hen komt niet in aanmerking om medepatroon te zijn van de Friezenkerk, omdat zij geen bisschop of
martelaar zijn. Af valt ook de Heilige Magnus van de Orkney-eilanden boven Schotland, Noors edelman en martelaar uit de
elfde eeuw: eveneens Magnus van Fiissen,
monnik van de abdij van Sankt Gallen in
Zwitserland en apostel van Beieren, die
leefde in de achtste eeuw. Er was ooit een
heilige bisschop van Milaan in de zevende
eeuw, Magnus geheten, speciaal vereerd in
Legnano, waar jaarlijks een processie ter
zijner eer rondtrekt. Hij is weI bisschop,
maar geen martelaar. In de derde eeuw
heette een van de diakens van paus Sixtus
II eveneens Magnus. Met de paus stierven
al zijn zeven diakens de marteldood onder
keizer Valerianus in het jaar 258. De bekendste onder hen was weI de Heilige Laurentius.
De Magnus naar wie we hier op het
spoor zijn staat op de kerkelijke kalender
vermeld op 19 augustus. Hij wordt genoemd: bisschop en martelaar. Volgens zijn
levensverhaal behoort hij tot de oud-christelijke martelaren uit ongeveer dezelfde

TNK IG.

9 '2006'

Deel van altaarschilderij uit de kerk van de
Friezen met de H. Magnus, voorzien van
palmtak, Evangelieboek en bisschopsmijter, en de H. Michael,
uit het jaar 1759, door
de romeinse schilder
Nicol6 Ricciolini (1687
- 1772). [Foto: Maikel
Fransen]

tijd als paus Sixus en zijn gezellen-diakens.
Hij stierf onder keizer Decius in het jaar
252. Hier voIgt summier zijn 'Leven', zoals
dat te vinden is in de verschillende 'Vitae'
(levensbeschrijvingen), die vanaf de elfde
eeuw zijn overgeleverd.? Verderop in dit artikel zal blijken, dat juist wat betreft de
Magnus van de Friezenkerk er enige eigenaardigheden te bespeuren zijn. Hier volgen
eerst de 'gewone' gegevens van Magnus, de
bisschop en martelaar van 19 augustus.
Het beeld, dat in de Vitae van de jeugd
van Magnus geschetst wordt, is steeds dat
van een jonge schaapherder, die nog de oude goden aanhing. Door een wonderlijke
tussenkomst van een engel kon hij zijn behoeftige ouders helpen. Hij hoort op een
goed moment het Evangelie voorlezen en
laat zich dopen. Ook zijn vader weet hij
voor het christelijke geloofte winnen. Wanneer de bisschop van Trani in Puglia sterft
wordt Magnus als zijn opvolger aangewezen, wat hij na grote aarzeling aanvaardt.
Als bisschop verricht hij in Trani verschillende wonderen. Er breekt een vervolging
uit in Puglia. Bisschop Magnus wordt in
een heidense tempel opgesloten, maar
weet wonderlijk te ontsnappen. Met het
goud van het stukgevallen godenbeeld lenigt hij de nood van behoeftige mens en.
Hij trekt naar Napels in Campania, waar
een ontmoeting plaatsvindt met bisschop
Januarius. Vandam' trekt hij in noordelijke
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binnen hetVita zelf een aantal incongruenties te vinden zijn." Hoe dit ook zij, het
Magnusverhaal zoals dit door de geschiedenis he en tot ons gekomen is, schijnt
vooral in de rurale centra in de Longobardentijd zijn grate populariteit gekregen te
hebben.? Muskens noemt hem niet voor
niets: boerenbisschopf
Genezingsverhalen vormen het centrale
deel van zijn Leven. In een tijd dat men
weinig raad wist met ziekten moet er een
fascinatie zijn uitgegaan van eenvoudige
vertellingen zoals hoe "een vrouw, die al 25
jaar met haar man leefde, maar geen kinderen kon krijgen" geholpen werd; hoe "de
vrouw van een pretoriaanse prefect, die
met haar man en drie ernstig zieke kinderen naar Magnus kwam" verhoord werd;
hoe "een vrouw die al drie jaar blind was en
die door haar braers bij de zalige Magnus
gebracht werd" genezen werd, of "hoe een
zeer rijk man uit Aquino bij Magnus gebracht werd met vrouw en enige zoon, alle
drie door de duivel bezeten en geklonken
in ijzeren boeien". Magnus gaf hen de gezondheid terug. Deze genezingsverhalen
hebben grate affiniteit met de genezingsverhalen van de Heer zelf, zoals we die aantreffen in het evangelie. Het hele Vita van
Magnus is doorspekt van vertrouwvolle gebed en, door de heilige uitgespraken. Niet
hfj brengt de genezing, maar Chrfstus moet
genezen. Daarom vraagt Magnus: geloof in
Hem. De genezingsverhalen zijn dan ook
nauw gekoppeld aan bekeringsverhalen.
Niet voor niets wordt Magnus dan ook
het vlak bij zee liggende Fondi. Gelukkig voorgesteld als een van de geloofsverkonwas het lichaam van de heilige tijdig in vei- digers in Zuid-Lazio. HetVita nodigt de leligheid gebracht en naar Verali vervoerd, zer of hoorder uit om de heilige aan te roedieper landinwaarts. Daar kwam het alsnog pen en net als Magnus te geloven in de
in handen van de Saracenen, die echter kracht van God. Om die reden zullen menvoor geld bereid waren om het aan de An- sen naar zijn tombe gekomen zijn, eerst in
agnezen te verkopen. Dezen brachten het Fondi, later na de translatie, in Anagni, om
in plechtige pracessie naar hun kathedraal.
er te bidden, zoals nu tallozen gaan bidden
Daar raakte het lichaam in vergetelheid, bij de tombe van de Heilige Padre Pio in S.
maar in de elfde eeuw werd het herantdekt
Giovanni Rotondo.
en kreeg zijn definitieve rustplaats in de
nieuwgebouwde crypte van de kerk.
De Magnusreceptie in Midden- en ZuidOmdat er een grate tijdsafstand ligt tus- ItaUI!
sen de tijd waarin Magnus geleefd he eft
(derde eeuw) en de tijd waarin het oudste Vanwege deze populariteit is het niet verVita geplaatst moet worden (elfde eeuw) , wonderlijk, dat er vele plekken zijn aan te
hebben verschillende auteurs (zoals de wijzen in Midden- en Zuid-Italie - met naBollandisten in de achttiende eeuw in het me in Umbrie, Lazio, Campania en Puglia"
commentaar op het Magnusvita'') gecon- - die verwijzen naar de heilige, 6f omdat er
cludeerd, dat er weinig met historische ze- een kerk of abdij stond (soms nog steeds
kerheid gezegd kan worden over het leven staat!), naar hem genoemd, of omdat ervan een Magnus in de derde eeuw. Dit laat- gens een reliek van hem bewaard werd, of
ste wordt nog versterkt door het feit, dat omdat de plaatsnaam voorkomt in het Vita.

richting en komt aan in Zuid-Lazio, waar
hij zich vestigt op een bepaalde plek bij een
kerk, verwelkomd door een andere heilige,
de Heilige Paternus. In sommige Vitae is
het niet zo duidelijk welke plek bedoeld
wordt, maar in andere wordt met naam en
toenaam een plaats genoemd in de buurt
van het stadje Fondi. Hier woonde al een
graep eremieten,
die een gemeenschap
vormden. Vanuit heel de streek komen
mens en Magnus opzoeken met hun ziekten en kwalen. Hij gene est en roept op het
christelijke geloof te ornhelzen. Opnieuw
breken er vervolgingen los. Soldaten dringen zijn verblijf binnen. Er zijn dan twee
versies wat betreft zijn dood. De ene zegt
dat hij door de soldaten is omgebracht; de
andere, dat hij vraagt om te bidden in zijn
bidvertrek. Daar sterft hij een natuurlijke
dood. Dan vinden de soldaten hem en koelen hun woede op zijn al gestorven lichaam. Om deze reden wordt hij in sommige Vitae 'martyr' genoemd,
in andere
'confessor' (belijder).
Aan het Leven van Magnus werden twee
andere verhalen gekoppeld. Het eerste is
dat van de Heilige Secondina van Anagni.
Zij werd door Magnus tot het christelijke
geloof gebracht. Toen de soldaten vanuit
Rome op weg waren om op bevel van de
keizer de wonderdoener van Fondi om te
brengen, maakten ze eerst een omweg
langs Anagni om daar de leerlinge van
Magnus, Secondina, gevangen te nemen.
Het tweede verhaal is een translatieverhaal.
In het jaar 846 verwoestten de Saracen en
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Enkele plaatsen herinneren in de naam zelf
al aan hem zoals San Mango sui Calore
Campania). San Mango Piemonte (Campania), San Mango d'Aquino (Calabrie), Monte San Magno (Noord-Lazio).
In Amelia
(Urnbrie) staat nog altijd een benedictinessenabdij, die naar hem genoemd is. In Anagni (Zuid-Lazio) bevindt zich onder de kathedraal de al genoemde Magnuscrypte.
Op de mum is een aantal taferelen uit het
Vita aangebracht. In het midden van de
crypte staat de altaartombe met de tekst:
"HIC REQUIESCIT CORPUS SANCTI MAGNI EPISCOPI ET MARTIRYS (sic!)", waaruit
zou blijken dat hier het lichaam van de heilige Magnus, bisschop en martelaar rust.
Vanwege de schoonheid van de hoogmiddeleeuwse fresco's, die de crypte sieren,
wordt deze wei "de Sixtijnse kapel van de
Middeleeuwen"
genoemd
(de moeite
waard om in vakantietijd te bezoeken!). In
de buurt van Fondi (eveneens Zuid-Lazio)
liggen nog steeds de imposante rumes van
wat eens een Magnusabdij was, teruggaande tot minstens de tiende eeuw. Paus Gregorius de Grote vermeldt in zijn boek
Dialogen ook al dat er een kioostergemeen-

schap was in de buurt van Fondi en hij
geeft verschillende wonderlijke feiten weer
die er gebeurd zijn, maar hij noemt geen
naam.l'' In 979 echter wordt de abdij voor
het eerst uitdrukkelijk naar de Heilige Magnus genoernd.l! Na de opgravingen in 2000
wordt onder de kerkrume een ruimte aangewezen, welke ooit het bidvertrek zou zijn
geweest, waar Magnus zich had teruggetrokken en waar hij was gestorven (in de
andere versie: gedood werd)_l2 Tot de
komst van de Saracenen, die na de Sint Pieter in 846 geplunderd te hebben, de Via Appia volgden en vervolgens Fondi plunderden, zou daar zijn graf zijn geweest.
De Magnusreceptie in Noord-Duitsland
en Noord-Nederland
De verering buiten Italie is ongetwijfeld in
gang gezet via de verspreiding van het
christendom na de grote volksverhuizing
door de benedictijnen en andere kerkelijke
verkondigers, via bisschopskerken en abdijen.13 Er valt een zekere verdichting te
zien in Noord-Duitsland en Noord-Nederland: de Saksische en Friese gebieden.H Zo
werden er kerken aan Magnus toegewijd,
vonden reliektranslaties plaats of werd er
een altaar ter zijner ere opgericht. Deze
verdichting kan wei gezichtsbedrog zijn
omdat deze gebieden nu eenmaal onder-
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werp van stu die zijn geweest in verb and
met de Friese Magnustraditie.
De concentratie op Noord-Nederland
en -Duitsland he eft ertoe bijgedragen, dat
van verschillende kerken het Magnuspatrocinium werd herontdekt, bijvoorbeeld
van de Nederlandse Hervormde Kerk te An100 in Drente en van de kerk van Hollum op
Ameland.l'' De Evangelische kerken in
Noord-Duitsland, aan Magnus toegewijd,
hebben echter nooit hun patroon vergeten.
De kerken van Sande en Esens in OostFriesland en Tating in Noord-Friesland heten nog steeds Magnuskerk. Bij Bremen ligt
een heel stadsdeel dat de naam van de heilige draagt: Sankt Magnus. Ooit stond er
een kapel aan hem toegewijd.l'Tn het meer
katholieke Westfalen is het Magnuspatronaat van met name de kerk van Everswinkel evenmin vergeten. Hetzelfde geldt voor
Niedermarsberg in Sauerland.
Interessant is te kijken in welke tijd de
heilige in deze Noord-Europese gebieden
bekend werd. Uit de periode v66r het jaar
1000 is zo goed als niets overgeleverd omtrent een kerkwijding, het oprichten of toewijden van een altaar, of het overbrengen
van een reliek. Een uitzondering is de
translatie van een Magnusreliek ("pignora
S. Magni martyris") in het jaar 867 naar
Saksenland, geschonken door paus Nicolaas de Grote aan bisschop Liudbert van
Munster. Misschien ging deze reliek naar
het al genoemde Everswinkel. Overigens is
het niet voor honderd procent zeker of het
een reliek van 'onze' Magnus betrof. Het
kan ook de reliek zijn geweest van diaken
Magnus, martelaar met paus Sixtus 11.17
Wat betreft altaarwijding en reliekoverbrenging: in het jaar 992 werd in de dom
van Halberstadt (Sachs en-Anhalt} een altaar toegewijd aan verschillende heiligen
onder wie Magnus." In 1021 gebeurde hetzelfde in Quedlinburg (Sachsen-Anhaltj.l"
In 1061 werd in Braunweiler (Rheinland)
een reliek van Magnus, martelaar, ingevoegd in een van de altaren van de zich
daar bevindende abdijkerk.s'' Zo zijn er nog
verschillende andere jaartallen van eind
elfde, twaalfde en dertiende eeuw op te
noemen betreffende een reliekoverdracht
of altaarwijding in de genoemde gebieden.
Het betrof steeds een Magnus onopvallend
te midden van een aantal andere heiligen.
De eerste zekere datum betreffende het
toewijden van een kerk aan de Heilige Magnus is 1031: in dat jaar werd in Braunschweig (Niedersachsen) in de handelswijk de
nog steeds bestaande Magnuskerk ge-
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bouwd door graafLiudolf (1010-1038) en ingewijd door bisschop Branthog (10231036).21 In 1043 werd in het al genoemde
Niedermarsberg (Sauerland) vanuit de abdij
van Corvey een kerk geconsacreerd en toegewijd aan de Heilige Magnus.V Er zullen
daarna nog vele kerken volgen. Van een aantal is de stichtingsdatum bekend, van andere niet en moet afgegaan worden op archeologische sporen. De eerste kerk van het al
genoemde Esens stond er al in de twaalfde
eeuw23; die van Tating kent een exactere
stichtingsdatum 1103.24 De kerk van Sande
is van latere datum, ongeveer 1350.25
Van de enkele Magnuskerken in Nederland (Hollum op Ameland, Hoornsterzwaag op het vasteland in Friesland, Bellingwolde in de huidige provincie
Groningen, Anloo en Roderwolde in Drenthe) zijn geen precieze data betreffende de
inwijding overgeleverd. Inwijding en
naamgeving moeten eerder na 1000 dan
v66r 1000 gezocht worden, hoewel dit laatste niet totaal is uitgesloten. Zo gaat de kerk
van Anloo gaat terug op een elfde-eeuwse,
mogelijk nog oudere kerk.-" Die van
Hoornsterzwaag is van latere datum."
Magnus en de Friezenkerk
De dubbelnaam van de Friezenkerk in Rome is van jonge datum. De namen van de
aartsengel Michael en van Magnus zijn samen voor het eerst te zien op een inscriptie
boven de Heilige Trap uit 1603. De tekst
luidt: ''Ad honorem B. Michaelis archangeli
et S. Magni episc. et mart. quorum nomine
templum hoc a Leone quarto aedificatum
fuit".28 Ook al werd Magnus in de tijd
daarv66r niet genoemd als medepatroon
van de kerk, hij had toch allange tijd een
belangrijke plaats in de kerk, getuige de altaarreliek, die geplaatst werd bij de wijding
van het nieuwe altaar in 1435. De tekst bij
de reliek luidt: "S. Magni epi et confessoris
cum aliis reliquiis quorum nomine Deus
scit."29 Dit altaar verving een voorgaand altaar, dat geplaatst werd to en de kerk geheel
Inscriptie, vervaardigd
rond het jaar 1300 met
het verhaal van de
translatie van het lichaam van de H. Magnus uit Fondi naar Rome en Friesland door
drie Friese ridders en
de dienstmaagd Celdui.
[Foto: Maikel Fransen]
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nieuw werd opgebouwd in de twaalfde
eeuw. Het werd gewijd bij de kerkconsacratie op 28 januari 1141. Meerdere relieken
van heiligen en martelaren werden in dit
altaar geplaatst. De reliek van Sint Magnus
is een van de velen temidden van anderen,
op geen enkele manier eruit springend: "( ...
) S. Andreae, S. Dionysii, SS. Cosmae et Damiani, S. Cesarii, tunicam de crate S. Laurentii, Sulpiciae, Serviliani et S. Magni et S.
Agathe.P"
De indruk wordt zo gewekt, dat er tussen 1141 en 1435 iets gebeurd moet zijn,
waardoor de onopvallende plaats van de
heilige veranderde in een zeer prominente
plaats of dat een prominente plaats die er
ooit was, maar in vergetelheid was geraakt,
weer opnieuw tot leven kwam. Dit laatste is
hier het geval.
Tussen de genoemde jaren werd in de
kerk op de zijwand bij de ingang een lange
inscriptie aangebracht, waarop gebeurtenissen stonden ingebeiteld, die plaats zouden hebben gevonden in de tijd van Karel
de Grote, dus toen de Friese kolonie in Rome net was opgericht. Een meer uitgebreide uitleg van de inscriptie laat ik over aan
de verschillende studies die hierover verschenen zijn en geef hier slechts weer wat
er op de steen wordt vermeld over Sint
Magnus."
De inscriptie vertelt hoe Karel vanuit
Gallie was toegesneld om voor Rome het
gevaar afte wenden van de kant van de Saracenen. In de strijd zijn er tallozen gesneuveld, waaronder
Friese strijders;
laatstgenoemden werden begraven op het
gebied van hun Schola. Ter herdenking
werd boven de crypte, waarin zij begraven
werden een kerk gebouwd ter ere van de
Heilige Michael, Dit eerste bericht op de inscriptie verwijst ongetwijfeld naar het gebeuren uit 846, to en inderdaad Saracenen
vanuit de kust naar Rome trokken en de
Sint Pieter plunderden. Friezen en anderen
waren uitgetrokken om hen tegen te houden.32 Vanwege de grote overmacht van de
vijand sneuvelden er velen. Nu was in 846
Karel de Grote allang gestorven, waaruit
blijkt dat de tijdsaanduiding op de inscriptie erg onnauwkeurig is. Ook stond er vermoedelijk al een aan de aartsengel toegewijde kerk voor het sneuvelen van de
strijders, maar het kan zijn dat deze verwoest was en dat er een nieuwe kerk gebouwd werd als 'memoria'P
De tekst gaat dan verder: Karel ging naar
Puglia om dat gebied voor de paus te onderwerpen Op de terugweg vonden drie
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Friese ridders en een religieuze "Ilderado
de Groninga et Leomot de Stavera et Hiaro
et Celdui ancilla Dei de Slinga", het lichaam
van de Heilige Magnus bij Fondi. Ze wilden
dit meenemen naar Friesland, maar onderweg bij Sutri kregen ze een droomgezicht
met de vermaning
het lichaam terug te
brengen naar Rome. Slechts een deel van
een arm mocht mee naar Friesland. De rest
van de Magnusreliek werd begraven in de
crypte waarboven de kerk was gebouwd.
Ook werd er naast de Michaelskerk nog een
aparte kerk gebouwd, toegewijd aan de
Heilige Magnus, door Salomon gemterpreteerd als "Hospitalkapelle",
gebouwd voor
het hospitium,
dat na de Michaelskerk
werd opgericht.I"
Onderzoek van vormgeving en stijl van
de inscriptie maakt duidelijk dat deze is opgesteld in of rond de dertiende eeuw. Wat
kan de reden zijn geweest om zo'n imposante steen in die tijd aan te brengen? Een
reden zou geweest kunnen zijn, dat het
belangrijk was om na een periode van vergetelheid (te denken valt aan de periode
tussen 1084, to en de schola door de Noormannen verwoest werd, en 1141, to en de
nieuwe kerk werd geconsacreerd) de stichting van de Schola en de gebeurtenissen
daarornheen
opnieuw in herinnering te
brengen." Een andere reden kan geweest
zijn dat het aanbrengen van de steen een
laatste poging is geweest om de rechten
van de Friezen nog eens goed te benadrukken, toen hun positie steeds zwakker werd
en anderen aanspraak maakten op de gebouwen. Dit laatste voert dan naar een veel
later tijdstip, namelijkhet einde van de dertiende, begin veertiende eeuw.
Het is Paul Noomen geweest, die op
overtuigende wijze he eft aangetoond, dat
met de naam Slinga het stadje Esens in
Oost-Friesland
wordt bedoeld.l" Hij komt
tot de concIusie, dat de beschreven translatie Esens als plaats van bestemrning gehad
moet hebben. Hier stond al in de twaalfde
eeuw een kerk toegewijd aan de Heilige
Magnus. Rond 1160 zijn er inderdaad relieken van de heilige naar Esens gekomen,
bewaard in de zogenoemde
'Magnusschrijn'.37Wanneer de tekst op de steen zou
verwijzen naar deze translatie, dan gaat het
dus niet om een gebeuren uit de negende
eeuw maar uit latere tijd. Op de steen wordt
dit gebeuren dan geantidateerd.
Toch is, vanwege het feit dat (afgezien
van de valse datering onder Karel de Grote)
het bericht over het begraven van de gesneuvelde Friezen in de crypte onder de
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Friezenkerk op een historisch gebeuren, de
nederlaag tegen de saracenen in 846, teruggaat, het niet onwaarschijnlijk
dat eveneens het vinden van het lichaam van de
Heilige Magnus een redelijke kans heeft te
behoren tot de beginfase van de Friezenschola.s" Het zou dan weI om een uniek gegeven gaan, dat in geen enkel ander document wordt vermeld, maar daarom nog
niet onmogelijk is. De kerk was toegewijd
aan de aartsengel Michael. Een aartsengel
laat geen relieken na. De toevoeging van
een martelaarsreliek kan dit probleem hebben ondervangen. Blijft staan het feit, dat
de translatie van het lichaam van Magnus
uit Fondi 'concurrentie' aandoet aan de Anagni-traditie, Zo is het ook door de eeuwen
he en aangevoeld. De Anagnezen zagen de
aanspraken van de Friezenkerk als een bedreiging, vooral to en in latere tijd het Vaticaan zelf zich deze traditie eigen maakte en
de relieken in de Sint Pieter bewaard gingen worden. De Bollandisten
hebben de
beide translaties
trachtten te verzoenen:
een deel van het lichaam ging naar Anagni,
een deel naar de Friezenkerk-"
Een tussenoplossing
wat betreft de datering van de translatie zou zijn, dat in het
bericht op de steen over de Magnuswederwaardigheden
verhalen van verschillende
herkomst ineengeschoven
zijn: het vinden
van het lichaam bij Fondi en de translatie
naar de Friezenkerk is een verhaal. Het
heeft in de negende eeuw plaatsgevonden.
Het overbrengen van een deel van het lichaam naar Friesland is een tweede verhaal. Dit he eft later plaatsgevonden, in het
midden latend of het 300 jaar later was of
'slechts' 150.40 De namen van de vinders lij-

ken dan tot het tweede verhaal te behoren,
met name die van ridder Hiaro en de
dienstmaagd Celdui uit Slinga.
De transformatie
Begin dertiende eeuw was een overgangstijd. Aan de ene kant kwam de riddercultuur tot een hoogbloei, de teIgen van adelijke geslachten gingen in groten getale ter
kruistocht, anderzijds begonnen de steden
op te komen. Het was in deze tijd dat een
nieuw fenomeen op gang kwam: de ene
Europese 'universitas' van de eerste helft
van de Middeleeuwen begon langzaamaan
uiteen te vallen en territoriale deelgemeenschappen gingen zich meer en meer profileren. Bij de Friezen was dit verschijnsel te
zien in de opkomst van de landsgemeenten, die grote zelfstandigheid wisten te ver-
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Voor- en achterzijde
van het districtszegel
van Wonseradeel uit
1270. Het randschrift
rond de krijgsfiguur
luidt: SIGILLUM
S(=C)ETUS WELDINGE
INWESTERGO I rond
de zittende Figuur:
S(AN)C(V)S MAGNUS
DVX FRISONVM.

strijders meegetrokken in het leger van Karel de Grote en had in de voorste linies gevochten om de stad, die in opstand was gekomen tegen het gezag, te veroveren. Op
een goed moment kon Magnus zijn banier
planten op de tinne van de burcht van de
stad. Zo heldhaftig hadden de strijders zich
gedragen, dat Magnus van de keizer bepaalde vrijheidsprivileges voor zijn yolk
wist los te krijgen. Deze 'Vrijheden' vormden de kern van de Magnuskerren. In deze
zogenoemde Magnussage neemt Harlingen een prominente plaats in, want Magwerven. In sarnenhang hiermee gingen de nus Forteman zou het vaandel, dat hij
Friezen zich meer en meer beroepen op droeg, en 'de Vrijheden' naar Harlingen
hun Vrijheden, de 'Libertas', die koning Ka- hebben gebracht om daar in de Dom van
Almenum bewaard te worden.
rel hen ooit zou hebben verleend.t'
Het gevolg van de transformatie is geDeze landsgemeenten kregen eigen patroonheiligen, meestal de patroon van de weest, dat velen de Magnusinscriptie in de
voornaarnste kerk in de gemeente. Zo werd Friezenkerk gingen lezen als betrof het de
bijvoorbeeld de Heilige Magnus, patroon strijder Magnus Forteman. Ook kwarnen er
van de kerk van Esens, eveneens patroon Magnusplekken, vooral in midden-Friesvan de landsgemeente Harlingerland. We land, die eerder naar de strijder verwezen
zien dan gebeuren, dat de heilige van de dan naar de heilige, zoals Eernewoude
landsgemeente be schermer werd van de (Perwoude+t), Oldeboorn en vooral Harlinvrijheden van het yolk. Hajo van Lengen gen-Almenum, maar ook Anderlecht bij
heeft een aantal oude zegels van Friese Brussel.
landsgemeenten naast elkaar gelegd.V Te
zien valt, hoe de heilige op het zegel op zin- Het verhaal gaat door!
nebeeldige wijze gaat afgebeeld worden als
strijder, voorvechter van de vrijheden van Na het voorafgaande lijkt de enig mogelijke
het yolk. Hij illustreert dit met de twee eonclusie te zijn, dat de figuur van Magnus
Magnuszegels, respectievelijk uit 1270 en Forteman als een laatmiddeleeuwse fictie
1313, van het districtWonseradeel in West- naar het rijk der fabelen verwezen moet
lauwers Friesland. Op beide zegels staat worden. De fantasie was met de boerenbiseen ridderfiguur afgebeeld. In deze figuur sehop aan de haal gegaan en maakte van
ziet hij Magnus de strijder. Op het zegel van hem een dapper ridder, die de 'Vrijheden'
1270 staat op de keerzijde nog de Heilige afdwong van Karel de Grote. De al enkele
Magnus, als bisschop neergezeten, met als malen geciteerde Salomon, die sehrijft vanrandschrift de woorden: "ses MAGNUS uit de traditie van Oost-Friesland, waar de
DUX FRISONUM" (Heilige Magnus, aan- overlevering van Magnus als bisschopvoerder van de Friezen). Op het zegel van martelaar zuiverder bewaard is gebleven,
1313 is deze afbeelding verdwenen. Zo zou staat er verwonderd over, dat "sich die nieer een profaniseringsproces hebben derlandische-friesische Forsehung bis in
plaatsgevonden. De bisschop verdwijnt, de unser Iahrhundert hinein (de twintigste
ridderfiguur wordt zijn bovennatuurlijk ka- eeuw) vom Einfluss dieses und ahnlicher
rakter ontnomen en hij wordt een 'leibhaf- Gesehichtswerke (bedoeld zijn gesehiedtigen Friesen': de Friese held Magnus Forte- werken uit de zestiende eeuw, die de Magman. Men kan de ontwikkeling ook zien nus-Forteman-sage voortzetten) nicht hat
vanuit de vaandels met een heiligenafbeel- befreien konnen. Dies zeigt sich u.a. an den
ding die in de strijd werden meegevoerd. Versuehen, die Insehrift in den FriesenkirHet was de heilige, die de strijders aanvoer- che in Rom mit der Magnussage in Ubede en zege verleende.P
reinstimmung zu bringen".45 Als voorbeeld
Het proces van 'profanisering' werd vol- uit de jongste tijd noemt hij Van Buijtenen,
tooid in de Magnuskerren. Deze kerren waar deze sehrijft over Magnus in zijn werk
(keuren, wetten) begonnen met de sage uit 1953.46
De verwondering van de Oost-Fries zal
van de verovering van Rome, waarbij geno em de Magnus Forteman een vooraan- ongetwijfeld overslaan in verbazing, wanstaande rol speelde. Hij was met andere neer hij moet bemerken, dat niet alleen
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nog in de twintigste, maar zelfs nog in de
eenentwintigste eeuw het verhaal van
Magnus Forteman met hardnekkigheid
verteld wordt! In 2002 werd in Lazio namelijk herdacht, hoe in het jaar 252, 1750 jaar
daarvoor, de Heilige Magnus de marteldood was gestorven. Dit gedenkwaardige
feit was voor de Regio Lazio een reden om
enkele publicaties te verzorgen en de al genoemde opgravingen in de kerkruine van
de Magnusabdij bij Fondi te prornoten."?
De Friezenkerk heeft aan deze feestelijkheden zijn steentje bijgedragen door in dat
jaar op de zondag voorafgaande aan 19 augustus de liturgie in het teken van de medepatroon van de kerk te plaatsen. Rector Rud
Smit (rector van 1995-2003) preekte gloedvol over de heilige maar eindigde zijn
woord met een verrassende wending: "( ... )
vanuit de Friese geschiedenis zingt al eeuwen een verhaal rond dat er een grote Friese held is geweest, Magnus Forteman, die
de leider zou zijn geweest van dappere
Friese vechters die gevochten hebben om
de Saracenen uit de Sint Pieter te gooien.
Zou dat geen verklaring kunnen zijn voor
dat verhaal dat hier de H. Magnus ligt? Dat
men eerst gehoopt he eft dat deze Friese
Magnus kerkelijke erkenning zou krijgen,
maar dat later de heilige Magnus er overhe en geschoven is, omdat die Friese Magnus toch een maatje te klein was en posthuum hier in Rome toch zogezegd geen
poot aan de grond kreeg? ( ... ) Wie vieren we
nu eigenlijk vandaag? Die Italiaanse Magnus natuurlijk, een bisschop en martelaar ...
Maar het is goed daar het verhaal van de
Friese vechters voor de Sint Pieter aan vast
te blijven knopen, omdat het een heel bijzonder verhaal is uit de oudste christelijke
geschiedenis van ons land. Duizend jaar
voor de Zouaven voor de paus gingen vechten werd al door Friese kolonisten in Italie
een kleine kruistocht gehouden om de heilige plek van de Sint Pieter te bevrijden.v'
En bij de Friezen hoort Magnus Forteman:
er zijn onder de Friezen altijd van die aardige koptrekkers geweest, die door een muur
he en konden als het moest(. .. )"49
Een historicus zal al snel zeggen: dat kan
toch niet na alles wat er over Magnus onderzocht en gepubliceerd is! Maar geldt dat
ook voor een verhalenverteller of een prediker? Ligt het dan niet anders? Het verhaal
is te mooi om niet verteld te worden: dat er
onder de Friezen, die in 846 sneuvelden ter
verdediging van Rome en het graf van Pet-
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rus tegen de Saracenen een Magnus was,
die uitblonk temidden van de anderen. En
is het zo gek, dat hij Magnus zou hebben
geheten? J.H. Halbertsma schreefin 1866 in
zijn artikel over "De Friesche Kerk" al, dat in
die naam een oergermaanse naam verborgen zit.50
Zelfs zou de mogelijkheid bestaan kunnen hebben, dat niet zozeer Magnus-destrijder als een transformatie na de Heilige
kwam, maar dat er eerst Magnus-de-strijder was en dat daarna de Heilige Magnus
kwam: de 'eerlijke vinders' werden op de
terugtocht na de Puglia-reis getroffen door
de naamsovereenkomst van de heilige met
die van hun held, en daarom brachten ze
de heilige met deze naam naar hun kerk in
Rome en niet een heilige met een andere
naam.
En om het plaatje compleet te maken:
een element op de steen zou misschien op
Magnus Forteman kunnen slaan. Toen de
drie ridders op weg naar Friesland in Sutri
aankwamen, werd hen in een droomgezieht verteld, dat ze het lichaam naar Rome
terug moesten brengen. remand legde het
eens zo uit: waarom zou (het lichaam van)
een bisschop naar Rome terug 'willen'? Een
evangelieprediker was gewoon naar andere
gebieden te trekken en zou er geen moeite
mee gehad hebben naar verre landen gesleept te worden. Eerder kun je denken, dat
(het lichaam van) Magnus Forteman naar
Rome terug 'wilde': om begraven te worden
in de crypte uit solidariteit met zijn gesneuvelde strijdmakkers!
Tiemen Brouwer (1945) trad in bij de orde
der dominican en, studeerde filosofie te
Zwolle en theologie in Nijmegen (Albertinum). Na zijn priesterwijding was hij pastor in Nijmegen, Huissen, Utrecht en Tiel. In
1992 vertrok hij naar Rome om biechtvader
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Interieur Friezenkerk
in Rome met afbeeldingen van eerste heiligen
uit Nederland. [FolO:
Maikel Fransen]

in de pauselijke basiliek Santa Maria Maggiore te worden. Naast deze functie is hij
momenteel bestuurslid en een der voorgangers van de Friezenkerk in Rome. Adres:
Piazza S. Maria Maggiore 8, 00185 Roma,
Italia. e-mail: pensmm@libero.it
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men slechts blij zijn, dat de last van een pauselijk
Staat (toen bijna heel midden-Italie omvattend) er
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Derde ReLiC Symposium
De refogeschiedenis opnieuw bekeken:
Bevindelijk gereformeerden in de twintigste eeuw
Op vrijdag 24 november 2006 wordt aan de Vrije Universiteit Amsterdam een studiedag
gehouden onder de titel: 'De refogeschiedenis opnieuw bekeken' Een aantal wetenschappers belichten diverse facetten van de bevindelijk gereformeerden in de twintigsteeeuw.
De aanduiding van bevindelijk gereformeerden als een bepaalde groepering is
breed ingeburgerd. Veelal wordt aangenomen dat deze groep als pietistische richting
al eeuwenlang in de Nederlandse samenleving vertegenwoordigd is. Toch is er pas
sinds de laatste decennia sprake van culturele profilering via de zogeheten reformatorische zuil. Hoe komt het dat 'refo's' een herkenbare bevolkingsgroep vormen die bovendien in bepaalde regie's (de Bible Belt of Refoband) geconcentreerd zijn? Hoe kunnen de aan hen toegeschreven opvattingen sociologisch, theologisch en filosofisch
worden geduid? Vanuit diverse disciplines zullen nieuwe perspectieven worden geopend op de geschiedenis van de bevindelijk gereformeerden.
Het symposium wordt georganiseerd door ReLiC, het Centrum voor Nederlandse
Religiegeschiedenis aan de Vrije Universiteit. Inleider is Fred van Lieburg, hoogleraar
Geschiedenis van het Nederlands protestantisme en co-directeur van ReLiC. Overige
sprekers zijn Peter van Rooden, Gert van Klinken, Jan Dirk Snel, Jan Zwemer, John Exalto, Herman Paul, Bart Wallet en Maarten Wisse. Informatie op www.relic-vu.nl en aanmelding via relic@let.vu.nl,
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RECENSIE-ARTIKEL

Nieuwe loot aan de starn van een
christelijke naslagcultuur

George Harinck, Wim Berkelaar, Albert de
Vos en LodewijkWinkeler (red.), Christelijke Encyclopedie, 3 delen, Kampen [Kok]
2005 - 2026 p. - 90-4350-3509 - € 299,-.
Theo Clemens, Paul Klep,LodewijkWinkier
(red.),
Moeizame Katholieke cultuur.
Moderniteit in transitie. Opstellen voor
Jan Roes (1939-2003), Nijmegen [Valkhof
Pers] 2005. - 480 p. - ISBN 90-5625-199-6 € 32,50. In het bijzonder p.164-183: Theo
Clemens, 'Encyclopedieen als markeringspunten in de geschiedenis van katholiek
Nederland en Belgie'
Drukkersmerk uit 1640
met als randschrift 'Het
boecken maken heeft
gheen eynde'. Oit devies
siert de laatste pagina
van de Katholieke encyclopedie en gaat blijkbaar ook op voor de uitgever van de Christelijke
encyclopedie.

an de christelijke leescultuur in Nederland is onlosmakelijk ook een
christelijke naslagcultuur verbonden, die het meest pregnant tot uiting is gekomen in het bestaan van encyclopedieen
met een verschillende confessionele kleur.
Het verschijnsel van de encyclopedie, als
'omcirkeld' geleerdheidsideaal reeds in de
oudheid bekend, nam aan het begin van de

A
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twintigste eeuw een enorme vlucht. Daarbij werd de toon gezet door twee grote encyclopedieen (Winkeler Prins en Oosthoek), die een meer algemene of neutrale
toon hadden en pretendeerden de laatste
stand der wetenschap zo objectiefmogelijk
voor een breed publiek toegankelijk te maken. In het verzuilde Nederland kon een
confessionele reactie niet uitblijven. Vanuit
protestants-christelijke hoek verscheen bij
uitgeverij Kok in Kampen tussen 1925 tot
1929 een vijfdelige Christelijke Encyclopedie (met een supplement in 1931). Dit naslagwerk had een beperktere doelstelling
dan genoemde algemene naslagwerken,
aangezien aileen lemmata werden opgenomen die een relatie hadden met het christelijke leven. Hoewel de redactie aangafhet
gehele Nederlandse volk als doelgroep te
beschouwen, bleek uit de toon en onderwerpskeuze overduidelijk dat de encyclopedie toch vooral was bestemd voor protestanten.
Een vergelijkbaar katholiek initiatief liet
uiteraard niet lang op zich wachten. Daarbij pakten de samenstellers van de Katholieke encyclopedie het mete en veel groter
aan. Zij beperkten zich niet tot christelijke
termen, maar trachtten in de jaren 19331938 een compleet antwoord te bieden op
de algemene werken en hadden daarvoor
maarliefst 24 banden no dig. Leidende gedachte daarbij was "dat een katholiek aile
weten ontvangt in een specifiek geweten,
het katholieke, waar de synthese van aile
weten opgenomen wordt in onze levende
verhouding tot God". Meer dan de christelijke tegenhanger wilde de redactie met een
'groot-Nederlandse' benadering ook de
culturele band met het katholieke Belgie
naar voren laten komen. Als derde doelstelling werd beoogd via de encyclopedie een
nieuw verband te leggen tussen wetenschap en praktisch leven. Vandaar dat de
schrijvers zich in hun bijdragen niet beperkten tot uitieg, maar ook raad en richtsnoer wilden bieden aan de lezers. Het hele
project had bovenaleen emancipatorische
doelstelling, aangezien het eindresultaat
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de bevestiging diende op te leveren "van
het actief aandeel der katholieken in de
culturele ontplooiing van de gehele Nederlandsche stam",
De Christelijke en de Katholieke Encyclopedie kregen een brede spreiding onder
de aanhang van de respectieve denominaties. Na de TweedeWereldoorlog was de behoefte aan een dergelijke bundeling van
confessioneel gekleurde informatie nog
steeds groot. Nieuwe edities van beide werken konden dan ook niet uitblijven, al waren er weI verschuivingen in onderwerpskeuze en toonzetting waar te nemen. Theo
Clemens he eft in de vorig jaar verschenen
herdenkingsbundel voor Jan Roes laten
zien dat de tweede, nu 25 delen tellende katholieke uitgave (1949-1955) gekenmerkt
werd door een grotere openheid tegenover
andere confessionele richtingen. De Christelijke encyclopedie bleef met zijn 6 delen
(1956-1961) ook nu beperkter van opzet.
Toch gaf ook de redactie van dit opnieuw
bij Kok Kampen verschenen naslagwerk
blijk van een bredere blik. Sommige rubrieken, zoals arbeidersbeweging, sociologie
en zending, waren volgens haar uitvoeriger
behandeld vanuit de gedachte dat een encyclopedie "ook tot taak he eft voorlichting
te geven bij alles wat samenhangt met de
plaats van de mens in dit leven", De doelgroep is dit keer weI veel nadrukkelijker
omschreven: het moest een werk zijn "van
en voor het gehele protestantisme in Nederland".
Voor de klein ere beurs, huiselijk gebruik
en het snellere opzoekwerk verschenen er
midden jaren vijftig naast de twee grote
confessionele encyclopedieen ook een
aantal kleinere naslagwerken. Zo zag in
1955-1956 op initiatief van de augustijnen
een driedelige Encyclopaedie van het katholicisme het licht. Ook hierin is de groter
wordende openheid bespeurbaar, hetgeen
blijkt uit de wens van de redactie dat het
werk ook een informatiebron voor niet-katholieken zal zijn en de oecumenische beweging een dienst zal bewijzen. De openheid kent in die jaren echter nog weI zijn
beperkingen, zoals zelfs blijkt uit de 'neutrale' tweedelige Encyclopedie van het
Christendom, in 1955-1956 uitgegeven
door Eslevier/Winkler Prins. Hierin werden
de protestantse en katholieke thema's namelijk strikt gescheiden over de twee delen.
Tot slot was er het naslagwerk van A.M.
Heidt, dat in drie drukken (1955, 1963 en
1968) verscheen onder de titel Catholica.
De samensteller laat nadrukkelijk weten
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dat het voor hem niet mogelijk is geweest
een algemene christelijke encyclopedie te
maken. "Daarvoor lopen de leerstellige opvattingen van de verschillende kerken te
veel uiteen", aldus Heidt, en het was absoluut niet zijn bedoeling "een gezichtsloos,
algemeen christendom te presenteren, wat
men hieronder ook moge verstaan",
Na deze hausse aan naslagwerken in de
jaren vijftig van de vorige eeuw en met de
geleidelijk inzettende ontzuilingsprocessen leek het te zijn gedaan met de confessioneel gekleurde naslagcultuur. Er kwam
geen nieuw katholiek naslagwerk meer bij
en van zijn christelijke tegenhanger verscheen in 1977 alleen een fotografische
herdruk. Aan gekleurdheid in deze vorm
van informatieverschaffing bestond blijkbaar geen behoefte meer. Met de doorzettende ontkerkelijking en teloorgang van
kennis over begrippen die voorheen voor
gelovigen zo vanzelfsprekend waren dat ze
geen nadere uitleg behoeften, groeide echter weI de behoefte aan kennis over het
christendom als cultuur. Dit door Heidt
nog smalend als "gezichtsloos christendom" aangeduid cultuurbegrip gaf een
nieuwe impuls aan de verschijning van
confessionele naslagwerken. Zo bespeurde
Matthieu Spiertz, hoogleraar in de geschiedenis van het Nederlands katholicisme in
Nijmegen en voorganger van Jan Roes, een
dermate grote onwetendheid onder zijn
studenten, dat hij in 1998 een naslagwerk
uitgaf onder de titel Van aartsbisschop tot
Zonnelied. Sleutels tot het katholiek elfgoed.
Thans is ook uitgeverij Kok in Kampen
in dit gat gedoken met de uitgave van een
driedelige Christelijke encyclopedie. Titel
en uitgever zijn identiek aan de twee eerdere protestantse encyclopedieen en de redactie presenteert het werk dan ook nadrukkelijk als een derde editie van dit
naslagwerk. Maar zij benadrukt tevens dat
opzet en inhoud van het werk wezenlijk anders zijn dan bij zijn voorgangers. Uit de
criteria voor de keuze van de thema's moet
dit blijken. De auteurs (meer dan 250) hebben als richtlijnen meegekregen dat de
lemmata zakelijker en bondiger dan vroeger moesten zijn en objectiever, dus geen
propaganda, verdediging of verbetering
van het christendom mochten bevatten.
Het christendom diende prim air als cultureel verschijnsel benaderd te worden,
waarbij het accent op de huidige presentie
diende te liggen en niet op de traditie. Het
zwaartepunt van de aandacht zou moeten
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liggen bij het christendom van de laatste
twee eeuwen en op het Nederlandse taalgebied. Buitenlandse thema's zijn alleen
opgenomen als ze relevant zijn voor het
Nederlandse christendom. Hetzelfde geldt
voor de behandeling van andere religies en
religieuze uitingen in Nederland. Als doelgroep moesten de schrijvers christenen
(protestanten en katholieken) en nietchristenen voor ogen te houden, met het
niveau van de ge'interesseerde krantenlezero
Met de nieuwe en oude (2de druk)
Christelijke en de Katholieke Encyclopedie
(2de druk) in de boekenkast was het verleidelijk een klein vergelijkend onderzoek te
do en, om te zien hoe anders en eigentijds
het nieuwe naslagwerk is. Daarbij heb ik
mij beperkt tot de letter A. Van de 177 therna's met die beginletter in het nieuwe naslagwerk zijn er 120 ook al te vinden in zijn
directe voorganger en zelfs 129 in haar katholieke pendant. Voor een encyclopedie
die een halve eeuw later verschijnt en
waarvan de redactie zich zegt toe te spitsen
op de laatste eeuwen mag dit toch een opmerkelijke overlapping genoemd worden.
De getallen zeggen natuurlijk niets over de
inhoud van de lemmata. Een nieuwe tijd
geeft uiteraard ook dikwijls een nieuwe inkleuring of invulling aan oudere begrippen,
hetgeen duidelijk wordt bij thema's als
Abortus provocatus, Apartheid en Antisemitisme. Voor een groot deel van de in de
nieuwe encyclopedie is dit echter niet het
geval. Er is een veelheid aan begrippen opgenomen uit bijvoorbeeld de kerkelijke
bouwkunst, de liturgie en het kerkelijk jaar
waarvan de omschrijving redelijk vaststaat
en die bovendien ook in elk ander woordenboek ofkleiner naslagwerk terug te vinden is. Bovendien is de redactie hierin niet
consequent geweest, want het kost weinig
moeite om in dit genre nog talrijke andere
term en te bedenken, zoals Ablutiekelk,
Acoliet en Anaphora.
Het is niet te gewaagd te veronderstellen
dat binnen de redactie felle debatten gevoerd zijn over welke term, persoon of
voorwerp wei of juist niet een beschrijving
waard was en met welke omvang. Dat geldt
met name voor thema's uit een verder wegliggend verleden. Waarom bijvoorbeeld wei
plaats ingeruimd voor Menso Alting en Rudolph Agricola, maar niet voor paus Alexander VII (van belang voor het jansenisme in
Nederland) Arent Cornelisz (gereforrneerde kerkbouwer uit de zestiende eeuw) of de
hagenprediker Arent de Mandemacker? En
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als er al plaats is ingeruimd voor dergelijke
personen uit de middeleeuwen of vroegmoderne tijd, is de tekst - overigens geheel
conform de richtlijn van de redactie - zakelijk en doorgaans zeer beknopt. De snelle
naslagpleger is voor verdere informatie dan
aangewezen op literatuurverwijzing, die
doorgaans summier is, soms uitgebreid en
een andere keer weer geheel ontbreekt. En
wat is dan de meerwaarde om bijvoorbeeld
een invloedrijk denker als Coornhert na te
slaan, als niet eens in enkele woorden gerefereerd wordt aan zijn debatten met de calvinisten of zijn inzet voor verbetering van
het lot van de gevangenen? En waarom is in
deze derde editie plotseling geen aandacht
meer besteed aan de invloedrijke islamitische denker Averroes, terwijl de islam meer
dan ooit in het brandpunt van de belangstelling staat? Deze beperkte blik gaat overigens ook op voor deze tijd, want aan een
moderne bruggenbouwer tussen christendom en islam, dominee Jan Siomp, is evenmin een lemma gewijd.
Bestudering van alleen al de A leverde
nog tal van opmerkelijke andere verschillen op tussen de drie naslagwerken. De
naam Austin Friars associeert elke rechtgeaarde protestant uiteraard onmiddellijk
met het onderkomen van de Nederlandse
vluchtelingenkerk in Londen, maar de gebruiker van de Christelijke encyclopedie
komt aileen te weten dat het een augustijner bedelorde is. De Admissiegelden, grote
sommen geld die priesters ten tijde van de
Republiek moesten betalen om oogluikend
aan het werk te mogen, worden in beide
edities liever verzwegen. Pijnlijke herinneringen waren er mogelijk ook debet aan dat
de oude Christelijke encyclopedie aan Auschwitz voorbijging, een omissie die de samenstellers van de nieuwe editie gelukkig
hebben hersteld. Hans Janssen, auteur van
het veelbesproken boek over de christelijke
theologie na Auschwitz, krijgt daarentegen
weer geen afzonderlijke aandacht. Een opvallend gemis in de nieuwe editie is verder
de Altreformierte Kirche in Niedersachsen,
met gemeenten in het graafschap Bentheim en Ost-Friesland, die tot 2004 deel
heeft uitgemaakt van de Gereformeerde
Kerken in Nederland. En dan heb ik het nog
niet eens over andere letters gehad, want
dan zou ik het moeten hebben over het
ontbreken van een lemma over Jan Roes,
maar gelukkig wordt hij wei genoemd onder 'zijn' Katholiek Documentatie Centrum
(KDC). En dan zou ik helemaal moeten klagen over het ontbreken van de Vereniging
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voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, terwijl
onze Friese zustervereniging Folk en Tsjerke wei een bespreking heeft gekregen ...
Met dit alles is zeker niet gezegd dat de
nieuwe christelijke encyclopedie geen
waarde heeft. Er staan vele gecornprirneerde maar toch gedegen bijdragen in over
uiteenlopende begrippen en vraagstukken,
die de gebruiker snel inzicht biedt en op
weg helpt zander dat hij hiervoor hele
boekwerken hoeft door te lezen. De keuze
van de thema's geeft tevens een aardig
beeld welke christelijke thema's in deze tijd
belangrijk gevonden worden, waarmee de
encyclopedie net als zijn voorganger ook

een spiegel van een tijdperk is. Doordat gekozen is voor het aloude middel van het
boek is het tegelijk ook een gestold beeld.
Als het een digitaal bestand geweest zou
zijn, in de vorm van christelijke Wikepedia,
zouden er - zoals we zagen - nog vele begrippen toegevoegd en uitgebreid kunnen
worden, maar dan zou het beeld fiuYde blijyen. Wat mij betreft had de redactie echter
wei veel sterker mogen vasthouden aan de
moderne tijd als uitgangspunt. Dan was
het beeld veel scherper geworden en de
bruikbaarheid dienovereenkomstig grater.
Paul H.A.M. Abels

Studiedag basiliek O.L. Vrouw
van het H.Hart te Sittard
Op 3 november 2006 zal in Sittard een studiedag plaatsvinden naar de cultus van Onze Lieve Vrauw van het Heilig Hart. Deze devotie werd in 1866 in Sittard gemtroduceerd en groeide in een mum van tijd uit tot een grate bedevaartcultus. Praminente
bewijzen daarvan zijn de neogotische bedevaartkerk en het zogenaamde Mariapark.
De bedevaartkerk werd in 1883 verheven tot basilica minor en was daarmee de eerste
kerk in Nederland die deze titel verwierf. Cultus en kerk zijn uniek en verdienen uitgebreid, vernieuwend en multidisciplinair onderzoek naar hun beider ontstaan, alsmede naar hun positie in een internationale context.
Het wetenschappelijke onderzoek staat onder supervisie van het Huizinga Instituut
te Amsterdam, het Meertens Instituut te Amsterdam, Christelijk Cultureel Erfgoed
(Radboud Universiteit Nijmegen) en de Comrnissie Kerkgeschiedenis van Limburgs
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG). Het stadsarchief Sittard-Geleen
en de Aartsbraederschap van O.L. Vrauw van het H. Hart spelen een belangrijke 011dersteunende en faciliterende rol,
De studiedag op 3 november wordt georganiseerd door de Comrnissie Kerkgeschiedenis van LGOG i.s.m. de Aartsbroederschap en het StadsarchiefSittard-Geleen. Inleiders en sprekers zijn prof. dr. P. Post (Universiteitvan Tilburg), dr. P.J. Margry (Meertens
Instituut Amsterdam), dr. Ch. Capsers (Radboud Universiteit Nijmegen), dr. Antoine
Jacobs (Radboud Universiteit Nijmegen), dr. W. Cortjaens (Berlijn). Th. Aerts MSC
(Antwerpen), dr. H. Geybels (Katholieke Universiteit Leuven). De studiedag is de opmaat voor een rond 2008 te verschijnen publicatie. Als U interesse hebt de studiedag
bij te wonen, kunt U dat kenbaar maken door een bericht met Uw naam en adres te
zenden aan LGOG, t.a.v. Commissie Kerkgeschiedenis, Postbus 83, 6200 AB Maastricht of naar info@lgog.nl o.v.v. Studiedag basiliek. Wij zenden U dan tijdig een inschrijfformulier en programma.
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Steun over de grens.
Een voorbeeld van hulp vanuit de gereformeerde kerk in de
Republiek aan noodlijdende zustergemeenten in het buitenland
circa 1660
H.tenBoom
n het tegenwoordige Duitsland ligt niet
ver van de Nederlandse grens op de lijn
van Roermond naar Mtlnchengladbach
het plaatsje Waldniel, thans gemeente Schwalmtal. In het archief van de reformierte
Kirchengemeinde aldaar bevinden zich
stukken over een collectereis die twee gevolmachtigden van de gemeente in de jaren 1664 en 1665 hebben gemaakt.! Zij begonnen hun tocht langs de omliggende
plaatsen, trokken de Rijn over naar het gebied achter Diisseldorf en Oberhausen,
collecteerden overal binnen het territoriurn van hun eigen kerkverband bij de 'huisgenoten des geloofs' en reisden vervolgens
naar de Nederlanden. Ze startten in juni
1664, voorzien van de gelaafsbrieven van
de Waldnieler kerkenraad en van de kort tevoren gehouden Generalsynode van hun
kerk, de reformierte Kirchevan Iulich-BergKleef-Mark en besloten hun reis in november 1665 met de afdracht van hun collecte
in Waldniel. Het is de bedoeling van deze
bijdrage, een voorbeeld te geven van de
hulp die vanuit de gereformeerde kerk in
de Republiek werd geboden aan noodlijdende geloofsgenoten tot uitbreiding en
instandhouding van de 'waren Christelijke
gereformeerde religie'.Over de omvang van
de steun die in het algemeen in de zeventiende en achttiende eeuw aan buitenlandse gemeenten werd gegeven, bijvoorbeeld
in de Palts, aan de Waldenzen en niet te vergeten in Pennsylvanie, wordt hier niet uitvoerig ingegaan.f Wei willen we laten zien
op welke krachtige steun van de overheid
de gereformeerde kerk in die periode kon
rekenen.

I

Het collecteboekje dat de twee broeders
hebben ingeleverd bevat 54 beschreven
bladen in octavoformaat, dus 108 kleine
bladzijden. AI is de volgorde van de aantekeningen niet helemaal chronologisch,
toch kan men een beeld krijgen van de route die ze hebben gevolgd. Omdat het deels
ging door het bergland over de Rijn, deels
over de rivieren binnen de Republiek, te

82

paard of per koets, per boot of per trekschuit, vorderde men langzaam, vandaar
de lange tijd. Van de ongemakken onderweg moet men zich ook geen te gemakkelijke voorstelling maken. De twee kwamen
echter tot Kampen langs de Ilssel, tot Dordrecht langs de Waal en Merwede, en ten
slotte via Rotterdam, Den Haag, en Amsterdam tot Utrecht wellicht via de trekschuit.
De reiskosten werden (deels?) door een
Dordtse gastheer betaald."
De politieke en kerkelijke achtergrond
We schrijven 1664. De vrede van Miinster
en Osnabriick had in 1648 een einde gemaakt aan 'onze' Tachtigjarige Oorlog en de
Dertigjarige Oorlog in Duitsland. Bij ons
was de Gouden Eeuw op zijn hoogtepunt
en ook in Duitsland had de politieke en
economische toestand zich gestabiliseerd.
De landsgrenzen tussen de Republiek en de
Duitse staatjes waren voorlopig getrokken.
Waldniellag in het hertogdom Iiilich (Gulik) IBerg/Kleef/Mark, dat zich links en
rechts van de Rijn had uitgestrekt, zuidelijk
van de Achterhoek, langs de 'Nederlandse'
en 'Belgische' grens tot de Ahr, oostelijk tot
Hamm en Soest.? Het was ontstaan to en de
twee hertogdommen
Jiilich/Berg
en
KleeflMark in 1521 waren verenigd onder
de hertog van Iulich, maar weer uiteengevallen toen zijn laatste nakomeling in 1609
was overleden. Kleef en Mark vielen door
vererving toe aan de keurvorst van Brandenburg, Iulich en Berg aan een paltsgraaf
uit de linie Pfalz-Neuburg. Beide vorsten
waren evangelisch-luthers. In de regelingen bij het verdrag dat zij met elkaar sloten
werd bepaald dat drie confessies in beider
gebieden vrij hun geloof mochten uitoefenen, te weten de katholieken, de luthersen
en de gereformeerden, dit in tegenstelling
tot de Religionsfriede van Augsburg (1555)
waar voor de Duitse landen besloten was
dat iedere vorst zijn eigen religie mocht kiezen en dat zijn onderdanen verplicht waren hem daarin te volgen.
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In het hele gebied van de nieuwe landsheren waren naast lutherse en katholieke
een groot aantal gereformeerde gemeenten, die nu de garantie kregen dat zij in geweten hun eigen geloof mochten belijden
en ook in het openbaar mochten uitoefenen. Daarop hielden de gereformeerden in
de terri tori a een gezamenlijke Generalsynode te Duisburg (1610). Daar werd een
soort van kerkorde vastgesteld die terugging op de bepalingen van het Convent van
Wezel in 1568 en de kerkorde van Emden
uit 1571. De kerken in het land van Gulik
werden ingedeeld in drie classes onder een
Prouincialsynode, Waldniellag in de derde
classis.> De tijd van de 'kerken onder het
kruis' leek voorbij te zijn, vrije ontplooiing,
nieuwe bouw van kerken en scholen, uitbrei ding van de predikantsplaatsen lagen
in het verschiet.
De vreugde was echter van korte duur.
De Paltsgraaf, vorst van Gulik en Berg, ging
in 1614 over tot de Rooms-Katholieke Kerk
terwijl de keurvorst van Brandenburg tot
de gereformeerde confessie overging. In
1614sloten beide vorsten een nieuwe overeenkomst waarbij de vrijheid van godsdienst weer werd vastgelegd. Zo is het wei
begrijpelijk dat de particuliere synode van
Zuid-Holland, in 1620 te Gouda bijeen, op
advies van de Gelderse gedeputeerden oordeelde dat de kerken in het land van Gulik
en Kleef niet beschouwd dienden te worden als kerken onder het kruisf Zij hadden
geen ondersteuning no dig aangezien zij
zich ingeval van nood konden wenden tot
hun eigen kerkenraden, classicale vergaderingen, synodes en overhe den. Formeel
mocht dit alles zo zijn, de praktijk was anders. De katholieke regering van Gulik was,
mede met behulp van de Spanjaarden die
vanwege het Twaalfjarig Bestand met de
Republiek de handen vrij hadden en Wezel
in 1614 veroverden, een willig werktuig van
de Contrareformatie. Allerlei chicanes tegen de gereformeerden vonden plaats. Uitbreiding van het aantal gemeenten werd
niet toegestaan. De bouw van nieuwe kerken werd tegengehouden. Klokken mochten niet worden geluid, samenkomsten
werden bemoeilijkt, aan predikanten werd
de toegang tot Gulik ontzegd. Feitelijk waren de gemeenten opnieuw toch weer 'kerken onder het kruis' geworden.
In 1666 werd opnieuw een overeenkomst gesloten tussen de regeringen van
Kleef/Mark (Reformiert) en Gulik/Berg (katholiek) waarbij de status quo van 1624wat
betreft het houden van kerkdiensten en het

TNK JG.

9 (2006)

bezit van gebouwen als uitgangspunt werd
genomen. Waldniel liet er, vooruitlopend
op de bekrachtiging van de regeling in
1673, geen gras over groeien en to en de eigenaars van de gehuurde woning waar hun
kerkdiensten werden gehouden de huur
opzegden omdat het huis verkocht moest
worden, was de kerkenraad al bezig gelden
in te zamelen voor de bouw van een kerk.
Als enige beperking werd opgelegd, dat de
ene religie geen hinder mocht ondervinden
van de godsdienstoefeningen van de andere. Dit kwam er bijvoorbeeld op neer dat de
kerkgebouwen niet in elkaars nabijheid
mochten liggen. Bovendien had de praktijk
geleerd dat timmeren aan de weg licht aanstoot kon geven zodat men beter niet op
een prominente plaats kon bouwen.?
De kerkenraad maakte haar voornemen
via de classicale vergadering aanhangig bij
de provinciale synode van de Gulikse kerken te Sittard (dat to en nog niet 'Nederlands' was) van 1664. Deze gaf haar goedkeuring en zoals gezegd een aanbeveling
voor de twee collectanten om bij hun bezoeken te tonen." Op de classicale vergadering van de derde Gulikse classis te Rheydt
in 1668 heet het dan dat de gemeente van
Waldniel een Predigthaus heeft gebouwd
dat bijna voltooid is. Daarmee was voorlopig het beoogde doel bereikt.
De collectereis
We willen nu aan de hand van het collecteboekje trachten, tot een analyse van deze
inzamelingsactie te komen. We geven er
ons rekenschap van in welke territoria er
werd gecollecteerd en in welke volgorde
van plaatsen om de reisroute te reconstrueren. Vervolgens is het interessant te zien
wie voor een gift werden benaderd hoge

Interieur van de
Reformierte Kirche
van Waldniel

Omslag van het collecteboekje waarin de gevolgmachtigden van
Waldniel aile tijdens
hun reis ontvangen
schenkingen
zet noteerden.

nauwge-

overheden, kerkelijke lichamen en aanzienlijke particulieren. Hoeveel werd er gegeven, in welke muntsoort, wat was to en de
waarde van de munt? Dan is daar de vraag
hoe de 'Nederlandse' synoden in het algemeen op de aanvragen uit het buitenland
en op die van Waldniel in het bijzonder
hebben gereageerd, waarbij de presbyteriaIe structuur van de Gereformeerde Kerk
een belangrijke rol speelt. De vraag ten
slotte, hoe de overheid in de Republiek zich
in concreto opstelde waar het ging om het
handhaven van de 'enige ware Christelijke
gereformeerde religie' in het vorstendom
Gulik/Berg willen we in een afzonderlijk
paragraafje bezien. Het gaat hierbij om een
sprekend staaltje van haar optreden als
'voedsterheer' van de kerk langs diplomatiekeweg.

grensgebied met de Republiek in plaatsen
die toen nog 'Duits' waren zoals Huissen en
Zevenaar en vervolgens in de Achterhoek
in Doetinchem en Zutphen." Ze vervolgden
hun reis langs de Ilssel: Deventer, Kampen,
Zwolle, Hattem, Arnhem en vandaar naar
Nijmegen. Via Grave ging het langs de Maas
stroomafwaarts naar Batenburg en Zaltbommel om langs de Waal en Merwede
hun tocht voort te zetten naar Gorinchem
en Dordrecht, waar ze 20 januari 1665 zijn
aangekomen. Ze waren toen al een half jaar
onderweg geweest en hadden nu hun belangrijkste reisdoel bereikt: in Holland zat
immers het grate kapitaal. Nu ging het
voort via Giessen-Oudekerk, Ilselmonde,
Rotterdam, Delfshaven, Delft eerst naar
Den Haag en vervolgens naar Haarlem
(Lei den niet) , Amsterdam en ten slotte naar
Utrecht, waar ze tot oktober 1665 bleven.
Daarna ging het huiswaarts.
Het resultaat van de reis

We komen nu tot de vraag: welke personen
en instanties zoals kerken, armenfondsen,
gilden, predikanten en ander notabelen hebben onze collectanten bezocht en met welk
resultaat? In het kader van dit artikel gaan we
voorbij aan de actie ondernomen in het tegenwoordige Duitsland afgezienvan een geval, helemaal aan het begin van het boekje.
Om het goede voorbeeld te geven schonk de
regering van het hertogdom Kleef/Mark, dat
stond onder de gereformeerde keurvorst van
Brandenburg, veertig rijksdaalders.
In de Republiek vinden we de volgende colHet boekje begint zoals al gezegd met een leges van Staat: de Staten-Generaal die bij reaanbeveling van de pastor loci van Wald- solutie van 5 februari 1665besloten 200 gulniel, waarin hij de "Prediger und Vorsteher den te schenken, de Raad van State met 50
aller Gemeinden des vereinigten Fiirsten- gulden, de Gedeputeerden Raden van de
Staten van Holland en West-Friesland met 13
thumbs wie auch andere gutherzigen
gulden. In Gelderland kwamen daarbij: de
Christen unserer wahren religion zugethan"
oproept iets bij te dragen waarvoor God Staten van Gelre en Zutphen, de Rekenka"desto reicher einem jeglichen Segnen wol- mer, en het kwartier van Nijmegen met rele und dermal eins ihnen die ewige himmli- spectievelijk 12, 13 en 14 gulden. De belassche Freude und Seligkeit verleihe", Onder- tingkantoren die de in- en uitvoerrechten
tekend Ilsbrand Celesius, 30 juni 1664. Het aan de grens inden in Gennep, Grave en Zaltbesluit van de synode van Sittard moest bommel (tol) gaven kleinere bedragen, evenoveral desgewenst worden getoond. Op 3 als de Admiraliteit op de Maas in Rotterdam.
juli 1664 startten de broeders in hun buurEen aantal stadsbesturen tekende evengemeente Rheydt en reisden vervolgens eens in voor sommen van gemiddeld 5 guldoor de gereformeerde gemeenten van de den. We noteren: Doetinchem, Zutphen,
beide vorstendommen, van Sittard tot Deventer, Zwolle, Kampen, Hattem, NijmeSoest, van Gulik tot Emmerik, in Dussel- gen, Zevenaar, Grave, Gennep, Tiel en Zaltdorf en Xanten tot een uitstapje naar Bent- bommel. Onder de diaconieen vinden we
heim en Burgsteinfurt toe. Ze bereisden dit Lobith, Kuik, Huissen, Doetinchem, Doesgebied in de maanden juli-november 1664. burg, Grave, Ravenstein, Gorinchem, Tiel,
In december vindt men hen dan in het Ilsselmonde, Dordrecht, Den Haag, Sche-
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veningen, Utrecht, Bredevoort, Groenlo,
Aalten en Zelhem. De bijdragen varieerden, maar kwamen niet boven de 10 gulden.
Ook enkele kerkenraden deden een flinke duit in het zakje: Batenburg, Utrecht,
Dordrecht en Delfshaven, waarbij Dordrecht en Utrecht met respectievelijk 19 en
20 gulden eruit springen. Enkele classic ale
vergaderingen tekenden in: Amsterdam
met 40 gulden en Overbetuwe met 10 gulden. Ook de Waalse kerken van Amsterdam
en Den Haag deden mee met 4 ducatons
(13 gulden). Uit de fondsen van lokale (niet
gereformeerde) armenzorg en gilden uit
Zutphen, Zwolle, Zaltbommel en Utrecht
kwamen gelden binnen en het college van
'duytsche proponenten' te Dordrecht (een
soort seminarie voor predikanten die naar
de Duitstalige kolonisten in Pennsylvanie
zouden worden uitgezonden) gaf 20 gulden.!" Van de particuliere schenkers vermelden we acht predikanten (tegenover 33
in het Duitse gebied waar gecollecteerd
was!) en een aantal aanzienlijke en vermogende personen zoals de douairiere prinses
van Oranje (Amalia van Solms) met uit haar
hofhouding de gravin Dohna, ieder voor 6
gulden, de prins van Oranje (de later stadhouder Willem III) voor 50 gulden, de ritme ester van zijn garde Buat en een aantal
andere hofdignitarissen en notabelen uit
Den Haag met namen als van Wassenaar en
van Beverweert; samen goed voor enige
honderden guldens. In Amsterdam schonk
eveneens een aantal sympathisanten uit
het stadsbestuur en de zakenwereld met
namen als De Geer, van Beaumont, Lestevenon, Six van Chandelier en admiraal De
Ruyter met royale hand een bijdrage.
De actie van de twee collectanten bracht bij
elkaar ruim 2.500 gulden op. De reele waarde daarvan voor de mensen van to en is
moeilijk precies te schatten. Wat waren de
prijzen, wat was de koopkracht, hoe was
het bestedingpatroon, welke voorwerpen
gebruikte men in die tijd? Enkele aanknopingspunten staan ons ter beschikking, bijvoorbeeld lijsten van de ondersteuning uit
circa 1670 door de diaconie van Tiel, in tijd
en plaats dus enigszins vergelijkbaar. Een
paar schoenen kostte to en tussen de anderhalf en twee gulden, een hemd een gulden. Een vroedvrouw rekende voor een bevalling twee gulden, een doodgraver voor
het delven van een kindergraf acht stuivers
en een kar zand kostte zes stulvers.l!
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Hulp op hoger niveau: de landelijke kerk
Aan het begin van dit artikel stelden we niet
te willen ingaan op de hulp die in het algeme en vanuit de gereformeerde kerk in de
Republiek aan behoeftige gemeenten in
het buitenland werd geboden. Het is echter
noodzakelijk en gelukkig oak mogelijk
hierover toch iets te zeggen omdat, ongeveer in de jaren van de Waldnieler collectereis, speciaal hulp aan het Gulikerland bij
de besluiten van de provinciale synodes
wordt genoemd.
In Dordrecht waren de twee collectanten bijzonder hartelijk ontvangen. Tientallen particulieren en verscheidene instanties hadden een milde gift geschonken,
maar er was meer. Een van de Dordtse predikanten, Jacobus Lydius, had een nieuwe
aanbevelingsbrief ontvangen van de predikant van Waldniel, getekend 9 maart 1665,
en ging hiermee aan het werk. Hij vertaalde
een rekwest om steun voor de particuliere
synode van Zuid- Holland dat hij op de vergadering van juli 1665 als praeses voorlas.
Daar werd besloten dit verzoek aan de classicale vergaderingen en gemeenten en aan
de zogenaamde correspondenten van de
andere provinciale synodes ter aanbeveling
in hun eigen ressort mee te geven 'opdat
het (verzoek) effect zou sorteren.' Men
dient hierbij te bedenken dat de synodes
vanouds niet over een eigen budget beschikten en landelijke kassen waren er helemaal niet. Ze konden in feite niet meer
doen dan de afgevaardigden op het hart
drukken om na terugkeer op hun thuishaven de trom te roeren.V Aileen voor noodlijdende kerken en personen bestond er
midden zeventiende eeuw een 'fons caritatis' (bron van liefdadigheid), een fonds dat
in 1662 op de particuliere synode van Brielle was gereorganiseerd. Iedere predikant
werd geacht elk jaar een gulden voor dit
fonds naar de vergadering mee te brengen.
Bij het uiteengaan droegen speciale gedeputeerden zorg voor de goede besteding
van het geld. Op de vergadering van 1664 te
Woerden werd een lijst van 25 projecten
vastgesteld die voor steun in aanmerking
kwamen waaronder acht buiten de Republiek, onder andere twee in Gulikerland.
Het verzoek van Waldniel, dat Lydius op
de particuliere synode had voorgelegd, had
tot resultaat dat het aan de lijst van 1664
werd toegevoegd. In de daarop volgende
jaren wordt het dan ook regelmatig genoemd. Op de vergadering van 1666 te
Dordrecht bijvoorbeeld werd besloten een
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hun eigen territoir maar buiten de Republiek in het geding was!15 In concreto
moest de vorst zorg dragen voor het herstellen van de gemeenten in het bezit van
een "predickhuys" of andere plaatsen waar
ze hun godsdienstoefeningen plachten te
houden en verder verhinderen dat plaatselijke autoriteiten aan predikanten van elders de toegang tot de stad weigerden. De
keurvorst/aartsbisschop van Keulen kreeg
een schrijven van dezelfde strekking. Beide
heren antwoordden dat zij van niets wisten
en bewijzen wilden zien. Vooralsnog naHulp op hoger niveau: de overheid
men ze aan dat er geen onregelmatigheden
Een kleine zijsprong. Als illustratie voor de plaats vonden.
De problemen namen daarna eerder toe
houding van de overheid in dezen, niet direct in de zaak van Waldniel maar be- dan af. Op de synode van Zuid - Holland van
1661 komt de predikant van Gulik zelf klatreffende de steun voor de gereformeerde
gemeenten in het vorstendom Gulik/Berg gen dat de nood van de kerken groter is dan
voorheen. Men overlegde om opnieuw
dient het volgende. Hierbij moet worden
vooropgesteld dat volgens de oude gerefor- voorstellig te worden bij de hoge overheid,
meerde belijdenissen de overheid de taak maar in 1662 werd besloten dit niet te
had "de hand te houden aan de heilige doen. Via de wandelgangen had men intuskerkdienst, te weren en uit te roeien aile af- sen begrepen dat het niet opportuun was
goderij en valse godsdienst, C ••• ) het Ko- to en op deze zaak door te gaan. In plaats
daarvan werd besloten de nood van de geninkrijk van Iezus Chistus te doen vorderen
en hetWoord des Evangelies overal te doen meenten in Gulikerland verder bij de eigen
prediken." Deze taak waaraan in de Repu- classes te recommanderen. Op de volgende
bliek de kerk steeds weer de overheid her- synodevergaderingen worden ze regelmatig onder de aandacht gebracht en, zoals
innerde, hebben de Staten van de gewesten
we hebben gezien, vanaf 1665 is Waldniel
en de Staten-Generaal, zij het soms met te
genzin, uitgevoerd.l"
aan de lijst van de te ondersteunen geme en ten uit de 'fons charita tis' toegeReeds in 1657 besloot de synode van Zuid- voegd. Wat de chicanes van de kant van de
Holland een betoog op te stellen over de er- overheid betreft: toen het kerkje in 1668 bijbarmelijke staat van de gereformeerde ker- na was afgebouwd ontving de gereformeerken in Gulik en Berg en dit, gesteund door de gemeente het bevel onmiddellijk de
de andere provinciale synodes, via de bouw stil te leggen en daarin geen diensten
raadspensionaris Iohan de Witt in te die- te houden, hoewel het met toestemming
nen bij de Staten van Holland met het ver- van de autoriteiten was opgetrokken. Pas
zoek passende diplomatieke stappen te on- toen in 1682 aanvullende regelingen tot de
dernemen. Dit werkte want in 1658 werd uitvoering van de overeenkomsten van
op de synodevergadering te Leiden bericht
1666 en 1672 waren getekend, werden de
dat de Staten van Holland na onderzoek al werkzaamheden hervat en werd de kerkin januari de zaak voor de Staten-Generaal bouw voltooid.
hadden gebracht. Deze hadden zich intussen tot de Landesherr, de vorst van Pfalz- Besluit
Neuburg, gewend en hem gesommeerd
een eind te maken aan de chicanes tegen Hoe ging het na de geslaagde collectereis
de gereformeerden in zijn gebied. Bij het verder met de bouw van een kerk voor
verdrag van Xanten van 1614, waar de ver- Waldniel? De opbrengst was nog niet voldeling van het oude hertogdom Kleef was doende voor de algehele voltooiing en ingeregeld, was immers ook de clausule op- richting want in 1669 werd opnieuw een
genomen dat aan de gereformeerden vrij- reis ondernomen, weer met een aanbeveheid voor de uitoefening van hun religie ling van de kerkenraad en met toestemwas toegestaan en de Staten-Generaal had- ming van de keurvorst van Brandenburg
den zich ertoe verplicht op de naleving van voor collecteren binnen zijn gebied
deze bepaling toe te zien. Een opmerkelijke
Kleef/Mark. Hij deed zelf opnieuw een
stap nu de godsdienstvrijheid niet binnen schenking van 100 rijksdaalders. In Maas-

bedrag van 22 gulden uit de 'fons caritatis'
aan Waldniel toe te kennen en het jaar erna
leverde Lydius die met de overbrenging belast was geweest de kwitantie voor ontvangst, getekend door de Waldnieler kerkenraad, in op de synode te Delft. Uiteraard
betekenden deze besluiten een stevige
steun in de rug voor de twee collectanten
bij het laatste deel van hun reis en werkzaamheden te Amsterdam en Utrecht van
augustus tot november 1665.13
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tricht werd in 1670 een bedrag van 100 gulden ingezameld en mete en werden daarvan ter plaatse 1600 voet blauwe plavuizen
voor de vloer van de kerk gekocht. Het geld
was echter niet voldoende en de rest was in
1677 nog niet afbetaald.I"
In 1705 horen we nog een keer van achterstelling van de gereformeerden in Gulik/Berg ten opzichte van de katholieken,
maar de keurvorst van Brandenburg (intussen koning van Pruisen als Frederik 1)
maakte daar krachtdadig een eind aan.
Daarop liet in 1707 de gemeente van Waldniel een dakruiter op het kerkje plaatsen
met een kleine torenklok, gegoten in Amsterdam en geschonken door de Nederlandse kerk. In 1728 werd aan de openbare
straat, haaks op het naar achterliggende
kerkgebouw, een nieuwe pastorie en een
school gebouwd. Het hele complex is thans
na een grondige restauratie nog steeds bescheiden doch prominent in een van de
oude straten aanwezig.!?
We komen tot een afsluiting. Het is ons mogelijk geworden door dit gedetailleerde
beeld een blik te krijgen op de steun die
vanuit de Republiek door kerken in al haar
geledingen (kerkenraden, lidmaten en 'liefhebbers', synodes) en met medewerking
van lagere en hogere overheden werd gegeven. Over zulke acties is zover me bekend
weinig gepubliceerd hoewel er meer zijn
gehouden: de reformierte Gemeinde van
Iiichen bezit in haar archief een dergelijk
collecteboekje en mogelijk bestaan er
meer, terwijl anderzijds in de archieven van
de Nederlandse Hervormde kerk het nodige te vinden is. IS
Die steun juist aan gemeenten in Gulikerland was niet verwonderlijk. Men dient
immers te bedenken dat de gereformeerde
gemeenten in West-Duitsland tot circa
1586 nauw gerelateerd waren aan een uitgestrekt Nederduits- Franstalig kerkverband van kerken al of niet 'onder het kruis'.
Op de generale synodes van de zestiende
eeuw kwamen afgevaardigden van de voorlopig gevormde classes van Keulen/ Aken
en WezellKleef. Dit gold (uiteraard) voor
het Convent van Wezel zelf en ook voor de
synodes van Emden, Dordrecht 1578 en
Middelburg, terwijl nog in Den Haag in
1586 werd overwogen ofhet niet raadzaam
was de overheid in casu Leycester te verzoeken om aan de katholieke vorst van
Kleef en Gulik (to en nog een) te vragen of
hij aan de gereformeerden vrijheid van
godsdienstwilde toestaan.l'' Pas sinds 1610
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heeft er een eigen kerkverband bestaan
voor de gezamenlijke gereformeerden in de
sinds 1609 gescheiden vorstendommen en
boven hebben we al gezien hoe de situatie
zich sindsdien heeft ontwikkeld. De langdurige verbondenheid van een eeuw tevoren speelde echter in de gehele zeventiende eeuw nog mee in de verhouding tussen
de Nederlandse en Rijnlandse kerken.
Wanneer we ten slotte de hele actie nog
eens tegen het licht houden vallen ons enkele kenmerken op die we nadrukkelijk
naar voren willen halen. Daar is de zorgvuldigheid waarmee de collectereis is voorbereid en uitgevoerd. De vereiste toestemmingen en aanbevelingen waren tijdig
binnen, contacten werden gelegd die de introductie vergemakkelijkten. Daar is de
doorzichtigheid van de procedure waarin
alles formeel op grond van streng georganiseerde structuren verliep. Men bewoog
zich binnen het presbyteriaal-synodale
stelsel met zijn kerkenraden en meerdere
vergaderingen die deden wat de mindere
niet konden op grond van de kerkorde.
Daar was verder de overtuiging van de
juistheid van het christelijke geloofvolgens
de leer van Calvijn tegenover de RoomsKatholieke Kerk, een overtuiging die geen
offers schuwde en leidde tot een groot
doorzettingsvermogen en een zekere ereativiteit. Daar was niet in de laatste plaats
vanuit deze heilige overtuiging een doortastende en vastberaden houding tegenover de overheid, de Republiek, waarmee
men deze aan haar plichten en garanties
hield ook waar het geloofsgenoten in het
'buitenland' gold.
Deze actie geeft ook een tijdsbeeld. Anders dan bij bijvoorbeeld het werk van Kerk
in actie had men geen wereldwijde arrnoede en catastrofen op het oog maar steunde
men alleen de 'huisgenoten des geloofs'.
Hoe had het in die tijd anders gekund? Bovendien hadden de kerkprovincies geen eigen kantoor, zelfs niet een enkele vaste medewerker! Ook al bracht niet iedere
predikant op de synodes ieder jaar zijn verplichte gulden mee, en ook al werden de
nieuwe vloertegels van het nieuwe kerkje
van Waldniel niet op tijd betaald, het collecteboekje geeft ons inzicht in de openheid en hulpvaardigheid van kerken en
kerkleden jegens de nood van broeders en
dat binnen de typische, gereformeerde
kerkstructuur en de bestaande verhouding
tussen kerk en staat.
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gantsch vrunt,- nabuer- ende seer ernstelick, dat Uwe Furstelicke Doorluchticheyt
Brief van Hare Hoogmogende Heeren Sta- de meergeroerde persequutien ende verten Generaal aan de vorst van Nieuwburg volgen Coo.) gelieve te doen cesseren ende
in de vorstendommen Gulik en Berg van 3 specialick deselve wederom in hare vorige
vergaderplaetsen en de scholen Coo.) te herjuli 1658 (enigszins bekort).
stellen, tot voorcominge van aile verwijderinge. Ende in dese sake te tonen de conti"Doorluchtige, etc.
Wij en hadden niet getwijffelt, of aile ver- nuatie van onsen onveranderlicken yver, so
bodt, beletsel, turbatie, die eenichsins bij hebben wij den eerentfesten, vromen, onwijlen Uwe Furstelicke Doorluchtigheyts sen lieven getrouwen Lucas van Hoff, onheer vader Hooger Memorie ofte desselfs sen agent tot Coeulen, aenbevolen dese
officieren in den jare 1624,voor ofte na ge- onse missive aen Uwe Furstelicke Doordaen mochten wesen tot verhindering, ver- luchticheyt selfs in persoon te gaen behanstoring of verdruckinge der Gereformeerde digen ende onse meninge ende intentie
religions verwanten in 't publijcke of prive met aile goede officien ende devoiren te
exercitium van hare religie in den lande van secunderen ende bevorderen, vrindelick
Gulick ende Berch, op wat plaetsen ende in versoeckende, dat Uwe Furstelicke Doorwat voegen het oock geschiedt mochte we- luchticheyt denselven onsen agent daertoe
sen, en sou den niet aileen geremediseert audientie gelieve te verlenen Coo.) mitsgzijn geworden, ne maer oock voortaen heb- aders hem daerop te laten wedervaren soben comen te cesseren.t.c.) doch ons zijn danigen antwoort ende verclaringe met
nu wederom boven vermoeden ende ver- prompte ende spoedige praestatie van de
wachtinge op nieuws voorgecomen ver- gerequireerde ende nodige effecten, als wij
scheyden clachten over de jammerlicke van Uwe Furstelicke Doorluchticheyt
vervolgingen tegen de voorgenoemde onse hooge wijsheyt zijn verwachtende; dan bij
religionsverwanten in de gemelte landen ontstentenisse van dien, en willen wij Uwe
van Gulick en de Berch, als onder anderen, Furstelicke Doorluchticheyt niet verberdat in de stadt Gulick contrarie den klaren gen, dat wij van nu af gemeynt ende geretext van de capitulatie, hun 't predickhuys solveert zijn ende blijven met allen ernst en
is afgenomen, de kercklicke vergaderinge yver de hant daeraen te houden, dat sodain de stadt verboden en buyten de stadt de nige violatien ende infractien gerepareert
lijckpredicatien op de kerckhoven, oock die ende andere dergelijcke voor 't toecomenvan de religie de begraeffnisse geweygert de gepraevenieert worden, vastelick verende dat den governeur de predicant den trouwende dat Uwe Furstelicke Doorluchuyt- en ingang in de stadt directelick he eft ticheyt de sake daerop niet en aI sal willen
ontseyt ende diergelijcke veel meer. Coo.) aencomen, maer ter contrarie de voorsz.
Sulcs,dat wij considererende, dat de voorsz. clachten metterdaet ende volcomelick revervolgingen en de infractien strijdich zijn medieren, waermede eyndigende Doortegen 't bewuste Xantische verdrach, luchtige etc. Hage den 3en Iulii 1658."
'twelck wij verobligeert ende verbonden
zijn in allen deelen te guaranteren ende te Dr. H. ten Boom (1924) promoveerde op de
mainteneren, behalven dat oock de plicht geschiedenis van de Reformatie te Rottervan compassie ons billiglick moveert om dam (1530-1585), is emeritus predikant van
onse nabueren, die professie do en van de de Nederlandse Hervormde Kerk en oudware gereformeerde Christelicke religie, die voorzitter van de Vereniging voor Nederbinnen dese Geunieerde Provincien ende landse kerkgeschiedenis.
voorts onder 't resort van desen staet
geexerceert ende door publijcque authori- Noten:
teyt gemainteneert wort, van de voorverhaelde persequutien te help en bevrijden, 1. In dit archief bevindt zich een dossier met stukken
goet gevonden hebben Uwe Furstelicke die op deze zaak betrekking hebben, inv.nr XVIII 13.
Doorluchticheyt 't gene voorsz. is, mits de- Er is sprake van drie collectanten: Maerten Dahmen,
Johann Pro lien en Herman Wirtz. Prollen wordt
sen te representeren, ende daerbenevens steeds genoemd in combinatie met een van de twee
weI expresselick te verclaren, dat wij persi- anderen.
steren blijven bij de voorsz. onse antwoort 2. Zie Inventaris 'Oud synodaal archie!' van de Ned.
van den 27en May 1650ende onse iterative Herv. Kerk 1566-1816 bewerkt door A. Fris, Hilverbrieven ende intercessionalen successive- sum 1991, in!. XIX, XXX; nrs 1365- 1537.
lick daerop gevolgt, versoeckende daarom 3. David Diilken, Dordrecht, nam 8 aug. 1665 alles
Bijlage
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wat de collectanten aan reiskosten en huisvesting
hadden uitgegeven voor zijn rekening.
4. Zie Krumme. Ekkehard, Alte Evangelische Kirchen
im Iiilicherland, Winningen/Mosel
1986; Rosenkranz. Albert. Abriss einer Geschichte del' Euangelischen Kirche im Rheinland. Dusseldorf 1960.28-63.
5. Voor de Generalsynode
in Duisburg: Niesel, Wilhelm. Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen
del' nach Gottes Wort reformierten Kirche, Zurich
1938 waarin ook de kerkorden van 1662 en 1671.
298-325. Een omvattender werk over dit thema is in
Duitsland in voorbereiding.
6. J. Reitsma en S.D. van Veen (bew.), Acta del' provinciale en particuliere synoden gehouden in de
Noordelijke. Nederlanden1572 -1620. 8 delen, Groningen, 1892-1899. dl. 3. Zuid-Holland, 439.
7. Zie noot 4.
8. Coll.boekje 1; Sitzungsberichte del' ref synoden des
Herzogtums Iulicn uidhrend del' Gegenreformation
1611-1675.
bew. door A. Rosenkranz. Dusseldorf
1972.253. Syn. Sittard. Zelfs de Generale Synode Van
Rees gaf juni 1664 haar goedkeuring. Met dank aan
J.G.J. van Booma.
9. Zie voor de grenzen van de Republiek AJ. de
Vrankrijker, AJ .• De grenzen van Nederland. Amsterdam 1946.
10. Theologiestudenten
die bestemd waren om naar
de Duitse kolonisten in Pennsylvanie te worden uitgezonden genoten het laatste deel van hun opleiding voor het praponentsexamen
in de Nederlanden. zie Inuentaris Oud-archief Ned. Herv. Kerk,
inleiding, XXX.
II.
Zie H. Enno van Gelder. De Nederlandse munten,
Utrecht! Antwerpen 1968? Aulaboek 213. De waarde

van de rijksdaalder was 50 stuivers, van de ducaton
63 st., van de gulden 20 st.. Voor de prijzen rand 1660
zie H. ten Boom. 'De diaconie der gereformeerde
kerk te Tiel van 1578 tot 1796' in: Nederlands Archief
voor kerkgeschiedenis 1974/1. 51.
12. Over de particulierel pravinciale synodes en hun
werkwijze zie Inv. Oud-archief NH Kerk, inl XXX;
C. Hooyer (bew.). Dude kerkenordeningen del' Nederlandsche Hervormde gemeenten ...• Zaltbommel1865.
452-455; EL. Rutgers (bew.), Acta del' Nederlandsche
synoden del' zestiende eeuw. Dordrecht 1980.
13. Zie WP.C. Knuttel, W.P'C (bew.). Acta del' particuliere synoden van Zuid-Holland 1621 - 1700. RGP
Kleine serie, 8 del en. Den Haag 1908-1916. cII. 4
(1912) passim.
14. B.v. art. 36 van de Ned. Geloofsbelijd.
in de uitg.
van J.N. Bakhuizen van den Brink. De Nederlandse
belijdenisgeschriften;Amsterdam 1940. 135-137.
15. Knuttel, deel d, 27 (voorDelft 1657). 89 (voor Leiden 1658). Een kopie van de brief is als bijlage bij dit
artikel gevoegd.
16. Archief'Waldniel,
zie onder noot 1. 131 nrs. 5-7.
17. Krumme. Alte Euangelische Kirchen. 26-35
18.
Dr. J.P. van Dooren, archivaris van de Nederlandse Hervormde kerk tot zijn dood in 1984. wist van het
bestaan van dergelijke collecteboekjes in archieven
van Ev. Kirchengemeinden in het Rijnland (meded.
circa 1980. later nog eens bevestigd door zijn adjunct. de heer J.G.J. van Booma.) De mededeling
over Iuchen kreeg ik van Pfarrer Christian Goedeking
te Waldniel eveneens ca 1980. Hij was het ook die mij
als vroegere buurrnan-collega het collecteboekje aldaar ter inzage gaf.
19. Zie Rutgers. Acta. 36. 118. 308. 310. 356. 643.

Rectificatie
Door een technische fout en onoplettendheid van de redactie is in de eerste aflevering
van deze jaargang van TNK de verkeerde auteursnaarn boven het openingsartike] geplaatst. Het artikel"Vader, wij gaan": brieven van de Friese pater Joannes (van Assema)
Metz SJ. (1808-1841) uit Rome is van de hand van Ioep van Gennip. De redactie biedt
hem en de abusievelijk vermelde Nieke Vos hiervoor haar verontschuldigingen aan.
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Besprekingen

• Dirk Otten, Lebuinus, een gedreven missionaris, (Middeleeuwse studies en bronnen XCII),Hilversum [Verloren] 2006. - 91
p. - ISBN90-6550-914-3 - € 12,-.
De komst van het christendom in Nederland in de zevende en achtste eeuw na
Christus hangt sam en met de geschiedenis
van de Angelsaksische missionarissen. Zij
verlieten huis en haard in Engeland om in
afzondering te leven op het vasteland. Deze
vrijwillige ballingschap was erop gericht
hun leven aan God te wijden. De Angelsaksen gingen preken onder de Friese en Germaanse heidenen. De missionarissen Willibrord en Bonifatius behoren tot de
landelijke historische canon, niet in de
laatste plaats omdat Bonifatius' hoofd in
754 werd gekliefd door Friese heidenen. De
roem van anderen is beperkt gebleven tot
een klein ere regio. Dit betreft ook Lebuinus
(ca. t773). Het centrum van zijn activiteiten
lag bij de Ilssel, het grensgebied tussen
Franken en de heidense Saksen. Dirk Otten
schreef Lebuinus, een gedreven missionaris, zodat de bekendheid van deze prediker
niet langer beperkt hoeft te blijven tot
Deventer en omstreken.
In ieder hoofdstuk behandelt de auteur
een bepaald aspect van de geschiedenis
van Lebuinus. Allereerst komen de bronnen aan bod: met name de Vita Sancti Liudgeri van bisschop Altfried van Munster
en de anonieme Vita Lebuini antiqua, beide geschreven halverwege de negende
eeuw. In hoofdstuk 2 aandacht voor de Angelsaksische achtergrond van Lebuinus.
Hoewel dit zeker een belangrijk aspect is,
ben ik niet onder de indruk van de invulling. Dat er geen enkele concrete informatie over Liafwin (Lebumus' Angelsaksische
naam) is, bemoeilijkt de zaak. Maar een bestudering van het Angelsaksische kloosterleven in zijn algemeenheid kan meer diepte geven aan de individu die beschreven
wordt. Zo zegt Otten dat "reizen in zijn tijd
was weggelegd voor de elite", maar verzaakt
in te gaan op het feit dat de kloosters nagenoeg uitsluitend bevolkt werden door edelen. Dit zegt immers iets over de sociale
achtergrond van de kloosterlingen, ook
Liafwin. De meeste aandacht gaat uit naar
de kerstening van Engeland door Augustinus in de late zesde eeuw. Het stichten van
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kloosters en de daarbij horende ontwikkeling van een kloostercultuur zou echter pas
in de tweede helft van de zevende eeuw op
gang komen. De literatuurlijst verraadt dat
Otten geen recente boeken over Angelsaksisch Engeland he eft geraadpleegd.
De taalkunde ligt Otten duidelijk beter,
zoals zijn professionele curriculum al deed
vermoeden. De uitleg over de samengestelde namen in het Germaans en de taalverwantschap van het Oud-Engels met de
Germaanse tal en op het continent zijn duidelijk. De steun c.q. bemoeienis van de
Frankische staat met het missiewerk wordt
beschreven in hoofdstuk 3. Ook de economische betekenis van de Veluwe, die opbloeide dankzij de ijzerwinning, krijgt aandacht. De directe omgeving van Lebumus'
activiteiten is de Ilsselvallei (hoofdstuk 4).
Met een uitvoerige etyrnologische beschrijving van de plaatsen Wilp en Deventer beklimt Otten wederom zijn stokpaard. Tevens geeft hij een beschrijving van het
landschap in de achtste eeuw. De Ilssel
werd in die tijd een bevaarbare stroom die
geschikt was voor handelsverkeer. Lebuinus bouwde aan de rivier zijn kerk. Ten
oosten van de IJ ssel lag het Saksenland
(hoofdstuk 5). De taak was om de heidense
inwoners te bekeren. Een bezoek aan een
Saksische volksvergadering in Markelo
waar Lebumus vijandig wordt bejegend,
geeft aan dat er nog het nodige bekeringswerk te doen was na zijn dood in 773
(hoofdstuk 6). Ondanks zijn weinig succesvolle missiewerk ontwikkelde zich niettemin een cultus. Pelgrims trokken naar
Deventer en hagiografen schreven tot in de
twaalfde eeuw over de 'gedreven missionaris'.
"Geen martelaarsdood voor Lebumus,
geen drommen bekeerlingen zoals Bonifatius die had", schreef de anonieme hagiograaf. Dit maakt de persoon van Lebumus
niet minder interessant. Immers, juist predikers zoals hij waren er meer dan uitzonderlijke, spraakmakende mannen die bergen verzetten. Het is echter moeilijk om
met de weinige gegevens een biografisch
beeld te schetsen. Als de hoofdvraag van
Otten inderdaad "wie was Lebumus?" was,
zoals de achterflap stelt, dan is het antwoord teleurstellend. Als een bondige uiteenzetting van het gebruik van hagiografische bronnen, Germaanse taalkunde en
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omgevormd, met een centraal bestuur,
krimpt ook de macht van de gewestelijke
staten, als die van Zeeland. Dit heeft tot gevolg dat het abdijencomplex overgaat naar
het Rijk en in aanzien verliest. Aan het einde van de 1ge eeuw vindt er weer een heraanzien van historische gegevens durft hij waardering van de abdij plaats die uitook knopen door te hakken; qua geschied- mondt in een omvangrijk restauratiekundige accuratesse niet altijd even sterk, project.
maar om een vlot beeld te schetsen wei
Het derde scharnierpunt is 1940; het
doeltreffend. Het merendeel van de afbeel- verwoestende 'vergeten' bombardement
dingen is zwart-wit, waarbij de voorkeur is op 17 mei 1940 door de Duitsers bleef ook
gegeven aan romantisch ogende gravures de abdij, in de vorm van een allesvernietien schetsen. (Leon C. Mijderwijk)
gende brand, niet bespaard. Gelukkig werd
weldra na de bevrijding het idee geopperd
• Jeanine Dekker (red.), De Abdij van Mid- om de abdij in zijn oude glorie te herboudelburg, Utrecht [Uitgeverij Matrijs] 2006. wen (de plannen daarvoor waren in de oor320 p.- ISBN 90-534-296-6. € 39,95 (tot 1- log al gemaakt). De periode na 1940 is hier10-2006), daarna € 49,95.
mee aangebroken (het vierde en laatste
Dit rijkelijk ge"illustreerde boek in een hoofdstuk). Heden ten dage zetelen in de
mooie gebonden uitgave wil recht doen abdij de Provinciale Staten, het Rijksaraan de geschiedenis, de architectuur en de chief, het Zeeuws Museum en de Provinbewoners van de voormalige Norbertijnenciale Bibliotheek.
abdij in Middelburg. Er zijn door de tijd
Uit de publicatie blijkt, en dat benaheen verschillende publicaties verschenen drukken de auteurs maar al te graag, dat er
over de afzonderlijke aspecten van de ab- in deze gehele tijdsomspanne (van 1123dij, maar nooit een allesomvattende, aldus tot heden) een grote continuiteit is geHarry van Waveren (voorzitter Stichting weest, zowel qua functies van het gebouw
Abdijboek) in zijn inleiding. Daar voldoet, als qua aankleding. Het werk is in een vlotnaar mijn mening, dit boek ruimschoots te, voor iedereen toegankelijke, schrijfstijl
aan.
geschreven. Per hoofdstuk zijn er steeds
Aan de hand van vier hoofdstukken, die enkele aparte zaken of personen uitgelicht
zijn gecentreerd rond vier perioden, wordt die in een kader nader worden beschreven.
de geschiedenis van het gebouw, haar be- Het abdijboek sluit afmet een calendarium
woners en de maatschappelijke context die van belangrijke gebeurtenissen, een berezij in Zeeland heeft gehad besproken. Deze deneerde bronnen- en literatuurlijst, een
drie thema's komen dus terug in elke perio- uitgebreid notenapparaat en gelukkig een
de. De eerste periode loopt van 1123 tot register, wat het nazoeken van bepaalde
1574. In 1123 wordt de abdij gesticht door onderdelen een stuk makkelijker maakt.
de reguliere kanunniken, om enkele jaren Kortom een mooie en geslaagde publica tie.
daarna opgenomen te worden in de orde (Joep van Gennip)
van de norbertijnen (of premonstratenzers). Zij gaat fungeren als een 'dochter-ab• Paul Begheyn S.J., Gids uoor de geschiededij' van de Sint Michielsabdij te Antwerpen. nis van de jezuieten in Nederland 1540'Slechts' vier dikke eeuwen zal de abdij fun- 1850, Nijmegen [Valkhof Pers] 2006. - 294
geren als kloostergemeenschap voor de p. - ISBN90-5625-206-2 - € 20,-.
norbertijnen, waarvan in die tijd overigens Nadat Paul Begheyn S.J. in 2002 al de handook al een grote wereldlijke macht uitging. zame en informatieve Gids voor de geschieZo had de abt van het klooster een invloed- denis van de jezuieten in Nederland 1850rijke rol in de Staten van Zeeland. In 1574 2000 had uitgegeven is er dit jaar een
als Middelburg wordt ingenomen door de 'vervolg' uitgekomen die de jaren van de
Prins van Oranje vertrekken de norbertij- 'oude Societeit' beslaat: Gids voor de genen. Vanaf die tijd gaat de abdij fungeren schiedenis van de jezuieten in Nederland
als de zetel voor de classis Walcheren. Ook 1540-1850. Zij is een stuk uitgebreider en
gaan de Staten van Zeeland het complex bevat maar liefst 3333 bibliografische numgebruiken voor hun bestuurszaken. Dit mers die betrekking hebben op de geschieduurt tot 1798, als de tweede periode (en denis van de jezuieten in Nederland in de
dus het tweede hoofdstuk) aanbreekt. Na- ruimste zin van het woord. De structuur is
dat Nederland in 1796 tot eenheidsstaat is vergelijkbaar met de eerste gids al kost het

een beschrijving van het achtste-eeuwse
landschap waarin de missionaris ijverde, is
dit boekje beter geschikt. Hoewel het
slechts 91 pagina's dik is, is de verscheidenheid aan aandachtsgebieden
groot. De auteur is in zijn taalgebruik to-the-point. Ten
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enige moeite haar te doorgronden.
Dit
komt deels door de grote informatiedichtheid van dit tweetalige (Nederlands en Engels) handboekje. Zo worden alle verblijfplaatsen van jezuieten in Nederland voor
de periode 1540-1850 opgesomd, ook als zij
daar geen permanente statie (vanaf het
herstel van de Orde in 1814 residentie geheten) hebben gehad. Aldus kan men op
pagina 33 lezen dat een of meerdere Societeitsleden zich 1 jaar hebben opgehouden
in Asperen. Bij sommige van deze plaatsen
komt additionele
informatie voor tussen
vierkante haakjes. Bij plaatsen waar dit
ontbreekt noteert de auteur l-l. dit maakt

het soms onoverzichtelijk.
Voorafgaand aan deze lijst van vestigingsplaatsen staat een inleidend en interessant geschreven stuk over de geschiedenis van de jezuieten in Nederland. Deze is
chronologisch-thematisch ingedeeld en
loopt van het begin van de Orde (1540) tot
de oprichting van de Nederlandse Provincie van de jezuieten in 1850. Voor de belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van de (Nederlandse) jezuieten geeft de
kalender die daarna volgt ook een aardig
overzicht. Na de al genoemde lijst van vestigingen volgt een lange lijst van jezuietengeneraals, provinciaals en missie-oversten
die Nederland, of misschien beter gezegd
de Nederlanden, bestuurd hebben. Het is
jammer dat er van de vertic ale bestuursstructuur geen schema is gemaakt want dit
had een en ander meer verduidelijkt. Omdat de Ordesleden nogal wat eigen begrippen hanteren is het 'glossarium van jezuietenterrnen', die ook al in het eerste deel
voorkwam, erg handig voor de onderzoeker. Helaas ontbreken de termen historia
domus en 'Broederschap van de Zalige of
Goede Dood', die door de jezureten in de
17e eeuw werd opgericht.
En dan komen we bij de informatie voor
de echte onderzoeker; namelijk de verwijzing naar archieven en bibliotheken waar
het historisch materiaalligt opgeslagen. De
opsomming geeft een goed overzicht van
wat waar te vinden is en welke periode dit
beslaat. Het is alleen jammer dat het Rijksarchief te Antwerpen hier ontbreekt, omdat
hier sinds enige jaren het provinciaalsarchief van de Vlaams-Belgische Provincie
(dat voorheen in het Rijksarchief te Brussel
lag) wordt bewaard. Dit archief bevat een
schat aan informatie over de 'oude Societeit' (dus van v66r de opheffing van 1773),
waaronder de stukken van de Missio Hollandica.
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Het hart van de gids vormen de bibliografische gegevens die in vijf thema's (algernene, chronologische, thematische, lokale
geschiedenis en personen) is ingedeeld. De
Nijmegenaar Petrus Canisius S.J. (15211597) krijgt de eer als apart 'onderdeel' vermeld te worden. Maar liefst 58 bladzijden
worden gewijd aan deze heilige, voor de
Canisius-onderzoeker een schat aan informatie die zich uitstrekt van commentaren
op zijn preken tot genealogisch materiaal
over het geslacht Canis. In vergelijking tot
de andere Nederlandse jezuieten die vermeld worden echter buiten proportioneel
veel. De gids voor de geschiedenis van de
jezuYeten in Nederland 1540-1850 had dan
misschien ook beter een ondertitel kunnen
krijgen die expliciet verwees naar deze omvangrijke Canisius-bibliografie. De gids besluit met correcties en aanvullingen op de
eerdere editie.
Het is duidelijk dat de auteur veel werk
he eft verzet om al dit materiaal te verzamelen, te ordenen en voor de onderzoeker in
een bruikbare vorm te gieten. Ondanks dat
er hier en daar wat foutjes inzitten, vormt
deze gids hoe dan ook een goede opstap
voor een ieder die serieus onderzoek wilt
do en naar de geschiedenis van de [ezuieten
in Nederland voor de periode 1540 tot
1850. Ik zou hem als adjunct-archivaris van
de Nederlandse jezuieten in ieder geval van
harte aanraden. (Joep van Gennip).

• w.J. op 't Hof, Het gereformeerd pietisme.
(Hers tel hervormde studies, 1) Houten
[Den Hertog] 2005. - 142 p. - ISBN 90-3311955-2. - € 9,90.
Dit boek bevat de uitgewerkte tekst van de
inaugurele rede, die de auteur uitsprak bij
de aanvaarding van de benoeming tot bijzonder hoogleraar vanwege de Hersteld
Hervormde Kerk aan de Vrije Universiteit
van Amsterdam. Het is een aantreerede in
traditionele vorm: de pas benoemde hoogleraar ontvouwt het programma van de
voorgenomen werkzaamheden. Die betreffen het onderzoek van het Nederlandse
pietisme in breed confessionele en intern ationale zin. Op 't Hof bepleit het gebruik
van pietisme als brede koepelterm voor
een aantal verwante stromingen gedurende de ruim genomen periode van de 17e en
de 18e eeuw. De term pietisme wordt met
name door Duitse onderzoekers gebruikt
voor het specifiek lutherse pietisme van
Spener en Francke, maar dit pietisme is een
onderdeel - zelfs een late vorm - van een
brede vroomheidsbeweging waarvan het
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Engelse puritanisme
en de Nederlandse
nadere reformatie deel uitmaken. Het pietisme breed opgevat omvat dus gereformeerde en lutherse
exponenten,
maar
grijpt terug op laat-middeleeuwse
vroomheid en kent ook eigentijdse rooms-katholieke vormen.
Naast deze interconfessionele
parallellen biedt de auteur een compact overzicht
van het pietisme in andere landen, binnen
en buiten Europa. Dit overzicht is erg
handzaam, maar soms weI te kort door de
bocht. Bijvoorbeeld, voor Nederland wordt
gezegd dat het startjaar van het Nederlandse gereformeerde pietisme 1588 is (p. 52),
zonder aan te geven waarom juist dit markante jaartal zich opdringt. Het bestaan
van remonstrantse, doopsgezinde en labadistische
vormen van pietisme
wordt
slechts zeer terloops genoemd (p. 27). Wellicht stuitten we hiermee toch wei op een
methodologische
onevenwichtigheid
in
deze rede: ook in de uitgewerkte tekst he eft
de auteur nog te weinig ruimte voor zijn
programma. Hij bepleit het interconfessioneel gebmik van pietisme als koepelterm,
maar uiteindelijk gaat het in het internationale historische overzicht dat hij eveneens
wil bieden (p. 36-80) enkel om het gerefor-

zicht van het gereformeerd pietisme en van
het onderzoek daarnaar is het boek zeer
handzaam, prettig leesbaar bovendien. (Jacob van Sluis)

• Mirjam de Baar, 'Ik moet spreken.
Het spiritueel leiderschap van Antoinette
Bourignon (1616-1680), Zutphen [Walburg
Pers] 2004. -736 p. - ISBN 90-5370-274-8€ 49,95.
Dat een vrouw in de zeventiende eeuw
tientallen geschriften over spirituele zaken
het licht deed zien, zich daarbij weinig gelegen liet liggen aan het gezag van theologen, bovendien op grond van een goddelijke zending leiderschap in geestelijke zaken
claimde en met haar dissidente boodschap
waarachtig ook volgelingen (van beiderlei
kunne) kreeg, laat geen twijfel bestaan: Antoinette Bourignon was een opmerkelijke
vrouw. Mirjam de Baar he eft zich in haar
Groningse dissertatie ten doel gesteld een
biografie te schrijven die Bourignon in de
culturele en kerkelijke context van haar dagen plaatst. Die context is wijd en complex,
aangezien Bourignon in uiteenlopende milieus heeft gewerkt en daarin telkens (minstens op den duur) een onafhankelijke, om
niet te zeggen dwarse positie heeft ingenomeerde pietisme, Vanzelfsprekend, zo zal men.
men kunnen tegenwerpen, want dit is conIn Rijsel geboren, rooms-katholiek opform de tite!. Maar nu wordt het pleidooi gevoed, leefde Antoinette Bourignon
voor de term 'pietisme' als koepelterm en- -geinspireerd door mystieke ervaringen vier jaar als kluizenares, nadat zij niet gekel in een gereformeerde context uitgeploslaagd was in haar opzet een religieuze
zen en dat lijkt me een gemiste kans.
Tegen het einde gaat het vervolgens mis vrouwengemeenschap te starten. In 1653
wanneer de auteur bij een oratio pro domo werd zij regentes van een gasthuis voor aruitkomt, vervat in een zevental conclusies. me meisjes in haar geboortestad. Wegens
De eerste omvat, heel navolgbaar, een op- geruchten over heretische denkbeelden
roep om de termen pietisme en gerefor- moest zij echter het veld ruimen, In Mechemeerd pietisme als koepeltermen te ge- len kwam zij in contact met jansenistisch
bruiken, Maar in de laatste conclusies gezinde geestelijken, die zich in haar ogen
wordt gesteld dat de gereformeerde pietis- gunstig onderscheidden door hun pleidooi
ten onder de gereformeerden het meest voor een verinnerlijkte en veeleisende geeen oecumenische en katholieke instelling loofsbeleving, die wat hen betreft ook voor
uitdroegen. Maar dit was niet het thema leken in aanmerking kwam. In 1667 reisde
van de rede: noch de positie van de gerefor- zij naar de Noordelijke Nederlanden, waar
meerde pietisten binnen de gereformeerde het geestelijke klimaat zoals bekend aankerken, noch de vergelijking van hun oecu- zienlijk ruimer was. In het multiconfessionele Amsterdam kwam zij in aanraking met
menische geaardheid met andere niet-gereformeerde pietisten zijn besproken. De lieden van uiteenlopende levensbeschouzevende en laatste stelling (let wei, de au- welijke pluimage. Zij vatte, onder meer gesteund door de oratoriaan Christiaan de
teur gaat verder en spreekt van 'conclusies')
Cort, plannen op voor de stichting van een
lijkt mij overmoedig toe: "Zonder pietisme
is het onmogelijk om een echt christen te niet-confessionele leefgemeenschap op
zijn", Deze oprechtheid maakt de auteur
het Duitse waddeneiland Nordstrand, een
sympathiek en kwetsbaar tegelijk. Kortom, project dat om financiele redenen stuk is
de opzet van het betoog is te breed en te gelopen. Aanhangers kreeg zij echter wei,
versnipperd. Echter, in het geboden over- mannen met name (zo bijvoorbeeld de na-
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tuurkundige Jan Swammerdam)
die zich
aangetrokken
voelden door Bourignons
boodschap van een geestelijk vernieuwd
evangelisch en ondogmatisch christendom
en haar eigenzinnigheid
kennelijk (tijdelijk) voor lief namen. Een voorbeeld daarvan: haar gebrekkige beheersing van de
spellingsregels
beschouwde zij als aanwijzing voor de authenticiteit
van haar door
God ingegeven uitspraken. In bredere kring
wijst zij bekendheid te verwerven door
haar publicaties,
die veelal in briefvorm
waren gesteld. Bij kerkelijke en wereldlijke
overheden
riep deze dissidente telkens
weerstand op. Ook in het lutherse NoordDuitsland moest zij uiteindelijk het veld
ruimen. Zij overleed op reis naar Amsterdam in Franeker.
In de sterk confessioneel bezette en vanouds vrijwel exclusief door mannen behartigde geschiedschrijving
van het christendom in de Nederlanden
is Bourignon
nauwelijks serieus genomen. Dat zal verband houden met het eclectische, inconsistente en soms ronduit warrige karakter
van haar theologische
stellingnamen
en
ongetwijfeld ook met het gegeven dat zij als
vrouw als zelfbenoemde
deskundige in de
openbaarheid trad. Zo bleefBourignon een
raadselachtige
figuur. Psychologiserende
biografische studies brachten weinig verbetering. De Baar heeft langs een lange en
imponerende
onderzoeksroute
de motieyen en de aantrekkingskracht
van het spirituele leiderschap van Bourignon in kaart
willen brengen. Want het nageslacht mag
haar dan (als 'hysterica' of andere kwalificaties van dien aard) terzijde hebben geschoven in het religieuze panorama van de
zeventiende eeuw, tijdgenoten echter, en
niet de minst ontwikkelden onder hen, namen de aanspraken van deze eigenzinnige
Gods-spreekster
wei degelijk serieus,
al
schaarden zich uiteindelijk slechts weinigen blijvend aan haar zijde.
Wat betekent deze biografie voor onze
kennis van zeventiende-eeuwse
religieuze
netwerken, geslachtsrollen in het spirituele
domein, van zelfbeelden
en toegekende
identiteiten? In het eerste deel van deze lijvige dissertatie gaat het om haar persoonlijke ontwikkeling, waarbij het accent natuurlijk valt op de geestelijke weg die zij
he eft afgelegd. Het tweede deel is gewijd
aan Bourignons
publicaties,
waarvan de
theoloog Pierre Poiret zes jaar na haar dood
een volledige editie bezorgde. Het derde
deel thematiseert de opvallende groepsvorming rond Bourignon, terwijl het vierde

94

deel meer synthetisch van aard is. Bourignon was overtuigd van haar goddelijke zending, haar boodschap was in elk opzicht
betrouwbaar, zelfs wanneer deze op gespannen voet kwam te staan met courante
interpretaties
van bijbelteksten.
Daarom
heeft zij haar aanspraken krachtig verdedigd. Dat een vrouw het woord nam, mocht
dan ongebruikelijk zijn, zij wist zich gesteund door Gods genade, die behalve
apostelen en profeten in de loop van de geschiedenis soms ook vrouwen had gemspireerd. Voor haar was een geestelijk moederschap weggelegd, haar volgelingen duidde
zij daarom aan als haar 'kinderen', want in
geestelijke zin waren deze wedergeborenen
door haar gebaard en gevoed - er zijn in dat
verb and parallellen met laatmiddeleeuwse
mystici. Charismatisch leiderschap vraagt
ook om aanvaarding.
En inderdaad,
de
denkbeelden van Bourignon vonden weerklank, althans in kleine kring. In de veelkleurige groep van haar sympathisanten
leefde globaal een verlangen
naar een
christendom dat uitging boven de onderlinge vijandschap van de confessies, die in
de zeventiende eeuw bovendien intern met
confiicten kampten. Overigens he eft Bourignon nooit naar een nieuwe kerk gestreefd. Zij hechtte weinig betekenis aan
instituties en deed ook weinig om de relaties tussen haar aanhangers te formaliseren.
De Baar heeft overtuigd laten zien dat zij
elk denkbaar wetenschappelijk
instrument
heeft aangewend om het raadsel van Antoinette Bourignon te ontsluieren: pro so pografie, geschiedenis van de spiritualiteit,
boekgeschiedenis,
literatuurgeschiedenis,
gendertheorie
en theologiegeschiedenis.
Uiteindelijk blijft in deze rijke dissertatie
het raadsel overeind, aldus de schrijfster.
De hoofdfiguur heeft zich al gedurende
haar leven aan eenduidige typeringen onttrokken. Huidige promovendi moeten zich
door deze imposante studie, de neerslag
van vele jaren creatief onderzoek, niet laten
ontmoedigen. (Gian Ackermans).
• E.G. Arnold, Het genootschap Christo Sa-

crum te Delft. Privatisering van de godsdienst omstreeks 1800, (Hollandse Studien,
40), Hilversum [Verloren] 2003. - 368 p. ISBN 90-740-351-x - € 30,-.
In een fraai uitgegeven boek, de bewerking
van zijn dissertatie, heeft E.G. Arnold op
een in menig opzicht voorbeeldige manier
de geschiedenis beschreven van een curieus Delfts godsdienstig genootschap.
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Christo Sacrum werd tijdens Kerst 1797
door een aantal vooraanstaande leden van
de Waalse kerk opgerieht als een geheim
genootschap met apologetische doeleinden. Het wilde op goed verlichte wijze leden van verscheidene kerken verenigen in
een christendom boven geloofsverdeeldheid. In de praktijk bleef dit streven echter
goeddeels beperkt tot het protestantisme.
Arnold bestudeert het genootschap vanuit
het perspectief van de privatisering van de
godsdienst na 1796 ? een waardevol interpretatief kader. Sinds de scheiding van kerk
en staat was religie immers steeds meer
een prive-aangelegenheid geworden en
veel minder een zaak van de overheid. Paradigmatisch was voor Arnold in dit opzieht Peter van Roodens studie Religieuze
regimes uit 1996.
Het overgeleverde archief stelde Arnold
in staat een gedetailleerd beeld van Christo
Sacrum en zijn lotgevallen te schetsen. Na
een beschrijving van Delft op het einde van
de achttiende eeuw zoomt hij in op de ontstaansgeschiedenis van dit besloten genootschap en op de twee leiders ervan, J.H.
Onderdewijngaart Canzius en I. van Haastert. Toen Christo Sacrum in 1801 in de
openbaarheid trad, werd het (nolens volens) weldra een landeJijk erkend kerkgenootschap, sinds 1802 met een eigen gebouw. Aangezien de beide genoemde
voorgangers ook preekten en de sacramenten van doop en avondmaal bedienden,
ondervond Christo Sacrum fel verzet van
de zijde van met name de Hervormde Kerk.
Vooral nadat Canzius in 1810 door de wangunst der tijden moest uitwijken naar Emmerik, stagneerde echter de groei van het
aantalleden. Na een lange periode van gestage achteruitgang werd het genootschap
in 1838 opgeheven. Van de bovenlokale aspiraties - Christo Sacrum had de ambitie
een soort christeJijke variant van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te worden
- was to en net zo min iets terechtgekomen
als van het interconfessionele streven.
Hoezeer Arnold in het algemeen ook
zijn best doet de geschiedenis van Christo
Sacrum in een brede context te plaatsen,
juist hier, bij de verklaring van het echec,
bevredigen zijn interpretaties mij echter
niet altijd. Met name in de tekening van de
tijdgeest schiet hij naar mijn opvatting
enigszins tekort. Het begrip Restauratie zal
men in het (overigens prachtige) register
tevergeefs zoeken, terwijl de term Revell
slechts eenmaal valt. Toch ligt hier, in de
katholieke herleving en in de hernieuwde
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bezinning op het religieuze erfgoed aan
protestantse zijde, m.i, ten diepste de
verklaring van de ondergang van Christo
Sacrum. Gaat Arnold er (impliciet) niet te
gemakkeJijkvan uit, dat het interconfessionalisme in de 1ge eeuw de toekomst had?
En als dat voor de opkomende liberale zuil
inderdaad zo was, waarom overleefde het
genootschap dan niet alsnog, desnoods in
een aangepaste vorm? Was het wellicht
te zeer afhankelijk van de persoon van Canzius? Bovendien: als Christo Sacrum met
zijn interconfessionele idealen zo goed
spoorde met de dorninante cultuur en met
de beleidsJijn van koning Willem I, is het
dan niet vreemd het af te schilderen als
een instelling die ziehzelf in 1838 had overleefd?
De kracht van dit boek ligt in het verriehte historische handwerk, in de concentratie op het evenementiele detail. Door de
aandacht voor het bronnenmateriaal
(waaraan de gretige auteur met allerlei hypothesen nog meer gegevens probeert te
ontfutselen) komt de geschiedenis van
Christo Sacrum zelf uitstekend uit de verf.
Dat de associatieve schrijfstijl van de auteur en zijn van veel belezenheid getuigende uitweidingen de lectuur van zijn boek
soms wat vermoeiend maken, moet de lezer maar voor lief nemen. Wat blijft is een
fraaie monografie over een curieus genootschap, die stellig niet het laatste woord
spreekt over de privatisering van de godsdienst omstreeks 1800, maar er wei een
fraai en goed gedocumenteerd specimen
van biedt. (J.w. Buisman)
• Pieter de Coninck, Een les uit Pruisen.
Nederland en de Kulturkampf, 1870-1880
[Verlorenl 2005. - 431 p. - ISBN 90-6550859-7 - € 40,-.
In Een les uit Pruisen, dat een bewerking
vormt van zijn eerdere gelijknamige proefschrift, schets De Coninck de ontwikkelingen die konden bijdragen aan de Duitse
Kulturkampf, zijn uitwerking en waar volgens hem de meerwaarde van zijn werk in
ligt, namelijk in de bestudering van deze
'strijd' op de Nederlandse politieke en religieuze verhoudingen tussen 1870 en 1880.
Dat dit geen appels met peren vergelijken
is, zeals hij het zelf noemt, weet hij aannemelijk te maken in de inleiding door te wijzen op de grote overeenkomsten tussen
Nederland en Pruisen in de verhouding
kerk en staat v66r 1870. Beide landen hadden een katholieke minderheid, die rond
1850 met de daar afgekondigde grondwet-

95

ten toch een belangrijke mate van vrijheid
verwierf. Hoe deze ontwikkelingen in zijn
werk gingen in Nederland en Pruisen en
hoe de katholieke kerk in deze landen daardoor kon groeien, is te lezen in het eerste
hoofdstuk.
Het tweede hoofdstuk schets op een
boeiende manier het ontstaan en de groei
van de ultramontanistische beweging, die
de auteur, in navolging van de gangbare
opinie hierover, ziet als een reactie van de
katholieke kerk op de Franse Revolutie
(1789). Deze Revolutie bracht verlies van
wereldlijke macht van de kerk met zich
mee, een einde aan haar zingevingsmonopolie, maar bovenal de opkomst van het
nationalisme en liberalisme (modernisme). Om hier op een effectieve manier tegen te strijden werd gekozen voor een gecentraliseerde en gezichtsbepalende kerk,
die dan ook de basis vormde van het ultramontanisme. Hoe deze zich haast 'voorbeeldig' ontwikkelde in Nederland en met
moeite, zeker met be trekking tot het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid, in
Duitsland laat het tweede hoofdstuk goed
zien. Als gevolg hiervan richtten de Duitse
weigeraars van het dogma de oud-katholieke kerk in Duitsland op, die later voor de
nodige spanningen tussen de staat en de
katholieken zou zorgen. Maar ook Duitsland kwam uiteindelijk onder het ultramontaanse juk. Hoe anders ging het in Nederland waar geestelijken en katholieke
leken, op een enkeling na, als een blok achter de paus gingen staan.
Dat Rome niet direct betrokken was bij
de katholieke partijvorming in Pruisen en
Nederland rond 1870, maar dat deze groeperingen in eerste instantie opkwamen als
een uiting van antiliberalisme (reactief)
laat het derde hoofdstuk helder zien. Dit
betekende overigens niet dat de bisschoppen en de lokale clerus geen invloed uitoefend en op de katholieke partijen en haar
achterban. Morele druk om toch vooralkatholiek' te gaan stemmen was een algemeen bekend verschijnsel. Maar ook binnen het katholieke politieke kamp, zowel in
Pruisen als Nederland, waren er verschillen
die samenhingen met de hierboven al aangestipte ultramontaanse kwestie. De ultramontaanse politieke groepering, die in beide landen geleidelijk de overhand zou
krijgen, schroomde er niet voor openlijk de
katholiciteit van de 'liberaal-katholieken' in
twijfel te trekken.
Het omvangrijke vierde hoofdstuk toont
de complexiteit van de Kulturkampf en de
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(mogelijke) motieven die Bismarck had om
na 1871, de oprichting van het Duitse Keizerrijk, zich ineens zo faliekant met deze
wetten te keren tegen de Duitse katholieke
kerk. Wat betreft hun gezamenlijke afkeer
van de katholieken vonden Bismarck en de
liberalen elkaar snel, maar de motieven van
Bismarck om na 1871 zich ineens zo actief
met de godsdienstzaken, in casu de katholieken, bezig te gaan houden is moeilijker
na te gaan. De Coninck noemt onder andere de vrees voor een ultramontaanse samenzwering tegen het Duitse Keizerrijk,
het afleiden van de liberale machtsaspiraties en Bismarcks haat tegen de katholieke
Zentrum-partij, die in zijn ogen de Duitse
eenwording had willen dwarsbomen. De
meeste antiklerikale wetten werden tussen
1871 en 1876 afgekondigd en golden in de
meeste gevallen aileen voor Pruisen
(slechts enkele werden door de Rijksdag
verheven tot rijkswetten). De Meiwetten
van 1873 en 1874 vormden de basis van de
Kulturkampf en tastten de autonomie van
de Duitse katholieke kerk ernstig aan.
Hoofdzaak was, vanuit de staat bezien, om
meer grip te krijgen op kerkelijke opleidingen, benoemingen en financien. Maar niet
aileen dat, ook leek het erop dat Bismarck
en de liberale doelbewust een secularisering van de maatschappij wilden doorvoeren, getuigen hun ingrepen in de huwelijks- en onderwijspolitiek. Terreinen die
traditioneel door de kerk(en) werden gedomineerd. Voorts waren er nog verschillende
(rijks)wetten die direct op orden en congregaties betrekking hadden. De beruchte Iezuietenwet van 1872 bepaalde dat de Orde
in geheel Duitsland werd verboden. Daarnaast lag erin ook besloten dat 'aanverwante' jezuitische orden en congregaties het
veld moesten ruimen. Enkele jaren later, in
mei 1875,werd zelfs een algeheel kloosterverbod ingesteld in Pruisen. Slechts enkele
kleine congregaties en orden die zich uitsluitend bezighielden met ziekenverzorging mochten blijven voortbestaan. Velen
religieuzen vertrokken naar de aangrenzende gebieden in Belgie en Nederland
waar ze opnieuw tot bloei kwamen. Om de
genoemde Meiwetten te implementeren en
toe te zien op de naleving ervan was een
uitgebreid ambtenarenapparaat noodzakelijk. Katholieke ambtenaren werden in
veel gevallen dan ook kritisch gevolgd en
niet zelden volgde er ontslag.
Hoe werd de Kulturkampf, die uiteindeJijk een contraproductief effect bleek te
hebben, in die tijd in Nederland ontvan-
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gen? In de hoofdstukken zes en zeven
wordt dit bekeken vanuit respectievelijk de
liberale en de conservatievel antirevolutionaire hoek. Deze hoofdstukken vormen de
kern van het boek en De Coninck baseert
zich hierbij grotendeels op tijdschriften en
kranten van liberale, conservatieve en antirevolutionaire snit. Uit het zesde hoofdstuk
blijkt dat de Nederlandse liberalen niet direct aanleiding zagen om (meer) drastische
maatregelen te nemen tegen de katholieke
kerk naar aanleiding van de door PruisenDuitsland ingevoerde Meiwetten en Iezuietenwet. Daarvoor verschilde de situatie in
Nederland teveel van die van onze oosterburen, de Kulturkampf werd immers bovenal door een Nederlandse bril gemterpreteerd. En de conservatieven en de
antirevolutionairen? Zij zagen in de 'Bismarckiaansche kerkwetten' vooral een
'stok om de liberalen mee te slaan', zo
schrijft de auteur. De handelswijze van de
Duitse liberalen was met hun Kulturkampf
nergens anders op gericht dan op de totale
onderwerping van de kerk aan de staat. lets
waar de conservatieven en antirevolutionairen ook de Nederlandse liberalen maar
aI te graag van verdachten. Het een na laatste hoofdstuk schets aan de hand van enkeIe case studies de houding van de Nederlandse overheid ten opzichte van het
katholicisme in de jaren 1870-1880. Ook
hoe dit beleid is ontvangen aan katholieke
en liberale zijde is hierin terug te lezen. Het
negende hoofdstuk vormt een 'synthese'
van het voorgaande in de vorm van een beschrijving van de activiteiten van de Nederlandse katholieken, leken en geestelijken,
als reactie op de Kulturkampf. Hieruit blijkt
dat het Duitse katholieke organisatiemodel
tot 1920 de belangrijkste graadmeter was
voor hoe Nederlandse katholieken zich
dienden te organiseren. Dat de Nederlandse bisschoppen hier sceptisch tegenover
stonden omdat de invloed van de leken
hierdoor een stuk groter zou worden, doet
hier niets aan af. Vanafhet tweede decennium van de twintigste eeuw zou dit door de
Nederlandse bisschoppen zelfs actief worden omarmd om een geheel eigen zuil op
te richten. (Joep van Gennip)

• o. Thiers,

't Putje van Heiloo. Bedeuaarten naar O.L. Vrouw ter Nood, Hilversum
[Verloren] 2005 - 225 p. - ISBN 90-6550858-9 - € 22,-.
Enige tijd geleden las ik in het boekenkatern 'Cicero' van De Volkskrant dat het
'in' is om de geschiedenis van je eigen
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streek, dorp of stad te beschrijven. Daarbij
werd laatdunkend aangetekend dat deze
publicaties toch vooral dienden als visitekaartjes voor bestuurders en een zeer beperkte groep van direct belangstellenden.
Historische publicaties over bedevaartplaatsen kwamen er niet in voor, maar passen gemakkelijk in het rijtje. Met haar publicatie 't Putje van Heiloo. Bedeuaarten
naar D.L. Vrouw ter Nood is Ottie Thiers er
echter in geslaagd deze bedevaartsplek, gelegen net onder Alkmaar, ook voor 'niet direct betrokkenen' op een zeer nauwgezette
en interessante manier uiteen te zetten.
Haar publicatie is een soort minigeschiedenis van de katholieke kerk in Noord- Holland, en dan met name de periode van het
'Rijke Roomse Leven' (ongeveer tussen
1920-1940): wrijvingen tussen leken en
geestelijken, zoals die tussen de secretaris
van het bedevaartsbestuur Gerrit van den
Bosch en de pastoor van Heiloo, Seuter; de
grootste bouwplannen van de jaren twintig
en dertig, waar achteraf zo bitter weinig
van terecht is gekomen, vaak wegens geldgebrek - de 'noodkapel' van 1913 staat er
nog steeds!; en de verandering van het bedevaartsoord van een plek van devotionele
eenheid via grootscheepse plannen als 'bekering van Nederland' vanaf 1911 tot een
plek van bezinning en rust heden ten dage.
Thiers weet de ontwikkelingen die plaatshadden rond dit bedevaartsoort duidelijk
en onderhoudend te koppelen aan de historische periodes waarin deze plaatsvonden.
Het boek is overzichtelijk ingedeeld in
zes rijk geillustreerde hoofdstukken, waarbij de eerste twee delen de geschiedenis
van dit bedevaartsoord van de zeventiende
eeuw tot he den vertellen. De nadruk ligt op
de periode van de 'herstichting' en haar
bloei, grofweg tussen 1905 en 1930. Dit
komt me de omdat er over de Middeleeuwse ontstaansgeschiedenis weinig materiaal
voorhanden is. Opvallend is dat in de perio de van de Reformatie, toen het katholieken in de Noordelijke-Nederlanden verboden werd hun godsdienst in het openbaar
te belijden, juist de verering van O.L. Vrouw
ter Nood in Heiloo opbloeide. Thiers wijdt
dit aan de afgelegen positie van de (verwoeste) kapel op het Noord-Hollandse
platteland en aan de toen nog steeds sterk
aanwezige katholieke minderheid in deze
agrarische gebieden.
De andere hoofdstukken zijn gereserveerd voor de meer 'praktische' thema's, als
de aanleg van de bedevaartsplaats en het
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interieur en exterieur van de grate kapel
(1913) en de kleine of genadekapel (1930).
In deze hoofdstukken gunt zij ons een kijkje in de beraadslagingen van het Bisschoppelijk Comite (vanaf 1930 als zelfstandige
Stiehting O.L. Vrauw ter Nood), dat de zorg
droeg voor deze plek. Met de citaten had ze
daarbij wat zuiniger mogen zijn. In de slotbeschouwing wordt de ontwikkeling van
het bedevaartsoord
nog eens helder uiteengezet. Het notenapparaat is uitgebreid
en volle dig, waarbij wei de kanttekening
hoort dat zij per alinea de noten opsomt
hetgeen nalezing soms wat bemoeilijkt.
Een nauwkeurige lijst van (gedrukte) brannen, literatuur en archieven complementeert het geheel.
Kerkjuridisch heeft de bedevaartsplek
ook
een bijzondere geschiedenis gekend. Vanaf
1938 kreeg zij pas haar eerste vaste priester,
net na de Tweede Wereldoorlog werd de bedevaartskapel tot rectoraat verheven en in
1967 verkreeg zij officieel parochierechten.
Heden ten dage zit het bedevaartsoord
weer zonder eigen zielenherder. (Joep van
Gennip)
(red.), Uw Naam geef eer.
Honderd jaar Gereformeerde Bond 19062006. Zoetermeer [Boekencentrumj 2006. 239 p.- ISBN 9023919211 - € 22,50.
De Gereformeerde Bond tot verbreiding
en verdediging van de Waarheid in de PKN
(Protestantse Kerk in Nederland) bestaat
honderd jaar. Dat vindt de Bond geen reden tot feest, want het ware beter dat hij
niet bestond. Het ideaal van de Bond is namelijk dat de gereformeerde waarheid in
de hele PKN beleden, gepreekt en beleefd
wordt. Geen feest dus, ook al niet omdat de
rechtervleugel van de Bond in 2004 niet
met de PKN is meegegaan en zieh verenigd
heeft in de Hersteld Hervormde Kerk. De
Bond he eft zijn jubileum gemarkeerd met
de uitgave van een boek waarin diverse relevante thema's historisch belicht worden
en waarmee kritisch in gesprek wordt gegaan.
Het boek verdient geen schoonheidsprijs. De illustraties zijn ronduit belabberd,
de twaalf portretten van voormannen lijken op een zaterdagmiddag in elkaar geflanst en verschillende bijdragen tonen de
sporen van haastwerk. Als dominees geschiedenis schrijven, moet je altijd op je
hoede zijn. Het algemene historische overzieht van C. Blenk is aI te cryptisch en staat
vol impliciete referenties die aileen ingewijden verstaan. L.H. Oosten citeert uit ou• P.J. Vergunst
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de preken en krantenartikelen om aan te
tonen dat de Nadere Reformatie fundamenteel is voor de geloofsbeleving van de
Bond; de citaten missen echter samenhang. Het verhaal van Oosten laat niet zozeer zien hoe het was maar hoe hij het
graag zou willen. De bijdrage van J. Harteman over het verbond lijdt aan hetzelfde
euvel.
Veel wordt echter goedgemaakt door de
bijdragen van A. de Reuver en G. van den
Brink. De Reuver betoogt dat de Bond geen
eigen theologie ontwikkeld he eft. Hij was er
slechts op uit om de gereformeerde waarheid op de kandelaar te stellen, waarbij de
Bond zieh altijd gewacht he eft voor radicaJisering van bepaalde facetten. Hoewel dit
in algemene zin waar is, ligt het historisch
gezien natuurlijk ingewikkelder, want als je
iets "voortzet" doe je dat niet in een tijdsvacuum en dus zet je altijd bepaalde accenten. Een van de accenten van de Bond is
bijvoorbeeld de verbondsleer, die in zijn
kringen naar mijn smaak altijd een merkwaardige toespitsing krijgt: het verbond
van God met de vaderlandse kerk. Alsof die
zogenaamde vaderlandse kerk een voorkeursbehandeling zou krijgen! Een kwestie
die De Reuver overigens onaangeroerd laat.
Zijn bijdrage strijkt hier en daar wei wat
discussiepunten glad (dubbele predestinatie, Schriftvisie, Geestesgaven), maar ik beschouw het als een geloofsbeJijdenis van de
Bond, een confessie van goed-gereformeerd geloven.
G. van den Brink analyseert op voorbeeldige wijze de reactie van de Bond op
respectievelijk de kwestie-Geelkerken, Berkouwers De Heilige Schrift (2 din., 19661967) en God met ons (1981), een synodaal
rapport van de Gereformeerde Kerken in
Nederland. Anders dan men zou verwachten, stemde de Bond niet onvoorwaardelijk
in met de synode die Geelkerken veroordeelde. De Bond benadrukte in aile drie
door Van den Brink bespraken gevallen het
eigensoortige karakter van de bijbel: zij
spreekt in Genesis niet historisch, maar
theologisch.
Volgens A. van de Beek, die een bijdrage
wijdt aan de verhouding tot de cuituur,
wordt de Bond hedentendage gekenmerkt
door een verlegenheid met de waarheid,
met andere woorden: hij mist visie en overtuigingskracht. Ik acht mij niet bevoegd
daaraver te oordelen, maar Van de Beek
trekt zijn conclusie wei erg snel. Het siert de
Bond dat hij ook buitenstaanders gevraagd
he eft om kritische reflecties. Dit boek had
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alleen niet Honderd jaar Gereformeerde
Bond moeten heten, want dat boek moet
nog geschreven worden, niet door een dominee maar door een (kerk)historicus en
niet door een Bonder maar door een (betrokken) buitenstaander. (John Exalto)

• M.S. Polak en E.C. Dijkhof (bew.) m.m.v.
V. Pacquay en H. van Engen, Oorkondenhoek van de ahdij Kloosterrade. 1108-1381,
Den Haag [Instituut voor Nederlandse Geschiedenisl 2004 - xxiv + 468 p. - ISBN 905216-137-2 - € 50,Oorkondenboeken verschijnen zelden.
Vaak zijn zij het resultaat van projecten die
meer dan tien jaren in beslag nemen. Maar
gelukkig voor de beoefening van de middeleeuwse (kerk)geschiedenis van Nederland is er weer een standaardwerk verschenen. Dit boek brengt
oorkonden en
brieven bijeen, betrekking hebbend op de
augustijner abdij Kloosterrade, later bekend onder de naam Rolduc nabij Kerkrade. De actieradius van de abdij was dermate groot, dat hiermee Zuid-Limburg en de
wijde omgeving in het huidige Duitsland
en Belgie in beeld komt. Oorkonden laten
uiteraard vooral de materiele kant van het
geloof zien. Impliciet dragen zij echter bij
aan de bestudering van spiritualiteit,
vroomheid, canonic ale gebruiken en uiteraard het geloof zelf (zie bijvoorbeeld in dit
boek de praktijk van aflaten in de jaren in
de eerste helft van de dertiende eeuw, p.
165 en 178). Kloosterrade he eft in de
twaalfde eeuw bijgedragen aan de verspreiding van het gedachtegoed van de Gregoriaanse hervorming. In de eeuw daarop heeft
de abdij bouwstenen geleverd voor de inrichting van nieuwe kloosterorden, zoals
de statuten van de premonstratenzers
(norbertijnen). Ikzelf wil hier nog vermelden dat via deze abdij augustijner koorheren tot tal van nieuwe zelfstandige kloosterstichtingen kwamen tot zelfs in het
noorden van ons land zoals het klooster
Ludingakerk bij Harlingen (1157).
Dit boek beperkt zich tot de abdij Kloosterrade met zijn vele bezittingen en enkele
dochterkloosters. De oudste oorkonde dateert uit 1108;het boek eindigt met het jaar
1381 wanneer een nieuwe opzet voor de
administratie van de abdij wordt opgezet.
Er zijn 186 documenten bijeengebracht,
waaronder ook onuitgegeven stukken. Het
overgrote deel ervan is in het Latijn gesteld,
enkele stukken zijn in de volkstaal geschreven. Bij elk document is een kopregest aan-
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gebracht, zodat men een beknopte weergave van de essentie van de inhoud heeft. De
bewerkers gaan uitvoerig in op de echtheid
en onechtheid van de oorkonden en brieven. Door rehabilitatie van de meeste als
onecht verklaarde leveren zij een grondige
bijdrage aan het wetenschappelijk deb at
rond hyperkritiek en vervalsing. Het boek
bevat als bijlage een lijst van inkomsten en
bezittingen (het 'cijnsregister') uit het
tweede kwart van de dertiende eeuw. Er is
een zeer uitgebreid en doeltreffend register
van namen: voor een stad als Maastricht
kan men via zevenentwintig items talrijke
teksten die betrekking hebben op de Maasstad raadplegen. Het is een genoegen dat
men met deze uitgave de oorspronkelijke
bronnen binnen handbereik heeft. (Guus
Bary)

• Guus Bary e.a. (red.), De weg van Dominicus. Predikers in de schijnwerpers, Nijmegen [ValkhofPers] 2004. - 162 p. - ISBN905625-185-6- € 12,50.
De historische reputatie van de orde
van de Dominicanen is vooral bepaald
door haar inzet voor de stu die van de
theologie die uiteindelijk ten dienste staat
van rechtzinnige verkondiging. In februari
2004 organiseerde het Albertinumgenootschap in Nijmegen, dat vanuit de dominicaanse inspiratie lezingen organiseert
over de actuele ontwikkelingen op religieus gebied, een lezingencyclus over de
geschiedenis en de spiritualiteit van de
Dominicanen. De vijf lezingen zijn in deze
bundel verzameld. Aangezien vier van de
auteurs zelf Dominicaan zijn, is het niet
verwonderlijk dat zij de historische weg
van de Dominicanen vanuit hun eigen
perspectieven beschrijven. Ignace d'Hert
beschrijft de context waarin Dominicus'
stichting tot stand kwam. Van de hand van
Ad Willems is er een uiteenzetting over de
kernwaarden in het oeuvre van twee theologische kopstukken uit de orde, Thomas
van Aquino en Edward Schillebeeckx.
Marcel Braekers reflecteert op teksten van
de mysticus Eckhart. Marit Monteiro beziet de levensverhalen van Cas Terburg en
Karel Pauwels, twee twintigste-eeuwse
Dominicanen tegen de achtergrond van
de ontwikkelingen in de Nederlandse Dominicanenprovincie. Ten slotte zet Piet
Struik enkele lijnen uit voor de toekomst
van de Dominicaanse beweging in een
gemondialiseerde cultuur. (Gian Ackermans).
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Vereniging voor Nederlandse
Kerkgeschiedenis, in samenwerking
met de Historische Vereniging
Zutphen
ACHTTIENDE DAG VAN DE KERKGESCHIEDENIS

zaterdag 4 november 2006
Zutphen: Walburgis en de Wildeman
10. 15

Ontvangst en koffie

10.30

Welkomstwoord door A.J. Reijers, voorzitter van de Historische
\'ereniging Zutphen

10.35

Opening doorVNK-\,oorzitter prof. dr. H.J. Selderhuis

10.40

de heer G.J. Stemerdink over veranderingen in het beheer
van de Zutphense kerkelijke goederen

11.20

Koffie/thee

11.30

Rondleidingen langs de Grote of St.-Walburgiskerk met Librije
en de vroege rooms-katholieke schuilkapel in de herb erg "De
Wildeman" ( thans Museum Henriette Polak, Zaadmarkt 88)

13.00

Lunchpauze (Op eigen gelegenheid te regelen. In de binnenstad
zijn diverse lunchgelegenheden.)

1-1.00

Mevr. A. Bos-Oskarn "fen tiara in de Grote ofSt.-Walburgiskerk
tc Zutphen"

14.30

Prof.dr. \v'Th.M. Frijhoff "Overlevingsstrategieen van
rooms-katholieken in Zutphen na de Hervorrning"

15.15

Koffie/thee

15.30

Presentatie van de Deventer/Zutphense bundel l.ebumus en
Walburgis bijeen. Deventer en Zutphen als historische centra
van kerkelijk [even

16.00

Sluiting

Gereformeerde kerk "De Wijngaard", Wilhelminalaan 3, Zutphen
(Op loopafstand van het NS-station 00 min.). Vanuit het station langs de
Stationsstraat, bij het postkantoor Iinksaf en deze richting steeds volgend
langs Overwelving, Rijkenhage en Berkelsingei)

