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Twee nieuwe web sites
Het duurde allemaal even. Sinds afgelopen zomer gebeurde er net veel
meer op vnkonline.web-log.nl. De reden
was dat de redactie druk werkte aan twee
opvolgers en niet overal tegelijk aan
toekwam. Maar binnenkort verschijnen
er dan toch twee nieuwe websites als
opvolger.
Het verenigingsnieuws zal binnenkort
voortgezet worden op www.nederlandsekerkgeschiedenis.nl, ook te bereiken via het kortere www.vnkonline.
nl. De actuele kerk- en religiehistorische
niewsvoorziening zal door Iaap de long
en Jan Dirk Snel voortgezet worden op
www.religiegeschiedenis.nl.
En mocht het allemaal toch nog net iets
langer duren, dan zullen wij u voor het
allerbelangrijkste verenigingsnieuws in
ieder geval nog even doorschakelen naar
de oude site.

Engelse ziekte bedreigt
de Nederlandse student
Paul H.A.M. Abels

et regeerakkoord dat de basis heeft gelegd voor het nieuwe kabinet Balkenende
kent een opmerkeJijke passage die tot op heden weinig tot geen aandacht heeft
getrokken. De coalitiepartners CDA, PvdA en Christenunie hebben namelijk afgesproken dat zij het eenvoudig en zorgvuldig gebruik van het Nederlands als bestuurstaal
en cultuur- en omgangstaal zullen bevorderen en dat zij daartoe het Nederlands zullen
vastleggen in de Grondwet. Ter geruststelling van de Friezen voegen zij daaraan toe dat dit
geldt, "onverrninderd de wettelijke erkenning van (het gebruik van) de Friese taal", Het kabinet kan hiervoor niet genoeg geprezen worden, aangezien het Nederlands steeds meer
gedegradeerd Jijkt te gaan worden tot streekdialect voor de gewone man.
Het meest doorgeschoten in de verwaarlozing van de Nederlandse taallijkt de universitaire wereld. In de onstuitbare drang om internationaal voor vol te worden aangezien is
universiteiten niets te dol om de veeltaligheid - sinds jaar en dag het kwaliteitskenmerk
van de Nederlandse wetenschapper - in te ruilen voor Angelsaksische bekrompenheid.
Daardoor zit ons land nu opgescheept met 'batsjelers' en 'maasters', worden studenten
vergast op colleges in steenkolenengels omdat zich (wellicht) een Engelstalige student
zou kunnen voegen onder het gehoor van honderd Nederlands sprekende toehoorders
en worden armlastige studenten gedwongen peperdure Engelstalige handboeken aan te
schaffen, hoewel er vaak goedkopere en betere Nederlandse beschikbaar zijn. Een wetenschapper wordt met alle middelen gestimuleerd toch vooral in het Engels te publiceren,
want een artikel in een obscuur Amerikaans blaadje met 25 abonnees telt zwaarder op zijn
conduitestaat dan een vuistdikke studie in het Nederlands. Zou het kabinet de taal op de
universiteiten ook rangschikken onder de cultuur- en omgangstaal? In dat geval is er voor
de studenten nog hoop.
Ook de Nederlandse kerkgeschiedenis is niet gevrijwaard gebleven van deze Engelse
ziekte. Het eerbiedwaardige en oudste nog bestaande wetenschappelijke tijdschrift, het
Archief voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, is enkele jaren geleden omgedoopt tot Dutch
Review of Church History. Aan de Vrije Universiteit bestaat sinds 2002 het Centre for Dutch
Religious History, dat een reeks uitgeeft onder de al even on-Nederlandse titel Studies in
Dutch Religious History. En dat terwijl de vaktaal voor de meeste kerkhistorici toch eerder
Duits zou moeten zijn dan Engels. Maar met Duits hoef je al helemaal niet meer aan te
komen bij de studenten. Wie zijn talenkennis evenwel versmalt tot het Engels sluit vele
vensters tot het verleden.
Omgekeerd zijn de ramp en soms ook niet te overzien als Engelstaligen zich op de Nederlandse kerkgeschiedenis storten. De teleologische grote-stappen-snel-thuisbenadering van menig Angelsaksisch historic us leidt niet zelden tot clichebeelden en gebrek aan
nuance, terwijl het ook vaak schort aan professionele bronkritiek. Zo was er enkele jaren
geleden een Amerikaanse kerkhistoricus die een proefschrift schreef over de armenzorg in
een Hollandse stad. Met bewonderenswaardige ijver deed hij zijn best de oorspronkelijke
bronnen te lezen, iets wat voor Nederlanders al niet eenvoudig is. Fouten waren dan ook
onvermijdelijk en uiteindelijk bouwde hij zijn centrale stelling op een pijnlijke misinterpretatie van een cruciale brontekst. Wat maar weer eens aangeeft dat niet alles wat in het
Engels geschreven wordt ook goed is.
Het is te hopen dat de Nederlandse kerkhistoricus zich zal blijven onderscheiden door
veeltaligheid en zorgvuldige omgang met de bronnen. Voor aile duidelijkheid: ik bepleit
geen in de Nederlandse taal gevangen provincialisme, maar ben weI voor meer linguistische balans en waardering van het Nederlands in de wetenschap. Hopelijk vindt het kabinet dan ook een probaat medicijn tegen de Engelse ziekte op de universiteiten. Ook de
kerkgeschiedenis is ermee gediend.
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Een laatbloeier die roem oogste:
David Martin (1639-1721) lIP
F.R.J. Knetsch

(t)

drie jaar later is het zover; het drukken
neemt dan nog ruim twee jaar in beslag, zodat de Sainte Bible pas met het jaartai1707
verschijnt. Zoon David junior is dan al jaren
zakenman in Londen" en tijdens het drukken was zijn vrouw, Florence de Malecare,
overleden, 27 augustus 1705. Dit weerhield
hem er niet van twee weken later als afgevaardigde naar de synode van Naarden te
gaan, die op 10 september bijeenkwam.
Hij maakte immers deel uit van de commissie die de nieuwe regie men ten voor de
synodale werkzaamheden, opgesteld door
de Amsterdamse predikant Nicolas Colvius, definitief moest toetsen. Nadat deze
reglementen zijn aanvaard wordt Colvius
bedankt; als teken van waardering wordt
hem toegezegd dat hij Martins Bijbel zal
ontvangen zodra deze gedrukt is."
Ook 1706 is weer een druk jaar voor Martin. Hij bezoekt zowel de mei-synode te
Dordrecht, waar men hem scriba maakt,
als de september-synode te Deventer, waar
zijn oudste pupil Jean-Jacques Claude als
proponent wordt aangenomen en hij zelf
tot lid benoemd van een commissie die
financiele klachten inzake studiebeurzen
moet onderzoeken.' Na de verschijning
van de Bible treedt David Martin, duidelijk
meer zelfbewust, nog vaker naar buiten.
Dit is mede mogelijk door de beroeping
van Antoine d' Arbussy uit Franeker, die hij
op 10 juli 1707 als Utrechts collega kan bevestigen. Martin begeleidt jaarlijks bekeerlingen tot aan hun belijdenis," wordt op de
Synodale en familiale besognes
synode van Nijmegen aangewezen ais lid
van de commissie tot de Middelburgse zaNadat dit prachtwerk in 1700 in het Frans ken, die hij een jaar later te Haarlem - waar
en het Nederlands verschenen is - de Ne- men hem president maakt - tot een goed
derlandse versie met een opdracht aan einde helpt brengen. Tevens moet hij dan
raadpensionaris Heinsius - gaat hij weer ambtshalve me de proberen een ruzie in
door met zijn kanttekeningen. In juli 1701 Vaals te dempen.? Een jaar later valt zijn
schrijft hij zelfs aan drukker Frans Halma, naam opnieuw op een synode, hoewel hij
intussen in Amsterdam gevestigd, dat er niet aanwezig is. Die van Tholen, eind
deze en zijn collega Pieter Mortier zich augustus 1709, draagt hem in artikel14 op,
erop moeten voorbereiden over een paar namens haar de weduwe van Charles Mary,
maanden met drukken te beginnen.' Dat is de overleden predikant van Montfcort, te
bepaald wat over-optimistisch, omdat hij condoleren. Dit gegeven is van enig belang
dan nog druk bezig is met literatuurstudie
daar het toont dat de over he den refugiepreen met gesprekken en correspondentie
dikanten liever vast verbonden zagen aan
met Cuper over een aantal 'cruces inter- een kleine gemeente, dan losse werkzaampretum', pijnpunten voor uitieggers. Eerst heden verrichten in een grotere, in dit geval

"Het leukste en, alles bijeengenomen, het
nuttigste van al wat er ter wereld te lezen
valt is ontegenzeggelijk wat over geschiedenis gaat", Met deze woorden begint David
Martin de opdracht van zijn eerste grote
werk aan de Utrechtse magistraat:" heel bemoedigend voor allen die, actief of passief,
met geschiedenis bezig zijn. Trouwens, de
geschiedenis van David Martin zelf is gewoon boeiend. Een ijverige dominee uit
een Zuid-Frans dorp belandt als balling
in de Nederlanden, wordt opgevangen in
Utrecht en daar al spoedig beroepen tot
Waals predikant. Hij blijft er ondanks
een benoeming tot hoogleraar aan het
Athenaeum te Deventer. Dank zij deze benoeming ontstaat er wei een levenslange
band met de geleerdste burgemeester uit
de Republiek, Gijsbert Cuper. Ook voor
Den Haag bedankt hij, in 1695, daar hij
dan juist bezig is, het eerste gedeelte van
zijn bekendste werk te voltooien, de annotatie van het Franse Nieuwe Testament, in
de reformatorische Geneefse vertaling. Hij
publiceert het in 1696. Daartoe opgewekt
door de Waalse synode, maar vooral gestimuleerd door Cuper, pakt hij ook de
vervaardiging van kanttekeningen bij het
Oude Testament aan, maar bedenkt intussen dat "men niet genoeg kan doen om de
mensen inzicht in de heilige geschiedenis
bij te brengen", Aldus het voorwoord van
zijn zojuist vermelde Historie des Ouden
en Nieuwen Testaments?
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in Utrecht. Bovendien blijkt eruit, hoezeer
de Waalse synode zichzelf beschouwde als
vertegenwoordiging
van alle plaatselijke
kerken, die ook afwezige leden om activiteiten kon vragen. Overleden predikanten
werden altijd ter vergadering herdacht en
hun nabestaanden namens haar gecondoleerd.
Op de volgende synode, die vanaf 25
mei 1710 bijeenkwam te Leeuwarden, was
David Martin weer present. Via zijn naam
krijgen wij nog andere aspecten te zien van
het functioneren van zo'n synode. Het eerste betreft de verhouding van kerk en staat
- waarover he den ten dage zoveel onzin
wordt uitgekraamd.
Martin krijgt op dit
punt drie geheel uiteenlopende
opdrachten. Om te beginnen wordt hij benoemd in
de commissie die - zoals altijd - namens de
synode haar opwachting maakt bij de autoriteiten ter plaatse. In Leeuwarden was
dat niet zo snel afgehandeld: men moest
naar 'de Prinses' en haar 'Belles-Soeurs',
en naar de Gedeputeerde Staten der provincie. Hiermee kwam de geprivilegieerde
staat van de Gereformeerde Kerk, ook in
haar Franstalige tak, wei zeer duidelijk
tot uiting. De Prinses is Marie Louise van
Hessen-Kassel,
echtgenote van de aan het
Franse front strijdende Iohan Willem Friso,
de Friese stadhouder die een goed jaar later
aan de Moerdijk zo ellendig zou omkomen.
Zij was nog geen half jaar in Leeuwarden
to en de Waalse synode er vergaderde, dus
voor haar was de voorstelling ook nieuw.
De 'belles-soeurs'
waren ongetwijfeld een
aantal van de zeven zussen van de stadhouder. Vervolgens
krijgt Martin de opdracht, namens de synode een bedankbrief
te schrijven aan de Staten van Gelderland
vanwege de financiele bijstand,
gegeven
aan "Mlle Maturin", echtgenote van Gabriel
Maturin, Waals predikant te Arnhem. Deze
was, om de achtergebleven geloofsgenoten
in Frankrijk in hun zware lot bij te staan, in
1689 daarheen vertrokken maar al spoedig
opgepakt en gevangen gezet. En ten slotte
worden David Martin en Jacques Basnage,
de beroemde
predikant-historicus,
eerst
werkzaam te Rotterdam, sinds kort te 'sGravenhage, tot leden benoemd van een
commissie,
die er bij de autoriteiten
op
moet gaan aandringen dat de foliant "Taus

les Synodes de Jean Aymon, proselyte", uit
de handel genomen wordt. Oat Aymon zo
nadrukkelijk als bekeerling wordt aangeduid vloeit vermoedelijk daaruit voort dat
deze geleerde voormalige geestelijke tweemaal heen en weer geswitched was tussen
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katholicisme en protestantisme. En zijn
boek, een weliswaar niet volmaakte maar
alleszins nuttige uitgave van de kerkordelijke bepalingen die door de achtereenvolgende Franse nationale synodes waren
uitgevaardigd, had hij niet vooraf door de
"eglises examinatrices" laten goedkeuren
wat de synode hem, gezien de explosieve
aard van de stof, zeer kwalijk nam.!?
Er komt - nu zonder dat de overheid erin
gemengd wordt - nog een kwestie met een
"proselyte" aan de orde: Martin wordt lid
van een commissie die de zaak-Frederic
Auguste Gabillon moet afhandelen (artikel
24). Deze ex-priester, vroeger kioosterling
bij de Theatijnen te Parijs, maar in Bern
hervormd (!) geworden, die in 1701 door de
(Nederduitse) Zuid-Hollandse synode van
Den Haag als proponent was aangenomen
en vervolgens (ondanks Waalse protesten
die verwezen naar zijn niet onbesproken
levenswandel en zijn gebrek aan kennis
van het Nederlands) door de classis Leiden
als zodanig bevestigd. Sindsdien wensten
de Waalse autoriteiten geen contact meer
met hem te hebben. Nu was er echter een
beroep op hem uitgebracht door de Franse
nederzetting in 'Issenbach' bij Frankfort
aan de Main, voor zijn gevoel een goede
aanleiding te trachten met de Waalse synode tot verzoening komen. Met het oog
op deze poging neemt de genoemde com-
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Notariele akte met de
handtekeningen van
Martin, de gebroeders

).J. en I.E Claude en
notaris H. van Hees;
Utreehts Arehief, inv.
nr. UllOa8, aktenr. 127,
d.d. 22-05-1709.

missie alle gegevens nog eens door, maar
dit levert geen nieuwe gezichtspunten op.
Vandaar dat de synode in volkomen eendracht vaststelt dat de oude bezwaren nog
steeds overeind staan en dat de nieuwe gemeente niet onder Waalse jurisdictie valt,
zodat ook het beroep daarheen geen nieuw
feit oplevert. Dus wordt Gabillons appel afgewezen."
Deze synode, van Leeuwarden dus,
noemde Martin ook nog eens in artikel 32,
waarin zijn Bible krachtig werd aanbevolen, vooral nu er een kwarto- uitgave van ter
perse is. Waarschijnlijk was de bedoeling,
gemeenteleden voor wie de folio-editie onbetaalbaar was, op de komst van deze editie
te attenderen, maar zo vatte men het niet
op. De aanprijzing werd verstaan als een
oproep tot eenvormigheid: Martins versie
zou, zo dacht men, voortaan als de officiele worden beschouwd. Daar rees protest
tegen, en wei dermate hardnekkig dat de
zaak op drie synodes uitvoerig terugkwam
en dat ten slotte op die van Rotterdam, september 1712, artikel30, nadrukkelijk in vier
punten werd gestipuleerd, dat het gebruik
van alle "Editions de la Bible de Geneve"
aan de kerken vrijstond." Ter synode van
Veere was trouwens ook een ander protest
binnengekomen tegen Martins Sainte Bible.
Blijkens artikel 29 had Cornelis Duvelaer,
Waals predikant te Middelburg, moeite met
enkele kanttekeningen. In artikel37 blijken
deze betrekking te hebben op het leerstuk
van de rechtvaardiging door het geloof,
sinds de reformatie voor alle protestanten

van het hoogste belang. Duvelaer wordt
niet ontvankelijk verklaard; zijn ongegrond
protest wordt hem kwalijk genomen.
Onder al deze bedrijven door is er in
huize Martin het nodige veranderd. Het
staat thans aan de Nieuwe Gracht en
heeft minder bewoners: dochter Marie is
in december 1710 getrouwd met de Amsterdamse zakenman Timothee Renouard, en pleegzoon Jean-Jacques Claude,
op 16 januari 1709 25 geworden en dus
meerderjarig, staat op het punt als predikant naar Londen te vertrekken. Voor
hem en zijn twee jaar jongere broer IsaacFrancois heeft David Martin zich na eerdere pogingen, ook eind 1707 als voogd
ingezet in verband met een destijds vaker
spelende erfeniskwestie. In Frankrijk was
Elisabeth Briot gestorven, een zuster van
Emilie, de op 20 juni 1688 overleden moeder van de jongens Claude. Elisabeth was
gehuwd met ene majoor De Marvillars,
die op dat moment krijgsgevangene was
in Spanje. Kennelijk waren zij N(ouveaux)
C(onvertis), overgegaan tot het roomskatholicisme. Welnu, een notarisakte van
13 december 1707 toont dat Martin een
Haagse magistraatspersoon wilde machtigen om De Marvillars'" ertoe te brengen, inventaris te do en opmaken van het
vermogen van zijn overleden echtgenote,
die het in Frankrijk achtergelaten familiebezit van de Briots beheerd had. In vele
gevallen was de familieband sterk genoeg
om over grenzen en kerkmuren heen de
in het buitenland verblijvende verwanten
hun rechtmatig deel te do en toekomen,
doch in dit geval blijkbaar niet, zoals wij
nog zullen zien. Niet dat de Claudes van
honger dreigden om te komen: ter gelegenheid van zijn meerderjarigheid ontving Jean Jacques Claude uit zijn door
David Martin beheerde vermogen "1477
livres et 13 deniers" plus nog een kostbare
boekerij - aldus de akte van 22 mei 1709
-, doch zij wens ten hun rechten te handhaven. Als Isaac Francois een maand na
zijn meerderjarigheid met zijn broer naar
Londen wil, machtigen zij samen op 29
augustus 1711 David Martin in hun naam
alle stappen te nemen die nodig zijn om
oom De Marvillars tot een schikking te
bewegen. Volgens een akte van 20 januari
1712 zou dit ook gelukt zijn, maar er blijft
ruimte voor vraagtekens. Jean-Jacques
Claude stierf reeds op 7 maart 1712; zijn
broer overleefde de pokken, keerde terug
naar het continent en gaf daar zijn preken
uit."
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Portret van Adolf
Hendrik van Rechteren
(1656-1731), Heer van
Almelo en Vriezenveen.

De Vrede van Utrecht
Op het ogenblik dat deze akte werd verleden had David Martin, vollof over de Iliasvertaling van Anne Dacier, haar juist zijn
lange eerste brief geschreven. Hij meldde
haar op 7 januari 1712, het lezen van haar
prachtige werkstuk te hebben onderbroken
om haar snel te berichten hoezeer hij ervan
genoot. Daarbij vertelt hij van een Amsterdamse drukker gehoord te hebben dat een
drukkerscombinatie uit die stad op het punt
staat, een fraaie heruitgave op de markt te
brengen die de Parijse druk geen concurrentie zal aandoen. Franse boeken waren
in de Republiek immers onbetaalbaar: de
Amsterdammers boarden eenvoudig een
nieuw marktsegment aan. Reeds op 17 februari 1712 antwoordt zij, met aan het slot
van de brief de vraag of die Hollandse drukkers haar niet een paar exemplaren kunnen sturen als tegenprestatie voor het hun
gezondene. Zij is vooral benieuwd naar de
illustraties. In een adem verzoekt zij David
Martin - wiens Bible, die zij niet kent, ongetwijfeld van hoge kwaliteit is - haar wat
notities over Homerus' Odyssee toe te sturen. Zij kan daar zeker haar voordeel mee
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doen bij de vertaling die zij onderhanden
heeft. Zijn snelle en uitvoerige antwoord,
14 maart 1712, toont zijn vertrouwdheid
met het onderwerp.
Hier rijzen intussen enkele boekhistorische vragen. De eerste is, welke uitgave van
Anne Daciers Ilias-vertaling David Martin
had aangeschaft. Vrijwel zeker de Parijse,
daar hij voldoende bemiddeld was om deze
te kopen. Het is echter niet geheel onmogelijk dat hij de Rotterdamse druk bezat, die
het jaartal 1711 draagt, juist zoals de Parijse, doch erg waarschijnlijk is het niet. In
de Leidse Universiteitsbibliotheek, die drie
vroege uitgaven bezit van L'Iliade d'Homere,
traduite en francais, avec des remarques, par
Madame Dacier, kan men zien dat de Rotterdamse druk een exacte kopie is van de
Parijse, zelfs op het punt van het lijstje met
errata achterin elk deeJtje. Er zijn maar twee
verschillen, een gering en een interessant.
Het ene is dat enkele van de buitentekst
prentjes - een voorin elk deel en voorts een
per 'boek' - niet precies bijgebonden zijn bij
dezelfde bladzijden. Dit is een kleinigheid.
Heel interessant is daarnaast dat de Rotterdammers Gaspar Fritsch en Michiel Bohm
een drukkersprivilege hebben verworven
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Titeipagina Verhandeling vall de Natuurlij ke
Godsdienst, de verta-

ling door Jacob Schoolhouder van de Traite
de la religion naturelle
van David Martin.

het schild) van Achilles. Kortom, de 'Compagnie', de drukkerscombinatie, had eer van
VAND"
haar werk en mocht dan ook herziening en
correctie vol trots op de titelpagina vermelden. Wellicht ontliep zij hiermee bovendien
de sancties waarmee het Statenprivilege van
de Rotterdammers dreigde."
/) () () R j) E N II E ERE
Begin januari besefte Martin uiteraard
niet hoe beslissend zijn lange, enthousiaste brief zou worden, noch dat 1712 zo'n
Prr.lil.m: ii1 de \V A I. sell E G~. MEl' N 'f F.
gevuld jaar zou zijn. Zo zette hij zijn publicaties voort, gesterkt door het succes
T E U T R E C H T.
van zijn grote werken, Histoire en Bible.
Uvt bet 1+,wF" '!'Crt""I"
Reeds in 1708 had hij zijn eerste bandje
D (.) o It
J A K 0 II S C 11 () 0 J.. . H 0 t1 D i R,
Sermons uitgegeven, zoals wij reeds zagen
acht preken uit verschillende perioden van
zijn leven maar voornamelijk uit 1707, in
1710 gevolgd door twintig Sermons in twee
bandjes, aIle over Hebreeen 11. En nu, in
1712, werkte hij, blijkens zijn brief aan Cuper van 19 oktober 1712, een belangrijk aspect van zijn aIgemene beschouwingen bij
de Bible uit: Verhandeling van de NatuurT Jo: U Tit F (' II T,
lijke Godsdienst, zoals Jacob Schoolhouder
By J Aeon VAM PO OLS LJM a
de Traite de la religion naturelle in 1720 zou
Bockverkoopcr.
M]) C c. x x.
vertalen.
Hier blijft het niet bij. De synode van Veere,
van de Hollandse Staten. Dit is voorin deel mei 1712, draagt hem op, artikel 8 samen
met twee ouderlingen voor elk der Waalse
I op 4 ongepagineerde bladzijden toegevoegd. Daar dit privilege het kopijrecht van gemeenten de bijdragen in de synodale
beide firmanten voor Holland vastlegde, kosten opnieuw vast te stellen. Ook voegt
rijst de volgende vraag: waar haaIden de zij hem, artikel 14, toe aan de commissie,
Amsterdammers verlofvandaan de betrokreeds door de synode van Leeuwarden in
ken vertaling opnieuw uit te geven?
mei 1710, artikel49, ingesteld om de belanAnne Daciers reactie op Martins desbe- gen van de Franssprekende protestanten in
treffende mededelingen doet haast ver- het algemeen te behartigen. Hoofdpunt van
moeden dat zij toestemming had verleend,
aandachtwas toen de golfvan naturalisaties
eventueel stilzwijgend door het zen den van van refugies in de Republiek. Nu er evenwel
enkele exemplaren, en wei met de gedach- op 29 januari te Utrechtvredesonderhandete dat, zeker in oorlogstijd, haar rechten in lingen begonnen waren'" achtte de synode
andere landen onbeschermd waren, zodat van Veere het meer terzake, de commissie
medewerking van haar kant de kwaliteit specifiek de opdracht te geven, de gevolten goede zou komen. Als dit laatste haar machtigden van de protestantse machtbedoeling was dan is zij daarin zeker ge- hebbers bij die vredesonderhandelingen
slaagd. De illustraties zijn kwalitatief beter
de belangen op het hart te binden van de
dan in het origineel en ook beter geplaatst:
in Frankrijk achtergebleven protestanten
telkens aan het begin van een nieuw 'boek' en met name die van de "confesseurs sur
van de !lias. Maar ook de opmaak is fraaier. les galeres de France", de standvastigen die
Met name de verplaatsing van de 'Remargevangen zaten op de Franse galeien. Daarques', de toelichtende opmerkingen, no- bij lag het voor de hand, David Martin als
tities, die in de Parijse druk (en dus in de primus onder de Waalse predikanten van
Rotterdamse) aan het eind van elk deeitje Utrecht, ter wille van een zo direct mogelijk
staan, naar de voet van de bladzijden, waar contact aan deze commissie toe te voegen.
zij - hoogst modern, aIs hedendaagse noten Hierin zaten to en reeds drie specialisten op
- per 'boek' doorlopend zijn genummerd, is het gebied van de Franse godsdienstpolieen zeer vakkundige ingreep. Daarenboven tiek. Dat waren ten eerste Jacques Basnage,
voegden zij in het derde deeitje, tussen pagide Haagse predikant-historicus die van zijn
na 182 en 183, bij 'boek' XX een uitvouwbare
zwager Pierre Iurieu min of meer de leiding
tekening in van de beukelaar (le Boucher, van diens spionagedienst had overgeno-
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zich er niet over uit). Martin schreef dan
ook, goed veertien dagen na de op 11 april
1713 gesloten vrede, 27 april 17l3, dat hij
niemand kent die blij is met de vrede. Niettemin hoopt hij op goede gevolgen ervan
de Nantes uitstekend bekend was met wat voor de staat. Maar in Frankrijk woeden de
in Frankrijk juridisch haalbaar was, en ten vervolgingen met name bij de Loire heviger dan ooit. Dat komt ervan nu de onderslotte Daniel de Superville uit Rotterdam
die, eerst samen met Jurieu maar spoedig handelaars geen hart had den voor de kerk.
zelfstandig, een fonds runde am de "con- Moge God haar ook zonder hen bescherfesseurs sur les galeres de France", de pro- men. Waren er maar meer staatslieden als
testantse galeislaven, te ondersteunen en U of de graafVan Rechteren. Het verlies van
de laatste is zeer te betreuren. Gijsbert Cudie hun lot dus goed kende.'"
De commissie he eft, ondanks de inzet per onderstreept dit alles, 20 mei 1713, in
van de leden en in het bij zander van Da- een lange briefpassage waarin hij zinspeeJt
vid Martin, niets bereikt. Een neerslag van op mogelijke alternatieven en een vurig
zijn teleurstellende ervaringen vinden wij gebed voor de vervolgde geloofsgenoten
in zijn correspondentie, vooral in die met neerschrijft. Hij en Van Rechteren hadden
inderdaad meer voor dezen willen doen."
Cuper. Hem schrijft hij in de reeds vermelde brief, 19 oktober 17l2, dat er in de onDat Martin hier Adolf Hendrik van Rechteren (1656-1731) noemt is pikant, en het
derhandelingen geen enkele beweging zit.
Als insider moet Cuper dit trouwens beter woord 'verlies' (perte) misleidend. De in
weten dan hij. Hij vindt de algehele stand 1705 door keizer Joseph I tot rijksgraaf
van zaken bedroevend en die van de kerk verheven Overijsselse edelman (onder
meer Heer van Almelo), had carriere genog erger. Deze is zelfs achteruitgegaan
maakt in de Staatse diplomatie bij Duitse
in plaats van, zoals iedereen toch hoopte,
vooruit. Cuper, de welingelichte regent aan vorstenhoven en als gedeputeerde te velde
het stuur, deelt deze gevoelens. Hij wijt, 26 in het leger. Hij werd als gevolmachtigde
oktober 17l2, de narigheid - terecht naar opgenomen in de Staatse delegatie bij de
wij weten - aan de Engelse delegatie die op onderhandelingen te Utrecht, maar moest
een eigen vrede uit is. Zij verwacht van alle zich op 20 september 1712 daaruit teruganderen (die naar Cupers oordeel veel te trekken nadat zijn bedienden tot tweeslap optreden) dat zij zich schikken in iets maal toe slaags geraakt waren met die van
waarvan de inhoud hun onbekend is. En de Franse gezant Menager, De Fransen
aan de (gereformeerde!) kerk denkt hele- zullen zijn ontslag met te meer klem geeist
hebben omdat hij als pro-keizerlijk gold.
maal niemand."
Reeds veer hij aan Cuper schreef, ja Dit is dus wat Martin 'een verlies' noemt.
maanden voor de synode van Veere, had Is dit al pikant, nog fraaier is dat Van RechMartin in zijn eerste brief aan Anne Da- teren juist in deze tijd de erkende leider
cier over de komst van de gevolmachtig- was van de anti-stadhouderlijke factie in
Overijssel, terwijl Cuper en zijn aanhang
den naar Utrecht geschreven. Iedereen
hier kijkt naar ze uit, en men spreekt over pro-stadhouderlijk ageerden. David Marniets anders dan huishuren - zo'n aantal
tin - die Van Rechteren waarschijnlijk
goed in 't geld zittende tijdelijke stadgeno- kende als kerkganger bij de Walen en als
ten leek de Utrechtse bevolking wei wat. Of luisterend oor voor zijn klachten over de
was men juist bevreesd voor die toevloed? Franse vervolgingen - schoot dus 'een pijl
Huurbescherming was er nag in geen eeu- af in zijn eenvoudigheid'. Cuper ving deze
wen, en dus was prijsopdrijving bij een ver- diplomatiek op. Van Rechterens biograaf
krappende markt een werkelijke dreiging. wijdt geen woord aan diens geloofsoverHoe dit zij, Martin hoopt op een duurzame tuiging. Is dit een omissie of heeft Martin
vrede. Anne Dacier is jaloers op hem: hij zit zich verkekenr"
maar mooi middenin het wereldgebeuren
De ontboezemingen van Martin en
en zal de uitslag - hopelijk een goede - zo'n Cuper passen prima bij de inhoud van
vijf dagen eerder weten dan zij ... 20
de artikelen die de achtereenvolgende
Die uitslag viel dus - door het gedrag, Waalse synodes aan de onderhandelinmen mag wei zeggen: het onderlinge ge- gen wijden. Voor deze synodes staat de
konkel van de Engelsen - bitter tegen. bevrijding van de gevangenen-om-hetDaar waren Martin en Cuper het roerend geloof, vooral van de galeislaven, steeds
over eens (tegen Anne Dacier liet de eerste centraal. In mei 1712 (synode van Veere,

men'? en die door raadpensionaris
Heinsius soms voor diplomatieke missies werd
ingezet, vervolgens Elie Benoit, de Delftse
predikant die dank zij de naspeuringen
voor zijn beroemde boek Histoire de l'Edit
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artikel 14) is de commissie-Basnage
nog
hoopvol: de onderhandelaars
tonen veel
belangstelling
voor dit punt. Dat is op
de synode van Rotterdam, in september
1712 - waar men de commissie zelfs de
taak toeschrijft, naast de bevrijding van
de galeislaven te werken aan het hers tel
van de (gereformeerde)
kerken in Frankrijk (artikeI21)
- in principe niet anders.
Aileen wordt er nu grote nadruk gelegd
op de 'obstakels' waarop de protestantse
gevolmachtigden
steeds stuiten: het zal
niet meevallen, iets te bereiken. Elie Benoit verzoekt, tevergeefs, uit de commissie ontslagen te worden wegens zijn hoge
leeftijd, maar de even oude David Martin treedt in mei 1713 in Den Bosch nog
vrolijk op als voorzitter van de synode.
Het is dan een maand na de Vrede van
Utrecht en hij heeft er de droeve taak,
samen met de commissie te berichten
dat er, zoals gezegd, niets is verkregen
(artikel zz)." De commissie blijft op verzoek van de synode aan, om eventuele
kansen te grijpen. Hoewel zulke kansen
uiteraard niet kwamen handhaaft de synode van Breda, september 1713, artikel
19, op aandringen van de vertegenwoordigers van Amsterdam, de commissie in
haar functie.
Intussen komt het goede nieuws op
deze synode uit een iets andere hoek.
Want wei brengt Daniel de Superville,
toevallig voorzitter, het bericht dat het
de "Puissances
protestantes",
dus de
protestantse
staten met de koningin
van Groot-Brittannie
voorop, gelukt was
136 galeislaven
vrij te krijgen - waarvoor grote dank opstijgt - maar men
krijgt sterk de indruk dat hij niet zozeer
spreekt namens de commissie-Basnage
dan wei namens de oudere commissie
tot zorg voor de broeders op de galeien,
die over betere inlichtingen beschikte.
Daarna hoort men namelijk niet meer
over de commissie-Basnage,
wei over
Amsterdam en Rotterdam die op de synode van Maastricht, 5 mei 1714, artikel
21, verantwoording
afleggen voor de financien. Het betreft die van de commissie-De Superville als hulpverleenster.
In
artikel 19 is dan al gemeld dat "Sa Majeste Brittanique" nog 44 broeders van
de galeien bevrijd heeft. Er zijn dan nog
130 over (artikel 23). Op deze synode
was ook David Martin aanwezig. Men
zou kunnen stellen dat hij hiermee zijn
bemoeienissen met de Vrede van Utrecht
en zijn nasleep eervol beeindigde.
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Beroepingsperikelen
In dat verre Maastricht had Martin echter
nog andere zaken te behartigen. Dit blijkt
niet uit de Acta van deze synode die zijn
naam slechts vermelden in de presentielijst. Evenwel, de Actes du Consistoire van
Utrecht uit 1714 doen vermoeden dat hij in
de wandelgangen niet gezwegen zal hebben. Wat was er to en gaande? Utrecht had,
na het vertrek van d'Arbussy als predikant
naar Amsterdam, wat tegenslag gehad bij
het beroepingswerk. Allereerst bedankte
Louis Saurin uit Londen pas na lange aarzeling. Vervolgens beriep het consistoire
Isaac de Beausobre uit Berlijn. Hangende
de procedure drong het gerucht door dat
deze arminiaanse denkbeelden huldigde.
Dit gerueht werd verspreid door een Berlijnse collega van De Beausobre, Gabriel
d'Artis, die toen in de RepubJiek vertoefde
en zelfs in een brief aan het Utrechtse consisto ire zijn beschuldigingen staafde. Nu
was d'Artis een onrustige en onrustzaaiende figuur,>' Niet voor niets kreeg Martin
op 22 april 1714 de opdracht van zijn consisto ire, diens gestook bij de synode te melden, al zag men meer in een klaeht bij het
Berlijnse eonsistoire (waarover verder niets
meer wordt vermeld). Na zijn terugkeer van
de synode he eft Martin van De Beausobre
een brief ontvangen, die hij op zondag 27
mei in het eonsistoire voorleest: de betrokkene komt niet. Maar de zaak-d'Artis blijft
hangen, ook op de synode. Deze ontslaat
Martin namelijk een jaar later - dan is Jean
Louis Bonvoust uit leper al lang en breed
tot Utreehts predikant bevestigd - van de
opdracht, stappen te ondernemen tegen
d'Artis. Deze he eft de RepubJiek namelijk
weer verlaten - voorgoed! Op dat moment
is de belangstelling trouwens veel meer gerieht op Martins publieaties. Die kunnen
echter beter in een volgend artikel besproken worden - l"Als de Heer het wil zijn wij
dan in leven ... ", Iakobus 4:15, NBVJ.
Prof dr. F.R.]. Knetsch (1924-2006) rondde
zijn uietenschappelijke loopbaan at zoals
hij deze begonnen was, met hugenotenstudies.
Noten:
I

In de laatste aflevering van TNK in 2006 stond
Jacob van Sluis stil bij het overlijden van prof.
dr. P.R.!. Knetsch: 'In memoriam prof. dr. P.RJ.
Knetsch', TijdschriJt voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 9 (2006) 140. Hij en de redactie van
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TNK namen aan dat het niet meer zou komen tot
een derde artikel over de Waalse predikant David
Martin voor dit blad, zoals Freek Knetseh zieh
nog had voorgenomen. Uit de nalatensehap van
Knetseh bleek echter, dat hij zijn onderzoek voor
een derde bijdrage over Martin had afgerond en
ook de tekst van het artikel nog heeft gesehreven.
Door tussenkomst van Jacob van Sluis kon de redactie van TNK hierbij alsnog de kopij het lieht
doenzien.
Voor art. I, zie ER.J. Knetsch, 'Een geleerde die
geen hoogleraar wilde worden: David Martin
(1639-1721)', Tijdschrift voor Nederlandse kerkgeschiedenis 6 (2003) 45-53, voor art. II, zie: ER.J.
Knetsch, 'Een asielzoeker die ingeburgerd raakte:
David Martin (1639-1721) II', Tijdschriftvoor Nederlandse kerkgeschiedenis 7 (2004) 8-20. In dit
laatste te corrigeren: noot 18, p. 17b [b = 2e kol.l,
r. 5: EI Moyne, lees: Et. Le Moyne; noot 19: p. 17b:
YW 4 ZZZ, lees: p. 12a; noot 34, p. 18b: p. XXX
6 YW, lees: p. 13b. - Na het schrijven van art. II
verscheen: Christopher Stores, 'Der politische
Kontext der Vertreibung der franzosischen Protestanten aus dem Piernonr, in: Albert de Lange,
Gerhard Schwinge (red.), Pieter valkenier und das
Schicksal der Waldenser um 1700, Waldenserstudien 2 (Heidelberg 2004) 13-36 een uitstekend
overzieht van de politiek-militaire
situatie aan het
Franse zuidocst-frout, zie mijn recensie in TNK8
(2005),58-60.

de zaak-Pierre de Ioncourt, wiens anti-coecejaanse geschrift Entretiens sur les differentesmethodes, 1707, enorme opschudding veroorzaakte,
ook in het Utrechtse consistoire en op Waalse synodes, had Martin geen speciale bemoeienis; zie

Biiografisch) Liexicon voor de) Cieschiedenis van
het) Ntederlandse) Ptrotestantisme) 5 (Kampen
10

Biulletin de la Commission pour l'histoire des)
Eiglises)W(allones) Jl3 (1888) 29); art. 60 (Aymon;
vgl. Jonathan I. Israel, Radical Enlightenment.
Philosophy and the Making of Modernity 1650II

3

4

5

6

7

R

9

ex. in Ned.: UB Leiden). 'Epistre dedicatoire', 4 pag.
fol., ongepag., 'A Nobles et Venerables Seigneurs,
Messeigneurs Arnaud Spoor et Gaspar van Royen,
Bourguemestres regents de la Ville d'Utrecht; et
au Venerable Conseil de la meme Ville. I Nobles et
Venerables Seigneurs, I De toutes les lectures du
monde la plus agreable, & tout ensemble la plus
utile, c'est sans contredit celie de l'histoire .. .'
Histoire, ongepag. Preface: 'On ne sauroit trop
donner aux peuples l'intelligence de l'histoire
sainte'. - Deze laatste woorden kan men ook weergeven met 'heilsgeschiedenis'.
Zie Knetsch, 'Een asielzoeker', 19, n. 38, voor het
desbetreffende briefje. Men leze daar ([P.S.I r. 2)
i.p.v, 'celui [?J' liever: 'je lui'.
In een op 15 N 1702 te Utrecht verleden notarisakte voor het eerst aangeduid als "marchand a

12

13

Londres",
L(ivre) Siynodal), syn. Naarden, sept. 1705, art. 7,
38; zie Knetseh, 'Een asielzoeker', p. 19b, noot 41.
Zie Knetsch, 'Een asielzoeker',
15a; LS, syn. Deventer, sept. 1706, art. 38.
Zie Knetseh, 'Een asielzoeker', 8b. - 'Belijdenis
doen' is een wat anaehronistisehe
uitdrukking;
'toelating (vragen) tot het H. Avondmaal' is in die
tijd de gebrulkelijke formule.
Zie LS, syn. Nijmegen, aug. 1707, art. 23 en 30: de
Middelburgse zaken betroffen een uit de hand gelopen twist binnen het eonsistoire aldaar. Een bij
meerderheid van stemmen genomen besluit was
op een volgende vergadering door de tegenpartij,
die daar toevallig de overhand had, weer uit deAcres geschrapt; gevolg: groot tumult. De synodale
afgevaardigden, onder wie David Martin, wisten
dit te dempen en de onreglementaire handelwijze
van de minderheidsgroep terug te draaien. - Met
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1750 (Oxford 2001) 577,697).
In de Waalse Actes (zie LS II, reg. in v.) komt E-A.
(de) GabiJIon naar voren als een herrezen miniPibo; over de oer - Pibo, zie de boeiende studie
van P.H.A.M. Abels, Ouiuius' Metamorphosen.

De onnauolgbare gedaanteuiisselingen van een
(zielenidokter in de Reformatietijd (Delft 2003). -

Histoire da View: et du Nouveau Testament, enrichie de plus de quatre cens figuresen taille-douce,
etc. A Amsterdam chez Pierre Mortier, 1700. (Enig

2

2001) 293. - VoorVaalse ruzie, zie art. 13.
LS, syn. Leeuwarden, eind mei 1710, art. 3 (deputatie; de desbetreffende gegevens ontving ik
van de kenner van het Oranjehuis, ds. J. Jeltema
te Groningen, mijn vroegere assistent, die mij
verwees naar A.W.E. Dek, Genealogie van het
uorstenhuis Nassau (Zaltbommel 1970) 108-111);
art. 20 [brief aan Gelderland. - voor Maturin, zie
EH. Gagnebin, 'Liste des eglises Wallonnes (etc.)',

14
15

De eerste editie van Eugene Haag en Emile Haag,
La France protestante, (10 delen, Paris 1846-1859)
(afgekort Fpl), weet Gabillon niet te plaatsen, de
tweede editie (6 del en, Paris 1877-1888) (afgekort FP') doet het beter, maar tekent hem, door
de totale afhankelijkheid van Franstalige brannen, te negatief. De Synode van Zuid-Holland,
Gouda 1701, art. 8, vermeldt getuigschriften over
een voltooide studie in de theologie te Leiden, die
van Rotterdam, 1702, art. 9, acht de door de Walen
aangevoerde feiten verjaard. - 'Issenbaeh': niet te
vinden in Duitse atlassen. Een 'Isselbach' ligt in
Kreis Ems (destijds Nassau), benoorden Frankfort; dit zal wellieht bedoeld zijn.
De andere synodes waren: Den Briel, mei 1711,
art. 33 en Veere, mei 1712, art. 17. - Op beide synodes was Martin aanwezig. - Men lette op de in
Rotterdam aangegeven beperking: slechts bewerkingen van de Bijbel van Geneve - zie Knetsch,
'Een geleerde', 45, met noot 5 en 6 - zijn toegestaan.
Zijn volledige naam was, blijkens een akte van
20 I 1712, Jean Motineau, sieur de Marvillars. - Is
Motineau een schrijffout voor Martineau? - FP'
III, 156v., noemt wei Emilie Briot, doch niet Elisabeth; FP' Iv, 475, waar weI sprake is van de dames
Briot, en ene Jouard genoemd wordt, maar geen
Motineau.
FP'Iv, 474-476.
Zie voor Anne Dacier en haar echtgenoot Andre:
Knetseh, 'Een geleerde', 48-50; dez., 'Een asielzoeker', 16a, en voor Martins eerste brief, dez., 'Een
geleerde', 6, 48b; dez., 'Een asielzoeker', 7, 16a. De
drie uitgaven van Anne Daciers Franse vertaling
van de llias (in praza) in het bezit van de UB te
Leiden hebben alle de in de tekst vermelde titel.
Zij bestaan alle uit drie deeltjes duodecimoformaat. Deel! bevat een lange 'Preface' en een veel
kortere 'Vie d'Hornere', waarap de eerste 6 'boeken' van de Was volgen, elk voorafgegaan door
een 'argument' (korte inhoud). Deelll bevat boek
7 tim 15, deel III boek 16 tim 24, waarop een kor-
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17

18

te, ongepagineerde approbatie, ondertekend door
'Fraguier' op 1 dec. 1710 voigt. De originele druk
ziet er dus zo uit: op de titelpag. onder de titel het
deelnumrner, en onderaan: 'A Paris, chez Rigaud,
Directeur de l'Imprimerie Royale, rue de la Harpe,
MDCCXl'. Dan deel I: Preface, p. I-LXXII [precies
3 vel druks], Vie d'Homere, p. 1-45, 'Argument' bij
Livre 1, ongepag.; tekst van boek 1 t.m. 6 (begint
met nieuw vel), p. 1-274, en tenslotte de 'Remarques', p. 275-522, met afsluitend 'Omissions et
fautes it corriger', 1 p. ongenummerd. Deel II omvat 'boek' 7-15, tekst: p. 1-391, notities: p. 392-621,
met 1 p. (ongenummerd) corrigenda. Deel III omvat 'hoek' 16-24, met 'argument' van 'boek' 16: 2
pag. ongenummerd, dan tekst: p. 1-404, notities p.
405-616, waarna ongenummerd: 1 p. 'Approbation', 3 p. 'Privilege du Roy', ondert. door De Launay,
8 febr. 1711, en 1 p. corrigenda. Aan elk 'boek' is
op een willekeurige plaats een prent toegevoegd.
- De Rotterdamse uitgave 'chez Fritsch et Bohrn'
is, behoudens de in de tekst hierboven vermelde
afwijkingen, volstrekt identiek met de originele
Parijse druk, inclusief jaartal, corrigenda en zelfs
'Privilege du Roy'. Mijn boekhistorische kennis is
ontoereikend ter verklaring van deze vrijwel totale gelijkvormigheid. - De Amsterdamse uitgave
is veel eenvoudiger te beschrijven. Aan de titel is
toegevoegd: 'Nouvelle Edition, revile et corrigee,
ou Ton a mis les Remarques so us le Texte', Het
'impressum' luidt: 'A Amsterdam. Aux depens de
la Compagnie, MDCCXII'. Elk drukkersprivilege
ontbreekt. Deel I: 'preface', p. V-LXXXVIII; la vie
d'Hornere, p. LXXXIX-CXVl; 'Boek' 1-6, p. 1-300.
Deel II: 'Boek' 7-15, p. 1-389, zonder ongepag. bijwerk. Deel III: 'Boek' 16-24, p. 1-373, waarna 1 p.
'Approbation' (als boven) ongepag. NB: de noten
staan dus onder de tekst. Aldus het werk dat Martin zo enthousiast maakte. - Recent verscheen
over het kopijrecht: C. Schriks, Het kopijrecht16e
tot 1ge eeuw (Zutphen 2004), een omvangrijke
Leidse dissertatie met lange tite!. Nog niet door
mij geraadpleegd.
Voor de vredesonderhandelingen
te Utrecht, zie
Dale Miquelon, 'Envisioning the French Empire:
Utrecht 1711-1713', French Historical Studies 24
(2001) 653-677.
Betreffende de spionagedienst van Iurieu en anderen is veel materiaal bewaard gebleven; zie
mijn Pierre Iurieu, theoloog en politikus del' refuge
(Kampen 1967) 345-350.
Voor
Jacques
Basnage,
zie
N(ieuw)
Ntederlandsch) Btiografisch) W(oordenboek) II,
alsmede BLGNP VI (Kampen 2006) 24-27; voor
Elie Benoit, (leeftijds- en waarschijnlijk studiegenoot van Martin in Puylaurens) zie BLGNP IV
(Kampen 1998) 29-31; voor Daniel de Superville, zie NNBWV, een uitstekend art. van L. Knappert, alsmede mijn 'De mystieke liefde -I'amour
pur - bij Elie Saurin (1639-1703)
en Daniel de
Superville (1657-1728)', Nederlands Theologisch
Tijdschrift 27 (1973) 320- 336, en mijn 'Een
zwakke plek in twee Rotterdamse catechismi uit
het begin van de achttiende eeuw', in: A.C. Honders (e. a., red.), Gratias agimus. Opstellen over
danken en loven, aangeboden aari Prof dr. WF
Dankbaar (Groningen 1975) 114-118. Kort na
1700 schreef in Rotterdam niet aileen Abraham
Hellenbroek maar ook D. de Superville een z.g.
vragenboekje.
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Martin aan Cuper, 19X 1712: "II n'est pas, au reste,
necessaire que je vous dise, Monsieur, que tout
y est dans une espece d'inaction, qui surprend
et qui etonne: vous estes au timon [= stuur, lett.:
dissel, roer] des affaires, et ce que no us ne voyons
qu'au dehors vous le voyez pleinement. I'etat present des affaires generales est fort affIigeant, mais
celuy des affaires de l'Eglise l'est bien encore davantage; et j'ay bien peur que notre condition a
cet egard n'empire dans Ie temps auquel tout le
monde avoit espere qu'elle deviendroit meilleure
... ", Cupers antwoord, 26 X 1712: " ... Nous nous
etonnons aussi que tout est a Utrec dans une inaction, et je crains fort, que la bombe n'eclate pour
cela enfin avec un plus grand bruit et fracas. Les
affaires sont entre les mains des plenipotentiaires
Anglois qui se cherchent d'etablir dans Ie poste ou
ils sont in ogni modo, comme disent les Italiens, et
qui pretendent que tous lesAlliez se doivent regler
selon ce que . . La Reyne a conclu avec la France,
dontTon n'est pourtant pas, a ce que je crois, pleinement informe, comme vous avez pu voir par
la belle lettre que Mess. les Estats Generaux ont
escrite a sa Majeste, la Reine d'Angleterre. Ce que
vous dites de l'Eglise, Monsieur, est bien veritable.
Lon ne songe pas presque a votre retablissement,
et s'il y en a qui Ie font, ils n'ont pas Ie pouvoir 11
surmonter les difficultez qui s'y rencontrent. I'en
suis, je vous l' assure, bien marry, et l' on pourroit en devenir les maistres si les Anglois vouloient
aussi pousser cette grande affaire, et si dans notre
Republique ne regnoit casi [= quasi] une espece
de lethargie; se tenir ferme, et ne pas raisonner
comme des vaincus, feroit encore beaucoup, et si
l'on se vouloit servir de moyens dont Dieu nous a
pourvus, je m'imagine qu'on pourroit faire encore
quelque chose, principalement quand on voudroit dormer pour la defense de notre Sainte Religion, et de notre Liberte ce que nous employons au
luxe, aux plaisirs et a des amusemens inutiles ... ".
Martin aan Anne Dacier, 7 I 1712: " ... Tout se
prepare en cette ville 11 recevoir Mrs les Plenipotentiaires pour Ie congres [hier = de onderhandelingen; men denke aan het Wener CongresJ, et on
n'y parle que de louages de maisons. Dieu veuille
dormer a l'Europe une paix solide et durable; du
moins tout autrement que ne l'ont ete les precedentes: nous en avons tous besoin, et nous la devons tous souhaiter ... ", Anne Dacier aan Martin,
10 II 1712: " ... Vous estes au milieu de tout ce qui
se passe de plus grand et de plus important dans
le monde. Voyla les negociations ouvertes, le Dieu
de paix y veille repandre sa benediction et les mener a une heureuse fin. Vous en sautes la conclusion cinq ou six jours avant nous et ce n'est pas un
petit avantage ... ".
Martin aan Cuper, 27 IV 1713:" ... Ie n'ai vil ici personne qui se rejouisse de la paix. Dieu veuille en
rendre les suites heureuses a l'Etat. On renouvelle
en France les persecutions vers la Loire plus que
jamais: Ces hornrnes [de onderhandelaars] n'ont
guere a coeur les interets de l' Eglise. Dieu la protegera sans eux. Ah, Monsieur, que n'avons nous
des Politiques d'une Caractere comme Ie votret M.
Ie Cornte de Recteren m'a toujours para fort zele:
j'ay un grand regret 11 la perte que nous en avons
faite ... ". Cuper antwoordde Martin, 20 V 1713:
" ... Quant a la paix, Ton n' en est pas plus sensib~e chez no us que chez vous, point de joye, point
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d'allegresse, tout est sombre, etTon faisoit plus de
rejouissance de la prise d'une petite ville, que de
la fin d'une guerre, qui nous a epuisez et enleve
tant des [sic] braves guerriers. Ie suis certainement estonne de cette contenance et lethargie et
j'apprehende quelquefois que Dieu nous pourroit
bien avoir donne cette paix en son courroux [ =
toorn]. Les Refugiez me tiennent fort au coeur, et
cependant les Chrestiens de la merne croyance
n'ont rien fait pour eux, ce qu'ils auroient pu faire
selon toutes les apparences et devant et apres la
malheureuse catastrophe, qui nous est venue de
l'autre monde des Romains [hier = Roornsen], et
sur qui je ne m'etendrai pas, etant sans cela une
carriere [= (ren)baan; vrije loop) bien large et
longue a raisonner des nuits et des jours entiers.
Ie deplore de tout mon coeur les malheurs de
ceux, qu'on persequute de nouveau en France
sur la Loire, et sans doute aussi dans les autres
provinces de ce Royaume. 0 Dieu, est ce qu'on
tourmentera a perpetuite votre Eglise et ceux
qui mettent les esperances de leur salut dans
l'entiere satisfaction pour leurs pechez de N.S. J. Christ; et qui tachent de vivre, autant que
la fragilite de l'homme Ie permet, selon vos
Divins Commandemens.
Est que ce zele cruel,
vindicatif et meurtrier ce pretendu empire sur
les consciences des hommes ne seront jamais
abolis! 0 Dieu ayez enfin pitie de votre Eglise.
Les esperances qu'on avoit des hommes sont
evanouees [sic], et c'est a votre Divine Majeste
toute seule de la proteger et de la delivrer des
furieuses mains de ses persecuteurs,
qui feroient descendre, s'ils pouvoient Ie feu du Ciel
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pour nous consumer tous par un zele aveugle,
qui pour cela est condamne par notre Seigneur,
votre fils bien airne, J-Christ. Vous me faites justice, Mr, en croiant que je suis porte pour la Religion Reforrnee et pour ceux qui la professent de
tout leur coeur et je vous assure, que Mr le Comte
de Rechteren est du meme sentiment, sentiment
qui devoit estre commun a ceux qui sont du Gouvernement, ouy a taus ceux, qui font profession
de la Religion Reformee ". ".
22 Biografie: lhr, D.P.M. Graswinckel,
'Adolf Hendrik
van Rechteren, heer van Aimelo, Staats man en
Diplomaat, 1656-1731', in: Overijselse (!I Portret. ten (Zwolle 1958) 95-121. Facties in Overijssel: J.C.
Streng, 'Le metier du noble: De Overijsselse Ridderschap tussen 1672 en 1795', in: A.J. Mensema
(e.a. red.), De Ridderschap van Overijssel (Zwolle
[2000)),92.
23 Het is interessant
te zien dat in de Acta uitdrukkingen gebruikt worden die in kringen rond
Pierre Iurieu gangbaar waren. Van de 'broeders
op de galeien' wordt gezegd: "". qu'ils soupirent
". apres la liberte, ". (want dat zij) ". gemissent
dans I'oppression", zie mijn [urieu, 220 (titel Lettres pastorales) en 293 (titel Les Soupirsi.
24 Over d'Artis, zie ppl I of PF" I, en vooral de aanvullingen en correcties hierop bij Elisabeth Labrousse, Inventaire critique de la correspondance
de Pierre Bayle (Parijs 1961) 332, alsmede, voor
het begin van zijn theologische loopbaan, mijn
Iurieu, 141 v. - P.E.H. Bodel Bienfait, 'L'Eglise wallonne d'Utrecht', BEW 1 (1888), 268-9, biedt enkele interessante details, evenals Israel, Radical
Enlightenment, 145,395.
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Bevindelijk heidendom op de Veluwe?
Constructies van een regionaal religieus verleden 1
Fred van Lieburg

y;

eluwenaars die in de laatste dagen
van het veelbewogen jaar 2002 naar
NOVA keken zullen het zich nog wei
goed herinneren. Een televisieploeg had
opnamen gemaakt in een Haagse moskee en de omroep liet fragmenten uit een
donderpreek van de imam horen. Op galmende toon en in felle bewoordingen riep
de islamitische geestelijke zijn toehoorders
op om alles wat riekt naar liberalisme, democratie en socialisme af te zweren. In de
studio in Hilversum werd vervolgens aan
de burgemeester van Amsterdam, Job Cohen, om commentaar gevraagd. Hij had
slechts een woord no dig, langzaam en
zuinig uitgesproken: 'Veluwe'. Deze reactie
weerspiegelde feilloos het imago van de
Gelderse regio als het om godsdienstige zaken gaat. Een landstreek van calvinistische
fundamentalisten, even (ver)achterlijk en
(on)gevaarlijk als radicale moslims in de
Nederlandse hoofdstad.
Bible Belt
Natuurlijk zijn er talloze voorbeelden aan
te halen van dit stereotiep, maar interessanter is de vraag waar het vandaan komt.
Ik weet niet of dat ooit nader onderzocht

Studentenprotest tijdens de polio-epidemie
van 1966, hier op een
zondag bij de kerk
van de Gereformeerde
Gemeente in E1speet.
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is, maar het zou me niet verbazen als het
pas enkele decennia oud is. Vermoedelijk
hangt het samen met de media-aandacht
tijdens de polio-affaire in de roerige jaren
zestig. Nederland lag toen door de cultureIe revolutie evenzeer met zichzelf overhoop
als tegenwoordig door de integratieproblematiek. Toen het gevestigde bestel aan de
linkerkant werd uitgedaagd door provo's,
ontwaarde men aan de rechterkant de afwijkendheid van de fijnen: streng gelovige
gereformeerden die omwille van hun geloof in de voorzienigheid Gods afstand
namen van moderniteiten als verzekering
en vaccinatie. De uitbraak van een polioepidemie bevestigde de negatieve vooroordelen jegens de 'zwartekousenkerken'. De
onbarmhartige televisie, die in Elspeet zelfs
cameras opstelde bij kerkdiensten, bracht
deze vreemde groepering in de nationale
huiskamer. Sindsdien is de koppeling tussen Veluwe en extreem calvinisme een eigen leven gaan leiden. Vandaar dat iemand
als Cohen als vanzelf de Veluwe noemt als
hij in het algemeen de groep van strenge
gereformeerden bedoelt en dat zo'n kreet
door de meeste Nederlanders ook mete en
begrepen wordt."
V66r de jaren zestig was ook wei bekend
dat er op de Veluwe veel 'bevindelijk gereformeerden' woonden, maar dat gold even
goed voor andere regie's, zoals de Zeeuwse
en Zuid-Hollandse eilanden. We stuiten
dan op het fenomeen van de 'protestantenband', naar Amerikaans voorbeeld ook wei
aangeduid als de Nederlandse 'Bible Belt'.
Of die benamingen gelukkig zijn en wat er
precies mee bedoeld wordt, is nog maar
de vraag. Hoe hervormd of gereformeerd
moet je zijn om bij deze 'bijbelgordel' te
horen en welke steden of dorpen mogen
er dan al dan niet toe worden gerekend?
En vanuit historisch oogpunt rijst vanzelf
het probleem, hoe oud deze geografische
concentratie van orthodox-protestanten of
bevindelijke calvinisten eigenlijk is. Ie kunt
daarvoor te rade gaan bij kerkhistorische literatuur, maar ook bij studies van meer sociologische of sociaal-historische aard. Ik
doel dan vooral op het onderzoek naar de
'verzuiling', het bekende begrip dat na de
oorlog opgang maakte als type ring van de
opdeling van samenleving in vier volksde-
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len (orthodox-protestanten, katholieken,
soeialisten en Iiberalen)."
Vaak wordt het ontstaan van de 'Bible
Belt' gezoeht in de tijd van de Nederlandse opstand in de zestiende eeuw. Dat sluit
gedeeltelijk aan bij het beeld dat sommige
zuilen zelf hebben van hun historisehe
wortels. Vooral in de orthodox-protestantse zuilleefde de voorstelling dat de Nederlandse samenleving aI sinds de reformatie
is verdeeld in katholieken, ealvinisten en
humanisten of libertijnen. De verdeling
van protestanten in libertijnen en strenge
ealvinisten werd bijvoorbeeld aI gezien in
de twisten tussen remonstranten en eontra-remonstranten rond de Dordtse synode
(1618-1619)en nadien tussen de voetianen
en de coccejanen, ofwel de meer bevindeJijke en orthodoxe en de meer verliehte of
vrijzinnige richtingen in de publieke kerk.
In deze visie op de verzuiling ging men
min of meer uit van een eeuwenlange ideologisehe continuiteit onder de bevolking,
waarbij aileen de organisatorisehe uitingsvorm veranderde. Waren de rekkelijken en
preciezen in de zeventiende en aehttiende
eeuw te vinden in de ene gereformeerde
volkskerk, in de negentiende en twintigste
eeuw raakten ze verdeeld over de Nederlandse Hervormde Kerk en diverse afgeseheiden kerken en vormden ze ook nog
eens diverse maatsehappelijke organisaties
en politieke partijen.
Het is de verdienste van kerkhistorieus! antropoloog Peter van Rooden dat hij
in zijn boek Religieuze regimes korte metten heeft gemaakt met de contlnuiteitsgedaehte van de godsdienstige verdeeldheid
in de Nederlandse samenleving.' Hij ziet in
de Nederlandse religiegesehiedenis eerder
een aantal forse breuken, namelijk rond
1580 (het ontstaan van de publieke kerk),
1780 (de vorming van de protestantse natie met haar 'vaderlandse kerk') en 1880
(de opkomst van de orthodox-protestantse zuil). Van Rooden ziet de oorsprong
van de verzuiling en daarmee van het ontstaan van de 'Bible Belt' in relatie tot het
optreden van Abraham Kuyper, die vanaf
1876 op het gebied van onderwijs, politiek en godsdienst een eigen achterban
mobiliseerde. Door mid del van de nieuwe
massamedia en de vorming van landelijke
organisaties (zoals de Anti-Revolutionaire
Partij en de Gereformeerde Kerken in Nederland) creeerde Abraham de Geweldige
een aparte, herkenbare bevolkingsgroep
met een eigen zeltbewustzijn en actieprogramma.?
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Van Rooden iIlustreerde - om een Veluws
voorbeeld aan te halen - zijn betoog me de
aan de hand van een proefschrift over het
verzuilingsproces in Harderwijk tussen
1850 en 1925.6 De daarin voorkomende
suggesties van een continuiteit in de protestantse verdeeldheid van de zeventiende
tot negentiende eeuw werden door Van
Rooden een voor een weerlegd. Terloops
wees hij ook op de afzijdigheid van bevindelijke vissers en arb eiders, die zich buiten
het organisatorisch geweld van Kuyper
hielden en op hun lokale leefwereld georienteerd bleven. Van Rooden oppert hier het
mogelijke bestaan van een oudere protestantse volkscultuur, die zich incidenteel in
sommige vrome kringen en rond bepaalde
leidersfiguren kon openbaren. Maar het
idee dat de orthodoxie eeuwenlang bewaard bleef in conventikels, en dat het pietis me van de Nadere Reformatie rond 1780
ondergronds ging om na een winterslaap
bij de Afscheiding van 1834 weer te voorschijn te kornen, wijst hij af.?
Voor de rol van de bevindelijken in
het verzuilingsproces had Van Rooden
overigens te rade kunnen gaan bij het in
1992 verschenen VU-proefschrift van Jan
Zwemer." Hij richtte zich op het Zeeuwse
deel van de 'Bible Belt' en ging uitvoerig in
op het lokalisme van de eilandbewoners,
die meer op hun dorps- en regioproblemen gericht waren dan op deelname aan
landelijke organisatievorming. Zwemer beschrijft hoe pas in de loop van de twintigste
eeuw, in het kielzog van het integratieproces van Nederland, de regionale concentraties van bevindelijken steeds meer opgenomen raakten in landelijke structuren.
Dit gold niet aileen op politiek niveau via
de Staatkundig Gereformeerde Partij maar
ook op kerkelijk niveau doordat de leiders
van de diverse bevindelijk gereformeerde
kerkverbanden steeds meer naar uniformiteit in geloofsleer en organisatie streefden.
Zodoende werden bijvoorbeeld Zeeuwse
en Veluwse varianten van gereformeerde
vroomheid in een kerkelijke en theologische richting opgenornen, met aile spanningen van dien.?
Voorlopig zouden we kunnen stellen dat
de Nederlandse 'protestantenband' zich
in drie fasen ontwikkeld heeft. De eerste
fase is de Tachtigjarige Oorlog, waarin de
samenleving door de politi eke reformatie
verdeeld raakte in gereformeerden die het
recht op openbare eredienst kregen, andere protestanten die dit recht niet kregen en
katholieken die dit recht verloren. De mate
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waarin deze rechten in verschillende gebieden door de overheden werden gehandhaafd, leidde vanzelf tot een geografische
spreiding van deze groepen, terwijl de pogingen van de diverse confessionele leiders
om het dagelijks leven van de gelovigen te
bemvloeden ook een culturele profilering
met zich meebracht. De tweede fase is dan
de mobilisatie van orthodoxe protestanten tegenover vrijzinnige protestanten in
de tweede helft van de negentiende eeuw,
waar overigens niet aile hervormden en gereformeerden in meegingen. Er bleef ruimte voor een restgroep van bevindelijken,
maar ook van evangelischen
en andere
protestantse
groepen. Onder de bevindelijk gereformeerden
trad rond 1920 langzaam maar zeker een proces van landelijke
organisatievorming
op. We kunnen echter
pas na 1960 spreken van de vorming van
de 'reformatorische' zuil, die ik de derde en
me est beeldbepalende
fase in de geschiedenis van de Bible Belt zou willen noemen.
Rol van de Veluwe

Het algemene verhaal van de 'protestantenband' kan voor allerlei regie's worden
ingevuld, maar het is frappant hoe de Veluwe telkens een rol speelt in de discussies
van sociologen en historici. Op een speciaIe manier is dit het geval bij studies waarin
de wortels van de verzuiling niet in de tijd
van de protestantse reformatie maar zelfs
nog in een eerder periode werden gezocht.
Dat gebeurde dan uiteraard niet op religieuze gronden, want in de middeleeuwen
vielen christenheid en samenleving nog
praktisch sarnen, maar op sociaal-politieke gronden. Volgens algemene, marxistische theorieen waren religie en cultuur
ingebed in het feodalisme, dat in de oostelijke streken van huidig Nederland sterk
zou zijn geweest. De socioloog Anton Wichers poneerde in 1965 de stelling dat gebieden die overherigheid had den gekend
opvielen door het godsdienstig en politiek
conservatisme van de bevolking. Hij omschreef die houding als "bevindelijk, wantrouwend, immobiel en onderdanig", Zijn
vakgenoot Siep Stuurman herhaalde in
1983 dat de 'lijdelijkheid' in sommige regio's restanten waren van het feodalisme.
Voor beide auteurs werd dit verband bij
uitstek bevestigd op de Veluwe. Nergens
zou de oppermacht van de adel zo groot
en langdurig zijn geweest, en nergens de
religieuze mentaliteit zo "mystiek en bevindelijk" als hier."

Deze these van Wichers en Stuurmans is
op het punt van de religieuze aspecten niet
onweersproken gebleven. Voor de Veluwe
is er een aparte weerlegging geweest van de
hand van de VU-historicus Wybren Verstegen." Hij liet zien dat voorzover er in deze
regio gedurende de middeleeuwen en de
vroegmoderne tijd sprake was van adellijk
grootgrondbezit en derhalve van economische afhankelijkheid van de boeren van
de landjonkers, dit overwegend in het oostelijk deel van de Veluwe het geval was. En
daar bleef de bevolking grotendeels roomskatholiek, wat inderdaad verb and houdt
met de relatief grote invloed van de adel op
het lokale bestuur in deze streken. In het
noorden en westen van de Veluwe, waar het
orthodox protestantisme juist de overhand
zou krijgen, ontbrak zo'n elite op de meeste
plaatsen. En daar waar wellandjonkers de
macht uitoefenden, viel het met de afhankelijkheid van de boeren en burgers in het
dorps- en kerkbestuur erg mee. Verstegen
concludeert dan ook dat eerder het gebrek
aan overherig gezag (zowel in econornische als in politieke zin) de opkomst van
de "soms extreme bevindelijkheid op de
Veluwe" heeft bevorderd."
Zo goed als sociologen maken ook
(kerklhistorici constructies van het verleden die goed passen bij hun eigen tijd en
achtergrond en de toets der kritiek niet altijd
kunnen doorstaan. Een mooi Veluws voorbeeld betreft Jan Gerritsz Versteghe (circa
1520-1570), bijgenaamd Anastasius Veluanus, de opgestane Veluwenaar. Geboortig
van Stroe, werd hij als pastoor van Garderen
voor de inquisitie gedaagd. Later schreef
hij diverse werkjes waarin hij de nieuwe
leer voor eenvoudige lezers ontvouwde.
Omdat hij niettemin grote verdraagzaamheid jegens andersdenkenden toonde en
de predestinatieleer afwees, werd hij al in
de tijd van de arminiaanse twisten als een
voorloper van de remonstranten gezien. In
de negentiende eeuw werd Veluanus graag
in de sfeer van de gematigde, liberale of
vrijzinnige protestanten geplaatst of tot de
zogeheten 'nationaal gereformeerden' gerekend, alsof zo'n stroming in de veelkleurige en verwarde reformatietijd al bestond.
Het zal duidelijk zijn dat het hier meer gaat
om interpretaties van het verleden dan om
analyses van de geschiedenis zelf. 13
Een ander voorbeeld waarbij een stukje
Veluwse kerkgeschiedenis min of meer
wordt ingepast in eigentijdse ideaalbeelden van het religieuze verleden vormen
de zogeheten Nijkerkse beroeringen in het
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midden van de achttiende eeuw. Het ging
hierbij om een reeks van collectieve emotionele geloofsuitingen in tal van gereformeerde gemeenten in Nederland. Het begin of het centrum lag in het stadje Nijkerk
vanwege de rol van de plaatselijke dominee
Gerardus Kuypers (1722-1798). Vandaar dat
men toen al sprak over 'het Nieuwkerkse
werk'. De beweging maakte veel discussie en polemiek los, maar werd door de
meeste gezagsdragers
als een verstoring
van de openbare orde gezien en daarom
ook met succes onderdrukt. Kerkhistorici
hebben de Nijkerkse beweging ook lange
tijd beschreven als een 'beroering', en pas
de laatste honderd jaar is er ook sprake
van een meer positieve benadering als een
'geestelijke opwekking' uit de 'dode orthodoxie'. Inmiddels zijn er ook allerlei wetenschappelijke studies verschenen waarin
geprobeerd wordt de bijzondere aspecten
van de Nijkerkse beweging te verklaren. In
dat onderzoek wordt de beweging steeds
minder bijzonder en blijkt zij een variant
te zijn geweest van verschijnselen die zich
ook in andere tijden en op andere plaatsen
voordeden."
Toch functioneert de Nijkerkse opwekking in religieuze kringen als een symbool
van een bepaald soort pietisme en tevens
als een voorbeeld voor wat sommigen heden ten dage opnieuw zouden willen zien
gebeuren.
In de orthodox-protestantse
wereld, of het nu gaat om de reformatorische,
evangelische,
gereformeerde
of
confessionele richting, klinken de laatste
tien jaar steeds weer stemmen van hoop
en gebed om een nieuwe opwekking in
de kerken waar zoveel verstarring en verdeeldheid heerst. De geschiedenis van de
Nijkerkse beweging kan dan als inspiratiebron dienen voor zo'n spiritueel ontwaken
en dat wordt ook weerspiegeld in boeken
over deze episode.
De Veluwse roman
van Jacob Overeem ademde miss chien
nog een stukje bevindelijke
nostalgie,"
maar de biografie van dominee Gerardus
Kuypers, geschreven door de hervormde
predikant Cornelis Huisman,
bevat een
expliciet pleidooi voor meer emotie in de
kerk." Nog duidelijker was de agenda van
Johan Fekkes, die in 1999 een grootse herdenking van de Nijkerkse opwekking organiseerde en een boek schreef onder de
veelzeggende titel: Nieuwkerk, een licht-

baken op de Veluwe.17
Ik hoef hier verder niet in te gaan op
de wetenschappelijke aandacht die de
Nijkerkse beweging steeds weer heeft ge-
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Oms)agprent van een
herdenkingsboek over
de Nijkerkse beweging
in 1749.

trokken. Opmerkelijk is wei dat daarbij,
net als bij het verzuilingsonderzoek, niet
aileen theologen en kerkhistorici maar
ook diverse sociaal-wetenschappers intensieve belangstelling toonden. Destijds
zocht de landbouwhistoricus Henk Roessingh de wortels van de Veluwse religieuze
mentaliteit in het pietisme van de achttiende eeuw." De maatschappijhistoricus
Aries van Meeteren wijdde een studie aan
de opwekking, waarbij hij het landelijke
verspreidingsgebied omstreeks 1750 koppelde aan een kaartje van de Bible Belt
uit 1920 en een opmerkelijke overlapping
constateerde." Wat hij echter aantoonde
was niet meer dan dat de opwekking zich
voordeed in de protestantse delen van de
Republiek, niet dat de Bible Belt als orthodox- of zelfs bevindelijk-gereformeerde
regio reeds in de achttiende eeuw bestond. Voor de meer ideologisch geladen
voorstellingen van eeuwenlange continuiteit moet men echter toch vooral bij godgeleerden zijn, die zich nu eenmaal graag
op het verleden beroepen om eigentijdse
perspectieven kracht bij te zetten.
Veluws heidendom
Sinds enkele jaren blijkt de Veluwe het toneel te zijn van religieuze beeldvorming die
nog grotere vragen oproept over de historische houdbaarheid en de actuele conse-
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quenties in kerk en samenleving. In 2003
verscheen een boek van Henk Vreekamp,
predikant van de Nederlandse Hervormde
Kerk (thans PKN), eerst jarenlang in Veluwse gemeenten en van 1984-2002 voor de
landelijke kerk als predikant voor Kerk en
Israel. Deze biografische gegevens verklaren al veel van de intrigerende titel van het
onderhavige boek: Zwijgen bij volle maan:
Veluwse verkenning van Edda, Evangelie en
Tora/" De twee laatste elementen van de
ondertitel staan uiteraard voor het Oude
en Nieuwe Testament, de bijbel van het
christendom, de Tora aileen op de boeken
van Mozes, grondslag van het jodendom.
De Edda is een vreemde eend in deze bijt,
maar omschrijf ik in de geest van Vreekamp
maar even als een heilig boek van wat het
niet-joods-christelijke religieuze universum dat als 'heidendom' pleegt te worden
aangeduid. Dat blijkt ook uit een volksrijmpje waaraan de mysterieuze hoofdtitel is
ontleend:
Diep in het Heidens gat
begraven ligt een schat.
Wie hem bij volle maan weet uit te spitten
en daarbij zwijgen kan, zal hem bezitten.
Vooraf moet worden gezegd dat dit boek
niet kan worden beoordeeld als een historisch werkstuk in de vakmatige zin van
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Omslag van het boek
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het woord. Het wordt gepresenteerd als
een vorm van "essayistische theologie", een
genre waarin een thema uit de theologie
"onder een positieve en creatieve benadering van de traditie" wordt behandeld door
het innemen en verdedigen van een persoonlijk standpunt. Ongetwijfeld is dit een
boeiende tak van godgeleerdheid en is het
boek van Vreekamp een rijpe vrucht daarvan. Het is een goed geschreven werk met
een origineel concept en een knappe compositie; niet voor niets beleefde het binnen
drie jaar een derde druk. Op de Veluwe en
daarbuiten schijnt het een veelgebruikt
boek te zijn in kerkelijke gesprekskringen,
studieverenigingen en reisgezelschappen.
Hoe dan ook, deze stu die verdient als zodanig een beschouwing vanuit een andere
discipline dan die van de auteur. Voor mij
als historicus is het boeiend te zien hoe
theologen met het religieuze verleden omgaan, zeker als dat in dit geval, zaals reeds
uit de titel van Vreekamps boek blijkt, wordt
toegespitst op een specifieke regio van Nederland.
Vreekamps boek is eigenlijk een verhande ling over de verhouding tussen christendom, jodendom en heidendom vanuit
bijbels-theologisch of protestants-christelijk standpunt. Een inhoudelijke dialoog
tussen deze tradities wordt weergegeven
in de vorm van concrete gesprekken tussen drie personages die, evenals de auteur
zelf, langs allerlei plaatsen op de Veluwe
wandelen. Behalve de ruimte vormt de tijd
een belangrijke dimensie. Het verhaal staat
in het kader van 2000jaar religiegeschiedenis van de Veluwe met de komst van Lebuinus als verkondiger van het evangelie als
scharnierpunt. Hij stichtte rond 765 in Wilp
de eerste christelijke kerk in deze regio. Alles wat daar voordien aan geloof bestond,
wordt op de noemer van het '(Germaanse)
heidendom' gebracht. Als belangrijkste
bron van kennis van dat heidendom geldt
de Edda, een Ilslandse verzameling verhalen en gedichten over bekende Germaanse
godenfiguren zoals Odin (Wodan), Thor
(Donar) en Freya, in een geleidelijk proces
van tekstvorming ontstaan tussen ongeveer 1000en 1300. Vreekamp geeft in tal van
fragmenten een op zichzelflezenswaardige
samenvatting van deze hoog-middeleeuwse literaire erfenis.
Toch gaat het voor een historicus op dit
punt al mis, namelijk daar waar de Edda
als een representatieve weergave van 'de'
Germaanse religie wordt beschouwd. Vreekamp noemt het geschrift zander meer "de
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verzameling goden- en heldenliederen
van het oorspronkelijke
heidendom
in
Noord-Europa"
(35). Maar 'het' heidendom bestaat niet en heeft ook niet bestaan
in de tijd dat Europa bevolkt werd door
mensen die wij op grond van Romeinse
tradities als Germanen
aanduiden. Wei
bestond er een grote verscheidenheid aan
religieuze voorstellingen
en praktijken in
de vorm van verhalen en rituelen die - in
relatie tot sacrale personen, plaatsen en
voorwerpen
- betekenis
gaven aan de
omgang van mensen met een hogere, al
dan niet bovennatuurlijke
orde. Die verscheidenheid
was voortdurend onderhevig aan verandering
naarmate
mens en
en groepen op kortere en langere afstand
en van generatie tot generatie met elkaar
contacten onderhielden
en hun opvattingen en gewoonten met elkaar de elden
en vermengden.
Het gaat te ver om, bij
gebrek aan informatie over die eeuwenlange religieuze ontwikkelingen,
de Edda
als een van de vroegste Europese schriftelijke bronnen, onbekommerd
als weergave van de pre-christelijke
'Germaanse'
religiositeit te beschouwen."
Daar komt nog bij, dat deze teksten dateren
uit de periode waarin Ilsland al gekerstend
was en dat de Noorse verhaaltradities door
een 'christelijke' bril zijn waargenomen en
vastgelegd. Vreekamp noemt dat voorbehoud wei, maar suggereert hier toch een
duidelijk verschll tussen 'heidendom' en het
al even dynamische 'christendom',
met het
risico de interactie tussen beide 'geloofssystemen' gedurende het eeuwenlange kersteningsproces van Europa te veranachtzamen.
Meer nuance rand dit prableem van syncretisme (de samensmelting van verschillende
religieuze tradities) toont Vreekamp inzake
een andere, zelfs oudere bron van de godsdienst der Germanen, namelijk de Heliand,
een oudsaksisch gedicht over het leven van
Iezus, dat door Vreekamp eveneens voor de
moderne lezer toegankelijk wordt gemaakt.
Genoemd epos werd in het begin van de
negende eeuw geschreven door een christelijk auteur, mogelijk met gebruikmaking
van oosterse 'evangelienharmonieen',
Tegelijkertijd is het sterk gericht op de voorstellingswereld van de volkeren die in politiek
en cultureel opzicht onder de invloed van
het christendom waren gebracht.
Vreekamp had ook nog kunnen wijzen
op het oud-angelsaksische
epos Beowulf,
dat gedateerd wordt in de achtste eeuw en
eveneens wei als toegang tot de leef- en
denkwereld van de oude Germanen wordt
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gebruikt. De archeoloog Henk Hiddink gebruikte deze tekst in zijn reconstructie van
de ideele en sociale achtergranden van de
bewoners van het gebied tussen Rijn en Wezer in de eerste vier eeuwen na Christus."
Een andere bran vormen de 'boeteboeken'
van Ierse monniken die gedetailleerde informatie bevatten over allerlei gebruiken
die de eerste evangeliepredikers
- onder
wie Willibrord en Bonifatius - onder pasbekeerde 'German en' wilden uitroeien of
in christelijke zin veranderen. Als het gaat
om het gebied dat tegenwoordig Nederland
heet, worden vaak - ook door Vreekamp
(283-284) - de zogeheten 'Utrechtse doopgelofte' en een daarbij overgeleverde "Iijst
van bijgelovige en heidense gebruiken" aangehaald. Sommige rnedievisten nemen aan
dat deze teksten rand 750 in het Utrechtse
missiecentrum
zijn ontstaan en mogelijk
aansluiten bij de religieuze praktijken die
door zendelingen in deze contreien - maar
dan eerder in Holland dan op de Veluwe daadwerkelijk werden aangetraffen. Zeker is
dit echter niet en het 'Nederlandse' karakter
van die Utrechtse teksten blijft onderwerp
van geleerd debat."
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Odin (Wodan) afgebeeld in een Uslands
handschrift uit de lSe
eeuw.

Het gaat hier vooral om de terughoudendheid die geboden is in het gebruik van deze
teksten als bronnen voor het geloven en
denken in bepaalde perioden en gebieden.
Op zichzelf is het niet onzeker dat de godenfiguren die in de hoogmiddeleeuwse
Scandinavische bronnen worden genoemd,
onder andere namen ook in de vroegmiddeleeuwse lage landen bekend waren. In
genoemde Utrechtse bronnen uit de achtste
eeuw is expliciet sprake van Wodan, Donar
en Saxnot. Ook onze nog bestaande dagnamen (met name woensdag, donderdag en
vrijdag) moeten teruggaan op inheemse
tradities. Minder zeker is de oorsprong van
toponiemen
als 'Wodansbergen'
of '00-

narseiken'. Vreekamp geeft dankbare voorbeelden als de Goudsberg bij Garderen,
de Heidensberg bij Kootwijk en het dorp
Doornspijk. Maar als die aanduidingen al
dateren uit de kersteningsperiode en niet
pas later aan bepaalde niet -christelijke heilige plaatsen zijn toegeschreven (zoals ook
de vele Willibrord-putten die naam pas veel
later gekregen hebben) zeggen de namen
nog niets over de geloofsvoorstellingen die
door de vroegere bewoners van dit gebied
bij 'Wodan', 'Donar' of 'Freya' koesterden.
Om die open vragen te beantwoorden met
een uitgewerkte literaire mythologie van
Scandinaviers eeuwen na dato, is een riskante en aanvechtbare werkwijze.
Problematisch zijn ook de sagen en legenden die in de negentiende en twintigste eeuw door folkloristen (avant-la-lettre)
werden verzameld alsof ze teruggingen op
eeuwenlange mondelinge overlevering en
daarom informatie zouden verschaffen
over de geloofswereld van onze vroegste
voorouders, zelfs binnen de grenzen van
een kleine regio als de Veluwe. Pionierswerk
is hier verricht door de iIlustre Reveil-dominee Ottho Gerhard Heldring (1804-1876)
met zijn wandeltochten "ter opsporing van
Bataafsche en Romeinsche oudheden",
waaruit tal van publicaties voortkwamen."
Bekend werden ook de sagenbundels van
Gustaafvan de Wall Perne (1877-1911). Als
geboren Veluwenaar was hij geboeid door
de wondere verhalen die hij als kind hoorde
vertellen en die hij voor zijn publicatie aanvulde vanuit oude boeken en uit de mond
van oude streekgenoten." Op gezag van
deze auteur koppelt ookVreekamp sprookjes over Germaanse goden aan bepaalde
plaatsen in het landschap, zoals het Uddelermeer, dat ontstaan zou zijn doordat de
dondergod Thor zijn hamer wierp naar een
vijandige monsterslang (89-95). Volgens
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Vreekamp reiken de wortels tot in het verre
verleden en zijn het uiteindelijk varianten
van de verhalen uit de Edda die op de Veluwe voortleven.
Op dit vrij centrale punt in zijn betoog
valt Vreekamp in de valkuil van de oude
romantische volkskunde, die ten dienste
stond van de creatie van een regionale
identiteit die in voorchristelijke, mythische
verworteld zou zijn. Tegenwoordig gaan
folkloristen er niet van uit, dat volksverhalen eeuwenlang tamelijk ongeschonden in
een orale cultuur bewaard kunnen blijven.
Mensen vertellen eerder verhalen die ze
in boeken of tijdschriften gelezen hebben
of niet lang tevoren in kerk en herberg, op
school of straat hebben gehoord. Vreekamp
had dit best kunnen weten, zoniet uit de
grondige studies en catalogi van etnologen, dan wei uit de bestseller van Geert
Mak over de dorpsgeschiedenis van Iorwerd. Daarin staat een fraai hoofdstuk over
dit misverstand van een onaantastbare en
zelfs regiogebonden continuiteit tussen
sprookjes uit een mythisch verleden en de
verhalenschat uit grootmoeders tijd.26Voor
de verhalenschat van de Veluwe bestaat helaas niet zo'n gedocumenteerde catalogus
als voor Friesland." maar het is evident dat
de genoemde bundels van Perne sterk leunen op literatuur.
Hij was zelfs als illustrator betrokken bij
de uitgave van een Edda-vertaling en putte
naar eigen zeggen uit deze bron om zijn
mondeling verno men verhalen aan te vullen.2S
Maar ook als we ervan uitgaan dat oude
volksverhalen een grote historische diepte
hebben en over vele eeuwen van genera tie
op genera tie zijn overgeleverd, dan nog is
het moeilijk om het probleem van de continuiteit op te lossen. Het is best mogelijk dat
er in de volkscultuur en de populaire verhal ens chat elementen zijn die teruggaan
op voorchristelijke tradities. In de loop van
de tijd moeten daarin telkens weer veranderingen zijn opgetreden, waarbij de oorspronkelijke no ties werden aangepast of
herordend in nieuwe culturele contexten.
Iuist de invoering van het christendom
moet ingrijpende gevolgen hebben gehad
voor de religieuze verhalenschat en voor
de interpretatie van het landschap. Zowel
archeologen als etnologen spreken van de
diabolisering van de ruimte die door de
kerstening is opgetreden, waarbij sommige
locaties in de sacrale sfeervan het christendom werden geplaatst, en andere plaatsen,
zoals vroegere 'heidense' heiligdommen of
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is en daarom nog steeds een groot gevaar
voor de toekomst is. Zoals een herlevend
heidendom in de vorm van het nazisme
tot vernietiging van de joden he eft geleid,
zou het zich wei eens opnieuw met geweld
tegen de christenheid kunnen keren. Hier
ontpopt Vreekamp zich tot een profeet zoals de door hem bewonderde Nederlandse
theoloog K. H. Miskotte in het interbellum
werd beschouwd." "Ik ben actiefbetrokken
geraakt in een reformatie van kerk en theoMetahistorische bespiegelingen
logie die zijn weerga in de kerkgeschiedenis niet kent" (56).
Nu gaat het er mij niet om de auteur van
Natuurlijk is het waar dat in Europa het
een theologisch essay tot een gemakkelijk christendom op terugtocht is en een wirdoelwit van historische kritiek te maken. war van religieuze idee en en praktijken opToch is de boodschap van Vreekamp min- gang maakt. Maar om die op een hoop te
der onschuldig dan het lijkt, omdat zijn gooien als manifestaties van een uniform
voorstelling van regionale en zelfs etnische 'nieuw heidendorn' of zelfs een ideologisch
of genealogische continuiteit in het kader gekleurd 'neo-paganisme' gaat voorbij aan
staat van een nogal verstrekkend metaver- het onsamenhangende en vrijblijvende
toog over religiegeschiedenis. Vreekamp karakter van deze experimenten van zinmaakt van 'het heidendom' een soort zelf- geving. Dat onder die nieuwe 'wilde relistandige gods dienst, dat je naast godsdiengiositeit'ook bewust en expliciet wordt testen als jodendom en christendom zou ruggegrepen op wat men ziet als een oude
kunnen plaatsen en dat in de Edda zelfs Europese natuurgodsdienst en dat men die
een eigen 'heilig boek' zoals bijbel of ko- soms ook zelf uitdagend benoemt als moran zou bezitten. Maar spreken over 'het dern heidendom, zegt op zichzelf weinig.
heidendom' blijft een functie van het jo- Voor de mod erne mens en die zich hiermee
dendom of christendom zelf en is slechts bezighouden zijn dergelijke activiteiten
een manier waarop een geloofssysteem een vorm van spiritueel hobbyisme in een
eenheid en duiding geeft aan de religieuze (post)moderne belevingscultuur. Het heeft
voorstellingswereld die men wil beinvloe- weinig te maken met een religieuze basis
den en veranderen. Zeker in de context van onder het collectieve bestaan, zoals in de
een kersteningsproces zoals in vroegmid- eeuwen voor de vestiging van het christendeleeuws Europa blijft het een constructie dom. Het spreken over de 'terugkeer van
die door missionarissen op strategische
het heidendom' is historisch onzuiver en
wijze werd gehanteerd en ingevuld of soms onnodig. Wat zich al dan niet onder zo'n
zelfs bewust werd aangescherpt en aange- term aan religiositeit aandient is altijd een
dikt om de eigen boodschap en doelstelling
nieuwe variant van het aloude verschijnsel
des te beter te laten uitkomen.
van religie zelf.
In de actuele context van de Europese
Deze relativerende opmerkingen van
ontkerstening schildert Vreekamp het een historicus do en niets af aan het goed
'heidendom' zelfs af als een metafysische recht van christenen en van theologen of
macht, die zich naast het christendom cultuurfilosofen om diepere verbanden of
heeft gehandhaafd en tegenwoordig bezig hogere patronen in de geschiedenis te zoeis opnieuw dominant te worden. Hij schrijft ken en te zien. Er is niets op tegen dat dit
dat de Germaanse religie bij de komst van gepaard gaat met angsten en zorgen voor
het christendom 'ondergronds' is gegaan, of zelfs waarschuwingen tegen vermeende
maar thans bezig is weer 'openhartig bo- uitingen van anti-christelijke opvattingen
vengronds' te komen in allerlei vormen en handelingen. En het staat buiten kijf dat
van herleving van verhalen, symbolen en de samenleving gehouden is waakzaam te
rituelen die verwijzen naar de Germaanse zijn of actief op te treden tegen bewegingen
mythologie. Het lijkt wei alsof hij gelooft die al of niet met religieuze motiveringen
dat Wodan echt bestaat en na een winter- bedreigend zijn voor de rechtsorde, zoals
slaap van 1000jaarweer actiefis geworden. uitingen van antisemitisme en religieus of
Vreekamp hanteert psychologische no ties seculier fundamentalisme. Zo bezien is het
als hij zegt dat het heidendom eeuwen- boek van Vreekamp een serieuze oproep
lang door het christendom verdrongen tot meta-historische bezinning op de gang
grafheuvels, als verblijfplaats van de duivel
en zijn trawanten werden beschouwd. Ook
in de sagen en legenden moet een scherpe
tegenstelling tussen christelijke en antichristelijke sfeer zijn doorgedrongen. Door
gebrek aan schriftelijke bronnen is dit
proces echter vrijwel niet te onderzoeken,
maar het zal duidelijk zijn dat rechtstreekse
lijnen van de tiende naar de negentiende
eeuw hier nauwelijks te trekken zijn."
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van het christendom door de wereld en op
de verantwoordelijkheid van christenen
voor kerk en samenleving. In dat licht lezen
we ook zijn merkwaardige suggesties zoals
de gebruikmaking van Edda en Heliand als
'apocriefe boeken' in liturgie en catechese
en de aanstelling van een speciale predikant voor 'kerk en heidendom', aI zal wei
niet op brede schaal aan deze voorstellen
gevolgworden gegeven."
Tegelijkertijd mag van 'essayistische
theologie' en elke vorm van kerkgeschiedenis worden verwacht, dat hun beoefenaars
zich kritisch toetsen aan wetenschappelijk
onderzoek alvorens vergaande voorstellen
of grote uitspraken te doen met betrekking
tot de continulteit van eeuwenlange ontwikkelingen of het kwade karakter van religieuze verschijnselen. De bouwstenen die
in zulke betogen worden gebruikt, kunnen
bij nader inzien als drijfzand worden aangemerkt, zoals ik ten aanzien van de Veluwse religiegeschiedenis heb willen laten zien.
De Veluwe is noch heidens, noch bevindelijk, en bevindelijk heidendom bestaat al
helemaal niet. Op de Veluwe woonden en
wonen aileen maar mens en die zich aIle
eeuwen door rekenschap hebben gegeven
van een hogere werkelijkheid, en zich daarbij lieten en laten aanspreken door gezaghebbende woorden - of gewoon door het
Woord van God - in welke tijd- en groepsgebonden variant dan ook. Veel meer kan
althans een historicus er niet over zeggen.
Voor historici blijft er in elk geval een
dankbare taak de constructies van het verleden die vanuit welke hoek dan ook opgeld doen, telkens weer ter discussie te stellen. Een voorbeeld daarvan is het recente
VU-proefschrift van Ad Sulman dat de
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aanleiding tot deze beschouwing vorrnt."
Zoekend naar de oorsprong van het vermeende streng-calvinistische karakter van
de Veluwe, toonde hij aan de hand van kerkenraadnotulen uit de negentiende eeuw
aan dat deze religieuze ligging destijds op
de Veluwe bepaald niet dominant was. Aan
het eind van zijn boek valt hij Peter van
Rooden bij in zijn stelling "dat het orthodoxe protestantisme in Nederland als een
sociale beweging, met een eigen geografisch patroon, levensstijl en ideologie ontstond in de tweede helft van de negentiende eeuw". Sulman voegt er aan toe dat deze
doorbraak op de Noordwest-Veluwe pas
in het eerste kwart van de twintigste eeuw
plaatsvond." Daarmee geeft hij impliciet
de wenselijkheid aan van een regionale
vervolgstudie over de verdere ontwikkeling
van de orthodox-protestantse of neo-gereformeerde subcultuur. Die behoefte geldt
niet minder de opkomst van de bevindelijk
gereformeerde groepering, die tegenwoordig bekend staat als de reformatorische zuil
- ofwel de 'refoisering' van de Bible Belt die
ik hierboven bedoelde met de derde fase in
de ontwikkeling van de protestantse geografie van Nederland."
Besluit
Blijkens de aan het begin aangehaalde
NOVA-uitzending zou meer inzicht in de
achtergrond en inhoud van het Veluwegeloof ook voor het publieke debat over
religie in Nederland geen overbodige
luxe zijn. Tot eer van de burgemeester
van Amsterdam moet overigens worden
vermeld, dat hij in een vraaggesprek in
het Reformatoriscb Dagblad heeft toegegeven dat zijn kwalificatie van de Veluwe
als broeinest van christelijk fundamentalisme te kort door de bocht was." Goed
dat er nog journalisten zijn die de zuiverheid van opinievorming via de massamedia wens en te handhaven, evenals
historici en sociaal-wetenschappers die
op lokaal of regionaal niveau de religieuze verhoudingen minutieus willen
reconstrueren. Goed ook dat er instellingen bestaan als het VU-Podium, die
de communicatie tussen wetenschap
en samenleving en - zoals in dit geval
in samenwerking met een Veluwse historische vereniging - tussen een bijzondere universiteit en haar protestantse
achterban trachten te bevorderen. Zelfs
als de Barneveldse Krant daarna moet
berichten dat voor het eerst na drie jaar
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"een gereformeerde historicus inhoudelijk zulke zware kritiek op Vreekamps
spraakmakende boek uitte"."
Fred van Lieburg is hoogleraar Geschiedenis van het Nederlands protestantisme
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Adres: Regenboogstraat 12, 3328 HW Dordrecht, e-mail:fa.van.lieburg@let.vu.nl.
Noten:
, Dit artikel is de bewerkte tekst van een lezing,
gehouden op uitnodiging van VU-Podium in samen werking met de Oudheidkundige Vereniging
Arent thoe Boecop op 7 maart 2006 in het Gruythuis in Elburg.
2
Zie voor een boeiend panorama van de religieuze
diversiteit op de Veluwe: Jan Kas en Brand Overeern, Celoven op de Veluwe (Baarn 1997).
3
Zie voor de stand van zaken in de literatuur over
de 'protestantenband':
Hans Knippenberg, De
religieuze kaart van Nederland. Omuang en geografische spreiding van de godsdienstige gezindten
uanaf de Reformatie tot heden. (Assen/Maastricht
1992).
4
Peter van Rooden, Religieuze regimes. Over godsdienst en maatschappij in Nederland, 1570-1990
(Amsterdam 1996).
5 Van Rooden, 'Het ontstaan van het orthodox-protestantse volksdeel', in: Religieuze regimes, 169199.
6
Dirk Jan Wolffram, Bezioaarden en uerlichten : verzuiling in een Celderse prouinciestad, Harderwijk
1850-1925 (Amsterdam 1993).
7
Van Rooden, Religieuze regimes, 193-195. Zie voor
een toepassing van deze visie op de situatie in het
Gelderse dorp Lunteren: John Exalto, 'De winterslaap van de gereformeerde pietisten. Een lokale
voetnoot bij de (voor)geschiedenis
van Afscheiding en Doleantie', Tijdschrift voor Nederlandse
Kerkgeschiedenis 4 (2001) 12-23.
8
Jan Zwemer, In conflict met de cultuur. De beuindelijk gereformeerden en de Nederlandse samenleuing in het midden van de tuiintigste eeuw (Kampen 1992).
9
Zie ook zijn samenvattende studie: Jan Zwemer,
De beuindelijk gereformeerden (Kampen 2001).
'0 A.J. Wichers,
De oude plattelandsbeschauing. Een
sociologische beuiustiuording van de ouerherigheid
(Wageningen 1965); S. Stuurrnan, verzuiling, kapitalisme en patriarchaat (Nijmegen 1983).
" S.w. Verstegen, 'Overherigheid en bevindelijkheid
in hetVeluwse verleden', Bijdragen en mededelingen Celre 82 (1991) 28-38.
12 Curieus is dat Verstegen
die 'bevindelijkheid' vereenzelvigt met het orthodox-protestantisme
zoals vertegenwoordigd door de ARP en zodoende
voorbijgaat aan het faseringsverschil van wat ik
hierboven de tweede en derde laag van de Bible
Belt noemde.
13 Vgl. J.C.H. Blom en C.J. Misset, "Een onvervalschte Nederlandsche geest". Enkele historiografische
kanttekeningen bij hetconceptvan een nationaalgereformeerde ncnung; in E.K. Graotes en J. den
Haan (red.), Geschiedenis, godsdienst, letterkunde:
opstellen aangeboden aan dr. S.B.]. Zilverberg ter
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gelegenheid van zijn afscheid van de Uniuersiteit
van Amsterdam (Roden 1989) 221-232.
14 Zie Joke Spaans (red.),
Een golf van beroering. De
omstreden religieuze optuekking ill Nederland in
het midden van de achttiende eeuw (Hilversum
2001); Fred van Lieburg, 'Interpreting the Dutch
Great Awakening (1749-1755)',
in: Daniel Lindmark (ed.), Pietism, Revivalism and Modernity
1650-1850 (Cambridge 2007) ter perse.
15 Jacob Overeem, Opdat Zijn. huis vol ioorde. Historisen verhaal over de opwekking te Nieuwkerk op
de Veluwe in het jaar 1750 (Utrecht 1975).
16 C. Huisman,
Geloof in beuieging. Gerardus Kuypers: patriot tussen uroomheid en verlichting (Zoetermeer 1996).
17 J. Fekkes, Nieuuikerk, een lichtbaken op de Veluwe.
Een historische beschrijuing van de Nijkerkse opuiekking in 1749 (Heerenveen 1999).
'8 H.K. Roessingh, Het Veluwse kerkvolk geteld. De
uitkomsten van de godsdiensttelling van 1809 in
sociaal-historiscb perspectief(Zutphen 1978).
19 A.P.B. van Meeteren, Het ruysschen als de Libanon.
De Nijkerkse beroeringen in Bleskensgraafin1752
(Bleskensgraaf 1998).
20 Hendrik Vreekamp, Zu/ijgen bij volle maan: Veluuse uerkenning van Edda, Euangelie en Tora
(Zoetermeer 2003).
21 Zie de bijdragen van Rudi Kiinzel, Peter Jan Margry en Rob Meens in: Ineke Strouken en Olivier
Rieter (red.), Inheemse erfenis. Coruinuiteit en discontinuiteit in de geschiedenis (Utrecht 2003).
22 Henk Hiddink, Cermaanse samenleuingen
tussen
Rijn en Weser : lste eeuw uoor-Ade eeuw na Chr.
(Amsterdam 1999) 74-82.
23 Zie voor zowel de boeteboeken
als de Utrechtse
doopgelofte de bijdrage van Rob Meens, 'Het
christendom van Willibrord en Bonifatius', Trajecta 15 (2006) 342-358.
24 Zie onder meer O.G. Heldring,
wandelingen ter
opsporing van Bataafsche en Romeinsche oudheden, legenden enz. (2 del en, Amsterdam 18381840); idem en R.H. Graadt Ionckers, De Veluwe.
Eene wandeling (Arnhem 1841); idem en G. Haasloop Werner, Wandelingen over de Veluwe (Arnhem 1845).
25 Gustaaf van de Wall Perne, veluiosche sagen (Den
Haag 1993; reprint van deeluitgaven Amsterdam
1910 en 1912). Volgens de inleiding vond Perne
zijn verhalen "zeer verspreid in tal van boeken
over geschiedenis en folklore, in Geldersche
volksalmanakken, enz."
26 Geert Mak, Hoe Cod uerduieen uit Ioruierd: een Nederlands dorp in de tuiintigste eeuw (Amsterdam
1996), hoofdstuk XI.
27 Iurjen
van der Kooi, Volksverhalen in Friesland.
Lectuur ell mondelinge overlevering. Een typencatalogus (Groningen 1984).
28 Frans Berding, De Edda (Amsterdam
1911). Frans
Berding schreef op zijn beurt een woord vooraf in
de postuum uitgegeven tweede Veluwse sagenbundel van Perne. Reeds in het voorwoord van
zijn eerste bundel (1909) schreef Perne dat hij een
mondelinge overlevering van het 'sprookje van
Pornphul' aanvulde met gegevens uit de Edda. Ik
wijs ook op het werk van de protestantse volksopvoeder Derk Buddingh (1800-1874), bekend als
pionier op het gebied van de historische pedagogiek in Nederland, die ook diverse godsdiensthistorische studies publiceerde, zoals: Yerhande-
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32

ling over de Noordsche Godenleer (Utrecht 1836);
Edda-leet; of Handboek voor de Noordsche my thologie (Utrecht 1837); Wandelingen door de Betuwe,
ter opsporing van Germaansch-Bataafsche en Romeinsche oudheden, 2 din. (Tiel 1861-1865) .
Zie Nico Roymans, 'De kerstening van het landschap. Een langetermijngeschiedenis
van het
Maas-Demer-Scheldegebied',
Trajecta 15 (2006)
305-324; Jan Kolen, 'De kerstening van het landschap. De middeleeuwse landschapsgeschiedenis
van Drcnthe', Trajecta 15 (2006) 325-341.
Vgl. zijn bijdrage aan de bundel van W. Dekker,
G.C. den Hertog en Tjerk de Reus (red.), Het tegoed
van KH. Miskotte. De betekenis van Miskotte voor
de gereformeerde theologie (Zoetermeer 2006).
Vgl. zijn lezing 'De Edda ter kerke, Over de christen tussen Iood en heiden', in: Iaarboek 2004-2005
G. T.S. If. Voetius (Utrecht 2006) 15-24.
Ad Sulman, Gelouen aan de zoom van de VeZuwe,
een onderzoek naar de geschiedenis van de kerke-
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lijke liggingen op de Noordwest- Veluwe in de negentiende eeuw (Kampen 2005).
Sulman, Gelouen aan de zoom van de veluuie, 223.
Ongenoemd blijft bijv. de stu die van A. Ros, Kleine
kerkgeschiedenis van de West- Velu.we : voorgeschiedenis, wording en beginjaren van de Gereformeerde Gemeente te Barneveld (Houten 1985).
Zie binnenkort de door mij geredigeerde bundel
Refogeschiedenis in perspectief. Opstellen over
de beuindelijke traditie (Heerenveen 2007), met
daarin een inzichtgevend artikel van Jan Dirk Snel
over de 'refoband',
Interview met Jan van Klinken, Reformatorisch
Dagblad, 28 december 2002.
Aldus verslagen in de Barneveldse Krant van 8
maart en 13 maart 2006 (weekendbijlage). Een
beknopte versie van dit artikel verscheen in Het
Katern van het Nederlands Dagblad, 16 juni 2006,
waarop een discussie volgde in de kranten van 17
juni, 24 juni en 1 juli 2006.
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• Marie-Antoinette Th. Willemsen, Ben pionier of Flores: [illis Verheijen (1908-1997),
missionaris en onderzoeker, Zutphen [Walburg Pers] 2006. - 448 p. - ISBN 90-570403-1-€39.95.
IillisVerheijen trad in 1927toe tot het Gezelschap van het Goddelijk Woord (Societas
Verbi Divini), een door Arnold Janssen gestichte congregatie van priesters en broeders, bestemd voor de missionering. Vanaf
1935was hij werkzaam op het eiland Flores,
een van de Kleine Sunda-eilanden in OostIndonesie. Hij legde zich niet alleen toe op
de studie van de taal, maar ook van de religie, sociale verhoudingen en botanisch en
ornithologisch onderzoek. Zijn specialisme
werd de etnografie van de Manggarai, een
volk in het gelijknamige gebied in WestFlores, waar hij tot 1993werkzaam zou zijn.
Teruggekeerd in Nederland was Verheijen
niet meer in staat de publicatie van zijn
manuscripten af te ronden. Daarom werd
contact gezocht met een antropoloog, de
schrijfster van deze studie, die er onlangs
aan de RU Nijmegen op promoveerde. Zij
onderzocht de spanning tussen missionaire arbeid en antropologisch onderzoek in
Verheijens biografie. De studie is gebaseerd
op uitvoerig literatuur- en archiefonderzoek, bovendien op interviews, onder meer
met de hoogbejaarde Verheijen zelf. In deze
bespreking ga ik vooral in op de kerkhistorische aspecten van dit werk.
Verheijen was tijdens zijn opleiding in
het theologicum van zijn congregatie gevormd in een missionaire traditie, die vooral betekenis hechtte aan de bekering en het
dopen van de inlandse bevolking, waarvoor
met rudimentaire kennis van de catechismus kon worden volstaan. Als rondreizend
missionaris (en etnograaf) - een zwaar en
doorgaans solitair bestaan - rekende hij in
de kampongs op de steun van catechisten
en onderwijzers. Van de kant van de koloniale overheid viel weinig medewerking
te verwachten. De missie vreesde de vorderingen van de islam en beschouwde de
zending als hinderlijke concurrent. AI vroeg
begon Verheijen aantekeningen te maken,
opvallend neutraal in moreel-religieus opzicht, die hij nadien tot artikelen uitwerkte,
aanvankelijk in het bulletin van zijn confraters, vanaf 1941 voor wetenschappelijke
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fora. Bekering bleef vooralsnog het ultieme
doel van zijn werk, maar hij raakte er wei
van doordrongen dat geloofsverkondiging
diepgaande kennis van de lokale culturele
context vereiste. Tijdens de oorlog werd
Verheijen - zoals vrijwel aile andere Nederlanders in de Indonesische archipel- gemterneerd. In de kampen kwam hij in contact
met niet - katholieke intellectuelen. Door de
gesprekken met hen ging hij sommige katholieke waarden en overtuigingen op den
duur relativeren. Zijn inmiddels reusachtige collectie aantekeningen wist hij bijna
ongeschonden te bewaren. In 1948 ging hij
op verlof in Nederland. In Utrecht stu deerde hij enkele semesters etnologie en algemene taalwetenschap, waardoor hij grotere
deskundigheid verwierf en zijn observaties
in grotere verbanden leerde zien, al bleef
hij steeds beducht voor generalisaties. Zijn
voornaamste publicatie is een woordenboek Manggarai-Indonesisch. Zijn talrijke
studies kwamen tot stand onder zware
omstandigheden, dat wordt in dit boek wei
duidelijk. Door zijn ijzeren discipline ontwikkelde hij zich van dilettant tot autoriteit. Veelvan zijn materiaal is overigens nog
niet voor het bredere wetenschappelijke
publiek beschikbaar.
Na de oorlog werkte Verheijen mee aan
de opbouwvan de jonge Indonesische kerk,
die zich nadrukkelijk van de koloniale situatie distantieerde, hetgeen de positie van
de uit Nederland afkomstige missionarissen uiteraard niet eenvoudiger maakte. De
bestuurlijke taken die men hem opdroeg,
onder meer ter vervanging van de energieke maar vaak afwezige mgr. Willem van
Bekkum (Ruteng), lagen Verheijen niet erg.
Bovendien stonden zij de voortzetting en
uitwerking van zijn onderzoek in de weg.
In 1959 werd Verheijen door zijn congregatie voor de research vrijgesteld. Hij vatte
zijn taak wetenschappelijk op, zelfs positivistisch, al bleef zijn relatie met academici
onder meer door zijn eigen ambities en
onzekerheid altijd wat moeizaam. Maar
het missionaire perspectief liet hij nooit
los. Stond hij al vroeg niet bij voorbaat afwijzend tegenover de opvattingen van de
Manggarai, en probeerde hij zijn confraters diezelfde mildheid bij te brengen, later
legde hij zich behalve op de registratie ook
toe op het behoud van de lokale tradities
van voor de introductie van de christelijke
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In dit historisch-filosofische boek van L.
de Rijk (1924) wordt op zoek gegaan naar
de (historisch) problematisch verhouding
tussen religie en rede. De classicus en taalfilosoof De Rijk koppelt dit echter aan het
normen en waarden-debat, zoals dit vroeger beleefd werd, maar vooral zoals het tegenwoordig stof is voor verhitte politi eke
discussies.
Alvorens hij ingaat op de hedendaagse
betekenis van religie, geeft hij een uitvoerig historisch overzicht van de begrippen
ratio (hoofdstuk 1), religie (hoofdstuk 2)
en waarheidsvinding (hoofdstuk 5 en 6).
Uiteraard, beginnend in het prechristelijke
tijdperk van de Griekse filosofen, behandelt De Rijk in het eerste hoofdstuk op een
held ere manier de opvattingen van Plato
en Aristoteles omtrent de rede. Plato's beroep op een transcendente ideeenwereld
en juist de afwijzing daarvan door zijn
leerling Aristoteles zouden namelijk van
fundamentele invloed zijn op de christelijke opvattingen over religie en ratio in de
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd.
Het tweede hoofdstuk is volledig gereserveerd voor de interessante verhouding
van religie en Verlichting. De Rijk maakt
inzichtelijk dat veel Verlichte denkers niet
automatisch atheistisch waren ingesteld
(al zal dat volgens de to en heersende opvattingen wel zo zijn opgevat). Veel Verlichte filosofen zouden wij eerder deistisch
kunnen noemen. Een vorm die de auteur
omschrijft als "de zuinigste afwijzing van
het atheisme" (p. 59). Deisten waren wars
van elke vorm van dogmatisme en hadden
met name moeite met het beeld van een
transcendente god. Zij erkende daarentegen de innerlijke godservaring, de 'God in
ons'.
Vanaf 18e eeuw, onder invloed van diezelfde Verlichting, wordt de benaming
'atheist' steeds meer een geuzennaam. Het
is na deze tijd Immanuel Kant die voor het
eerst een wijsgerige onderbouwing geeft
van religie. Met zijn categorische imperatief, het morele bewustzijn gekoppeld aan
godsdienst en zijn sterke beroep op de rede
(natuurlijke religie) komt hij dicht in de
buurt van het deisme. In het verlengde van
zijn conceptualisering van het begrip religie ziet Kant ook een belangrijke rol weg
gelegd voor het esthetische. Zowel religie
als de kunst en de esthetica bedienen zich
• L.M. de Rijk, Religie, normen, waarden. Een van beelden en in beide komt de moralikritische blik op een maatschappelijk debat, teit tot uitdrukking. Dat de rede deze niet
gelijk kan doordenken betekent nog niet
Amsterdam [Uitgeverij Bert Bakker] 2006.
- 304 p. - ISBN 90-351-3053-7 - € 19, 95.
dat ze overboord gezet kunnen worden.

cultuur. Telkens keerde hij terug naar onderwerpen die al vroeg zijn belangstelling hadden: het oorspronkelijke
monotheisme en het totemisme.
In de jaren
zeventig en tachtig werkte Verheijen aan
vertalingen van de driejarige cyclus van de
zondagslezingen
en het evangelie volgens
Marcus, met welke projecten hij overigens
ook critici uit de eigen rijen wilde geruststellen, die het nut van zijn specialistische
werk voor hun collectieve onderneming
betwijfelden. Over de blijvend diepgaande effecten van de missionering werd hij
gaandeweg minder optimistisch,
al kon
hij zich op hoge leeftijd nog opwinden
wanneer Nederlandse
journalisten
het
werk van missionarissen als 'culturele verwoesting'
afdeden. Maar hij bekeek ook
met kritische blik sommige restauratieve
tendensen onder zijn jongere collegae op
Flores.
Deze uitvoerige, soms wat wijdlopige,
maar boeiende biografie is in zijn diepgang
verfrissend in een genre dat missionarissen
doorgaans
nogal eendimensionaal
voor
het voetlicht bracht, al gaven zij er door
hun vasthoudend engagement
en geslotenheid over eigen zielenroerselen
ook wel
eens aanleiding toe. Door zijn wetenschappelijke studies nam het leven van Verheijen een ongebruikelijke wending, maar
zijn biografie vertoont ongetwijfeld veel
overeenkomsten
met die van duizenden
leeftijdgenoten, de werkers van Het Groote
Missieuur. Door de ontwikkelingen in de
naoorlogse periode werden zij aangezet tot
herziening van hun denkbeelden en strategieen, De schrijfster is goed gemformeerd,
legt empathie aan de dag, toont ontegenzeggelijk sympathie voor de hoofdfiguur,
maar bewaart ook in haar oordeel over hem
haar kritische zin. Enkele foutjes: 'Superieur-generaal' (p. 119) is geen gebruikelijke
aanduiding voor de generale overste van
een congregatie. Bij latijnse zinnen gaat
de schrijfster soms de mist in, zo bijvoorbeeld bij de formule van de kloostergeloften: "voveo paupertatu[e]m,
castitatu[e]m
et obedientiam" (p. 65). De encycliek 'Pascendi dominici gregis' (1907) van Pius X (p.
113) is geen encycliek die de missionering
thematiseert, in tegenstelling tot de onvermelde 'Maximum Illud' van Benedictus XV
(1919). (GianAckermans).
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De conceptualisering (en misinterpretaties!) van het begrip religie he den te dagen
komen aan bod in hoofdstuk 3. Ook hierbij
komt de innerlijke religieuze ervaring, als
werkconcept, weer veelvuldig ter sprake.
In het daaropvolgende hoofdstuk gaat De
Rijk daarop door, waarbij hij de lezer de
vraag voorhoudt of godsgeloof a priori betekent dat men in een transcendente God
moet geloven (dit is de opvatting van zijn
verklaarde tegenstander Herman Philipse).
En is het denken over God niet per definitie een puur menselijke bezigheid, die dus
nooit los van ons gedacht kan worden? Terecht haalt De Rijk hier de gevleugelde zin
van de 'rationele' theoloog H. Kuitert aan
"Alle spreken over Boven komt van beneden" (p, US).
In hoofdstuk S stelt hij het waarheidsprobleem ter sprake, in het licht van de eerder
gevoerde discussie over religie, normen en
waarden. De filosoof onderzoekt het probleem aan de hand van het waarheidscriterium en het bredere criterium van zinvolheid. In hoeverre zijn deze opvattingen in
concurrentie met elkaar, en waarin Jigt dan
die tegenstrijdigheid? De Rijk gebruikt dit
hoofdstuk als opstapje voor het volgende,
waarin hij het waarheidsdenken bij de
Grieken semantisch en cognitief probeert
te duiden. In het licht hiervan behandelt hij
de manier waarop zowel de dichter, op een
emotieve manier, als de filosoof, op een rationeel-theoretische manier, trachtten tot
een universeel waarheidsbegrip te komen.
Hoofdstuk 7 geeft een mooi historisch
overzicht van de christelijke godsbewijzen
door de eeuwen heen. Van de eerste hellenistische 'Christen-filosofen' via de Middeleeuwse filosofische hoogtijdagen (Avicenna, Anselmus, en Thomas van Aquino)
naar de Moderne Tijd. Voor onze dagen
geeft De Rijk het Intelligent Designbewijs
(ID) als voorbeeld, dat er kortweg op neerkomt dat het ontstaan van de aarde met
alle levende wezens een dusdanig ingewikkeld systeem is, dat hier geen sprake kan
zijn van toeval oflouter aileen evolutionaire krachten. Hieraan zou een grondplan,
van een 'eventuele' God-Schepper, aan ten
grondslag moeten liggen. Het hoeft niemand te verbazen dat hierin de Darwinistische evolutietheorie en het creationisme
of ID op gespannen voet met elkaar staan.
Maar ook het ietsisme, door De Rijk als een
populaire vorm van designbewijs gekenschetst (p. 211), komt aan de orde.
Alvorens De Rijk in het laatste hoofdstuk
(10) ingaat op de betekenis van religie op
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ons actueel denken en handelen, behandelt hij eerst nog de motieven en motivering van iemand die zegt dat hij vanuit religieuze overtuiging handelt. Hoe komt dit
tot uiting in het bedrijven van politiek en in
het sluiten van (politieke) compromissen?
(door De Rijk aangeduid als het praktisch
handelen in het concrete grondvlak). Dit
'grondvlak' staat centraal in zijn slothoofdstuk. De Rijk maakt hierbij inzichtelijk dat
het handelen op dit lagere aggregatieniveau niet automatisch is/hoeft gekoppeld
te zijn aan normen en waarden. Net zomin
als er een causaal verb and hoeft te bestaan
tussen normen en waarden en religie (het
kan wei, maar hoeft niet). Het hangt puur
van de denkende en handelende persoon
in kwestie af in hoeverre hij dit toelaat.
(Joep van Gennip).
Signalementen
• Paul van de Laar, Peter Jan Margry en
Catrien Santing (red.), Ben profane pelgrimage naar de Middeleeuwen. Opstellen van
prof dr. Jan van Heruiaarden over geloof en
samenleving in de laatmiddeleeuwse Nederlanden, Hilversum [Verloren] 200S - 288
p. - ISBN 90-6SS0-86-X - € 22,-.
In 200Sging Jan van Herwaarden, hoogleraar aan de faculteit Historische Maatschappijwetenschappen van de Erasmus
Universiteit te Rotterdam, met emeritaat.
Bij zijn afscheid zijn acht van zijn eerder
verschenen artikelen op het gebied van de
medievistiek bijeengebracht in een nieuwe
pubJicatie. De eerste vijf bijdragen zijn geconcentreerd rond de devoties, waarvan
de eerste drie getypeerd kunnen worden
als algemene devotionele opvattingen en
gebruiken. Zo gaat het eerste artikel over
de eucharistische devotie en de verering
voor het Lijden van Iezus, het tweede over
de Jeruzalembedevaarten, lijdensdevotie
en kruiswegverering, het derde over aflaten en de devotie eromheen in Nederland.
Als vierde en vijfde artikel treffen we twee
specimina van heiligenverering aan: de Sebastiaanverering in de Nederlanden en de
Jacobusverering in Rotterdam. De overige
bijdragen van Van Herwaarden in dit boek
worden gevormd door een verhandeling
over medici in de Nederlandse samenleving in de late middeleeuwen, een profaan-ethische verkenning van een allegorische verhandeling over 'Dat Scaecspel' (het
schaakspelJ en een artikel over de stedelijke rivaliteit tussen Toscane, Vlaanderen en
Holland.
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De redactie opent dit boek met een portret van de mens en wetenschapper
Van
Herwaarden en neemt op het eind van het
boek een bibliografie met 208 nummers
van hem op (niet de ongeveer 250 boekbesprekingen). Het boek is fraai gei1lustreerd.
Opmerkelijk is wei het woord 'profane' in
de titelwoorden
'profane pelgrimage':
het
duidt het perspectief aan van waaruit de
scheidende
hoogleraar (en naar het mij
doet voorkomen ook de redactie?) tegen de
middeleeuwen aankijkt. Maar de fascinatie
voor de middeleeuwen
is er niet minder
om. (Guus Bary).

• Heilige irn Bisturn Aachen, hrgb. vom
Geschichtsverein fiir das Bistum Aachen,
(Geschichte im Bistum Aachen, Beiheft
4), Neustadt a.d. Aisch [Verlag Ph.C.W
Schmidt] 2005. - 575 p. - ISBN 3-87707659-9.
Deze omvangrijke en doorgaans goed
gedocumenteerde bundel omvat de bijdragen aan een symposium in december
2004 van de historische vereniging van het
bisdom Aken, dat aan het Roermondse diocees grenst. Het bisdom ontstond in de Napoleontische tijd (1802), werd in 1825 in het
kader van een territoriale reorganisatie van
de Pruisische bisdommen weer opgeheven.
De heroprichting in 1930 geschiedde in het
kader van het concordaat met Pruisen. De
geschiedenis van het bisdom Aken bestrijkt
met andere woorden gebieden die eertijds
onder andere bisschoppen ressorteerden.
In deze bundel staan de cultussen centraal
die zich op het territorium van het huidige
diocees hebben ontwikkeld en veelal nog
steeds bestaan.
Het letterlijk grensoverschrijdende karakter van de in deze bundel gethematiseerde devoties rechtvaardigt hier een
korte bespreking van deze verzameling opstellen. De eerste bijdrage van GUnter Assenmacher biedt een algemeen overzicht
van de kerkrechtshistorische ontwikkeling
van zalig- en heiligverklaringen. Dieter
Wynands onderzocht de verering rond de
vroegmiddeleeuwse volksheiligen Irmundus, Salmanus en Timmerlinus. Van Helmut Kirfel is er een omvangrijk (p, 81-265)
artikel over het leven van en de cultus rond
de dertiende-eeuwse norbertijn Hermann
Josef van Steinfeld (Eifel), die in 1958 werd
heiligverklaard. Deze bijdrage geeft een
aardige inkijk in de niet altijd even doorzichtige wijze waarop officiele canonisaties
tot stand komen. GUnter Bers schreef over
de dertiende-eeuwse gestigmatiseerde be-
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gijn Christina van Stommeln (bij Keulen).
Zij werd in 1908 zalig verklaard. Dan volgen
vier nogal brave artikelen over stichtersl
essen van religieuze congregaties uit de
negentiende eeuw, waarbij helaas weinig
aandacht uitgaat naar de postume beeldvorming rond deze persoonlijkheden, terwijl in de voorafgaande opstellen nu juist
die receptie veelal in het middelpunt staat.
Karl Josef Rivinius leverde twee opstellen uit de geschiedenis van de inmiddels
wijdverbreide congregaties van Steyl bij
Tegelen: over Arnold Janssen (1837-1909),
een van de voornaamste pioniers van de
moderne missiebeweging en Maria Helena
Stollenwerk (1852-1900), die met Ianssen de
grondslag legde voor twee congregaties van
vrouwelijke religieuzen. Therese von WUllenweber (alias Moeder Maria van de Apostelen, 1833-1907) stichtte de congregatie
van de Salvatorianinnen, Franziska Schervier (1819-1876) de Arme Schwestern vom
hi. Franziskus. Zij werden respectievelijk in
1968 en 1974 zalig verklaard. Tenslotte is er
een liturgiehistorische stu die van Herbert
Arens over de ontwikkeling van de kalender
van heiligenfeesten in het territorium van
het huidige bisdorn, waarbij het gezien de
betrekkelijk jonge leeftijd van het diocees
voor de hand ligt dat veel aandacht uitgaat
naar de ontwikkelingen in de bisdommen
Keulen en Luik. (Gian Ackermans).
• Willebrord Nieuwenhuis, Dichter bij de
hernel in Italie. Een reis langs de heilige
bergen in de Alpen, Amsterdam [Uitgeverij
Bert Bakker] 2006. - 173 p. - ISBN 90-3512827-3 - € 14, 95.
In dit zeer lezenswaardige boekje neemt
de journalist en Italiekenner Willebrord
Nieuwenhuis de lezer mee naar de gebergten van Piemonte en Lombardije om hem
daar de talloze kapellencomplexen te tonen die tussen de 15e en l Se eeuw werden
opgetrokken. In 2003 werd een deel van
deze complexen, de Sacri Monti genaamd,
op de werelderfgoedlijst van de UNESCO
geplaatst. Nieuwenhuis gaat als 'zoekende
pelgrim' een deel van deze kapellen langs
en omschrijft hun wordingsgeschiedenis,
de aanpassingen aan de kapellen door de
eeuwen he en en hun invloed en aantrekkingskracht op de omgeving.
'Jeruzalem in de Alpen'. Dat was de eerste reden om in de Noord-Italiaanse Alpen
kapellencomplexen op te richten. Velen
pelgrims konden vanaf de 15e eeuw wegens de hoge kosten en het verlies van het
Heilige Land niet meer op pelgrimage naar
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Jeruzalem. Als gevolg hiervan werden er
mogelijkheden gecreeerd dichter bij huis. Er
kwamen kapellen met daarin schilderingen
en beelden die het leven van Iezus uitbeeldden. Sommige met een grote schoonheid,
vervaardigd door Gaudenzio Ferrari of Giorgio Alberini, andere, naar onze mening,
enigszins kitscherig. Vooral het fenomeen
van gekJeurde of aangekJede beeldengroepen van heiligen is de mens en in Noordwest-Europa enigszins vreemd. In Spanje,
delen van Italie en Zuid-Amerika is het echter een veelvoorkomende vorm om devotie
onder het kerkvolk te bewerkstelligen.
In de reis die Nieuwenhuis onderneemt
komt hij langs de Sacri Monti van Domodossola, Varallo, Oropa, Belmonte, Crea, Ossuccio en Varese. Deze tochten, die verdeeld zijn
over vijf afzonderlijke hoofdstukjes, worden
als een soort reisverslag beschreven. De auteur geeft daarbij tegelijk de context weer
waarin de verschillende complexen konden
ontstaan. Zo worden de kapellencomplexen
na het Concilie van Trente (1545-1563) onderdeel van de strategie van de Contrareformatie. Ze fungeren als 'dam' tegen het
oprukkende protestantisme uit Zwitserland
en Duitsland. Daarnaast moeten deze complexen de affectiviteit en de gevoelswereld
van de katholieken versterken. Het is aardig
van de auteur dat hij voor de beschrijving
van deze historische fenomenen zowelliteratuur heeft gebruikt als enkele interviews
heeft afgenomen. Een enkele keer belandt
de auteur met zijn thema op een zijpad,
zoals wanneer hij de hedendaagse Amerikaanse (geloofs)opvattingen probeert te
kenschetsen.
Willebrord is erin geslaagd op een boeiende en vlotte wijze te schrijven over een
stukje cultuurgoed dat bij menig Italiebezoeker of toerist niet direct bekend zal zijn.
Enkele pagina's kJeurenafbeeldingen, een
geografisch kaartje van de streek, een lijst
met (actuele) websites en een namen- en
plaatsenregister complementeren deze publicatie. Het is treurig dat Willebrord Nieuwenhuis zijn eigen publicatie niet meer in
druk heeft gezien; hij overleed op 22 februari 2006. (Joep van Gennip).

bisschoppen' en een cartularium, het officiele registratieboek met de bewijsstukken
van de rechten en de geschiedenis van de
bisschop en de Utrechtse kerk, als een 'codicologische eenheid' bijeengebracht. Tezamen met interlineaire en marginale glossen uit de veertiende en vijftiende eeuw is
zo een alleszins betrouwbare geschiedenis
van de Utrechtse bisschoppen in de periode 695, het jaar waarin Willibrord tot aartsbisschop van de Friezen wordt gewijd, tot
1378, de dood van de Utrechtse bisschop
Jan van Arkel, tot stand gebracht. Dit veertiende-eeuwse handschrift - met diverse
latere handen - maakt onderdeel uit van
een convoluut, dat sinds 1941 in bezit is
van Het Utrechts Archief.
Voor het eerst is nu een gedeelte, namelijk de Catalogus of Lijst, integraal en ook
in Nederlandse vertaling beschikbaar. Van
Kalveen is de eerstverantwoordelijke voor
de inleiding in dit boek, de transcriptie en
het historisch commentaar bij de uitgegeven tekst, terwijl Jamar de vertaling op zich
he eft genomen. In de inleiding worden de
codex, met inbegrip van de overlevering en
bewerkingsgeschiedenis, en de 'Lijst van
Utrechtse bisschoppen' vanuit historiografisch en historisch oogmerk beschreven.
De uitgegeven tekst laat zien dat in de beginfase de nadruk van de werkzaamheden
van de bisschoppen lag op de stichting van
parochies en de bouw van kerken. Maar
gaandeweg wordt ook de wordingsgeschiedenis van het uitgestrekte bisdom Utrecht
en de wereldlijke jurisdictie van de bisschop over het Sticht (huidige provincie
Utrecht) en Nedersticht (het huidige Overijssel, Drenthe en Stad-Groningen c.a.) in
dit boek zichtbaar. Nog nadrukkelijker is
er de verwevenheid van de geschiedenis
van de Utrechtse bisschoppen en die van
de graven van Holland, gevolg van de feodale structuur, waarin de graafvan Holland
leenman is van de Utrechtse bisschop en de
laatste op zijn beurt leenman van de Duitse
keizer. Ook over aanwijzingen en benoemingen van de Utrechtse bisschoppen en
de rol van diverse kapittels, vindt men volop informatie. Het is een rijk geannoteerde
(aileen is op p. 118 en p. 119 tot zes keer toe
• J.T.J. Jamar en C.A. van Kalveen (bew.), de vertaler van de Vita van Radboud foutief
Catalogus episcoporum Ultrajectinorum. Hunnik in plaats van Hunink gespeld) en
Lijst van Utrechtse bisschoppen 695-1378, boeiende publicatie. (Guus Bary).
Uitgave en vertaling, Utrecht [Het Utrechts
Archief] 2005 - 188 p. - ISBN 90-76366-20-9
• Henk C.M.1. Smeets, Paters in de Oost:
Brieven uit Indie 1859-1883, Zutphen [Wal- € 6,55.
In ofkort na 1342 heeft een lid van Utrecht- burg Pers] 2005. -112 p. - ISBN 90 5730 291
se dornkapittel een 'Catalogus van Utrechtse 8 - € 14.95.
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In 1859 vertrokken voor het eerst Neder-

landse Iezuieten naar Nederlands-Indie.
In brieven legden zij hun ervaringen en indrukken vast voor het thuisfront, aanvankelijk vooral ten behoeve van hun oversten
die natuurlijk op de hoogte wilden blijven,
later ook voor andere confraters en weldoeners. Deze uitgave omvat brieven van
vijf paters van de Societeit, namelijk van
Martinus van den Elzen, Ioannes Palinckx,
Walterus Staal (de latere apostolisch vicaris) en Joannes van Meurs. Hoewel de
missionarissen zich in hun werkzaarnheden aanvankelijk op Java concentreerden,
bezochten zij ook Borneo, Sumatra en Celebes. De uitgever schreef er korte inleidingen bij, die uitvoeriger maar vooral ook wat
zakelijker hadden mogen zijn. De brieven
zijn nogal willekeurig van beknopte verklarende noten voorzien. Ook zijn er twee
woordenlijsten (Maleis en Latijn) toegevoegd. Consultatie van mod erne literatuur
over de vermelde gebieden had het belang
van deze uitgave kunnen vergroten. (Gian
Ackermans).
• Herman Pijfers, Het Katholieken Boek,
Zwolle [UitgeverijWaanders] 2006. - 416 p.
- ISBN90-400-8206-5 - € 14,95.
Sommige toto's zijn veelzeggend; zoals
die van twee trappisten die communiceren
met gebaren omdat er bij hen een algeme en spreekverbod bestaat (p. 361), of die
van de enorme collectie heiligenbeelden
die in een hal eenzaam staan te wachten
op een onbekende herbestemming (p. 396397). De auteur, Herman Pijfers, laat in dit
handzame boekje het katholieke leven in
Nederland van het herstel van de bisschoppelijke hierarchie (1853) tot heden (2005)
aan ons voorbij trekken aan de hand van
talloze zwart-wit foro's. In zes thematischchronologische 'hoofdstukken' bespreekt
hij de toto's, waarbij een onderlinge samenhang soms niet mete en duidelijk is. Ook de
kunstmatige tijdafbakening (op 1853 na)
wordt door Pijfers in de inleiding van het
boekje niet voldoende verantwoord; hij
schets slechts de uitingsvormen van deze
perioden. Aile foro's zijn op dezelfde bladzijde voorzien van een korte toelichting,
waardoor de context duidelijk wordt. Jammer is wei, dat de auteur hierdoor vaak op
verschillende plaatsen dezelfde uitleg herhaalt. Zo wordt diverse keren vermeld dat
de priesters in de zuidelijke bisdommen
gewoon waren een ronde hoed te dragen.
In tegenstelling tot deze herhaling, had de
auteur er beter aan gedaan om een korte
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begrippenlijst achter in zijn werk op te nemen. Daar had hij dan gelijk ook een bondig overzichtje kunnen geven van de vele
ordes en congregaties die in Nederland
werkzaam zijn (geweest). Het deel 'goed katholiek, 1920-1945', (in wiens ogen goed?) is
het omvangrijkst en bevat voornamelijk de
foro's uit het 'Rijke Roomse leven': massabijeenkomsten van katholieken, scholing
en ziekenverzorging door zusters en vele
processies en optochten. Andere hoofdstukken bevatten (in overlap) soms dezelfde
foro's, maar naarmate de tijd vordert wordt
duidelijk dat de afbeeldingen vanaf eind
jaren '60 een andere sfeer ademen. Meer
ontspannen, vrolijker en minder plechtstatig. Kortom dit fotoboek geeft, voor jong en
oud, een compact en aardig overzicht van
die eigenzinnige Kerkprovincie die de Nederlandse was. Twee kleine correcties: Het
werk De Kerk gaat uit van J. Roes en M. van
de Plas is niet uit 1953 maar uit 1973 (p. 16)
en Canisius is nooit hoogleraar geweest (p.
120), wei kerkleraar. (Joep van Gennip).
• Arie Oliehoek, Geloven in de Randstad.
Vijftig jaar Bisdom Rotterdam 1956-2006,
Rotterdam [Bisdom Rotterdam, Koningin
Emmaplein 3, 3016 M Rotterdam], z.j.
[2006]-103 p. - geen ISBN (voorzover nog
beschikbaar te verkrijgen bij het bisdom
tegen verzendkosten: € 7,50).
Het bisdommenlandschap van de
R.K. Kerk in Nederland veranderde in
1955/1956 van vijf naar zeven bisdommen. Naast de heroprichting van het bisdom Groningen werd een nieuw bisdom
Rotterdam opgericht. Kroonprins WillemAlexander en zijn vrouw prinses Maxima,
die op 4 februari 2006 de feestelijkheden
in Rotterdam bijwoonden, kregen uit handen van bisschop mgr. Ad van Luyn een
bescheiden jubileumboek overhandigd.
Het is geschreven door de pastoraaltheoloog Arie Oliehoek.
Het eerste hoofdstuk van het chronologisch ingedeelde boek gaat over de inrichting van het bisdom (1956-1968); daarna
komen de periode 1959-1967 (rond het
Tweede Vaticaans Concilie) en de teloorgang van de 'katholieke samenleving',
hetgeen in het bisdom Rotterdam leidt tot
een reorganisatie (1967-1969). Het vierde
hoofdstuk bespreekt de secularisatie, een
nieuwe bisschop (zijn naam staat nergens
in het hoofdstuk genoemd, maar het gaat
om mgr. Simonis!) en het zoeken naar
evenwicht (1970-1985). De laatste twee
hoofdstukken krijgen de titels mee: 'Zelf-
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reflectie (1985-1995)'
en 'Geloven in de
Randstad (1995-2006).
Op p. 88-101 zijn
er portretten van de vier bisschoppen die
Rotterdam in deze vijftigjaar heeft gekend:
M.A. Jansen, AJ. Simonis, R.Ph. Bar OSB en
A.H. van Luyn SDB. Binnen de beschreven
periodes worden vooral diverse pastorale
themavelden
beschreven, zoals liturgie,
catechese, diaconie, parochieraad, jeugdwerk, oecumene, bedrijfsapostolaat.
Het boek heeft niet de pretentie van een
officiele geschiedschrijving,
maar wil een
terugblik zijn op het leven en werken in
de kerk in dit bisdom. Helaas ontbreekt af
en toe de historische zorgvuldigheid, hetgeen uit twee voorbeelden moge blijken.
Zo zou de paus de oprichtingsbulle op 2
februari 1956 ondertekend hebben (p, 13),

terwijl die van 16 juli 1955 dateert en op
2 februari 1956 het uitvoeringsdecreet in
werking treedt. Op p. 99 staat dat mgr. Van
Luyn in de jaren 1969-1974 fundamentele
theologie gedoceerd heeft aan het Albertinum in Nijmegen. In werkelijkheid was
hij in de jaren 1967-1969 lid van het moderatorium (bestuur) van dit Studium (een
gecombineerde theologie-opleiding der
dominicanen, salesianen, passionisten en
franciscaner conventuelen). Hij heeft er
ook gedoceerd, maar de opleiding werd in
1969 gesloten. In dit boek ontbreken voetnoten, zelfs het begin van een literatuurlijst ontbreekt. De waarde van dit boek is
gelegen in de beschrijving van de pastorale werkvelden; in die zin geeft het wel een
fraai beeld van vijftig jaar katholiek leven
in Zuid - Holland; ook de illustraties mogen
er zijn. (GUliS Bary).
• G.H. Kruijmer (red.), Uit de geschiedenis
van hervormd Putten, Zoetermeer [Boeken centrum] 2006 - 200 p. - ISBN 90 239
21259 - € 19,50.
De meeste Nederlanders zullen weinig
weten van de geschiedenis van het Veluwse dorp Putten. Waarschijnlijk weten
de meeste mensen de plaats aIleen te associeren met de Bijbelband (zie de bijdrage
van Fred van Lieburg in dit nummer) en
de verschrikkelijke razzia van 1 en 2 oktober 1944, toen een groot deel van de mannelijke bevolking door de bezetter werd
afgevoerd aIs represaille voor een overval
op een hoge Duitse militair. Beide aspecten
komen uitvoerig aan bod in een fraai uitgegeven geschiedenis van de hervormden
in Putten. Een collectief van tien auteurs
geeft onder redactie van G.J. Kruijmer een
levendig en ruimhartig geillustreerd beeld
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van de lotgevallen van de plaatselijke hervormde gemeente. Het boek begint met
een chronologische schets door P.E Bouter van de Puttense kerkgeschiedenis tot
aan de negentiende eeuw, beginnend met
de eerste sporen van christendom in deze
contreien. Hieruit blijkt dat Putten pas laat
(in 1598) en op aanjagen van graaf Jan van
Nassau en de predikant Johannes Fontanus
in reformatorisch vaarwater terechtkwam.
Pas in 1613 kreeg de gemeente daadwerkelijk vorm met de verkiezing van een kerkenraad.
Kruijmer zelf geeft een beeld van de ontwikkeling van, wat hij noemt, "een gewone
hervormde gemeente" tussen 1900 en
2004. Uiteraard ontbreekt de bouwgeschiedenis van de drie hervormde kerkgebouwen (Oude Kerk, Nieuwe kerk, Zuiderkerk)
en hun interieurs niet, die wordt geschetst
door W. Drost. Hij he eft ook gezorgd voor
fraai fotomateriaal. Hierna volgen schetsen van het jeugd- en evangelisatiewerk
(L. Kruijmer), het diaconaat (E.Kous)en de
financien (e. Houweling). Een bijzondere
plaats krijgen de dramatische gebeurtenissen van 1944, met een speciaaI accent op
de rol van de kerkelijke gemeente bij het
bemoedigen en troosten van de zwaar getroffen Puttenaren. De auteur, l.C, Schuurman, laat daarbij niet onvermeld dat de
lijdelijke prediking volgens sommigen het
hoge aantal slachtoffers in de hand gewerkt
heeft. Met een beroep op Madelon de Keizers boek Putten, de razzia en de herinnering, meent hij deze stelling te kunnen ontkrachten door aan te geven dat het geloof
voor de Puttenaren juist een grote steun
is geweest. Het een sluit het ander echter
niet uit en de lezer zou op dit punt een iets
fundamentelere weerlegging of nuancering
van deze stelling wens en.
K.A. Gort, overigens een van de VNK-leden van het eerste uur, geeft uitvoerige en
uitstekend gedocumenteerde portretten
van "Arbeiders in de Wijngaard". Dezelfde
auteur tekent ook voor het volgende hoofdstuk, dat handelt over "Opzieners en medearb eiders". Deze bijdrage is niet zozeer op
schriftelijke bronnen gebaseerd, maar op
mondelinge overlevering. AI met aI is deze
gemeentegeschiedenis in meerdere opzichten voorbeeldig. (Paul H.A.M. Abels).
• D.W. Kok, O.Hellinga, Diarium Furmerii.
Dagboek van Bernardus Gerbrandi Furmerius 160311615. Landsgeschiedschrijver van
Friesland - Leeuwarden [Fryske Akademy] 2006 - 262 p. - ISBN 90 6171 008 - 1 -
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€ 32,- (voor leden en donateurs van de
FryskeAkademy€ 30,-).

Dagboeken zijn dikwijls zeer intrigerende bronnen die ons een intieme inkijk kunnen geven in lang vervlogen tijden. Toch
levert niet ieder dagboek een even intieme
inkijk op. Dat is erg afhankelijk van de wijze
waarop de schrijver invulling heeft gegeven
aan zijn dagboekschrijverij. Het kan zijn
dat de aantekeningen niet meer zijn dan
een opsomming van algemeen bekende
feitelijkheden en gebeurtenissen. Soms beperkt een schrijver zieh vrijwel uitsluitend
tot het noteren van zijn daginvulling (zoals bijvoorbeeld de Haagse schoolmeester
David Beck in 1624).De hedendaagse lezer
krijgt in dat gevalweinig of geen zieht op de
gevoelens van de notulist en moet zieh tevreden stellen met op ziehzelf ook interessante feitelijkheden die hem iets leren over
de dagvulling van gewone mensen.
Allesbehalve gewoon waren de geleerden
die in de zestiende en zeventiende eeuw
ook een dagboek bijhielden in hun geleerdentaal, het Latijn. Ook zij bieden vaak
weinig inzieht in hun diepere zielenroerselen, maar geven wei vaak opvattingen
over de politi eke, religieuze of filosofische
vraagstukken van hun tijd. Een uitmuntend
voarbeeld van zo'n Diarium is het dagboek
van de Utrechtse oudheidkundige Arnoldus Buchelius. Het Latijnse dagboek van
de Friese landgeschiedschrijver Bernardus
Gerbrandi Furmerius, geschreven in het
roerige eerste kwart van de zeventiende
eeuw, kan in dit opzieht niet tippen aan het
belang van Buchelius' dagboek, maar bevat
wei een schat aan gegevens over de Friese
geschiedenis.
De Latijnse taal vormde altijd een belangrijke hindernis bij het gebruik van
Furrnerius' aantekeningen. Dat bezwaar is
thans verholpen. Het dagboek is dankzij
bezorger/vertaler D.W Kok nu ook in bredere kring te raadplegen. De bruikbaarheid
van deze belangrijke bron voor de Friese
geschiedenis is nog eens vergroot dankzij
een uitvoerige annotatie van een van de
grootste kenners van de Friese archieven,
Onno Hellinga. De Frysek Akademy heeft
zoals altijd zorg gedragen voar een fraaie
en gebonden uitgave.
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Furmerius werd in 1542 als Bernard Gerbrands in Leeuwarden geboren als zoon
van een steenbakker. Om die reden wardt
wei verondersteld dat hij zijn Latijnse achternaam (ook wei gespeld als Formerius,
he eft ontleend aan deze bedrijfstak, in het
bijzonder aan de functie van vorrner, de
voorman in een steenbakkerij die ervoor
zorgt dat de stenen goed gevormd worden.
Hoe het ook zij, hij zocht zijn hell niet zozeer in de klei maar in de wetenschap dankzij studies aan enkele Duitse universiteiten
en in Baze!. De Nederlandse Opstand deed
hem in Xanten aan de Nederrijn belanden
met vrouw en kinderen, waar hij zieh bezighield met letterkundig werk. In de dagelijkse praktijk was hij echter nauw betrokken bij het krijgswerk, hoewel onduidelijk
is welke werkzaamheden hij in of voar het
Staatse leger verrieht heeft. Omwille van
zijn leeftijd moest hij deze taken in 1597
neerleggen, waarna hij door de Staten van
Friesland werd aangesteld tot landsgeschiedschrijver als opvolger van Suffridus
Petri. AI met al komen we in de inleiding op
deze bronnenpublicatie weinig over Furmerius te weten. lets meer aandacht voor
zijn persoon zou zeker op zijn plaats zijn
geweest.
Het zal, gelet op Furmerius' loopbaan,
geen verbazing wekken dat zijn dagboekaantekeningen vooral betrekking hebben
op veldslagen en belegeringen. Hier hanteert een militair de veder, dus diepgaande
filosofische beschouwingen zal de gebruiker zelden tegenkomen. Ook theologische
notities of andersoortige aantekeningen
die voar de kerkgeschiedenis van belang
zijn, komen weinig voor, Maar ze zitten er
wei in, bijvoarbeeld over de eerste preek
die Johannes Bogerman in 1604 in Leeuwarden hield met Furmerius onder zijn
gehoar. Het ontbreken van een zakenregister maakt het niet eenvoudig dergelijke
spelden in de hooiberg van ander materiaal te vinden. Toch vormen zijn dagboeken
meer in het algemeen een belangrijke en
onmisbare bron voor de Friese geschiedenis in het algemeen en het is goed dat deze
nu breed (in twee talen, Latijns en modern
Nederlands, toegankelijk is. (Paul HAM.
Abels)
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VERENf

Relicanon doet oude rivaliteiten herleven
Verslag van VNK-bijeenkomst in Utrecht
Zelden heeft een bijeenkomst van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis zoveel tongen losgemaakt als de
bijeenkomst van zaterdag 12 mei 2007 in
de Utrechtse Jacobikerk. Kerkhistorici,
politici, journalisten, vertegenwoordigers
van de Raad van Kerken en leden van onderwijskoepels discussieerden met grote
betrokkenheid over nut en noodzaak van
een speciale canon voor de Nederlandse
religie- of kerkgeschiedenis en kwamen er
niet uit. Dat wil zeggen: de voor deze gelegenheid door de VNK in samenwerking
met het opinieblad VoiZin samengestelde
relicanon bracht vooral oude confessionele
en politieke tegenstellingen naar boven en
allerminst consensus. Toch was de eindbalans voor de meeste aanwezigen positief,
aangezien de felle discussies onderstreepten hoe belangrijk religie als thema nog
steeds is in het verleden en misschien ook
van de Nederlander.
De toon voor de discussie werd reeds
gezet door de bekende emeritus-hoogleraar A.Th. van Deursen, die de aanwezigen
mocht vertellen wat de Nederlander moet
weten van de kerkgeschiedenis. Hij nam
de gelegenheid te baat om nog eens fel uit
te halen naar de Commisie Van Oostrom.
Deze officiele, want door de regering aangestelde, commissie is op zoek gegaan naar
hoogtepunten uit het Nederlands verleden
waarmee wij ons allen verbonden weten.
Dit werk leverde een ontwerp voor de Nederlandse canon op, een lijst van 50 therna's (personen, zaken en gebeurtenissen)
op die elk een venster vormen op hoofdlijnen in de Nederlandse geschiedenis. Deze
canon moet de basis gaan vormen voor de
lessen 'vaderlandse geschiedenis' op de
basisscholen en het voortgezet onderwijs.
Van Deursen beschuldigde de commissie
van neoliberaal getinte partijdigheid. Steen
des aanstoots voor hem was vooral het ontbreken van de 'verzuiling' als apart venster,
zonder welk de 19de en 20ste eeuw niet te begrijpen zouden zijn. Van Oostrum zou deze
omissie verklaard hebben uit het streven
van zijn comrnissie om vooral te zoeken
naar wat bindt en niet naar wat scheidt. Op
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de hem eigen lichtsarcastische wijze wenste Van Deursen dat de commissievoorzitter
bij wijze van afstraffing een herleving van
de verzuiling zou moeten meemaken.
De oud-hoogleraar van de Vrije Universiteit liet aan de hand van enkele voorbeelden zien dat de commissie verre van
onpartijdig is geweest als het op kerkgeschiedenis aankwam. Absolute objectiviteit of onpartijdigheid achtte ook hij onmogelijk, maar met een verwijzing naar Oscar
Wilde vond hij toch dat (kerk)historici zich
in hun oordeel op moesten stell en als een
veilingmeester. Daarbij moeten zij in elk
geval beide zijden van de medaille laten
zien, maar dat ontbrak volgens Van Deursen in de diverse toelichtingen op de vensters. Ook de relic anon van VNKIVolZin
kon niet op zijn onverdeelde sympathie
rekenen. Domela Nieuwenhuis en Spinoza
mochten er wat hem betreft uit, aangezien
zij voor de Nederlandse religiegeschiedenis
van weinig betekenis zouden zijn geweest,
terwijl de kloosters er van hem zonder
meer in moesten. Van Deursen zou Van
Deursen echter niet zijn, als hij zijn betoog
niet zou afsluiten met een onverwachte en
cultuurkritische pointe. Het tweede door
hem geschrapte venster mocht wat hem
betreft gevuld worden met de abortusboot
van Women on Waves, het COC en de Clara
Wichmanstichting. Waar de kerken volgens
hem het morele initiatief volledig hebben
verloren, bepalen dit soort organisaties in
het huidige tijdgewricht de morele en ethische grenzen.
De tweede hoofdspreker van de dag was
Willem van der Meiden, medewerker van
VoiZin, die de relicanon had samengesteld
op basis van een enquete onder leden van
de VNK. Hij kon melden dat 45 kerkhistorici
hun top-l0-lijstje hadden ingestuurd, onder wie slechts vier vrouwen. Van de inzenders had 70% een protestantse achtergrond
en 30% een rooms- katholieke. Op basis van
de inzendingen stelde Van der Meiden zijn
lijst van 25 vensters op. Aangezien elke
aanwezige zijn keuze had kunnen lezen in
VolZin achtte hij het niet no dig hierop in te
gaan. Beter leek het hem zijn spreekbeurt

te gebruiken om te waarschuwen
voor
een aantal vertekeningen waaronder zijn
lijst onvermijdelijk leed. Zo leidt fixatie op
het huidige Nederland onvermijdelijk tot
weglating van cruciale gebeurtenissen,
blijft buiten beeld dat de publieke gereformeerde kerk een minderheidskerk was,
is het onjuist om de theologie als maatstaf
voor religiegeschiedenis
te nemen, wordt
het geschiedbeeld belast door het gegeven
dat de vrijheidsoorlog
tegen Spanje ook
religieus gekleurd was, heeft de verzuiling
kerkgeschiedenis
teveel een geschiedenis
van instituties gemaakt, was er meer interacties tussen de verschillende
religies
dan vaak wordt verondersteld, blijft welig
tierend bijgeloof buiten beeld, wordt het
heden als norm gebruikt, blijft de basis
van het kerkvolk buiten beeld en vormt de
relicanon slechts een momentopname.
AIle risico's van vertekening weerhield
de deelnemers aan een drietal dubbelinterviews niet de relicanon als uitgangspunt te nemen voor pittige tweegesprekken, waarin de overvolle zaal op geen enkel
moment aangespoord moest worden tot
reacties. In het eerste debat, tussen de
oud-katholieke
hoogleraar
kerkgeschiedenis Angela Berlis (Utrecht en Tilburg)
en de emeritus hoogleraar Auke Ielsma
(Kampen) prikkelde laatstgenoemde
de
zaal door de stelling te betrekken dat vier
vensters ruim voldoende waren om de betekenis van de Nederlandse kerkgeschiedenis in Europees te duiden. De uit Duitsland afkomstige Berlis bracht hiertegen in
dat zij als buitenstaander
juist een aantal
voor Nederland kenmerkende
aspecten
miste in de canon. De oprichting van de
Wereldraad
van Kerken, de Pelgrimfathers, de schuilkerken, de onvertaalbaarheid van het woord gereformeerd en het
gegeven dat Nederland zoveel kerken van
eigen bodem kent waren zaken die vanuit
haar perspectiefveel meer nadruk zouden
moeten krijgen. Overigens waren beide
gesprekspartners
sceptisch ten aanzien
van de relicanon. Aansluiting bij de canon
van Van Oostrom had voor hen verre de
voorkeur.

Het tweegesprek tussen George Harinck,
directeur van het Documentatiecentrum
voor het protestantisme in Amsterdam, en
Hubert Slings, secretaris van de commissie Van Oostrom slingerde inhoudelijk van
het ene naar het andere thema. Dat lag
aan de provocerende opstelling van Harinck en de vele aanvallen vanuit de zaal
op Slings, die werd gezien en aangevallen
als ware hij persoonlijk verantwoordelijk
voor de keuzes van de commissie. Harinck
stelde triomfantelijk dat hij zich bijna volledig herkende in de relicanon, wat volgens hem niet verwonderlijk was want het
was volgens hem een protestantse lijst.
Vele katholieken in de zaal zagen hierin
een aanleiding om te reageren en omissies
bloot te leggen. Slings bracht de zaal tot
reacties toen hij stelde dat er geen sprake
was geweest van een visie bij de commissie. Menig aanwezige weigerde dit te geloven en gaf voorbeelden van liberale, antireligieuze keuzes en omschrijvingen.
Het laatste duo-interview bracht twee
uitersten in het confessionele spectrum
tegenover elkaar. Ton van der Schans,
Oud-SGP-wethouder
en medewerker van
de gereformeerde
Driestar Hogeschool in
Gouda zat aan tafel met Marit Monteiro,
hoogleraar geschiedenis van het Nederlands Katholicisme in Nijmegen. Van der
Schans ontpopte zich als ware canongelovige, die niet afliet te pleiten voor actieve
steun aan de canon van Van Oostrom,
omdat het onderwijsveld na jaren van verwaarlozing van de geschiedenislessen
zit
te smachten om zo'n nieuwe impuls. AIle
inspanningen
moeten wat hem betreft er
dan ook op gericht zijn deze Van Oostromcanon te verbeteren, met name ook wat
betreft de benadering van religie. Monteiro, die zichzelf presenteerde als volledig
geseculariseerde
kerkhistorica, kon haar
scepsis daarentegen niet verbergen. Aan
de hand van enkele illustratieve voorvallen meende zij te kunnen concluderen dat
kerk en religie voorgoed hebben afgedaan
en dat het steeds moeilijker zal zijn nog
begrip en aandacht van leerlingen te wekken voor deze thema's. (P.H.A.M. Abels)
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