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De zandloper van Erasmus en de stoel 
van Calvijn 

Paul H.A.M. Abels 

Wat doet een kerkhistoricus op zijn vakantie? Misschien zijn er die bij voorkeur elke 
verwijzing naar hun yak mijden en de vrije natuur opzoeken, maar er zijn er vast 
ook, zoals ondergetekende, die de vakantie bij uitstek aangrijpen om de kerkge 

schiedenis daadwerkelijk op te snuiven en aan te raken. Een reformatorische bedevaart door 
Zwitserland stond allang op het verlanglijstje en deze zomer is het ervan gekomen. Een mooi 
symbolisch vertrekpunt vormden het sterfhuis en het graf van Erasmus in Basel, waarna de 
tocht ons verder voerde langs talrijke sporen die reformatoren als Oecolampadius, Zwingli, 
Bucer, Bullinger, Parel, Arent Cornelisz. en uiteraard Calvijn in dit gebied hebben achterge 
laten. Met het opsteken van een kaarsje bij het graf van de grote contrareformator Carolus 
Borromeus in de kathedraal van Milaan was de cirkel rond en deze rooms-katholieke kerk 
historicus weer thuis. 

Een tocht als deze geeft een goed beeld hoe er op de diverse plaatsen wordt omgegaan 
met ons kerkelijk erfgoed. Waar Basel zich weinig gelegen laat liggen om de herinnering aan 
Erasmus levend te houden, struikelt de reiziger in Zurich als het ware over de talrijke verwij 
zingen naar Zwingli. De meeste indruk maakte echter Geneve, waar pal naast 'Calvijns kerk, 
de Saint-Pierre Kathedraal, het gloednieuwe Musee International de la Reforrne is gevestigd. 
Het inrichten van een museum over stromingen die niet het beeld, maar het Woord centraal 
stellen is voorwaar niet eenvoudig, maar de initiatiefnemers zijn hier meer dan voortreffelijk 
in geslaagd. Met behulp van een mengeling van klassieke en moderne, multimediale rnidde 
len wordt aan de bezoekers een levendig, onderhoudend en leerzaam verhaal verteld over de 
Reformatie in het algemeen en Calvijn in het bijzonder. Bijbels, portretten van reformatoren 
en fraaie boekbanden zijn uiteraard in overvloed te bewonderen, maar de bezoeker is ook ge 
tuige van een tafelgesprek tussen reformatoren over de predestinatie en wordt op een andere 
plek vanuit spiegels toegesproken door Luther en Calvijn, in schijnbaar levende lijve(n). Bij 
het verlaten van het museum heeft ook de niet ingewijde bezoeker een goed beeld van waar 
het om draaide bij de reformatie in de zestiende eeuw. 
Wij zijn niet de enigen die vollof zijn over het Reformatiemuseum. Volkomen terecht heeft 

de Raad van Europa de Museumprijs 2007 aan deze instellingtoegekend. Onwillekeurig drong 
zich tijdens dit bezoek verschillende keren een vergelijking op met het belangrijkste kerkhis- 
torische museum in Nederland, het Catharij 
neconvent in Utrecht. De afgelopen jaren is 
veel tijd en geld geinvesteerd in een moder 
nisering van dit museum, maar het is treurig 
te moeten vaststellen dat het een vergelijking 
met zijn Geneefse evenknie in de verste verte 
niet kan doorstaan. De vaste opstelling van 
het Catharijneconvent is omgevormd tot een 
rariteitenkabinet, waarin elke lijn ontbreekt 
en vernieuwende presentatietechnieken 
- afgezien van een reli-automatiek in de kin 
derhoek - nauwelijks zijn ontwikkeld. Deze 
kennelijke poging om het museum 'seculari 
satieproof' te maken is overduidelijk ten koste 
gegaan van het verhaal, waardoor de bezoe 
ker volstrekt in het ongewisse wordt gelaten 
over waar het om ging en gaat in de kerken en 
welke lijnen en ontwikkelingen daarin te zien 
zijn. De omgang met het kerkelijk erfgoed in 
Nederland behoeft duidelijk nog nadere stu- De stoel van Calvijn in 
die en doordenking. Aile reden voor de re- de Saint-Pierre Kathe- 
dactie van TNK om daaraan volgend jaar een draal te Geneve. Foto 
themanummer te gaan wijden. auteur. 
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Een leven van krachtdadig schrijven 
Over Abraham Kuyper en de opkomst en de 
ondergang van een voluntaristisch project 

Jan Dirk Snel 

De vierenvijftigjarige 
Abraham Kuyper als 
schrijver, getekend 
door Jan Veth,1892 

D at zouAbraham Kuyper nooit over 
komenzijn. 
Eindeloos heb ik zitten twijfelen 

hoe ik dit essay zou beginnen, langdurig 
heb ik me afgevraagd wat ik wei of niet 
zou moeten behandelen. Opzetjes zijn 
onderweg gesneuveld, beginzinnen onder 
de cursor verdwenen. Als Abraham Kuy 
per (Maassluis 1837- Den Haag 1920) zijn 
pen in de inktkoker doopte en vervolgens 
op het papier zette, wist hij wat er moest 
staan. Of beter: hij vertrouwde erop dat er 
iets kwam te staan dat zijn gedachten feil 
loos uitdrukte. Als we Kuypers leven in een 
zin willen typeren, dan was het - met een 
variant op Herman Langevelds treffende 
omschrijving van zijn politieke opvolger! 
- een leven van krachtdadig schrijven. 
In 1892 portretteerde de nog tamelijk 

onbekende Jan Veth (1864-1925) de gere 
formeerde theoloog. De jeugdige Veth, in 
de woorden van Iohan Huizinga bekend 
om "zijn meedoogenloos realisme en zijn 
afkeer van zwier en van gladheid", tekende 
de vierenvijftigjarige Kuyper zaals diens 
gezinsleden hem dag in dag uit zagen: 
voorovergebogen gezeten achter zijn bu 
reau, de rechterhand schrijvend, de linker- 

hand de lange sierlijke pijp in zijn mond 
omklemmend, de ogen gericht op het pa 
pier, de kruin zichtbaar kalend. De familie, 
schreef Kuyper de kunstenaar toen hij hem 
vijf jaar later verzocht een portret in olie 
verf te schilderen, yond deze lithografie de 
best geslaagde afbeelding die er van hem 
bestond.' 

Zo kenden ze hem. "Dr. Kuyper schrijft 
en schrijven is voor hem het onmiddellijk 
uitvloeien van zijn gedachten in zichtbare 
teekens", typeerde dochter Henriette in 
1897 haar vader. 
"Geen schets, geen vooraf opgeschreven 

punten teekenen het pad af. Hij neemt zijn 
papier voor zich en uit de saamgedrongen 
veelheid der gedachten, die aile verwant 
zijn, groepeeren zich de opgeroepene om 
den draad uit te spinnen, die tot het voor 
gestelde doel leiden moet. Onmiddellijk, 
zoodra de stroom werkt, tikt de pen op het 
papier. Eerst nog langzaam met ronde let 
terteekens; naarmate de actie in den ge 
dachtenkring toeneemt sneller en met klei 
ner punt- en streepachtiger figuurtjes"," 
Vanachter zijn schrijftafel heeft Abra 

ham Kuyper een eigen wereld geschapen, 
letterlijk, want zander hem zou zijn land 
er in de afgelopen eeuw anders uitgezien 
hebben. Het Nederland van de twintig 
ste eeuw was in hoge mate de creatie van 
Kuyper, ook al is het resultaat heel anders 
geworden dan hem aanvankelijk voor 
ogen stond: niet een herkerstende, maar 
een verzuilde natie. 
Toch is het niet vreemd dat Kuyper zelf 

op latere leeftijd een ander portret type 
render yond. Twintig jaar na Jan Veth, in 
1912, kwam een fotograaf van de Katho 
lieke Illustratie langs. Ook die trof de an 
tirevolutionaire leider aan achter zijn bu 
reau, maar nu legde Kuyper de pen even 
terzijde. Van de hoek van zijn schrijftafel 
keek Kuyper met een blik waarin daad 
kracht en skepsis met elkaar in wedijver 
leken te zijn, de fotograaf aan. Het is 
een wat brutale blik van een man die al 
les heeft meegemaakt, maar die ook op 
het moment dat hij de Tweede Kamer en 
daarmee de actieve politiek achter zich 
laat, nog steeds niet verslagen is. 
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Zo kunnen we ons Kuyper ook achter 
de katheder voorstellen, als de heersersna 
tum die hij niet aileen wilde zijn, maar ook 
daadwerkelijk was, een man die zijn ge 
hoor in betovering hield. Toen Jan Veth in 
1890 voor het eerst het plan opvatte Kuyper 
te schetsen, trok hij naar een bijeenkomst 
in Maison Stroucken aan de Amsterdamse 
Leidsekade, maar hij raakte zozeer onder 
de indruk van Kuypers eloquentie dat hij 
vergat een schets te maken. 

Kuyper bracht mens en in zijn ban, maar 
hij stootte ook vele mens en in zijn leven af. 
Door - antithetisch - scheiding aan te bren 
gen, verenigde hij degenen die hem trouw 
bleven. De man die de hele natie wilde her 
kerstenen, werd de gevierde leider van een 
volksdeel, dat door hem geschapen was, 
maar dat in niets leek op hem, de man van 
de wereld, die graag in een mooi mondain 
kostuum op een zonnig Brussels terras 
neerstreek. 

Acht banden, zeven titels 

Voor mij liggen acht boekbanden, zeven 
titels - zie kader -, die in de afgelopen ja 
ren van en over Kuyper en een van diens 
belangrijkste levensprojecten, de Amster 
damse Vrije Universiteit (VU), verschenen 
zijn. 

Het zou voorbarig zijn om uit deze over 
vloed aan studies te concluderen dat de 
gedachtenwereld van Abraham Kuyper nog 
volop leeft. Het is eerder omgekeerd: Kuy 
per is nu, althans in Nederland, definitief 
een historische figum geworden, een man 
van het verleden, een van de meest boei 
ende persoonlijkheden die de Nederlandse 
geschiedenis heeft opgeleverd. 

Het is gebruikelijk om Kuyper te type 
ren als de initiator en stichter van nieuwe 
dingen, als de oprichter van een krant, een 
politieke partij, een universiteit en een 
kerkgenootschap - ook Jeroen Koch somt 
het viertal op de eerste bladzijde van zijn 
biografie trouwhartig op -, maar het is ze 
ker zo interessant om eens na te gaan wat 
er van deze instellingen geworden is. Hoe 
liep het af? 

De krant verdween als eerste. De Stan 
daard, die voor het eerst verscheen op 1 
april 1872, precies driehonderd jaar na de 
inname van Den Briel, ging in 1944 roem 
loos ten onder. De toegeeflijke opstelling 
ten opzichte van de Duitse bezetter maak 
te een naoorlogse voortzetting onmoge 
lijk. De plaats was door het illegale Trouw 
overgenomen. De politi eke partij hield 

het een eeuw uit. De Anti-Revolutionaire 
Partij (ARP), opgericht in 1879, fuseerde in 
1980 met twee andere confessionele par 
tijen tot het Christen-Democratisch Appel 
(CDA). Het kerkgenootschap, de Gerefor 
meerde Kerken in Nederland (GKN) , in 
1892 ontstaan als vervolg op de Doleantie 
van 1886, ging in 2004 op in Protestantse 
Kerk in Nederland (PKN) en verenigde 
zich daarmee weer met de zieltogende 
restanten van de volkskerk, die Kuyper en 
zijn volgelingen honderdachttien jaar eer 
der in een revolutionaire actie zelfbewust 
achter zich hadden gelaten. Daarmee was 
het kuyperiaanse project in feite ten einde 
gekomen. 

Aileen de door Kuyper en geestverwan 
ten opgerichte universiteit bestaat nog in 
volle glorie. Op 20 oktober 2005 vierde de 
Vrije Universiteit haar honderdvijfentwing 
tiste geboortedag en zo'n vijfentwintigste 
lustrum laat een dergelijke instelling van 
hoger onderwijs niet gauw ongemerkt 
voorbij gaan. Twee van de hier voorlig 
gende boeken verschenen dan ook bij die 
gelegenheid. 

Het verschijningsjaar van de andere 
boeken lijkt op zich iets toevalliger, maar 

De vierenzeventigjarige 
Abraham Kuyper door 
een fotograafvan De 
Katholieke Illustratie 
1912. 
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ook zij vinden voor het overgrote deel hun 
oorsprong in Kuypers institutioneel-we 
tenschappelijke schepping. Op een na zijn 
of waren aile auteurs en bezorgers aan de 
bijzondere universiteit in Buitenveldert 
verbonden of hebben ze althans aan die 
ins telling gestudeerd en daar hun onder 
zoek verricht. De historische en systema 
tische aandacht voor Kuyper komt vanuit 
de faculteiten theologie, letteren, wijsbe 
geerte en rechten, in feite de drie facultei 
ten waarmee Kuyper en zijn geestverwan 
ten in 1880 begonnen - filosofie was toen 
immers met letteren verenigd -, en verder 
vanuit de universiteitsbibliotheek en het 
Historisch Documentatiecentrum voor 
het Nederiands Protestantisme (l800-he 
den). 

De enige uitzondering vormt de auteur 
van de eerste wetenschappelijke biografie 
van Abraham Kuyper, die pas zesentach 
tig jaar na diens dood verscheen: Jeroen 
Koch is verbonden aan de Universiteit 
Utrecht en meldt nadrukkelijk dat hij van 
uit een "buitenstaandersblik" schrijft." 
Zijn boek vindt overigens zijn oorsprong 
in een initiatief van de Stichting Dr. Abra 
ham Kuyperfonds en de daarbij betrokke- 

nen zijn in het algemeen nauw aan de VU 
gelieerd. 

Het is niet zo moeilijk de voorliggende 
boeken in te delen. Drie zijn biografisch van 
aard. Het boek van Jeroen Koch beslaat het 
gehele leven. JasperVree verzamelde zeven 
studies over Kuypers publieke opgang. Jan 
de Bruijn beschrijft de affaire die Kuypers 
publieke afgang bezegelde. 

De twee teksten van Kuypers eigen hand 
markeren het begin en het eind van wat 
Jasper Vree 's mans precalvinistische peri 
ode noemt. In de Commentatio uit 1860, 
na 145 jaar voor het eerst uitgegeven door 
Iohan Zwaan en Jasper Vree, ontvouwde 
Kuyper zijn visie op de kerk. In het door Jan 
Willem Sap en Henk Woldring opnieuw uit 
gegeven kIeine boekje uit 1874, verschenen 
in het jaar waarin hij de kansel verruilde 
voor de pariementaire katheder, ontvouw 
de Kuyper enkele lijnen van zijn politieke 
en staatsrechtelijke visie. 

De geschiedenissen die A.Th. van Deur 
sen en Maarten Aalders schreven van Kuy 
pers universiteit en daarbinnen de theolo 
gische faculteit, stell en ons in staat na te 
gaan wat er na vijfkwart eeuw van Kuypers 
wetenschappelijke project is geworden. 

Zeven titels, acht banden 

Van Abraham Kuyper 
- Jasper Vree and Iohan Zwaan, Abraham Kuyper's Commentatio (1860). The Young 

Kuyper about Calvin, a Lasco, and the Church. 1. Introduction, Annotations, Bibli 
ography, and Indices. II. Commentatio. Leiden/Boston, Brill, 2005. - xii + 256, iv + 
399 p. - ISBN 90-04-14940-6 - € 155,-. 

- Abraham Kuyper, Het Calvinisme. Oorsprong en waarborg van onze constitutionele 
utijheden. Ben Nederlandse gedachte. Onder redactie van en ingeleid door J.w. Sap 
en H.E.S. Woldring en omgezet naar gangbaar Nederlands door L.w. Lagendijk. 
Kampen, Kok, 2004 - derde geheel herziene Nederlandse uitgave. - 133 p. - ISBN 
90-435-0813-6 - € 15,95. 

Over Abraham Kuyper 
Jeroen Koch, Abraham Kuyper: Ben biografie. Amsterdam, Boom, 2006. - 672 p. 
- ISBN 90-8506-248-9 - € 39,50. (Inmiddels is een tweede druk in paperback ver 
schenen voor € 25,00.) 

- J. Vree, Kuyper in de kiem. De precaluinistische periode van Abraham Kuyper; 1848- 
1874. Hilversum, Verloren, 2006. - 424 p. - ISBN 90-6550-925-9 - € 35,-. 

- Jan de Bruijn, Het boetekleed ontsiert de man niet. Abraham Kuyper en de Lintjesa] 
[aim (1909-1910). Amsterdam, Bert Bakker, 2006- 323 p. -ISBN 90-351-2798-6 - € 
24,90. 

Over de wetenschappelijke erfenis van Abraham Kuyper 
- A.Th. van Deursen, Ben hoeksteen in het uerzuild bestel. De Vrije Universiteit 1880- 

2005. Amsterdam, Bert Bakker, 2005 - 502 p. - ISBN 90-351-2867-2 - € 31,50. 
- Maarten Aalders, 125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de Vrije Uniuersiteit. 

Zoetermeer, Meinema, 2005. - 548 p. - ISBN 90-211-4085-3 - € 32,50. 
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Historisering en kerk 

De historisering van het wereldbeeld 
kenmerkt de negentiende eeuw. Voorgoed 
veranderde het aanschijn van de westerse 
beschaving. Was de achttiende-eeuwse Ver 
lichting in haar hoofdstroming een laatste 
grootse poging geweest om geloof en rede 
systematisch bij elkaar te houden, de vol 
gende eeuw zette resoluut de contingen 
tie van het menselijk bestaan centraal. De 
band met het verleden werd tegelijk aan 
gehaald en losser gemaakt. Als belangrijk 
voorstadium in de organische ontwikkeling 
tot het heden was het verleden cnmisbaar, 
maar tegelijk ging het voortaan om een 
vreemde, andere wereld, waartoe de recht 
streekse toegang afgesneden was. 

Het is niet toevallig dat de twee ge 
noemde geschriften van de jonge Kuyper, 
geschreven op tweeentwintigjarige en ze 
venendertigjarige leeftijd, historisch in 
zetten. Het is evenmin toevallig dat beide 
proberen de historische vraagstelling te 
boven te komen. Kuypers hele streven was 
antihistoristisch, gericht op de hernieuwde 
vestiging van een systematisch wereld 
beeld - in zijn eigen woorden "een princi 
pieel, alomvattend levenssysteern'" =, dat 
echter nadrukkelijk wel aan de eisen van 
de moderniteit moest voldoen. "In rapport 
met het bewustzijn van de tijd" brengen is 
de gevleugelde uitdrukking daarvoor, die 
overigens al te vaak van dat "bewustzijn" 
wordt ontdaan." 

Kuyper begon als kerkhistoricus. In een 
afzonderlijk hoofdstuk beschrijft Jasper Vree 
hoe Kuyper naast een drukke werkkring als 
gemeentepredikant in Beesd, Utrecht en 
Amsterdam (1863-1867-1870-1874) tal van 
wetenschappelijke initiatieven ontplooide 
en bronnenpublicaties tot stand bracht. In 
1868 stond hij met anderen aan de wieg van 
de Marnix-Vereeniging, die hij echter na 
een aantal jaren - to en maatschappelijke en 
politieke activiteiten hem volledig in beslag 
namen - moest overlaten aan Iohan Justus 
van Toorenenbergen (1822-1903). Iuist door 
de geleerde historische contacten leerde 
Kuyper overigens tal van mens en kennen 
die voor zijn latere maatschappelijke car 
riere van belang waren. Zo nam Kuyper in 
1864 contact op met Guillaume Groen van 
Prinsterer (1801-1876) in diens professio 
nele hoedanigheid als archivaris van het Ko 
ninklijk Huisarchief - en toen was echt nog 
niet te voorzien dat hij tien jaar later in de 
politieke en maatschappelijke strijd diens 
vaandel zou overnemen. 

Ronduit verrassend is de uitgave van 
de verhandeling over het kerkbegrip bij de 
Franse reformator Johannes Calvijn (Jean 
Cauvin, 1509-1664) en de Poolse hervormer 
Johannes a Lasco (Jan Laski, 1499-1560) die 
Kuyper als tweedejaarsstudent theologie in 
acht maanden schreef als antwoord op een 
prijsvraag die door de godgeleerde faculteit 
in Groningen was uitgeschreven. Het was 
bekend dat Kuyper in 1862 zijn studie af 
sloot met een dissertatie over Laski, maar 
het bleek daarbij slechts om een lichtelijk 
omgewerkt deel van de verhandeling van 
twee jaar eerder te zijn gegaan. De Com 
mentatio beslaat bijna vierhonderd ge 
drukte pagina's in het Latijn. 

Het is fascinerend om te zien hoe stu 
dent Kuyper stad en land afreisde - dat 
moest toen soms nog met de diligence of 
de trekschuit, nog niet alle treinverbindin 
gen waren klaar - om met name het ma 
teriaal over de tamelijk onbekende Laski, 
die in het midden van de zestiende eeuw 
onder meer vluchtelingengemeenten in 
Emden en Londen leidde, bijeen te krijgen. 
Maar voor het beeld van Kuyper is vooral 
de bevinding van belang hoe overtuigin 
gen die hij zijn hele leven trouw zou blij 
yen, bij de jonge student al aanwezig wa 
ren. Kuyper blijkt beslist niet de vrijzinnige 
student te zijn geweest die latere legenden 
van hem gemaakt hebben. Eerder voelde 
hij zich thuis in een Gronings aandoende, 
weinig dogmatische evangelische vroom 
heid. Jasper Vree concludeert dat Kuyper 
"een door Schleiermacher gemspireerde 
ecclesiologische grondstructuur" ontwik 
kelde, die hem zijn hele leven zou blijven 
inspireren.? Toen al was een zelfstandige, 
behoorlijk democratische kerk - los van 
de staat dus - Kuypers ideaal. De situatie 
van ballingschap waarin het Nederlandse 
gereformeerde protestantisme zich voor 
het eerst embryonaal organiseerde, zou zo 
op de kerkgeschiedenis van de late negen 
tiende en de twintigste eeuw via Kuypers 
geschiedkundige receptie nog een grote 
uitwerking krijgen. Wie een tikkie wil over 
drijven, zou de stelling kunnen opwerpen 
dat de Doleantie een "Groningse", schleier 
machiaanse oorsprong had. 

Christelijk liberalisme 

De Commentatio was nog nooit gepu 
bliceerd en uitgave vergroot onze kennis 
van de vroege Kuyper enorm. Het is min 
der duidelijk waarom Sap en Woldring Het 
Calvinisme oorsprong en waarborg onzer 
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Constitutioneele Vrijheden, de uitgewerkte 
tekst van een Utrechtse lezing uit novem 
ber 1873, nog eens opnieuw uitgaven - ook 
al refereren ze zelf aan de debatten rond 
de zogenaamde Europese Grondwet. (De 
splitsing van de titel in de geactualiseerde 
uitgave is overigens zeer ongelukkig en 
vooral verwarrend, omdat we immers on 
der de hoofdtitel Het Caluinisme al de Arne 
rikaanse Stone-Iezingen uit 1898 kennen.") 
In hun inleiding geven de bezorgers wel 
iswaar toe dat de stelling die al in de oor 
spronkelijke titel bevat ligt, "niet helemaal 
houdbaar" is, maar nuchtere lezing noopt 
ons toch eerder tot de vaststelling dat de 
these helemaal niet houdbaar is." 

Toch geeft het boekje een goed inzicht 
in Kuypers ideeenwereld. Tegen het einde 
schrijft Kuyper: "Wi! men ons om dit vrije 
programma, om het vaandel van het chris 
telijk liberalisme dat we opstreken, verge 
lijken met de radical en ter linkerzijde, dan 
ontkennen we ten dele het recht daartoe 
allerminst." Hier zegt Kuyper in een begrip 
wat hij in feite nastreeft: een christelijk li 
beralisme. Het is de enige keer in het boek 
je dat hij het woord "liberalisme" gebruikt. 
Zijn programma is formeel ook zonder 
meer liberaal. "Nee, wat we willen is gelijk 
recht voor allen, in welke omstandigheid of 
van welke religie ook. Onze gewetensvrij 
heid, de vrijheid van drukpers, de vrijheid 
van vereniging en van denken zullen we 
met aile kracht handhaven."!" 

Daar is geen woord Frans bij. De con 
stitutionele vrijheden waar Kuyper zonder 
aarzelen voor kiest, zijn de verworvenhe 
den van de liberale rechtsstaat. Maar tege 
lijk wil Kuyper niets weten van de fundering 
van die beginselen in de Verlichting. Tegen 
over de Franse Revolutie van 1789, die hij 
afwijst, stelt hij de Amerikaanse Revolutie 
van 1776. En via een paar stappen terug 
waarts in de tijd herleidt hij die tot de strijd 
om de eerdere vroegmoderne vestiging van 
het recht van gewetensvrijheid in Groot 
Brittannie en de strijd die Hugenoten in de 
zestiende eeuw voor hun rechten leverden, 
en zo komt Kuyper teruggaande in de tijd 
uiteindelijk bij Calvijn uit. Natuurlijk moet 
hij toegeven dat Calvijn helemaal niet voor 
geloofsvrijheid was, maar daar weet Kuy 
per wei een mouw aan te passen: "De tijd 
geest, niet Calvijn was bij de brandstapel 
van Servet de schuldige". II "Ons gaat niet 
aan wat Calvijn zijn tijd nazei en nadeed, 
maar wat hij in afwijking van de tijdgeest 
als nieuw beginsel invoerde."'2 En zo weet 
Kuyper van de Calvijns opvatting dat kleine 

afwijkingen van de officiele leer toegelaten 
moesten worden, in principe een funda 
ment voor latere liberale vrijheden te ma 
ken. Tja. 

Hoewel er religiesociologisch, als je 
de onbedoelde effecten van opvattingen 
dus meeweegt, misschien nog wei wat 
van Kuypers betoog gemaakt zou kunnen 
worden, is het als systematische bijdrage 
aan de politieke filosofie volstrekt mislukt 
- "volkomen waanzinnig" vertrouwde een 
bekende gereformeerde historicus mij 
zelfs toe tijdens een genoeglijke maaltijd 
-, maar het geeft fantastisch aan wat Kuy 
per vanafhet begin van zijn politieke loop 
baan nastreefde: de formele verworvenhe 
den van het liberalisme verb in den met de 
rnateriele opvattingen van een traditioneel 
calvinistisch geloof. In zijn handen werd 
het calvinisme wat het nooit geweest was, 
een maatschappelijke en politieke ideolo 
gie, en terecht reserveren we daarvoor de 
term neocalvinisme. Calvinisme heeft in 
Nederland nooit veel betekend, neocalvi 
nisme des te meer. 

Toewending naar de wereld 

Tussen 1860 en 1874 was er iets met 
Abraham Kuyper gebeurd. De student the 
ologie die de kerk als zijn ideaal zag, had 
zich tot de maatschappij en de politiek ge 
wend, maar toen het in 1874 aankwam op 
de definitieve keuze treuzelde hij lang. De 
overstap naar de politiek betekende ook 
een breuk met de vroomheid die hij van 
huis uit meegekregen had. 

Ieroen Koch zet zijn levensbeschrijving 
in bij de bekering die Kuyper als jong pre 
dikant zo rond 1865 in zijn eerste gerneen 
te, het Betuwse Beesd, moet hebben door 
gemaakt. Een "herboren christen" noemt 
hij Kuyper met een Amerikaans angehau 
chte term. In feite sluit hij daarbij aan bij 
de vele verhalen die Kuyper over zijn eigen 
Werdegang vertelde. Vree is op dat punt 
kritischer, juist omdat hij vele basisover 
tuigingen ook al bij de jonge student aan 
wezig acht en dus meer de continurteit wil 
benadrukken. 

Het is duidelijk dat Kuyper steeds andere 
verhalen over zijn bekering vertelde en zo 
wei Koch als Vree doen hun best om die kri 
tisch te analyseren, maar helemaal helder 
wordt het beeld ook dan niet. In feite zijn 
de verschillende verhalen ook goed met el 
kaar verenigbaar; alleen lichtte Kuyper bij 
latere terugblikken verschillende belang 
rijke ervaringen uit zijn leven eruit. Het nog 
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vaak vertelde verhaal over zijn ontmoeting 
met de vrome, pietistische Pietje Baltus 
(1830-1914), destijds een jonge deerne ove 
rigens, die slechts zeven jaar ouder was, 
vormde in 1914 het slotstuk in een lange 
reeks verhalen. 
Het kenmerkende van aile bekerings 

versies is het paradoxale karakter.Terwijl 
religieuze bekering vaak een afwending 
van de we reid inhoudt, was bij Kuyper het 
resultaat precies omgekeerd: het kwam 
neer op een enorme toewending naar de 
wereld. Kuypers maatschappelijk en po 
litiek activisme, de veruiterlijking, werd 
gefundeerd in termen van verinnerlijking 
en dan kwam de ene keer een vreugdevol 
le ontdekking tijdens zijn onderzoek als 
student naar boven, een andere keer de 
sentimentele indruk die een Engelse ro 
man op hem maakte en bij een volgende 
gelegenheid de gesprekken met eenvou 
dige gelovige landslieden. Het resultaat 
was voluntaristisch: het geloof werd een 
ideologisch fundament waar hij niet meer 
aan twijfelde, maar waar hij ook niet meer 
rationeel over na wilde denken. Kuypers 
verdere intellectuele leven kenmerkt zich 
door een vast patroon: eerst is er een on 
verantwoorde en onverantwoordbare 
keuze en daarop wordt vervolgens een 
redelijk bouwwerk opgetrokken. Over de 
uitgangspunten valt niet te disputeren. 
Het wilsbesluit staat eenzaam vooraan. 
Het blijft raadselachtig hoe de gematigde, 
irenische student theologie in enkele jaren 
tijds veranderde in een geharnast strijder. 

Overvolleven 

Over Kuyper is in de afgelopen eeuw 
een berg literatuur verschenen en ook al 
waren er eerder enkele levensschetsen ge 
schreven en vertoonde ook de dissertatie 
van Piet Kasteel uit 1938 over Kuyper als 
"kerkelijke verschijning" en als staatsman 
in opzet de trekken van een biografie'", 
toch is Ieroen Koch de eerste die met een 
afgeronde levensbeschrijving komt. Het is 
misschien niet zo vreemd dat pas een lang 
mensenleven na diens dood de eerste vol 
ledige, wetenschappelijke biografie van 
Kuyper verscheen. 

We hoeven het dan nog niet eens te heb 
ben over de gigantische werkzaamheid 
van Kuyper als predikant en theologisch 
hoogleraar, als parlementslid en minister 
president, als journalist, dagbladschrijver 
althans, bovenal, die een zo grote hoeveel 
heid gegevens oplevert dat een gewoon 

mens al voor aanvang vertwijfeld naar het 
hoofd grijpt. Het ontbreken van een bio 
grafie was ongetwijfeld ook in hoge mate 
een uiting van Kuypers aanvankelijke sue 
ces. Kuyper probeerde een eigen, moderne 
visie op de wereld op te bouwen en tot in 
de jaren zestig probeerden zijn volgelin 
gen in dat spoor verder te wandel en. Niet 
de historische persoon Kuyper trok hun 
belangstelling, maar zijn visie op religie, 
maatschappij en politiek. Die werd in vele 
boeken systematisch in kaart gebracht, 
waarbij men de flexibiliteit in Kuypers be 
nadering van de wereld vaak wat over het 
hoofd zag. 

Pas toen Kuypers invloed in rechtstreek 
se zin was uitgewerkt, kwam de wegvrij voor 
een meer historische aanpak. "Dr. Kuyper", 
zoals zijn volgelingen hem steevast eerbie 
dig noemden, kon definitief de menselijke, 
al te menselijke Abraham Kuyper worden. 
Jasper Vree is daarbij de belangrijkste pio 
nier. De zeven studies die hij bundelde over 

Kuyperals 
bergbeklimmer 
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Kuyper als jongeling en student, als theo 
loog en kerkhistorisch vorser, als predikant 
in drie gemeenten, is volledig uit de bron 
nen opgebouwd. Het is een zeer rijk boek, 
vol feiten, observaties en karakteriserin 
gen, maar eigenlijk zou je hierna nog eens 
een korte samenvatting willen: wat was nu 
de hoofdlijn in Kuypers ontwikkeling tot 
aan zijn zevenendertigste levensjaar, het 
jaar waarin hij de overstap naar de politiek 
maakte? Vree geeft vele mooie typeringen, 
maar als lezer zou je wensen dat hij ze nog 
eens tot een afzonderlijk essay van pakweg 
honderd bladzijden, ontdaan van de over 
vloed aan feiten, omwerkte. 

Ieroen Koch is een historic us die veel 
meer boven de stof staat. Zijn prachtige 
biografie plaatst Kuyper binnen een nati 
onaal en internationaal intellectueel veld. 
Het is een hele prestatie om een leven dat 
zo rijk was aan werkzaamheid, binnen zes 
honderd bladzijden te vertellen. Koch be 
perkte zich zeer terecht tot de bestaande 
Iiteratuur en bronnenuitgaven, waarmee 
zijn boek zowel een afsluiting in het Kuy 
per-onderzoek als een nieuw begin mar 
keert. Kochs benadering heeft een kritische 
ondertoon. Kuyper was behalve een intel 
lectuele geweldenaar, ook een ontiegelijk 
vervelend en kleinzerig mens, een eeuwige 
gelijkhebber, die vroeger of later met vrij 
wei iedereen ruzie maakte. Tegelijk geeft 
Koch veel aan Kuypers zelfbeeld toe door 
hem vooral in zijn intellectuele ontwikke 
ling te schetsen. De systematische theolo 
gie en de politi eke ideologie krijgen in het 
boek een zwaar accent. De concrete, licha 
melijke Kuyper, de man die niet alleen van 
bergwandelingen in de Alpen hield, maar 
zich ook thuis in Amsterdam en Den Haag 
bij voorkeur te voet voortbewoog, komt er 
wat bekaaider af: hoe de man van dag tot 
dag tussen zijn geliefden leefde, komen 
we minder te weten, ook al maakt Koch 
veel goed door een heel hoofdstuk te be- 

Kuyper op weg naar 
Cart van der Linden, 14 
mei 1916. 

steden aan de grate avontuurlijke reis die 
Kuyper na de vroege beeindiging van zijn 
premierschap (1901-1905) rand de "oude 
wereldzee" - de Middellandse Zee - maak 
teo Kochs kuyperiaanse wereld speelt zich 
meer in het hoofd dan in de buitenwereld 
af. 

"In alle opzichten", schrijft Van Deur 
sen over Kuyper, "was hij een theatrale fi 
guur, en dat kon geen vijftig jaar lang goed 
gaan."!" In feite biedt het boek van Jan de 
Bruijn over Kuypers politi eke afgang een 
onverwacht milde blik op de man. Als re 
geringsleider had Kuyper zijn functies van 
minister-president en partijleider niet 
zorgvuldig uit elkaar gehouden. Dat brak 
hem enkele jaren later alsnog op: de sfeer 
van corruptie hing om hem heen. In feite 
bleek het allemaal mee te vallen: Kuyper 
had zichzelf overs chat, maar zo heel veel 
had hij aantoonbaar nu ook weer niet fout 
gedaan. Tegelijk viel het ook weer niet mee. 
De Bruijn toont op grand van nieuwe gege 
yens aan dat het ene lintje dat Kuyper als 
minister aan een dubieus zakenman had 
bezorgd, weliswaar geen rechtstreekse be 
loning voor een donatie aan de kas van zijn 
partij was geweest, maar dat hij in een an 
der geval wei degelijk bereid was geweest 
te ver te gaan. Bovendien blijkt dat Kuyper 
zich jarenlang heeft laten chanteren door 
een omstreden jongedame, die hij onder 
druk had gezet op zijn minst onvolledige 
verklaringen onder ede te doen. 
Het meest opvallende is in feite hoe ar 

geloos en onzorgvuldig Kuyper zijn verde 
diging aanvankelijk aanpakte. Hij bracht 
zich daarmee in een onverwacht moeilijk 
parket, maar het pleit in feite ook voor zijn 
relatieve onschuld - als dat tenminste een 
passende aanduiding is voor zelfoverschat 
ting. (Maar daarbij: wie zal iemand die zo 
gigantisch meer kon dan een gewoon ster 
felijk mensenkind, een dergelijk euvel echt 
kwalijk nemen?) 

Voluntaristische ideologie 

Het unieke van Abraham Kuyper was zijn 
poging om christendom en moderniteit op 
een zeer specifieke, eigen marrier samen te 
brengen. Jeroen Koch typeert Kuyper als 
een systeembouwer en voegt er aan toe 
dat hij als "bedenker van een alomvattende 
leer" aan de late kant was. IS De mode van 
grate systemen was volgens hem voorbij. 

Dat lijkt me niet helemaal juist. Het komt 
me voor dat we Kuyper vooral als ideoloog 
moeten zien en juist in de politieke arena 
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werden pas aan het einde van de negen 
tiende eeuw eenvoudige uitgangspunten 
en doeleinden uitgebouwd tot omvattende 
systemen. Het unieke van Kuyper is dat 
hij van een bepaalde vorm van christen 
dom een ideologie temidden van andere 
maakte. 

Dat was mete en ook de zwakte. De po 
ging was vanaf het begin tot mislukken 
gedoemd. Ergens schrijft Koch lapidair dat 
Kuypers uitgangspunt dat alle wetenschap 
op geloof berust, onjuist was. De juistheid 
van die interpretatieve observatie wordt in 
feite door de studies van Van Deursen en 
Aalders bevestigd. Bij wetenschap gaat het 
om kennis van de werkelijkheid en die is, 
hoezeer vooronderstellingen ook een rol 
van belang spelen in het hermeneutische 
proces, uiteindelijk niet daarvan, maar van 
observatie en onderlinge discussie daar 
over - zie jij ook wat ik zie? - afhankelijk. 
De resultaten zijn voor iedereen met vol 
doende hersens en disciplinaire basisken 
nis toegankelijk. Maar wetenschap is te 
yens ingebed in het alledaagse en ook in 
het persoonlijke leven van onderzoekers en 
daarbij do en levensbeschouwelijke opvat 
tingen er zeker wei toe. 

Het stilistisch fraaie boek van Van Deur 
sen - deze historicus verdient na A.M. Ham 
macher (1948), E.J. Dijksterhuis (1951), L.J. 
Rogier (1954), p.e.A. Geyl (1957) en F. van 
der Meer (1963) zander meer de P.e. Hooft 
prijs vanwege zijn trefzekere en sobere for 
muleerkunst'" - he eft juist de verhouding 
tussen geloof en wetenschap tot leidraad 
gemaakt. Kuyper poneerde zelfs dat op de 
grondslag van gereformeerde beginselen 
wetenschap kon worden opgebouwd, maar 
nergens in het boek komt een geslaagd 
voorbeeld voor van universeel inzichtelijke 
wetenschap die aldus verkregen is. 

Het meest geslaagd acht Van Deursen 
nog de werkzaamheden van de filoso 
fen D.TH. van Vollenhoven (1892-1978) 
en Herman Dooyeweerd (1894-1976) en 
de pedagoog Jan Water ink (1890-1966) in 
de jaren dertig en omringende decennia. 
Maar het is zeer typerend dat als hij iets 
over Dooyeweerds wijsbegeerte der wet 
sidee - het gelijknamige hoofdwerk ver 
scheen in 1935 en 1936'7 - wi! zeggen, hij 
terug moet grijpen op een samenvatting 
van J. Klapwijk. Uit het hele boek blijkt 
Van Deursens intense betrokkenheid bij 
het kuyperiaanse project, maar zelf heeft 
hij in het voetspoor van Kuyper geen spe 
cifiek christelijke kijk op de wetenschap 
ontwikkeld. Dat zegt vee!. 

lets specifieks of universeels heeft de 
poging een christelijke wetenschap te ont 
wikkelen niet opgeleverd. Welleverden de 
onhoudbare uitgangspunten soms moei 
lijkheden op. De merkwaardig letterlijke 
lezing van de twee scheppingsverhalen 
uit de priesterlijke en jahwistische traditie 
- kortweg bekend als P en J - uit de eerste 
hoofdstukken van het bijbelboek Genesis 
(respectievelijk 1:1-2:4 en 2:4-3:24) bleek 
op den duur niet te handhaven. Zodra 
de universiteit vollediger werd en ook de 
natuurwetenschappen een plaats in de 
indeling der faculteiten kregen, bleek dat 
overtuigd gereformeerde wetenschappers 
als de fysicus G.J. Sizoo (1900-1994), de 
geoloog J.R. van de Fliert (1919-2001) en 
de bioloog Jan Lever (1922) vakmatig niet 
binnen de gegeven kaders uit de voeten 
konden. De wetenschappelijke feiten ga 
yen de doors lag. 

Hier ligt ook de reden waarom de ge 
schiedenis van de theologische faculteit, 
die door Maarten Aalders op een zeer de- 

"Ret boetekleed 
ontsiert den man niet". 

Spotprent door Iohan 
Braakensiek, 1909. 
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gelijke, feitelijke en volledige wijze - de 
auteur is daar wat al te bescheiden over 
- wordt beschreven, gedurende de eerste 
tachtig jaar toch een wat trieste aanblik 
oplevert. Terecht heeft Aalders de kwestie 
van het schriftgezag tot leidraad genomen. 
Er waren grote, vrome persoonlijkheden 
aan de faculteit verbonden - onder wie de 
systematisch theoloog Herman Bavinck 
(1854-1921) qua persoonlijkheid met kop 
en schouders boven iedereen uitsteekt - 
, maar wetenschappelijke openheid was 
ver te zoeken. Altijd was er dat knellende 
keurslijf. Typerend is het verhaal van de 
serniticus C. van Gelderen (1872-1945). Al 
in 1906, kort na zijn inaugurele oraties als 
lector (1904) en hoogleraar (1905) kwam hij 
voor zichzelf tot de conclusie dat zijn strik 
te afwijzing van elke vorm van historische 
kritiek inzake de Schrift niet te handhaven 
viel. Aalders: 

"Het was een 'abstract - principieel' stand 
punt, dat tegenover de feiten geen stand 
kon houden. Lange tijd zweeg hij over zijn 
gewijzigde inzichten. Toen hij er uiteinde 
lijk heel voorzichtig mee naar buiten kwam, 
leidde dit tot een ernstige botsing met de 
deputaten voor het verb and. Daarna zweeg 
hij opnieuw,":" 

Zwijgen vormt wei de ultieme tegenstel 
ling met de openheid en de vrije discussie 
die de basis van de wetenschap vormt. Pas 
vanaf de jaren zestig zou het zwijgen wor 
den opgeheven en zou de faculteit de aan 
sluiting bij de gewone internationale theo 
logiebeoefening vinden. 

Maatschappelijke betekenis 

Het uitgangspunt van de universiteits 
stichters kwam neer op een overs chatting 
van het deductief vermogen binnen de we 
tenschappen. Eigenlijk bleek dat al bij de 
opening van de universiteit op woensdag 
20 oktober 1880, toen Abraham Kuyper zijn 
indrukwekkende rede over Souuereiniteit 
in eigen kring hield. Van Deursens typering 
is volkomen raak: 

"Zij maakte op de aanwezigen een over 
weldigende indruk, en laat nog altijd zien 
waarin Kuypers kracht school als hij een 
menigte toesprak. Zijn hele denklijn is reto 
risch. Hij bouwt zijn betoog niet stap voor 
stap op naar de beginselen van de logica. 
Hij poneert, en geeft met groot oratorisch 
geweld elke bewering de schijn van onom 
stotelijke waarheid."!" 
Zo is het precies. Maar op retoriek bouw 

je geen wetenschap. De werkelijkheid is 

dat in een universiteit allerlei verschillende 
vormen van kennis en geleerdheid samen 
komen. Inductie en deductie vullen elkaar 
aan. Mocht het uitgangspunt voor het ge 
heel van de wetenschappelijke kennis niet 
werken, voor het meer deductieve, in het 
algemeen prescriptieve deel leverde het 
wei degelijk iets op. Het is niet voor niets 
dat Van Deursen de grootste successen 
juist in de normatieve hoek plaatst, in de 
pedagogiek en in een "onwetenschappelij 
ke" achtergrondsdiscipline als de filosofie. 
Daar werkte de deductieve methode wel. 

Van Deursens boek laat ook zien dat 
het kuyperiaanse project wei een eigen 
subcultuur met een eigen dynamiek wist 
te scheppen. Wetenschap staat niet in het 
luchtledige, maar fungeert altijd binnen 
een bepaald maatschappelijk, politiek en 
cultureel klimaat en in die zin he eft het 
kuyperiaanse project bijna een eeuwlang 
een eigen stempel op de Nederlandse sa 
menleving gedrukt. Niet in de zuivere we 
tens chap yond de Vrije Universiteit haar 
bestemming, maar in de dienstbaarheid 
aan samenleving, politiek en religie. Vele 
hoogleraren kozen hun leerstoel als de vas 
te basis voor intensieve werkzaamheden 
in tal van organisaties en organen. In de 
wetenschap in engere zin tellen de feiten, 
maar uiteindelijk komt het aan op de vraag 
watje met al die kennis doet. In die zin was 
de VU een voorbeeldige instelling: zo hoort 
een universiteit te zijn. 

Terugkeer van de geschiedenis 

En toch, in het begin lag het verval al 
besloten. Het uitgangspunt van het kuype 
riaanse project was niet gebaseerd op een 
zorgvuldige wetenschappelijk overweging, 
maar op een wilsbesluit. Het meest type 
rende was de afsluiting voor de geschiede 
nis. Kuyper noemde zich wei calvinist, maar 
in feite begon hij aan iets geheel nieuws. 
Het wiel moest opnieuw worden uitgevon 
den. Typerend is de systematische filosofie 
van Herman Dooyeweerd. In zijn uitgangs 
punt was deze wijsgeer volstrekt trouw aan 
Kuyper en het idee van de antithese nam 
hij volmondig over. Tegelijk sloot hij zich 
in hoge mate af van de christelijke traditie. 
Zijn oeuvre is primair een onhistorische 
reactie op het neokantianisme van zijn da 
gen. Aan de VU deed men of men het chris 
tendom opnieuw moest uitvinden. 

De traditionele christenheid had al 
tijd een meer synthetische houding in 
acht genomen en de verworvenheden van 
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de klassieke oudheid sorns gretig, soms 
schoorvoetend, omarmd. Gereformeerde 
geleerden uit de vroegmodeme tijd had 
den nooit geprobeerd om een volledig 
christelijke wetenschap te ontwikkelen. De 
kracht van de westerse traditie ligt juist in 
de onaangepastheid van het christendom. 
Wat begon als een eschatologisch gerichte 
joodse sekte en al snel een zelfstandige 
veriossingsreligie werd, stond altijd in een 
gespannen verhouding tot de gewone, 
feitelijke wereld. Iuist de altijd aanwezige 
spanning tussen Jeruzalem en Athene be 
zorgde de traditie van het Latijnse christen 
dom dynamiek. De zeventiende-eeuwse 
gereformeerde scholastiek posteerde zich 
daar midden in. En juist daarvan namen 
Kuypers meest consequente volgelingen 
afstand. Tegenover de aristoteleaanse 
spanning tussen vorm en materie, de tho 
mistische synthese van natuur en genade 
(bovennatuur) en de kantiaanse contradic 
tie tussen vrijheid (persoonlijkheid) en na 
tuurlijke causaliteit (wetenschap) probeer 
de Herman Dooyeweerd een christelijke 
eenheidsvisie te plaatsen. Het was over the 
top. Een geloofwaardig resultaat werd dan 
ook nooit bereikt. De poging om twintig 
eeuwen christendom nog eens vanaf het 
begin over te doen moest wei falen. 

Terwijl de wijsgerige faculteit nog lang in 
het isolement bleef steken, yond de facul 
teit godgeleerdheid vanaf de jaren zestig de 
aansluiting bij de gewone theologiebeoe 
fening. De ideologisch bepaalde inperking 
moest wijken voor de gewone historische 
vragen. Het was waarschijnlijk niet toeval 
lig dat juist een kerkhistoricus als Cornelis 
Augustijn (1928) en een nieuwtestamenti 
cus als Tjitze Baarda (1932) daarbij voorop 
liepen. Eindelijk konden de gewone his 
torische vragen rond de evangelien en de 
overige bijbelse en kerkelijke geschriften 
aan de orde komen. Aalders laat zien dat 
het aanvankelijk veel opwinding opleverde, 
maar tevens toont zijn verhaal hoe de theo 
logiebeoefening er sterker uit tevoorschijn 
kwam. De theologische faculteit is vandaag 
de dag breder en levendiger dan ooit: we 
tens chap en vroomheid laten zich op een 
meer onbekommerde wijze wei degelijk 
combineren. 

Verzuiling 

De Nederlandse verzuiling was een 
geestelijke burgeroorlog - een koude bur 
geroorlog zo men wi!. Het aanvankelijke 
uitgangspunt van de verschillende groepe- 

ringen was niet dat iedereen nu eenmaal zo 
zijn uitgangspunten heeft en dat iedereen 
daar zo zijn goed recht opheeft. Nee, de in 
zet was veel ems tiger. Het ging om de waar 
heid. Wie had er gelijk? 

Door de scheiding van kerk en staat 
aan het eind van de achttiende eeuw was 
de plaats van religie in de samenleving ge 
heel anders geworden. Kuyper profiteerde 
daarvan: pas door die scheiding was het 
mogeJijk geworden dat een gewezen domi 
nee minister-president werd. In een andere 
context was een kleine eeuw eerder een 
voormalig predikant als J.H. van der Palm 
(1763-1840) hem in zo'n politieke rol al 
voorgegaan. 

Van Deursens kenschets van de VU als 
een "hoeksteen in het verzuild beste!" is 
zonder meer raak. Zijn boek gaat minder 
over de inhoud van de wetenschap dan 
over haar maatschappelijke functie. Maar 
de VU was niet zomaar een hoeksteen, de 
kleine universiteit was ook voor een groot 
deel een van de aanjagers van het verzui- 

Kuyper als predikant te 
Amsterdam, 1872. 

TNK IG.IO (2007) 75 



lingsproces. Kenmerkend voor Kuypers 
optreden was telkens de scheiding die hij 
aanbracht. Zijn aanvankelijke Umfeld was 
veel en veel groter dan de kleine keurbende 
die hij uiteindelijk vastberaden om zich 
he en verzamelde. Het grootste deel van de 
protestantse orthodoxie wist hij van zich 
te vervreemden. Maar de kleine groep die 
hem uiteindelijk wei volgde in partij, kerk, 
universiteit en in andere maatschappelijke 
organisaties, oefende een bovenproporti 
oneel grote invloed uit op de rest van pro 
testants christelijk Nederland en zo op de 
gehele natie. De kern van de zuil besloeg 
misschien zo'n tien procent van de Neder 
landse bevolking, maar bij sommige activi 
teiten deed uiteindelijk een kwart of zelfs 
een derde van het Nederlandse volk mee. 
Door een gemoedelijker houding zou die 
omvangrijke invloed nooit bereikt zijn. 

Het ontstaan van de verzuiling bezegel 
de in feite ook Kuypers falen. Ieroen Koch 
betoogt terecht dat eigen organisatie in een 
verzuild systeem geen einddoel was, maar 
hooguit een tijdelijk strijdmiddel om de 
gehele natie te heroveren. Inmiddels we 
ten we dat aile verzuilde systemen gefaald 
hebben. De katholieke en de protestants 
christelijke zuil zijn misschien niet geheel 
ondergegaan, maar grotendeels van bin 
nenuit geercdeerd en ook de socialisten 
hebben hun vermeende wereldbeschou 
welijke fundament in de vorm van het mar 
xistische materialisme al vele jaren geleden 
moeten laten vallen. Geen van de omvat 
tende systemen uit de negentiende eeuw 
bleek te voldoen. 

Kuypers poging om van zijn neccalvi 
nistische variant van het christendom een 
maatschappelijke en politi eke ideologie te 
maken, ondersteund door een theologisch 
stelsel waarin begrippen als antithese en 
algemene genade - die elkaar in feite dyna 
misch ophieven - prominent figureerden, 
was binnen de protestantse wereld uniek. 
Voor katholieken in een minderheidsposi 
tie was het de gebruikelijke reactie, maar 
bij protestanten in andere landen vind je 
een dergelijke reactie in feite nergens. 

Zoals de VU een belangrijke motor van 
het verzuilingsproces was geweest, liep de 
universiteit ook bij de ontzuiling voorop. 
Overal in de westerse wereld betekende de 
jaren zestig een culturele revolutie, maar in 
Nederland ging het door het samenkomen 
twee processen - de algemene westerse 
jeugdbeweging en de ontzuiling - allemaal 
extra hard. In de verzuilde instituties was 
inrniddels een vierde of derde generatie 

aan de macht, die niet meer zo stevig in de 
schoenen stond en niet meer zo hard in de 
oorspronkelijke beginselen geloofde. De 
Verlichting had volgens Van Deursen ge 
wonnen. Men wist niet meer waarom men 
er tegen was, schrijft hij. Maar in feite wist 
de generatie van de oprichters dat ook niet: 
men koos er eenvoudig tegen, juist zonder 
gedegen argumentatie, en daarom moest 
het wei een keer misgaan. 

Vanuit de interne dynamiek gaven de 
bestuurders verassend gemakkelijk toe aan 
de eisen van de jonge opstandige generatie. 
Dat gebeurde ook aan de VU. Ook al was uit 
eindelijk slechts een klein, luidruchtig deel 
van de studenten in de ban van Marx, de 
cultuuromwenteling was groot. Een eeuw 
na de stichting van de universiteit was het 
fundament weggeslagen. Het is wat jam 
mer dat Van Deursen bij de behandeling 
van de laatste vijfentwintig jaar zo aan het 
uitgangspunt - de discussie over de plaats 
van de religie - vasthoudt, want de behan 
del de stof raakt zo steeds verder verwijderd 
van het werkelijke wetenschappelijke en 
universitaire gebeuren, zodat nu enigszins 
aan het oog wordt onttrokken hoe verras 
send groot de aandacht voor het christen 
dom is gebleven. Een kwart eeuw geleden 
had niemand dat kunnen voorspellen. 

Voorbij 

Op het Waterlooplein heb ik in de afgelo 
pen decennia heel wat boeken van Kuyper 
zien liggen. Voor een habbekrats, een gul 
den of een euro vaak, kon je ze meenemen. 
Enkele grote, fundamentele werken heb 
ik wei gekocht, maar veel van het kleinere 
spuL heb ik toch maar laten liggen. Kuyper 
is toch te veeL een man van het verleden 
geworden. Een mens kan er melancholiek 
van worden. 

Ook aL is het kuyperiaanse project onder 
gegaan, sporen heeft het nog in overvloed 
nagelaten. De meeste van de instellingen en 
organisaties die door hem werden gesticht 
of door zijn ideologie werden geinspireerd, 
zijn gefuseerd of in een andere vorm voort 
gezet en getransformeerd. Twee van de drie 
huidige regeringspartijen Leven altijd nog 
vanuit zijn erfenis. Het CDA handelt vanuit 
een volstrekt geseculariseerde versie van 
Kuypers christelijk liberalisme, met een 
grote nadruk op de eigen werkzaamheid 
van de maatschappij. De ChristenUnie zit 
veeL dichter bij de radicale, democratische 
Kuyper die het maatschappelijk besteL aan 
een grondige architectonische kritiek wilde 
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onderwerpen, maar heeft elke poging tot 
systeembouw opgegeven. Ook kleine kerk 
genootschappen als de Gereformeerde Ker 
ken vrijgemaakt (GKv) en de Nederlands 
Gereformeerde Kerken (NGK) laten zich 
tot een kuyperiaanse oorsprong herleiden, 
maar leven niet meer vanuit zijn theologie. 

AIleen in de Verenigde Staten is het an 
ders. Iuist in dat land. waar Kuyper al jong 
zijn hoop op stelde en dat hij soms over 
matig idealiseerde, le eft zijn erfenis nog. 
James D. Bratt. hoogleraar aan Calvin Col 
lege in Grand Rapids (Michigan). werkt 
aan een biografie die ongetwijfeld heel 
wat congenialer van toon zal zijn dan de 
kritische intellectuele levensbeschrijving 
van Jeroen Koch. Uiteraard gaat het bij de 
Kuyper-receptie in de VS en elders in de 
wereld - Canada. Zuid-Korea onder meer 
- om tamelijk kleine subculturen, maar die 
fungeren wei binnen een algemene cultuur 
die heel anders ten opzichte van het chris 
tendom staat dan in Nederland. Dat moet 
ons behoedzaam maken inzake definitieve 
oordeelvellingen. 

Kuyper was de man van een partij. Deze 
studies die hier voorliggen, zijn vooral van 
de hand van mannen - het zijn allemaal 
mannen - die aan het eind staan van de 
universitaire traditie die Kuyper gevormd 
heeft. Sommige van hen voelen zich nog 
geestelijk verwant, bij anderen is de distan 
tie al groter. Tegelijk schrijven ze niet meer 
voor een vaste achterban. Het is aardig om 
tot slot de uitgevers van deze boeken op 
een rijtje te zetten. Een boekje kwam uit 
bij Kok, nu onderdeel van een grote onder 
nerning, maar van oorsprong een uitgever 
waar Kuyper op latere leeftijd zelf ook nog 
publiceerde, en een ander bij Meinerna, 
een uitgever die ooit zijn oorsprong yond in 
de kuyperiaanse traditie. Maar de meeste 
boeken verschenen bij uitgevers die geen 
wortels in een specifieke zuil hebben: Brill. 
Boom. Bert Bakker en Verloren. Kuyper is 
niet meer van een volksdeel, Kuyper is nu 
gehistoriseerd, hij is nu van iedereen. 

Abraham Kuyper kan nu de wereld in. 

Jan Dirk Snel (1957) is historicus, publicist 
en bestuurslid van de Vereniging uoor Ne 
derlandse Kerkgeschiedenis . Adres: Eerste 
Oosterparkstraat 168D. 1091 HJ Amster 
dam; jandirksneliegmail.com 
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I Herman Langeveld, Dit Leven van krachtig han 
delen. Hendrikus Colijn 1869-1944. 1. 1869-1933 
(Amsterdam 1998). De tegenstelling tussen de 
twee is groot. Het is bekend dat Colijn voor diver 
se geschriften die op zijn naam staan, de hulp van 
ghostwriters nodig had. 

2 J. Huizinga. Leven en werk van Jan Veth [oor 
spronkelijk verschenen als zelfstandige boekuit 
gave (Haarlem 1927)]. in: Verzameld we/ken VI. 
Biografie (Haarlem 1950) (339-480) 394-395. 

3 Henriette Kuyper schreef dit in een door de fa 
milie verzorgd en in een exemplaar verschenen 
nummer van De Standaard van 1 april 1897. to en 
de krant dus precies vijfentwintig jaar bestond. 
Geciteerd in: J. de Bruijn, Abraham Kuyper. Leven 
en werk in beeld. Een beeldbiografie (Amsterdam 
1987) 216. 

" Koch. Kuyper, 10. (AIleen bij letterlijke citaten uit 
de hier behandelde boeken plaats ik een verwij 
zing. ook al besef ik dat impliciete referenties aan 
andere bladzijden vaak belangrijker zijn. Omdat 
de titels in het kader al volledig beschreven zijn, 
gebruik ik in de noten direct verkorte titelbe 
schrijvingen.) 

5 A. Kuyper. Het Caluinisme. Zes Stone-lezingen in 
October 1898 te Princeton (N.-J.) gehoudeti (Am 
sterdam/Pretoria [1899]) 11. 

6 A. Kuyper. Encyclopaedie der heilige godgeleerd- 
heid. Il. Algemeen deel (Amsterdam 1894) vi. 

7 Vree, Kietn, 68. Vree & Zwaan, Commentatio, 65. 
a A. Kuyper. Stone-lezingen. 
9 In Kuyper. Oorsprong, 31. 
10 Kuyper, Oorsprong, ll8. 
11 Kuyper, Oorsprong, 94. 
12 Kuyper, Oorsprong, 93. 
13 P. Kasteel, Abarham Kuyper (Kampen 1938). De 

katholiek Piet Kasteel (1901-2003), die later Ne 
derlands ambassadeur bij de Heilige Stoel zou 
worden, publiceerde de handelseditie van zijn 
Leuvense proefschrift bij de to en nog gerefor 
meerde uitgeverij J.H. Kok. 

14 Van Deursen, Hoeksteen, 17. 
rs Koch, Kuyper, 575. 
16 Jan Kuijk he eft in Trouw eerder een soortgelijk 

pleidooi gehouden. Ook het oeuvre van de prijs 
ontvangers Theun de Vries (1962), Anton van 
Duinkerken (1966). Abel J. Herzberg (1972), Ka 
rel van het Reve (1981), Hella S. Haasse (1983), 
A. Alberts (1995), S. Dresden (2000) en F.L. Bastet 
(2005) vertoont overigens sterk historische ele 
menten. 

17 H. Dooyeweerd, De tuijsbegeerte der wets idee. Drie 
delen (Amsterdam 1935-1936). De uitgewerkte 
Engelstalige uitgave geldt als de gezaghebbende, 
uitgewerkte versie: Herman Dooyeweerd, A New 
Critique of Theoretical Thought. Vier delen (Phila 
delphia 1953-1958). Het werk wordt tot op de dag 
van vandaag herdrukt. 

IS Aalders, Faculteit, 105. 
19 Van Deursen, Hoeksteen, 33. 
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Zilveren gedenkpen 
ning uit 1930 met 
Luther en Johannes de 
Standvastige en op de 
keerzijde de Coburg.5 

Over De Augsburgse Con/essie 
Of "bij ons wordt geleerd in beeld en geschrift" 

Martin L. van Wijngaarden 

Op uerzoek van de redactie schreef de au 
teur deze bijdrage over een materie die 
gedeeltelijk aan de orde komt in het te 
uerschijnen boek: Martin Luther: zijn le 
uen, zijn theologie. J Dit uierk zal uoorna 
melijk geillustreerd worden met kunstui 
tingen die samenhangen met de lutherse 
reformatie, zoals zij in Nederland ver 
uaardigd of bewaard werden. Het brengt 
vele zaken, ook de Augsburgse Confessie, 
letterliik in beeld. Het boek zal verschij 
nen aan de vooravond van het Iaar van 
het Relgieuze Erfgoed. In dit artikel uolgt 
een meer zelfstandige beschrijving van 
zaken random de Augsburgse Confessie. 

Spannend is de vraag of leden van de 
Protestantse Kerk in Nederland een 
beeld hebben bij hetgeen staat in een 

van de geschriften waar deze kerk zich mee 
verbindt: de Augsburgse Confessie," Het is 
tevens de vraag of Lutheranen, van oudsher 
met deze beJijdenis verbonden, altijd het 
juiste beeld hadden van deze confessie. Vaak 
werd (wordt?) deze tekst als normatiever ge 
bracht dan zij van oorsprong was. Daar komt 
bij dat deze confessie - ook in Nederland - 
een eigen herdenkingsdag heeft gekregen, 25 
juni." Met name de eeuw- en halve eeuwfees 
ten werden gevierd met geschriften en kunst 
uitingen. Op die laatste wi! ik mij in deze bij 
drage toespitsen: ik beperk mij daarbij tot 
enkele, uit verschillende eeuwen afkomstige, 
penningen en een gravure.' 

Ontstaansgeschiedenis 

Op de commotie rond de 95 stellingen van 
Martin Luther in 1517 volgde een turbulente 

tijd. De Augsburgse Confessie kan de neer 
slag van een aantal ontwikkelingen van die 
periode heten. In 1530 yond de Rijksdag te 
Augsburg plaats, waarop tevens gesproken 
werd over geloofsvragen waarover verschil 
van mening bestond: een belangrijke con 
cessie van de kant van de keizer. De mens en 
rond Luther koesterden de hoop dat men 
het nu wei over hun zaak eens kon worden, 
al was het Wormser Edikt (1521), waarbij 
Luther in de ban was gedaan, onder andere 
op de Tweede Rijksdag te Spiers (1529) an 
dermaal bevestigd. Dit gaf de hervormings 
gezinden de facto weinig vaste grond onder 
de voeten en bevestigde de ban van Luther. 
Tot zijn frustratie kon de hervormer dan 
ook niet aanwezig zijn, maar verbleef hij 
op de Coburg die nog tot het gebied van de 
keurvorst behoorde en dus veilig voor hem 
was. Philippus Melanchthon, een bevriende 
coUega en de opsteller van de Augsburgse 
Confessie, was er wei bij en stond in voort 
durend contact met Luther. Melanchthon 
verzorgde later ook de eerste versie in druk 
van deze belijdenis. 

Er waren een Latijnse en een Duitse versie 
van deze belijdenis. De laatstgenoemde, iets 
scherper van toon dan de Latijnse, wordt 
door Christian Beyer voorgelezen op 25 juni. 
Keizer Karel V zou in slaap gevallen zijn; hij 
verstond geen Duits. Als hij de inhoud met 
een tot zich had kunnen laten doordringen 
was dat mogelijk niet gebeurd. 
De verdere behandeling van de overhan 

digde teksten van dit geschrift spreekt boek 
delen. Het overhandigde Duitse exemplaar 
bleek later spoorloos verdwenen. Het La 
tijnse exemplaar ging via de Nederlanden 
(Brussel) naar Spanje, waar het vernietigd 
werd." Toch werd dit geschrift uiteindelijk 
de basisbelijdenis van het protestantisme.' 

Diverse eerdere werken hadden de weg 
voor de inhoud van deze confessie al ge 
plaveid. In 1528 schreefLuther VomAbend 
mahl Christi. Bekenntnis, een kernachtige 
formulering van het geloof met een trinita 
risch karakter. Centraal stond dat de recht 
vaardiging van een gelovige door Christus 
geschiedt en niet door eigen werken. In 
1529 volgden de SchwabacherArtikel en in 
1530 de Torgauer Artikel. 
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Inmiddels waren de discussies hevig 
opgelaaid. Alle hervormingsgezinden 
dienden zich zorgvuldig te positioneren 
temidden van uiteenlopende pleidooien 
voor hervorming. Op grond van ver 
schillen van mening ten aanzien van het 
avondmaal sloten de Noord-Duitse steden 
en Zwingli zich niet aan bij de indieners 
van deze belijdenis. Zij schreven een eigen 
confessie die echter niet publiekelijk voor 
gelezen werd. Dientengevolge maakten de 
gereformeerden later geen deel uit van de 
Augsburger Religionsfrieden (1555). De 
aanhangers van de Confessio Augustana 
daarentegen werden, althans officieel, als 
gelijkwaardig aan de rooms-katholieken 
behandeld. 

Inhoud, zeggingskracht en vervolg 

De Augsburgse Confessie bestaat uit drie 
delen." Het eerste deel is een voorrede 
waarin men, indien geen overeenstem 
ming over de leer bereikt werd, de beslis 
sing aan een vrij, algemeen concilie wilde 
overlaten.? Vervolgens komen oude con 
ciliebesluiten aan de orde, gevolgd door 
een artikel over de erfzonde. Dit zegt veel 
over de opbouw en de toon van het stuk. 
De stemming is vrij mild en constructief en 
klonk toen niet aanstootgevend, waardoor 
het een bewijs van goed katholicisme leek. 
Ten slotte komen uiteraard de verschillen 
naar voren. 10 

Vanzelfsprekend is de Heilige Schrift de 
enige grondslag voor het belijden; deze 
opvatting wordt ook als zodanig onder 
woorden gebracht aan het einde van deze 
belijdenis." Desalniettemin riep dit werk 
zelf een maatgevend beeld op waardoor 
het vaak een normatieve lading kreeg. 
Het zeer vaak herhaald zinsdeel 'bij ons 

wordt geleerd' toont de oorsprookelijke 
insteek. Dit werk wilde een weergave zijn 
van hetgeen in de hervormingsgezinde ge 
meenten onder katholiek geloof werd ver 
staan. Het is een zelfbewuste samenvatting 
van hun opvattingen over geloof en kerk, 
die de afschaffing van bepaalde kerkeJijke 
misbruiken verdedigt. 

Als reactie op dit geschrift werd een 
weerlegging, Confutatio, uitgebracht." 
Daarop reageerde Melanchthon met de 
Apologie van de Augsburgse geloofsbelij 
denis," Deze ontwikkeling schetst de tijd 
geest: de Augsburgse Confessie gaat als een 
verweer functioneren ten opzichte van het 
rooms-katholicisme en de gereformeerde 
traditie. Later raakte de Augsburgse Confes- 

sie als geloofsnorm uit het zicht, om in de 
negentiende eeuw als zodanig herontdekt 
te worden. In de twintigste eeuw won het 
verzoenend karakter van deze confessie op 
oecumenisch terrein aan betekenis." 

In 1540 gaf Melanchton een gewijzigde 
Latijnse versie, Confessio Augustana Vari 
ata, uit. Om aan de meer op Calvijn geori 
enteerde hervormingsgezinden tegemoet 
te komen bracht hij een paar veranderin 
gen aan in de Augsburgse Confessie, onder 
andere ten aanzien van de relatie tussen 
geloof en goede werken en ten aanzien van 
het avondmaal, waarin een wat beslissen 
der plaats werd ingeruimd voor het geloof 
bij het ontvangen van de elementen. Deze 
veranderingen werden door de lutheranen 
echter nooit echt geaccepteerd, zij hielden 
zich aan de Onueranderde Augsburgse Con 
[essie," 

Kennelijk kon men aanvankelijk wei le 
yen met enige variaties naast elkaar, tot 
dat rond 1550 , om voornamelijk politieke 
redenen, gekozen werd voor de versie van 
1530.16 Deze werd opgenomen in het Kon 
kordienbuch (1580), samen met andere 
fundamentele belijdenisgeschriften." 

C.H. Monnich stelde terecht dat, gezien 
deze vrij soepele ontwikkelingsgeschiede 
nis, het merkwaardig is dat een kerkelijke 
viering van de aanbieding van de Augs 
burgse Confessie (die al ten tijde van Luther 
bestond - hij zorgde voor een introitustekst 
-) zo stevig kon wortelen in de combinatie 
met een sterker wordende normatieve zeg 
gingskracht.!" La communion des 

lutheriens dans I'Eglise 
des minorites 11 Augs 
bourg." 

Tussendoor: In en rond Augsburg was 
na de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) een 
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ZegeJ van de Lutherse 
Gemeentete 
Antwerpen.27 

ZegeJ van de Lutherse 
Gemeentete 
Amsterdam." 

kerkelijke reorganisatie no dig. Deze her 
ziening, sterk gecentreerd rond liturgische 
vieringen als doop en avondmaal, werd 
krachtig bemvloed door de Augsburgse 
Confessie:? Het aldus ontstane protestante 
kerkzijn werd later als karakteristiek ge 
toond in het boek Ceremonies et coutumes 
religieuses de taus les peuples du monde. 
Repesentees par des Figures dessinees de la 
main de Bernard Picart hetgeen in 1733 in 
Amsterdam verscheen." Met name de illu 
straties van de liturgische vieringen werden 
ongetwijfeld beeldbepalend. 

De Augsburgse Confessie en de 
Nederlanden 

De geschiedenis van de Nederlandse lu 
therse traditie is nauw verbonden met de 
lutherse gemeente te Antwerpen en met 
de vlucht van lutheranen die na de val van 
Antwerpen (1585) naar Noord-Nederland 
uitweken." Willem van Oranje hoopte bij 
zijn aandeel in de strijd ten dienste van 
een machtswisseling in de Nederlanden 
ook op steun van Duitse vorsten. Daarbij 

was het belangrijk dat de hervormingsge 
zinden in de Nederlanden zich schaarden 
onder de belijdenis van Augsburg. Dat 
ideaal he eft hij echter nooit verwezenlijkt 
gezien. 
In het roerige jaar 1566 kon men de 

hervormingsgezinden in Antwerpen niet 
meer negeren. De hagenpreken van de 
gereformeerden werden massaal bezocht. 
De lutheranen die vooral in huiskerken 
samenkwamen (zoals ook later in Noord 
Nederlandse steden) meldden, dat zij zich 
altijd in "alle stillchheyt ende obedientie" 
tegenover de overheid hadden gedragen. 
Zij vroegen vervolgens of hen toegestaan 
mocht worden hun godsdienst uit te oe 
fenen "van den Augsb. Confe. metter apo 
logien derselver", In september 1566 wer 
den contracten getekend door de prins 
met de gereformeerden en de lutheranen 
Er was een verschil: in tegenstelling tot de 
gereformeerden werd de lutheranen ook 
toegestaan Duitse predikanten te heb 
ben." 
De nieuwe Antwerpse gemeente, toege 

daan de Onueranderde Augsburgse Confes 
sie, organiseerde zich op daadkrachtige 
wijze. Een eigen belijdenis en een Agende, 
dus de inrichting van de liturgie, waren 
daar uiterlijke tekenen van. Men positi 
oneerde zich hierin duidelijk tegenover 
zowel de rooms-katholieken alsook de ge 
reformeerden. Laatstgenoemden verstoor 
den op Eerste Kerstdag de lutherse dienst. 
De lutheranen werden vanwege hun 
avondmaalsopvatting uitgescholden voor 
bloeddrinkers en vleeseters. Reeds in april 
1567 was het weer met de vrijheid gedaan 
en werden de privileges met betrekking tot 
de protestantse godsdienstoefeningen in 
getrokken door het Spaanse gezag. De lu 
therse gemeente zallater nog een periode 
herleven (1576-1585). Daarna vluchtten de 
meeste lutheran en en stichtten ofversterk 
ten zij de Noord-Nederlandse lutherse ge 
meenten." 

Inmiddels ontstonden vanaf rond 1560 
in enkele Noord-Nederlandse steden ge 
meenten, geent op de lutherse reformatie: 
Amsterdam, Middelburg, Rotterdam, Haar 
lem, Leiden, Utrecht en Woerden.25 In 1605 
werd een generale synode gehouden te Am 
sterdam; de doorgaans jonge gemeenten 
Haarlem, Leiden, Rotterdam en Middel 
burg waren al stabiel genoeg als partners. 
Men streefde naar eenheid in liturgie, leer 
en bestuur en nam daarvoor drie geschrif 
ten als basis: de Onueranderde Augsburgse 
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Con/essie, de Amsterdamse belijdenis (naar 
het model van de Antwerpse belijdenis) 
alsook de door Amsterdam reeds overge 
nomen Antwerpse Agende/" 
Een zichtbare band tussen de eerste 
lutherse gemeenten in de noordelijke 
Nederlanden en Antwerpen is het 
Amsterdamse zegel uit 1590. 

Beiden gebruikten het zinnebeeld van 
de overwinnende Christus: het lam uit de 
Openbaring." Op het zegel is het boek met 
de zeven zegels geopend, alleen het lam is 
waardig dat te doen. In het Amsterdamse 
zegel overstraalt het hemelse licht het lam 
en het boek. Het Antwerpse zegel leest 
"EVANGELIUM IESU CHRSTI", het Amster 
damse "LEX PER MOSEM DATA. GRATIA 
PER IESUM CHRIST". 
Het randschrift van Amsterdamse zegel 

luidt: "SIGILL : ECCLES: AUGUST. CON 
FESS : AMST." (Zegel van de gemeente der 
Augsburgse Confessie te Amsterdam). Ook 
dit laatste is een navolging van het Ant 
werpse zegel: "SIG.ECCL.EVANG.CONF. 
AUGU.URB.ANTUE." (zegel der evangeli 
sche gemeente van de Augsburgse geloofs 
belijdenis te Antwerpen)." De Augsburgse 
Con/essie staat dus hoog in het beeldvor 
mend vaandel. 

Hiermee is in hoofdlijn geschetst welke 
plaats de Augsburgse Con/essie had in ge 
schrift en affichering op het kerkelijke ter 
rein. Alhoewel de organisatie en kerkstruc 
tuur van de lutheranen nog enige malen 
wisselde alvorens zij deel ging uit maken 
van de Pratestantse Kerk in Nederland, is 
op dit punt geen discussie meer geweest. 

Enige artistieke uitingen van de 
herdenking van de Augsburgse Confessie 
in de Noordelijke Nederlanden. 

De Augsburgse Con/essie werd in de loop 
der eeuwen diverse malen herdacht. Ik laat 
diverse feestschriften en een meer recent en 
reeds geciteerd werk van C.H. Monnich bui 
ten beschouwing. Ik richt mij op enige af 
beeldingen aangaande de Augsburgse Con 
/essie die verder gaan dan het uitbeelden 
van het aanbieden en het voorlezen ervan." 

Bijzonder is een Nederlandse syrnboli 
sche prent over de "Ausborchsche Con/essie". 
De vervaardiger van deze prent (de initialen 
zijn D.P.) is ons, evenals de datum van ver 
schijnen, onbekend. Het ontwerp gaat terug 
op een Duits origineel uit 1708 dat ook de 
Munsterischer und Osnabtiickischer Pried 

herdacht." De Nederlandse versie ontstond 
niet lang daarna, mogelijk in 1717. De druk 
werd in Amsterdam verzorgd door Clement 
de Jonghe en Iochem Bormeester. 
Het grate kader onderaan brengt de vol 

gende tekst: 
"EYGENTLYCKE AFBEELDINGE DES 

CANDELAERS VAN DE WAARE RELIGIE, 
GELYCK DE SELVE IN DEN ONVERAN 
DERDEN CONFESSIE VAN AUSBORGH 
CORTELYCKBEGREEPEN, DENWELCKEN 
VAN DEN H. GHEEST ONTSTEEKEN OP 
DEN GRONDT DER PROPHEETEN EN DE 
APOSTELEN GETIMMERT, cock DOOR 
DES ALDERHOOGSTEN BESCHERMING 
HE, TEGENS SOO VEEL VOUDIGE PRAC 
TYCKEN ENDE AENSLAGEN, VAN HET 
ANTICHRISTISCHE PAVSDOM, OOCK 
ANDERE VOORGHENOOMEN, NV MEER 
ALS OVER DE HONDERT lAAREN ONOM 
GHESTOOTEN GHEBLEEVEN, OOCK IN 
HET TOECOMENDE ONOMGHESTOO 
TEN VERBLYVEN SAL, TOT AEN DEN 
IONGHSTEN DAGHE. 

Alleen tot Godes eer, en de stichtelijcke 
vermaeckinge van alle oprechte aenhan 
gers ende Liefhebbers van de onverander 
de Confessie van Ausborgh." 

"Ausborchsche 
Confessie".33 
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Penning, een zoge 
naamde historische 
afbeelding: Luther en 
KarelV(1730).36 

Penning, een zoge 
naamde symbolische 
afbeelding: De Waar 
heid en het geloof 
(1730).38 

Dit aan aanhangers en liefhebbers ge 
adresseerde stichtelijke vermaak is in taal 
en teken onderling consistent. Hetgeen 
geschreven werd was ook de basis voor 
de afbeelding: die toont de Heilige Geest 
bovenin met het aansteken van de lich 
ten door middel van zijn zevenvoudige 
gaven. 

Op een rots van apostelen en profeten 
staat de ark van het verbond. In die rots 
zijn de zeven door de Augsburgse Confes 
sie afgewezen 'papistische misbruyken' 
begraven. Van links naar rechts zijn dat de 
hoofdstukken die het gehele derde gedeel 
te van de belijdenis beslaan: Over de beide 
gestalten, het priesterhuwelijk, de rnis, de 
biecht, het onderscheid der spijzen, de 
kloostergeloften en de kerkelijke macht. 
340p de voorzijde van de ark wordt door 
middel van een tekst en een afbeelding 
verwezen naar het Verbond van Passau 
(1552) en de reeds tweemaal genoemde 
Godsdiensturede van Augsburg (1555). Bo 
venop de ark ligt een bijbel, daarop staat 

een zevenarmige kandelaar. De armen van 
de kandelaar dragen ieder drie medaillons 
met zinnebeeldige voorstellingen van de 
driemaal zeven artikelen van het tweede 
gedeelte van de Augustana. De eerste drie 
artikelen, verwijzend naar oude concilies, 
staan centraal op de middelste arm van de 
kandelaar. Van boven naar beneden zijn 
dat: 

1. Over God 
II. Over de erfzonde. 
III. Over de Zoon van God 

Aan de linkerzijde van de kandelaar zien 
we Iohan de Standvastige, keurvorst van 
Saksen." Boven hem vliegt een engel met 
een exemplaar van de Augsburgse Con 
Jessie. Ik volg Kooiman die stelt dat dit de 
keurvorst is. Beschrijvingen van deze prent 
zoals in de Atlas van Stalk zien er de keizer 
(of eventueel een rechter) in. Naast ico 
nografische argurnenten is van doorslag 
gevende aard het feit dat het afgebeelde 
wapen van Chursachsen is. De keurvorst 
staat zogenaamd aan de kant van de wet, 
want naast de stok die hij vasthoudt staat 
een citaat uit Zacharia 10, 7: "Mozes wet is 
den stock suer". 

Rechts van de kandelaar vliegt een engel 
boven Luther met een citaat uit Openba 
ring 14, 6-7: "Ik sach eenen Engel vliegen 
midden door den Hernel, ende hij hadde 
een eeuwich Euangeliurn, om te vercondi 
gen aile die op aerden zitten ende woonen, 
seggende met luyder stemme, vreest Godt 
end' geeft hem de Eere." 
De levende tak die Luther vasthoudt is 

de tegenhanger van de dode stok van de 
keurvorst. De bijschriften onderstrepen de 
tegenstelling: "het Evangelium is den stock 
soet", Zach. 11,5 en Numeri C.17,8: "door de 
bloeyende roede Aarons voorgebeeldet." 
Rondom zijn nog meer bijbelcitaten en 

-verwijzingen opgenomen. 

Ter gelegenheid van het tweede eeuw 
feest (1730) werden ondermeer twee pen 
ningen geslagen. Bij de eerste is het opval 
lend dat de overhandiging de afbeelding 
bepaalt. Verrassend genoeg is het Luther 
die de Augsburgse Confessie aan de keizer 
overhandigt. Een sterk beeld wellicht maar 
historisch incorrect. Laten we het beschou 
wen als een samenbundeling van gedach 
ten die voor de Nederlandse protestanten 
die in de traditie van de Duitse reformatie 
staan belangrijk zijn en als onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn: Martin Luther 
en de Augsburgse Confessie. 
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Het onderschrift vermeldt de datum van 
uitgifte: "1730:25:iuni", het randschrift de 
aanleiding: "Het twede iubelfeest ter over 
levering der Augsburgse confessie", 

Op de - niet afgebeelde - keerzijde tref 
fen we een bijbelcitaat aan dat op de bo 
yen beschreven prent centraal stond: een 
vliegende engel met banderol waarop 
"Openb:14:6" staat. Het randschrift op 
deze zijde vermeldt het inmiddels be 
kende citaat: "Ik zag enen engel vligen 
midden door den hemel die had een ewig 
evangely". 

De andere penning die bij dit eeuwfeest 
vervaardigd werd toont op de ene zijde 
eveneens een beeltenis van "Martinus Lu 
therus D.". Daaromheen vinden we zeven, 
onderling met kettingen verbonden, wa 
penschilden. Het zijn de wapens van de 
belijders en verdedigers der waarheid op 
de Rijksdag te Augsburg." De andere zijde 
toont een symbolische schikking waarin de 
bijbel centraal staat. 

Boven het geheel staat: "VERITA-TI TRI 
UMPHUS" en in het midden zien we in 
derdaad Veritas de (de gepersonifieerde 
Waarheid) met de overwinningspalm. Zij 
zit naast de eveneens zittende Religio (het 
personifieerde Geloof), deze laatste draagt 
het kruis en het boek: Biblia Sacra. Opval 
lend is de antipauselijke symboliek. Het 
Geloof he eft haar voeten op de pauselijke 
tiara en op een steen met de letters alpha 
en omega. Verder vinden we op de grond 
enkele kelken en een rol met het opschrift: 
'Aflaat'. Rechts brengt Saturnus op een pi 
ramide het teken van het tweede eeuwfeest 
aan, CC (=200). Links strijdt Minerva tegen 
de Leviathan aan de voet van een rots met 
daarop een stralende tempe!. 

Het onderschrift luidt: "Num mus Mne 
monicus Secundil Iubilaei post EditamAug: 
Vind:Fidei/Conf:Amstelod : MDCCXXX.D: 
xxv.IUN:Exc:" (Gedachtenispenning van 
het tweede eeuwfeest van de Augsburgse 
geloofsbelijdenis, geslagen te Amsterdam, 
25 juni 1730). 

In 1830, bij het derde eeuwfeest van de 
Augsburgse Con/essie, wordt een sobere 
penning geslagen. De voorzijde toont 
slechts de volgende tekst: "Ter 300-jarige 
gedachtenisviering van de overgave der 
Augsburgsche geloofsbelijdenis op den 
25sten juny 1830". 

De - niet afgebeelde - keerzijde vertoont 
een beeltenis die eerder bij andere gele 
genheden gebruikt was. Het zijn namelijk 
dezelfde afbeelding en dezelfde tekst als op 
de penning van de invoering van de Bundel 
Christelijke gezangen in 1827. Alhoewel op 
deze zijde weI een borstbeeld van Luther 
voorkomt is het weI bijzonder dat dit nu net 
een gezangboek betrofwaar een Lutherlied 
als Een Vaste Burcht ontbrak." 
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een tekst (1830).39 

Penning, Luther en 
Melanchthon en 0P de 
ommezijde "De Neder 
landsche Luthersche 
kerken 1930"." 



De penning die ter gelegenheid van het 
vierde eeuwfeest van de Augsburgse Con 
Jessie geslagen werd is weer veel rijker: op 
de ene zijde Augsburg met Luther en Me 
lanchthon met hun wapens; voor de an 
dere zijde van deze penning koos men een 
duidelijk meer contemporain Nederlands 
thema. Daar zien we enige lutherse kerkge 
bouwen afgebeeld onder het opschrift: "De 
Nederlandsche Luthersche kerken 1930". 
Het zijn de Lutherse kerk in 's-Gravenhage, 
de Ronde Lutherse Kerk te Amsterdam, de 
(inmiddels in 1940 verwoestte) Wolfshoek 
kerk te Rotterdam, de kerken van Edam, 
Den Helder (inmiddels afgestoten)en Arn 
hem. Eronder is een tekst van J. Mathesius" 
opgenomen, deze luidt: "Hierrnede eer ik 
voor mijn persoon en vanwege de kerk die 
mij is toevertrouwd deze 7 christelijke vors 
ten en keurvorsten tezamen met de 2 lof 
waardige rijkssteden die niet geschroomd 
noch zich geschaamd hebben te Augsburg 
op den rijksdag der Evangelische waarheid 
getuigenis te geven". 

Tenslotte 

We zien, aan de hand van een bescheiden 
aantal voorbeelden, dat in de Nederlandse 
lutherse kunst het maken van afbeeldingen 
van de Augsburgse ConJessie een duidelij 
ke plaats innam. Ook zien we dat de wijze 
waarop eventuele veranderingen plaats 
vonden, overeenkomt met de korte karak 
terisering die we bij de geschiedenis van de 
Confessie zelf schetsten en waarbij zich af 
en toe een antirooms-katholiek pathos liet 
traceren. De tijd die de Augsburgse Con 
fessie als minder normerend zag (zie de 
tweede penning beschreven bij 1830) Iijkt 
het bijna als een plichtpleging te zien een 
penning uit te geven, met een eenvoudige 
tekst en een hergebruik van een eerder ont 
werp voor de ommezijde. 
De bijbel en bijbelcitaten zijn, conform 

de Augsburgse Confessie met haar vele 
bijbelcitaten, samen met afbeeldingen 
van engelen en eventuele altaren centrale 
punten bij de verbeelding van dit thema. 
Datzelfde geldt de persoon Luther. Het 

valt op dat hij eerst op historisch incor 
recte wijze op een penning verschijnt, om 
vervolgens als beelddrager van de traditie 
van de Duitse reformatie te gaan fungeren, 
zelfs in de tijd dat zijn liedgoed in lutherse 
liedboeken niet heilig meer was." De Ne 
derlandse kunstuitingen liepen daarmee, 
zo blijkt nu steekproefsgewijze, parallel 
met die in Duitsland." 

Martin L. van Wijngaarden (1966), predi 
kant van de Lutherse Gemeente Rotterdam, 
kerkhistoricus. Hij publiceert ondermeer 
over Nederlandse Lutherse kerkgeschiede 
nis, met daarbij bijzondere aandacht VOOI" 

kerkbouto en kunst. 
Adres: Nystadstraat 62, 3067 DT Rotterdam; 
m I. van. wij ngaarden@planet.nl 
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de voorgeschiedenis met de terechtstellingen van 
twee Augustijner monniken zie: 41-48. 

23 C.Ch.G. Visser, De Lutheranen in Nederland, tus 
sen katholicisme en calvinisme, 1566 tot heden 
(Dieren 1983) 21- 27. En:Van Eijnatten en Van Lie 
burg, Nederlandse Religiegeschiedenis, 152-154. 

24 Visser, De Lutheranen in Nederland, 34-37. En: 
Van Eijnatten en Van Lieburg, Nederlandse Reli 
giegeschiedenis, 163. 

25 J. Loosjes, Gescliiedenis del' Lutherse Kerk ill de 
Nederlanden Cs-Gravenhage 1921) 24-62. En: Van 
Eijnatten en Van Lieburg, Nederlandse Religiege 
schiedenis, 181. 

26 Loosjes, Geschiedenis del' Lutherse Kerk ill de Ne 
derlanden, 84, 92-93. 

27 J. K. Schendelaar, Lutherse Kerkzegels ill Neder 
land (Utrecht 2000) 24. Opname O.H.Th. Martens. 
Codering MLvW 

28 Open baring 5, e.a .. 

29 Prive-collectie, opname O.H.Th. Martens. Code 
ring MLvW G092 

30 Schendelaar, Lutherse Kerkzegels, 19-20, 24. Ook 
andere nieuwe gemeenten keken naar oudere ze 
gels, zo is het Haarlernse zegel gemsplreerd door 
het Akense, id. 52. 

31 Een mooi voorbeeld daarvan is de gravure: Kort 
verhael uande Con/essie van Augsburg, By Za 
charias Webber, Boeckverkooper, lnde Huissit 
ten Steegh Amsterdam: A' 1650. Bron: Zacharias 
Webber, Kort Verhael uande Con/essie van Augs 
burg ... (1650) onderdeel van de collectie Doops 
gezinde Prenten aan de UvA, P00014927. Webber 
was een Amsterdarns kunstschilder en amateur 
theoloog. Zie ook Kooiman: 'Nederlandse Zinne 
penten . ', 693-694. 

32 Zie ook: G. VAN RIJN I C. VAN OMMEREN, Atlas Van 
Stalk, katalogus del' historie-, spot en zinnepren 
ten betrekkelijk de geschiedenis van Nederland 
('s-Gravenhage 1895-1933) tien delen + register, 
no. 234: gegraveerd door G. Rogg gegraveerd met 
adres van A. Schmidt. 

33 Kooiman: 'Nederlandse Zinnepenten .. .',690-692. 
Het origineel bevindt zich in de bibliotheek van 
de UvA te Amsterdam, signatuur: B: Prent-mag.: 
Pr. B 34. Deze was ten tijde van het schrijven 
van dit artikel niet beschikbaar. Reproductie in 
de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam. 
Foto: O.H.Th. Martens. Code ring G 058) 

34 De artikelen 22 tot en met 28. 
35 VAN RIjN I VAN OMMEREN, Atlas Van Stolk, no. 233 

en no. 234. 
36 De Wijs, VvL 56, 46 mrn, zilver, Amsterdam. Pen 

ningverzameling H.C. Donga. Foto: C. van den 
Berg. Codering MLvW G 159a G 159 b 
(H.C. Donga AC I 02a en AC I 02b) 

37 Onder andere de wapens van Saksen en Anhalt 
zijn daar te herkennen. 

38 M. Holtzhey Fec.Imedailleur), 62 mrn, zilver. Pen 
ningverzameling H.C. Donga. Foto: C. van den 
Berg. Codering MLvW G 160a G 160b ( H.C. 
Donga AC I 04a en AC I 04b) 

39 D.Van der Kellen, Dirks 330. zilver 46 mrn. Pen 
ningverzameling H.C. Donga. Foto: C. van den 
Berg. G 161a G 160b ( H.C. Donga AC 
I 06a en AC I 06b) 
De volledige titel is: Christelijke gezangen voor de 
Euang. Lutherse gemeeruen in het Koningrijk del' 
Nederlanden. cr. Visser, De Lutheranen in Neder 
land,126. 

41 Johannes Mathesius (1504-1565), theoloog, hij 
correspondeerde onder andere met Paul Eber en 
Philipp us Melanchthon. 

-tz Medailleur M.L. Pauw, 60 mm, brons, Koninklijke 
Begeer Voorschoten. Penningverzameling H.C. 
Donga.Foto's: C. van den Berg. Codering MLvW 
G 162a G 162b (H.C. Donga AC I lOa en AC I 
lOb) 

.u Andere kunstuitingen (naast de vrij continue 
stroom zwanen en Lutherrozen in de laatste paar 
eeuwen) vallen vaak sarnen met de aan Luther 
zelf gerelateerde herd en kingen, zoals geboorte 
en sterfjaar, aIsook met het herd en ken van het 
aanslaan van de stellingen. 

" S. Hiebsch en M.L. van Wijngaarden, Martin 
Luther: zijn leuen, zijn theologie (Kampen 2007), 
inleiding op de ilIustraties. 
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DE KLEINGEESTIGHEID VAN EEN 
GROOT GELEERDE 
Een nieuwe biografie van Hugo de Groot 

Paul H.A.M. Abels 

E en van de grootste lacunes in de 
Nederlandse historiografie is nog 
immer het ontbreken van een al 

lesomvattende studie van de Bestands 
twisten. Het theologische geschil tussen 
arminianen (remonstranten) en goma 
risten (contraremonstranten), dat nauw 
verweven raakte met diepe politieke te 
genstellingen en de jonge Republiek op de 
rand van een burgeroorlog bracht, heeft 
in de daaropvolgende vier eeuwen geleid 
tot een stortvloed aan detailstudies. Nog 
steeds hebben die vaak de vorm van een 
biografie, waarin het conflict bezien wordt 
vanuit het gezichtspunt van een van de 
vele hoofdrolspelers. Uiteraard kregen de 
belangrijkste politieke contrahenten zo'n 
levensbeschrijving. Zo is er de vijfdelige 
monumentale biografie van raadspensio 
naris Iohan van Oldenbarnevelt van J. den 
Tex en na lang wachten kreeg ook prins 
Maurits in 2000 zijn biograaf, in de per 
soon van A.Th. van Deursen. Ook aan di 
verse theologen en predikanten, zowel van 
remonstrantse als contraremonstrantse 
zijde, zijn in de loop der jaren monogra 
fieen gewijd. Te denken valt aan de biogra 
fieen van G.P. van Itterzon over Gomarus 
en van J.H. Maronier over Arminius. In 
dit genre zijn er verder onder meer ook 
het driedeJige werk van H.C. Rogge over 
Johannes Wtenbogaert en de verouderde 
stu die van H. Edema van der Tuuk over 
Synodevoorzitter Johannes Bogerman. 
Los van deze levensbeschrijvingen zijn 
de Bestandstwisten dikwijls ook op lokaal 
niveau uitvoerig aan de orde gekomen in 
diverse stedelijke reformatie- en stadsge 
schiedenissen en in studies over kerkelijke 
of politi eke gremia, zoals classes, synoden 
en provinciale staten. Ook vanuit kerkelijk 
perspectief is het conflict kundig beschre 
ven door A.Th. van Deursen in Bavianen 
en Slijkgeuzen. Van een synthese van al 
deze werken is het echter tot op heden he 
laas nooit gekomen. 

Weer een nieuwe, en zeker niet onbe 
langrijke, bouwsteen voor deze synthese 
he eft dit voorjaar het licht gezien in de 
vorm van een vuistdikke biografie van 

Hugo de Groot. Aan deze veelzijdige rechts 
geleerde en bestuurder zijn in het verleden 
reeds vele (deel)studies en levensbeschrij 
vingen gewijd, maar Henk Nellen is de 
eerste historicus die het he eft aangedurfd 
hem in al zijn facetten te portretteren. Hij 
doet dit met name aan de hand van de om 
vangrijke correspondentie van Grotius, die 
verspreid over de wereld bewaard wordt in 
maar liefst 120 verschillende collecties. Oat 
de biograaf tussen 1980 en 2001 een van 
de bezorgers is geweest van de uitgave van 
deze correspondentie, maakte hem bij uit 
stek gekwalificeerd voor deze taak. 

Zoals vrijwel elke biograaf heeft ook 
Nellen zichtbaar geworsteld met wat de 
Nijmeegse historicus Poelhekke ooit aan 
duidde als de altijd ruziende zusjes Chro 
nologie en Thematiek. Hoewel hij niet 
afwijkt van de klassieke en me est gekozen 
vorm bij een biografie, het chronologisch 
geordende levensverhaal, laat de auteur 
niet na de lezer in de inleiding al vooraf te 
attenderen op een thematische hoofdlijn 
in zijn verhaal, namelijk een vertroebelde 
driehoeksverhouding van de auteur met 
twee geleerde tijdgenoten, te weten Dani 
el Heinsius en Claude Saumaise. Als deze 
verhouding het centrale thema van het 
boek moet zijn, is de ondertitel van de bi 
ografie, "Een leven in strijd om de vrede" - 
nog afgezien van het kromme Nederlands 
- weinig gelukkig en zeker niet treffend 
gekozen. 

Met zijn preliminaire opmerkingen ver 
raadt Nellen een focus, die gedurende het 
hele boek dominant blijft en in sterke mate 
bepaald wordt door de bron die de auteur 
zelf het beste kent, namelijk de genoemde 
geleerdencorrespondentie. De lezer krijgt 
daardoor een weinig verhullende inkijk in 
de omgangsvormen, mores en naijver van 
zeer geleerde mannen uit de zeventiende 
eeuw, die zeker niet altijd in het voordeel 
van Grotius uitpakt. Tegelijk blijft hij met 
talrijke vragen zitten met betrekking tot de 
meer aardse activiteiten van de hoofdper 
soon, die niet of in veel mindere mate zijn 
neergeslagen in brieven. 
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Doordat Nellen zo sterk steunt op de 
correspondentie van Grotius, he eft hij 
hier en daar nadrukkelijk verzuimd actief 
op zoek te gaan naar controle-informatie 
en andere bronnen. De indruk bestaat dat 
hij weinig aanvullend archiefonderzoek 
heeft gedaan. Een voorbeeld is Grotius' 
mededeling dat hij aan de Delftse Latijnse 
school les kreeg van Phoebus Paulinus 
Schonovius. De merkwaardige - niet be 
staande - voomaam had al argwaan moe 
ten wekken en een blik in de lerarenlijst 
zou hebben geleerd dat er geen leraar 
met die naam aan deze school verbon 
den is geweest. Een ander voorbeeld is 
de typering van de uit Kampen verdreven 
remonstrantse predikant Assuerus Mat 
thisius, die Grotius in Hamburg onderdak 
verschafte. In het licht van Grotius' na 
drukkelijke vrijage met het socinianisme 
in deze jaren zou het voor de lezer zeer 
verhelderend zijn te vernernen dat deze 
een leerling van Vorstius was geweest. 
Eenzelfde bezwaar gaat ook op voor Mar 
tinus Ruarius: deze omstreden socini 
aanse theoloog duikt diverse keren op in 
het verhaal en de lezer had dan ook liever 
iets meer vernomen over het socianisme 
in het algemeen en Ruarius' achtergrond 
in het bijzonder. Een laatste blijk van Nel 
lens verzuim in dit opzicht is zijn mede 
deling dat Grotius zeer gemteresseerd zou 
zijn in Coomhert. De lezer moet dit voet 
stoots van hem aannemen, maar het blijkt 
verder nergens uit. 

Als we het bezwaar van een tamelijk 
eenzijdig brongebruik terzijde leggen, dan 
levert deze biografie tal van interessante 
inzichten op met betrekking tot het as 
pect dat vanuit kerkhistorisch oogpunt het 
meest interessant is in het levensverhaal 
van Hugo de Groot, namelijk zijn rol als 
auctor intellectualis van de religiepolitiek 
van Van Oldenbarnevelt. Onbelangrijk in 
het licht van Grotius' levensloop was deze 
rol allerminst: die rol he eft hem weliswaar 
net niet, gelijk zijn politieke baas, de kop 
gekost, maar wei zijn vrijheid. Met hulp van 
zijn vrouw, Maria van Reigersbergh, wist hij 
op spectaculaire wijze in de fameuze boe 
kenkist aan die beknelling te ontsnappen. 
Deze spectaculaire Houdini-act avant-Ia 
lettre leverde hem eeuwige roem op, die 
onlangs nog verbeeld werd door plaatsing 
van de boekenkist in de historische canon, 
maar destijds verspeelde hij daarmee voor 
goed zijn 'verbJijfsvergunning' in de Repu 
bliek. 

De religieuze Werdegang van Grotius 
komt dankzij Nellen uitvoerig aan de orde, 
waaruit duidelijk wordt dat de geleerde 
zijn leven lang het ideaal van kerkeJijke 
eenheid he eft gekoesterd. Daarbij heeft 
hij achtereenvolgens zijn heil gezocht bij 
het remonstrantisme, het socianisme en 
het katholicisme. Het eenheidsideaal Jijkt 
Grotius ontwikkeld te hebben in zijn con 
tacten met de door hem zeer gewaardeerde 
en gerespecteerde remonstrantse voorman 
Johannes Wttenbogaert. De door deze pre 
dikant voorgestane gematigdheid in de 
predestinatieleer om zo de toeloop van 
luthersen, doopsgezinden en katholieken 
naar de pubJieke kerk te versterken, werd 
door Grotius en zijn politieke 'baas' Iohan 
van Oldenbamevelt politiek vertaald in een 
streven naar een brede staatskerk. Beide 
politieke voormannen en hun remon 
strantse protegees zagen deze kerkpolitiek 
als een reele optie. Een prachtige illustratie 
hiervan is de rede die Grotius in Amster 
dam hield over de Bestandstwisten, waarin 
hij krachtig de suprematie van de staat over 
de kerk verdedigde en tolerantie binnen de 
bestaande publieke kerk verdedigde. Nel 
len noemt de creatie van een kerk op brede 
confessionele grondslag echter een illusie 
en ziet het als een bewijs voor de poJitieke 
naiviteit van zijn hoofdpersoon. Hij gaat 
daarbij echter voorbij aan het gegeven dat 
dit ideaal in een stad als Gouda wei dege 
lijk in verregaande mate was gerealiseerd, 
tot contraremonstrantse krachten van bui 
ten de stad met hulp van de sterke arm van 
Maurits hier op brute wijze een einde aan 
maakten. Niet voor niets durfde Maurits de 
bestuurders van deze stad pas als laatste 
(en niet Rotterdam, zoals Nellen abusie 
velijk stelt) van hun kussens te jagen, bang 
als hij was voor massale protesten. Ook in 
diverse andere steden hebben bestuurders, 
predikanten en grote groepen kerkgangers 
zo'n breed kerkbeeld gekoesterd en nage 
streefd, tot zij onder dreiging van geweld 
en druk van theocratische drijvers dit ide 
aal moesten laten varen (zo'n tweehonderd 
dominees werden in de Republiek van de 
preekstoel gejaagd). 

Het gaat dan ook zeker te ver om Grotius, 
in elk geval in deze fase van zijn leven, grote 
naiviteit in politicis aan te wrijven. Dat hij 
wei degelijk een politiek vooruitziende blik 
had, bewees Grotius in 1607, to en hij wees 
op de grote risico's van een bestand met de 
Spanjaarden. Volgens hem had de oorlog 
tot dan toe als bindmiddel in de samen- 
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leving gediend. Hij vreesde echter dat de 
wankele staatsconstitutie met haar grote 
volksinvloed in geval van een bestand mid 
delpuntvliedende krachten opeens vrij spel 
zou kunnen geven. Voorwaar een prognos 
tisch inzicht, dat niet als zodanig door Nel 
len wordt gesignaleerd en gewaardeerd. 
Dat Grotius tijdens zijn ballingschap tegen 
beter weten in onrealistisch bleef hopen op 
verzoening en realisatie van zijn oorspron 
kelijke idealen, doet aan deze constatering 
niets af. 

Met de wetsverzettingen door Maurits, 
de gevangenneming van de politieke lei 
ders, de executie van Van Oldenbarnevelt 
(over de rechtmatigheid waarvan Nellen 
geen eigen standpunt durft te formuleren) 
en de Synode van Dordrecht verdween 
het ideaal van de brede staatskerk voor 
lange tijd uit de Nederlandse politieke 
en kerkelijke realiteit, maar dus niet uit 
de geest van Grotius. Eenmaal ontsnapt 
en gevlucht naar het buitenland werd hij 
niet moe zijn idealen en zijn handelen te 
verklaren en te verdedigen, onder meer in 
zijn Verantwoordinghe uit 1621 en het ge 
schrift De Veri tate of Bewijs van den Waren 
Godsdienst (1622). Tijdens zijn verblijf in 
Hamburg zocht hij nadrukkelijk contact 
met socinianen, onder wie de eerderge 
noemde Ruarius. Deze stroming kenmerk 
te zich name door de ontkenning van de 
goddelijke drie-eenheid. De vraag dringt 
zich dan ook op wat Grotius, met zijn ker 
kelijke eenheidsidealen, te zoeken had bij 
deze in brede kring verketterde stroming. 
Nellen kan hiervoor blijkbaar ook geen be 
vredigende verklaring geven, maar haast 
zich te verzekeren dat Grotius in Hamburg 
zijn banden met het socianisme weliswaar 
heeft versterkt, doch deze leer zeker niet 
heeft aanvaard. Hij maakt echter niet dui 
delijk wat hij dan wei heeft gezocht in deze 
stroming. 

Het beeld van Grotius wordt naarmate 
de biografie vordert niet positiever. In 
contrast daarmee is het beeld dat de lezer 
krijgt van Grotius' vrouw Maria van Rei 
gersbergh. Zij is de ware heldin van het 
verhaal, een toonbeeld van dienstbaar 
heid en opofferingsgezindheid en tegelijk 
gezegend met praktisch inzicht (zie de 
door haar bedachte ontsnapping) en een 
zakelijke instelling (zij weet in tegenstel 
ling tot haar man met uitgevers wei tot za 
ken te komen). In alles bleef zij haar man 
steunen en trachtte zij waar zij maar kon 

zijn karakterologische tekortkomingen te 
compenseren of te neutraliseren. Man 
lief - uit de brieven tussen beiden spreekt 
voortdurend genegenheid - Hugo de 
Groot daarentegen is tot op het bot ver 
bitterd, voelt zich ondergewaardeerd en 
miskend en zit vol zelfmedelijden. Rond 
uit stuitend is de brief die hij schreef na 
het overlijden van zijn dochter. De strek 
king van dit epistel komt erop neer dat 
zij maar blij moest zijn dat haar tal van 
problemen door dit ontijdige overlijden 
bespaard waren gebleven, zoals het vin 
den van een goede wederpartij. Voor het 
overige etaleert hij in deze brief vooral 
zelfbeklag. Ook als dit schrijven wordt 
getypeerd als een voorbeeld van neostoi 
sche sublimatie van het verdriet over het 
verlies van een dochter, getuigt de combi 
natie met andere in de brief aangeroerde 
zaken toch van een groot gebrek aan in 
levingsvermogen. Ook Nellen moet in dit 
gedeelte van de biografie soms merkbaar 
moeite do en zijn irritatie over zijn hoofd 
persoon te onderdrukken. Dat gaat ook op 
voor de opstelling van Grotius in zijn con 
tacten met geleerde collega's, die dikwijls 
getuigt van benepenheid en kleingeestig 
heid. Maar op andere plekken vereenzel 
vigt Nellen zich soms al te zeer met zijn 
hoofdpersoon, zoals in deze merkwaardi 
ge verzuchting : "Het zal voor Grotius een 
hele opluchting zijn geweest dat (de jonge 
student) Van Bommel kort daarop stierf", 
Al met allaat de auteur echter tussen de 
regels door merken dat hij Grotius een be 
nepen karakter toedicht. Expliciet maakt 
hij dat echter niet, want de biograaf he eft 
het helaas niet aangedurfd om in een 
slotbeschouwing een scherpe karaktero 
logische schets te geven van zijn hoofd 
persoon. En daar rekent de lezer van een 
biografie toch bij uitstek op. 

Het ontbreken van deze finishing touch 
is echter niet aileen toe te schrijven aan de 
auteur. Bij een goede redactie van het boek 
zou dit bezwaar zeker zijn gesignaleerd. In 
dat geval zou de auteur ook zijn behoed 
voor slordig taalgebruik (eerste begin, het 
pleit beslissen, voordeel wist te puren, 
gehandhaafd blijven, rep uta tie kreeg een 
bluts, op pensioen gaan, te alle(n) tijde), 
het gebruik van neologismen (inburge 
ring), volstrekt misplaatste uitwijdingen 
(over Voskuils Beerta - sic! - of het volks 
verhaal over het omslaan van de bladzijde 
van het Erasmusstandbeeld) en geforceer 
de pogingen tot vlotschrijverij ("Reigers- 
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bergh greep deze gelegenheid fluks bij de 
haren" of "Maar de medaille had ook een 
donkere keerzijde", Als we de uitgever toch 
een veeg uit de pan geven, dan mag ook 
niet onvermeld blijven dat de drukkwa 
lite it van de afbeeldingen abominabel is, 
dat de plaatsing van kleurenafbeeldingen 
tussen de voetnoten een affront aan de le 
zers is en dat een aparte bijlage met een 
opgave van geschriften van Grotius node 
gemist wordt. 

Maar laten we niet afsluiten in mineur. 
Hoewel Nellen overduidelijk meer thuis is 
in de vroegmoderne geleerdencorrespon 
dentie dan in de politiek-religieuze constel 
latie van de Republiek van die tijd, is hij er 
toch in geslaagd ook de grate betekenis van 
Gratius voor het Bestandsconflict helder 
voor het voetlicht te brengen. De waarde 
van deze passages liggen daarbij vooral in 
de uitlichting van de politiek-religieuze op 
vattingen van de geleerde en wat minder in 
een analyse van zijn politieke handelen. Dat 
de auteur wat dat betreft de wereldvreemd 
heid van Grotius deelt, blijkt uit een merk 
waardige stelling aan het eind van het boek. 
Grotius had in een tijd waarin scheiding van 
kerk en staat een ongekende oplossing was, 
zich volgens Nellen beter neer hebben kun 
nen leggen bij de beperkingen van de staats 
macht in plaats van de controverse aan te 
wakkeren of op te rakelen ten koste van de 
eigen gemoedsrust, werkkracht en reputa 
tie. Hier spreekt de kamergeleerde die liever 
veilig achter zijn bureau blijft en met de pen 
strijdt, dan zijn idealen najaagt in de hitte 
van de politieke actualiteit. Met deze biogra 
fie van Grotius is de behoefte aan integrale 
analyse van de Bestandstwisten aileen nog 
maar sterker geworden. 

N.a.v. Henk Nellen, Hugo de Groot. Een 
Leven in strijd am de vrede 1583-1645. Uit 
geverij Balans Amsterdam 2007 (ISBN 978 
9050188340), €45,- 

TNK JG.lO (2007) 89 



BOEK~EN lEU W S 

Besprekingen 

• G. J. van Dam, Vaar kerk en mensenwereld. 
De priesteropleiding van de minderbroe 
ders-jranciscanen in Nederland 1853-1967, 
Nijmegen [uitgave in eigen beheer; P. Schel 
straeteweg 11, 6525 SZ Nijmegen] 2006 - 350 
p. - ISBN-I0; 90-9020370-2; ISBN-13; 978- 
90-9020370-6. 

Op 9 mei 2006 verdedigde in Nijmegen 
de to en 74-jarige pedagoog Ger van Dam 
zijn studie over de minderbroeders-francis 
canen in Nederland in de jaren 1853-1967. 
Promotor was de kerkhistoricus Peter Nis 
sen, die de taak van de in 2003 overleden Jan 
Roes had overgenomen. De auteur plaatst in 
de eerste drie hoofdstukken de historische 
ontwikkeling van de orde in Nederland en 
de ambtsopleiding bij elkaar: 1853-ca. 1890 
(herstel van het franciscaans ordesleven); 
ca. 1890-ca. 1925 (een oude orde in een mo 
derne tijd): ca. 1925-1967 (consolidatie en 
bloei), In een vierde hoofdstuk bespreekt 
hij de studieprogramma's van filosofie en 
theologie; een vijfde hoofdstuk is gewijd 
aan overleg en besluitvorming in de jaren 
1950-1967 omtrent de toekomst van de ei 
gen grootseminarieopleiding. Een zesde 
hoofdstuk geeft een zeer summiere vergelij 
king met priesteropleidingen van andere re 
guliere geestelijken (helaas niet met die van 
de seculiere geestelijkheid!). Een uitvoerige 
nabeschouwing en bijlagen met studiepro 
gramma's en met de namen en functies van 
rectoren en docenten sluiten het boek af. 
Het beste van dit boek is naar mijn smaak 

gelegen in de hoofdstukken 4 en 5: de be 
schrijving van de studieprogramma's en de 
discussie over de opleiding in eigen kring. 
Het boek als geheel is de beantwoording van 
dertien deelvragen vanuit een didactisch 
model en verder bevat het boek veel erom 
heen, ook al wordt dat 'veel' slechts even 
aangestipt. OpmerkeJijk is dat Van Dam met 
een zekere eigenzinnigheid - tegen het gril 
lige aan - tussendoor of in voetnoten tal van 
kleine, soms wei erg persoonlijk gekleurde 
opmerkingen strooit. Van Dam zegt het 
geheel vanuit een collectief-pedagogische 
benadering, het Bildungsaspect, te schet 
sen. Maar men ziet dat hij eigenlijk willaten 
zien hoe de wetenschappelijke aspecten in 
de deze ordesprovincie wil benadrukken, 
terwijl de orde ook veel zielzorgers he eft 
voortgebracht, die in dit boek buiten de 

boot vallen. Symptornatisch is eveneens de 
beschrijving van klein- en grootseminaries: 
bij de eerste groep blijven de namen be 
perkt tot rectoren en directeuren, terwijl van 
grootseminaries zo veel mogelijk docenten 
aangehaald en vanuit het gezichtspunt van 
de auteur getypeerd worden. Er zijn diverse 
onjuistheden in geografie (bijvoorbeeld in 
de tabel op biz. 135-136 zes keer), verkeerde 
citaties (ik wijs slechts op W.H. van de Pol, 
die in dit boek drie van de vier keer M. van 
der Pol heet) en te veel typfouten. Ook al is 
er geen handelseditie, toch hadden wellicht 
promotor en manuscriptcornmissie de au 
teur vooraf nog voor fouten en stilistische 
onvolkomenheden kunnen en moeten be 
hoeden. (Guus Bary). 

• M. Lindeijer S.J. (red), De weg van de pel 
grim. Iezuieten en hun spiritualiteit, Kam 
pen [Ten Havel 2006 - 224 p. - ISBN 90-259- 
5706-4 - € 17,90. 
Deze zeer lezenswaardige bundel is ge 

schreven door elf Nederlandse en een Bel 
gische jezuiet en verhaalt niet alleen over de 
spiritualiteit van de jezuieten, zoals de titel 
doet vermoeden, maar beschrijft in hoofd 
Jijnen ook de geschiedenis van de Gezellen 
van Iezus in Nederland, vanaf de jaren 1540. 
Daarnaast is er, voornamelijk in het tweede 
hoofdstuk, aandacht voor de historie van de 
Orde in internationaal perspectief. Groei, 
vervolging, opheffing en herstellijken daar 
in de sleutelwoorden te zijn. Zo lezen we 
dat in de grondwet van Noorwegen enige 
tijd bepalingen waren opgenomen die ex 
pliciet waren gericht tegen de jezuietenl (p. 
50). Welke andere religieuze orde kan zich 
daarop beroepen? 

De hoofdstukken zijn overzichtelijk op 
gebouwd en doordat de auteurs vaak hun 
eigen verhaal vertellen, zonder naar elkaar 
te verwijzen, kunnen de hoofdstukken pri 
ma los van elkaar gelezen worden. Wei is het 
jammer dat de publicatie geen index kent 
om enkele kernbegrippen of namen snel op 
te zaeken. 

Het hart van de publicatie vormt het 
vierde hoofdstuk waarin de spiritualiteit van 
de jezuieten centraal staat. De lezer krijgt 
hierin een goede indruk wat de ignatiaanse 
spiritualiteit precies inhoudt, hoe de Gees 
telijke Oefeningen en de Constituties van de 
Societeit zich tot elkaar verhouden en hoe 
iemand die heden ten dage besluit in te tre- 
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den, gevormd wordt tot jezuiet: De weg van 
de pelgrim. 

Ooit zei een bekende Engelse jezuiet: 
'de priesterwijding is een mooie bekroning 
van een lang leven als jezuiet.' De passage is 
karakteriserend voor de lange vormings- en 
studietijd die de jezuiet moet ondergaan als 
hij eenmaal heeft besloten om in te treden. 
Mede door de afname van het aantal novi 
cen en de vergrijzing hebben verschillende 
jezuietenprovincies besloten hun krachten 
te bundelen en internationale opleidings 
huizen te starten, ook Nederland doet daar 
aan mee. Zo is het noviciaat voor West - Euro 
pa gevestigd in Birmingham en kunnen de 
scholastieken, zij die in opleiding zijn, voor 
theologie en filosofie terecht in Rome, Lon 
den en Parijs. Daarnaast zijn er nog enkele 
aparte opleidingscentra waar men aileen 
filosofie oftheologie kan studeren. 

Nadat men zijn opleiding heeft voltooid, 
staat de wereld voor hem open waarin hij 
aan de slag kan als op de 'akker van de Heer'. 
Was het in de eerste helft van de 20ste eeuw 
vooral het college-, retraite-, en weten 
schapswerk in Nederland zelf dat hen bezig 
hield (de Indonesische missie uitgezon 
derd), tegenwoordig is het werkterrein veel 
internationaler, waarbij de nadruk ligt op 
vluchtelingenhulp (Jesuit Refugee Service), 
interreligieuze dialoog, studie, reflectie en 
het werken aan sociale gerechtigheid. De 
Societeit lijkt zich te hebben aangepast aan 
de noden van deze tijd, maar de grondhou 
ding blijft hetzelfde: Ad maio rem Dei Glo 
riam. (Joep van Gennip). 

• J. de Niet, Ziekentroosters op de pastorale 
markt, 1550-1880, Rotterdam [Erasmus Pu 
blishing] 2006 - 291 p. - ISBN 90-5235-184-8 
- € 27,50. 

Krankbezoekers ofwel ziekentroosters 
hebben in de calvinistische traditie van ons 
land meer dan drie eeuwen een eigen rol 
gespeeld. Het proefschrift van De Niet over 
deze functionarissen past in de lijn van het 
historisch onderzoek, zoals die aan de lette 
renfaculteit van de Vrije Universiteit in Am 
sterdam bij de hoogleraren Fred van Lieburg 
en Willem Frijhoff beoefend wordt. Het on 
derzoeksconcept betreft de pastorale markt, 
gedefinieerd als een interactief geheel van 
de vraag naar en het aanbod van pastorale 
diensten. De vraag naar pastorale huIpverle 
ning wordt in verb and gebracht met het be 
schikbare aanbod van kerkelijke zijde. Op de 
tweede plaats is er het marktbegrip, verbon 
den aan de plaats van religie in het publieke 
domein. Keuzes die gelovigen maken han- 

gen nauw samen met de politieke en cul 
turele context. Daarbij is er een afbakening 
van de ziekentroosters als beroepsgroep 
met eigen taken die voordien, in het begin 
der reformatie, vaak een onderdeel vorm 
den van het werk der predikanten, ouderlin 
gen en diakenen. Op de derde plaats werkt 
de auteur exemplarisch: om recht te do en 
aan de lokale verscheidenheid selecteert 
en verantwoordt hij waarom hij drie steden 
uitkiest: Amsterdam, Leiden en Deventer. 
Voor het onderzoek naar de ziekentroosters 
zijn diverse seriele bronnen gebruikt: de ge 
reformeerde kerkenraadsacta, de resoluties 
van de stadsbesturen en de rekeningen van 
de beheerders van geestelijke goederen of 
kerkvoogdijen. 
In de eerste vier van dit uit acht hoofd 

stukken bestaand werk beschrijft De Niet de 
hoofdlijnen van de ziekentrooster als ver 
schijnsel in de samenleving. Gemspireerd 
door de ervaringen in Londen en Emden 
kwamen na 1572 bij de opbouw van de ge 
reformeerde kerken in de Nederlanden er 
betaalde functionarissen ter ondersteuning 
van de predikanten, zowel te land (en dan 
vooral in de steden) als op zee. In het twee 
de hoofdstuk, dat eindigt met het jaar 1795, 
worden ziekentroosters als stedelijke amb 
tenaren nader beschouwd. De auteur gaat in 
op hun bevoegdheden, aanstelling, de voor 
hen geldende kerkelijke tucht, de betaling 
als stadsambtenaar, pensionering. Vooral in 
tijden van pest en bij publieke instellingen 
zoals gasthuizen vervullen ziekentroosters 
een speciale rol. Het aantal ziekentroos 
ters groeit in de zeventiende eeuw in Am 
sterdam van drie naar acht, in Leiden van 
twee naar vijf, in Deventer blijft het aantal 
op twee staan. In het derde hoofdstuk komt 
de korte periode 1795-1815 aan de orde, een 
tijd waarin de voormalige stadsambtenaren 
kerkelijke werkers worden. Vanaf 1816 ko 
men de instellingen van weldadigheid op 
en vindt er een transformatie plaats van zie 
kentroosters naar godsdienstonderwijzers 
plaats (hoofdstuk 4). Het chronologisch ein 
de van dit boek vormt het jaar 1880, omdat 
er dan een geheel nieuwe situatie ontstaat 
waarbij de ziekentroosters als afzonderlijke 
instelling verdwijnen en in andere vormen 
gecontinueerd worden. 
In de hoofdstukken vijf tot en met acht 

behandelt de auteur de ziekentrooster van 
uit diverse sectoren van de pastorale markt. 
Vanuit sociaal-wetenschappelijk invalshoek 
wordt een profiel van de ziekentroosters op 
gemaakt: hun positie binnen de sociale stra 
tificatie, beloning en welstand, scholing en 

TNK JG.lO (2007) 91 



vorming, de ontwikkeling van de kerkelijke 
beroepsgroep, de mobiliteit en ten slotte een 
aantal beelden en zelfbeelden. Omdat de 
predikanten de zorg voor gewone gelovigen 
en armen overlieten aan de ziekentroosters 
en zij zelf zich richtten naar de meer welge 
stelden, kregen de ziekentroosters een eigen 
functie. Pas in de negentiende eeuw bekom 
merden predikanten zich om het heil van 
iedere gelovige en werd de beroepsgroep 
van ziekentroosters overbodig. In hoofdstuk 
6 - specifiek van belang voor theologen en 
kerkelijke werkers - wordt de ziekentrooster 
in de context van het pastoraat geschetst. De 
mogelijkheden, verwachtingen en de strate 
gieen (een benadering die kenmerkend is 
voor de vakgroep van de gepromoveerde !) 
worden onderzocht. Het volgend hoofdstuk 
betreft het ziekenbezoek in de praktijk en 
de daarbij optredende problemen; het gaat 
hier om de wijze waarop het bezoek moest 
geschieden (de opgelegde orde) , de frequen 
tie en duur en van bezoeken (liever vaker en 
kort). Het laatste hoofdstuk van het boek 
gaat over de rol bij ter dood veroordeelden 
en gevangenen. Vertroosting, vermaning en 
onderwijs gaan hand in hand. 

In de slotbeschouwing laat De Niet nog 
eens de grote lijn passeren: de in de periode 
van de publieke kerk aanvankelijk door de 
stedelijke overheid aangestelde en betaalde 
ziekentroosters krijgen langzamerhand - en 
na 1795 definitief - een kerkelijke functie, 
in het Reglement van 1816 opgenomen als 
godsdienstonderwijzer met bijzondere op 
dracht. Geldwerving was inmiddels nood 
zaak voor de kerken om de aangeboden 
diensten in stand te houden. 
Het is plausibel en legitiem historisch on 

derzoek te verrichten volgens een bepaald 
- wetenschappelijk - model, omdat langs die 
weg mogelijke bevindingen kunnen worden 
opgespoord, die bij een louter descriptieve 
aanpak niet zouden worden gevonden. Mij 
trof in dit boek die gedeelten die gaan over 
de eisen aan ziekentroosters: niet aileen 
moest hij lidmaat moest zijn van de gere 
formeerde kerk, maar ook aan bepaalde 
intellectuele eisen voldoen. De kerkenraad 
behield bij hun aanstelling nog een soort ve 
torecht door de examinering van de kandi 
daat-ziekentrooster, Een andere opvailend 
heid yond ik de verschillen tussen de drie 
onderzochte steden; deze lagen op het vlak 
van de verhoudingen tussen bevoegdheden 
(stedelijke overheid, ouderlingen, kerken 
raad of Commissie van Toezicht) en de vrij 
heden die bijvoorbeeld niet-gereformeer 
den kregen, onder andere in gasthuizen. 

Na 1795 moesten de verschillende kerken, 
ook de gereformeerde, zelf zorg dragen voor 
de ziekentroosters. In gasthuizen waren de 
problemen het grootst, met name ook door 
de in de sarnenleving groeiende tegenstel 
ling tussen protestant en rooms-katholiek. 
Naast lof voor dit onderzoeksresultaat 

heb ik enkele kritische opmerkingen. De 
belangrijkste daarvan geldt de titel van het 
boek en de daarmee samenhangende com 
positie. De titel is te kort en de datering zou 
meer bij de Nederlandse situatie aangepast 
kunnen worden. Beter ware te vermelden: 
op de pastorale markt in Nederland of in 
de ondertitel: een analyse van hun ambt en 
positie in Amsterdam, Leiden en Deventer 
in Nederlandse context, en als jaartailen 
te vermelden: ca. 1570-ca. 1880. De auteur 
richt zich immers op het huidige Neder 
land. De relatief korte beschrijving van de 
eerste ziekentroosters in vluchtelingenge 
meenten in Londen en Emden kan ik niet 
anders zien dan een inleiding op het corpus 
van het boek, dat over Nederland gaat. Een 
tweede punt van kritiek is dat ik in elit boek 
een plaatsnamenregister mis. Ondanks het 
feit dat de voornaamste plaatsen van on 
derzoek de drie genoemde steden betreffen, 
verschaft de auteur in diverse hoofdstukken 
ook informatie over ziekentroosters buiten 
deze steden, vooral bekend via de literatuur 
of mondelinge mededelingen van deskun 
digen. Vraagt men zich af of de auteur ook 
iets zegt over bijvoorbeeld ziekentroosters 
in Gouda, Groningen of Zutphen, dan moet 
men daar bevestigend op beantwoorden, 
maar de lezer of historisch onderzoeker 
ontbeert nu een handige verwijzing. (Guus 
Bary). 

• J. Exalto, Wandelende bijbels. Pietistische 
leescultuur in Nederland 1830-1960, Zoe 
termeer [Boekencentrum UitgeversJ 2006 
-155p. - ISBN 97-890-2114-1275 - € 12,50. 
In Wandelende bijbels onderzoekt John 

Exalto aan de hand van tien 'spirituele bio 
grafieen en autobiografieen' de bevindelijk 
gereformeerde leescuItuur tussen 1830 en 
1960. Vanaf ongeveer 1830 kende Nederland 
immers een 'separate drukpers' voor oude 
(herdrukken) en nieuwe 'pietistica' (26). In 
navolging van o.a. A. Pettegree benadert 
Exalto deze leescultuur vanuit de mediage 
schiedenis en betrekt hij het gelezene op het 
bredere communicatiecircuit waarvan het 
dee I uitmaakte: het 'spreken, zingen, voor 
lezen en discussieren over het gelezene [. .. J 
het beeld, het handschrift en de briefwisse 
ling.' 
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Wandelende bijbels is een lezenswaar 
dig boek waarin vooral de representativiteit 
van de tien gebruikte bronnen problemen 
oplevert - of misschien beter gezegd het 
feit dat Exalto die representativiteit amper 
problematiseert. Hij doet dat wei in zijn 
slotbeschouwing (142) maar de relative 
ring die dat betekent was ook eerder in het 
boek op zijn plaats geweest. Zo klinkt in 
een bewering als 'Het blijkt nergens dat het 
[bekeringsldiscours als een knellend juk is 
ervaren' (134) een mate van stelligheid door 
die geen recht doet aan de beperkte keuze 
aan (autojbiografieen, Wanneer Exalto op 
merkt dat in een bepaalde briefwisseling 
slechts eenmaal sprake is van 'een gekregen 
tekst' en dan schrijft: 'mogelijk werden in het 
alledaagse leven minder teksten ontvangen 
dan de bekeringsgeschiedenissen suggere 
ren' (62), zien we hoe hij zelf worstelt met 
de representativiteit van zijn materiaal. Zou 
hij niet een ander beeld van de pietistische 
leescultuur gekregen hebben als hij niet van 
bekeringsgeschiedenissen was uitgegaan 
maar van (bijvoorbeeld) tien of meer brief 
wisselingen? Ook geeft de auteur aan dat 
de schrijvers meer gelezen hebben dan hun 
levensverhalen suggereren: 'Ze vermeldden 
hun lectuur alleen als er troost uit werd ge 
put, en ook dan niet altijd' (89). Zou het niet 
kunnen dat zij vooral die lectuur vermeld 
den die in de pietistische cultuur een hoge 
status had? Dat zou verklaren waarom zij de 
'oudvaders' zoveel no emden. 

AI met al is dit soort observaties natuur 
lijk erg zinnig en Exalto geeft er heel wat ten 
beste in Wandelende bijbels. Vaak relative 
ren ze bepaalde vanzelfsprekendheden in 
bevindelijk gereformeerde kring, zoals wan 
neer Exalto stelt dat de meeste van Gods 
wege 'ontvangen' (dus invallende) teksten 
'niet onwaarschijnlijk kort tevoren in de bij 
bel gelezen waren' (60). Waaraan de auteur 
de precisering 'kort' ontieent, blijft echter 
onduidelijk. Een echte wandelende bijbel 
heeft een groot deel van de Schrift paraat, 
ook delen die hij of zij wat langer geleden 
gelezen he eft, zou ik denken. Op tenmin 
ste een andere plaats in het boek ontbreekt 
eveneens het bewijs bij een observatie die 
- met bewijs - erg interessant zou zijn: bij 
de bewering op biz. 137 dat de bekerings 
geschiedenissen eerst 'talloze malen' door 
verteld zullen zijn alvorens ze opgeschre 
yen werden. En een conclusie als 'God zelf 
moest hun geloof bevestigen door wonde 
ren, uitreddingen, Godsspraken en openba 
ringen' (53) klinkt rnij ook weer erg stellig in 
de oren. In het licht van de relativering die 

Exalto hierop laat volgen, had hij deze regel 
m.i. toch anders moeten formuleren. 

In de eerste honderd bladzijden van Wan 
delende bijbels passeert veel bekends de re 
vue. Het wordt in een net iets ander daglicht 
gesteld dan men dat gewoon is in de eigen 
bevindelijk gereformeerde geschiedschrij 
ving en dat op zich is waardevol genoeg. 
Vanaf biz. 101 wordt het, voor mij althans, 
een ander boek. Exalto plaatst in het laatste 
gedeelte de pietistische leescultuur in de tra 
ditie van de 'Iectio spiritualis' die zich vanuit 
de meditatieve levenspraktijk van de kloos 
ters vanaf de elfde eeuw ontwikkelde en die 
intensief beoefend werd in de beweging van 
de Moderne Devotie. Onder meer via Tho 
mas a Kempis kwam de lectio spiritualis in 
het protestantisme terecht. Ze kreeg vooral 
gestalte in het gezin, dat als kleine kerk werd 
beschouwd. Vader en zoon A Brakel speel 
den hierin een rol, de zoon met name bij de 
'terugkeer tot de naar binnen gekeerde rnid 
deleeuwse'devotio" (107). 

Na deze lijn getrokken te hebben, doet 
Exalto weer enkele (naar mijn smaak) erg 
stellige uitspraken: 'De lectio spiritualis 
genereerde in het pietisme diverse soor 
ten teksten: egodocumenten, dagboeken, 
rapiaria, briefwisselingen, overgeschreven 
bijbels en andere devotionalia, tijdens het 
gehoor opgeschreven catechisaties en pre 
ken' (1l0). 'Het leesgedrag van de negen 
tiende- en twintigste-eeuwse pietisten is 
diepgaand beinvloed door de meditatieve 
levenspraktijk en de daarmee gepaard gaan 
de lectio spiritualis' (1l1). Daarna voigt nog 
een interessante beschouwing over kerk en 
gezelschap als vormen van pietistische soci 
abiliteit (128-137). Het boek sluit af met een 
personenregister (151-155). 

Exalto laat overigens merken een man 
van 'boven de rivieren' te zijn wanneer hij in 
verb and met een evacuatie uit Vlissingen in 
de herfst van 1944 de 'hongerwinter' noemt 
(1l4). Vlissingen werd in de eerste week van 
november 1944 bevrijd - nadien was evacu 
atie naar het hongerende niet-bevrijde Hoi 
land onmogelijk, terwijl in de vroege herfst 
de komende hongerwinter nog niet was te 
voorzien en men algemeen verwachtte dan 
allang bevrijd te zullen zijn. (Jan Zwemer). 

Signalementen 

• P. Bertrand (red.), Zintuigen in de Mid 
deleeuuien [ = themanummer Madoc. Tijd 
schrift over de Middeleeuioen, 20 (2006) aft. 
4], Hilversum [Verlorenj 2006 - 96 p. - ISBN 
978-90-6550-939-0 - € 8. 

TNK JG.IO (2007) 93 



Voelen, ruiken, zien, horen en proeven: 
negen bijdragen over deze vijf zintuigen 
zijn te vinden in een themanummer van 
het tijdschrift Madoc. In het verband met de 
kerk in de middeleeuwen no em ik hier twee 
artikelen met name. Vooreerst de bijdrage 
van Justin Kroesen: 'Pour voir Dieu en pas 
santo Het zien van de hostie in de late Mid 
deleeuwen'. We hebben te maken met een 
vorm van lijdensdevotie, die zijn weerslag 
heeft gehad op de uitwendige kerkinrichting 
zoals koorafscheiding (koorhek, doksaal) en 
sacramentshuisje (sacramentstoren). Muse 
umconservator Casper Staal bespreekt in 'De 
geurende kerk' de ontwikkeling van het ritu 
ele gebruik van het branden van wierook en 
het aanbrengen van heilige olien, het chris 
rna. Afbeeldingen van een wierookscheepje 
of wierookvat ornlijsten zijn verhaal. In an 
dere bijdragen treft men de relatie met reli 
gie meer verspreid aan: waarom raakt men 
een reliek aan? Waarom associeert men hels 
kabaal met een knallende hel? In de visie van 
de Kerk was ieder zintuiglijk genot verdacht: 
aanraking kan tot ontucht leiden, ZO ook 
proeven tot gulzigheid (volgens de domini 
caan meester Dire van Delf een hoofdzonde 
!). Het themanummer wordt gelardeerd met 
korte teksten, afkomstig uit Oudfriese boete 
registers, die gaan over het toebrengen van 
schade aan of van functieverlies van zintui 
gen. (Guus Bary). 

• P. H. A. M. Abels (red.), Erasmus en Gouda [ 
= themanummer van Tidinge van Die Goude, 
het Tijdschrift van de Historische Vereniging 
die Goude, 24 (2006), afl. 3], Gouda [Uitgave 
van de Historische Vereniging 'Die Goude'] 
2006-116p. - € 3,50 (nietleden), te bestellen 
bij: Historische Vereniging die Goude. Secre 
tariaat : Postbus 307, 2800 AH Gouda. 
Dat er nog steeds een concurrentiestrijd 

bestaat tussen Rotterdam en Gouda als het 
aankomt op de humanistische geleerde 
Erasmus (1469-1536) blijkt uit dit nummer. 
Het nummer gaat hoofdzakelijk over de nog 
'onopgeloste' raadsels tussen Erasmus en 
Gouda. Zo blijkt dat Erasmus verwekt is in 
Gouda, maar dat zijn geboorte in de nacht 
van 27 op 28 oktober 1469 in Rotterdam, 
Gouda of ergens onderweg tussen beide 
steden heeft plaatsgevonden, aldus de tijd 
lijn van Eramus in de publicatie. Op zich is 
deze competentiestrijd tussen Rotterdam 
en Gouda logisch, want wie wi! niet een 
zo veelzijdig geleerde tot zijn 'patroon' en 
stadsgenoot kennen? 

Tien experts laten in afzonderlijke bijdra 
gen hun licht schijnen op verschillende as- 

pecten van zijn leven in Gouda, waaronder 
zijn schoolgang en zijn intrede in het kloos 
ter Stein (tussen Gouda en Haastrecht). Deze 
artikelen worden her en der voorzien van 
interessante achtergrondinformatie over 
zijn leven, bijeengebracht in aparte tekstjes 
door Nico Habermehl. Ook de illustraties (in 
zwart-wit) zijn goed verzorgd en op toepas 
selijke plaatsen ingevoegd. Nu is Rotterdam 
weer aan zet. (Joep van Gennip). 

• C. Caspers en P.J. Margry, Identiteiten spiri 
tualiteit van de Amsterdamse Stille Omgang, 
Hilversum [Verloren] 2006 - 96 p. - ISBN 90- 
6550-909-7 - € 10. 

De Stille Omgang in Amsterdam is een 
herdenking en eerbetoon aan het Sacrament 
van Mirakel uit 1345. In de Kalverstraat vond 
volgens de overlevering het wonder met de 
hostie plaats: na het nuttigen van de hostie 
door een zieke man, braakte hij; het braak 
sel werd in de brandende haard geworpen, 
maar de hostie bleef onbeschadigd door het 
vuur; dit herhaalde zich tot drie keer toe. 
Men zag dit als een wonder en het huis werd 
verbouwd tot de kapel van de Heilige Stede. 
Tot 1578 kwamen er vele bedevaartgangers 
uit de Nederlanden. Vanaf 1881 werd de 
route van de oude processies in 'stille om 
gang' nagelopen, een gebruik dat tot 1960 
herhaald is, nadien in onbruik raakte, maar 
momenteel weer in de belangstelling staat. 

Ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan 
van de Amsterdamse Stille Omgang, voor 
jaar 2006, is een klein, fraai geillustreerd 
boek verschenen, over de geschiedenis en 
betekenis van het ritueel. Caspers bespreekt 
dit ritueel in de context van de eucharisti 
sche vroornheid in de middeleeuwen. On 
der invloed van de Moderne Devotie (de be 
kering van Geert Grote en het bekende boek 
van Thomas van Kempen over de Navolging 
van Christus) ontstond in die tijd een vurig 
verlangen naar de communie als goddelijk 
voedsel. 
In de tijd van de Republiek werd de toen 

binnenkerkelijke liturgie van de Mirakel 
cultus een typisch Noordnederlands alter 
natief voor processies, door Margry in zijn 
bijdrage getypeerd als een vorm van accom 
modatiekatholicisme. De 'revival' van om 
gang en ommegangen in de negentiende 
en twintigste eeuw laat zien dat de katho 
lieken dan de schaamte voorbij zijn. Ook 
de lijn naar hedendaagse stille tochten als 
herdenking of naar aanleiding van zinloos 
geweld is duidelijk aanwijsbaar. In Amster 
dam heeft de Stille Omgang oecumenische 
en maatschappelijke trekken gekregen. Dit 
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alles verleidt de auteur tot de uitspraak dat 
het omgangsritueel een uiting is van Ne 
derlandse identiteit en een vorm van civil 
religion, 'publieke godsdienst'. Een bijlage in 
dit boek bevat een korte beschrijving van elf 
Stille Omgangen, van Leeuwarden tot Breda 
en van Alkmaar tot Meerssen. Het boek is 
goed gedocumenteerd. (Guus Bary). 

• J. Willemsen, Nederlandse missionarissen 
en hun missiegebieden, Nijmegen [Katholiek 
Documentatie Centrum] 2006, 2 dln - 222 p. 
+ 221 p. - ISBN-I0 90-70504-7l-5 resp. 90- 
70504-72-3; ISBN-13 978-70504-7l-7 resp. 
978-70504-72-4 - € 25 (2 din) 

Bij het Katholiek Documentatie Cen 
trum (KDC) in Nijmegen is eind 2006 een 
tweedelige publicatie verschenen van oud 
medewerker Jan Willemsen, Nederlandse 
missionarissen en hun missiegebieden. Op 
basis van sinds 1976 verzameld materiaal 
rond interviews met missionarissen en 
missiewerkers heeft de auteur vele gege 
yens gesystematiseerd en tot een tweede 
lig naslagwerk gebundeld. Deel I heeft als 
ondertitel: Orden, congregaties en missieor 
ganisaties. Voor deel II is de ondertitel Mis 
siegebieden van de Nederlandse missiona 
rissen gereserveerd. 

In deel I treft men een indeling per orde, 
congregatie, missieorganisatie of seculiere 
instituut aan: behalve een typering van elke 
groepering worden de missiegebieden ge 
noemd waar Nederlanders werkzaam zijn 
(geweest); er is bovendien per groepering 
een lijstje van tijdschriften en literatuur. 
Achterin dee I I vindt men nog een zeer uit 
gebreide literatuurlijst over de missie (biz. 
197 -222). Deel II is opgezet per land en daar 
binnen per bisdom; vermeld worden onder 
meer de (aarts)bisschoppen en de groepen 
Nederlandse missionarissen. In totaal tach 
tig landen worden in dit deel besproken. In 
nog eens zestien andere landen of gebieden 
- tot zelfs de FaIklandeilanden toe - zijn 
Nederlanders als missionaris werkzaam ge 
weest, maar omdat door het KDC geen mis 
sionarissen uit die landen geinterviewd zijn, 
ontbreken ook die landen in dit dee!. Het 
gaat weliswaar om een bescheiden aantal 
missionarissen, maar helaas kent dit tweede 
deel dus een kleine restrictie. 
Hoewel velen de weg om gegevens op te 

sporen via internet gevonden hebben, is dit 
boek - meer dan 440 bladzijden ! - zeer han 
dig documentatiemateriaaI voor onderzoe 
kers en liefhebbers. Talrijke steekproeven 
hebben mij ervan overtuigd dat hier zeer 
precies werk is geleverd (allen op biz. 140 

van deel II werd mgr. WM. Ellis, van 1973- 
2001 bisschop van Willemstad, Nederlandse 
Antillen, als dominicaan aangemerkt, terwijl 
hij seculier priester was). Samengevat: men 
kan dit werk vooral als een nuttige uitgave 
typeren. (Guus Bary). 

• A. G. Weiler, Het morele veld van de Moderne 
Devotie, weerspiegeld in de Gnotosolitos par 
uus van Arnold Gheyloven van Rotterdam, 
1423. Een Summa van moraaltheologie, ker 
kelijk recht en spiritualiteit uoor studenten 
in Leuven en Deventer, Hilversum [Verloren] 
2006 - 376 p. - ISBN 90-6550-936-4 - € 37. 

De Gnotosolitos parous, te vertalen als 
'Kleine Ken U zelf' is een werk van de Rotter 
dammer Arnold Gheyloven, die rond 1407 
aIs reguliere kanunnik intrad bij het Win 
desheims klooster GroenendaaI te Hoeilaart 
bij Brusse!. Hij had voordien kerkelijk recht 
gestudeerd in Wenen, Bologna en Padua. 
Genoemd werk, in een handschrift overge 
leverd, dat zich nu in Luik bevindt, is be 
doeld voor studenten in een pedagogium te 
Leuven en in het huis van de Broeders van 
het Gemene leven te Deventer. 
Aan Gheyloven en zijn werk he eft Weiler, 

al geruime tijd emeritus hoogleraar geschie 
denis van de middeleeuwen aan de thans 
zo geheten Radboud Universiteit Nijmegen, 
een indrukwekkende studie gewijd, die uit 
twee delen bestaat. In het eerste deel (p. U- 
80) gaat Weiler in het eerste hoofdstuk in op 
de persoon van Arnold Gheyloven, de over 
levering en het lezerspubliek van de Gnoto 
solitos patuus. Op p. 40 vindt men een lijst 
van de dertien rubrieken uit deze Summa: 
over de doodzonden, de tien geboden, de 
twaalf evangelische raden, de vijf uitwendi 
ge zintuigen, de geloofsbelijdenis, de zeven 
sacramenten, de acht zaligheden, de zeven 
gaven van de Heilige Geest, de zeven licha 
melijke werken van barrnhartigheid, de ze 
yen geestelijke werken van barrnhartigheid, 
de negen vreemde zonden, de zonden tegen 
de Heilige Geest, de vier tot God roepende 
zonden. In het tweede hoofdstuk geeftWei 
ler een uitvoerige karakteristiek van deze 
Summa. Een kort derde hoofdstuk is gewijd 
aan de nauwe samenhang tussen canoniek 
recht en moraaltheologie, hier geconcen 
treerd rond biecht en biechtformules, ge 
volgd door een eveneens kort hoofdstuk 
over de relatie van het traktaat met de Mo 
derne Devotie. 
Het tweede deel van deze studie is een 

weergave van het traktaat in vertaIing met 
commentaar (p. 81-316). Mocht de lezer hier 
verwachten dat hij of zij een weergave van de 
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oorspronkelijke Latijnse tekst voorgescho 
teld zou krijgen, dan heeft hij het mis. Bij de 
- beknopte - weergave is weliswaar de oor 
spronkelijke tekst vaak rechtstreeks vertaald, 
maar meestal samengevat. Weiler voigt de 
bovengenoemde indeling in dertien rubrie 
ken en gaat aileen bij de zesde rubriek - over 
de zeven sacramenten - uitvoerig op elk sa 
crament afzonderlijk. De auteur toont in dit 
gedeelte zijn veelzijdige kennis van de rnid 
deleeuwen in optima forma. De afwerking 
van dit boek met een bijlage van citeerwijze 
van canoniek en Romeins recht, bronnen, 
literatuur en diverse registers (p. 317-376) is 
eveneens voortreffelijk. (Guus Bary), 

• R. de la Haye (red.), Sint Seruaas uolgens Io 
cundus. Het Leven de Wonderen van Sint Set 
vaas door de priester Iocundus, Maastricht 
[Stichting Historische Reeks Maastricht, nr. 
41] 2006 - 240 p. - ISBN 90-5842-028-0 - € 
25. 

Patroonheilige van Maastricht is Sint 
Servaas. Uit de vierde of vijfde eeuw zijn 
weliswaar geen schriftelijke bronnen over 
Servatius bekend, maar wei waren er diver 
se Servaaslegenden in ornloop. In de elfde 
eeuw werd Iocundus, een priester, vermoe 
delijk een uit Frankrijk afkomstige benedic 
tijn, door proost Humbertus uit Maastricht 
uitgenodigd om een levensbeschrijving van 
Servatius te maken. Lange tijd was het tot 
standgekomen werk van Jocundus slechts in 
kleine kring bekend. In 1988 werd echter in 
Maastricht een tot dan toe onbekend kruis 
met inscriptie van Humbertus gevonden, 
hetgeen voor Titus Panhuijzen en Regis de 
la Haye reden was om aandacht te schen 
ken aan Iocundus. Het zou nog achttien jaar 
duren, voordat een historisch verantwoord 
boek in een fraaie uitgave over Servatius vol 
gens Iocundus kon verschijnen. 

Jocundus he eft zijn opdracht te schrijven 
over Servatius in twee boeken verwerkt: de 
Vita (Levensbeschrijving) en de Miracula 
(Wonderen). Bij naspeuringen bleek dat 
van het laatste werk in het stadsarchief van 
Maastricht een manuscript lag, bevattende 
een uit ca. 1930 stammende Nederlandse 
vertaling van Dominique Sass en (1886- 
1936). Voor de vertaling van de Vita werd 
Hans Arentsen aangetrokken. In een inIei 
ding bespreekt De la Haye de relatie tussen 
de opdrachtgever Humbertus en Iocundus, 
de werkwijze van laatstgenoemde, de op 
bouw van diens werk over Servatius, het be 
lang en de receptie ervan. Hierna volgen in 
drie hoofdstukken teksten van respectieve 
lijk de ontwikkeling van de Servaaslegende 

tot Jocundus aan de hand van diverse oude 
re levensbeschrijvingen, het leven van Sint 
Servatius door Jocundus en ten slotte de 
wonderen van Servatius volgens Jocundus. 
Voor een goed begrip zij hier opgemerkt dat 
Jocundus geen historisch-kritische geschie 
denis he eft geschreven zoals wij dat kennen, 
maar zijn werk he eft gemodelleerd in het ka 
der van de heilsgeschiedenis en zijn verhaal 
he eft toegespitst op zijn lezers, de inwoners 
van de Maasstad. 

De la Haye heeft gezorgd voor een zeer 
uitgebreid en voortreffelijk kritisch noten 
apparaat met tal van identificaties. Diverse 
verwijzingen slaan op de bijbelpassages, 
waarnaar Iocundus direct en indirect naar 
verwijst. Veel aandacht is in de voor ons 
liggende uitgave besteed aan de talrijke af 
beeldingen: weliswaar in zwart-wit, maar 
het geeft aan het boek wei een cultuurhisto 
rische meerwaarde. (Guus Bary). 
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Agenda 
Studiedag over paramenten in de Euregio 
Maas-Rijn 

Eind 2005 organiseerde de Commis- 

sie Kerkoeschiedenis van Limbur~o Ge- 
schied- en Oudheidkundig Genootschap 
i.s.m, de Geschichtsverein fur das Bistum 
Aachen een goed bezochte studiedag over 
behoud en beheer van kerkelijke archie 
ven. Op 9 november a.s. zal in Simpel 
veld in het klooster van de Zusters van 
het Arme Kindje Iezus een Nederlands 
Duitse studiedag georganiseerd worden 
rand paramenten. Er zal nader worden 
ingegaan op de liturgische aspecten van 
de paramentiek, de barokke paramenten, 
het paramentenatelier van de zusters van 
Simpelveld, dom Hans van der Laan osb 
als ontwerper van liturgische kleding en 
de restauratie van paramenten. Tijdens 
de studiedag kan een bezoek worden 
gebracht aan het kleine museum in het 
klooster. U kunt U aanmelden door voor 
1 november € 15,-- over te maken op re 
keningnummer 45 39 79343 van LGOG te 
Maastricht o.v.v. Paramenten. Voor meer 
informatie kunt U contact opnemen met: 
antoine.jacobs@live.nl 

Expositie: Enkele reis Dachau. Priester & 
predikant op hetzelfde spoor 

Tot en met 17 november 2007 stelt het Ti 
tus Brandsma Museum in Bolsward in zijn 
nieuwe tentoonstelling Enkele reis Dachau. 
Priester & predikant op hetzelfde spoor 
de - voor die tijd uitzonderlijke - vriend- 

schap centraal, die zich in het concen 
tratiekamp ontwikkelde tussen een pre 
dikant en een priester. In 1942 werden de 
Groninger gereformeerde predikant ds. 

JO Kapte)'Il en de Nijmeeh~e ~ater karme- 
liet Titus Brandsma in het beruchte Kamp 
Amersfoort gevangen gezet als vergelding 
voor het geestelijk verzet, dat zij tegen de 
Nazi's hadden gepleegd. De tentoonstel 
ling werd op 31 maart 2007 geopend door 
Io Kapteyn, jongste zoon van de omgeko 
men predikant. 

Brandsma en Kapteyn staan symbool 
voor alle Nederlandse geestelijken, die zich 
met gevaar voor eigen leven teweer stel 
den tegen de Duitse bezetter. De expositie 
voigt hun individuele verzetsgeschiedenis, 
hun ontmoeting en verblijf in Amersfoort, 
het transport naar de gevangenis van Kleef 
en later naar het KZ Dachau, waar beide 
geestelijken kort na elkaar door ontbering, 
mishandeling en slavenarbeid omkomen. 
Hoofdtherna's van de expositie zijn 'verzet, 
'kampleven' en 'de oecumenische vriend 
schap tussen priester en predikant'. Ori 
ginele documenten - nooit eerder in het 
openbaar getoond - uit het archief van de 
familie Kapteyn vertellen diens verhaal van 
verzet, arrestatie, lijden en verbondenheid 
met zijn jonge gezin. 

De tentoonstelling Enkele reis Dachau. 
Priester & predikant op hetzelJde spoor in 
het Titus Brandsma Museum is geopend 
van dinsdag tIm zaterdag, 's middags van 
13.00 tot 17.00 uur. 
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Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 
in samenwerking met 

Oud-Enkhuizen 

Religieuze diversiteit 
in het Noorderkwartier 

Negentiende Dag van de Kerkgeschiedenis 

Zaterdag 6 oktober 2007 - Enkhuizen 

AI in de tijd van de Nederlandse Republiek kenmerkte het Noorderkwartier zich door een 
hoge mate aan godsdienstige verscheidenheid. Ruim de helft van de bevolking behoorde 
tot de officiele gereformeerde religie; daarnaast waren er aanzienlijke minderheden van 
onder meer doopsgezinden, lutheranen en katholieken. Op de negentiende kerkhistori 
sche dag stelt de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis de religieuze diversiteit 
in Holland ten noorden van het II centraal. 

10.15 
10.45 
11.10 

11.40 
13.15 
14.00 

14.30 
15.00 
15.15 

15.45 
16.00 

Ontvangst (koffie) 
Opening en inleiding op het thema 
Dr Eric Iorlnk over de Enkhuizer stadsarts en rariteitenverzameler Bernardus 
Paludanus(1550-1633) en zijn eigen weg naar de gereformeerde religie 
Rondleiding door Enkhuizen 
Pauze (eten op eigen gelegenheid) 
Ds Anne Marie van Zijverden over religieuze verscheidenheid in Medemblik in 
de Franse tijd 
Dr Wilma Gijsbers over lutheranen en ossen in het zeventiende-eeuwse Enkhuizen 
Pauze (koffie, thee) 
Dr Hugo Landheer over katholieke kerkbouw in het Noorderkwartier in de 
negentiende en twintigste eeuw 
Afsluiting 
Einde (eventueel borrel na afloop) 

De negentiende Dag van de Kerkgeschiedenis wordt georganiseerd door de Vereniging 
voor Nederlandse Kerkgeschiedenis in samenwerking met de historische vereniging Oud 
Enkhuizen. 
Het bovenstaande programma is nog onder voorbehoud en wordt mogelijk nog aange 
vuld. 

De Nieuwe Doelen, Spoorstraat 2,1601 GG Enkhuizen 
De Nieuwe Doelen bevindt zich op enkele minuten afstand van het station van Enkhui 
zen. Treinen arriveren. De trein komt aan om .08 en .38 en vertrekt om .23 en .53 uur, 

Toegang geheel vrij - nodigt u ook vrienden en bekenden uit! 
Met het oog op de planning van de rondleidingen, is het plezierig als u zich van te voren 
aanmeldt: kerkgeschiedenis@gmail.comof020 6936424. 

Meer informatie 
www.nederlandsekerkgeschiedenis.nl, www.oudenkhuizen.nl 


