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TIEN JAAR TIJDSCHRIFTVOOR 
NEDERLANDSE KERKGESCHIEDENIS 

Paul H.A.M. Abels 

M et deze vierde aflevering van jaargang 2007 van TNK zijn de eerste 10 jaargangen 
van dit tijdschrift compleet. Dat is een mooi moment om even terug te blik 
ken op het achter ons liggende decennium. TNK werd in het leven geroepen 

als opvolger van het bescheiden contactblad van de vereniging, dat verscheen onder de 
titel 'Kerktijd'. In de eerste aflevering, die in maart 1998 verscheen, gaf de redactie aan een 
breed opgezet kerkhistorisch tijdschrift te willen maken, dat met een journalistiek-we 
tenschappelijke benadering informatie zou bieden over al hetgeen zich op kerkhistorisch 
gebied in Nederland afspeelt. Het moest een tijdschrift worden over het kerkhistorisch 
bedrijf in al zijn confessionele geledingen, waarin vooral de leden - in meerderheid im 
mers kerkhistorici - graag wilden publiceren. 
Het ambitieniveau van de toenmalige TNK-redactie was hoog, op sommige punten te 

hoog. Dat moet erkend worden. Dankzij de fraaie opmaak oogt het blad aantrekkelijk en 
aan kopij is doorgaans geen gebrek. De artikelen hebben echter niet altijd het gewenste 
journalistiek-wetenschappelijke karakter. Soms schieten zij door in specialismen of de 
tails. Het best tot hun recht komen de beknopte bijdragen van enkele tot hooguit 6 pagi 
na's. De praktijk leert evenwel dat sommige auteurs het meesterschap van de beknoptheid 
niet geheel onder de knie hebben. Een volledig overzicht van het gehele kerkhistorische 
veld kon TNK ook niet bieden en de redactie koestert die illusie inmiddels niet meer. De 
snelle opmars van nieuwe media biedt de gemteresseerde daarvoor genoeg andere en 
snell ere wegen. Tekenend hiervoor is het lot van de kerkhistorische bibliografie, die bij 
de vierde aflevering van de eerste jaargang nog werd ingesloten en daarna ter ziele is ge 
gaan. 
Wat heeft TNK dan wei geboden aan de VNK-leden? Enkele cijfers geven aan dat het 

aanbod toch royaal is geweest. Exclusief genoemde bibliografie ontving de lezer in totaal 
1277 pagina's, verdeeld over 40 afleveringen. De meeste ruimte in het blad werd ingeno 
men door 113 inhoudelijke artikelen, geschreven door 69 verschillende auteurs. Een na 
dere beschouwing van de namen leert overigens dat er enkele veelschrijvers bij zijn, van 
wie de meesten een tijdlang of de hele periode deel uitmaakten van de redactie. Maar 
liefst 7 keer slaagde de redactie erin een compleet themanummer te produceren, onder 
meer over de vrouw in de pastorie, probleempredikanten, heiIigen en heiIigheid en religie 
versus kerk. Naast artikelen is ook altijd veel plaats ingeruimd voor signalementen en re 
censies van boeken, met behulp waarvan de lezer redelijk op de hoogte kan blijven van de 
resultaten van het onderzoek op kerkhistorisch gebied. Enkele keren werd gekozen voor 
een uitgebreider recensieartikel. 
Met de confessionele verscheidenheid van de bijdragen is het alleszins redelijk gesteld. 

IIlustratief daarvoor zijn de illustraties op de omslag: 10 keer werd gekozen voor een pro 
testantse voorganger, 12 keer voor een katholieke geestelijke. De grote kerkelijke richtin 
gen, stromingen en thema's kwamen ruimschoots aan bod. De kleinere kerkgenootschap 
pen komen er soms karig van af. Na het overlijden van oud - VNK-voorzitter prof. S. Voolstra 
is bijvoorbeeld de aandacht voor het doperdom in ons tijdschrift minimaal geweest. 
Met verschillende mens en achter kerkhistorische publicaties heeft de lezer nader ken 

nis kunnen maken via de rubriek Persoonlijk profiel, die vanaf najaar 2000 met grote re 
gelmaat verscheen. In totaal20 kerkhistorici legden op deze manier hun opvattingen en 
(onderzoeks)ambities op tafel, waarbij het opvalt dat er bijna evenveel vrouwen (9) als 
mannen (11) aan het woord kwamen. Het Profiel is dit keer toebedeeld aan Ton Wouters, 
de man die tien jaar lang mijn mede-eindredacteur van TNK is geweest en deze functie 
thans neerlegt. Wij danken hem hartelijk voor zijn 'bewerkelijke' inzet, waardoor dit blad 
steeds opnieuw tijdig en fraai vormgegeven kon verschijnen. De redactie zal haar uiterste 
best do en deze punctualiteit en kwaliteit ook zonder hem te evenaren, maar eenvoudig 
zal dat niet zijn. 
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Een roomse strijder met pen en preek 
De Antwerpse controversist Cornelius Hazart S.J. (1617-1690) 

Ioep van Gennip 

Ghy sult noch naer u doodt, 
Al kan u mondt niet spreken, 
Tot baet van kleyn, en groot, 
Tot spijt van ketters preken. 
Ick segh met vasten grondt; 
Ghy scherp zijt in uerstandt, 
Ghy gauw zijt in den mondt, 
Ghy kloeck zijt in de handt. I 

O ver Cornelius Hazart is weinig tot 
niets geschreven-, terwijl hij in de 
zeventiende eeuw gold als een van 

de grootste polemisten in de Lage Landen. 
Hij schreef bijna tachtig werken, van gepu 
bliceerde zendbrieven tot grote historische 
verhandelingen die verlucht waren met 
gravures. Voorzover hij al enige bekend 
heid geniet door zijn publicaties, is dat met 
name te danken aan de felle toon van zijn 
geschriften en zijn controversiele Triomph 
van de christelyke leere ofte grooten cate 
chism us. 3 Hij schreef dit werk aan het einde 
van zijn leven tegen de calvinistische cate 
chism us, maar het werd al gauw inzet in de 
zogenaamde jansenistenstrijd.' 
In deze publicatie wil ik een eerste aan 

zet geven om deze Antwerpse jezuiet te be 
schrijven en zijn gedrukte oeuvre te karak 
teriseren, want hij verdient meer aandacht 
dan tot nu toe het geval is geweest. 

Zijn jeugdjaren in Oudenaarde en Dowaai 

Cornelius Hazart" werd op 26 oktober 16176 
in het Vlaamse Oudenaarde geboren als 
de oudste van vijf kinderen. Zijn vader Si 
mon Hazart (tl635), oorspronkelijk uit 
Berchern, had een voorname positie als ge 
rechtsbode bij de Raad van Vlaanderen, en 
zijn moeder, jonkvrouw Joanna van Ren 
terghem (tl659), starn de uit een aanzien 
lijke familie. Enkele dagen na zijn geboorte 
werd Cornelius gedoopt in de St. Walbur 
giskerk te Oudenaarde.? In deze Vlaamse 
stad doorliep hij de humanioraopleiding 
aan het in 1615 opgerichte jezuietencolle 
ge." Het was een van de vele colleges die de 
jezuieten in die tijd hadden opgericht in de 
Zuidelijke Nederlanden voor de godsdien 
stige vorming en opleiding van katholieke 
jongens, voornamelijk uit de midden- en 
hogere klassen." 

In deze 'contrareformatorische instellin 
gen' werden de jonge lieden onderwezen 
volgens de ratio studio rum. Dit was een op 
het humanisme geinspireerd onderwijssy 
steem dat de jezuleten aan het einde van de 
zestiende eeuw in al hun colleges hadden 
ingevoerd. Het voorzag in een klassieke 
opleiding thumaniora) met eigen religieu 
ze accenten, die in totaal zes jaar duurde. 
Daarnaast speelden toneel en oefeningen 
in vroomheid een belangrijke rol in de vor 
ming van de jeugd. Dit werd nog versterkt 
door de aan de colleges verbonden Maria 
congregaties of sodaliteiten. Dit waren, 
door de jezuieten ingestelde, vrome vereni 
gingen voor leerlingen die zich bekwaam 
den in het gebed en daarnaast ook aan lief 
dadigheidswerk de den. De vereniging had 
een speciale devotie tot Maria. Van Hazart 
is uit deze periode slechts bekend dat hij in 
1632 figureerde in het toneelstuk 'Theophi 
Ius', een Marialegende waarin de geestelijke 
Theophilus zijn ziel verpandt aan de duivel 
voor materieel gewin maar uiteindelijk tot 
inkeer komt en door Maria wordt gered." 

Cornelius vertrok, waarschijnlijk in het 
laatste jaar van zijn opleiding, naar Door 
nik. Daar studeerde hij nog een aanvul 
lend en afsluitend halfjaar bij de jezuieten. 
Rond 1633 reisde hij af naar Dowaai" waar 
hij twee jaar wijsbegeerte ging studeren 
aan het befaamde filosofiecollege Marchi 
ennes, genoemd naar de benedictijner abt 
van Marchiennes die het in 1620 had afge 
staan aan de jezuieten. 
In 1634 werd de jonge Hazart plotseling 

teruggehaald naar Oudenaarde omdat zijn 
vader op sterven lag. Na diens overlijden 
keerde hij niet meer naar Dowaai terug. Hij 
voltooide zijn filosofie-examen bij de Ne 
derlandse jezuietenpater Adrianus Cools 
(1596-1662), die weldra zijn novice me ester 
zou worden." In datzelfde jaar vroeg hij 
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aan pater Frederik de Tassis (1582-1662), 
Provinciaal van de Vlaams-Belgische Pro 
vincie", om opname in de Societeit van 
Iezus. 
Wat waren zijn motieven om in te tre 

den? Helaas is hier weinig over bekend. Hij 
schreef in het noviciaatsregister (Album 
Nouitiotum) van 1635 slechts 'dat hij werd 
opgenomen in de Societeit van Iezus door 
de toenmalige Provinciaal, R.P. Frederico 
'Iassus.'!' Eventuele motieven werden hier 
niet bij vermeld, maar ongetwijfeld heeft 
zijn vorming op de talrijke jezuletencolle 
ges hierbij een rol gespeeld. Daarnaast was 
een jaar eerder zijn neef, Willem van Mel 
dert, ingetreden." Willem Arnhoudts SJ. 16, 

de opsteller van Hazart's elogium, schreef 
over zijn intrede: 
'Toen hij van deze leerschool op lager ni 

veau af zou gaan, liet hij zijn oog vallen op 
de Societeit van Jezus en verpandde daar 
zijn hart aan; daar hoopte hij zich de hoge 
re studies eigen te maken en er wetenschap 
en deugd samen te laten gaan; aangetrok 
ken zodoende tot de gewijde krijgsdienst, 
achtte hij niets van groter belang dan zijn 
ruim getalenteerde geest met deze krach 
ten van genade en natuur te ontwikkelen 
totdat hij in beide overvloedig onderlegd, 
zich vanuit het heilige lyceum in het open 
veld begaf: daar zou hij wat hij ijverig had 
geleerd, glorieus in praktijk brengen."? 

Zijn intrede en vorming 

Hazart trad op 24 september 1635 als 17- 
jarige in bij de jezuieten in het noviciaat te 
Mechelen, samen met 37 anderen, van wie 
er dertien uit de Noordelijke Nederlanden 
afkomstig waren." Voor priesterkandida 
ten was het de gebruikelijke leeftijd om 
in te treden; net na het afronden van de 
gyrnnasiale studies. Het novicenhuis her 
bergde toen in totaal 130 novicen." Deze 
eerste vorming duurde, afhankelijk van de 
eventuele vooropleiding, twee jaar, en in 
deze tijd stonden de novicen onder leiding 
van een novicemeester. In deze 'proefjaren' 
werden de novicen ingewijd in de geschie 
denis en de gebruiken van de orde, werd 
hun roeping op de proef gesteld en moes 
ten zij enkele zogenaamde experimenten 
doen, die varieerden van zielzorg onder de 
armen tot het geven van catechismusles 
sen in de buitenparochies. Of sommigen 
ook hand- en spandiensten verleenden op 
het college, dat in 1615 gesticht was in Me 
chelen, is niet bekend." 
Na het afleggen van zijn eerste geloften 

vertrok Hazart naar Kortrijk waar hij gedu 
rende enige tijd het junioraat volgde. Deze 
cursus was bedoeld voor de toekomstige 
jezuieten om hun humaniorastudie op te 
frissen voor als zij later tijdens hun scho 
lastieke vormingsjaren les gingen geven op 
de colleges van de orde. Het junioraat viel 
altijd v66r de filosofieopleiding. 
Hazart vervolgde zijn opleiding als scho 

lastiek in de filosofie te Leuven." Deze stu 
die duurde normaliter twee jaar en was, 
naast theologie, een integraal onderdeel 
van de jezuletenvorming. Omdat hij al op 
het filosofisch college in Dowaai twee jaar 
wijsbegeerte had gevolgd, kon hij deze op 
leiding in een jaar voltooien. 22 Tegelijkertijd 
verdiepte hij zijn kennis in enkele andere 
vakken en werd hij als scholastiek enkele 
jaren ingezet in het collegeonderwijs. 
Het is in deze tijd, dat hij de basis legde 

voor zijn levenslange en vurige interesse 
voor het polemische deb at en de con trover 
sepreken. In dat kader begon hij in Leuven 
al te werken aan de zedelijke en geestelijke 
vorming van de jeugd. Ook hield hij enkele 
voordrachten voor medebroeders en staf 
leden van de universiteit. Een van de eerste 
redevoeringen die hij hield was een feest 
rede, ten overstaan van de academische 
staf, over de jezuietenmissionaris Francis 
cus Xaverius. De rede was zo'n succes dat 
deze later door iemand anders, zonder zijn 
toestemming, werd gepubJiceerd. 23 

Voorgevel van de 
Antwerpse Ignatius 
kerk (thans Carolus 
Borromeuskerk), die 
in 1621 werd ingewijd. 
Hier hield Cornelius 
Hazart S.J. vele jaren 
controversepreken. De 
gravure is van Joannes 
de la Barre, ca. 1650. 
Afbeelding afkomstig 
uit: H. van Goethem 
(ed.), Antuierpett ell de 
jezuieten 1562-2002 
(Antwerpen 2002). 
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In druk verschenen 
polemiek tussen Hazart 
en de Bredase predi 
kant Ioannes Schuler, 
handelend over reli 
kwieen en bedevaarten. 
Collectie P.H.A.M. Abels 

VRIENDELYCK E 
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END E 

P. CORNELIVS HAZAR T. 
Pricfler der Sociercye J. 5 ••• 

Over een feker Schrife , aengaen.le de 
Reliquien , Pelgrimagicn &c. 

In ',Iich;ghegheven deor denvooneyden 

11> CORNELIVS HAZART. 

T' ANTWERP£. 

By de \'Veduwe end. Erf.gh,n'men van ] A" 
CHOBDA EP'·r. 

M. DC, L X I. 

Omdat Hazart in Leuven al betrokken 
was bij verschillende activiteiten, besloot 
hij ook daar zijn theologische studie te vol 
gen. Dit was ongebruikelijk omdat de theo 
logische opleidingvan de jezuieten tot 1650 
in Antwerpen was geconcentreerd. Het 
curriculum omvatte onder meer de vakken 
moraaltheologie, exegese, apologie en ker 
kelijk recht. Sommigen konden daarnaast 
onderricht krijgen in het Hebreeuws." Na 
dat hij zijn theologiestudie cum laude" be 
kroond had, werd hij op 6 april 1647 in de 
O.L.V-kathedraal van Antwerpen door bis 
schop Gaspar Nemius (ca. 1587-1667), sa 
men met zes andere jezuieten, 26 tot priester 
gewijd." 
In zijn volgende bestemming, Brus 

sel, verbleef hij slechts enkele jaren. Hij 
doceerde retorica en humaniora en was 
gedurende een jaar (studie)prefect in het 
door de jezuieten aldaar geleide St. Mi 
chielscollege. Maar ook hier hield hij pre 
ken die grote mensenmassa's op de been 
brachten." 

In 1650 vertrok hij naar Duinkerken 
voor zijn afsluitende vormingsjaar. Dit 
laatste jaar, ook wei tertiaat geheten, om 
vatte werk in de zielzorg. Daarnaast dien 
den de 'tertiarissen' zich te bezinnen op 
hun toekomst door mid del van een lange 
retraite. Dit alles vormde de opmaat voor 
de laatste geloften, die Hazart in 1657 in 

Antwerpen zou afleggen." 
Als we de zeventiende-eeuwse 'functie 

catalogus' van de jezuieten erop na slaan 
vinden we pater Hazart in 1652 vermeld 
als predikant (concionator) in BrusseJ.3° 
Hij preekte, las de mis, deelde de dage 
lijkse communie uit en trad op als biecht 
vader in de in 1621 voItooide Brusselse 
jezuietenkerk." Hij woonde tot 1654, sa 
men met 69 medebroeders, in het St. Mi 
chielscollege. In het laatstgenoemde jaar 
vertrok hij definitief naar Anrwerpen." 

Antwerpen en de jezui"eten 

Uiteindelijk werd Hazart voor Antwerpen 
bestemd, 'waar deze grote geleerdheid', 
volgens zijn doodsbericht, 'zich niet ai 
leen in het zweet werkte om katholieken 
in gehoorzaamheid te houden maar ook 
om de andersdenkenden in de buurt te 
bestrijden.:" In oktober 1654 nam de je 
zuiet zijn intrek in het Antwerpse profes 
senhuis." Bij zijn komst woonden daar 37 
paters en 32 broeders in het huis, onder 
wie de dichter Jacobus Wallius S.J., de 
wiskundige Philippus Nutius S.J. en de 
schrijver van ascetische werken Lauren 
tius Chifflet S.J.3s 
Dit 'elitehuis' van de Societeit, hier 

woonden immers de paters die aile vier 
de geloften (prates) hadden afgelegd, 
was in 1616 officieel gevestigd in de Hof 
van Aken." Voor die tijd hadden de pa 
ters daar collegeonderwijs gegeven, maar 
vanaf 1607 hadden zij het ruimere en rus 
tige Hof van Lier van het stadsbestuur ge 
kregen voor het collegeonderwijs. In het 
professenhuis was ook de hoofdzetel van 
de Vlaams-Belgische Provincie gevestigd 
en hielden de verschillende Mariacongre 
gaties hun bijeenkomsten. De leden van 
het professenhuis werden door de Ant 
werpenaren triomferend aangeduid als de 
'grote jezuieten', terwijl de medebroeders 
van het college het moesten doen met de 
benaming 'kleine jezuieten'," 
In 1630 kregen de Antwerpse jezuieten 

er zelfs nog een derde vestiging bij in de 
vorm van een convict voor collegeleer 
lingen van buiten de stad. Opmerkelijk is 
het dat veel van deze leerlingen afkomstig 
waren uit de Noordelijke Nederlanden, 
sommige zelfs uit gereformeerde milieus! 
Blijkbaar deed de naam en faam van hun 
collegeonderwijs de religieuze barrieres 
slechten en, zeker niet onbelangrijk, bet 
onderwijs was gratis." 
Het hoeft dan ook geen verwondering 
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te wekken dat de eerste helft van de ze 
ventiende eeuw gekenmerkt werd door 
een enorme groei van de Societeit van 
Iezus in de Zuidelijke Nederlanden. De 
jezuietencolleges waren hierbij een echte 
kweekvijver voor de Orde, vanaf 1614 was 
gemiddeld de helft van de novicen afkom 
stig uit de eigen scholen. Het totaal aantal 
jezuieten in de Vlaams-Belgische Provin 
cie bedroeg een jaar later 560.39 

'Het is geoorloofd ook van de vijand te 
leren'4o: Hazarts controversepreken in 
Antwerpen 

Net naast het professenhuis begon men in 
1613 aan de bouw van een nieuwe kerk die 
in 1621 toegewijd werd aan de toen nog 
'slechts' zalige ordestichter Ignatius van 
Loyola." Dit is de kerk waar Hazart meer 
dan dertig jaar zou preken. Het is tegelij 
kertijd de kerk die de Vlaams-Belgische 
Provincie enorme schulden zou opleve 
ren vanwege zijn luxe bouw en inrichting 
(dit werd nog versterkt door het feit dat de 
kerk en het professenhuis vanwege hun 
statuut geen inkomsten konden verwer 
ven)." Uiteraard was het de bedoeling om 
met deze kerk de bevolking te imponeren 
en de triomf van de katholieke kerk en de 
Societeit te bezingen. Zo schreef een pro 
testantse geestelijke in 1651 over de kerk: 
'Met woorden kan men ze schier beschrij 
yen. Van binnen echter is de pracht en de 
heerlijkheid zo groot dat men er bijna van 
ontzet raakt. Deze jezuieten hebben waar 
achtig hun hemet op aarde.':" Daarnaast 
waren de leden van de Societeit van Iezus 
graag bereid protestanten te ontvangen 
in hun kerk en professenhuis. Zo schreef 
de jezuiet Papebrochius in 1648: 'Ook 
een groot aantal ketters werd welwillend 
rondgeleid door het interieur van onze 
woning, door de kapeUen van de sodali 
teiten," door de zeer ruime en bijzonder 
goed uitgeruste bibliotheek en ze vonden 
alles nog groter dan ze in hun verwach 
ting had den voorspeld.?" 

Vanaf 1654 was Cornelius Hazart door 
de Societeit van Iezus officieel aangesteld 
als controversepreker in Antwerpen en tot 
op hoge leeftijd bekleedde hij deze func 
tie. In de Ignatiuskerk hield hij, meestal 
elke zondagmiddag, een controverse 
preek in de volkstaal." Zowel deze bijeen 
komsten als de predikaties die hij hield 
in andere kerken en bij openbare feesten 
als kermissen werden druk bezocht door 
zowel katholieken als protestanten. Een 

lofgedicht ter ere van hem drukte dit als 
voigt uit: 

Men heeft u langhen tijdt 
Op eenen stoel sien pre ken, 
G'hebt daer ghestut met vlijdt 
Den toeloop der ghebreken; 
G'hebt door u goede leer, 
En u uielsprekentheydt 
De sondaers menigh keer 
Van 't quaet tot deught gheleydt. 47 

Dat deze controversepreken werden be 
zocht door zowel katholieken als protes 
tanten was mogelijk doordat deze preken 
in de grote steden als Antwerpen losge 
koppeld waren van de officiele Latijnse 
mis." Onder zijn bijzondere toehoorders 
kon hij jarenlang Joannes Ferdinandus 
van Beugem (1630-1699), de negende bis 
schop van Antwerpen (1679-1699)49 reke 
nen, alsook verschillende calvinistische 
predikanten met wie hij later in een felle 
pennenstrijd verwikkeld zou raken reke 
nen. En als wij zijn doodsbericht mogen 
geloven, waren er zelfs enkele leden van 
de Staten van Holland'" getuigen geweest 
van zijn voordrachten. 

Zijn controversepreken duurden ge 
middeld 45 minuten. Daarin behandelde 
hij de klassieke twistpunten tussen de 
katholieken en de protestanten: de trans 
substantiatieleer, het nut van relieken, het 
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Titelpagina van 
Hazart's gewraakte 
Triomph van de chris 
telyke leere ofte grooten 
catechismus (Antwer 
pen, 1683). Het eerste 
deel telt 743 pagina's, 
het tweede 738. Beide 
delen werden in het 
zelfde j aar gedrukt (een 
herdruk vond plaats in 
1739). Afgebeeld is een 
vrouw die de katho 
lieke kerk symboliseert. 
In haar rechterhand 
houdt ze de eucharisti 
sche gaven vast. In haar 
linkerhand een schild 
waarmee ze, samen 
met Hazart's werk, de 
kerk beschermt. De 
Heidelbergse catechis 
mus en een Moor del 
ven het onderspit. (In 
1683, de publicatieda 
tum, werden de Moren 
verslagen tijdens het 
Beleg van Wenen). 

103 



Cornelius Hazart S.J. 
zoaJs afgebeeJd in A. 
Hamy, Galerie illustree 
de la Compagnie de 
Jesus (Paris, 1893). 

vereren van heiligenbeelden, de functie 
van de biecht en het gezag van de paus." 
Zijn motto luidde: fias est et ab hoste do 
ceri. Veel van deze preken liet hij in druk 
verschijnen, waardoor ze een belangrijk 
deel van zijn publicaties vorrnen." Hij was 
echter vrijgesteld van het geestelijk dienst 
werk als biechthoren omdat deze onregel 
matige activiteit zijn studie- en schrijf 
ritme anders teveel zou ontregelen." 
Daarentegen had hij wei enige bemoeie 
nis met de Mariacongregatie, die tussen 
1650 en 1660 een grote populariteit in 
Antwerpen kende. Oorspronkelijk was de 
Mariacongregatie exclusief voor college 
leerlingen bedoeld maar het prestigieuze 
professenhuis kreeg, na toestemming van 
de Generaal, als snel enkele eigen congre 
gaties: een voor jongetjes tot 12 jaar, een 
voor adolescenten en een sodaliteit voor 
getrouwde en celibataire mannen. Hazart 

hield op 6 mei 1655 een plechtige instal 
latiemis voor Petrus de Hase, de nieuwe 
voorzitter van de Mariacongregatie voor 
getrouwde mannen." 

Op 18 mei 1657 legde Hazart uiteinde 
lijk plechtig zijn laatste geloften af in de 
Ignatiuskerk." Hij werd prates van 4 ge 
loften, hetgeen betekende dat hij zich be 
schikbaar stelde voor een eventuele pau 
selijke zending." 

Zijn geschriften 

G'hebt sterck de kettery 
Met tongh, en pen bestreden, 
Ghetoont haer phantasy 
Uyt de Schriftuer; en Reden; 
500 dat ghy triumpheert 
Als ioinnaer van den strijdt. 
U leedt is ghepasseert, 
U den Triumph verblijdt:" 

Toch is Hazart het bekendste geworden 
door zijn gedrukte werken. Er verschenen 
tussen 1657 en 1688 maar liefst 78 publi 
caties van zijn hand, bijna allemaal bij de 
bekende Antwerpse drukkerfamilie Knob 
baert," wat neerkomt op gemiddeld meer 
dan 2,5 publicatie per jaar." Het zijn, op 
twee geschriften na,60 allemaal controver 
segeschriften of polemische publicaties. 
Als we naar deze laatste 76 werken kijken 
dan zijn ze, qua genre en opzet, grofweg 
in te delen in vier categorieen: (I) zend 
brieven-antwoorden aan predikanten, (II) 
kleine polemische werkjes over een speci 
fiek onderwerp, (III) gepubliceerde en be 
werkte preken oftoespraken, en als laatste 
grotere historische overzichtswerken (IV). 
De verdeling van de aantallen over deze 
rubrieken is respectievelijk 38,29,5 en 4. 
De categorie 'zendbrieven-antwoorden' 

is veruit het grootste. Een groot deel van 
de zendbrieven, die hij ontving en stuur 
de naar zijn confessionele opponenten, 
werkte hij om tot kleine publicaties die hij 
in druk liet verschijnen. Zijn tegenstan 
ders waren bijna allemaal calvinistische 
predikanten" die afkomstig waren uit de 
Noordelijke Nederlanden. Hazart nam 
tegen de volgende twaalf gereformeerde 
predikanten de pen op: Petrus Cabeljau 
(1610? - 1668), predikant te Leiden, de 
Bredase predikanten Johannes Schuler 
(1619-1674), tevens professor in de filoso 
fie, Ludovicus van Renesse (1599-167l) en 
Waals predikant Antonius Hulsius (1615- 
1685), tevens hoogleraar Hebreeuws en 
rector van de Latijnse school in Breda, de 
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Noordwijkerhoutse predikant Daniel Pee 
nius (-1681), Simon Oomius (1630-1706), 
predikant in Purmerland, de Maastrichtse 
predikant Jan van Hamerstede (-1683), 
Jacobus Scheltus in 's-Gravenhage, Arent 
Montanus (ca. 1625 - 1683)' predikant en 
rector van de Latijnse school in Schoon 
hoven, de Utrechtse predikant Daniel van 
Henghel (1618-1689), Paulus Colonius 
(?-1684) predikant in 's-Hertogenbosch 
en hoogleraar, en als laatste de Rotter 
damse predikant Franciscus Ridderus 
(1620 -1683).62 Actie lokte reactie uit en zo 
ontstond tussen Hazart en verschillende 
dienaars van het woord een heftige ket 
tingpolemiek, met titels als: Sots-caproen 
met verscheyden bellen behanghen ende 
gheschonken voor een nieuw jaer aen Arent 
Montanus gheuschen woorden dienaer tot 
Schoonhoven (Antwerpen, 1669), D. Da 
niel van Hengel predikant der ghenoemde 
ghereformeerde tot Uytrecht, opgheweghen 
in zyn eyghen Weeg-schale ende bevonden 
te licht te zyn (Antwerp en, 1677)' en Den 
raesenden Paulus Colonius predikant tot 
s'Hertogenbosch die zich sotttelyck inbeeldt 
dat de H. Maghet Maria eenen grousamen 
afgodt is, wordt ghebotmuylt door P. Corne 
lius Hazart (Antwerpen, 1683). 

De kleine polemieken (tweede cate 
gorie) hebben met de zendbrieven ge 
meen dat ze vaak zijn toegespitst op een 
specifiek controversieel onderwerp als de 
transsubstantiatieleer of de heiligenver 
ering. Ze zijn echter niet gericht tegen een 
specifiek persoon maar veeleer tegen de 
protestanten in het algemeen. Net als de 
zendbrieven hebben ze meestal een ge 
ringe omvang. Als voorbeeld valt te noe 
men Victorie van Roomen over Geneve in 't 
stuck van 't aen- roepen ende eeren der Hey 
lighen/" beslaande 151 pagina's in octo. 

Ondanks dat Hazart vele jaren gepreekt 
heeft in de Antwerpse Ignatiuskerk, zijn 
er toch relatief weinig preken in druk ver 
schenen." De bekendste: Gront-reghel van 
P. Cornelius Hazan priester der Societeyt 
Iesu, dat alle de ghene die wilt Calvinist 
syn gheen redelyck mensch en kan syn. Ghe 
preeckt uoor vele Calvinisten op den lest 
gelden Kermis-dagh van Antwerpen, den 
13. van Junius in 't jaer 1683. Inde Kercke 
van het professen-huys der Societeyt Iesu." 
Hazart heeft vier grote historische over 

zichtswerken gepubliceerd. De eerste, De 
Kerckelycke historie van de gheheele we 
reldt/" verscheen in drie delen tussen 1667 
en 1669. Opmerkelijk is dat zij niet alleen 
de Europese kerkelijke geschiedenis be- 

handelt, maar ook die van de overzeese 
kolonien als Peru, Brazilie en de Verenigde 
Staten, waar jezuieten als missionarissen 
naar toe waren gezonden. De bekende 
jezuietendichter Adrianus Poirters (1605- 
1674) dichtte over dit werk: 'Siet Hazart, 
weerdich man, siet, hoe wy door u schrij 
Yen, bezeylen meenich zee, schoon wy te 
lande blijven'," 

Deze Kerckelycke historie staat enigs 
zins apart van zijn andere drie grotere 
overzichtswerken: 'de triomphen'. Hazart 
doel was om met deze laatste geschriften 
de fundamenten van de katholieke kerk te 
verdedigen: te weten de nota ecclesiae, het 
pausambt en de katholieke leer. 
In het eerste deel hiervan, de Triomph 

vande waerachtige Kercke (1673),68 bindt 
Hazart de strijd aan met de atheisten, pro 
testanten, islamieten en joden, om te be 
wijzen dat de katholieke kerk de enige en 
ware kerk is. Zijn tweede deel, de Triomph 
der pausen van Roomen over alle hare be 
nyders ende bestryders"; uit 1678, bestaat 
zelf weer uit drie delen, en behandelt de 
geschiedenis van de pausen van Iezus, als 
ins teller van het ambt, tot Innocentius 
XI, de opperherder uit zijn eigen tijd. De 
ononderbroken continuiteit in het ambt 
loopt als een rode draad door het verhaal 
heen, waarbij Hazart, bij elke paus, minu 
tieus nagaat wat de verschillende protes 
tantse stromingen daar tegenin te brengen 
hebben. Elk voorziet hij van een weer 
woord. Dit werk, dat zowel tegen de pro 
testanten als de jansenisten was gericht, 
wordt beschouwd als het eerste chrono 
logische geschiedwerk over de pausen in 
de Nederlandse taal." Met het verschijnen 
van zijn laatste grote 'triornf", De Triomph 
vande christelycke leere," in 1683 kwam hij 
opnieuw in aanvaring met de 'aanhangers 
van Iansenius', Zijn doel met deze twee 
delige publicatie was geweest duideJijk 
stelling te nemen tegen de Heidelbergse 
catechismus, die in de zestiende eeuw 
door Petrus Dathenus (1531-1588) in het 
Nederlands was vertaald en tijdens de 
Synode van Dordrecht (1618-1619) tot de 
'Drie Formulieren van Eenheid' was gere 
kend. De aanval op Hazart's catechismus 
kwam echter niet zozeer uit de hoek van 
de calvinisten, zoals te verwachten was, 
maar uit die van de jansenisten die aan 
stoot namen aan zijn uitleg van de vrije wil 
en de veelvuldige communie die hij, ge 
heel overeenkomstig de opvattingen van 
de jezureten, propageerde. De laatste tien 
jaar van zijn leven zouden grotendeels ge- 
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Het graf van Cornelius 
Hazart S.J. in de crypte 
van de huidige Carolus 
Borromeuskerk in 
Antwerpen. Foto: foto 
collectie auteur. 

domineerd worden door deze controverse, 
waardoor de polemiek met de protestan 
ten enigszins op de achtergrond raakte. 
Deze, to en nog binnenkerkelijke ruzie, 
zou zo hoog oplopen dat er een onderzoek 
naar zijn Triamph vande christelycke leere 
werd gelast door zijn tegenstanders om 
het werk veroordeeld te krijgen. Zover zou 
het echter niet komen omdat Hazart in 
16900verleed.72 

Een eerste waardering van zijn werk 

Origineel kunnen de talloze werken van 
Hazart niet echt genoemd worden. De ar 
gumentatie verliep vaak volgens een vast 
stramien en de bewijzen werden gehaald 
uit werken van de Kerkvaders en andere 
christelijke geleerden uit de eerste vier 
eeuwen," de Schrift en concilie-uitspra 
ken. Zijn werklust is echter onovertroffen 
en de man moet ook buiten de Zuidelijke 
Nederlanden bekendheid hebben geno 
ten. Onder de Nederlandse predikanten 
stond hij bekend als 'de jezuiet van Ant 
werpen'," 
Het is vooral de gedetailleerdheid waar 

mee hij verschillende onderwerpen heeft 
beschreven, die zijn werk interessant 
maakt, alsook de talloze voorwoorden en 
opdrachten in zijn geschriften waarin een 
schat aan informatie ligt opgeborgen over 
zijn rol in de confessionele polemiek in de 
zeventiende-eeuwse Nederlanden. Ook 
de contacten en polemiek die hi], in aile 
openbaarheid aanging, met de talloze pre 
dikanten uit de Noordelijke Nederlanden 
droegen hiertoe bij. Een goede synthese 
van al zijn geschriften ontbreekt en ook 

naar zijn rol in de strijd tegen het janse 
nisme is tot nu toe weinig tot geen onder 
zoek verricht. 

Zijn laatste jaren 

'Vandaag wordt voor de wereld de goddelij 
ke Messias geboren, pater Cornelius Hazart 
werd, naar we vertrouwen, voor de hemet 
geboren'," zo schreefna Hazart's overlijden 
Petrus Wyts S.J. (1630-1708), superior van 
het Antwerpse professenhuis. In de laatste 
jaren van zijn leven werd hij getroffen door 
enkele beroertes, met als gevolg dat hij zijn 
ledematen nauwelijks meer kon bewegen. 
Toch bleef hij actief, 'en keer op keer liet hij 
horen dat hij met geremde tong deze woor 
den probeerde te formuleren: Uw wil ge 
schiede!'76 Een van zijn laatste preken hield 
hij op 26 augustus 1685 in de Ignatiuskerk 
onder de titel 'Calvyn verslaegen in de eer 
ste gronden van syne grouwelijke Ie ere der 
praedestinatie'," De rede was uitgesproken 
ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum 
van de inname van de stad Antwerpen door 
de Spaanse landvoogd Alexander Farnese, 
hertog van Parma, Zijn laatste publicaties 
stammen uit 1688. Tegen het midden van 
de ochtend van de eerste Kerstdag 1690 
is Cornelius Hazart op zijn kamer in het 
professenhuis gestorven." De Provinciaal 
van de Vlaams-Belgische Provincie Willem 
Arnhoudts SJ. (1631-1701) eindigde het 
doodsbericht van Hazart met de woorden: 
'Wie onderwezen zijn, zullen stralen als de 
schittering van het firmament en wie velen 
opleiden tot de gerechtigheid, als een ster 
tot in altijddurende eeuwigheden.?? 

Drs. ]. W]. van Gennip (1979) is archivaris 
bij het Archief van de Nederlandse jezuieten 
(Nijmegen), daamaast is hij als junioron 
derzaeker verbanden aan de Radbaud Uni 
versiteit Nijmegen. Hij bereidt mamenteel 
een proefschrift voor over bekeringswerk 
van de Nederlandse jezuieten in de zeven 
tiende eeuw. 

Noten: 

I Strofe 9 uit een lofgedicht op Hazart, van Jacobus 
Moons O. Praem. (1639-1721), kanunnik van het 
Antwerpse St. Michielsklooster en afgedrukt in het 
tweede deel van Hazarts Triompn uande christe 
lycke feere ofte grooten catechismus (Antwerpen, 
1683). 

2 Er zijn in totaa! vier zelfstandige publicaties aan 
hem gewijd. De oudste, uit 1851, is van Edmond 
van der Straeten en luidt Notice sur Corneille Ha 
zart, controuersiste de fa Compagnie de Iesus, natif 

106 TNK JG.lO (2007) 



d'Audenarde. De tweede publicatie, uit 1871, is van 
de hand van de Nederlandse jezuiet en kerkhisto 
ricus Herman Allard (1830-1915). Deze hagiogra 
fische publicatie werd opgenomen in de Volksal 
manak voor Nederlandsche katholieken en later 
als afzonderlijke overdruk gepubliceerd. In 1921 
(herdruk 1938) verscheen in de serie van de Bode 
van het H. Hart een bloernlezing uit de polemische 
werken van Hazart onder de titel Cornelius Hazart 
5.]. Woorden voor dezen tijd, samengesteld door de 
V1aamse jezliiet Renaat Hardeman (1876-1948). De 
laatste, meer recentere, bijdrage is van de V1aamse 
auteur Elsa vanderrneersch- Lantmeeters. Zij draagt 
de titel: 'Cornelius Hazart S]. 1617-1690. Centro 
versist' en is opgenomen in de Handelingen van 
de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ouden 
aarde 33 (1996),83-128. 
In de uitvoerige bibliografie van Laszlo Polgar S.l., 
Bibliographie sur l'histoire de la Compagnie de jesus 
1901-19803d1. (Rorna, 1981-1997) komt Cornelius 
Hazart, als zelfstandig onderwerp, niet een keer 
voor. Wei heeft hij een kort lemma in de Katholieke 
Encyclopedie (1935), het Iesuiten-Lexikon van L. 
Koch S.l. (Paderborn, 1934) en de recentere 4-de 
lige Diccionario Hist6rico de La Compaiiia de Iesus 
(Rom a-Madrid, 2001). 

3 Ttiompn van de christelyke leere ofte grooten. cate 
chism us: met eene breede uerklaringe van aile zyne 
voornaamste stukken, ende eene korte uiederleg 
ginge van den catechismus der Caluinisten rolde bij 
de bekende Antwerpse drukkersfamilie Knobbaert 
voor het eerst van de persen in 1683. 

• De jansenisten, vernoemd naar de Leuvense hoog 
leraar en theoloog Cornelius Iansenius, vormden 
een schismatieke groep binnen de katholieke kerk 
die andere opvattingen had over de genadeleer en 
de menselijke vrije wi!. In de zeventiende en acht 
tiende eeuw kwam het tot conflicten, waarbij de 
jezuieten hun voornaamste tegenstanders waren. 

5 Of Hazaert. Voor zijn naamsvarianten zie: W. Au 
denaert, Prosopographia Iesuitica Belgica Antiqua 
(PIBA). A biographical dictionary of the jesuits in the 
Low Countries 1542-1773 (Leuven- Heverlee, 2000), 
1,432. 

6 In tegenstelling tot Allard, die in zijn publica tie 
stelt dat Hazart op 26 november 1617 geboren is, 
geven de bronnen duidelijk 26 oktober als dag van 
geboorte. Waarschijnlijk is het een schrijffout van 
de Maastrichtse jezuiet geweest. Vg!. Album Noui 
tiorum 5.]. (Prov. Plandro-Belgica) 1625-1649 (naar 
het origin eel dat zich in het Archief van de V1aamse 
Provincie der jezuieten in Leuven-Heverlee be 
vindt). In dit artikel wordt steeds verwezen naar de 
kopie welke zich in het archief van de Nederlandse 
Provincie van de jezuieten (ANSI) bevindt (inv. nr. 
AE3, pag. 239). Zie ook: Elenchus alphabeticus Prou 
Flandro-Belgicae (kopie), ANSI, inv. nr. AE23e, 84. 
PIBA geeft ook 26-10-1617. 

7 L. van Lerberghe, Audenaerdsche Mengelingen, 
(Audenaerde 1845) 422. 

• Album Nouitiorum. 
9 Andere colleges bestonden er al in: Antwerpen 

(1575), Duinkerken (1612), Cassel (1613), Mechelen 
(1615). Maastricht (1575), s-Hertogenbosch (1609) 
en Roermond (1611) waren tot dan toe de enige ste 
den in de Noordelijke Nederlanden die jezuieten 
colleges hadden. A. Deneef (ed.), Les lesuites belges, 
1542-1992.450 ans de Compagnie de Iesus dans les 
Provinces belgiques (Bruxelles 1992) 33-35. 

IO Vanderrneersch-Lantmeeters, Pater Cornelius 
Hazart 5.]., 95. Helaas is onbekend welke rol Ha 
zart vervulde. 

11 lbum Nouitiorum. 
12 Adriaan Cools was geboren te Gouda en trad op 

15 juli 1612 in Mechelen in de Societeit, Geduren 
de zijn leven was hij werkzaam in diverse belang 
rijke functies: o.a. als novicemeester en rector van 
de jezuietencolleges te Brugge, Mechelen, Brussel 
en Leuven. Daarnaast was hij enige tijd rector van 
het professenhuis te Antwerpen en instructor, 
een begeleider van de tertiarissen. Zijn 'hoogste' 
functie bekleedde hij als overste van de Missio 
Hollandica Societatis Iesu. tussen 1638-1642 en 
1656-1659. Hij overleed te Brussel op 17 novem 
ber 1662. 

13 Provinciaal van 24 augustus 1634 tot 13 mei 1638. 
14 Frederik de Tassis provinciaal van 1634 tot 1638. 
15 Willem van Meldert werd op 6 februari 1616 in 

Berchem geboren uit het huwelijk van Abraham 
van Eck en Susanna Hazart. Op 20 maart 1646 
werd hij tot priester gewijd. Hij overleed in Ou 
denaarde op 31 januari 1677. PIBA, II, 121. 

16 Willem Frans Arnhoudts (Bergues 1631- Brussel 
1701). Provinciaal van de Vlaams- Belgische Pro 
vincie van 1687 tot 1691. 

17 ANSI, 'handschriftencollectie', inv. nr. AG 3f (doos 
68), (onuitgegeven) elogia 1681-1691, 'Elogium P. 
Hazaert', pag. 1. Deze en andere vertalingen uit 
het Latijnse elogium zijn van de hand van Peter 
Eijkenboom S}, (t). Over de interpretatie en histo 
rische betrouwbaarheid van zeventiende-eeuwse 
necrologia zie: G. vanden Bosch, 'Over de doden 
niets dan goed? Zeventiende-eeuwse elogia en 
necrologia van [ezuieten in de Hollandse Zending 
als bronnen voor religieuze mentaliteitsgeschie 
denis', Ttajecta 6 (1997) 334-345. 

18 Op 14 november van dat jaar werd hij (pas) inge 
schreven in het Album Nouitiorum. ANSI, 'hand 
schriftencollectie', inv. nr. AE 11 (do os 28b), 'Lijst 
van ingetredenen van de Vlaams-Belgische Pro 
vincie 1542-1773' (kopie). 

19 Vanaf 1584 werd deze gegevens opgetekend in het 
Album Nouitiorum, 239. Zie ook L. Labbeke, 'De 
recrutering van de jezureten in het hertogdom 
Brabant (1584-1640)'. Trajecta 5 (1996) 193-212, 
aldaar 195-199. 

20 L. Brouwers, De jezuieten. te Mechelen in de 17' en 
Iff' eeuw en hun Xaueriuskerk, de huidige parochie 
S.s. Petrus en Paulus (Mechelen 1977) 23-32. 

21 De opleiding was tussen 1615 en 1620 in het je 
zuretencollege (Hof van Lier) in Antwerpen ge 
vestigd. Daarna verhuisde de opleiding tijdelijk 
naar Leuven, wat echter spanningen opleverden 
met de bestuurders van de Leuvense universiteit. 
In 1650 verhuisde de opleiding vervolgens weer 
terug naar Antwerpen, waar het tot de opheffing 
van de Societeit in 1773 bleef. L. Brouwers, Het 
Hot van Liere (Antwerp en 1976) 30-32; H. van 
Goethem (ed.), Antioerpen en de jezuieten 1562- 
2002 (Antwerpen 2002) 57. 

22 Rijksarchief Antwerpen (RA), Archief van de Pro 
vincia Flandro-Belgica (APFB), inv. nr. 46, Studia, 
catalogus primus (Dornus professae Soctis. Iesu 
Antverp.) (1675). 

23 Het betreft: R.P. Corneli e Societate lew theologi 
Oratio Indiarum Apostolo In qua describitur mi 
rabilis ejus obedientia erga S.P. Ignatium, Habita 
quondam in Academia Lovaniensi (Antwerp en 
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1680). Zie ook: ANSI, 'handschriftencollectie', inv. 
nr. AG 3f (doos 68), (onuitgegeven) elogia 1681- 
1691, 'Elogium P. Hazaert', pag. 1-2. 

24 Epitome Instituti Societatis jesu. (Bruxellis 1690) 
148-149. 

25 Volgens: Allard, 'Pater Cornelius Hazart S.).', 7; Van 
dermeersch-Lantmeeters, Pater Cornelius Hazart 
S.]., 96. 

26 Dit waren: Christianus De PI acker, Franciscus 
Gromsel, Guillelmus De Haes, Guillelmus van 
Ranst, )oannes Pladijs en Ludovicus du Rieu. Op 
die dag werden in totaal25 subdiakens, 59 diakens 
en 34 priesters gewijd. 

27 Kathedraalarchief Antwerpen, Capsa Episcopatus 
nr. 202/2, wijdingsregister 1641-1656, fol. 33 r", In 
de PIBA wordt ten onrechte 6-4-1646 als de datum 
van zijn priesterwijding vermeld. 

28 RA, APFB, inv. nr. 39, Index nominum personarum 
provinciae Flandro-Belgicae (1651). Hierin staathij 
vermeld als preker te Brussel in de jaren 1647-1648. 
Zie ook: ANSI, 'handschriftencollectie', inv. nr. AG 
3f (doos 68), (onuitgegeven) elogia 1681-1691, 'Elo 
gium P. Hazaert', pag. 2. 

29 Het was gebruikelijk dat de laatste geloften pas en 
kele jaren na het tertiaat werden afgelegd. 

30 RA, APFB, inv. nr. 38, Catalogus tertius personarum 
et functionum provinciae Flandro-Belgicae, okto 
ber 1652. 

31 Dit is te reconstrueren aan de hand van de 'Index 
nominum personarum provinciae Flandro-Belgi 
cae'van 1658 waar bij Hazart staat dat hij reeds vijf 
jaar ervaring als biechtvader had. RA, APFB, inv. nr. 
40, Index ... Flandro-Belgicae. 

32 Ibidem. 
33 ANSI, 'handschriftencollectie', inv. nr. AG 3f (doos 

68), (onuitgegeven) elogia 1681-1691, 'Elogium P. 
Hazaert', pag. 2. 

34 Dit is enigszins opmerkelijk daar Hazart zijn laatste 
geloften (als profes; pas in 1657 zou afleggen. Wei 
had hij al zijn tertiaat gedaan. 

35 Archief van de Waals- Belgische Provincie der 
jezuieten (BME), 'Bibliotheque Charles Droeshout' 
(BCD), Maison professe III (1640-1664), 'Les cele 
brites de la maison professe: Arrivee P. Corneille 
Hazart' (avec son portrait) (1654), vol. 33, 303-306. 

36 Het complex is thans in gebruik als stadsbiblio 
theek en een dependance van de Handelshoge 
school Antwerpen. 

37 Van Goethem (ed.), Antwerpen en de jezuieten, 18- 
28. 

38 Er zijn in de zeventiende-eeuwse Republiek door 
de Staten Generaal diverse plakkaten uitgevaar 
digd die moesten voorkomen dat (protestants e) 
jongens over de grens onderwijs konden genieten 
bij de jezuieten, Meestal was het de gereformeerde 
kerk die de overheid hiertoe aanspoorde. 

39 Het toppunt kwam in 1643 toen er in totaal 867 je 
zuieten deel uitmaakten van de Vlaams-Belgische 
Provincie. Vanaf 1620 echter was de enorme groei 
fase al tot stilstand gekomen en zette een geleide 
lijke daling in. Gegevens ontleend aan: Labbeke, 
'De recrutering van de jezuieten .. .', 197-199. 

40 Fas est et ab hoste doceri. Dit was de lijfspreuk van 
Cornelius Hazart. 

41 Na de (tijdelijke) opheffing van de jezuietenorde 
in 1773 verviel de kerk aan het bisdom. De Caro 
lus Borromeuskerk, zoals hij heden ten dage heet, 
is nog steeds in gebruik bij de seculiere geestelijk 
heid. 

42 Een en ander zou de indruk kunnen wekken dat 
de Antwerpse jezuieten weinig subsidiestromen 
hadden, maar niets is minder waar. Tussen 1591- 
1651 kreeg de Societeit van het stadsbestuur maar 
liefst 28% van de totale giften die onder de ker 
kelijke instellingen te verdelen waren. Daarnaast 
ontvingen de jezuieten ook nog aanzienlijke 
donaties uit particuliere giften en bepaalde pri 
vileges. Zie: M. J. Marinus, 'Financiering van de 
contrareformatie te Antwerpen (1585-1700)' in: 
E. Put, M. Marinus (red.), Geloven in het verleden 
(Leuven 1996) 239-252. 

43 JA Goris, Lof van Antu/erpen. Hoe reizigers Ant 
tuerpen zagen, van de XVe tot de XXe eeuw (Brussel 
1940) 79. 

44 De sodaliteiten of Mariacongregaties hadden hun 
eigen 'zijkapellen' in de (St.) Ignatiuskerk. 

45 'Magno quoque numero heterodoxi, per interiora 
domus, per oratoria sodalitatum, per amplissi 
mam instructissimamque bibliothecam benevole 
deducti, omnia exspectatione sua maiora praed 
icabant.' Ui t: D. Papenbrochius, Annales Antver 
pienses ab urbe condita ad annum MDCC. (5 de 
len) F. Mertens en J. Buschmann (ed.) (Antwerp en 
1845-1848), V. 20. 

46 J. Andriessen, 'Apostolaat met de pen, intellec 
tuele en artistieke activiteiten', in: E. Put, M. Wy 
nants (red.), De jezuieten in de Nederlanden en het 
prinsbisdom Luik (1542-1773) (BrusseI1991) 67. 

47 Strofe 6 uit een lofgedicht op Hazart in: Triomph 
vande christelycke leere ofte grooten catechismus 
(zie voetnoot 1). 

4B Van Goethem (ed.), Anttuerpen en de jezuieten, 33- 
35. 

49 Mede als dank voor zijn jarenlange aanwezig 
heid droeg Hazart in 1683 het eerste deel van 
zijn Triomph uande christelycke leere ofte grooten. 
catechism us (gedrukt te Antwerpen) op aan deze 
bisschop. 

50 ANSI, 'handschriftencollectie', inv. nr. AG 3f (do os 
68), (onuitgegeven) elogia 1681-1691, 'Elogium P. 
Hazaert', pag. 2-3. 

51 Het Concilie van Trente had extra aandacht ge 
vraagd om het aanroepen van heiligen, de re 
likwieenverering en de leer van het vagevuur, 
kwesties die door de reformatoren allemaal wa 
ren afgewezen, op een begrijpeJijke manier aan 
het volk te onderwijzen. H. Storme, N. Bostyn, 
Repertorium en inleidende studie van uitgegeuen 
predikatieboeken uit de 1'1' en de 18" eeuw (4dl.) 
(Leuven 1982), I, 12 (aldaar ook de betreffende 
conciliepassages). 

52 Bijv. Gront-reghel van P. Cornelius Hazart priester 
der Societeyt Iesu, dat aile de ghene die wilt Calvi 
nist syn gheen redelyck mensch en kan syn. Ghep 
reeckt voor vele Caluinisten op den lest-gelden Ker 
mis-dagb van Antuierpen, den 13. uan Iunius in 't 
jaer 1683. Inde Kercke van het professen-huys der 
Societeyt Iesu (Antwerp en 1683). 

53 ANSI, 'handschriftencollectie', inv. nr. AG 3f (doos 
68), (onuitgegeven) elogia 1681-1691, 'Elogium P. 
Hazaert', pag. 4. 

54 BME, BCD, Actes de la sodalite des hommes ma 
ries (1609-1773), 'Le Nouveau magistrat: installa 
tion solennelle & sermon du P. Corneille Hazart' 
(1655), vol. 14, 192-192 bis. 

55 RA, APFB, inv. nr. 11. Litterae annuae domus pro 
fessae Antverpiensis Soc. Iesu (1657); verg. ook: 
BME, BCD, Maison professe III (1640-1664), 'Les 
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celebrites de la maison professe : Arrivee P. Cor 
neille Hazart' (avec son portrait) (1654), vol. 33, 
303-306. In de handgeschreven kopie van de 'In 
dex archivi Provinciae Flandro-Belgicae' (in ANSI) 
staat op pag. 395 dat Hazart zijn laatste geloften, 
met vijf anderen, heeft afgelegd op 18 mei 165l. 
Mogelijk is dit een overschrijffout. 

56 De meeste [ezuieten legden de gebruikelijke drie 
geloften af tcoadiutor spiritualisi. 

57 Strofe 7 uit het lofgedicht op Hazart in: Triomph 
uande christelycke Leere ofte grooten catechism us 
(zie voetnoot 1). 

58 Of Cnobbaert. 
59 Het aantal is mede gebaseerd op: C. Sommervogel 

S.J., Bibliotheque des ecriuains de la Compagnie de 
jesus. I-XI (BrusseI1890-1911), band IV, 181-197. 
Sommervogel komt op een totaal van 87 publi 
caties. Twee daarvan heb ik er niet via de NCC, 
STCN en STCV kunnen vinden niet; te weten de 
Lectiones morales (zie voetnoot 57) en zijn, onder 
de schuilnaam Anotnius Suivius geschreven, Het 
Schaedig lezen der H. Schrifture (s.l.e.a.). Deze 
laatste publica tie wordt in Sommervogel aileen in 
een Latijnse versie vermeld. Wei is het weerwoord 
van Ioannes van Neercassel, welke in 1685 in Ant 
werpen werd gedrukt, op deze publicatie bekend. 
Daarnaast zijn er enkele andere ten onrechte door 
Sommervogel aan hem toegeschreven. 

60 R.P. Corneli Hazart Societatis lesu. theologi discur 
sus morales in selectiora loea Genesis, Exodi, Le 
uitici, Numerorum: opus concionatoribus inprimis 
accommodurn cum indice ... (Antwerpen 1688); 
Lectiones morales P. Cornelii Hazart necessariae et 
consolatoriae tempore omnis privatae et publicae 
calamitatis (Antwerp en, 1674). 

61 Uitgezonderd de Duitstalige Hieronymus Durer 
(1641-1704), die tussen 1674 en 1683 Luthers pre 
dikant in Haarlem was, en de jansenisten Ignatius 
Eykenboom (1628-1711, pseudoniem van Gabriel 
Gerberon) en Carolus de Bont (1620-1703, naar 
mijn idee pseudoniem van Johannes Roos). Met 
deze laatste twee zou hij pas later in conflict ko 
men. J. Loosjes, Naamlijst van predikanten, hoog 
leraren en proponenten der Luthersche kerk in 
Nederland ('s-Gravenhage 1925) 67; J. Tans (ed.), 
Lexicon pseudonymorum Iansenisticorum (Leu 
yen 1989) 113, 188. Tans geeft als pseudoniem van 
Johannes Roos Adr. van Woelwijck. 

62 Bij deze predikanten staan aileen de nevenfunc 
ties vermeld, in zoverre deze werden uitgevoerd 
ten tijde van hun polemiek met Hazart. Eerder en 
latere activiteiten zijn, omwille van de beknopt 
heid, weggelaten. Gegevens ontleend aan: Biogra 
fisch lexicon voor de geschiedenis van het Neder 
landse protestantisme 6dl. (Kampen 1978-2006); 
F. van Lieburg, Repertorium van Nederlandse 
heruormde predikanten tot 1816 2dl. (Dordrecht 
1996), dl. I predikanten; L. Loosjes, Naamlijst van 
predikanten, hoogLeraren en proponenten der Lu 
thersche kerk: in Nederland Cs-Gravenhage 1925). 

63 Gedrukt te Antwerpen in 1660. 
64 Ook in het Rijksarchief Antwerpen, dat het archief 

bewaart van het professenhuis en het Provincia 
laat van de Vlaams-Belgische Provincie, zijn geen 
preken van zijn hand bekend. 

65 Gedrukt te Antwerpen in 1683. 
66 Kerckelycke historie van de gheheele wereldt, nae 

melyck van de uoor-gaende ende teghenuioordighe 
eeuwe, inde welcke uernaelt worden de ghele 
gentheden , der landen, manieren, ceremonien, 
ende religien del' inuioonderen, maer namelyk de 
uerbreydinghe des H. Gheloofs, martelaren ende 
andere kloecke roomsche cathoLycke daeden in de 
vier ghewesten des wereldts, met uerscheyden. co 
pere platen verciert .... Het derde deel ueruattende 
de historien van Nederlandt ende Enghelandt 3d!. 
(Antwerpen 1667-1669). 

67 In: ibidem, dl. I (1667). 
68 Triomph uande uiaerachtige Kercke ende uande 

Catholycke religie over de atheisten, Mahometa 
nen, heydenen, Ioden, schismatycken, aile soorten 
ketters, ende sectarisen (Antwerpen 1673). In 1697 
en 1776 in Keulen in het Duits vertaalt. 

69 Tricmpti del' pausen van Roomen over aile hare 
benyders ende bestryders met eene uolkomen, ende 
overtuyghencie uiederlegginghe van aile de laste 
ringhen, en ualscheden uande sectarisen 3dl. (Ant 
werpen 1678), herdrukken in 1679 en 168l. 

70 Vandermeersch-Lantmeeters, Pater Cornelius 
Hazart S.]., 115. 

71 Triomplt uande christelycke leere ofte grooten ca 
tech ism LIS. Met eene breede verklaringhe van aile 
syne voornaemste stucken ende eene korte iueder 
legginghe uanden catechismus der caluinisten 2dl. 
(Antwerpen 1683), herdruk 1739. 

72 Een ander werk van Hazart, 'Discursus historici et 
morales de vita Christi Dei et hominis', werd pas 
in november 1692, twee jaar na zijn dood, door 
de kerkelijke censor goedgekeurd. Het zou echter 
niet meer in druk verschijnen. Sommervogel, Bi 
bliotheque des ecrivains de la Compagnie de Jesus, 
IY, 197. 

73 Dat Hazart aileen de christelijke geleerden uit de 
eerste vier eeuwen gebruikte in zijn argumentatie, 
betekende dat hij zich rekenschap gafvan het feit 
dat aileen de geschriften van die geleerden als 'le 
gitiem' werden beschouwd door de protestanten. 
Zie bijv. Daniel Henghel die hem meermalen zo 
aanduidt in zijn polemieken. 

75 De eerste regel uit zijn doodsbericht, dat naar aile 
huizen van de VJaams- Belgische jezuietenprovin 
cie werd gestuurd. Uit: RA, Archief van het Ant 
werpse Professenhuis (APA), inv. nr. 3807, 'Elogia', 
1690. 

76 ANSI, 'handschriftencollectie', inv. nr. AG 3f (doos 
68), (onuitgegeven) elogia 1681-1691, 'Elogium P. 
Hazaert', pag. 6. 

77 Deze preek werd in 1685 onder de gelijknamige 
titel gedrukt en beleefde in hetzelfde jaar nog een 
herdruk. 

78 RA, APA, inv. nr. 3807, CElogia', 1690. 
79 ANSI, 'handschriftencollectie', inv. nr. AG 3f (doos 

68), (onuitgegeven) elogia 1681-1691, 'Elogium P. 
Hazaert', pag. 7. Verg. ook Dan. 12: 3. 
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Apostel I.H. van 
Oosbree 

"De Christus van het heden" 
De ontstaansgeschiedenis van het Apostolisch Genootschap 
en zijn leerstellige ontwikkelingen 1946-1951 

Edwin Diersmann 

I bijna 150 jaar maken de zogeheten 
Apostolische kerken' deel uit van het 
luriforme kerkelijke landschap in 

Nederland. In die periode is het hen ver 
gaan als veel andere kerkgenootschappen, 
want door onenigheden van allerlei aard is 
het aantal verschillende kerken gestaag toe 
genomen. De wortels van deze kerken gaan 
terug op de Catholic Apostolic Church', 
die circa 1830 in London rond de Schotse 
geestelijke Edward Irving" ontstaan is. Deze 
kerk had een leidend gremium van twaalf 
apostelen, die allen, zo geloofde men, door 
profetieen tot die opdracht beroepen wa 
ren. De ambten binnen de kerk waren ge 
baseerd op het Nieuwe Testament. Behalve 
apostelen en profeten waren dat evangelis 
ten, herders, engelen (opzieners), oudsten 
en diakenen, die in een complexe hierar 
chische (matrix)organisatiestructuur wa 
ren gevlochten. De stichters zagen het als 
hun hoofdtaak om de verschillende chris 
telijke kerken tot eenheid te brengen, om 
dat de parousie (de wederkomst van Iezus 
Christus op aarde) zeer spoedig te verwach 
ten was. Aangezien door de andere kerken 
aan de oproep van de Catholic Apostolic 
Church geen gehoor werd gegeven, zijn 
de aanhangers noodgedwongen als apart 

kerkgenootschap gaan vergaderen. De be 
weging missioneerde onder andere redeJijk 
succesvol in het toenmalige Pruisen. De 
verwachte wederkomst van Christus bleef 
echter uit, en toen vanaf 1855 enkele van 
de apostelen stierven waren enkele ambts 
dragers in Berlijn en Hamburg van mening 
dat nieuwe apostelen ter vervanging geroe 
pen moesten worden. Toen de overgeble 
ven apostelen dit afwezen scheurde zich in 
Hamburg een gemeente af.3 
De geschiedenis van de Apostolische 

kerken in Nederland begint in september 
1863, wanneer Friedrich Wilhelm Schwarz' 
met de boot vanuit Hamburg in Amster 
dam arriveert. Hij was een van degenen die 
tot de afgescheiden gemeente in Hamburg 
behoorde en was daar tot nieuwe apostel 
geroepen. Zijn arbeidsgebied was Neder 
land, zijn standplaats Amsterdam. Schwarz 
noemde zijn gemeente Apostolische Zen 
ding (in 1893 omgenoemd in Hersteld 
Apostolische Zending Kerk) en stichtte tot 
aan zijn dood in 1895 op zeven plaatsen 
gemeenten: Amsterdam, Enkhuizen, Haar 
lem, Ilmuiden, Hoorn, Den Helder en Wol 
vega. Uit consideratie met het Nederlandse 
calvinistische milieu schafte hij de kerkelij 
ke gewaden af en werden de kerkdiensten 
op protestantse leest geschoeid. Hiermee 
nam hij duidelijk afstand van de katholiek 
apostolische traditie. In Duitsland waren 
vanuit de afgescheiden gemeente Ham 
burg ook andere gemeenten gesticht en 
nieuwe apostelen geroepen. Daar was 
de leer van het zogeheten 'Nieuwe Licht' 
ontstaan, die de plaats en auto rite it van 
die apostelen aanmerkelijk verhoogde. Zo 
werden hun woorden op een lijn gesteld 
met de woorden van de apostelen van het 
Nieuwe Testament. De waardering voor 
gesproken profetische woorden (en het 
profetenambt) was in Duitsland echter ver 
minderd. Na de dood van Schwarz werd op 
17 januari 1897 diaken Martinus van Bem 
mel uit Amsterdam tot nieuwe apostel voor 
Nederland geroepen. Zijn aversie tegen het 
'Nieuwe Licht' leidde tot een breuk met de 
Duitse apostel Krebs, die hem vervolgens 
per brief afzette." Op 12 juni 1898 werd 
opnieuw een apostel geroepen, namelijk 
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opziener Jakob Kofman uit Enkhuizen." De 
groep om Van Bemmel bleef zich Hersteld 
Apostolische Zendingkerk (HAZK) noe 
men. De groep om Kofman (verbonden met 
Krebs in Duitsland) noemde zich voortaan 
Hersteld Apostolische Zendinggemeente 
in de Eenheid der Apostelen (HAZEA). De 
HAZK behield gemeenten in Amsterdam, 
Enkhuizen en Haarlem met in totaal tussen 
de vier- en vijfhonderd leden. De HAZEA 
behield gemeenten in Amsterdam, Enk 
huizen, Haarlem, Ilrnuiden, Hoorn, Den 
Helder en Wolvega met in totaal vijf- tot 
zeshonderd leden. Deze twee Nederlandse 
kerkgenootschappen zijn in de twintigste 
eeuw aanzienlijk gegroeid, maar hebben 
ook een aantal schisma's meegemaakt, die 
het aantal 'takken' aan de 'boom' van Apos 
tolische kerken fors hebben uitgebreid. 

De wetenschappelijke belangstelling 
voor de Apostolische kerken is door de jaren 
heen niet groot geweest. In 1876 heeft LN. 
Kohler er een proefschrift over geschreven 
(Het Iruingisme. Eene historisch-critische 
proeve, 's-Gravenhage 1876)/ waarop hij in 
Utrecht promoveerde. Vervolgens duurde 
het ruim een eeuw voordat M.J. Tang ook in 
Utrecht op de Apostolischen promoveerde 
(Het apostolische Werk in Nederland, tegen 
de achtergrond van zijn ontstaansgeschie 
denis in Engeland en Duitsland, 's-Gra 
venhage 1982,41989).8 Beide boeken, die 
nog slechts antiquarisch verkrijgbaar zijn, 
beschrijven weliswaar ook de geschiede 
nis van de Apostolischen, maar dat is niet 
hun primaire aandachtsgebied. In de serie 
Wegwijs verscheen enkele jaren geleden 
een boek van B.L. Brand, De Apostolischen, 
Kampen 2001,9 dat wei een historische in 
valshoek heeft. Behalve enkele artikelen 
in wetenschappelijke tijdschriften'? is er 
in Nederland verder niets over de Aposto 
lischen verkrijgbaar. Wei bestaat er interne 
literatuur, die aan 'buitenstaanders' niet 
altijd vrijelijk ter beschikking wordt ge 
steld. AI deze factoren hebben ertoe geleid 
dat kerkhistorici doorgaans onwetend zijn 
over deze 'Apostolische familie', die in Ne 
derland in totaal toch circa dertigduizend 
leden he eft. Daarbinnen is Het Apostolisch 
Genootschap, met haar ruim achttien 
duizend leden, de grootste." In dit artikel 
zal de HAZEA centraal staan, waaruit Het 
Apostolisch Genootschap is voortgekomen. 
Daarbij zal ingegaan worden op de gebeur 
tenissen die tot haar oprichting in 1951 
leidden en op de leerstellige veranderingen 
die in de eerste jaren van haar ontstaan 
hebben plaatsgevonden. Aile groepen die 

tot de HAZK - tak horen, alsmede de overige 
groepen van de HAZEA-tak, vallen buiten 
het bestek van dit artikel. 

De Hersteld Apostolische 
Zendinggemeente in de Eenheid der 
Apostelen (1898-1946) 

Na de scheuring tussen HAZEA en HAZK 
kwam het binnen de eerstgenoemde orga 
nisatie tot een wijziging in de relatie van de 
verschillende ambten tot elkaar. Krebs be 
noemde zichzelf tot ,stamapostel' en werd 
door de andere apostelen als hun meer 
dere, wereldwijd verantwoordelijk voor alle 
apostolische gemeenten, geaccepteerd. 
Een piramidevormige ambtenstructuur 
ontstond. Onder Krebs vielen de districts 
apostelen, daaronder de apostel, daaron 
der het ambt van opziener, daaronder de 
districtsoudste, daaronder de districts 
evangelist, daaronder de herder, daaron 
der de gemeente-evangelist, daaronder de 
priester, daaronder de diaken en onderdi 
aken. Ambten voor een lokale gemeente 
waren: herder, gemeente-evangelist, pries 
ter, diaken en onderdiaken. De voorgan 
ger van een gemeente was gewoonlijk een 
herder, gemeente-evangelist of priester. De 
ambten boven de herder hadden de ver 
antwoordelijkheid over een district (meer 
dere gemeenten), in geografische gebieden 
van oplopende grootte. In deze hierarchic 
was het de bedoeling dat elk ambt gehoor 
zaam opzag naar het hogere ambt en allen 
naar de stamapostel. Op die manier werd 
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de eenheid gewaarborgd, hetgeen geillu 
streerd werd door het feit dat de HAZEA 
leden stamapostel Krebs ,eenheidsvader' 
no emden. Het ambt van profeet werd niet 
opgenomen in deze piramidestructuur; 
Krebs liet het uitsterven. 

Nadat Kofman als' apostel van de HAZEA 
was ingezet, groeide het aantal leden van 
hoogstens zeshonderd in 1898 tot ongeveer 
7400 in 1910.12 Krebs stierf in 1905. Hij had 
tevoren de Duitse apostel Niehaus als zijn 
opvolger aangewezen." Kofman verzwakte 
in de daarop volgende jaren dusdanig, dat 
hij op 22 juni 1910 door Niehaus 'in de 
rust' werd geplaatst (met emeritaat ging). 
Een dag later werd districtsoudste Johan 
nes Hendrik van Oosbree uit Enkhuizen als 
nieuwe apostel voor de HAZEA ingezet. Hij 
was op 1 april 1862 in Amsterdam geboren, 
als 16-jarige jongeman tot de Apostolische 
Zending toegetreden en later naar Enk 
huizen verhuisd. Daar werd hij Kofmans 
rechterhand. Van Oosbree was dynamisch 
en vooruitstrevend, maar vooral die laat 
ste eigenschap bleek binnen het interna 
tionale verband (in Duitsland sinds 1907 
'Neuapostolische Kirche' genoemd) geen 
voordeel. Langzaam stierven de apostelen 
uit die exponent van het 'Nieuwe Licht' wa 
ren geweest en zij werden vervangen door 
meer traditioneel-christelijk ingestelde 
apostelen. Niehaus polsteVan Oosbree en 
kele keren of hij de volgende stamapostel 
wilde worden. Van Oosbree weigerde, waar 
na Niehaus de Duitse apostel Bischoff in 
1924 als opvolger aanwees. Het ledenaan 
tal van de HAZEA Jiep op tot 22.600 in 1930 
en ruim 25.000 in 1933.14 Van Oosbree ver 
loor vanwege zijn vooruitstrevende opvat 
tingen binnen de internationale groep van 
apostelen steeds meer invloed. Hij voerde 
wijzigingen door op het gebied van het 
heilig avondmaal, de doop, de confirmatie, 
het geloofsoffer, zelfs ook over de betaling 
van het Hersteld Apostolisch Weekblad. Zo 
werd bijvoorbeeld de term heilig avond 
maal omgedoopt in 'gemeenschappeJijke 
verzoeningsdis', waarbij de leden elkaar 
voortaan vrijstelden van zonden. Het offer 
van het sterven van Iezus Christus werd als 
vrucht van zijn voorbeeldige gezindheid ge 
zien, maar niet meer als het noodzakelijke 
kernpunt dat voorwaarde is om vergeving 
van zonden te ontvangen. Van Oosbree's 
veranderingen werden weliswaar door Nie 
haus niet afwijzend beoordeeld, maar hij 
wenste ze niet in Duitsland in te voereri.P 
Niehaus was vanaf25 januari 1930 ten ge 

volge van een huiselijk ongeval niet meer in 

staat om als stamapostel te functioneren." 
Daarom nam Bischoff op 21 september 
1930 de hoofdleiding van de wereldwijde 
Neuapostolische Kirche over. De leerstellige 
verschillen tussen de Nederlandse HAZEA 
en de internationale Neuapostolische Kir 
che leidden tot klachten over Van Oosbree 
die bij Bischoff werden neergelegd. Uitein 
delijk besloot Bischoff op 3 januari 1939 tot 
een inperking van Van Oosbree's financiele 
bevoegdheden. Dat werd later nog gevolgd 
door het besluit dat apostelen zonder toe 
stemming van Bischoff geen opzieners of 
districtsoudsten mochten inzetten." Op 
15 januari 1939 werd opziener Jan Iocherns 
door de stamapostel als hulpapostel voor 
Van Oosbree ingezet. Het lijkt erop dat Bi 
schoff hoopte dat Iocherns (wiens dochter 
en schoonzoon in Duitsland woonden en 
daar tot de Neuapostolische Kirche behoor 
den) een tegenwicht tegen de opvattingen 
van Van Oosbree zou kunnen bieden en de 
HAZEA-Ieer meer in overeenstemming met 
de internationale kerk zou kunnen bren 
gen. Als dat de achterliggende bedoeling 
was, dan is deze mislukt, enerzijds omdat 
Jochems een te zachtmoedig mens was om 
de confrontatie met Van Oosbree te zoeken, 
anderzijds wegens de autoriteit van Van 
Oosbree en het onbegrensde vertrouwen 
dat de HAZEA-Ieden in hem hadden. Hoe 
wei in een protocol staat dat Van Oosbree 
zelf om een hulpapostel vroeg" en hij dit 
op 15 januari 1939 ook zo uitsprak,!" werd 
Iochems vanaf het begin door Van Oosbree 
genegeerd." Ook voor bijna alle Aposto 
lischen" in Nederland bleef Iochems een 
soort tweederangs apostel, geen 'echte' 
apostel, niet gelijkwaardig aan 'onze Apos 
tel' van Oosbree." 

Tijdens het Derde Rijk was de houding 
van de Duitse Neuapostolische Kirche (in 
clusief die van de stamapostel Bischoff en 
de overige apostelen) er een van aanpas 
sing en onderworpenheid." Dit zorgde voor 
veel kwaad bloed bij de Nederlandse Apos 
tolischen. De Tweede Wereldoorlog zorgde 
voor een vermindering van de contacten 
tussen Van Oosbree en Bischoff. Vanaf zo 
mer 1944 was het contact volledig verbro 
ken." De kring van districtsoudsten om de 
inmiddels bejaarde en fragiele Van Oosbree 
was verdeeld. Sommigen (de districtsoud 
sten Elberts, Hartman, Schurink, Siok en 
Wildschut) waren verknocht aan Van Oos 
bree en diens leerstellige denkbeelden, an 
deren (apostel Iochems, de districtsoudsten 
Van Asperen, Kamphuis, Paasman en Smit) 
stonden op de lijn van Bischoff. Kort na de 
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bevrijding brak Van Oosbree met Bischoff. 
Op 18 mei 1945 deelde hij Iochems mee dat 
hij de stamapostel niet meer als hoogste 
autoriteit erkende en voortaan zelfstandig 
verder zou gaan." Iocherns besloot daarop 
am Van Oosbree niet meer na te volgen 
zolang deze Bischoff niet meer wilde na 
volgen en deelde dit Van Oosbree een dag 
later per briefkaart mee. Iochems began 
met kleine groepjes gelijkgestemden te 
vergaderen en zocht contact met de Zuid 
Afrikaanse stamapostelhelper Schlaphoff 
en de Zwitserse districtsapostel Guttinger," 
maar werd door het overgrote deel van de 
Nederlandse Apostolischen als 'afvallig' 
gezien. Op 24 juni 1945 zette Van Oosbree 
districtsoudste Hendrik Schurink als op 
ziener in." In de winter van 1945/1946 ver 
zwakte Van Oosbree en voelde hij zijn ein 
de naderen. Hij schreef Bischoff een brief 
(via Glittinger, want rechtstreeks contact 
met Duitsland was nag niet mogelijk) en 
vroeg toestemming am de districtsoudste 
Lambertus Siok uit Rotterdam als opvolger 
aan te mogen wijzen. Drie dagen later, op 4 
rna art 1946, liet Van Oosbree een notariele 
akte opstellen, waarin hij Siok als opvolger 
aanwees. Glittinger beantwoordde de brief 
twee weken later en stelde daarin dat het 
niet nodig was am een opvolger aan te wij 
zen omdat Jochems al op 15 januari 1939 
als zodanig was aangewezen. Dat antwoord 
heeft Van Oosbree niet meer kunnen lezen. 
Hij overleed op 20 maart 1946 en werd vijf 
dagen later in Bussum begraven. 

In de eerstvolgende jaarlijks plaatsvin 
dende landelijke samenkomst van ambts 
dragers, Tweede Paasdag (22 april) 1946 in 
Hilversum, geleid door opziener Schurink, 
werd uiteindelijk de roeping van de nieuwe 
apostel voltrokken. Enkele districtsoud 
sten waren afwezig: Elberts wegens ziekte, 
Kamphuis omdat hij het met de gang van 
zaken one ens was, Paasman vanwege au 
topech. Schurink sprak als voigt: "Er zijn 
Oudsten die desnoods nag een half jaar of 
een jaar willen wachten en rechtstreeks van 
den Stamapostel willen weten hoe of wat. 
Ik heb echter in den brief van Apostel Gut 
tinger voldoende aanwijzingen gekregen. 
Er is geen andere opvolger! De mensch 
Jochems is volgens dezen brief de recht 
matige man!"." Schurink las uiteindelijk 
een 'geestelijk testament' van Van Oosbree 
voor. Dat had Van Oosbree al in 1944 opge 
steld en oak hierin had hij Siok als opvolger 
genoemd. Die naam werd tijdens het vo or 
lezen door Schurink echter achterwege 
gelaten. Vervolgens las Schurink de nota- 

riele akte van 4 maart 1946 voor, waarbij Opziener H. Schurink 
hij wei de naam van de opvolger noemde. 
De spanning ontlaadde zich in een spon- 
tane acclamatie, waaruit bleek dat de door 
Van Oosbree notarieel vastgelegde nieuwe . 
apostel Siok door de overgrote meerder- 
heid van de aanwezigen aanvaard werd. 

De leerstellige inzichten van Van Oosbree 
kunnen als een voortzetting en radicalise 
ring van het 'Nieuwe Licht' gekenschetst 
worden. Van traditionele apostolische idee 
en had hij afstand genomen, bijvoorbeeld 
"dat de Heer of Iezus 'gezeten op een walk' 
op aarde terug zou keren". Van Oosbree 
yond dat "kinderlijk en achterhaald"." Ie 
zus Christus was de vervulling van "de zoo 
veelvuldig aan de Vaderen gegeven belofte, 
namelijk dat Hij onder en bij de kinderen 
der menschen wilde wonen en wandelen. 
Dat Hij betreffende de vervulling der bo 
vengenoemde belofte Gods, met recht de 
Eersteling genoemd kon worden (dus geen 
eenling)"." Iezus was dus niet meer Zoon 
van God, verlosser van de zan de, uniek en 
onherhaalbaar in taak en opdracht, maar 
slechts de gene die als eerste de Christusge 
zindheid, de volmaakte Macht der Liefde, 
in zijn leven getoond had. Door de langja 
rige verbondenheid van de Apostolischen 
met hun apostel Van Oosbree waren velen 
tot de overtuiging gekomen dat in de hui 
dige tijd diezelfde Christusgezindheid door 
hem op volmaakte wijze getoond was: "Wij 
danken God, onzen Vader, dat wij dezen 
mensch zoovele jaren als zichtbare Ver 
schijning-Gods onder ons mochten heb 
ben"!'. Van Oosbree was de gene die hen 
van hun oude, traditionele dogmatische 
denken had bevrijd, omdat: "( ... ) wij in ver 
binding kwamen met de Verschijning Gods 
in onzen Apostel. ( ... ) Wij hebben in hem 
het Goddelijke toon- en voorbeeld, waar 
door wij het Wezen des Vaders van nabij 
leeren kennen"." De nieuwe apostel Siok 
was er heilig van overtuigd dat het werk en 
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het gedachtegoed van de overleden apostel 
bewaard en voortgezet moesten worden. 
Problem en vielen echter te verwachten 
vanwege de kloof die er gaapte tussen de 
traditionelere apostolische leer van de in 
ternationale Neuapostolische Kirche en het 
Nederlandse Apostolische gedachtegoed. 

Slok was ten tijde van zijn roeping 41 jaar 
oud (geboren 21 augustus 1904 te Enkhui 
zen) en de jongste van alle districtsoudsten. 
Zijn ouders waren, met hun vier zoons, in 
juni 1905 tot de HAZEA toegetreden. De 
sfeer in de Enkhuizer HAZEA-gemeente 
schijnt nogal conservatief geweest te zijn. 
Bertus Slok was dan ook blij dat hij in 1922 
als typograaf in Schiedam ging werken 
en kon verhuizen. Hij trouwde in 1926 en 
werd in december 1928 door Van Oosbree 
als priester-voorganger van de gemeente 
in Schiedam ingezet. In 1933 werd hij in 
gezet als herder, op 21 augustus 1939 als 
districtsoudste. Zoals al beschreven, wa 
ren er grote leerstellige meningsverschillen 
tussen de districtsoudsten onderling. Slok 
"bleef echter pal staan achter apostel Van 
Oosbree. Daardoor ontstond er spanning 
tussen hem en de oudsten die een andere 
mening waren toegedaan"," De leerstellige 
wijzigingen van Van Oosbree werden door 
Slok zonder voorbehoud geaccepteerd. Die 
onvoorwaardelijke trouw heeft ongetwij 
feld Van Oosbree doen besluiten om hem 
als zijn opvolger aan te wijzen. 

Het juridische proces en de definitieve 
scheuring (1946-1951) 

Op 3 mei 1946 kwamen districtsapostel 
Ernst en apostel Otto Giittinger (vader en 
zoon) uit Zwitserland op Schiphol aan. 
Diezelfde avond en ook op 8 mei spraken 
zij met Slok. Zij de elden hem mee dat de 
stamapostel de aanwijzing van Slok niet 
erkende en deze aanwijzing volgens de 
HAZEA-statuten onrechtmatig was. Ze 
probeerden hem te bewegen weer als dis 
trictsoudste terug te keren, "dan is al het 
achterliggende vergeven en vergeten"." 
Omdat dit tegen de uitdrukkelijke testa 
mentaire wens van Van Oosbree in zou 
gaan, was het voor Slok onacceptabel. Ook 
voor vele leden was en bleef de wens van 
de beminde overleden apostel belangrijker 
dan hetgeen de stamapostel wilde. Onder 
tussen was op 9 mei Iocherns door Bischoff 
officieel tot districtsapostel voor Nederland 
benoemd. Dat bleek geen verstandige zet, 
want de rechter in Rotterdam besloot nog 
dezelfde maand "in kort geding, dat Io- 

chems geen rechten meer heeft, omdat hij 
schriftelijk te kennen he eft gegeven uit de 
vereniging [de HAZEA] te zijn getreden (de 
briefkaart) ".35 

Begin juli schreef Bischoff een Zendbrie]. 
Deze werd in het Nederlands vertaald en 
onder de Apostolischen verspreid. Hij deel 
de daarin mee dat er een internationale 
apostelvergadering was gehouden over 
de in Nederland ontstane situatie. "Ik [Bi 
schoff] zag mij met de Apostelen genood 
zaakt, het uitroepen van den Districtsoud 
ste Slok [tot nieuwe apostel] voor ongeldig 
te verklaren. Door deze uitroeping werd de 
grondslag der eenheid verlaten. Broeder 
Slok is niet door mij tot zijn ambt geroepen 
(00.)".36 Op 19 juli spraken Slok en Schurink 
opnieuw met de beide Gtittingers, Paasman 
en Kamphuis. Toenadering bleek onmoge 
lijk. Slok berichtte: "Ik wil u aileen dit me 
dedeelen, dat ik nimmer meer in een der 
gelijk onderhoud zal toestemmen. Terwille 
van enkele zwakken en om gerechtvaardigd 
te zijn tegenover aile geesten moge dit dan 
nu noodig geweest zijn, nu is de maat ech 
tel' uierkelijk vol!". Van Oosbree zou in die 
vergadering zijn geportretteerd als blind, 
doof en "ontoerekenbaar (00.) en het door 
hem achtergelaten testament [zou] niet als 
van een normaal mensch ernstig en serieus 
bedoeld (00') zijn"." Ernst Giittinger bericht 
te over het standpunt van de tegenpartij: 
"Alleen datgene wat Apostel van Oosbree 
gezegd heeft, is voor hen: woord. Zij erken 
nen het woord van den Starnapostel niet 
(00')' Wat Apostel van Oosbree gewerkt en 
gemaakt heeft, moet de Stamapostel aan 
nemen. De Stamapostel moet 'ja' en 'amen' 
zeggen, anders wil men met hem niet ver 
der trekken. (00') De heeren zijn gegaan. 
Sinds Vrijdagavond is de scheiding defini 
tief"," Van Oosbree had zonder toestem 
ming zijn opvolger bepaald, hij had zelfs 
(postuum) zijn opvolger ingezet. Deze han 
delingen raakten direct aan de autoriteit 
van de stamapostel. Beide partijen waren 
dusdanig overtuigd van hun eigen gelijk, 
dat ze niet in staat bleken mogelijkheden 
tot toenadering te vinden. 
Omdat de inzetting van Iochems juri 

disch ongeldig was gebleken, werd hij op 
21 juli in de rust geplaatst. Districtsoud 
ste Paasman werd op die dag als nieuwe 
districtsapostel en officiele, rechtsgeldige 
opvolger van Van Oosbree ingezet. De juri 
dische strijd om het vermogen en de kerk 
gebouwen began. De rechter beval op 26 
juni 1947 dat "het Hof het gewenscht acht, 
dat partijen, die geestelijk toch tot een ge- 
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meenschap behoren, zich met elkander 
verzoenen, en het Hof door zulk een com 
paritie wil trachten partijen tot elkander te 
brengen"." Deze verzoeningspoging yond 
op 19 september plaats, evenwel zonder 
resultaat. Siok vroeg om begrip voor zijn 
situatie door het leerstellige verschil tus 
sen de Nederlandse en internationale kerk, 
maar ook de onderworpen houding van de 
Neuapostolische Kirche jegens het Derde 
Rijk te benadrukken. Hij schreef: "( ... ) op 
zichzelf is dit alles voor mij toch geen re 
den om afscheid van deze menschen [de 
Duitse stamapostel en overige apostelen] 
te nemen. Het was oorlog, er werden aller 
wege rare dingen gedaan, maar laat er hun 
nerzijds dan ook schuldbesef zijn! Doch dit 
alles verraadt iets, het wijst iets aan, name 
lijk het geestelijk verval. De Apostolische 
Gemeente in Duitschland is onder lei ding 
van haar hoofdapostel vervallen tot een 
erbarmelijke nabootsing van het kerkelijke 
leven"," 
Op 12 november werd in het Gerechts 

hof een hernieuwde poging tot verzoening 
gedaan, die opnieuw niets opleverde. De 
status-quo bleef bestaan. Op 8 december 
1949 verzocht de President van het Ge 
rechtshof Siok dringend om naar Bischoff 
toe te gaan, teneinde in een persoonlijk 
gesprek te proberen de problemen op te 
lossen. Siok reisde niet af maar stuurde in 
plaats daarvan namens alle ambtsdragers 
op 17 december een brief per koerier naar 
Bischoff. Hierin verwierpen zij het voorstel 
van stamapostelhelper Schlaphoff dat Siok 
als tweede apostel, onder districtsapostel 
Kamphuis (Paasman was op 22 mei 1948 
overleden), zou mogen fungeren. Volgens 
de brief zou deze inkapseling in de 'eenheid 
der Apostelen' en de daaruit resulterende 
"geestelijke binding aile verdere voort 
schrijding en ontplooiing van inzicht c. .. J 
onmogelijk maken", De brief riep Bischoff 
op: "Treedt onze Apostel met vertrouwen te 
gemoet, bindt hem aan geen enkele andere 
bepaling dan aan de Adeldom zijner zielt". 
Mocht Bischoff dat niet willen, dan werd 
hem dringend gevraagd om ten minste "dit 
afschuwelijke proces" te beeindigen." De 
brief klinkt oprecht en was in ieder geval 
vriendelijker van toonzetting dan het ant 
woord van Bischoff, dat Siok op 31 decem 
ber ontving: "Opnieuw is geconstateerd, 
dat U niet bereid zijt in te gaan op de door 
de Stamapostelhelper Schlaphoff - als ver 
tegenwoordiger van de Hoofdapostel en 
het Apostel-College - voorgestelde verzoe 
ningspoging. Als gevolg hiervan is de door 

het Hof aangewende poging tot verzoening 
Uwerzijds tot mislukking gedoemd"," 

Met het uitblijven van een overeenkomst 
slonken de juridische kansen van Slok, die 
geadviseerd werd om met een ongunstige 
afloop te rekenen. Daarom richtte hij op 
11 januari 1950 de J.H. van Oosbree Stich 
ting op, waarin voortaan de binnenko 
mende gelden werden bewaard. Een dag 
later ontmoetten de partijen elkaar weer 
voor de rechter, die andermaal dringend 
voorstelde dat Siok Bischoff zou bezoe 
ken. Oat gebeurde uiteindelijk op 7 febru 
ari in Franfurt am Main. In de vergadering 
van het apostelcollege aldaar werd Siok 
gevraagd of hij zich onder de geestelijke 
leiding van de stamapostel wilde stellen. 
Ook vroeg men of hij de statu ten van het 
apostelcollege en de geloofsartikelen van 
de Neuapostolische Kirche wilde erkennen 
en ondertekenen. De sfeer was ambtelijk 
hierarchisch en Bischoff was volgens Siok 
onvergelijkbaar met Van Oosbree. Het liet 
bij Siok geen snaar trillen: "Dus geen ziels 
contact bij de ontmoeting, geen innerlijke 
ontroering wanneer het zoekend oog ein 
delijk het oog des anderen yond, maar wei 
een slechts met ja of neen te beantwoor 
den vragenlijstje, kennelijk door rechtsge 
leerden geformuleerd"." Siok wilde hierop 
zonder overleg met de districtsvoorgangers 
geen definitief antwoord geven. Afgespro 
ken werd dat hij zo spoedig mogelijk schrif 
telijk zou reageren. Die antwoordbrief 
schreef Siok op 9 februari. Hoewel hij de 
eisen van Bischoff niet radicaal afwees, kon 
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hij ze ook niet volmondig met "[a' beant 
woorden. De rechter concludeerde op 16 
februari dat de verzoening niet was gelukt. 
Uiteindelijk werd door het Gerechtshof in 
Amsterdam op 29 juni geoordeeld dat de 
benoeming van Slok tot apostel niet over 
eenkomstig de statu ten van de HAZEA was 
gebeurd en dus niet rechtsgeldig was. De 
benoemingen van Paasman en Kamphuis 
waren dat wel. Nadat een poging van Slok 
was gestrand om met Kamphuis wat betreft 
kerkgebouwen en inventaris tot een verge 
lijk te komen, bracht Slok de zaak voor de 
Hoge Raad. Die bevestigde op 6 april 1951 
het eerdere arrest van het Gerechtshof in 
Amsterdam." Afgezien van de gelden die 
in de J.H. van Oosbree Stichting waren vei 
liggesteld, stonden Slok en allen die hem 
volgden met lege handen en zander dak 
boven hun hoofd. 
De juridische overwinning was voor de 

HAZEA-groep die de stamapostel navolg 
de. Zij had recht op de financien en het 
eigendom van de kerkgebouwen. Echter: 
in grote del en van het land had men geen 
led en meer om de kerken te gebruiken, 
want van de ongeveer dertigduizend leden 
die de HAZEA in 1946 had, volgde slechts 
10% de stamapostel. Een gemachtigde van 
Kamphuis zocht al op de avond van 6 april 
contact met Slok, om hem over een rege 
ling met betrekking tot de kerkgebouwen 
te polsen. Nadat Slok niet afwijzend rea 
geerde, kwam men snel tot overeenstem 
mingo Kamphuis heeft zich daarbij zeer 
soepel opgesteld, wat door Slok zeer werd 
gewaardeerd. "Ik heb behoefte mijn er 
kentelijkheid uit te spreken jegens de heer 
Kamphuis, die op een geheel andere wijze 
nog gebruik zou kunnen maken van de 
rechten die hem thans gegeven zijn ( ... )".45 
Het resultaat was dat op 6 mei een voor 
lopige regeling kon worden getroffen, die 
drie maanden later definitief werd. Deze 
hield in dat 16 kerkgebouwen voor langere 
tijd (drie tot zes jaar) en 23 kerkgebouwen 
voor twee jaar werden gehuurd, waarbij 
laatstgenoemde kerkgebouwen door beide 
groepen gebruikt werden. Vijf kerkgebou 
wen die na 1946 door Slok waren aange 
kocht, alsmede een perceel bouwgrond, 
bleven buiten de regeling en werden daar 
door niet het eigendom van de HAZEA.46 
Ondanks deze huurovereenkomst moest 
nog op veel plaatsen naar tijdelijke onder 
komens gezocht worden. Creatieve oplos 
singen werden gezocht en gevonden "in 
een stadsgehoorzaal, een bioscoop, een 
volkshogeschool of kerkgebouw"." Niet 

alles bleek even geschikt, aangezien soms 
"wei heel bizarre combinaties ontstonden 
met feestzalen of biljartclubs"," De huis 
vestingsnood had echter ook een positief 
gevolg. Zij bracht mensen nader tot elkaar, 
zorgde voor grate offervaardigheid en een 
grote bezieling. Slok vroeg ieders hulp 
(Wij gaan bergen verzetten ... ! Wilt U mij 
helpen?), 49 wat een grote respons teweeg 
bracht. De oprichting van Het Apostolisch 
Genootschap door Slok per notariele acte 
van 28 december 1951, betekende de defi 
nitieve losmaking van de HAZEA. 

Leerstellige ontwikkelingen (1946-1951) 

Tijdens de jarenlang durende juridische 
strijd om de gebouwen en overige bezittin 
gen is er binnen de HAZEA-groep die Slok 
als nieuwe apostel erkende een aantalleer 
stellige veranderingen doorgevoerd. Deze 
werden als logische voortzetting van het 
gedachtegoed van Van Oosbree gezien: "De 
lijnen die apostel Van Oosbree had aange 
zet, werden door hem [Slok] met forse stre 
pen doorgetrokken. "50 Slok interpreteerde 
ze als het begin van de 'nieuwe dag', die al 
door Van Oosbree was voorzien: "Nog zeer 
kort voor zijn heengaan sprak onze Apostel 
[Van Oosbree] zich uit over een komende 
'Glorietijd' en beluisterde zijn scherp gees 
tesoor het ritselen van een 'Nieuwen Dag' 
(. .. )".51 De waarschijnlijk belangrijkste ver 
andering betrof het godsbeeld. Binnen de 
Neuapostolische Kirche was God een eeu 
wig, oneindig, almachtig en drie-enig we 
zen, scheppervan he mel en aarde. VoorVan 
Oosbree was God echter geen almachtig 
wezen meer, dat buiten en boven de schep 
ping stond en dat buiten mensen om in die 
schepping kon ingrijpen. Het in 1936 door 
hem samengestelde boekje Fundamenteele 
grondslagen des geloofs noemde God een 
"verzamelnaam", die ook als grote 'Macht 
der Liefde'52 aangeduid en aangesproken 
kon worden. Eerste aanzetten tot een ver 
dere aanpassing van het godsbeeld waren 
al binnen enkele maanden na de roeping 
van Slok te vinden. Deze aanpassing kan 
geillustreerd worden met hetgeen in een 
kerkdienst op 22 september 1946 sprak: 
"I ... ]laat u maar langzamerhand verlossen 
van de gedachte, dat er nog eens een tijd zal 
komen, datwij, met eerbied gesproken, met 
den Patroon of den Baas zelf te doen zullen 
krijgen, want die tijd komt niet. Ook niet, 
wanneer wij in het hier-namaals zijn"." In 
de week daarvoor had hij geschreven dat 
God "geen 'figuur' [is] die wij eenmaal zul- 
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len aanschouwen of in wiens nabijheid wij 
eeuwig zullen mogen vertoeven naar kerke 
lijke begrippen".>' Deze ontwikkeling leidde 
tot een godsbeeld dat met een mensbeeld 
ging samenvallen, namelijk met het mens 
beeld van de apostel. 

De term 'mond-Gods' als synoniem voor 
de apostel was binnen de HAZEA al sinds 
de eeuwwisseling gebruikt. Vanaf circa 1930 
kwam ook de term 'verschijning-Gods' in 
zwang wanneer de apostel bedoeld werd. 
Via de terminologie dat in de apostel "het 
Wezen van onze God op zijn schoonst'<' 
geopenbaard werd (1947), bleek het geen 
grote stap meer naar "Dit is God als Apos 
tel; dit is God op Zijn schoonst!" (1949) .56 

Op 20 augustus 1949 werd in het Goffert 
stadion te Nijmegen een 'Generaal Liefdes 
appel' gehouden. Deze bijeenkomst stond 
onder het motto 'Wij zijn er voor God!' en 
werd door twintigduizend leden uit het 
hele land bijgewoond. In het verslag staan 
vergelijkbare teksten: "0 God, waar U als 
Apostel verschijnt daar is de hoogste Vreug 
de, de reinste Liefde en het helderste Licht 
( ... ) dat daarom dit Goddelijk Appel er is 
om aan de zichtbare God, die 'Apostel' voor 
ons werd, onze belofte van trouw ( ... ) te 
do en ( ... )". Tijdens deze samenkomst sprak 
districtsoudste Elberts duidelijke taal: "Wij 
hebben mogen luisteren naar de stem 
van onze Apostel! Naar God als Apostel! 
Nooit meer God vanuit, God door, God in, 
maar .... God als Apostel"," Deze citaten zijn 
voorbeelden van het zeer specifieke taalge 
bruik dat binnen de HAZEA-groep om Siok 
ontstond. Men zocht naar woorden en uit 
drukkingen om recht te doen aan de nieu 
we leerstellige realiteiten en yond dit in een 
voor buitenstaanders soms bevreemdend, 
bijna extatisch aandoend taalgebruik. Het 
nieuwe levensdoel voor aile Apostolischen 
werd om 66k God op Zijn schoonst te to 
nen, en dat te realiseren door zich geheel 
en al op de apostel te rich ten. "Mensen, in 
wie God als de 'Macht der Liefde', dus 'God 
op Zijn schoonst' gestalte kan aannemen, 
zijn zeer sporadisch. Daarom is ook onze 
vreugde zo groot, in onze Apostel een mens 
te bezitten, die nu eens geheel en al voor de 
belangen Gods opkomt ( ... ). Dit alles over 
denkende, vervult slechts dit ene onuit 
sprekelijke verlangen onze ziel: Te worden 
zoals Hij!".58 Het dualistische denken, de 
traditionele kloof tussen de transcendente 
God en de immanente mens, was hiermee 
geslecht. 
Een andere leerstellige wijziging voltrok 

zich in de plaats en functie van Iezus Chris- 

tus en het zou blijken dat deze 'lijn' met de 
al genoemde wijzigingen betreffende het 
godsbeeld zou convergeren. AI onder Van 
Oosbree was de betekenis van Iezus Chris 
tus verschoven. Volgens hem was Iezus 
van Nazareth een mens zoals ieder ander. 
'Christus' was een functieaanduiding, de 
functie van 'gezalfde'. Iezus van Nazareth 
was de 'Eersteling' (een woord dat al aan 
gaf dat hij "dus geen eenling"59 was en zou 
blijven), de eerste mens die de functie van 
Christusl gezalfde vervulde, de eerste mens 
in wie de goddelijke Christusgeest in vol 
heid werkte, de eerste mens waarin zich de 
Macht der Liefde (God) in volheid toonde. 
De historische uniciteit van Iezus Christus 
als de Zoon van God werd losgelaten. Het 
was juist noodzakelijk dat de Christusgeest 
zich telkens opnieuw in mensen zou ont 
plooien. Veel HAZEA-Ieden zagen in Van 
Oosbree de gene in wie deze Christusgeest 
in volmaaktheid aanwezig was. Impliciet 
gaf men hem daarmee dezelfde Christus 
functie als Iezus van Nazareth, maar in de 
literatuur is deze gedachte nooit als zoda 
nig uitgesproken. Deze terughoudendheid 
verminderde onder de nieuwe apostel 
Slok. AI in september 1946 lezen we in het 
Hersteld Apostolisch Weekblad dat men bij 
het overwinnen van zijn "verontreinigde 
ziel" een hulp he eft: "( ... ) daartoe gaf God 
onze Vader ons Zijn Zoon, Zijn Apostel, in 
wien en door wien Hijzelf onze Leidsman 
is om ons tot die Goddelijke hoogte op te 
voeren".6°Wordt hier Christus (in de zin van 
'gezalfde') al expliciet gelijkgesteld aan de 
apostel? Eind 1946 vinden we in hetzelfde 
periodiek een gedicht met de titel: "Chris 
tus in het heden", Het laatste couplet daar 
vanluidde: 

Apostel L. Slok bij de 
Hersteld-Apostolische 
kerk in Hilversum 
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"En het werk door Hem [Iezus] 
begonnen, 
Moeizaam, in verbeten strijd, 
Zet zich krachtig door in 't heden, 
Allen tegenstand ten spijt. 
Want oak heden staat de CHRISTUS 
Onueranderd, sterk en fier; 
Thans herboren in d' APOSTEL, 
Als de grate PIONIER':6' 

De term 'Christus van het heden', als 
synoniem voor apostel, kwam vanaf voor 
jaar 1950 regelmatig in de literatuur voor: 
"Maar in veel hogere Orde zal de denk 
kracht van de God-mens, de Christus van 
het Heden, over deze aarde een zegensnet 
spreiden ( ... )"62. Deze werd gevolgd door 
de betiteling 'Christus-Gods' (dus: gezalf 
de van God) voor de apostei, die voor het 
eerst medio 1951 gebruikt werd: "Geboren 
te mogen zijn in een peri ode van doorbre 
kend Licht omtrent de Hoogste Levenszin, 
in een omgeving dat een Ontmoeting met 
de Christus-Gods, onder het pseudonym 
'Apostel', mogelijk maakte ( ... )".63 Men zag 
dit als voortschrijdend inzicht. Die staps 
gewijze ontwikkeling werd op de Tweede 
Paasdag 1952, voorafgaande aan een lan 
delijke dienst van ambtsdragers, door dis 
trictsoudste Elberts aldus verwoord: "God 
als Mens! En onder de mens en God op zijn 
schoonst als Apostel! God op zijn heerlijkst 
als Christus! ( ... ) Och, mannen-broeders, 
geeft U er zich toch rekenschap van, dat 
de Christus van het heden straks in ons 
midden komt [ ... ] Eindelijk is daar weer de 
Christus!"?' Dit inzicht leidde tot de erva 
ring van een hernieuwde herrijzenis, niet 
van Christus, maar van een mens die de 
functie van Christus (de gezalfde) voor deze 
tijd vervulde: "De herrezen Christus Gods, 
die thans na 2000 jaren, weer rekening 
houdt met de Toekomst en Eeuwigheid van 
God in Zijn Levensopenbaring als Mens"." 
Dit citaat illustreert mooi dat op papier 
nog een extra dimensie aan het gesproken 
specifieke taalgebruik werd toegevoegd, 
namelijk de opvallende manier waarop van 
hoofdletters gebruik werd gemaakt. 
Het godsbeeld en de betekenis van Iezus 

Christus waren dus binnen enkele jaren na 
1946 ingrijpend gewijzigd. Een ander kern 
leerpunt binnen de Apostolische kerken 
was de spoedig aanstaande wederkomst 
van Christus, die mede de reden was ge 
weest voor het ontstaan van de Catholic 
Apostolic Church in de negentiende eeuw. 
In de HAZEA onder Van Oosbree was die 
leer nog actueel, maar na 1946 kon zij in 

het licht van de nieuw gedefinieerde ver 
houding tussen God, Christus en de apos 
tei, niet ongewijzigd blijven. De logische 
consequentie was dat de wederkomst van 
Christus gerealiseerd gezien werd in de 
erkenning dat de apostel de Christus voor 
deze tijd was. Dat Iezus van Nazareth zou 
kunnen wederkomen was een letterlijke, 
onjuiste interpretatie van hetgeen in de 
Bijbel staat: "Denken we hier b.v. aan de 
woorden van Iezus: lk kom weder! Wat 
heeft men daar al niet van gemaakt? Hij 
zou wederkomen zoals Hij daar v66r hen 
stond en dan zou Hij allen, die naar Hem 
hadden willen luisteren, van de aarde weg 
nemen voor de grote ramp komt. Maar dat 
is immers de bedoeling van Zijn woorden 
niet geweest? ( ... ) Het door Iezus gesproken 
woord kon nooit betrekking hebben gehad 
op Zijn stoffelijke omhulling"," 
De autoriteit van de Bijbel werd ook ge 

herinterpreteerd. De daarin beschreven 
wonderen moesten niet letterlijk opgevat 
worden, want de beschrijvingen daarvan 
waren ofwel het resultaat van de onwe 
tendheid van de mens en toentertijd, ofwel 
later toegevoegde verzinsels om de verha 
len grotere wervende waarde te geven. Zo 
sprak Slok over de onbevlekte ontvange 
nis bijvoorbeeld het volgende. "Eenzelfde 
diepe geestelijke bedoeling hebben de 
woorden, dat Zijn [Iezus'] verwekking 'bui 
ten de wil eens mans om' plaatsgevonden 
he eft. ( ... ) Maar ook dit woord is op het ni 
veau van het lichamelijke [cursiveringen 
van de penvoerder, E.D.] gebracht, en dan 
komt men op de weg van de wonderen te 
recht"," Het hiernamaals moest evenmin 
als werkelijkheid worden verstaan. "Wij, 
Apostolischen, gelooven niet in een fantas 
tisch en hemel, welke boven lucht en wol 
ken zou zijn en waar de vele geesten, welke 
hier een braaf en goed leven hebben geleid, 
eenmaal hun belooning zullen vinden. 
Ons geestesgevoelen verzet zich tegen zulk 
een voorstelling van zakenll''I" AI in 1947 
wordt het geloven in 'lets' na dit leven een 
'waanidee' genoemd: "De eerlijken en op 
rechten onder ons zullen toestemrnen, dat 
wij voorheen achter den Apostel toch altijd 
nog 'lets' zcchten, Dat zich 'ergens' bevond 
en waarmede wij na aflegging des lichaams 
eerst recht te doen zouden krijgen, alsof 
(0 waanidee!) door de verbreking van ons 
stoffelijk omhulsel er ook maar iets in het 
eigenlijke wezen en bestaan des menschen 
veranderd zou worden!"," De traditionele 
christelijke opvatting van een eeuwig hier 
namaals werd door de Apostolischen dus 
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ook gezien als het resultaat van een onjuis 
te interpretatie. 

In alle genoemde leerveranderingen is 
als grootste gemene deler zichtbaar dat de 
transcendente elementen sterk rationeel 
benaderd gingen worden. Dit zorgde voor 
een herijking naar een immanent element, 
dat tegelijkertijd zo dieht mogelijk bij het 
(voormalig) transcendente moest staan. 
Dat element was de apostel, de Christus 
van het heden, die zowel voor de leden als 
de leer van Het Apostolisch Genootschap 
tot brand punt werd. Geloofsdoelen die 
eerst in een eschatologische toekomst la 
gen, werden naar het he den gehaald. "Dan 
is de Hope der Heerlijkheid niet in het hier 
namaals, maar leeft reeds nu in ons, dat er 
nog eens een tijd zal komen, dat er een ver 
heven Goddelijke samenleving onder en bij 
de kinderen der menschen zal zijn (. .. )".70 
De gelukzalige en eeuwigdurende aanwe 
zigheid bij de Heer werd getransformeerd 
naar de wens van een ideale samenleving 
op aarde, waar vrede en rechtvaardigheid 
zouden heersen. Deze ideaalsituatie kan 
alleen maar door mens en gerealiseerd wor 
den. Het was zinloos om op een door God 
gecreeerde nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde te wachten. "Het gaat hier niet om 
een heerlijk hiernamaals, maar om een 
nieuwe samenleving. Dit moet u goed be 
grijpen, want het gaat er uiteindelijk om, 
dat het woord in vervulling zal gaan: 'Vrede 
op aarde!' Niet ergens in het hiernamaals, 
neen, op aarde! [cursiveringen van de pen 
voerder, E.D.]".7I De mens werd gezien als 
'orgaan Gods', als het enige aardse wezen 
met de capaciteiten om God, de Macht der 
Liefde, tegenwoordig te maken op aarde. 
Hemel en hel waren geen toestanden in 
een hiernamaals meer, maar sferen die 
door mens en nu, in samenlevingen op aar 
de, gemaakt worden. 
De door Slok doorgevoerde veranderin 

gen, hoewel tijdens het leven van Van Oos 
bree al in de kiem aanwezig, imponeerden 
de Apostolischen zeer, wat ook weer in 
specifieke taal werd verwoord: "Er is een 
goddelijke moed voor no dig om door eeu 
wen-gangbare begrippen heen te stoten. 
Zoo zien wij Onzen Apostel als den groo 
ten Held, waardoor het Leven Gods Zich in 
een enorme kracht baanbreekt"." Slok had 
de diverse leerstellige lijnen op een unieke 
wijze met elkaar verbonden, waarvan de 
apostel het snijpunt (miss chien ook wei: 
het eindpunt) was geworden. In hem open 
baarde zich God (de Macht der Liefde) op 
zijn schoonst. Hij vervulde de functie van 

Christus (gezalfde) voor deze tijd en was 
daarom het nastrevenswaardige voorbeeld 
voor alle gelovigen. Vanwege het Christus 
zijn van de apostel was de belofte van de 
Wederkomst van Christus daadwerkelijk 
(niet in letterlijke, maar in geestelijke zin) 
vervuld. Het hiernamaals werd niet meer 
als stoplap gebruikt. De ideale samenleving 
was niet iets wat pas na de dood, aan het 
einde der tijden, vervuld zou worden. Nee, 
in het nu kon men haar al gaan realiseren, 
in het openbaren van God door mens en. 
Dat was de levenstaak voor de Apostoli 
schen. "Wij zijn er voor God!". 

De aanhankelijkheid die de Apostoli 
schen al aan Van Oosbree hadden betoond, 
werd nog vergroot jegens Slok. Hij gold als 
een dynamische en charismatische per 
soonlijkheid, een mens met een liefdevolle 
uitstraling en een begaafd spreker. "Zijn 
volgelingen hadden het opwindende ge 
voel dat hij hen een nieuwe, bevrijdende 
gedachtewereld had binnengeleid, waarin 
het onderschrijven van bepaalde geloofs 
waarheden had plaatsgemaakt voor het 
zieh met hart en ziel inzetten voor een le 
vensideaal"," 

'Generaal Llcfdes-ap 
pet' op 20 augustus 
1949 in het Goffertsta 
dion te Nijrnegen 

Onderzoek naar de geestelijke ontwik 
kelingen onder de Apostolischen he eft nog 
nauwelijks plaatsgevonden. In elk geval 
verdienen daarbij de sociale samenstelling 
en het scholingsniveau van de kerkleden de 
aandacht. Deze waren vrijwel allen uit de 
arbeidersstand afkomstig. De doorbraak 
gedachte in de Nederlandse samenleving 
van vlak na 1945 kan een rol hebben ge 
speeld. Verder zou ook het gedachtegoed 
van Slok nadere studie verdienen. Zijn er 
in zijn opvattingen en vocabulaire wellicht 
invloeden van theologische auteurs aan te 
wijzen? In een verkennend artikel van E. 
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Hamstra, 'De levensfilosofie van apostel L. 
Slok'74 stelde hij dat Slok gedachten he eft 
ontleend aan de anglicaanse bisschop John 
A.T. Robinson (met name het boek Honest 
to God) en ook dat Slok het werk van "de 
psychiater- filosoof C.J. Schuurrnan" kende. 
Een definitief antwoord op de vraag naar 
de invloeden op Slok is hiermee echter nog 
niet gegeven. 
Na de opbouwjaren zou gaan blijken dat 

de sociale veranderingen van de zestiger ja 
ren, in combinatie met het stijgende oplei 
dingsniveau, langzaam maar zeker aan de 
autoriteit van en de aanhankelijkheid aan 
de apostel zouden knabbelen. Dat zou in 
de jaren 1971-1973 tot interne crises leiden, 
waarbij enkele honderden jongeren Het 
Apostolisch Genootschap verlieten. Slok 
overleed op 29 juni 1984. Per testament 
had hij zijn zoon Jan Lambertus tot nieuwe 
apostel bestemd. Onder diens leiding yond 
een herijking plaats, waartoe onder andere 
de afschaffing van de Christusfunctie voor 
de apostel behoorde. De traditionele ge 
slotenheid naar de 'buitenwereld' vermin 
derde, wat uit de opening van een ook voor 
niet-Apostolischen toegankelijk Expositie 
en Documentatiecentrum in Enkhuizen (3 
juli 1992) bleek." De open houding van Het 
Apostolisch Genootschap jegens de samen 
leving is ook onder de huidige apostel Dick 
Riemers (sinds 10 juni 2001) voortgezet. 
Men ziet zich niet meer als kerkelijke orga 
nisatie maar huldigt goeddeels humanisti 
sche denkbeelden. De gelovigen proberen 
deze in het dagelijks leven realiteit te laten 
worden. HetApostolisch Genootschap pro 
beert hen in dit leven, op deze aarde, ins pi 
ratie en handvatten te geven om zich met 
behulp van de goddelijke Macht der Liefde 
in te zetten voor een betere wereld. 

Tot slot 

Hoe verschillend de Apostolische kerken 
onderling ook zijn, toch is een bepaald 
soort religieus conservatisme in alle kerken 
van deze signatuur aanwezig. Het is dan 
ook verbazend dat juist aan deze kerke 
lijke ,boom' een dergelijke vrijzinnige .tak' 
als Het Apostolisch Genootschap kon ont 
staan. Een aantal redenen daarvoor wil ik 
tot slot noemen: 

- De lange werkzame periode van Van 
Oosbree als apostel binnen de HAZEA en 
de leerstellig-solistische positie die hij, met 
name na de dood van Niehaus, binnen de 
internationale groep van apostelen innam; 

- De Tweede Wereldoorlog en de onmid- 

dellijk daarop volgende periode, die tijdens 
de cruciale laatste levensfase van Van Oos 
bree voor een totale afwezigheid van con 
tact met Duitsland zorgde; 

- De gehoorzaamheid van opziener Schu 
rink en districtsoudste Slok aan de overle 
den apostel Van Oosbree. Schurink wilde 
ondanks buitenlandse pressie de laatste wil 
van Van Oosbree uitvoeren en Slok accep 
teerde diens notariele aanwijzing, hoewel 
hij weerstand kon voorzien; 

- Slok kon dankzij zijn charisma de op 
vattingen van Van Oosbree succesvol ver 
dedigen. 

De ontwikkelingen binnen de leer van 
Het Apostolisch Genootschap moeten, 
zolang geen nader onderzoek is gedaan, 
grotendeels op het conto van Siok worden 
geschreven. Hij was de gene naar wie alle 
Apostolischen vol verwachting opkeken, 
degene wiens levenshouding zij wilden 
kopieren en de bouwmeester die .de stad 
moest bouwen'. Er zijn aanwijzingen dat 
Slok die rol van inspirator met name in zijn 
laatste levensjaren zwaar vie!. Het Aposto 
lisch Genootschap heeft hem overleefd en 
is na zijn dood op weg gegaan om aan de 
zelfde idealen op een meer eigentijdse ma 
nier invulling te geven. Basis blijft hierbij 
een sterk rationele benadering, samen met 
een praktijkgericht humanisme dat wars is 
van elk religieus exclusiviteitsdenken." 

Edwin Diersmann (1962) is werkzaam in de 
automatisering als zelfstandig management 
informatie consultant. Sinds 2001 studeert 
hij in deeltijd Theologie aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Hij is vanaf zijn ge 
boorte lidmaat van de Nieuui-Apostolische 
Kerk in Nederland. Zijn adres: Kruisberg 
sestraat 57, 6611 AH Overasselt. Email: 
edwin@diersmann.nl. 

Noten: 

I 'Catholic' dient uitdrukkelijk niet als 'roorns-ka 
tholiek' te worden opgevat, maar in de Latijnse 
betekenis van 'algemeen'. Uitgebreide informatie 
over de gebeurtenissen die voorafgingen aan het 
ontstaan van de Catholic Apostolic Church staat in 
T.C.E Stunt, From awakening to secession. Radical 
Evangelicals in Switzerland and Britain 1815-35 
(Edinburgh 2000) en in G. Carter, Anglican Euan 
gelicals. Protestant secessions from the Via Media, 
c.1800·1850 (Oxford 2001). 

2 Irving was geboren op 4 augustus 1792 in Annan, 
Schotland, en overleed op 7 december 1834 in 
Glasgow, Schotland. Een bibliografie over Irving is 
in eigen beheer uitgegeven door B.H. Flikkema, Ed 
ward Irving. A bibliography, (Appingedam 1997). 
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3 Voor de ontstaansgeschiedenis van de Catholic 
Apostolic Church in Pruisen en de genoemde 
scheuring zie J.A. Schroeter, Die Katholisch-apo 
stolischen Gemeinden in Deutschland und der 
"Fall Geyer" (Marburg 1997, 20043) 

, De achternaam is als 'Schwarz', maar ook (verne 
derlandst) als 'Schwartz' geschreven. Ik kies voor 
de eerstgenoemde variant. Een gedegen boekje 
over Schwarz is geschreven door M. Heijder, Het 
venster op EW Schwarz. De grondlegger van het 
Apostolische Werk in Nederland (Enkhuizen 1988). 
Voor een minibiografie van Schwarz zie Schro 
eter, Die Katholisch-apostolischen Gemeinden in 
Deutschland, 465-466, voetnoot 55.b. Zie ook J. 
Waerts, ,Schwartz (Schwarz), Friedrich Wilhelm', 
in: D. Nauta (e.a., red. ), Biografisch Lexicon voor 
de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantis 
me (BLGNP), V, (Kampen 2001) 460-46l. Omdat 
zij geen direct verband met het onderwerp van 
dit artikel heeft laat ik de geschiedenis van de 
Catholic Apostolic Church in Nederland buiten 
beschouwing. Zie voor enkele gegevens hierover 
Schroeter, Die Katholisch-apostolischen Gemein 
den in Deutschland, 504, voetnoot 74.c. 

5 Het valt buiten het bestek van dit artikel om hier 
uitgebreider op in te gaan. Een gedetailleerde 
beschrijving van de gebeurtenissen staat in: E. 
Diersmann, ';<\n ihren Friichten sollt ihr sie erken 
nen". Das Erbe von Friedrich Wilhelm Schwarz: 100 
Jahre niederldndische apostolische Gemeinschaf 
ten, ein geschichtlicher Uberblick (Remscheid 
2007). 

6 Zie ook J. Waerts, .Kofrnan, Jakob', in: BLGNP, V, 
313. 

7 De term "Irvingisme", naar Edward Irving, werd in 
de volksmond voor de Catholic Apostolic Church 
gebruikt. 

8 In dit artikel gebruik ik de l' druk. Een beknopte 
bewerkingvan dit boek verscheen in 1984 als: M.J. 
Tang, 'De apostolische Geloofsgemeenschappen 
in Nederland'. Religieuze bewegingen in Neder 
land 8 (1984) 7-45. 

9 B.L. Brand is ook auteur van een ander boek over 
de Apostolischen, uitgegeven in de serie 'J.H. van 
Oosbreelezing': Van iuederkomstuenuachting tot 
uierk in de wereld (Baarn 2000). Brand is lid van 
Het Apostolisch Genootschap. 

10 M.J. Tang, 'De Hersteld Evangelische Apostoli 
sche Gemeente'. Nederlands Archief uoor Kerkge 
schiedenis 64 (1984) 215-224. J. Waerts, 'Friedrich 
Wilhelm Schwartz. Een Duitse prediker in Ne 
derland'. Documentatieblad voor de Nederlandse 
Kerkgeschiedenis na 1800 42 (1995) 51-64. 

II J. Becker, J. de Hart, Godsdienstige ueranderingen 
in Nederland (s-Gravenhage 2006) 30-31, tabel 
3.1, noemt voor Het Apostolisch Genootschap in 
1970 een ledenaantal van 30430, voor 1980 26290, 
voor 2000 20810 voor 2004/518673. 

12 Zie [B.T. Elias und H. Schurink,] Van Licht tot Licht 
(Amsterdam, 2' druk, 1933),89. 

l3 Reeds ten tijde van Krebs was het gebruikelijk 
geworden dat aileen hij nieuwe apostelen in hun 
ambt inzette. Na hem bleef dit recht ook verder ai 
leen aan de betreffende stamapostel voorbehou 
den. 

" Zie [Elias, Schurink,] Van Licht tot Licht, 95, voet 
noot. 

15 De Duitse apostelen schijnen over Van Oosbree's 
hervormingen gemopperd te hebben: "Der Mann 

hat immer etwas Neues!" Zie [H. Boer,] De zegen 
van de twijfel (Baarn 1976), 77, 99. 

16 Niehaus stierf op 23 augustus 1932. 
17 Zie B.L. Brand, 'Bij de splitsing van de wegen'. Ons 

Maandblad3 (1999) 9,11 (voetnoot4). 
18 Een afdruk van het protocol van 3 januari 1939 

staat in Brand, 'Bij de splitsing van de wegen', 9. 
19 Zie het 'Stenografisch Verslag van den op 15 janu 

ari '39 door den Stamapostel gehouden dienst in 
het lokaal PI. Franschelaan re Amsterdam in te 
genwoordigheid van aile in Europa wonende (15) 
Apostelen'. HersteldApostolisch Weekblad 3 (1939) 
26-27. In B.L. B.[Brand]' 'Het leven brakdoorvorm 
en leer'. Ons Maandblad 3 (1996) 7 staat: "Vol gens 
de officiele tekst had apostel Van Oosbree zelf om 
een hulp-apostel gevraagd, maar in werkelijkheid 
werd dit hem, evenals de andere bepalingen van 
de overeenkomst, opgedrongen". 

20 "Nog sterker spreekt, dat in zijn eerstvolgende 
Weekbrief Apostel van Oosbree het bezoek van de 
Stamapostel slechts even aanstipt en niet de min 
ste zinspeling maakt op de aanwijzing [inzetting] 
van Iocherns ... ". [Boer,] De zegen van de twijfel, 
109, voetnoot 96. 

21 In dit artikel bedoel ik vanaf dit moment met 
'Apostolischen': de leden van de HAZEA, later van 
Het Apostolisch Genootschap. 

22 Zie het Stenografiscb Verslag van de Sarnenkomst 
der in de Bediening staande Broederen met hun 
Apostel op den 2en Paaschdag 1943 in het lokaal 
van de Gemeente HilversumlI, z.p. [1943]' p. 1: "Bij 
het betreden der zaal door onzen Apostel, Apostel 
Iocherns en de Oudsten [ .. .]". 'Onzen Apostel', en 
dan Apostel Jochems', die blijkbaar minder of he 
lemaal niet 'onzen Apostel' was? Let ook op de ti 
tel Verslag van de Samenkomst der in de Bediening 
staande Broederen met hun Apostel (enkelvoud!). 

23 O.a. bevatten de diverse Duitstalige periodieken 
van de Neuapostolische Kirche "herhaaldelijk 
artikelen, waarin de lof van de Fuhrer gezongen 
werd", Tang, Het apostolische Werk in Nederland, 
65. Zie voor een beknopte behandeling van deze 
thematiek M. Konig, Die Neuapostolische Kirche 
in der N.S.-Zeit (Feldafing 1993, 21994) en C.E. 
King, The Nazi state and the new religions. Five 
Case Studies in Non-Conformity (Lewiston NY 
1982) hoofdstuk 5: Sharing the Nazi Triumph: The 
New Apostolic Church. 

2< Zie B.L. B.[Brand], Het leuen brak door vorm en 
leer, in: Ons Maandblad 3 (1996), p. 7, waar staat 
dat de laatste brief die Van Oosbree van Bischoff 
ontvangen had, gedateerd was 24 juli 1944. 

25 Zie M.J. Tang, Het apostolische Werk in Nederland, 
p. 66. In B.L. Brand, De apostolischen, p. 76, staat 
het conditioneel beschreven, nl. dat Van Oos 
bree "Jochems meedeelde, dat hij zich door de 
omstandigheden gedwongen kon zien buiten de 
stamapostel om maatregelen voor de toekomst te 
treffen". 

26 Contacten met de stamapostel in Duitsland wa 
ren zo kort na de bevrijding nog niet mogelijk. 

27 AI in een brief van 24 augustus 1942 had Bischoff 
geschreven dat hij geen bezwaar zou hebben 
wanneer Schurink als opziener ingezet zou wor 
den, zie B.L. Brand, 'Bij de splitsing van de wegen', 
in: Ons Maandblad 3 (1999), p. 10. 

28 Stenografiscn verslag van de Bijeenkomst der die 
nende Broederen in Hiluersum, op den 22sten April 
1946, 's nam. 2 Ullr, p. 16. Glittinger had op 15 april 
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1946 een brief aan Schurink gestuurd, waarin hij 
nogmaals stelde dat Iocherns de rechtmatige op 
volger was. Deze brief heeft Schurink ook op 22 
april voorgelezen, zie p. 18-19. 

29 H. van den Berg, 'Spelen, ja spelen!; klonk het uit 
de zaal, in: Ons Maandblad 4 (1999), p. 4. 

30 [Brand], Het leven brak door vorm en leer, 5. Het is 
onbekend of en door wie Van Oosbree beinvloed 
is, hoe hij deze onconventionele gedachten heeft 
ontwikkeld. Voor een analyse van dit thema zie 
Brand, Van uiederkomstueriuachting, 23-28. 

31 'In Memoriam'. Hersteld Apostolisch Weekblad 13 
(1946) 52. 

32 'Gij mijn Apostel zijt mijn Verlosser'. Hersteld 
Apostolisch Weekblad 15 (1946) 67. 

33 J.L. Slok, 'Portret van mijn vader'. De Stroom. 8 
(2004) 23. Voor een beknopte biografie van Slok 
zie ook B.L. Brand, .Slok, Lambertus', in: BLGNp, 
VI (Kampen 2006) 294-295. 

34 Beknopt uerslag van een broederuergadering, ge 
houden in het lokaal del' gemeente Sittard op Vrij 
dagauond, den 17en Mei 1946, door Apostel Got 
tinger [sic] lt., p. 1. Volgens Otto Giittinger waren 
dit de letterlijke woorden van Ernst Giittinger. 

35 Tang, Het apostolische Werk in Nederland, 67. 
36 J.G. Bischoff, Zendbrief uan den Stamapostel (z.p. 

[1946]) 1. 
37 'Enkele mededeelingen aan de dienende broe 

deren in het Huis-Gods en de overige geloofskin 
deren, ontrent een onderhoud met den Apostel 
Giittinger, te Utrecht op Vrijdagavond 19 Iuli 
1946'. Bijvoegsel HersteldApostolisch Weekblad 28 
(1946). Nadruk in het origineel. 

38 Verslag van een broederuergadering, gehouden op 
den 21-en [uli 1946 te Utrecht, p. 2. Nadruk in het 
origineel. 

39 Hof Amsterdam, 26 juni 1947, p. 3, getypt af 
schrift. 

" 'Mededeeling betreffende de door het Gerechts 
hof in Amsterdam bevolen en op 12 November 1.1. 
voortgezette verzoeningscomparitie'. Ons Week 
blad 46 (1947) 281. Nadruk in het origineel. 

41 'Brief aan de Hoofdapostel en zijn Mede-Aposte 
len'. Ons Weekblad 2 (1950) 17, 19,20. Nadruk in 
het origin eel. 

" 'Brief d.d. 29 december 1949 van J.G. Bischoff aan 
L. Slok'. Ons Weekblad 2 (1950) 22. 

43 'Doch de Zoon des Mensen, als Hij komt, zal Hij 
geloofvinden .... ?'. Ons Weekblad 9 (1950) 75. 

44 Zie C. Versteeg, Tot besluit (z.p. z.j.) 13-17. 
45 'De dag der consequenties is aangebroken!'. Ons 

Weekblad 17 (1951) 147. 
as Zie 'Het Apostolisch Genootschap'. Ons Weekblad 

4 (1952) 30. 
47 H.J. Kooreman, P.S.H. Leeflang, 'Toen was geluk 

nog niet gewoon'. Ons Maandblad 4 (2001) 31. 
Uiteindelijk zouden 26 gebouwen van de HAZEA 
worden aangekocht. 

48 H.B., 'Vijftig jaar opbouw'. Ons Maandblad 4 
(1996) 5. 

49 Opschrift van de brief van Slok, d.d. 28 april 1951, 
zie OnsWeekblad 18 (1951) 165-166. 

so [Brand], Het leuen brak door vorm en leer, 8. 

51 L. Slok, 'Weekbrief van 20 Mei 1946'. Hersteld 
Apostolisch Weekblad 24 (1946) 106. 

52 Hersteld Apostolische Zendinggemeente (uitg.), 
Fundamenteele grondslagen des geloofs (Amster 
dam 1936) 4, artikel1. Nadruk in het origineel. 

53 'Stenografisch Verslag van de samenkomst met 
onzen Apostel en ruim 5000 geloofskinderen in 
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HersteldApostolisch Weekblad 40 (1946) 180. 
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67 Ibidem, 117 -118. Nadruk in het origineel. 
68 'Ons embleem II'. Ons Weekblad 18 (1947) 74. Na 

druk in het origineel. 
69 'Wederliefde, dankbaarheid en aanbidding'. Ons 

Weekblad43 (1947) 255. 
70 'Verslag van het Samenzijn van de geloofskinde 

ren uit het Gooi met onzen Apostel op Zondag 5 
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71 'Stenografisch Verslag van de dienst gehouden 
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PERSOONLIJK PROFIEL 

Naam, voornaam/voorletter(s) 
Wouters, Ton (Antonius Philipp us, Francis 
eus). 

Geboortejaar en -plaats 
4 mei 1958, Eindhoven. 

Studierichting en -plaats 
Nieuwe Gesehiedenis v66r 1870. Katholie 
ke Universiteit Nijmegen. 

Wat is/zijn uw huidige functie(s)? 
Rijksambtenaar (beleidsmedewerker). 

Hoe luidt de titel van uw voornaamste pu 
blicatie tot op hedent 
Dat moet dan toeh nog mijn proefsehrift 
uit 1994 zijn: Kerk en samenleving in de 
classis Delft en Delfland 1572-1621, deell, 
De Nieuwe Kerk. 

Hebt u een favoriete bijbeltekst. Zo ja, 
welke1 
De bergrede, een tekst die ik van jongs af 
aan als een soort grondwet van het Chris 
tendom besehouw: Mattheus 5-7. 

Wie is uw favoriete figuur uit de 
geschiedenis van het christendom1 
Een eehte favoriet heb ik niet, maar de 
invloedrijke Delftse predikant Arent Cor 
nelisz (1547-1605) boeit mij zeer. Ik vraag 
me nog altijd af hoe de eontroverse tussen 
remonstranten en contraremonstranten 
verlopen zou zijn als deze gezaghebbende 
kerkbouwer en -organisator niet juist voor 
het begin van de kerkelijke strijd overleden 
zouzijn. 

SteI: u krijgt een jaar volledige vrijheid 
om u aan studie en onderzoek te wijden. 
Wat gaat u doent 
Een integrale stu die van de twisten tussen 
remonstranten en eontraremonstranten, 
regionaal en nationaal. Daarbij interes 
seert mij onder andere de vraag in hoe 
verre socio-professionele en geografische 
herkomst van predikanten daadwerkelijk 
de opstelling in deze politi eke en kerkelijke 
strijd heeft bemvloed. Het zal echter wei 
meer dan een jaartje kosten om het onder 
zoek te doen, laat staan de resultaten op 
papier te krijgen ... 

Wat is uw favoriete boek op uw 
vakgebied1 
EigenIijk geen boek, maar een bundeling 
van eerder verschenen artikelen is Refor 
mation and Revolt in the Low Countries van 
Alistair Duke (Londen - Hambledon Press 
- 1990). Steeds weer valt op met hoeveel 
gevoel voor de kerkelijke praktijk deze Brit 
se historicus de moeilijkheden besehrijft 
waarmee de gereformeerde kerk bij haar 
vestiging in de Noordelijke Nederlanden 
na 1572 worstelde, niet in de laatste plaats 
omdat zij wilde vasthouden aan haar van 
oorsprong bijzonder karakter. 

Welke recente publicatie op uw vakgebied 
heeft veel indruk op u gemaakt1 
Geen wereldbestormend opus magnus, 
maar wei een bijzonder boekje - en al 
weer bijna een klassieker - is Zij preekten 
voor doven. De reformatie in Drenthe van 
Wiebe Bergsma uit 2002. Het is vooral de 
thematiek die mij boeit. Aan de hand van 
bijzondere bronnen (visitatierapporten 
van plaatselijke gemeenten) laat de auteur 
in detail zien dat in dit gewest lange tijd 
grote middengroepen tussen katholieken 
en calvinisten bleven bestaan. Deze wat 
vergeten publieatie over het voor de refor 
matiegeschiedenis missehien wat beschei 
den Drenthe toont nog eens overtuigend 
aan dat de gereformeerde religie allerminst 
automatisch vruchten kon plukken van een 
bevoorrechte positie als publieke kerk met 
steun van de overheid. In het verlengde 
hiervan rijzen twijfels over de diepgang van 
de godsdienstkeuze bij grote bevolkings 
groepen in de 16e en 17" eens, ongeacht of 
deze het resultaat was van emotionele in 
gevingen of rationele afwegingen. 

Welk boek op uw vakgebied zou beslist 
ooit geschreven moeten worden, zij het 
niet noodzakelijk door u zelf1 
Sinds het in 1908 uitgegeven proefschrift 
van A.A. van Sehelven over de Nederlandse 
vluchtelingenkerken zijn vele easestudies 
en bronnenpublicaties over de ballingen 
gemeenten in Engeland en Duitsland in 
de zestiende eeuw versehenen. Daarmee is 
het beschrijvend overzicht van Van Schel 
ven nu toe aan uitwerking tot een bred ere 
analyse. De algemene vraag hoe het vlueh 
telingenverleden de vestiging en positie 
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van de gereformeerde kerk in de Republiek 
he eft bemvloed - hetzij positief, hetzij ne 
gatief - zou centraal moeten staan. Het ant 
woord zou wei eens verrassende inziehten 
kunnen opleveren. 

Is er een ontwikkeling op uw vakgebied 
die u betreurt: zo ja, welke? 
De alleenheerschappij van de Engelse taal 
op de Nederlandse universiteiten, zowel 
wat het onderwijs als wat de publieaties be 
treft. Wie de geschiedenis van de reforma 
tie in de Nederlanden wil bestuderen, kan 
niet volstaan met de waardevolle bijdragen 
die Britse historici als bijvoorbeeld Alistair 
Duke en Andrew Pettegree daaraan hebben 
geleverd. Ook de publicaties van de Franse 
Annales-school en de Duitse Reformations 
geschichte, zeker niet altijd toegankelijk in 
het Engels, kunnen niet worden genegeerd. 
Naast eenzijdige vorming van de kerk- 

historici dreigt ook vervreemding van de 
belangrijkste achterban, het Nederlandse 
lezerspubliek, althans voor wie met Willem 
Frijhoff meent dat de geschiedbeoefening 
in de eerste plaats de bestaansverheldering 
dient. 

Is er een ontwikkeling op uw vakgebied 
die u toejuicht; zo ja, welke? 
De nu al geruime tijd lop en de discussie 
tussen de kerkhistorici en de religiehisto 
rici, Kemphanen van beide partijen verlie 
zen zieh soms teveel in het bedenken van 
argumenten waarom vastgehouden moet 
worden aan de klassieke kerkgeschiedenis 
of gekozen moet worden voor de moderne 
religiegeschiedenis. Voor mij staat vast dat 
een kruisbestuiving van beide benaderin 
gen op den duur onvermijdelijk is en de be 
studering van kerk en religie zal verrijken. 
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BOE NNI S ~~----------------------- 
Besprekingen 

• E.H. Bary (eindred.), C.M. Hogenstijn, H.J. 
Selderhuis, J.D. Snel, Lebuinus en Walbur 
gis bijeen. Deventer en Zutphen als histori 
sche centra van kerkelijk leven. Zestiende 
verzameling bijdragen van de Vereniging 
voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. Cere 
aliseerd in samenwerking met de Vereni 
ging Oud Deventer en de Historische Ver 
eniging Zutphen. Delft [Eburon] 2006 - 244 
p. - ISBN-I0: 90-5972-148-9; ISBN-13: 978- 
5972-148-7 - € 27,50. 
De cover van deze nieuwste regiobun 

del van de VNK maakt in een oogopslag 
duidelijk dat met de in de titel genoemde 
Lebumus en Walburgis niet de gelijkna 
mige heiligen bedoeld zijn, maar de met 
hen verbonden kerkgebouwen in Deventer 
en Zutphen. Over deze kerken treft de lezer 
slechts een bijdrage aan. Blijkens het "Ten 
geleide" van de eindredacteur staan de ker 
ken op hun beurt evenwel model voor de 
steden, waarvan zij met hun karakteristie 
ke architectuur het beeld zozeer bepalen. 
Van een bijzondere verbondenheid tussen 
beide steden in heden of verleden - zoals 
het "bijeen" in de titel even lijkt te sugge 
reren - is geen sprake. Deze bundel brengt 
eenvoudigweg de voordrachten (plus aan 
vullingen) "bijeen'' die op twee verschil 
lende dagen van de kerkgeschiedenis, in 
Deventer (2004) en Zutphen (2006), zijn 
gehouden. Het resultaat is een veelkleurig 
tweeluik van elk vijfbijdragen over de kerk 
geschiedenis van beide IJsselsteden, met 
als scharnier - onder het motto "Overijssel 
en Gelderland bijeen" - een goed gedocu 
menteerd comparatief overzicht van het 
(theologisch) hoger onderwijs in Deven 
ter, Harderwijk en Franeker door Jacob van 
Sluis. De evenwichtige opbouw is geslaagd. 
De zorgvuldigheid van de redacteur(en) 
spreekt uit heel het boek; ik noem slechts 
de gelukkige keuze van de vele illustra 
ties en de aanwezigheid van personen- en 
plaatsnamenregisters. De uitgever maakte 
het werk af met een prima uitgave. 

Het succes van de reeks waarin dit boek 
verscheen hangt samen met de beproefde 
VNK-formule om bij haar kerkhistorische 
dagen lokale expertise te benutten. Als Zut 
phenaar met warme (en koude) herinnerin 
gen aan de Walburgiskerk greep ik daarom 
mete en naar de bijdrage van Walburgis- 

kerkgids Aartje Bos-Oskam over de blikvan 
ger in deze kerk, de enorme driekroon (ca. 
2,5 meter wijd en hoog), die doorgaans als 
grafkroon wordt beschouwd en waaraan ik 
als kind in gedachten trapezekunsten uit 
haalde. Kundig en liefdevol herclassificeert 
Bos-Oskam deze 36-kaarsenkroon, met fi 
gurenfries en twaalfzijdige onderrand met 
daarin de namen van Iezus en de aposte 
len, als een Jeruzalemkroon die dateert van 
vlak voor 1400; deze was in gebruik onder 
andere bij uitvaartdiensten en verwijst naar 
de Drie-enige, de Bruid en de Stad en de le 
venskroon uit het laatste bijbelboek. Oude 
re Jeruzalemluchters zijn er in Hildesheim, 
Gross Comburg en Aken. Zich baserend op 
haar inventarisatie van het archief van het 
kapittel van Sint-Walburgis voor het Zut 
phense Stads- en Streekarchief beschrijft 
Aafje Groustra- Werdekker de geschiedenis 
van het kapittel en wijdt zij fraaie mini 
biografieen aan drie kapittelheren in het 
bijzonder. Het kapittel werd halverwege de 
elfde eeuw gesticht als rijkskapittel, waar 
bij de voorloper van de Walburgiskerk deel 
uitmaakte van een paltscomplex dat Duitse 
koningen en keizers als residentie gebruik 
ten. Afkomst en opleiding bezorgden de 
kanunniken geregeld een dienstbetrek 
king bij de Gelderse hertogen. Zo blijken de 
kanseliers van hertog Karel (1492-1538) op 
twee na allen proost van het Sint-Walbur 
giskapittel te zijn geweest. Iaap C. Riemens, 
(inmiddels oud-jarchivaris van het Stads 
en Streekarchief, biedt een overzicht van 
de geschiedenis van "Dopersen en luther 
sen in en rond Zutphen (16e_17e eeuw)". 
Voor de vroegste periode van de Lutherie in 
Zutphen, 1525-1535, komt hij met opwin 
dende, niet eerder gepubliceerde gegevens 
uit het Oud Rechterlijk Archief en het Oud 
Archief Zutphen over boekverbranding, 
ketterverhoor en bedelmonniken die kla 
gen over inkomstenverlies ten gevolge van 
de nieuwe leer. 
In een glasheldere bijdrage die de gren 

zen van de lokale geschiedenis verre over 
stijgt gaat de Zutphenaar en (inmiddels 
emeritus) hoogleraar geschiedenis Willem 
Frijhojf in op "Overlevingsstrategieen van 
rooms-katholieken in Zutphen na de Her 
vorrning", Het is een case study ter adstruc 
tie van zijn these dat religie van onderop 
benaderd moet worden en niet langer van 
bovenaf, zoals de negentiende- en twintig- 

TNK JG.lO (2007) 125 



ste-eeuwse historiografie deed met haar 
beeld van de Republiek als respectievelijk 
protestantse natie en tolerante natie. Het 
gaat om de vraag, hoe de Zutphense katho 
lieken erna de alteratievan 1591 in slaagden, 
"om niet alleen individueel, als katholieken 
met gewetensvrijheid [krachtens artikel 13 
van de Unie van Utrecht], maar ook collec 
tief, als katholieke geloofsgemeenschap en 
sociale groep te blijven bestaan, met een 
duidelijk besef van eigen identiteit en te 
gen alle gevaren en bezwaren van de over 
heid en hun medeburgers in" (p. 206). Zijn 
betoog larderend met kostelijke voorbeel 
den - zoals de 'omgangsoecumene' tussen 
burgemeester Van Lochteren en de jezuiet 
Thoe Boecop, wier etentje in 1622 door de 
strijdbare predikanten Baudartius en Dam 
man wordt verpest - constateert Frijhoff 
"dat de lokale gemeenschap kon steunen 
op de interne cohesie van een kleine groep 
getrouwen met aanzien en vermogen, die 
voldoende sociaal gewicht had om zich 
in de stad te doen gelden, en voldoende 
relaties met het buitenland om ook van 
daar enige bescherming te krijgen en de 
gemeenschap institutioneel te onderbou 
wen. Zij stelden ontmoetingsplaatsen ter 
beschikking, zorgden voor dekking voor 
de geestelijken en waarborgden het intel 
lectuele niveau van de groep katholieken. 
Stadgenoten in het buitenland wakkerden 
het vertrouwen in een spoedige omkeer 
aan en steunden de gemeenschap met 
stichtingen en schenkingen"(p. 214). Op 
een glijdende schaal van onzichtbaar naar 
zichtbaar, van slap naar sterk, onderscheidt 
de auteur vijf katholieke overlevingsstrate 
gieen: 1. "net doen of er niets aan de hand 
is", 2. verheimelijking of nicodemisme re 
sulterend in semi-clandestiniteit, 3. de op 
bouw van een vooral naar binnen zichtbare 
gemeenschap, 4. de sluipende confessio 
nalisering van vroeger als a-confessioneel 
beschouwde zaken, en 5. de greep naar een 
agressief tegenoffensief (p. 216-219). Dat 
de Zutphense katholieke minderheid erin 
slaagde als religieuze groep te overleven is 
aan "haar veelheid van strategieen" toe te 
schrijven (p. 219). Het belang van Frijhoffs 
betoog staat buiten kijf, met hoogstens deze 
kanttekening dat genoemde overlevings 
strategieen ter versterking van groepsco 
hesie intern en image building extern niet 
exclusief katholiek zijn. Lichtvoetiger is het 
kijkje dat de president-kerkvoogd van de 
Hervormde Gemeente te Zutphen, Gerrit 
Stemerdink, in de keuken van de he den 
daagse kerkrentmeester biedt onder de 

titel "De hedendaagse kerkrentmeester: 
een complexe functie, balancerend tussen 
koopman en dominee", 

In het deel over Deventer komt uiteraard 
de Moderne Devotie aan bod, en wei in het 
stevig geannoteerde overzicht "Strijdbaar 
in hun geloof: de 'zusters van het gemene 
leven' in de stedelijke samenleving van 
Deventer in de late middeleeuwen" van 
de Duitse letterkundige en historica Anne 
Bollmann. Zij promoveerde in 2004 op 
vrouwenliteratuur in de Devotio moderna. 
Zij analyseert waarom in Deventer stadsbe 
stuur noch zusters meed eden aan de rond 
1440 waarneembare algemene trend van 
verkloosterlijking van de lekengemeen 
schappen van de Moderne Devotie en de 
inherente incorporatie daarvan in de offi 
ciele kerk. De wederzijdse afhankelijkheid 
en belangen van stad en convent speelden 
daarbij een rol, maar de doorslag gaf vol 
gens Bollmann de strijdbaarheid van de 
zusters: zij wisten vast te houden aan hun 
oorspronkelijke ideaal van actief religieus 
leven middenin de maatschappij. Strijd 
baar en succesvol bleken twee eeuwen la 
ter ook de contraremonstranten. In zijn ui 
terst gedegen artikel over het conflict in de 
jaren 1614-1617 inzake de beroeping van 
Johannes Acronius tot predikant schetst 
Christiaan Rauensbergen - kenner van de 
Overijsselse classicale acta - de kerkelijke 
en politieke verhoudingen in Deventer, met 
speciale aandacht voor de predikantenru 
zies (Acronius versus Matthisius, Revius, 
Plancius en Roothusius) en de machtsstrijd 
over de zeggenschap van de magistraat in 
kerkelijke zaken. De overwinning van de ge 
zworen gemeente maakte Deventer uitein 
delijk tot het contraremonstrantse bolwerk 
van Overijssel. De in 2006 op een studie 
naar Ziekentroosters op de pastorale markt 
1550-1880 gepromoveerde Iohan de Niet 
beschrijft in "Ziekentroosters in Deventer, 
1591-1850" de varieteit in werkzaamheden 
van genoemden, uitkomend in bijvoor 
beeld het opstellen van testamenten en het 
verzorgen van godsdienstonderwijs. De De 
venter situatie lijkt hier niet atypisch te zijn. 
Hetzelfde geldt met betrekking tot het on 
derwerp van Clemens Hogenstijn, verbon 
den aan Stadsarchief en Athenaeumbiblio 
theek en gepromoveerd op een stu die over 
Deventer in de Patriottentijd (1780-1787). 
Hij gaat (zeker in vergelijking met Frijhoff: 
al te) kort in op de katholieke statie in De 
venter. Aanvankelijk verdrukt en bestreden 
wist men in 1721 de eerste getolereerde 
schuilkerk te vestigen; op consolidatie en 
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hernieuwd zeltbewustzijn in de Patriot 
tentijd volgden in de tweede helft van de 
negentiende eeuw godsdienstige opleving 
en kerkopbouw. Beslist origineel is ten 
slotte het openingsartikel van eindredac 
teur Guus Bary: "Excentriek in het bisdom 
menlandschap. Deventer als bisschopsstad 
in de rooms-katholieke en oud-katholieke 
traditie", Was Deventer in de middeleeu 
wen bisschopsstad omdat de bisschop van 
Utrecht er soms noodgedwongen woonde 
(de bisschop in Deventer), in de zestiende 
eeuw was er een korte periode waarin de 
bisschop van Deventer ook bisschop in 
Deventer was, met jurisdictie in een eigen 
bisdom Deventer. Sinds 1751/1758 kennen 
de oud-katholieken weer een bisschop van 
Deventer (de functie is sinds 1982 vacant) 
en bij rooms-katholieken kwam een De 
venter bisdom weer ter sprake onder ande 
re in de aanloop naar '1853' en bij de her 
indeling van de bisdommen in 1955/1956. 
Vooral op de laatstgenoemde tradities gaat 
Bary in, deels op grond van nieuw eigen 
archiefonderzoek. Rechtgeaarde Sallandse 
katholieken mogen vooral het slot van zijn 
bijdrage niet ongelezen laten: daar doet hij 
enkele gerichte historische suggesties ter 
herleving van Deventer als bisschopsstad 
ofbisdom. 
Deze publicatie geeft wat zij pretendeert 

te bieden: een "verzameling bijdragen". 
Door het nogal eens gehoorde bezwaar van 
gebrek aan samenhang in dergelijke ver 
zamelbundels heb ik mijn leesplezier al 
lerminst laten vergallen. Wie in een bundel 
een integrale religieuze stadsgeschiedenis 
in tweevoud of een finale integratieve ana 
lyse voorgeschoteld wil krijgen, mist ken 
nelijk de appetijt die amuses als bovenge 
schetst weet te waarderen. De fijnproever 
komt hier niets tekort. (Wim lanse). 

• W.A. Mes (red.), F. Hovens e.a., Domini 
can en, geschiedenis van kerk en klooster in 
Maastricht, Maastricht [Stichting Histori 
sche Reeks Maastricht, nr. 42J 2006 - 276 p. 
- ISBN 90-5842-030-2 - € 24,95 
De uit de veertiende eeuw stammende 

dominicanenkerk in Maastricht he eft in de 
loop der eeuwen tal van metamorfosen on 
dergaan. In december 2006 nam na afron 
ding van de restauratie boekhandel Selexyz 
Dominicanen intrek in dit voormalig gods 
huis. De bezoeker van de boekhandel kan 
nog een wandschildering, onder andere 
een frescocydus van de beroemde domi 
nicaan ofwel predikbroeder Thomas van 
Aquino, en gewelfschilderingen bewonde- 

reno Afronding van de restauratie en ope 
ning van de boekhandel gingen gepaard 
met een fraai uitgegeven boek. Elf auteurs 
hebben in twaalf hoofdstukken zo een bij 
drage geleverd aan een 'culturele biografie' 
(biz. 25) van Maastricht. 
Het boek begint met een bijdrage van 

de Nijmeegse hoogleraar Marit Monteiro: 
'Dominicanen: een plaats van herinnering 
met toekomst'. Haar artikel spitst zich toe 
op het karakter van de orde in het alge 
meen en op de diverse zelfbeelden van de 
predikbroeders in Nederland in de laatste 
twee eeuwen in het bijzonder. Zij laat wat 
dit laatste betreft al een voorproefje zien 
van haar biografie over de Nederlandse 
dominicanen, die in 2008 verschijnt. Bij dit 
essay ontbreken voetnoten, maar in de lite 
ratuurlijst achterin het boek is wei de door 
haar gebruikte literatuur opgenomen. 

De overige auteurs zijn meer plaatselijke 
deskundigen. Van de hand van de in Maas 
tricht werkzame archivaris en historicus 
Kees Schutgens is 'Het Maastrichtse do 
minicanenklooster [dertiende eeuw-1796]: 
enkele losse notities.' Zijn bijdrage bestaat 
uit drie delen: de orde van de dominican en 
in het algemeen, de Maastrichtse vestiging 
en de door de dominican en bevorderde 
devotie tot de heilige Marcoen (Marculfus). 
Bijzonder te waarderen is in deze bijdrage 
de bijeen gesprokkelde geschiedenis van 
de dominicanen te Maastricht (induis ver 
melding van de termijnhuizen in de omge 
ving, teken van wijd verbreide pastoraal) in 
de context van de orde en de politieke con 
stellatie van de stad. Aileen het derde dee!, 
een bewerking van een eerder verschenen 
artikel, is met voetnoten geannoteerd. 
De derde bijdrage is van Regis de la Haye, 

getiteld: 'De ware legende van de heilige 
Winand, eerste prior van de dominicanen'. 
De prior zou in de eerste helft van de der 
tiende eeuw geleefd hebben, maar de au 
teur betoogt terecht dat daar toen nog geen 
klooster en prior waren; dat was wei het 
geval vanaf 1261. De kapel werd vervangen 
door een kerk, die in 1294 is ingewijd. Wei 
blijkt er een echte dertiende-eeuwse graf 
zerk geweest te zijn, waarop de heilige Wi 
nand gegraveerd is. De la Haye gaat ook in 
op de problematiek of hier van een heilige 
of patroonheilige Winand sprake is en op 
Winand als oude regionale naam. 

Als auteur heeft Frank Hovens een groot 
aandeel in dit boek gehad. In hoofdstuk IV, 
'Gewijd aan God en de gelovigen', behandelt 
hij de geschiedenis van kerk en klooster van 
1261-1796/1804. Hij bespreekt daarbij de 
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architectonische expressie van de bedelor 
den, beschrijft de hedendaagse kerk en het 
restant van het klooster in Maastricht, gaat 
de stedenbouwkundige en bouwkundige 
geschiedenis van v66r 1794 na en laat zien 
hoe in de volgende tien jaar de gebouwen 
werden geconfisqueerd en herbestemd. In 
1796 moesten de predikbroeders op last 
van de Fransen het klooster verlaten. Het 
verhaal van Hovens wordt deskundig on 
dersteund met diverse afbeeldingen, kap 
tekeningen, kadastrale sectiekaarten en 
plattegronden. In het vijfde hoofdstuk van 
het boek gaat Hovens, nu met Serve Minis 
als co-auteur, in op de inboedel van het 
klooster. Deze zou voor een groot deel in de 
Sint-Servaas belanden. Heel wat domini 
caans erfgoed uit Maastricht is op die ma 
nier bewaard. Hovens vervolgt in hoofdstuk 
VI de geschiedenis van kerk en klooster, nu 
voor de periode 1797/1805-2006, en met 
als titel: 'Ten dienste van aardse zaken'. Het 
kloostercomplex werd gebruikt als opslag 
plaats en verbouwd tot school, in 1809 als 
College van de stad Maastricht, in 1817 als 
atheneum en in 1863 als HBS. In het begin 
van de twintigste eeuw werd een gedeeJte 
van de noordelijke vleugel voor uitbrei 
ding van de school gesloopt. De kerk van 
het klooster werd na een kort intermezzo 
stadsmagazijn en heeft daarna vele func 
ties gehad, zoals opslagruimte voor brand 
blusmiddelen, koetshuis en paardenstal 
ling, concertzaal, expositieruimte en zelfs 
fietsenstalling. 
Van de hoofdstukken VII toe en met XII, 

die respectievelijk gaan over een in het 
voormalige klooster gevestigde gymna 
sium en HBS - lyceum in 1960 -, over de 
archeologische vondsten op de plek vanaf 
prehistorie tot he den, de restauratie van de 
gewelfschilderingen, de muurschildering 
in de kerk, de jongste restauratie in vogel 
vlucht en als laatste de inrichting van de 
kerk tot boekhandel wil ik hier aileen de 
studie van Emile Ramakers Choofdstuk X) 
over de muurschildering eruit lichten, om 
twee met elkaar samenhangende redenen. 
Vooreerst betreft het een muurschildering 
- als date ring wordt 1337 aangehouden, 
in 1866 is ze herontdekt - die de he den 
daagse bezoeker van de boekhandel kan 
bewonderen, ten tweede omdat twee van 
de vijf stroken of registers de levenscyclus 
van Thomas van Aquino weergeven. De 
bezoeker kan met dit boek in de hand de 
- in werkelijkheid soms moeilijke zichtbare 
- voorstellingen van Thomas' leven door 
Willem de Tocco volgen. Het wetenschap- 

pelijk belang van deze muurschildering is 
ook gelegen in de samenhang met cycli van 
Thomas-schilderingen elders. 

Dit boek over kerk en klooster van de do 
minicanen in Maastricht is door zijn veel 
zijdige benadering en competentie van de 
auteurs zowel voor de stad zodanig als voor 
de geschiedenis van het religieuze leven 
en de bouw- en kunstgeschiedenis in Ne 
derland van belang. Weliswaar overlappen 
meer dan eens de teksten elkaar inhoude 
lijk, maar dat is nagenoeg onvermijdelijk 
bij een zo samenhangend geheel. 

Bijzondere waardering heb ik voor het 
uitvoerig onderzoek en beschrijving van 
de architectonische aspecten van kerk en 
klooster door de eeuwen heen. Voor de ge 
schiedenis van de werkzaamheid van de 
dominicanen in Maastricht zelf is het mid 
delste deel van de studie van Schutgens 
waardevol, maar zoals reeds vermeld, had 
ik juist bij dit deel ook graag voetnoten ge 
zien. De beschrijving van de schilderingen 
vormt naar mijn smaak eveneens een van 
de hoogtepunten in dit boek. Daarnaast 
zijn er vele afbeeldingen, zowel in zwart 
wit als in kleur. 

Omdat geschreven teksten wellicht een 
eigen leven gaan leiden wil ik ten slotte van 
de gelegenheid gebruik maken om twee 
passages over de dominicanen recht te zet 
ten. Op biz. 22 - in het artikel van Monteiro 
- staat dat in de Nederlandse provincie van 
de dominicanen na 1960 'nieuwe kandida 
ten tot de tweede helft van de jaren 1970 
weg bleven en nadien zich slechts mond 
jesmaat meldden'. Maar tot en met 1966 
bleven kandidaten zich jaarlijks in septem 
ber aanmelden en de den een jaar later pro 
fessie, terwijl na 1966 slechts sporadisch 
iemand intrad. Op biz. 57 schrijft De la 
Haye: 'Tegenwoordig dragen de dominica 
nen een wit-wollen tuniek, een scapulier 
en een brede schoudermantel met kap. 
De schoudermantel en de mantel zijn bin 
nenshuis wit en buitenshuis zwart.' Domi 
nicanen kennen echter geen witte mantel. 
Om het beter te zeggen: ze dragen een ha 
bijt, van witte wol of een andere witte stof 
Cmeestal synthetisch); het bestaat uit een 
tuniek, een scapulier en een brede capuche 
Cschoudermantel). Aan de capuche is een 
kap bevestigd, die op het hoofd gezet kan 
worden. In wintertijd of bij plechtige gele 
genheden wordt over het witte habijt een 
zwarte mantel gedragen. Een zwarte capu 
che bedekt de witte. 
De huidige tendens om gebouwen die 
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aan de eredienst zijn ontrokken zo maar 
te slopen is gelukkig niet bewaarheid met 
de oude Maastrichtse dominicanenkerk. 
Een herbestemming in de vorm van een 
boekhandel, past bij de studieuze orde, die 
de dominicanen vormen. Een boek als dit 
draagt bij aan de geschiedenis van het do 
minicaanse kloosterlandschap. De publi 
catie is ook een uitnodiging om naar Maas 
tricht te gaan en met bekende en minder 
bekende facetten van de stad en het nog 
zichtbare religieuze erfgoed kennis te ma 
ken. (Guus Bary). 

Signalementen 

• W van der Zwaag, Reveil en afscheiding. 
Negentiende-eeuuise kerkhistorie met bij 
zondere actualiteit. Kampen [De Groot 
Goudriaan] 2006 - 656 p. - ISBN - 90-614- 
0971-3 - € 44, 90. 

De auteur is een gereformeerde school 
meester van het ouderwetse stempel. Hij 

houdt van vertellen, en he eft zijn hart ver 
pand aan de vaderlandse kerkgeschiede 
nis. Van der Zwaag is de tachtig al gepas 
seerd, maar schrijft het ene na het andere 
boek. Grote verrassingen of baanbrekende 
inzichten leveren zijn boeken niet op. Zijn 
belangrijkste verdienste is het beschrijven 
van bekende, maar in het wetenschappe 
lijk discours enigszins veronachtzaamde 
thema's. Hij is op zijn sterkst als hij een 
biografie schrijft. Zeer terecht besteedt 
Van der Zwaag ook aandacht aan de peri 
ode 1795-1820. De kerkgeschiedenis wordt 
door hem, geheel in de traditie van Groen 
van Prinsterer, onbekommerd providen 
tieel gemterpreteerd. De 'kerkhistorie' be 
schouwt hij soms als een autonome kracht 
die historische feiten heeft voortgebracht 
(bijv. p. 6: 'De kerkhistorie he eft het bewijs 
geleverd .. .'). Bijt hij zich hier niet in zijn 
eigen staart? Overigens alle lof voor deze 
amateur-historicus. (John Exalto). 
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VERENIGINGSNIEUWS 

Van het bestuur 

Bestuurswisseling in mei 

Dit had al eerder, twee nummers van dit 
tijdschrift geleden, gemeld kunnen wor 
den. Maar beter laat dan nooit, zegt men 
dan. 
Op de ledenvergadering die voorafging 

aan het symposium Wat moe ten Nederlan 
ders weten van de kerkgeschiedenis - waar 
over in TNK 10/2 al verslag werd gedaan-, 
is het bestuur van samenstelling veranderd. 
Twee oudgedienden namen op zaterdag 
12 mei 2007 in de Utrechtse Jacobikerk af 
scheid van het bestuur. Iohan Okkema was 
twaalf jaar lid van het bestuur, waarbin 
nen hij de laatste zeven jaar optrad als de 
tweede secretaris in de geschiedenis van de 
VNK. Guus Baryvertrok ook uit het bestuur, 
maar blijft als lid van de brede redactie van 
TNK en als recensent nog volop actief. We 
danken hen graag voor hun inzet. 
Omdat er sinds de vorige jaarvergadering 

twee vacatures open stonden, werden er 
vier nieuwe bestuursleden benoemd. Wil 
liam den Boer werkt aan de Theologische 
Universiteit Apeldoorn aan een dissertatie 
over Jacobus Arminius (1559-1609). Fre 
derike Cossee-de Wijs heeft haar sporen in 
het archiefwezen in Dordrecht en Rotter 
dam verdiend. Christiaan Ravensbergen is 
docent godsdienst aan een pabo-afdeling 
van een Amsterdamse hogeschool en heeft 
onder meer Overijsselse classicale acta uit 
de begintijd van de Republiek bezorgd. En 
Mirjam van Veen doceert kerkgeschiedenis 
aan de Vrije Universiteit en is een kenner 
van de geschriften en brieven van Calvijn 
en Coornhert. 
Binnen het bestuur heb ik het secretari 

aat op me genomen. Om de band tussen 
vereniging en tijdschrift meer te benadruk 
ken worden de bestuursleden voortaan ook 
in het colofon voorin genoemd. 

Enkhuizen in een milde najaarszon 

Enkhuizen lag er op zaterdag 6 oktober 
2007 schitterend bij, in een melancholische 
milde najaarszon; de herfstkleuren over 
heersten de stad. Aileen tijdens de middag 
kroop de lucht even dieht, maar toen letten 

de bezoekers van de Negentiende Dag van 
de Kerkgeschiedenis ook vooral op wat vlak 
voor ogen was: de straten, grachten, huizen 
en vooral ook kerkgebouwen. Onder des 
kundige leiding struinden vier groepjes ge 
zellig kletsend door het voormalige Zuider 
zee-stadje, waarbij ze elkaar troffen tijdens 
een bezoek aan de lutherse kerk. 
Vele kerkelijke riehtingen hebben bede 

huizen in Enkhuizen en zo weerspiegelt de 
stad het gebied en de provincie waarin ze 
ligt. Hethuidige Noord- Holland -deze afba 
kening is uiteraard ietwat anachronistisch 
- was binnen het oude territorium van de 
Republiek altijd het gebied met de grootste 
religieuze diversiteit. Bij de volkstelling van 
1809 bleek slechts 54,1% van de bevolking 
gereformeerd (met een toen veldwinnend 
purisme ook wei: hervormd) te zijn, zodat 
velen dus tot andere, niet-officiele kerkelij 
ke riehtingen behoorden. Doopsgezinden 
waren vanouds opvallend aanwezig in het 
Noorderkwartier. De aanwezigheid van het 
lutheranisme werd me de gevoed door im 
migratie vanuit Scandinavie en Duitse stre 
ken als Westfalen. Dat gold ook enigszins 
voor het katholicisme, dat zieh in bepaalde 
dorpen en streken behoorlijk had weten te 
handhaven. In recentere tijden leidde de 
bestaande pluriformiteit enerzijds tot een 
nog grotere veelvormigheid - denk aan di 
verse soorten apostolischen in Enkhuizen 
- als tot ontkerkelijking, die bijvoorbeeld 
in de Zaanstreek vooropliep op die in een 
grote stad als Amsterdam. 

Gereformeerden, katholieken, doopsge 
zinden en lutheranen kwamen uitgebreid 
aan de orde in het nieuwe, op de bronnen 
gestoelde verhaal dat ds Anne Marie van 
Zijverden direct na de lunchpauze vertelde 
over de kerkelijke lotgevallen in Medem 
blik, tijdens de Bataafs- Franse tijd. 
De andere drie lectores sneden de be 

langrijkste bevindingen uit hun disserta 
ties voor het kerkhistorisch geYnteresseerde 
publiek op maat. In de openingslezing ver 
telde Erie Jorink over de Enkhuizer stads 
arts Bernardus Paludanus (1550-1633), een 
groot geleerde en rariteitenverzamelaar, 
die onder druk van zijn echtgenote, die 
haar geboorteplaats niet wilde verla ten, 
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een professoraat in de botanie in Leiden af 
sloeg. Op een eigen wijze yond de man zijn 
weg naar de gereformeerde religie. Wilma 
Gijsbers 's middags liet zien hoe een stu 
die naar ossenhandel kerkhistorische ver 
gezichten kan openen. In de zeventiende 
eeuw vestigen Deense ossenhandelaren 
zich in Enkhuizen. AIs lutheranen eisten 
ze hun plaats op, raakten ze in conflict met 
het stadsbestuur en verkasten vervolgens 
als groep naar Amsterdam. 

En wie het afsluitende verhaal van Hugo 
Landheer heeft gehoord, zal voortaan altijd 
met andere ogen naar de grote katholieke, 
vaak neogotische kerken uit het eind van de 
negentiende en het begin van de twintigste 
eeuw kijken. De financiering van kerken 
lijkt miss chien op het eerste gezicht een dor 
onderwerp, maar Landheer vertelde er een 
levendig verhaal over. Hij toonde aan dat al 
die grote kerken van architecten als Pierre 
Cuypers in feite niet op bestaande rijkdom 
gefundeerd werden, maar op hoopvolle 
verwachtingen omtrent de toekomst. Ze 
waren op zeer mime leningen gebaseerd 
en het onderpand bestond in feite in het 
vertrouwen dat de parochianen in de toe 
komst rente en aflossing wei op zouden 
brengen. In 1935 werden de regels aange 
trokken, toen het soms financieel misging, 
en vanaf dat jaar werden er ook veel minder 
roomse kerken gebouwd. 
Een vrij vaste groep trouwe VNK-Ieden 

was op de dag afgekomen, maar de publi 
cite it was niet zo goed geweest en vanuit 
plaats en regio waren er slechts weinig be 
langstellenden, zodat het bezoekersaantal 
op ongeveer 52 bleef steken. Maar de sfeer 
was geanimeerd en de lezingen boeiend. 
Voor de komende jaar heeft het bestuur in 
ieder geval al plannen die hopelijk op mi 
me belangstelling mogen rekenen. 

Zwolle 24 mei 2008 

De voorjaarsvergadering - met vooraf altijd 
een korte ledenvergadering - wordt dit keer 
niet in Utrecht, maar in het Domicanen 
klooster in Zwolle gehouden. Dat ook van 
wege het thema. De Overijsselse hoofdstad 
is immers de plaats in de naaste omgeving 
waarvan de auteur van de Imitatio Christi, 
Thomas uit het Rijnlandse Kempen, woon 
de. 
Het zal gaan over mystiek en spiritua 

liteit in zowel de katholieke als protes 
tantse traditie. Gedacht wordt uiteraard 
aan de Moderne Devotie, maar ook latere 
katholieke vormen van spiritualiteit lenen 

zich wellicht voor een beschouwing. Iuist 
in de gereformeerde Nadere Reformatie 
werd de middeleeuwse vroomheid vaak 
opgepakt en voortgezet. Er is op dit punt 
een opvallende continuiteit. De Navol 
ginghe Christi was in een herkenbaar pro 
testantse editie - een vertaling van boek 1 
tot 3 - een van de grote bestsellers van de 
Gouden Eeuw. 

Ook is een wandeling door Zwolle voor 
zien. In een volgend nummer hopen we het 
volledige programma te kunnen bieden. 

Noordoostpolder 11 oktober 2008 

De Twintigste Dag van de Kerkgeschiede 
nis wordt op zaterdag 11 oktober 2008 op 
een nog nader bekend te maken plaats in of 
net buiten de Noordoostpolder gehouden, 
want over de kerkelijke geschiedenis van 
dit nieuwe land gaat het. 
Het gaat in dit geval om de ontwikkeling 

van de Nederlandse kerken in de jaren na 
de Tweede Oorlog, toen de vooruitzichten 
voor het kerkelijke leven zeer optimistisch 
leken en de gedachte aan maakbaarheid 
sterk leefde. In de nieuwe Noordoostpolder 
zou een geheel nieuw type mens, ordelijk, 
gedisciplineerd, maar vaak ook vroom en 
kerkelijk, ontstaan. AIle gezindten kwa 
men proportioneel aan de beurt. Het ging 
allemaal anders, maar hoe precies? Over 
Religie in de Noordoostpolder zal ook een 
bundel verschijnen, waarin tal van auteurs 
meewerken. 
Het wordt een bijzonder project, waarbij 

de VNK samenwerkt onder meer de Ver 
eniging Vrienden van Schokland, die zich 
niet beperkt tot de geschiedenis van het 
voormalige eiland, maar zich richt op de 
geschiedenis van de gehele polder en van 
Flevoland, en met Nieuw Land, het erf 
goedcentmm in Lelystad. 

Enverder 

Ook aan 2009 wordt al gedacht. In dat jaar is 
het 500 jaar geleden dat de grote reformator 
Johannes Calvijn in Noyon werd geboren. 
Aan de relatie tussen de Franse hervormer 
en Nederland hoopt de VNK een speciale 
dag te besteden. In dat jaar is het ook 450 
jaar geleden dat een nieuwe bisdomsin 
deling in de Nederlanden werd beproefd; 
wellicht dat we ook daar nog iets mee gaan 
doen. En ook is 2009 het jaar van Jacobus 
Arminius (1559-1609), die vijftig jaar werd, 
zodat men dan's mans 450' geboortedag en 
400' sterfdag kan herdenken. 
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Het bestuur gaat zich in de komende tijd 
bezig houden met de aantrekkelijkheid van 
de vereniging. Hoe kunnen we een nuttige 
rol spelen voor kerkhistorisch gemteres 
seerden in Nederland en hen van dienst 
zijn?Welke activiteiten zijn no dig? Hoe ha 
len we meer mens en over om lid te worden? 

Nieuw Protestants Peil 

Enkele bestuursleden gaan een actieplan 
opstellen. Suggesties zijn altijd welkom. 

Jan Dirk Snel 
Secretaris Vereniging voor Nederlandse 
Kerkgeschiedenis 
kerkgeschiedenis@gmail.com 

De Evangelische Omroep en het Historisch Documentatiecentrum voor het Neder 
lands Protestantisme aan de Vrije Universiteit gaan vanaf zaterdag 5 januari 2008 we 
kelijks een radio programma over de geschiedenis van het Nederlands protestantisme 
verzorgen. De redactie wordt gevormd door George Harinck, Koos van Noppen en Wim 
Berkelaar. Nieuw Protestants Peil, zoals het nieuwe programma gaat heten, wordt een 
programma over de geschiedenis van het Nederlands protestantisme over de volle 
breedte. De redactie wil geschiedkundig onderzoek toegankelijk maken en ook aan 
dacht besteden aan de protestantse cultuur. Zo wordt gedacht aan thema's als de plaats 
van het harmonium in het protestantse gezin in de twintigste eeuw, de 'prachtwijken' 
van patrimonium woningbouwverenigingen, het zaterdagvoetbal in Spakenburg, en 
de houding van protestanten tegenover popmuziek. Nieuw Protestants Peil zal elke za 
terdagmiddag worden uitgezonden op radioS, van 13.30 tot 14.00 uur. 
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