TijdschrOft

Ne

Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (INK)

Inhoud

TijdschriftvoorNederZandseKerkgeschiedenis(voorheen: Kerktijd; verschijnt
vier maal per jaar (maart, juni, september, december). INK is een uitgave
van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis en wordt kosteloos
aan de leden toegezonden. Voor niet -leden is dit nummer te bestellen voor
€ 5, - exclusief porto- en administratiekosten, bij het secretariaatvan de VNK.
Zij die in de loop van een kalenderjaar lid van de VNK worden, ontvangen
ook de reeds eerder in dat jaarverschenen numrners van INK.

1

Frits Broeyer
Studenten en het theologisch metier:
een tweeluik
1. Theologische disputen als
leerschool voor later: Sector en
Borger

Redactie: dr WJ. [Willem] van Asselt, Ede, voorzitter; dr J. [John] Exalto,

8

Utrecht, secretaris; dr P.HA.M. [Paul] Abels, Gouda, eindredacteur; drs. J.
[Iohan] van den Berg, Schoonrewoerd, dr F.G.M. [Frits] Broeyer, Utrecht; drs
J.WJ. [Ioep] van Gennip, Nijmegen; dr J. [Joke] Roelevink, Zoetermeer ..

2. Het Paauwe-De
1900

15

Marcel Poorthuis en Theo Salemink
Een donkere spiegel. Nederlandse
katholieken over joden 1870-2005

24

Recensieartikel:
moderniteit'

Vaste medewerkers redactie: dr T.R.[Tjaard] Barnard, Barendrecht; drs
E.H. [Guus] Bary, Wijchen; drs J. [laap] de long, Utrecht; drs T.G. [Tanja]
Kootte, Vleuten; dr J. [Jacob] van Sluis, Berlikum; drs J.D. [Jan Dirk] Snel,
Amsterdam.

Bode manifest van

'Katholieken versus

Kopij: Artikelen voor INK te zenden aan de eindredactie, Sleedoomsingel I,
2803 BZ Gouda (p.abels2@kpnplanet.n1).
Boeken ter bespreking of
aankondiging aan drs J.WJ. van Gennip, Faculteit Theologie Radboud
Universiteit Nijmegen, Postbus 9103,6500 HD Nijmegen. Kopij voor het
nummer van juni 2008 dient uiterlijk 1 mei in het bezit van de eindredactie
te zijn. De redactie behoudt zich het rechtvoor ingezonden mededelingen te
bekorten. Aanwijzingen voor de kopij zijn te verkrijgen bij de eindredactie.

Verenigingsnieuws
Zwolle 24 mei 2008 - Moderne Devotie
en Nadere Reformatie

Advertenties: Opgaven van advertenties en aanvragen van tarieven te richten
aan Uitgeverij Eburon, Postbus 2867, 2601 CWDelft, tel. 015-2131484.
Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK)
De Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK), opgericht
27 mei 1989, fungeert als landelijk platform voor gemteresseerden in
de Nederlandse Kerkgeschiedenis. De VNK profileert zich breed en is
toegankelijk voor een ieder met kerkhistorische belangstelling.

Bestuur: prof. dr H.J. [Herman] Selderhuis, Hasselt, voorzitter; drs J.D. [Jan
Dirk] Snel, Amsterdam, secretaris; G.WTh. [Georg] van Slageren, Losser,
penningmeester; dr M.P.A. [Mirjam] de Baar, Utrecht; drs WA. [William] den
Boer, Nunspeet; J.G.J. [Jan] van Boorna, Woerden; F. [Frederike] Cossee-de
Wijs, Rotterdam; drs C. [Christiaan] Ravensbergen, Amsterdam; dr M.G.K.
[Mirjam] van Veen, Weesp
De contributie van de VNK bedraagt € 22 per jaar, voor leden in het
buitenland € 30 per jaar (inclusief incassokosten), na ontvangst van
een acceptgirokaart te storten op postrekening 5965210 tnvVereniging
voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, Losser. Nieuwe leden kunnen zich
aanmelden bij het secretariaat, Eerste Oosterparkstraat 168D, 1091 HJ
Amsterdam (020-6936424 - kerkgeschiedenis@gmail.com).
www.nederlandsekerkgeschiedenis.n1-

www.vnkonline.n1

ISSN 1388-3038
©2008 VNK. Niets uit deze uitgave mag, op welke wijze dan ook. worden
vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

De voorjaarsvergadering van de VNK
vindt dit jaar plaats in de stad van Thomas van Kempen: Zwolle. Een rijk programma met gerenommeerde sprekers
besteedt aandacht aan de erfenis aan
Moderne Devotie en Nadere Reforrnatie: 'De Oecumene van de Spiritualiteit'.
Ook zal er muziek klinken, is er een
rondleiding en wordt er een boek gepresenteerd. Het programma vindt u op de
achterzijde van dit tijdschrift.
Zwolle 24 mei 2008 - jaarvergadering
Voorafgaand
aan het symposium in
Zwolle zal tussen 9.30 en 10.00 uur de
jaarlijkse
huishoudelijke
vergadering
gehouden worden. Op de agenda staan
de gebruikelijke onderwerpen als het
jaarverslag, de jaarcijfers, de begroting
en de samenstelling van het bestuur.
De jaarstukken zullen bij de aanvang
van de vergadering uitgereikt worden.
AIle [eden van de VNK worden van harte
uitgenodigd. Nadere inlichtingen bij de
secretaris.
Jan Dirk Snel
Secretaris VNK

kerkgeschiedenis@gmail.com

Studenten en het theologisch metier, een
tweeluik
1. Theologische disputen als leerschool voor later:
Sector en Borger
Frits G.M. Broeyer
n een in 2006 verdedigd proefschrift denten in de theologie geen animo meer
over de studenten van Groningen tij- te hebben voor het Corps, met als gevolg
dens de negentiende eeuw worden dat de beide theologische gezelschappen
de ontwikkelingen aldaar nader geanaly- sindsdien alleen nog jaarlijkse reunies voor
seerd.' De auteur signaleert onder meer een hun oud-leden belegden en zich moesten
vergenoegen met mijmeringen over een
professionalisering onder de studenten,
die parallel aan de ontwikkelingen in de glorieus verleden.'
maatschappij hun eigen manier van leven
een professionele vorm gaven.' De term is Ontstaan
eveneens goed bruikbaar om in een woord
Bij Secor Dabar valt het op, dat het gezelaan te geven, wat de negentiende-eeuwse
studenten in de theologie voor ogen stond schap bij de oprichting in 1844 zo onmiskenbaar een leemte in het onderwijs van
wanneer zij zelfbewust actie ondernamen
de hoogleraren beoogde te compenseren.'
om zich beter voor te bereiden op hun lateSecor ontstond in de tijd van het Revell, in
re beroep van predikant. De theologiestueen periode dat dit ook te Utrecht een bloeidenten constateerden dat de wetenschappelijke opleiding aan de universiteit hen periode kende. Het eerste Diaconessenhuis
onvoldoende op werkzaamheden als het van Nederland kwam in Utrecht in hetzelfde
leiden van een kerkdiensten en geven van jaar van de grond. Het prille Secor werd door
belijdeniscatechisatie voorbereidde. am in een warm geloofsenthousiasme bezield. De
notulen uit de aanvangsjaren ademen dan
dat manco te voorzien richtten zij disputen
op, waarin activiteiten plaatsvonden die ook een totaal andere geest dan de publicaties van de toenmalige hoogleraren, hoe
hun met het oog op later als vormingsmiddel bruikbaar leken. Het dispuutswezen bij kerkelijk meelevend die ook waren.
Ruim tien jaar later, toen het met Secor
de theologen biedt een sprekend voorbeeld
van een professionele instelling onder stu- Dabar niet al te florissant ging en de leden
denten en besef van de eisen die de latere zelfs maandenlang niet bijeenkwamen,
werd Elias Annes Borger opgericht. Voor
professie, het ambt van predikant stelde.
Het is de moeite waard om na gaan, hoe zijn werkwijze kon het nieuwe gezelschap
het met die vorm van professionalisering in aansluiten bij de gang van zaken in soortde stad met het grootste aantal studenten gelijke theologische disputen. Doorgaans
theologie, in Utrecht stond. Het antwoord was daaraan slechts een kortstondig leven
valt gemakkelijk te geven. Ook hier ver- beschoren. Borger verging het, net als Secor
overigens, beter. Op een niet nader gedaschaften disputen studenten een adequate
teerde vergadering in oktober 1859 maakte
mogelijkheid om het gebrek aan praktische
vorming in de opleiding op te van gen. Er de praeses bij de opening de opmerking, dat
hebben er vele bestaan, sommige zelfs de leden anders over het gezelschap waren
heel lang. Dankzij hun bewaard gebleven gaan denken dan zij aanvankelijk de den.
archieven zijn het in 1844 opgerichte Se- Hij zei: "Heerschte vroeger het denkbeeld
cor Dabar en het uit 1857 daterende Elias dat het gezelschap met ons vertrek van de
Annes Borger bij uitstek interessant voor Acadernie ook uit de rij der werkgezelschapnader onderzoek." Als actieve werkgezel- pen zou worden gewischt: thans is het anschappen hielden beide in 1967 op te be- ders. Borger kan en moet blijven bestaan."
staan. am tot Secor of Borger toe te kunnen De leden waren kennelijk zo tevreden over
treden moesten gegadigden namelijk lid hun gezarnenlijke ervaringen, dat zij die
zijn van het Utrechtsch Studentencorps. In volgende studentengeneraties niet wilden
de tumultueuze jaren zestig bleken de stu- onthouden.
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De Ianskerk te Utrecht,
waarin zowel Secor Dabar als E.A. Borger zeer
vaak vergaderd hebben.
Foto T.W. Deetman uit
1900. HUA, Beeldbank,
cat.nr. 82008s

maakte Sepps verontwaardiging gaande.
De grappen die Borger zich bijvoorbeeld
over het "niet-ik" van Fichte veroorloofde,
vond hij zouteloos. Terecht. De in 1814
overleden Fichte behoorde in 1820 tot de
toonaangevende Duitse filosofen. In 1794
gooiden studenten stenen door de ramen
van zijn woning in lena en werd het amusant gevonden zulke stenen als "niet-ik" te
betitelen." In 1820 dienden aardigheden
daarover echter passe te zijn. Een goed
onderlegde student had trouwens in 1857
even ver als Sepp in zijn oordeel kunnen
komen, als hij in De Gids van 1856 het artikel van J. van Gilse "De Groninger godgeleerden in hunne eigenaardigheid" gelezen
zou hebben en zich daardoor de invloed
van Schleiermacher, door Borger over het
Kon Borger profiteren van de ondervin- hoofd gezien, bewust was geworden." Ook
ding met dispuutswerkzaamheden zoals een artikel van D. Chantepie de la Saussaye
onder meer Secor Dabar deze uitstippelde, in de jaargang 1856 van Ernst en Vrede, "Het
omgekeerd ging het laatst genoemde ge- Christendom, de verzoening van wijsbezelschap over tot een stap waarin het als geerte en godsdienst" had volstaan." La
Borger handelde. In de to en gangbare op- Saussaye sprak wat Hegel en Schleiermacher aangaat van "corypheen der wetenzet van de studie doorliepen de studenten eerst een ongeveer twee jaar in beslag schap" en "koninklijke gestalten". Hij typeerde Schleiermacher als de baanbreker
nemende propedeutische fase met algemeen inleidende vakken als wijsbegeerte, van een richting die "te groot, te veelomHebreeuws en zelfs wiskunde. Daarna ving vattend" was "dan dat zij ooit een individu
tot haren volkomenen vertegenwoordiger
de eigenlijke theologische studie pas aan.'
Secor rekruteerde zijn leden aanvankelijk zal hebben". Maar miss chien is het voor
uitsluitend uit die van het tweede stadium. studenten te veel gevraagd dat zij zo goed
Bij Borger en waarschijnlijk ook bij andere op de hoogte zijn. Dan zouden zij van hun
in die tijd functionerende disputen kon- hoogleraren in Utrecht moeten hebben geden de theologen mete en na aankomst in hoord, dat Borger geen topfiguur was. Daar
Utrecht allid worden. Daardoor viste Secor school echter nu juist het probleem. De
natuurlijk achter het net. In 1859 ging Secor Utrechtse studenten van 1857 konden er
Dabar er bijgevolg toe over een literarische niet op rekenen, dat hun professoren hen
sectie in te richten voor studenten, die met wat dit betreft zouden informeren."
de propedeuse bezig waren." Het gezelschap verzekerde zich dankzij deze maat- Richtingen
regel opnieuw van een geregelde aanwas.
Achteraf gezien lijkt de naamkeuze een In het in 1891 verschenen tweede deel
van de meest verbazingwekkende beslis- van zijn werk Groen van Prinsterer en zijn
singen te zijn die het gezelschap E.A. Bor- tijd wijdde G.J. Vos een belangwekkende
ger nam. Wat bezielde de oprichters zich beschouwing aan de Utrechtse theolonaar een thans volstrekt onbeduidend lij- -. gische faculteit in de jaren vijftig van de
kende Leidse hoogleraar uit het begin van . negentiende eeuw," In 1857 kwam Vos als
de negentiende eeuw te noemenf' Vocr het student in Utrecht aan, zodat eigen herinoog van een hedendaags onderzoeker komt neringen meespeelden. Hij ging met name
de reputatie van Borger rond 1857 bepaal- in op de aantrekkelijkheid van Utrecht als
delijk niet erg glanzend over. De doopsge- studiestad voor studenten in de theologie.
zinde kerkhistoricus Christiaan Sepp was De hoogleraar wijsbegeerte C.W Opzooin diens prijsverhandeling van 1860 voor mer boeide, zo schreef hij, tal van studenTeyler's genootschap, Proeve eener prag- ten met zijn empirisme. Mede door diens
matische geschiedenis der Theologie hier toedoen was het "modernisme" voor velen
te Lande uiterst kritisch over hem. 10 Vooral een ideaal geworden. De "moderne" Leidse
Borgers visie op de Duitse wijsbegeerte professor J.H. Scholten oefende via hem
sedert Kant in zijn De Mysticismo (1820) met zijn De leer der Heruormde kerk een
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sterke invloed uit. Zodoende bestond er
in Utrecht een groep van modern gezinde
theologiestudenten.
Dan was er vervolgens, vertelde Vos, een

zijn Duitse tijdgenoten niet kon doorstaan
en als dichter bepaald geen Friedrich HoIderlin was, ontging hun." Men hoort het
ze zeggen: "Was hij in zijn tijd bovendien
groep van studenten die vasthielden aan de niet een groot, alom gevierd kanselredebasisfeiten van bijbel en het christendom. naar?" Ondanks alles mag het professionaBij hen liep er een lijntje naar de Utrechtse
liseringsaspect van een eigen theologische
hoogleraren van dat moment, die "oud" positiekeuze verondersteld worden.
waren en volgens menigeen ook in hun
In 1865 deed zich een situatie voor die
opvattingen "verouderd", Men had eerbied wederom onmiskenbaar zelfstandig denvoor de hoogleraar H. Bouman vanwege ken bij een studentengeneratie aantoont.
zijn geleerdheid en uitstekende Latijn. Ook to en legden de studenten in de theoloMaar het volgen van diens in het Latijn ge- gie een opmerkelijke belangstelling aan de
houden colleges lukte over het algemeen dag voor nieuwe, onder hun hoogleraren
slechts weinigen meer. H.E. Vinke genoot niet vertegenwoordigde stromingen. De
vertrouwen, maar daarmee was in feite al- "oude" en "ouderwetse" hoogleraren van
les gezegd. Als enige maakte de recent be- 1857 had den intussen vervangers gekregen
noemde B. ter Haar interesse gaande. De in de persoon van J.I. Doedes en J.J. van
Utrechtse faculteit stond het "rationeel-su- Oosterzee, beiden vertegenwoordigers van
de zogenaamde apologetische school. Deze
pranaturalisrne" (of "rationalistisch-supranaturalisme"), om de door Vos gebezigde twee professoren probeerden de orthodoxe
term over te nemen, voor.
opvattingen over bijbel en dogma puurverEen groeiend aantal studenten beviel standelijk te verdedigen tegen de aanvallen
van de historische kritiek, welke in Duitsdit heersende rationalistisch supranaturalisme niet. Zij zochten de Christus van de land zo'n opgang maakte, maar ook tegen
geestelijke ervaring. Bij hen leefde de geest het modernisme in Leiden. De aanhangers
van het Reveil, Zij werden lid van Secor Da- van de in 1864 opgerichte Confessionele
bar, schreefVos. Dat werd hij trouwens zelf Vereniging trachtten eveneens de orthodoxie te handhaven, maar die de den dat
ook. Het is onmiskenbaar, dat Vos' syrnpathie naar deze derde groep uitging. Hij pu- aanzienlijk minder krampachtig. De posibliceerde trouwens niet voor niets zo'n uit- tieve wijze waarop de geloofstraditie kennelijk toch nog benaderd kon worden trok
gebreide studie over Groen van Prinsterer,
sinds jaar en dag de leider van het Revell veel Utrechtse studenten aan. Sinds enkele
jaren was er daarenboven een geheel nieutoen hij aankwam.
De studenten, die in 1857 Borger op- we richting opgekomen, de zogenaamde
richtten, zullen merendeels tot de tweede ethische richting. Met het woord "ethisch"
werd tot uitdrukking gebracht, dat het gegroep van het rationeel-supranaturalisme
hebben behoord. Zij waren dus volgelin- loof een zaak van het diepste innerlijk, de
gen van hoogleraren, die Vos met de ka- "ethos" in de mens was. Men kon, zeiden
rakterisering "oud" en als "verouderd" te de aanhangers, gerust waardering koestebeschouwen afdeed. Dat zogenaamde ra- ren voor de theologische vernieuwing, die
tionalistisch supranaturalisme verklaart de beoefenaars van de historische kritiek
tevens de keuze van de naam Elias Annes brachten. Die kritiek schaadde een geloof
Borger voor hun gezelschap. Waarschijnlijk dat innerlijk doorleefd was niet. In het
zullen de oprichters van Borger even kri- voorjaar van 1865 hielden vier theologen
tisch over hun docenten Bouman en Vinke elk een aantal lezingen in Utrecht. Onder
gedacht hebben als Vos. Maar dit betekent hen bevonden zich Van Oosterzee, sedert
geenszins, dat er automatisch negatief naar twee jaar Utrechts hoogleraar, en Nicohet rationalistisch supranaturalisme in zijn laas Beets, die in 1875 een professoraat te
oorspronkelijke gedaante gekeken zou Utrecht zou verwerven. Maar ook de voormoeten worden. De oprichters zullen ge- man van de ethische richting D. Chantepie
me end hebben, dat dit bij Elias Annes Bor- de la Saussaye, op dat moment predikant
ger nog in een zuivere vorm te vinden was. te Rotterdam, was voor de lezingenserie
Borger leefde van 1784 tot 1820, stierf dus uitgenodigd. Hij sloot de cyclus af. Het
halverwege de dertig. Zij zullen een in de studentenblad Vox Studiosorum berichtte:
eigen tijd bewonderde, nog jonge man en "Vooral aan de vier voordragten van den
zijn gedachtegoed hebben willen eren door laatstgenoemden herinneren wij, orndat
een vijftigtal theologanten hem hare hulde
hun gezelschap naar hem te vernoemen."
Dat Borger als geleerde de vergelijking met hebben gebragt, door hem een album te
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gezelschap begon klein. Het telde tijdens
de eerste vier maanden van het studiejaar
1857 -1858 zeven leden. In januari 1858 trad
een achtste lid toe, waarna er in het studiejaar 1858-1859 pas een verdere uitbreiding
volgde. Van stonde af aan lag het reeds voor
een flink deel vast, wat er tijdens de Borgervergaderingen aan de orde diende te
komen. Terwijl het programma van werkrede blikte de Utrechtse hoogleraar J.A.
zaamheden bij de aanvang van Secor in
Cramer terug op zijn tijd als Secorlid vijftig 1844 nog enigszins experimenteel aandoet,
jaar terug." Hij zei, dat de meeste leden van lagen die bij Borger kennelijk sterk voor de
het gezelschap in die tijd "volbloed ethi- hand.
De als numero 1 genotuleerde vergadesche theologen" waren. Er liepen wei een
paar "knal-confessioneelen" rond, ging hij ring na de oprichting de dato 17 oktober
verder, maar hun aanwezigheid verhoogde 1857 vond op 28 oktober plaats." Dankzij
de levendigheid van de discussies, zonder het verslag van een van de volgende vergadat die ooit "den band die ons aan elkander deringen blijkt, dat er al een wet was. Praebond verbraken", Voor Borger kan mutatis ses H.EW. van Straaten vervulde de eerste
mutandis exact hetzelfde gezegd worden werkzaamheid, een improvisatie over 1
wat de dominantie van de aanhangers Cor. 5: 7 "Ook ons Pascha is voor ons gevan de ethische richting en de confessio- slagt, namelijk Christus". Dan was er tijdens
de eerste vergadering een "reciet", waarvan
neel ingestelden betreft. In zijn dissertatie
over Chantepie de la Saussaye schreef A.M. het onderwerp de opmerking van Vos onBrouwer, die naderhand in dezelfde tijd als dersteunt, dat de hoogleraar Ter Haar bij de
Cramer hoogleraar te Utrecht was en net studenten in de smaak viel, Een gedicht van
als deze de ethische signatuur had, over hem, Thomas werd namelijk als voorleesLa Saussaye's vier lezingen van 1865, dat tekst gebruikt. De derde werkzaamheid,
hij ze in Utrecht had gehouden. In de uit- gewijd aan Hand. 17: 31, werd omschreven
gave hiervan Leven en Rigting vermeldde als "zelfgewerkte schets",
Er deed zich veel geharrewarvoor tijdens
La Saussaye slechts dat ze in Rotterdam en
Leiden plaats vonden." Brouwer werd in de eerste serie vergaderingen van Borger.
Daaraan zal een traditie in oudere dispu1893 Borgerlid. Kennelijk leefde in zijn tijd
nog een mondelinge overlevering rond La ten ten grondslag liggen. Het geharrewar
Saussaye's imponerende Utrechtse optre- zorgde ook voor een zekere levendigheid.
den. De in 1867 als student aangekomen Tijdens die eerste vergadering viel bijvoorJ.J.P. Valeton Jr. belichaamt als het ware de beeld een boete. J. Krayenbelt, later een beovergang van de supranaturalistische rich- kend Rotterdams predikant, werd beboet,
ting naar de ethische als dominante theo- omdat hij afwezig was zonder bericht van
logische stroming binnen het gezelschap
verhindering. Op de tweede vergadering
Borger, waarvan hij lid was. In 1877 werd van 4 november 1857 bleek Krayenbelt het
Valeton hoogleraar te Utrecht.
niet eens met zijn boete te zijn." Het gevolg was een stemming, die haar ongedaan
De werkzaamheden
maakte. De twee tegenstemmers wens ten
een aantekening in de notulen, dat zij de
Voor de aard van de werkzaamheden in herziene beslissing onterecht achtten.
disputen maakt de theologische richting
De gang van zaken bij dergelijke strubweinig uit. Met de wijze waarop de leden belingen over huishoudelijke zaken is
hun stem tijdens de bijeenkomsten laten overigens zeer herkenbaar voor degenen,
horen, ligt dat uiteraard anders. Bij de be- die de theologische disputen in een latere
schouwing van Secor en Borger als werkge- hoedanigheid meemaakten. De beslissing
zelschappen met een professionaliserings- om een toga voor oefeningen in het preken
doel moet behalve de inslag dus ook de aan te schaffen - de prijs mocht niet meer
opzet van de vergaderingen aan de orde ko- dan zeven gulden zijn - wijst natuurlijk
men. De vorming die de beide gezelschap- eveneens op het overnemen van iets, wat
pen aan hun leden gaven geschiedde via de oudere gezelschappen van theologen al
hun opgelegde taken. Waaruit bestonden kenden." De eerste vergaderingen vonden
die in Borger? Het eerste notulenboek van plaats in een kerk - de Ianskerk, Maar dankBorger beslaat de jaren 1857 tot 1859. Het zij een buitengewone vergadering, gehougeven met hunne handteekeningen;
een
hunner bragt hem openlijk dank uit aller
naam, voor de moeite door hem genomen
om zijn theologisch systeem aan Utregts
ingezetenen begrijpelijk te maken"."
Zowel in Secor Dabar als E.A. Borger oefende de ethische richting een grote aantrekkingskracht op de leden uit. In een in
1934 bij het lustrum van Secor gehouden
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den op 16 november 1857, ontstond reeds
de traditie in Borger om zowel kerk- als kamervergaderingen
te houden.> Tijdens de
derde vergadering pleitte een van de leden
er voor de toevoeging "zelfgewerkte" bij de
"schets" naar aanieiding van een bijbeltekst
te schrappen."
Met dat voorstel ging de
vergadering akkoord. De term "schets" zal
overigens wei de kiem zijn geweest van de
latere term "preekschets", hoewel er in die
eerste tijd eerder een uitgewerkte preek
dan aileen een preekschets onder verstaan
zal zijn. In de notulen van deze derde vergadering wordt namelijk naar aanleiding
van een werkzaamheid over Luc. 7: 40 opgemerkt: "welke schets om den omvang
zijner uitwerking gestaakt moest worden
uit gebrek aan tijd",
Wat de informatie over de werkzaamheden betreft is die over het reciet het
meest interessant,
omdat de gekozen onderwerpen
de intellectuele
en affectieve
interesses verraden. Tegenwoordig bestaat
er onder kerkhistorici grote belangstelling
voor de negentiende-eeuwse
leescultuur.
De notulenboeken
van Borger zijn wat
dat betreft een moeilijk te overschatten
bron. Van elke vergadering werd genotuleerd welke leesstof voor het reciet uitgekozen was. Die van de eerste vergadering,

Thomas van Bernard ter Haar kwam al ter
sprake. J,J.L. ten Kate met De zending onder de heiden en was de uitverkorene van
J.J.A. Ploos van Amstel - de toekomstige
gereformeerde dominee van Reitsum - op
de tweede vergadering. Een stuk uit een
preek van de op dat moment Utrechtse
predikant Nieolaas Beets over Openbaring 22 diende als reciet tijdens de derde
vergadering. De vierde bracht een reciet
uit een leerrede van J.J. van Oosterzee
over Openbaring 20.26 Op de vijfde vergade ring kwam dan Elias Annes Borger aan
de beurt: de student die de leesbeurt had
koos een gedeeite van een preek van hem
over Hebreeen 10.2; Tijdens de zesde vergadering op 2 december 1857 viel er opnieuw een stuk uit een preek van Borger te
beluisteren, ditmaal uit een leerrede over
Mattheus 10.28
Het om de beurt uiten van kritiek na afloop van de diverse werkzaamheden was
onmiddellijk in het eerste jaar van het gezelschap al gebruikelijk. Dat blijkt uit het
verslag van de vierde vergadering, tijdens
welke een voorstel verworpen werd om
niet de jongste het eerst kritiek te laten leveren, maar de oudste.
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Relatie met het Corps
Secor Dabar en Borger waren corpsgezelschappen. Hoe stond het in de negentiende
eeuw met de relatie van de beide disputen
met het Utrechtsch Studentencorps? Om
daarover iets substantieels te kunnen zeggen is het van belang eerst in het algemeen
wat te vertellen over de studenten in de
godgeleerdheid van toen. Dat waren er in
verhouding tot de andere faculteiten bijzander vee!. In 1831 studeerde zelfs meer
dan de helft van de Utrechtse student en
theologie, al duurde de periode waarin het
aantal verhoudingsgewijs zo extreem hoog
lag, niet lang." De studenten in de theologie
riepen toen, dus in 1831, een eigen bestuur
in het leven, de Senatus Theologorum, tegenover de sinds 1814 bestaande Senatus
Veteranorum van de overige studenten. Het
zieh afzonderen wijst op een ontevredenheid over de gangbare studentenmentaliteit, die niet verbloemd kan worden door
het feit dat de in 1816 opgeriehte societeit
PHRM (Placet Hie Requiescere Musis) gemeenschappelijk was. In 1848fuseerden de
beide senaten, maar ook later in de negentiende eeuw was het bepaald niet zo, dat de
studenten theologie zieh even enthousiast
in het studentenleven stortten als de [uristen die hen in aantal toen allengs voorbijstreefden." In de Vox Studiosorum van
1865-1866staat een verslag over de installatie van 46 nieuw aangekomen corpsleden
in 1865. In de installatierede van de rector
van het Corps worden de theologen onder
hen ertoe aangespoord toch vooral aan het
societeitsleven mee te doen." Deze aanmaning zal niet zonder reden geuit zijn.
In de Vox Studiosorum jaargang 18701871 is een wat uitvoeriger beschouwing
over de positie van de theologiestudenten
te vinden." De schrijver poneerde, dat het
niet te ontkennen viel dat zij een aparte
positie innamen. Dit lag volgens de auteur
aan hen zelf, maar ook hun medestudenten
had den schuld. Tijdens de groentijd willen
ouderejaars, schreefhij, van de nieuw-aangekomenen die theologie gaan studeren
dingen horen welke anderen niet hoeven te
vertellen. Maar de theologen hadden een en
ander stellig ook aan ziehzelf te wijten. Als
het einddoel ernst is, poneerde de schrijver van het artikel, he eft dit invloed op de
denk- en leefwijze. De studenten theologie
zijn in het Corps de minst geachte, ging hij
verder. Zij zijn het minst vertegenwoordigd
in nuttige en gezellige kringen. De schrijver
zag hun isolement als een gevolg van een
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partijen een zetel in de senaat trachten te
bemachtigen. De schrijver keurde de gedragingen van de leden af: "Zij die later
mannen des vredes bij uitnemendheid
moeten zijn, vieren gedurende hun studententijd hun strijdlust bot." In een sussend
ingezonden stuk naar aanleiding van dit
kritische artikel, heet het, dat animositeit
bij verkiezingen een natuurlijk verschijnsel
is en de leden van Borger en Secor met elkaar normaliter goed overweg konden."

Notulenboek 18981915 van E.A. Borger.
UnivMus, St. Corpsarchieven, Archief
E.A. Borger.

Tenslotte

"betreurenswaardige overdrijving", maar
ook als een kwaad. Iuist voor theologen
was de omgang met medestudenten van
belang. Hoe do en zi] het later met de mensen voor wie zij de verantwoordelijkheid
zouden krijgen? Het omgaan met anderen
valt uit boeken niet te leren, merkte hij op.
Allengswerd het voor een aanzienlijk deel
van de Secor- en Borgerieden een normale
zaak om actief aan corpsactiviteiten deel te
nemen. Een goed voorbeeld is de eerder ter
sprake gekomen Valeton, toen hij inmiddels hoogleraar Oude Testament geworden
was. In het cursusjaar 1882-1883 fungeerde
Valeton als rector magnificus. Het studentenblad Minerva meldde in een verslag
over de kroegjool ter gelegenheid van de diesviering van de Utrechtse universiteit, die
op 6 april 1883 plaats yond, datValeton die
"zoo dikwijls als student en later als professor op Placet Hie het woord had gevoerd",
dit nu ook als rector wilde doen."
Het spreekt vanzelf, dat een plaats in de
Senatus Veteranorum toen intussen ook
voor leden van Borger een begerenswaardig object geworden was. In november 1888
verweet het blad Minerva de Utrechtse studenten in de theologie hun verdeeldheid
bij een senaatsverkiezing." Wat was namelijk het geval? Borger en Secor Dabar, die
zieh volgens de auteur van het artikel met
godsdienstige zaken zouden behoren bezig
te houden, hadden elk een eigen kandidaat
voor wie zij op de felle wijze van politieke
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Een van de opmerkelijke verschijnselen in
de lange geschiedenis van de gezelschappen Secor en Borger is inderdaad de onderlinge concurrentie geweest. In latere
tijd deed die zieh vooral voor, als het er
om ging de in het Corps nieuw aangekomen theologiestudenten bij het eigen gezelschap binnen te halen. Meestal waren
de onderiinge verhoudingen echter aileen
maar zogenaamd slecht. Men placht elkaars dispuutsnaam niet in de mond te nemen, maar enigszins laatdunkend van "het
andere gezelschap" te spreken. En wat die
eventuele concurrentie-oproepende strijd
van Secor en Borger over nieuwe leden
aangaat: om de diverse dispuutstaken zinvol uit te kunnen voeren, met andere woorden de professionalisering te dienen, moet
een deugdelijk functionerend theologisch
werkgezelschap nu eenmaal wei enige omvang hebben.
En deugdelijk functionerende werkgezelschappen waren het! De notulenboeken
van de gezelschappen Secor Dabar en E.A.
Borger bieden een dooriopend getuigenis
van de inspanningen die de leden leverden
om voorbereid te zijn op het werk dat na de
studietijd wachtte.
Noten:
1

2

3

4

5

P.A.J. Calje, Groningsestudenten en hun academie.
De inbedding van de uniuersiteit in de samenleving in de negentiende eeuw ([Maastricht] 2006).
Calje, Groningsestuderuen en hun academie, 405423.
Secor Dabar. Voluit: Theologisch Litterarisch Oratorisch Gezelschap i:JTi:lT. Elias Annes Borger.
Voluit: Oratorisch Homiletisch Gezelschap Elias
Annes Borger.
In dit artikel is een aantai passages verwerkt uit
EG.M. Broeyer, De honderdvijftigjarigegeschie-

denis van een Utrechts theologengezelschap. Lustrumrede 17 oktober 2007 te 1(ieef(Utrecht2007).
G.J. Vos, Groen van Prinsteret en zijn tijd, I 18001857 (Dordrecht 1886) 283-285; J.A. Cramer, "100
jaren geschiedenis van het Theo!. Litt. Orato-
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risch Gezelschap Secor Dabar" in: Gedenkboek . .
1:11-1JT (z.pl. 11944]) 21-23.
6
Het Utrechts Archief (verdere vermeldingen:
HUA), Archief Elias Annes Borger (verdere vermeldingen: Archief Borger), inv.nr. 35, Notulen
1857-1859,43'"
vergadering.
7
EG.M. Broeyer, "Theological education at the
Dutch universities in the nineteenth century" in:
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8
J .A. Cramer, "100 jaren geschiedenis van ... Secor
Dabar'' in: Gedenkboek, 24.
9
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thans volstrekt onbegrijpelijk is, Ph.W. van Heusde (1778-1839), zie J. Roelevink, Gedicteerd uerleden. Het onderwijs in de algemene geschiedenis aan
de Universiteit te Utrecht, 1735-1839 (Amsterdam,
Maarssen 1986) 291-293, 311-315, 317.
10 Chr. Sepp, Proeue eener pragmatische geschiedenis del' Theologie hier te lande, sedert het laatst del'
vorige eeuw tot op onzen tijd (Haarlem 1860) 62,
63, 132, 133.
11 R. Safranski, Friedrich Schiller (Munchen, Wi en
2004) 386.
12 J. van Gilse, "De Groninger godgeleerden
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13 De citaten: D. Chantepie de la Saussaye, "Het Christendom, de verzoening van wijsbegeerte en godsdiensr" in: Ernst en vrede 4 (1856) 352-353 ID. Chantepie de la Saussaye, Verzameld Werk, EG.M. Broeyer
e.a. (bew.), 11852-1859 (Zoetermeer 1997) 368).
14 Vgl. het boek van de hoogleraar H. Bouman naar
aanleiding van Sepp's Pro eve eener pragmatische
geschiedenis der Theologie over Borger: H. Bouman, De Godgeleerdheid en hare beoefenaren in
Nederland gedurende het laatste gedeelte der uorige en in den loop del' tegenwoordige eeuw (Utrecht
1862) 170-171.
15 G.J. Vos, Groen van Prinsterer en zijn tijd, II 18571876 (Dordrecht 1891) 88-91. Citaten: t.a.p.
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werk over Groen van Prinsterer lietVos zich uitermate lovend over Borger uit (Vos, Groen van Prinsterer en zijn tijd, I, 47-51). Ondanks alles kon dit
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18 "Academisch Overzigt", Vox Studiosorum
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19 J. A. Cramer, Feestrede ... Secor Dabar bij gelegenheid van het 18d, lustrum den 18"'" October 1934
(z, pI. 11934]). De twee citaten: t.a.p., 6.
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22 HUA, Archief Borger, inv.nr. 35, Notulen
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" HUA, Archief Borger, inv.nr. 35, Notulen 18571859, Buitengewone vergadering 16 november
1857.
25 HUA, Archief
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27 HUA, Archief
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(Calje, Groningse studenten en hun academie,
260).
31
''Academisch Overzigt", Vox Studiosorum 2 (18651866) 194.
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Studiosorum. 6 (1870-1871) 53-65. Citaat: t.a.p. 57.
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Verenigingsnieuws
Utrecht 11 september 2008 - Canon van de Nederlandse religiegeschiedenis
Vorig jaar werkte de VNK mee aan de totstandkoming van de Volzin-canon van de
Nederlandse religiegeschiedenis. Op 12 mei 2007 werd daarover een geanimeerde
debatdag in Utrecht gehouden. Op donderdag 11 september 2008 zal uitgeverij
Meinema het boek Beeldenstormers en bruggenbouwers, waarin Willem van der
Meiden de canon van de Nederlandse religiegeschiedenis beschrijft, presenteren op
een minisyrnposium in de Utrechtse Domkerk over 'De toekomst van ons religieuze
verleden'. Ook de VNK zal daaraan meewerken.
Jan Dirk Snel
Secretaris VNK
kerkgeschiedenis@gmail.com
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Studenten en het theologisch metier, een
tweeluik
2. Het Paauwe-De Bode manifest van 1900
theologische studentenfaculteit geweest.
Als student bewoog hij zich dus beslist
niet in de marge. Bovendien heeft Paauwe
vooral de laatst genoemde functie veel
meer inhoud weten te geven dan normaal
bij de bekleders ervan gebeurde.
Ter wille van een juist zieht op de werkzaamheden van Paauwe als student in
verenigingsverband is het noodzakelijk
te beseffen, dat hij lid van het Utrechtsch
Studentencorps is geweest, een feit dat zijn
biografen gelukkig niet ontging. Voor studenten in het algemeen, theologie-studenten inbegrepen, was het in zijn tijd nog een
tamelijk normale zaak om corpslid te zijn.'
Een en ander neemt niet weg, dat het juist
onder theologen veel voorkwam dat men
zich daar niet bij aansloot. In de biografie
van Dros en Sjoer wordt in een noot de bewering geuit dat er in de tijd van Paauwe
niet zoveel theologische disputen als tegenwoordig bestonden. De noot vermeldt
Functies
alleen het in 1870 opgeriehte Excelsior Deo
In de eerste biografie over Paauwe, ge- Iuvante en het uit 1899 stammen de Voeschreven door J.H. Kooischijn, worden tius." Dros, Sjoer en de zegsman van hun
de data van zijn opeenvolgende examens noot zien de corpsdisputen Secor Dabar
theologie vermeld die al impliciet tot de en Elias Annes Borger dus over het hoofd.
Toen Paauwe als student aankwam, was
conclusie leiden, dat hij snel studeerde.
De adressen, waar hij in Utrecht woonde, er zelfs nog een derde corpsdispuut, Dirworden eveneens genoemd." De twee an- schu Iahweh. Secor Dabar en Borger waren
dere biografen gebruiken deze gegevens vraaggezelschappen. Zij nodigden slechts
natuurlijk ook. Verder is er bij Paauwe's bi- die corpstheologen voor het lidmaatschap
ografen het een en ander te vinden over de uit, waarvan zij meenden dat die in hun
theologische faculteit van zijn dagen, ei- gezelschap pasten. De niet gekozenen
moesten maar zien, wat zijn deden. De
genlijk vrij weinig substantieels. Zij beperken zieh in feite slechts tot enkele nadere studententijd begon voor Paauwe in deze
bijzonderheden over het onderwijs van de zin minder plezierig, dat Secor en Borger
hoogleraar Oude Testament J.J.P Valeton Jr. hem niet vroegen van hun gezelschap lid
en de kerkelijk hoogleraar T. Cannegieter. te worden. Dirschu Iahweh diende mogeAile drie de biografen stellen, dat de uni- lijk als vangnet. De studentenfaculteiten,
versitaire stu die Paauwe maar matig boeiook die van de theologen, waren slechts
de, omdat hij het voor hem eigenlijke erin voor corpsleden toegankelijk. Gezien zijn
miste. Gezien de leeftijd waarap deze met latere voorzitterschap daarvan is men op
zijn studie begon - hij was toen bijna 24 den duur kennelijk heel veel gunstiger over
jaar oud -ligt een onderzoek naar activitei- Paauwe gaan denken dan in het begin geten buiten het afleggen van exam ens mis- beurde.
schien ook niet erg voor de hand. Maar de
schijn kan bedriegen. Paauwe is namelijk Eltheto en NCSV
abactis (secretaris) van de Utrechtse afdeling van de NCSV (Nederlandse Christen- Paauwe sloot zieh in zijn eerste jaar aan bij
Studenten Vereniging) en praeses van de het Utrechtse Studenten-Zendingsgezel-

ver de predikant J.P Paauwe verscheen in december 2007 voor de
derde maal-van de hand van C. Valk
- een biografie.' Dit is des te verbazingwekkender, als men bedenkt over hoeveel belangrijke Nederlanders nog nooit een boek
het licht zag. De recente aandacht voor
Paauwe (1872-1956) heeft vanzelfsprekend
te maken met de raman van Jan Siebelink
Knielen op een bed violen. Van deze raman
uit 2005, waarin Paauwe's volgelingen een
centrale positie vervullen, waren eind 2007
al veertig drukken uitgebracht. Op de omslag van de voorlaatste biografie, die van
Lodewijk Dros en Nieo Sjoer, staat dan
ook een verwijzing naar Siebelinks boek.'
Gezien al die aandacht voor het leven van
Paauwe is het merkwaardig, dat een bepaald deel van zijn leven onderbelicht blijkt
te zijn, en wei zijn studietijd.

O
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schap Eltheto, dat in 1846 als een dochtervereniging van Secor Dabar was opgericht."
Van Eltheto konden evenals bij de NCSV
ook andere studenten dan aileen corpsleden lid zijn. Als abactis van de Utrechtse
afdeling van de NCSV he eft Paauwe samen
met zijn praeses, de Secoriet JAL. Hovy
ten behoeve van de in 1899 aangekomen
studenten een voorlichtingsartikel
over de
NCSV geschreven. Het stuk verscheen in
het verenigingsblad van Eltheto," Vanwege
de sterk verwante doelstelling lag een fusie tussen het zendingsgezelschap
Eltheto
en de in 1896 gestichte Utrechtse afdeling
van de NCSV voor de hand." In december
1898 had de toenmalige praeses van Eltheto, A.M. Brouwer - een Borgeriaan, de
toekomstige hoogleraar theologie, - zich in
het verenigingsorgaan
over de wenselijkheid van een fusie uitgelaten." Hij maakte
bekend, dat er vanuit de afdeling Utrecht
van de NCSV het voorstel binnengekomen
was de beide verenigingen samen te doen
smelten. Brouwer wilde dit graag. In zijn
commentaar gaf hij uiting aan de vrees,
dat een gescheiden blijven er toe kon leiden, dat men het onderscheid tussen de
twee verenigingen zou gaan accentueren.
De NCSV had de Apostolische Geloofsbelijdenis als grondslag; Eltheto kende een
dergelijke binding niet. Men zou de NCSV
bijgevolg als de meer confessionele,
EItheto als de meer ethische vereniging gaan
beschouwen. Brouwer verwachtte niet dat
Eltheto door op te gaan in de NCSV haar
karakter verloor. Want bij de voor de NCSV
vanzelfsprekende
federatieve vorm zouden
leden er eventueel altijd persoonlijk van af
kunnen zien de Apostolische Geloofsbelijdenis te ondertekenen.
Voor Eltheto was
deelneming aan de bijbelkringen
van de
NCSV een van de grote voordelen van een
fusie, stelde Brouwer.
In het artikel dat zij in september 1899
in Eltheto publiceerden,
lieten Hovy en
Paauwe goed merken, dat de NCSV op het
punt van de grondslag geen water bij de
wijn zou doen. De NCSV en Eltheto verschild en volgens hen daarin, dat Eltheto
meer in het algemeen het koninkrijk Gods
wilde bevorderen, terwijl de NCSV de roeping van de gemeente tegenover allen die
daar buiten stonden wilde vervullen. De
kerk was "in haar tegenwoordige toestand"
niet bij machte de geestelijke belangen van
de studenten naar behoren te behartigen,
schreven zij. Het was de plicht van de NCSV
om in de studentenwereld
datgene te verrich ten "wat de kerk om allerlei redenen in
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onze dagen niet vermag". De NCSV stelde
terecht instemming met de Apostolische
Geloofsbelijdenis
als eis. Men behoorde
namelijk "het Levend Fundament der Gemeente, Iezus Christus, gelijk Hij zich mededeelt in en door Zijne Gemeente" te erkennen.
Het samengaan
van NCSV en Eltheto
werd pas in 1908 een feit. Paauwe bleef,
anders dan het voorlichtingsartikel
van
Hovy en hem eventueel doet vermoeden,
tot aan het eind van zijn studietijd lid van
Eltheto."

Het manifest
In september of oktober 1900 richtte Paauwe zich als praeses van de theologische
studentenfaculteit samen met de abactis
hiervan, W.H de Bode in een gedrukt manifest tot de beide corpsgezelschappen
Secor Dabar en E.A. Borger," Zij de den een
beroep op de leden van beide gezelschappen deze op te heffen en samen met de
andere theologische studenten, die corpslid waren, een allen omvattend, nieuw
gezelschap op te richten. De naam van
Secor wordt in de aanhef van het manifest
'Aan de Leden der Theo!. Gezelschappen
'Zekor Dabar' en 'E.A. Borger" anders gespeld dan gebruikelijk. Overigens op een
verdedigbare manier, want Secor Dabar
is een transcriptie van het Hebreeuwse
tekstfragment in Psalm 119: 49 "Gedenk
het Woord". De Hebreeuwse letters daar .,Jr.,JT - kunnen eventueel ook wei met
een "z" en een "k" weergegeven worden.
Aangezien De Bode in die tijd juist praeses
van Borgerwas, zou deze uit respect voor de
traditie binnen het zustergezelschap stellig
aan de gangbare spelling "Secor" in plaats
van "Zekor" de voorkeur hebben gegeven_
De hand van Paauwe is in het manifest dus
duidelijk herkenbaar.
Wat heel sterk opvalt in het manifest is,
dat er zo vaak naar de idealen van de NCSV
verwezen wordt. In haar vroege stadium
had de NCSV onmiskenbaar het karakter
van een opwekkingsbeweging." De internationale organisatie van christen-studenten was in 1895 ontstaan, waarna in 1896,
gemspireerd vanuit de Britse organisatie,
de NCSV in Nederland tot stand kwam."
Meteen werden najaarsconferenties georganiseerd. Paauwe en De Bode moeten
gegrepen zijn geweest door het opwekkingskarakter hiervan. Die eerste zin in het
manifest "De Larensche Conferentie ligt al
weder achter ons" verraadt een gevoel van
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onaanvaardbaar was het gedrag van Secor en Borger binnen het Corps, vonden
Paauwe en De Bode. In de weken van de
groentijd gedroegen de leden zich ronduit
ergerlijk door de manier, waarop zij hun
gezelschappen met nieuwe leden aanvulden. Zij selecteerden. Criteria voor de keuze van de nieuwe leden waren "stand, beschaving, ontwikkeling, aanleg, behoeften
en persoonlijke betrekkingen". Vooral Secor
ging aan de hand van die vereisten te werk,
maar ook Borger maakte zich er schuldig
aan. Als beide gezelschappen toevallig een
zelfde nieuw aangekomen student wilden
inlijven, ging het zelfs helemaal fout. Men
gaf partijdige voorlichting en beschuldigde
elkaar over en weer van oneerlijke praktijken. Bovendien was dit nog niet eens alles.
Tot voor kort bestond er ten minste nog
een derde gezelschap, zij het dat dit wei
"Iangzamerhand een asyl geworden was",
Dirschu Iahweh. In 1899 had dit zichzelf
moeten ontbinden. Doordat Secor en Borger selecteerden, bleven zodoende enkele
gelukzaligheid, het gevoel enkele dagen nieuw-aangekomenen aan de kant staan:
lang iets heel geweldigs meegemaakt te "Hoe moeten die zich voelen? Min of meer
hebben. De herinnering hieraan bleef ver- als paria's", Bij de twee gezelschappen yond
volgens werkzaam, to en het gewone leven men dat die buitenstaanders dan gewoon
weer aanbrak. Paauwe en De Bode wilden
samen een nieuw gezelschap moesten
niet bij de pakken neerzitten. Zij vonden beginnen. Maar het besef minderwaardig
blijkens het vervolg van het manifest, dat gevonden te worden kon toch moeilijk een
zij de denkbeelden waarmee zij in Laren "samenbindende kracht" heten.
kennis hadden gemaakt in praktijk moes"De diepste grond", stelden Paauwe en de
ten proberen te brengen. De Utrechtse Bode, "dier verhoudingen ligt in het stands"samenleving der christen-studenten"
verschil". Gezien het feit, dat de gehele
voldeed in hun ogen niet aan de eisen die maatschappij grotendeels door standsverdaaraan vanuit de christelijke beginselen schil beheerst werd, lag dit eigenlijk ook
gesteld behoorden te worden. De NCSV wei voor de hand. Het was echter de vraag,
wilde een interacademiale eenheid tot of standsverschil het leidende beginsel in
stand brengen. Dat plan kon alleen slagen, de studentenwereld mocht zijn. Studenten
als in de verschillende steden met een in- bezaten in de studie een gemeenschapstelling voor het Hoger Onderwijs alles uit pelijk belang. Hun belang vorderde aande weg geruimd werd wat het bereiken van eensluiting. Zeker voor studenten die zich
die eenheid hinderde.
voorbereidden op het ambt van predikant
In de eerste plaats wilden zij een misgold de noodzaak zich voor eenheid in te
stand in het Corps elimineren, namelijk zetten. De NCSV streefde naar een natiode aanwezigheid van twee theologische naal christendom. Als men met de idealen
gezelschappen Secor Dabar en E.A. Borger. van de NCSVinstemde, kon daarom een reOppervlakkig gezien hoefden die gezel- organisatie van de Utrechtse theologische
schappen geen bezwaren op te roepen. Ze gezelschappen niet achterwege blijven.
dienden immers "tot practische vorming Aan het bestaan van Secor Dabar en Border aanstaande predikanten", waarmee ger diende een einde te komen. Ze moesten
dan verder "gezelligheid" verbonden werd. plaats maken voor een groot, aile theologiWanneer men echter op de latere contac- sche studenten in het Corps omvattend,
ten tussen de gewezen leden van Secor en nieuw gezelschap.
Borger acht gaf, dan bleek er volgens beide
Het manifest sloot af met een blauwauteurs een "cotarie-gaest" gekweekt te druk voor het functioneren van een theolozijn. Als predikanten gingen zij zich veel gisch gezelschap dat alle theologen van het
te veel op de eigen kring rich ten. Minstens
Utrechtsch Studentencorps zou omvatten.
ZO
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Vriendschap moest in dit grote gezelschap
slechts een ondergeschikte plaats hebben.
Daarvoor boden bijvoorbeeld jaarclubs
mogelijkheden. Maar vooral in bijbelkringen zouden vriendschappen moeten ontstaan.
Derespons
Een positieve res pons van Secor Dabar en
Borger op het manifest van Paauwe en De
Bode viel eigenlijk nauwelijks te verwachten.
Beide gezelschappen hadden een lange geschiedenis achter zich. Op dat verleden waren zij trots. Noch Secor noch Borger had op
dat moment te maken met omstandigheden
die opheffing een zinvol perspectief deden
lijken. De twee gezelschappen reageerden
inderdaad afwijzend. Maar ze hebben het
manifest serieus besproken. Op de een of
andere manier appelleerde de oproep van
Paauwe en De Bode aan het besef, dat er inderdaad wei iets loos was. Dat het manifest
mede van de praeses van E.A. Borger uitging,
gaf er trouwens een zeker gezag aan.
Secor Dabar discussieerde tijdens een
vergadering op 8 oktober 1900 over het
manifest." De leden erkenden het gelijk
van Paauwe en De Bode ten aanzien van
de criteria, die bij het werven van nieuwe
leden werden gehanteerd. De band tussen
de leden van het gezelschap vond men echter met name te waardevol om Secor op te
heffen. Men nam een motie aan van de volgende strekking: "De vergadering van Secor
Dabar gezien hebbende het schrijven van
Paauwe en De Bode, erkennende de goede
bedoelingen, die daaraan ten grondslag liggen, meent echter niet in te kunnen gaan
op wat daarin van het gezelschap Secor Dabar gevraagd is."
Borger besprak het stuk van Paauwe en
De Bode een dag later, op 9 oktober 1900.'5
De praeses van het gezelschap was als medeauteur natuurlijk goed in staat nadere
informatie te verstrekken. Dat deed hij dus
ook. De abactis A.A. Vermeer moest echter
duidelijk niets van de voorstellen hebben.
Hij protesteerde er in de eerste plaats tegen, dat Paauwe en De Bode het door de
vermelding van hun functies in het bestuur
van de theologische studentenfaculteit deden voorkornen, alsof het bij hun stuk om
een officieel document van de faculteit
ging. Het was echter, zoals de schrijvers zelf
erkenden, slechts een particulier schrijven.
Vermeer achtte het manifest, door hem "een
soort van vliegend blaadje" genoemd, "al
te radikaal", Een geforceerde eenheid zou
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zijns inziens niet blijvend kunnen zijn. Wei
wilde hij toegeven dat er toestanden waren
die verbetering behoefden. Om die reden
stelde Vermeer een motie voor, die geamendeerd de volgende inhoud kreeg: "Het
gezelschap E.A. Borger, met belangstelling
en waardeering kennis genomen hebbende
van het schrijven der heren Paauwe en De
Bode erkent dat de verhoudingen der theologen, leden van het Utrechtsch Studentencorps, niet zijn zooals zij behoren, weshalve
het, in gemeen overleg stapp en wil do en tot
noodzakelijke verbetering". Met algemene
stemmen werd deze motie aanvaard.
Toch vernieuwing
In eerste instantie leek het initiatief van
Paauwe en De Bode getuige de moties te
zijn vastgelopen. In de twee volgende jaren valt er echter zowel bij Secor als Borger
een stemming waar te nemen, die laat zien
dat ook bij anderen een verlangen naar
vernieuwing leefde. De discussie over het
manifest was trouwens niet met de vergaderingen van 8 en 9 oktober totaal voorbij.
Zo sprak De Bode bij de installatie van de

tla~\

Het in 1900 uitgegane manifest van J.P.
Paauwe en W.H. de
Bode. HUA, Archief
Secor Dabar, inv.nr. 21

de <Eeden det SC~eof. ~9Der~c~arren
,,2:ehot §)a&at" en ,,@. (1. ~ot~et".

De Larenschc Conferentie ligt weder achter ons. \Vij
die haar bijwoonden, staan weder midden in het leven aan
de acadernie, en hebben hierin de denkbeelden te realiseeren, die daar zijn uitgesproken. Irnmers, in vele opzichten
beantwoordt de samenleving der christen-studenten
niet aan
de eischen, die haar krachtens het christelijk beginsel gesteld moeten worden. De N. C. S. V. heeft gevoeld dat
groote belangen de christen-studenten aan de verschillende
Het op te richten gezelschap moet uitsluitend het karakter
van werkgezelschap dragen.
Vriendschap en intimiteit
nernen hier slechts een ondergeschikte plaats in, en moeten
verder op ander terrein gezocht worden, als in jaarclubs,
bijbelkringen, etc. Vooral de bijbelkringen zullen op deze
wijze de plaats gaan innemen, die ze behoeven voor een
krachtige inwerking op het studentenleven.
Zie hier een bescheiden poging tot oplossing van het
gezelschapsprobleem.
Wij hopen dat ze bij u ernstige
overweging zal vinden.

]. P. PAAUWE, Praes. I
W. H. DE BODE, Abact, j Theol.
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gen. De theologische gezelschappen in
het Corps bezaten die plicht eveneens. Het
was afkeurenswaardig zichzelf "een brevet
van hoogheid" te geven en egoYstischom
iemand "de pas af te snijden", zei Zandt.
Het gevaar dat Secor en Borger door het
vragen van aile nieuw-aangekomenen te
groot zouden worden en daardoor "anarchistisch", wees hij af. Zij bezaten "een leidend beginsel". Ruys yond te grote gezelschappen wei een gevaar, omdat de led en
daardoor niet meer de gelegenheid zouden
krijgen elkaar grondig te leren kennen. Als
men wat aan elkaar wilde hebben, moest
men elkaar goed kennen. Hij yond een derde gezelschap de juiste oplossing voor dat
probleem. Na een discuss ie, die tot "een
uur in de nacht" duurde, nam Borger tenslotte de motie aan: "Het karakter van de
Bij Borger bleefhet gevoelleven, dat er door tegenwoordige theologische gezelschaphet aan hun lot overlaten van een deel van pen als vraaggezelschappen is strijdig met
de nieuw in het Corps aangekomen theolo- de Christelijke beginselen."
Deze motie werd vervolgens aan Secor
giestudenten in zowel het eigen gezelschap
als Secor iets structureel mis was. Er kwam Dabar en Dioke Eirenen voorgelegd. Diweliswaar weer een derde gezelschap van oke verklaarde zich akkoord, Secor wees
de grond, Dioke Eirenen. De constatering haar af. 20 Dioke was overigens geen lang
in het manifest van Paauwe en De Bode, leven beschoren. Het haalde zelfs de almadat dit een oplossing was waaraan het be- nak nooit. Dat dit gezelschap aI heel gauw
zwaar van de tweede keus kleefde, viet ech- doodbloedde zal me de veroorzaakt zijn
ter moeilijk te negeren. Een van de nieuw door het feit, dat Borger zieh aan het eigen
geYnstalleerden op de Borgervergadering in besluit om aile corpsleden die theologie
oktober 1900, waar De Bode en Vermeer nog gingen studeren toe te laten hield. Boveneven de de gens over het manifest kruisten dien nam het aantal theologische studenwas P. Zandt. Dit toekomstige kamerlid van ten dat zieh bij het Corps aanmeldde in het
de SGP in de Tweede Kamer deed het goed eerste decennium van de twintigste eeuw
in het Utrechtsch Studentencorps. Meteen zeer sterk aUI
De vernieuwingsgeest bij Secor Dabar
al was hij en door Secor en door Borger
uitgenodigd om lid van hun gezelschap te ontwikkelde zieh in een andere, maar toch
worden. Zandt is hoofdredacteur van het bepaald ook prijzenswaardige riehting. Het
Utrechtsch Studentencorps placht zijn lusblad Eltheto en lid van de Almanakredactie
geweest. In het jaar 1903-1904 was hij prae- tra zeer uitgebreid te vieren. Het joeg de
ses van Borger. In november 1903 werd hij leden daarvoor op hoge kosten. Men organiseerde een optocht, een "maskerade"
daarenboven zelfs gekozen in de Senaat
van het Corps." Voor het senators chap waarbij de deelnemers geacht werden dure
kostuums te dragen die overeenstemden
bedankte hij echter. Op een Borgervergadering in februari 1902 pakte Zandt samen met het gekozen lustrumthema. In 1901
met het medelid H.C. Ruys de draad van de zou er weer zo'n lustrum plaats vinden.
kritiek van Paauwe en De Bode weer Op.19
Enkele leden van Secor besloten om tijdens
Zandt en Ruys dienden voor een onder- een corpsvergadering aan te gaan dringen
ling debat de stelling in: "Het karakter van op een soberder vorm. Inderdaad is een
de tegenwoordige theologische vraagge- dergelijke motie door de Secoriet A.M.A.J.
zelschappen is strijdig met de Christelijke Roell en vier andere corpsleden ingediend
beginselen in den meest uitgebreiden zin; en aangenomen. Ofhet effect hiervan groot
geweest is, staat overigens te bezien. Want
deshalve diene de vergadering maatregelen te nemen om den Christelijken geest te er viel in het Corps van die dagen niet te
vestigen en te handhaven."
tornen aan de traditie een maskerade te
Zandt stelde in zijn pleidooi voor de stel- houden." Ten aanzien van een andere zaak
ling, dat het een plicht was de christelijke viel er aan het succes van de uitkomst niet
wereldbeschouwing in praktijk te bren- te twijfelen. Bij Secor beschikte men toen-

nieuwe Borgerleden

op 7 november

1900

de wens uit, dat er ruimte gemaakt zou
worden "voor zooveel theologen die daar
staan buiten den kring der gezelschappen"," Vermeer zei naar aanleiding hiervan, dat hij persoonlijk meer van Borger
zelfverwachtte dan van een eenheid tussen
Borger en Secor Dabar. Secor kreeg op haar
vergaderingvan 12 december te maken met
een brief van een nog studerend oud-lid,
dat schreef zich op de vergadering waar het
manifest van Paauwe en De Bode besproken was geisoleerd te hebben gevoeld."
In zijn brief verweet hij Secor "een kweekplaats te zijn van "bloedarmoedige coteriebegrippen" en "kleverige belangetjes" na te
streven. Hij wilde geen band meer met het
gezelschap hebben.

12

TNK JG.11 (2008)

tertijd over een lid met een meer dan gemiddelde invloed in het Corps, J.L.A. Martens van Sevenhoven. Deze toekomstige
predikant van Utrecht is onder meer rector
van de Senaat geweest. Martens behoorde
tot degenen, aan wie het te danken is geweest dat de studentenfaculteiten
door
de invoering van een studielidmaatschap
niet-corpsleden gingen toelaten. De motie
van hem en vier andere corpsleden om dit
te bewerkstelligen werd op 29 oktober 1902
aangenomen: een mijlpaal in de geschiedenis van het Utrechts studentenleven."
Onder die andere corpsleden bevond zich
trouwens nog een theoloog, de Borgeriaan
P.M. de Jong.
Almanakverslag
am op de bestuursfuncties
van Paauwe
en De Bode in het jaar 1900 in de theologische studentenfaculteit
terug te komen: de
praeses en abactis hadden de taak voor een
jaarverslag over het gegeven onderwijs in
de faculteit te zorgen. Weliswaar moest dit
op een vergadering van de studenten goedgekeurd worden, maar zo'n tekst ademt uiteraard de geest van de indieners. am het
oordeel van Paauwe over het onderwijs dat
hij ontving te kennen ligt het derhalve voor
de hand die tekst te bekijken. De facultaire
jaarverslagen
werden altijd afgedrukt in
de studentenalmanak.
Dat van Paauwe en
De Bode is te vinden in de almanak voor
1901,24 De schrijvers van de drie biografieen
over Paauwe hebben het helaas niet gezien.
Waar zij vanwege diens aanhangen van de
historisch-kritische
methode een ongunstig oordeel over de colleges van Valeton
vermoeden, blijkt Paauwe in werkelijkheid
bepaald niet zo negatief te zijn. Misschien
is het goed de passage over Valetons onderwijs volledig te citeren. Het verslag van
Paauwe en De Bode luidt als voIgt:
"Prof. Valeton blijft niet staan bij de eenvoudige wetenschappelijke
behandeling
van zijn stof, maar brengt het leven, dat er
onder schuilt te voorschijn op een wijze,
die het hart zijner hoorders treft en bij menigeen een liefde voor het Oude Testament
wekt, die zich bij aIle kritische vragen weet
te handhaven.
Op velerlei wijze weet Z.H.G.
(Zijne
Hooggeleerde) aan te knoopen bij hetgeen
in de studenten omgaat en daardoor is hem
invloed op hen verzekerd."
Nu zou het kunnen zijn, dat zulke jaarverslagen uit ontzag voor de professoren
een rooskeurig beeld geven. Zo is het ech-
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ter beslist niet. Bij de nieuwtestamenticus
J.M.S. Baljon lanceerden Paauwe en De
Bode de opmerking, dat met de wetenschappelijke behandeling van de stof alleen de uitleg van het Nieuwe Testament
niet tot haar recht komt:
"Wil hiervan voor den aanstaanden predikant een zoo groote invloed uitgaan als
behoort, zoo moet hij vooral hier gevoelen,
dat 't woorden van geest en leven zijn, die

de Schrift tot hem spreekt. Misschien zou
Z.H.G. zijn onderwijs wat meer op deze behoefte zijner studenten kunnen rich ten en
alzoo grooter invloed op hen oefenen."
In feite is Valeton de enige over wie het
oordeel van Paauwe en De Bode onverdeeld positief is. De godsdiensthistoricus
G.H. Lamers eiste naar hun zin te veel
ruimte voor zijn vak op. De kerkhistoricus
S.D. van Veen zou zich wat meer, heet het,
op hoofdlijnen moeten richten. De kerkelijk hoogleraar T. Cannegieter viel te veel in
herhalingen en kwam schoolmeesterachtig
over, doordat hij met een namenlijst controleerde of de studenten wei trouw zijn
colleges bezochten. Diens collega als kerkelijk hoogleraar E.H. van Leeuwen vonden
zij te wijdlopig. Iedereen die de bijbelmeditaties van Valeton in het blad Berichten
van Eltheto uit deze tijd Ie est, uitgegeven in
de bundel Levenskracht, begrijpt meteen,
waarom Paauwe en De Bode bij deze oudtestamenticus niet vielen over het punt van
de historische kritiek."
Conclusie
J.P. Paauwe is een belangwekkende figuur
in de recente Nederlandse kerkgeschiedenis. Toen hij later als predikant in Bennekom werkzaam was, kwam hij in moeilijkhe den over een kwestie rond de aanneming
van lidmaten en werd hij afgezet. Zonder
daarna nog met een kerkgenootschap
verbonden te zijn verwierf hij duizenden
volgelingen. Paauwe dankt zijn betekenis
vanzelfsprekend in de eerste plaats aan
het aanzien dat hij geniet bij de rechtervleugel van de gereformeerde gezindte.
Dat aanzien he eft te maken met de preken
die bewaard bleven uit de lange periode na
zijn bekeringservaring van 14 december
1911.26 Het interessante van Paauwe's studententijd in Utrecht is, dat deze periode
nog wat extra licht op zijn persoonlijkheid
werpt. Zonder meer wordt daardoor reeds
duidelijk, waarom De Bode, die later directeur van een diaconessenhuis geweest
is en zijn loopbaan als predikant van Zeist
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beeindigde, een vriend werd, en, zoals zijn
biografen verzekeren,
bleef. Als student
kon Paauwe reeds begeesterd raken door
grate idealen, zoals zijn verhouding met
de NCSV aantoont. Bovendien was het met
hem terzelfder tijd al zo, dat hij kritisch kon
kijken naar de situatie waarin degenen verkeerden met wie hij te maken kreeg. Voor
zijn overtuiging kwam Paauwe ook in de

jaren dat hij student was uit, zonder welk
voorbehoud dan ook.
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Verenigingsnieuws
Lelystad 11 oktober 2008 - Kerken in de Noordoostpolder
DeTwintigste Dagvan de Kerkgeschiedenis wordt op zaterdag 11 oktober 2008 geh~u.d~n
in het Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad. Die dag zal ook een boek over religie In
de Noordoostpolder verschijnen. In een volgend nummer meer informatie.
Jan Dirk Snel, Secretaris VNK, kerkgeschiedenis@gmail.com
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Een donkere spiegel
Nederlandse katholieken over joden 1870-2005
Marcel Poorthuis en Theo Salemink

nternationaal is er veel onderzoek gedaan naar de katholieke beeldvorming
van joden en jodendorn.' Ook bestaan
er monumentale studies over houding en
beeldvorming van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken
in Nederland met betrekking tot het jodendom.' Over houding en beeldvorming van
de Nederlandse katholieken bestond tot
voor kort toe geen monografie. Wei zijn
sinds de jaren tachtig enkele artikelen over
deelthema's verschenen. Het omvangrijke
onderzoek Een donkere spiegel, dat begin
mei 2006 door schrijvers dezes gepubliceerd werd, vult deze lacune." We beginnen
dit artikel met enkele methodische kwesties
uit het onderzoek en gaan daarna nader in
op de uitkomsten van het onderzoek inzake katholieke beeldvorming in Nederland
over antisemitisme, zionisme en jodendom
als religieuze gemeenschap.

I

Smalle ofbrede beeldvorming
Het internationale onderzoek naar de relatie tussen katholicisme en jodendom wordt
sinds de jaren zestig gekenmerkt door een
reductie. Het onderzoek was voornamelijk
gericht op de relatie tussen katholicisme en
antisemitisme, met bijzondere aandacht
voor de rol van de 'zwijgende' paus Pius XII.
Deze specifieke benadering he eft haar nut,
maar loopt ook het gevaar veel over het
hoofd te zien. Het onderzoek in het boek
De donkere spiegel wil deze reductie overstijgen en richt zich daarom op de katholieke beeldvorming over het jodendom in
brede zin. Dat betreft niet slechts het antisemitisme, maar ook de beeldvorming van
het jodendom als religie in bijbelse tijd en
het jodendom in eigentijdse gestalte, zowel
politiek als cultureel als religieus, de staat
Israel incluis. Daarmee komt het jodendom
in diverse gestalten in beeld: als nationale
minderheid, als cultuur, als religie, als volk
en als staat. Deze brede benadering maakte
het mogelijk de verschillende beelden over
joden en jodendom naast elkaar te analyseren, zieht te krijgen op onderlinge wisselwerking of isolement, en op de dynamiek
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binnen de verschillende clusters. Dat wij
daarbij het antisemitisme-debat niet uit
de weg gaan, maar integendeel belangrijke
nieuwe inzichten denken te kunnen bieden, juist vanwege die bredere benadering,
blijkt uit de neerslag van het onderzoek in
Een donkere spiegel.
'Lange duur'
Het onderzoek in Een donkere spiegel voigt
het proces van katholieke beeldvorming in
Nederland vanaf ongeveer 1870 tot rond
2005. Op die manier kan een 'lange duur'
van beeldvorming zichtbaar gemaakt worden, van continuiteit en transformatie gedurende een periode van bijna anderhalve
eeuw. Deze benadering brengt kwesties
aan het licht die anders moeilijk zichtbaar gemaakt kunnen worden. Een voorbeeld. In 1942 he eft aartsbisschop Jan de
Iong namens het gehele episcopaat tegen
de deportatie van de Nederlandse joden
geprotesteerd, niet enkel van katholieke
joden. Daarover komen we verderop nog
uitvoeriger te spreken. Hier gaat het om
het belang van een analyse gedurende een
langere tijd. Kwam dat protest uit de lucht
vallen? Was het een incident? Het 'lange'
onderzoek laat zien dat al vanaf eind negentiende eeuw er binnen de katholieke
zuil geprotesteerd werd tegen de aantasting van de burgerrechten van de joodse
minderheid in Nederland en dat daarbij
een bijzonder motief een rol speelde. De
katholieke hoofdstroom was niet vergeten
dat katholieken en joden beiden tot 1848in
Nederland achtergesteld waren. De katholieken herinnerden zich nog levendig deze
achterstelling en waren daardoor extra gevoelig voor een aantasting van de burgerrechten van de joodse minderheid.
Deze longitudinale benadering maakt
nog iets anders zichtbaar. Zowel de katholieke steun aan het antisemitisme als
de katholieke kritiek daarop vertoont een
conjunctuur. Niet op elk moment was de
discussie even hevig. Het kwam vooral
voor in de crisisjaren na 1870, in de crisis
van de jaren dertig en in de periode van de
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Koude Ooriog, met name rond de vestiging
van de staat Israel (1948). Door bestudering van de 'lange duur' konden ook andere
vragen tot een oplossing worden gebracht.
Zoals de vraag hoe het mogelijk was dat
een religieuze afwijzing van het jodendom
(trefwoorden: verblinding, godsmoord en
vloek) honderd jaar lang onveranderd kon
voortbestaan
- zelfs tot vijftien jaar na de
Sjoah - en dat deze afwijzing vervolgens in
luttele jaren rond 1960 werd weggevaagd.
De oude leer over substitutie en vloek werd
vervangen door een nieuwe theologie over
dialoog en verwantschap. Men kan spreken
van een paradigmatische
revolutie in de
katholieke visie op het jodendom. Ook hier
komen we op terug.
Diachroon

en synchroon

De grootste valkuil voor het onderzoek
naar katholieke beeldvorming
is de veronderstelling
dat het bij het 'katholieke'
om een homo gene en onveranderiijke
grootheid zou gaan. Dit is in twee opziehten onjuist: allereerst blijkt, zoals gezegd,
in de loop van de tijd, dus diachroon, het
katholicisme
diepgaand aan verandering
onderhevig, van een ultramontaans-gesloten katholicisme naar het katholicisme van
ontzuiling en Aggiornamento en nog later
van restauratie en een kleine vrijwilligerskerk.
Bovendien blijkt zelfs binnen een bepaald tijdvak, dus synchroon, het katholicisme te bestaan uit zeer verschillende domeinen, die volstrekt niet tot elkaar herleid
kunnen worden. Ons object van onderzoek
is dan ook het katholieke milieu als een
gelaagde en intern dikwijls verdeelde totaalstructuur, waarin we een kerkelijk, een
maatschappelijk
en een cultureel domein
onderscheiden,
met allerlei interne fracties. We hebben gekeken naar de ongelijke
verspreiding
van de beelden met betrekking tot joden en jodendom binnen deze
gelaagde totaalstructuur.
Hiermee bleek
het mogelijk te zijn in een bepaalde periode
principieel onderscheid te maken tussen
deze domeinen: visies op het jodendom in
het religieuze domein waren soms radieaal
verschillend van visies in het maatschappelijke of het culturele domein.
Definities
Internationaal bestaat er geen consensus
over de terminologie. Dikwijls wordt er een
strikte scheiding gemaakt tussen anti-juda-
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isme en modern antisemitisme. Wij hebben
dat niet gedaan, om niet bij voorbaat de religieuze component als 'onschuldig' voor
te stellen, te 'verharrnlosen', om een minder fraai germanisme te gebruiken. Er is
inderdaad een theologisch anti-judaisme,
waaruit geen antisemitisme hoeft voort te
vloeien, maar daarnaast bestaat er wel degelijk ook een religieus antisemitisme dat
tot grove discriminatie van joden kan leiden. Bovendien kent ook het moderne antisemitisme soms religieuze componenten.
Wij hebben in het boek beargumenteerd
waarom wij in ons onderzoek onderscheid
maken tussen theologisch anti-judaisme,
religieus
antisemitisme,
sociaal-economisch antisemitisme,
politiek antisemitisme en raciaal antisemitisme. We hebben de
vijf typologieen toegelicht, waarbij we de
laatste drie vormen laten vallen onder het
verzamelbegrip 'modern antisemitisme'.
Christendom voedingsbodem
modern antisemitisme?

van

Vaak wordt gesteld dat het moderne antisemitisme louter een seculier product is
van de negentiende eeuw. De filosofe Hannah Arendt verdedigt deze stelling in haar
bekende boek Elemente und Urspriinge
totaler Herrschaft deze stelling. Haar voor-

woord van 1967 begint aldus: 'Der Antisemitis mus, eine profane Ideologie des 19.
Iahrhunderts, die dem Namen, wenn auch
nieht den Argumenten nach vor 1870 unbekannt war, kann offensiehtlieh nieht mit
dem religiosen Judenhass gleichgesetzt
werden, der sieh aus der wechselseitigen
Feindschaft zwei einander bekampfenden
Glaubensriehtungen herleitet." Eenzelfde
geluid klinkt door bij de Nederlandse onderzoeker Dirk van Arkel: 'het is wel degelijk zinnig om onderscheid te maken
tussen anti-judaisme als verwerping van
de joodse godsdienst enerzijds en vooroordelen tegenover joden anderzijds. De
twee blijken niet zo onvoorwaardelijk
gekoppeld als wel eens gedacht wordt',"
Beide auteurs benadrukken het verschil
tussen de oude religieuze vooroordelen
en het moderne antisemitisme, dat als
een profane ideologie beschouwd wordt.
Deze stellingname roept de vraag op hoe
het religieus gemspireerde antisemitisme,
dat geworteld is in een anti-judaistische
theologie met een geschiedenis van bijna
tweeduizend jaar, zich verhoudt tot het
moderne antisemitisme dat in de tweede
helft van de negentiende eeuw opdook in
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Europa. Was de ene traditie de voedingsbodem voor de ander, zoals vaak gezegd
wordt? Bestond er een wisselwerking
vanaf het moment dat ze naast elkaar bestonden? Of bestond er een waterdichte
scheiding?
We hebben bekeken in hoeverre de
these van Arendt c.s. geverifieerd dan wel
gefalsifieerd wordt door de uitkomsten
van het onderzoek naar de specifieke Nederlandse katholieke geschiedenis. Het
onderzoek in De donkere spiegel brengt
een zekere nuancering aan in de stelling
van Arendt. Er was in het katholieke milieu geen sprake van een waterscheiding
tussen oud en nieuw. De erfenis van het
oude religieuze antisemitisme en antijudaisme werd bij bepaalde katholieke
groepen wel degelijk ingezet om moderne
anti-joodse opvattingen te legitimeren. Zo
raakten de mythen over godsmoord, collectieve schuld van de joden, straf en vervloeking, maar ook over rituele moorden,
de rol van de Talmoed en de zogenaamde
joodse 'christenhaat' vermengd met mythen over een joodse wereldsamenzwering, kapitalistische woeker en raciale,
etnische 'vreemdheid'. De oude theologie
werd ook ingezet om een aanval op de
burgerrechten van de joodse minderheid
binnen de moderne natiestaat te legitimereno Oude religieuze motieven vermengden zich juist bijzonder gemakkelijk met
economisch antisemitisme, dat opkomt
in tijden van crisis (de katholieke priester
Van den Elsen, die opkwam voor de boeren en de joodse veehandelaars verguisde)
of met antimodernistische gevoelens (het
blad Het Dompertje). De stelling van Hannah Arendt is hier dus niet onverkort van
toepassing. In een bepaald opzicht blijkt
in katholiek Nederland het oude religieuze antisemitisme en anti-judaisme weI
degelijke een voedingsbodem voor, dan
weI bron van legitimatie van het modern
antisemitisme. Dat betekent overigens
niet dat de stelling van Arndt C.S. niet van
belang is. Haar visie maakt zichtbaar dat
de oude christelijke erfenis ingezet wordt
voor een totaal nieuwe vorm van antisemitlsme, die innerlijk verweven is met het
verschijnsel van de moderne natie-staat in
Europa.

de expliciet theologische bezinning op
het mysterie Israel, tegenwoordig weI verwoord met de uitdrukking: 'onopgeefbare
verbondenheid', altijd een grote rol gespeeld. Niet zelden klonken daarbij millenaristische overtuigingen over de terugkeer
van de joden naar het 'Heilige Land' als
teken van de komst van een duizendjarig
rijk aan het einde der tijden mee, met als
resultaat een pro-zionistische attitude. Dat
betekende echter niet dat antisemitische
geluiden hierbij afwezig waren, noch dat
de inzet tot 'bekering' van de joden gering
was. Integendeel. Een van de me est opvallende verschillen tussen katholiek en protestant betreft juist de op de joden gerichte
bekeringsijver.
In de Hervormde kerk en in de Gereformeerde Kerken in Nederland deed zich in
de twintigste eeuw een sterke missionaire
beweging voor als 'zen ding onder de joden'
met een daarbij behorende kerkelijke infrastructuur. De onderzoekers J.EL. Bastiaanse en G.J. van Klinken hebben ruim tien
jaar geleden deze geschiedenis uitvoerig
en precies in kaart gebracht," De katholieke kerk in Nederland en internationaal
kende geen actief missionair beleid van
jodenbekering. Dat is oprnerkelijk, gezien
het feit dat in de negentiende en twintigste eeuw de bekering van de zogenaamde
'heidenen' in de Derde Wereld hoog op de
agenda stond. De katholieken in Nederland
hebben daaraan een relatief grote bijdrage
geleverd. In de marge verschenen er katholieke 'vemieuwingsinitiatieven', zoals
de door drie Nederlandse katholieken 0Pgerichte internationale beweging Amici
Israel (1926-1928). Deze beweging richtte
zich nadrukkelijk weI op de bekering van
joden, maar combineerde dat met een
sterk filosemitische houding, verwant met
die in bepaalde protestantse kringen. De
beweging Amici Israel werd al in 1928 door
het H. Officiein Rome veroordeeld. Daarbij
maakte het millenarisme van de oprichters
de beweging extra verdacht in Vaticaanse
kringen.
De officiele katholieke kerk, ook in Nederland, koos niet voor een aparte jodenmissie. In hun ogen moesten de joden in
de geschiedenis blijven zwerven als teken
van hun verwerping. Pas aan het einde der
tijden zouden ze Jezus als Messias aanvaarKatholiek en protestants
den en binnentreden in de kerk. Dit alles
impliceert overigens niet dat er in Nederland geen bekeerde, katholieke joden waEr bestaan opmerkelijke verschillen tussen katholieke en protestantse visies op ren. In 1942 waren er, zo laat een door ons
het jodendom. In het protestantisme he eft uitgevoerde onderzoek in de archieven van
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het aartsbisdom
Utrecht zien, rond duizend katholieke joden. Maar deze katholieke joden waren niet bekeerd via een actieve jodenzending vanwege de kerk in de
daaraan voorafgaande jaren. Ze waren op
persoonlijk initiatief katholiek geworden of
omdat ze met een katholieke partner wilden trouwen ofvanwege maatschappelijke
redenen.
Endogeen of ambivalent?
Vanaf 1990 wordt in het Duitstalige gebied

een felle discussie gevoerd over de vraag
of het antisemitisme endogeen was voor
het ultramontaanse katholicisme vanaf de
negentiende eeuw. Het woord antisemitisme wordt in deze discussie niet scherp
gedefinieerd en verwijst zowel naar het
anti-juda'isme/religieuze
antisemitisme
als naar het moderne antisemitisme. De
Duitse historicus Olaf Blaschke stelt in zijn
dissertatie Katholizismus und Antisemitismus im Deutschen Kaiserreicn (1997) dat
er een 'endogene' band bestaan zou hebben tussen antisemitisme en het katholieke utramontanisme vanaf het midden
van de negentiende eeuw: katholieken uit
het ultramontaanse tijdperk waren antisemiet, juist omdat ze goede katholieken
wilden zijn, zo eindigt zijn boek uit 1997.7
Later heeft hij deze these via een internationale vergelijking verder uitgebouwd, in
zijn samen met Aram Mattioli uitgegeven
publicatie Katholischer Antisemitismus im
19. Iahrhundert (2000).8 Met andere woorden: de negatieve katholieke beeldvorming
van joden zou direct en intrinsiek verband
houden met de profilering van de eigen
katholieke identiteit in een bepaalde historische fase van afgrenzing tegenover de
moderniteit.
In Nederland had de historicus Jan Ramakers al rond 1990, dus nog v66r de
publicaties van Blaschke, een gedeeltelijk analoge these over het Nederlands
katholicisme opgesteld. Hij meende dat
juist in de ultramontaanse fase na 1870
langzaam maar zeker het antisemitisme
gezichtsbepalend was geworden voor de
identiteit van de Nederlandse katholieken. Hij verschilt met Blaschke hierin, dat
volgens hem dit in het laatste kwart van de
negentiende eeuw dominante katholieke
antisemitisme in de twintigste eeuw marginaal werd en dat binnen het 'Reformkatholicisme' van de katholieke zuil een
kritische positie jegens het antisemitisme
overheersend werd."
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De Zwitserse historicus Urs Altermatt
neemt in zijn boek Katholizismus und Antisemitismus (1999) een ander standpunt
in en benadrukt juist het ambivalente karakter van de katholieke houding tegenover
het antisemitisme en het jodendom.!" Zijn
analyse is vooral gericht op Zwitserland.
Volgens hem is het antisemitisme binnen
het door hem onderzochte katholicisme
nooit geheel endogeen. Er zijn grote verschillen naar intensiteit, periode, regio,
land, groep en context, meent hij.
Het is de vraag of de Nederlandse geschiedenis de these van Blaschke dan wei
die van Altermatt ondersteunt. In onze conclusies wordt duidelijk dat wij geen aanwijzing vonden voor de these van Blaschke en
Ramakers, wei voor die van Altermatt. Het
antisemitisme was niet endogeen voor het
Nederlandse katholicisme na 1870. Daarin
komen Zwitserland en Nederland overeen.
Maar het onderzoek Een donkere spiegel
maakt ook zichtbaar dat de ambivalentie
van het katholieke milieu in Nederland een
geheel eigen gezicht had en niet analoog
was aan die van Zwitserland. Men kan zelfs
stellen dat de Nederlandse katholieken
afwijken van het Europese patroon. Dat
vraagt om een andere toelichting, waarbij
op enkele punten een herneming van het
voorafgaande plaats vindt.
Afwijking van het Europese patroon
De onderzoeksgroep rond de historicus
Urs Altermatt (Fribourg) heeft, zagen we,
op grond van onderzoek naar de Zwitserse
geschiedenis ervoor gepleit meer oog voor
verschillen te hebben. Zwitserland was
net als Nederland een klein land, met een
langere democratische traditie, bovendien
met een katholieke minderheid die ook
haar emancipatie nastreefde. Het was geen
dader-Iand, maar - anders dan Nederland
- neutraal in de oorlog. Afwijkend van wat
Blaschke en Mattioli als een algemeen patroon aanduiden, laat Zwitserland volgens
Altermatt een ambivalent beeld zien. In
zijn slothoofdstuk vat Altermatt zijn visie
samen. II In het Zwitsers katholicisme, met
name in het interbellum en tijdens de Tweede Wereldoorlog, bevonden zich naar zijn
mening ter rechterzijde 'de integralistische
rechtse katholieken, bij wie het moderne
antisemitisme een constitutief element van
hun fundamentele wereldbeschouwing
vormde'. In het midden beyond zich een
hoofdstroom, 'wiens denkwijze bepaald
werd door een wisselende combinatie van
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traditioneel
anti-judaisme
en moderne
anti-joodse cliches'. Dit anti-joodse beeld
was bij hen echter 'accidenteel', athankelijk
van omstandigheden en niet zoals ter rechterzijde structureel, schrijft Altermatt. Ter
linkerzijde stonden christelijk-sociale
katholieken en 'Reformkatholiken'. Deze kring
ter linkerzijde vormde geen samenhangend
geheel; er kwamen zowel antisemieten als
anti-antisemieten voor.
Ook in Nederland kunnen we spreken
over drie vleugels, al is de invulling niet helemaal parallel aan Zwitserland. Ter rechterzijde vinden we kleine maar spraakmakende groepen: conservatieve ultramontanen
aan het einde van de negentiende eeuw en
antidemocratische
of antikapitalistische
katholieken in de jaren dertig. Hier is antisemitisme inderdaad intrinsiek verbonden
met de katholieke profilering van de eigen
identiteit tegenover de moderniteit. In het
midden: de katholieke zuil en de kerkelijke
leiding. Bij hen bestaat een gemengd beeld.
Waar in deze hoofdstroom antisemitisme
voorkwam, zoals bij een aantal katholieke
bladen, speelde het geen structurele
rol
voor de ontwikkeling van de eigen maatschappelijke identiteit, eerder een accidentele. Opvallend was zoals eerder gezegd
de aanwezigheid van een constante kritiek
op het moderne antisemitisme,
in eigen
kring en in de samenleving. Ter linkerzijde
stonden antikapitalistisch
gerichte sociale
katholieken, kritisch-politieke
dissidenten,
democratische
'Katholieke Jongeren'. Het
geheellevert een gemengd beeld op: er is in
katholieke kring zowel steun aan als kritiek
op antisemitisme te vinden.
Op een punt evenwel wijkt het Zwitserse patroon af van het patroon in katholiek Nederland. Altermatt stelt inzake
Zwitserland: 'In het geheel genomen waren er weinig personen, die het antisernitisme openlijk en concreet bestreden
en
hun stem voor de joden verhieven. Het
gebrek aan solidariteit
met de vervolgde
joden was bijna een constante.:"
Ons onderzoek laat zien dat er, zoals gezegd, in
katholiek Nederland juist wei substantiele kritiek op antisemitisme
voorkwam,
zowel in de hoofdstroom van de zuil als in
de linkervleugel. Waarom wijkt Nederland
in dit opzicht af, zelfs van het gematigde
patroon van Zwitserland?
Een mogelijke
verklaring
is dat Nederlandse
katholieken zich na drie eeuwen achterstelling
als minderheid moesten manifesteren en
dus mogelijk extra gevoelig waren voor
achterstelling
van een andere minderheid
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Kardinaal Jan de long

op grond van een afwijkende religieuze
identiteit. Dan zou de specifieke geschiedenis van schuilkerk en emancipatie in Nederland een verklaring kunnen zijn voor het
afwijkende patroon in beeldvorming over
joden. We hebben in het boek Een donkere
spiegel op diverse plaatsen deze verklaring

besproken.
Tegen deze achtergrond van achterstelling en emancipatie kan ook het optreden
van het Nederlands episcopaat in de Tweede
Wereldoorlog verklaard worden. Onder leiding van aartsbisschop Jan de long werd in
1942 en 1943 openlijk geprotesteerd tegen
de deportatie van de joden in Nederland,
daar waar andere bisschoppenconferenties, ook die van Zwitserland, dat trouwens
niet bezet was, alsook het Vaticaan en paus
Pius XII kozen voor stille diplomatie en humanitaire hulp. Wijhebben dat deel van ons
boek dat over de oorlog gaat, nieuw materiaal opgedolven en hebben een verbinding
gelegd met de langere traditie van katholieke kritiek op het antisemitisme. Vanuit die
invalshoek staat het protest van De long in
1942 en 1943in een langere traditie van katholieke kritiek, gevoed vanuit een verwante
ervaring van achterstelling en emancipatie.
Toch zijn hiermee niet alle vragen beantwoord. Heeft deze Nederlandse afwijking
van het internationale patroon enkel te ma-
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katholieken waren er die, ondanks de heersende anti-joodse theologie, sympathiek
stonden tegenover het joods streven naar
een eigen staat, zij het nooit uit chiliastische sympathieen, maar eerder op grond
van humanitaire overwegingen.
Deze mogelijk verrassende pro-zionistische katholieke lijn troffen we onder andere aan in het familieblad De Katholieke Illustratie, waarvan we een eeuw jaargangen
hebben onderzocht. Soms was de zaak nog
ingewikkelder. Uitgesproken antisemieten
- niet enkel katholieken - brachten soms
sympathie voor het zionisme op en wei
vanuit hun overtuiging dat de jood toch
vreemd bleef aan de Westerse samenleving
en beter naar Palestina kon vertrekken.
Hoe deze knoop te ontwarren? Ons lijkt
een comparatief onderzoek naar beeldvorming in diverse geledingen (religieus,
maatschappelijk, cultureel) en in diverse
milieus en maatschappelijke sectoren de
meest geeigende benadering. Zo'n comparatief onderzoek geeft beter zieht op de
complexe beeldvorming dan bij voorbaat
anti-zionisten aan te klagen als met antisemieten!
De katholieke houding tegenover het
zionisme had eerder te maken met theologische en morele dan met politieke overtuiZionisme
gingen en maatschappelijke stereotypen. In
Een tweede opmerkelijk feit betreft de die tijd - dat blijkt onder andere uit de anahouding van bepaalde katholieken in Ne- lyse van een omvangrijk corpus aan kathoderland tegenover het zionisme. Tot nu lieke preken - overheerste de gedachte dat
toe was daar in Nederland geen onderzoek de kerk de synagoge vervangen had en dat
naar verrieht. Onze analyses brengen dan het joodse volk door de weigering Iezus als
Messias te aanvaarden een vloek over zich
ook voor het eerst dit veld in kaart.
Het complexe van het debat over het had den afgeroepen. Een van de gevolgen
van die vloek was dat de joden tot het einde
zionisme is dat ook binnen het jodendom
vele stemmen klonken - zij het op heel an- der tijden geen eigen thuisland zouden
dere gronden dan bij katholieken en pro- mogen hebben, maar in de diaspora onder
de volkeren moesten blijven zwerven. Het
testanten - die in deze eerste fase mordieus
tegen het zionisme als politieke beweging moderne zionisme, als streven naar vestiging van een eigen joodse staat, paste niet
waren. In Nederland zelfs de meerderheid.
Liberale joden wilden hun loyaliteit aan bij deze traditionele theologische leer in
de burgerlijke samenleving niet in twijfel katholieke kring. Deze afwijzing was bolaten trekken door een verlangen naar een vendien vaak verweven met kerkpolitieke
eigen land, religieuze joden meenden dat belangen van het katholicisme in Paleseen dergelijk verlangen pas door de Mes- tina/Israel en in de Arabische wereld.
Maar er bestond in katholiek Nederland
sias kon worden ingelost. In protestantse
ook sympathie ten opziehte van het zioniskring - die voortdurend bij ons onderzoek
betrokken werd - waren er filosemieten
me. Deze kwam niet voort, behalve bij een
marginale groep rond Amici Israel (1926die zionisme vanuit chiliastische motieven
ondersteunden, maar ook filosemieten die 1928), uit een positieve theologie over het
meenden dat het jodendom hiermee als jodendom. Het ging meestal om een movreemd element werd beschouwd. Bovenrele compassie met het lot van vervolgde
dien zou de terugkeer naar het land bij de joden, eerst kort na 1900, later in de jaren
dertig en ook in de periode na 1945. De
joden de hang naar verlossing en bekering
kunnen vermin deren, dacht men. Ook bij vervolging gaf de joden het morele recht op

ken met de minderheidsgeschiedenis van
de katholieken sinds de 16de eeuw? Of was
de persoonlijke moed van een kerkvorst als
Jan de long en zijn directe staf doorslaggevend? Kwam het omdat de joodse minderheid al zo lang in Nederland verbleef? Maar
ook: werd het episcopaat gesteund door de
katholieke basis of liep men voor de troepen uit? Heeft het 'in geweten' verbieden, in
1943, om als katholieke ambtenaren handen spandiensten te verlenen bij de deportatie, uberhaupt effect gehad? In ieder geval
heeft het Nederlands episcopaat een principiele houding aangenomen, zieh daarbij
bewust van het gevaar van represailles. In de
internationale discussie over het 'zwijgen'
van Pius XII sinds het toneelstuk van Hochhuth (1963) speelt deze typisch Nederlandse geschiedenis keer op keer een grote rol,
waarbij mythe en werkelijkheid overigens
niet altijd gescheiden worden. Pius XII zou
gezwegen hebben omdat hij bang was dat
zijn protest in Europa dezelfde represailles
als in Nederland zou uitlokken. Ten onrechte werd daarbij aangenomen dat in 1942 de
Duitsers alle katholieke joden gedeporteerd
zouden hebben en niet, zoals uit ons onderzoek blijkt, 'slechts' 10 tot 20 procent."
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een veilige plaats, al was men zich bewust
van het tragische conflict met de Palestijnse bevolking. Een duidelijke exponent
van dit standpunt is de door ons beschreyen jezuiet Leo Rood in de jaren dertig.
Zijn compassie met vervolgde joden en zijn
begrip voor het zionistisch verlangen naar
een eigen land en staat verbindt hij met
een in de neoscholastiek
gangbare sociale
filosofie. Daarin wordt het primaat van het
'recht op leven' van ieder mens benadrukt,
zelfs al schendt dat recht andere rechten als
bijvoorbeeld
particulier eigendom.
Rood
breidt dit onschendbare recht van een individu op leven uit tot een collectiviteit en
meent daarom dat op morele gronden de
joden als volk een collectief recht op leven
hebben en daarmee ook recht op vestiging
in Palestina, zelfs al worden daardoor andere rechten geschonden, bijvoorbeeld van
de Palestijnen. Rood ontkent de rechten
van de Palestijnen niet, maar brengt een
rangorde aan. Het recht op leven van een
joods yolk in een uitzanderlijke situatie van
extreme vervolging gaat tijdelijk voor het
recht op eigendom of voor politieke zelfbeschikking van de Palestijnen. Deze uitzonderingssituatie
impliceert tegelijkertijd
dat er alles aan gedaan moet worden om de
negatieve effecten voor de rechten van de
Palestijnen zo beperkt mogelijk te houden.
Opmerkelijk is dat deze visie van Rood in
geen enkele preekschets zijn neerslag heeft
gevonden.
De jaren zestig van de twintigste eeuw
laten een opmerkelijke verschuiving in de
beeldvorming over het zionisme zien. Het
antisemitisme bij bepaalde tegenstanders
van het zionisme en de staat Israel uit de
vorige periode speelt geen rol meer. De
neoscholastieke sociale filosofie verdwijnt
eveneens van het toneel en daarmee ook
de ethische argumentatie rond het recht
op leven in uitzonderingssituaties,
zoals
bij Leo Rood. Ook het traditionele anti-judaisme treffen we niet meer aan. Wei zijn
er Bijbelgeleerden
zoals de dominicanen
J.P. van der Ploeg en Lucas Grollenberg die,
mede op grond van hun studie in het Heilige Land, uiterst afwijzend staan tegenover
de staat Israel en het moderne jodendom,
terwijl ze tevens als kenners van het jodendom te boek staan. Dit zal meespelen bij
wat daarna gebeurde. Er ontstond namelijk in de jaren zestig een nieuw katholiek
beeld over het zionisme en de staat Israel.
Bij progressieve katholieken verschijnt een
theologie die het anti-judaisme afzweert,
het antisemitisme
veroordeelt en positief
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over het jodendom spreekt, zelfs van een
'joods-christelijke
traditie' getuigt. Tegelijkertijd wees deze moderne katholieke visie
vanuit deze profetische theologie elke 'sacralisering van land en yolk' als afgoderij
at, of stelt die aan de kaak als 'ideologie'. De
nieuwe staat Israel, verwikkeld in allerlei
oorlogen, wordt losgekoppeld van het jodendom als profetische religie. Deze progressieve theologie is bovendien verbonden
met een politieke keuze voor het Palestijnse
yolk als onderdrukte minderheid, waarvan
fundamentele
politieke rechten geschonden worden. Deze politieke keuze wordt
in tweede instantie op dialectische wijze
verbonden met een theologische
'keuze
voor de armen', een keuze die uit het wezen
van de joods-christelijke
traditie zelf voort
zou vloeien. De anti-Israel-lijn van hovengenoemde bijbelgeleerden
kon als vanzelf
aansluiten bij deze progressieve theologie.
Naast dit progressieve antizionisme van
de jaren zestig bestaat er in het katholieke
milieu een andere theologische stroming,
die geworteld is in de vooroorlogse
beweging Amici Israel - zij het zander beke-

ringsdrang - en de naoorlogse initiatieven
rond de Katholieke Raad voor Israel. Deze
stroming wijst het oude anti-judaisme afwijst, veroordeelt het antisemitisme en
benadrukt - anders dan de progressieve
katholieke theologen - juist de heilshistorische verwevenheid van joodse religie en
joods volk en spreekt van een geestelijke
verwantschap tussen jodendom en christendom. Deze theologen ontwikkelen een
theologie, die spreekt van het 'joodse yolk'
en niet enkel van een 'joodse religie'. Op
grond van deze nieuwe theologie accepteert men het recht van het joodse yolk op
een eigen staat, zonder overigens kritiek op
de concrete politiek van de staat Israel uit te
sluiten. Buiten het kerkelijk domein, in het
'ontzuilende' katholieke milieu van partij
(KVP) en arbeidersbeweging (NKV) , spelen
deze theologische controverses tenslotte
nauwelijks een rol, bleek ons. Daar ging het
enkel om een politi eke afwegingen.
De katholieke theologie over het
jodendom
Een derde opmerkelijk onderzoeksresultaat betreft de hierboven bij de discussie
over het zionisme al aangeduide rol van
de theologie. We hebben niet enkel onderzoek gedaan naar antisemitisme en
antizionisme, maar ook en uitvoerig naar
de theologische beeldvorming van het jo-
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dendom, waarin zowel continuiteit als een
plotselinge breuk kon worden aangewezen.
Tegen de achtergrond van bijna anderhalve
eeuw beeldvorming is het opmerkelijk dat
een mentale structuurvan anti-joodse theologie (de kerk is het nieuwe Israel, de joden zijn verb lind - in de nog hardere vorm
zelfs schuldig aan godsmoord -, in religieus
en moreel opzicht in verval en gestraft van
Godswege), zo lang als een monolithisch
blok nagenoeg onveranderd bleef bestaan,
tot ver na de Sjoah.
Niet minder opmerkelijk is het dat diezelfde vaste mentale structuur, geworteld in
bijna twintig eeuwen 'catechese der verguizing', begin jaren zestig in een luttel aantal
jaren vervangen werd door een nieuw paradigma. Vanaf dat moment spreekt de katholieke theologie, behoudens terugvallen,
positief over het jodendom en verzet zij
zich tegen een theologische legitimatie van
het antisemitisme. In onze analyse van een
corpus van preken dat meer dan een eeuw
omvat hebben we zelfs heel precies het eerste preekontwerp kunnen aanwijzen waar
deze omslag plaatsvond Die preek stamt
uit 1960 en werd gepubliceerd in het preektijdschrift De Gewijde Rede.
Waardoor werd zo'n paradigmatische
breuk gestuurd? We hebben in ons boek
gewezen op de invloed van internationale
veranderingen in mentaliteit, op het katholieke Aggiornamento en de rol van het
Tweede Vaticaans Concilie vanaf 1962, dat
al enkele jaren eerder in voorbereiding
was. We hebben gewezen op het feit dat in
de Europese samenleving de bezinning op
de Sjoah en de vraag naar schuld en verantwoordelijkheid van het katholicisme
pas in de jaren zestig sterk op gang gekomen is, tegelijk met een algehele behoefte
aan het omverwerpen van gevestigd gezag
en nationale mythen. We hebben gewezen
op de stimulerende rol van de kerkelijke
leiding in deze, met name voortgezet door
paus Johannes Paulus II vanaf de jaren zeventig. Kennelijk zette het Vaticaan 'van
bovenaf' een theologische revolutie door,
die in de decennia daarvoor dikwijls in de
marge aan de basis voorbereid was door
groepen als Amici Israel en de Katholieke
Raad voar Israel, die niet zelden als ketters
of nieuwlichters waren beschouwd. Dat
een paradigmatische breuk 'van boven af'
en niet vanuit de basis gerealiseerd wordt
is een opmerkelijke gedachte. De theologische implicaties van deze omwenteling
voor de verhouding tot het jodendom, als
religie, als volk en als staat, en de door-
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werking hiervan in het brede veld van een
wereldkerk zijn nog nauwelijks doordacht
en bieden voor de toekomst een belangrijk
werkterrein. Veel zal afhangen van de moed
en denkkracht van theologen, historici en
kerkleiders. In dat opzicht is ook de toekomst een dankere spiegel.
Slot
Wat is de conclusie van het onderzoek? Er
worden in het boek Een dankere spiegel veel
conclusies getrokken en thema's besproken. Ben kwestie valt in het bijzonder op.
De beeldvorming over joden en jodendom
in het katholieke milieu van Nederland tussen 1870 en 2005 voigt voor een deel een
internationaal patroon, maar wijkt op een
beslissend punt af. Vanaf het begin van de
katholieke emancipatie in de negentiende
eeuw heeft er onder de 'moderne richting'
- de pleitbezorgers van een katholieke zuil
binnen de infrastructuur van een moderne maatschappij en niet daarbuiten - een
scherpe kritiek bestaan op het antisemitisme, ook in eigen kring. Hierbij speelde
de herinnering aan de eigen 'achterstelling'
sinds de zestiende eeuw in de 'Republiek
der Zeven Provincien' een rol. Vanuit deze
bijzondere geschiedenis bestond er politieke sympathie met het lot van de joodse
minderheid in Nederland, ook al bleven de
theologische voordelen over het jodendom
als religie tot aan de jaren zestig overeind.
Deze van de rest van Europa afwijkende
emancipatiegeschiedenis is in onze ogen
de verklaring voor het gegeven dat de
hoofdstroom in het katholieke milieu van
Nederland zich distantieerde van het moderne antisemitisme.
Dr. MJ.H.M Paarthuis (1955) is als onderzaeker naar joods-christelijke relaties verbonden aan de Katholieke Theolagische
Universiteit Utrecht. Zijn adres: Heidelberglaanz, Pastbus B0101, 350BTC Utrecht.
Email: mpoorthuis@ktu.nl
Dr. T.A.M. Salemink (1946) is als kerkhistaricus verbonden aan de faculteit katholieke
theolagie van de Universiteit van Tilburg.
Zijn adres: Postbus 90153, 5000LE Tilburg.
Email: t.a.m.salemink@uvt.nl.
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'Katholieken versus moderniteit'
Drie publicaties over het Nederlandse katholicisme in
de eerste helft van de 20ste eeuw
Ioep van Gennip

r zijn in 2007 verschillende publicaties verschenen die het Nederlandse
katholicisme in de eerste decennia
van de 20"e eeuw tot onderwerp hebben.
Drie daarvan wil ik hier nader bespreken
en met elkaar in verband brengen, omdat
ze elkaar enerzijds aanvullen en anderzijds
een bijzonder licht werpen op de verhouding tussen katholieken en moderniteit.
Twee van de studies zijn proefschriften:
de ene handelend over de Nederlandse
Katholiekendagen, de andere over twee
bijzondere radicaal-katholieke vrouwengroeperingen. Hun zwaartepunt ligt in de
jaren 1920-1930, de periode van het 'Rijke
Roomse Leven'. De derde publicatie, de
monografie van Paul Luykx, getiteld Katholieke bekeerlingen en moderniteit in Nederland, 1880-1960, sluit daar op een goede
manier op aan. Aan het einde van dit artikel worden enkele parallellen getrokken
tussen de verschillende werken.

E

'Katholieken, wat zijt Gij toch een
wonderlijk volk!'
Deze zeer treffende titel he eft H.J. vanXanten zijn proefschrift over de Katholiekendagen in Nederland tussen 1899 en 1940
gegeven.' De passage ontleent hij aan een
toespraak die de franciscaan Cassianus
Hentzen hield op de vierde Nederlandse
Katholiekendag die in 1928 in Maastricht
plaatsvond. In diezelfde toespraak noemde Hentzen de katholieken 'een yolk van
traditie' en dat blijkt overduidelijk uit de
vuistdikke publicatie van Van Xanten.
Toen L.J. Rogier en N. de Rooy in hun
beroemde gedenkboek In vrijheid herboreno Katholiek Nederland 1853-19532 de
Katholiekendagen op een weinig positieve
manier had den besproken, leek het of zij
daarmee de deur definitief hadden dichtgeslagen. De talloze Katholiekendagen die
er zijn geweest, de rijkdom aan het bronnenmateriaal en het weinige dat er tot nu
toe over was geschreven, deed Van Xanten besluiten er zijn magnum opus van
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te maken. Hij streefde echter niet alleen
naar een louter historische beschrijving
van de genoemde dagen, hij trachtte bovendien de Katholiekendagen af te zetten
tegen twee standaardwerken over het Nederlandse katholicis'me. Dit om daarmee
het spanningsveld tussen het katholieke
collectivisme en de individuele vrijheid
te verduidelijken. De eerste daarvan is
In vrijheid herboren, dat 'handelt over de
maatschappelijke en collectieve vrijheid
van het gesloten katholieke milieu, en de
emancipatie van het Nederlandse katholieke volk als geheel',' De tweede publicatie, Tot urijheid geroepen. Katholieken in
Nederland: 1946-200OS, is als het ware zijn
pendant. Het beschrijft de wording van
de pluriforme Nederlandse samenleving
waarin de individuele katholieke vrijheid,
voornamelijk ten opzichte van zijn eigen
kerk, centraal staat. Met deze opzet tracht
Van Xanten aan te tonen 'dat deze dagen
[Katholiekendagenj te beschouwen zijn als
spiegels, dan wei dia's van het evoluerende
katholicisme',"

De Katholiekendagen zagen niet het
eerste levenslicht in Nederland. Vanaf het
midden van de 19de eeuw worden de eerste Katholiekendagen in Duitsland opgezet
door priesters en leken. Deze massamanifestaties trokken ook mens en van buiten
de landsgrenzen aan. De Nederlandse
delegatie, bestaande uit de hoogleraar en
letterkundige Petrus Paulus Alberdingk
Thijm, de publicist en politicus Herman
Schaepman en pastoor en seminarieprofessor Andreas Janssen, heeft verschillende Duitse Katholiekendagen bezocht.
Op de Katholiekendag in 1879 in Aken wist
Schaepman zijn toehoorders zelfs te verrassen door een voordracht te houden over
de verbroedering tussen de Duitse en Nederlandse katholieken. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat juist Schaepman aan het
einde van de 19de eeuw een van de initiatiefnemers was am ook in Nederland te komen tot een soortgelijk fenomeen: de Nederlandse of algemene Katholiekendagen.
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Onenigheden, met name tussen de diocesen Haarlem en Utrecht, over de te bepalen
koers en de angst vanuit het episcopaat dat
de leken een te grote stem zouden krijgen
in de Katholiekendagen,
zoals in Duitsland
gemeengoed
was geworden, zorgden er
echter voor dat de landelijk georganiseerde
Katholiekendagen
hier voorlopig niet van
de grond kwamen.
Diocesane

Katholiekendagen

Opmerkelijk genoeg zien we als gevolg van
deze stilstand op landelijk niveau wei initiatieven tot stand komen op diocesaan en
regionaal vlak. Het doel van deze diocesane
Katholiekendagen was tweeledig. Enerzijds
was daar de verb rei ding van de 'katholieke
aerie', Dit was een vorm van sociaal lekenapostolaat dat onder lei ding van de geestelijkheid, met het episcopaat in de voorste
gelederen, trachtte de maatschappij naar
katholieke maatstaven vorm te geven en
uitwassen van de moderne tijd te bestrijden. De tweede doelstelling was het uitstralen van eenheid, zowel naar binnen als
naar buiten toe.
Het initiatief voor de eerste diocesane
Katholiekendag lag bij de Limburgers, al
heette deze eerste dag nog 'Limburgse
Bondsdag', vernoemd naar de verschillende RK. werkgevers en werknemersbonden
en de standen die hierin participeerden.
Vanaf 1901 zouden ze als gevolg van het
beleid van Josephus Drehmanns, bisschop
van Roermond (1900-1913), omgedoopt
worden tot 'Limburgse Katholiekendagen',
waardoor het initiatief voor het organiseren
van dergelijke dagen bij de Roermondse
bisschop kwam te liggen. De onderwerpen
die op deze dagen aan de orde kwamen
sloten naadloos aan bij de actuele ontwikkelingen uit die tijd: toegenomen welvaart
en immigratie van, vaak atheistische, mijnwerkers. Maar ook de opvoeding van de
jeugd stond prominent op de agenda.
De andere vier bisdommen zouden
spoedig volgen: 's-Hertogenbosch begon in
1900 met een serie van Katholiekendagen,
gevolgd door Haarlem (vanaf 1902), Breda
(vanaf 1903) en, opmerkelijk genoeg, het
aartsbisdom Utrecht als laatste, vanaf 1916.
De onderwerpen die op deze dagen werden behandeld heeft Van Xanten gegroepeerd rond zes kernthema's: 'Godsdienst
bovenal', 'Waarheid, orde in de kerk, gezag
en gehoorzaamheid', 'De zedelijkheid of de
zedelijke orde', 'De orde in het gezin', 'De
orde in de samenleving' en ten slotte 'De
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katholieken en hun staatkunde in Nederland'. Deze kernthema's schetsen een duidelijk beeld van de allesornvattendheid, de
schrijver spreekt bewust van 'omnivalentie',
van de katholieke Nederlandse cultuur.
Verschillen in de diocesane katholiekendagen werden met name zichtbaar op
het terrein van de organisatie, de katholieke doelgroepen en de samenwerking
tussen de (hogere) geestelijkheid en de
leken die de dagen vorm moesten geven.
Zo waren de Katholiekendagen in het bisdom Haarlem veel elitairder dan in de andere bisdommen, waardoor ze nooit zijn
uitgegroeid tot massale bijeenkomsten.
En de Katholiekendagen in het diocees
Utrecht waren bovenal regionaal georganiseerd (regio's Groningen-Drente, Twente
en Gelderland), waarbij de aartsbisschop
de lagere geestelijkheid ter plaatse veelal
aanstuurde. Van centraal beleid was geen
sprake. Ten slotte kan nog gewezen worden
op het verschil aan sprekers en inleiders,
zowel geestelijken als leken. In het Haarlemse bisdom traden op de Katholiekendagen uitsluitend mensen uit het eigen
diocees in de schijnwerpers, terwijl in het
aartsbisdom ongeveer de helft van buiten
kwam. Daarnaast waren de sprekers op de
Limburgse Katholiekendagen en de regienale bijeenkomsten in Groningen en Twente in meerderheid priesters. Ondanks deze
lokale verschillen waren de bijeenkomsten,
gezamenlijk bekeken, op de lange termijn
volgens Van Xanten een succes omdat ze
bijdroegen aan het emancipatiestreven van
de katholieken.
De Nederlandse Katholiekendagen
In 1919 werd uiteindelijk toch het startsein
gegeven voor de eerste landelijke Nederlandse Katholiekendag. Het initiatief hiervoor lag bij Mgr. Hendrik van de Wetering,
aartsbisschop van Utrecht (1895-1929),
die de andere leden van de bisschoppenconferentie zover had weten te krijgen om
alsnog mee te doen. Er werd een voorbereidingscommissie ingesteld die in de toekomst het Hoofdbestuur zou gaan vormen.
Zij bestond uit een geestelijke en een leek
per bisdom, in totaal dus tien personen.
Dit Hoofdbestuur op zijn beurt benoemde
weer het Dagelijks Bestuur dat belast werd
met de daadwerkelijke vormgeving van de
Nederlandse Katholiekendagen. Het grote
mankement was dat het instituut 'Nederlandse Katholiekendag' geen juridische
status kreeg en derhalve volledig aan de
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aartsbisschop gebonden bleef. Het 'instituut' had slechts als doel om elke drie jaar
een algemene Katholiekendag
te organiseren ergens in het land. Het meeste werk
werd daarbij verricht
door plaatselijke
commissies.
Er zijn in totaal zeven Nederlandse Katholiekendagen georganiseerd in de periode 1919-1937, in aile bisdommen behalve

het Bredase, dit laatste vanwege het gebrek
aan middelen. Daarnaast had het Hoofdbestuur de handen op elkaar gekregen om
in 1929 het herstel van de paus in zijn wereldlijke macht te vieren en tien jaar later
het twaalfde eeuwfeest van St. Willibrord
te Utrecht. Wegens de heersende oorlogsdreiging kon to en het standbeeld van deze
heilige niet worden onthuld. Dit werd alsnog gedaan op 7 november 1947/ hetgeen
tegelijk het sluitstuk vormde van de Nederlandse Katholiekendagen.
Het is duidelijk dat de Nederlandse Katholiekendagen minder aandacht trokken
dan eerder de diocesane. Dit kwam enerzijds door het halfslachtige beleid, anderzijds doordat het bestuur van de Katholiekendagen de veranderende tijdsgeest niet
doorvoerde in zijn beleid. 'Het beeld dat de
auteurs van In vrijheid herboren [ ... J over
de landelijke, Nederlandse Katholiekendagen hebben opgeroepen is in de kern juist
gebleken. De nationale Katholiekendagen
[de landelijke en diocesane] hebben weinig bijgedragen aan de ontplooiing van de
geestelijke kracht van het katholicisme in
Nederland. De hierarchie kon haar omnivalente beleid niet voegen naar de ontwikkelingen van de kennis, de kunde en de gerechte vrije keuze en verantwoordelijkheid
van de katholieken zelf in een steeds vrijer
en pluriformer samenleving'," Dat er ten
tijde van het Interbellum ook hele andere
ontwikkelingen gaande waren binnen het
Nederlandse 'Rijke Roomse leven' blijkt uit
de dissertatie Heilig moeten. Radicaal-katholiek en retro-modern in de jaren twintig
en dertigvan Marjet Derks."
Twee katholieke vrouwengezelschappen
De historica Derks begint met het 'gangbare' beeld van het Interbellum in Nederland
aan het wankelen te brengen. Dat onze
samenleving tussen 1918 en 1940 een nog
overwegend traditionele agrarische maatschappij was, waar moderniteit, jeugdcultuur en massavermaak niet bestonden,
bestrijdt zij ten stelligste. Maar ook de
spreekwoordelijke katholieke 'zuil' en daar-
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van afgeleide begrippen houdt zij opnieuw
tegen het licht. Er bestond geen katholiek
monolithisch blok waarbinnen alle deeltjes
richting Rome waren gestapeld. Derks pleit
er daarom ook voor om niet over 'de katholieken' te spreken, maar over 'katholieken',
een begrip in meervoud.
De verheldering van deze termen vormen slechts het opstapje naar het eigenlijke onderzoek; een beschrijving van twee
karakteristieke katholieke vrouwengezelschappen en hun al even opmerkelijke
stichter, Jacques van Ginneken S.J. (18771945). En dit is in meerdere opzichten bijzonder. Ten eerste omdat we hier te maken
hebben met twee vrouwengezelschappen,
de Vrouwen van Bethanie en de Vrouwen
van Nazareth, die in een door mannen
gedomineerde maatschappij een unieke
positie wisten te veroveren als 'andere katholieken'. Dit begrip, ontleend aan een artikel van de historicus Paul Luykx, slaat op
de kritische katholieken die de moderniteit
trachtten te integreren in hun geloof en
hun gedachtegoed. Derks verwoordt het als
voigt: 'Binnen het hierarchische, klerikale
en patriarchale katholicisme van die tijd
was het een nieuwe weg, die tientallen jonge vrouwen insloegen. Hierdoor ontstond
de op het oog paradoxale situatie dat het
viriele katholicisme in het Interbellum in
feite voor een deel werd belichaamd door
een idealistische beweging van 'vrouwelijke katholieke jongeren' die zich bewogen
op het spanningsvolle gebied van traditie
en moderniteit'.'?
Ten tweede omdat hier sprake is van
een vorm van religieus fundamentalisme
in de vorm van radicaal-katholicisme, tot
uitdrukking gebracht in de titel 'Heilig
moeten'. De vrouwelijke religieuze lekenbewegingen streefden op een actieve manier en met moderne rniddelen, naar een
geidealiseerde katholieke samenieving (en
identiteit), zoals zij dachten dat die in de
Middeleeuwen zou zijn geweest. De paradox van de moderniteit en het teruggrijpen
naar het verleden wordt door Derks getypeerd als 'retro-moderniteit'.
'Gods verwende kind'
Een betere titel kon er niet worden gegeven aan het hoofdstuk dat een biografische
schets geeft van Jacques van Ginneken. Het
waren zijn eigen woorden waarmee hij zichzelf op zijn zestigste verjaardag omschreef.
Hij was hoogleraar Nederlandse taal- en
letterkunde aan de in 1923 opgerichte Ka-
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tholieke Universiteit Nijmegen, veelschrijver, maar ook eigenzinnig, met tomeloze
ideeen en vol van zichzelf. Er waren mensen die hem aanbaden, maar waarschijnlijk
waren er meer die een hekel aan hem hadden. Daarbij denk ik op de eerste plaats aan
zijn medebekeerder en collega in de wetenschap, Gerard Brom. Het is schrijnend om
te lezen hoe deze wrok gestalte kreeg in
het door hem uitgesproken 'in memoriam'
bij gelegenheid van het overlijden van Van
Ginneken in 1945. In niet mis te verstane
woorden kwalificeerde Brom de jezuiet als
'humorloos, een alleenheerser, ijdel en een
geboren solist','
Van Ginneken zag de dingen graag groot
en een van die dingen was zijn bekeringswerk, dat in 1919 werd 'verankerd' in het
Cornite tot Bekering van Nederland, waarin
ook Brom participeerde. Het scala aan activiteiten was eindeloos: conferenties voor
niet-katholieken,
retraites voor geloofsverdieping, bedevaarten, gebedsacties etc.
'Iuist omdat hij [Van Cinneken] geen kamergeleerde was die droge apologetische
verhandelingen
hield, maar een vurig en
theatraal voordrachtskunstenaar,
wist Van
Ginneken zoekende
niet-katholieken
te
boeien en te raken. Op zijn beurt verkeerde
hij 'met zijn sterk ontwikkelde pathos graag
onder kunstenaars en zag hij met genoegen
dat ettelijke van hen zich in deze jaren tot
het katholicisme
bekeerden'," Enkele van
hen komen aan bod in de later nog te bespreken publicatie van Luykx.
Het was in de ogen van Van Ginneken
een gemis dat er voor het bekeringswerk
in de intellectuele
en klerikale milieu's
waarin hij zich ophield, zo weinig oog was
voor de vrouwelijke participatie daarin. In
de ogen van de jezuiet konden vrouwen het
lijden veel beter verdragen dan mannen
en zich daardoor ook 'radicaler' opstellen
in het bekeren van andersdenkenden.
Van
Ginneken koppelde deze visie en zijn beoogde bekeringswerk aan twee vrouwengezelschappen, die aldus een eigen status van
lekenapostolaat
verwierven. Dit mag bijzander heten omdat de heersende opvatting in die tijd luidde dat het lekenapostolaat, in de vorm van Katholieke Actie, altijd
onder leiding van een parochiegeestelijke
georganiseerd diende te worden.
Het eerste vrouwengezelschap
dat Van
Ginneken, samen met iemand anders, in
1919 stichtte was dat van de Vrouwen van
Bethanie. De jonge vrouwen werden geworven uit maatschappelijke en welgestelde milieu's. Het was hierbij opvallend dat
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veel hoog opgeleide (katholieke) vrouwen
zich tot het gezelschap aangetrokken voelden. Een van hun belangrijkste taken was
om arme kinderen en gezinnen op velerlei
manieren te ondersteunen, met het uiteindelijke doel om bekeerlingen tot de katholieke kerk te kunnen bijschrijven. De dames
verrichtten huisbezoeken maar zij hadden
daarnaast ook zogenoemde
catechumenaatshuizen (vier in totaal) waar werk werd
ontplooid. De 'club' begon in 1919, met Van
Ginneken als hun onbetwiste 'geestelijke
leidsman',
uitdrukkelijk
als lekengezelschap, maar door toenemende klerikale
inmenging kon deze koers niet worden volgehouden. Daar kwam nog bij dat de door
Van Ginneken gemitieerde boetepraktijk
van het gezelschap excessieve vormen begon aan te nemen. In 1923 mocht de jezuiet geen contact meer hebben met de Vrouwen van Bethanie en de daarop volgende
periode, van 1924 tot 1932, werd getracht
het gezelschap een canonieke status te geven. Aan het einde van die periode kon zij
worden bijgeschreven als een volwaardige
vrouwelijke
religieuze
congregatie.
Van
Ginneken was not amused.

De Vrouwen van Nazareth
In 1921 had hij echter een tweede lekengezelschap opgericht: de Vrouwen van
Nazareth. De oorspronkelijke opzet was
dat deze jonge dames de door de Vrouwen
van Bethanie pas bekeerde jeugd geestelijk verder op weg dienden te help en. 'De
beYnvloeding van de meisjes door de Vrouwen van Nazareth zou moeten verlopen via
catechumenaten: woon- en werkplaatsen
die gevestigd waren op hun eigen terrein','"
Daarnaast waren de vrouwelijke leken voor
een belangrijk deel werkzaam in het bedrijfsapostolaat, dat was toegespitst op de
fabrieksmeisjes. Ook zetten zij zich in voor
retraites voor niet-katholieken. De eerste
jaren waren niet gemakkelijk: concurrentie
met de Vrouwen van Bethanie, geldzorgen
en wantrouwen van de geestelijke autoriteiten, het waren immers 'zusters zonder
habijt'," kostte het gezelschap bijna de kop.
Vanaf 1926 ging het gestaag beter, niet in
de laatste plaats doordat enkele bevlogen
vrouwelijke studentes, afkomstig van de
Katholieke Universiteit Nijmegen, de gelederen kwamen versterken. Ook met deze
nieuwe aanwas dacht de 'geestelijk vader'
graag in superlatieven. Als de Vrouwen van
Nazareth de Nederlandse jeugd bekeerd
hadden, dan zou men de vleugels moeten
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uitslaan en zich gaan concentreren op de
heidenen in Nederlands-Indie, Japan, Brazilie en andere niet -westerse landen. Dat dit
niet helemaal onrealistisch was getuige het
feit dat er in 1929 inderdaad enkele Vrouwen van Nazareth naar Java zijn vertrokken
om daar te gaan help en in de missie, echter
maar voor korte duur.
Derks signaleert een omissie in de (wetenschappelijke)
geschiedschrijving
als
het aankomt op de Vrouwen van Nazareth.
Zij wijdt dit, paradoxaal genoeg, voor een
belangrijk deel aan een van de succesvolIe nevenactiviteiten van de vrouwen: de
Graalbeweging. Deze religieuze beweging
zou uitgroeien tot de grootste vooroorlogse
meisjesbeweging van Nederland, al waren
niet aile katholieken hier even enthousiast
over. De beweging zou te opvallend en te
expressief zijn, kenmerken die niet hoorden bij het bekeringswerk en zeker niet bij
een vrouwelijke vereniging.Derks typeert
vooral de 'fierheid' van de club en hun confronterende houding ten opzichte van de
mannelijke (seculiere) geestelijkheid.
Toch was het een hoge geestelijke, namelijk de bisschop van Haarlem, Johannes Aengenent (1873-1935) die aan de basis stond
van deze beweging. Hij wist de Vrouwen van
Nazareth zover te krijgen dat zij hun andere
apostolaatswerken (tijdelijk) staakten en
zich gingen inzetten voor het katholieke
meisjeswerk in het Haarlemse diocees. In
1928 werd hij de directeur van de Graalbeweging, zonder overigens te weten dat Van
Ginneken op de achtergrond invloed bleef
uitoefenen. Derks weet aannemelijk te
maken dat de oorspronkelijke doelstelling
van de Vrouwen van Nazareth, namelijk de
wereldbekering, als gevolg van de invloed
van Van Ginneken, eigenlijk nooit naar de
achtergrond is verdwenen. De continuiteit
van de Vrouwen van Nazareth in de Graalbeweging stond daarbij voorop.
Een combinatie van factoren leidden
uiteindelijk tot de ondergang van de Graalbeweging. Haar confronterende opstelling
ten opzichte van de kerkelijke hierarchie was
daar een van. Een tweede was het overlijden
in 1935 van haar bescherrnheer bisschop Aengenent. Maar ook de opkomst van het nationaal-socialisme in Duitsland, met zijn vergelijkbare op symboliek en uiterlijk vertoon
gerichte jeugdbewegingen, deed de Graalbeweging geen goed. Als laatste oorzaak voor
haar teloorgang wijst Derks op de kerkelijke
centralisatiepolitiek, waarmee Rome trachtte
dit soort verenigingen onder de paraplu van
de Katholieke Aetie te brengen.
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Een uniek fenomeent
Om de beide vrouwengezelschappen in
een bredere context te plaatsen en om na te
gaan of we hier te maken hebben met een
uniek fenomeen, vergelijkt Derks de vrouwengezelschappen met drie andere katholieke lekengezelschappen: De Kruisvaarders
van Sint Jan, de Vereniging van Catechisten van de Eucharistische Kruistocht en de
Sleutelbos. De Petrus Kanis Kerels, in 1922
omgedoopt in de Kruisvaarders van Sint Jan,
waren in 1920 gesticht door, hoe kan het ook
anders, Jacques van Ginneken. Zij streefden een vergelijkbaar doel na als de Vrouwen van Nazareth, maar dan gericht op de
jongens die een praktisch vak wilden leren.
Daarvoor richtten zij vakcatechumenaten
op, waar leerlingen werden ondergebracht
om praktijkkennis te verwerven en uiteraard een godsdienstige vorming kregen.
Alhoewel de Kruisvaders door dezelfde man
waren gesticht versehilden zij toch in belangrijke mate van de Vrouwengezelschappen. Zo waren zij geen elitegezelschap, waren de mannelijke leden (bijgevolg) minder
hoog opgeleid en bleef de club ook aanrnerkelijk kleiner. Derks geeft voor dit laatste als
verklaring dat de mannelijke leden meer
(door)groeimogelijkheden hadden in de
maatschappij. Ten slotte moet er nog op gewezen worden dat de leden minder 'radicale' katholieken waren. 'Voor hen was het niet
zozeer een zaak van heilig moeten, veeleer
een kwestie van aards uitproberen',"
De Vereniging van Catechisten van de
Eucharistische Kruistocht leek misschien
nog het meest op de door Van Ginneken
opgeriehte Vrouwengezelschappen, hoewel
deze vereniging door iemand anders was
opgericht. Mgr. Frans Frencken, oprichter
van de vereniging, had eveneens het ideaal
voor ogen om fabrieksmeisjes en kinderen
van lagere komaf een goede godsdienstige
basis mee te geven voor hun verdere leven.
De Vereniging van Catechisten verschilde
echter van de vrouwengezelschappen
doordat bij hen een cultuur van lijden en
strijden afwezig was. lets dergeJijks ontbrak
ook bij de Sleutelbos, een verbond van afgestudeerde vrouwelijke katholieken, die
vanwege het ontbreken van een officiele
bisschoppelijke goedkeuring, misschien
wei de minste overeenkomsten vertoonde
met de andere lekengezelschappen. De
Sleutelbos was vooreerst in het leven geroepen om op te komen voor de belangen van
de toen nog kleine groep van ongehuwde
zelfstandige (katholieke) vrouwen.
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Het pleidooi van Derks om bij 'andere
katholieken'
tijdens het Interbellum niet
mete en te focussen op katholieken die het
met de geloofsregels niet zo nauw namen,
maar ook deze 'radicale katholieken', die
door middel van moderne technieken het
katholicisme juist wilden revitaliseren, in
ogenschouw te nemen, is overtuigend. In
het verlengde hiervan pleit zij dan ook voor
'katholieke culturen in meervoud'," Dat

daarbij vrouwen gedurende enkele jaren
een zo prominente rol wisten te spelen aan
de hand van de genoemde gezelschappen,
doet haar dan ook besluiten om in de geschiedschrijving over het Nederlandse katholicisme de katholieke herlevingsbeweging, die traditioneel in de jaren 1920 wordt
gepositioneerd, naar voren te schuiven, en
deze aldus te laten beginnen in 1919, met
de oprichting van de Vrouwen van Bethanie,
Een bekeringsgolf
Het begrip 'andere katholieken' dat in de
dissertatie van Derks een prominente rol
speelt, werd voor het eerst gebruikt door
Paul Luykx." Hij plaatste kritische kanttekeningen bij de gangbare verzuilingsthese
aangaande de katholieke zuil. In zijn visie
werd de katholieke zuil in de periode van
de verzuiling (ca. 1920-1960) van de top
tot de basis, eerder gekenmerkt door een
veelheid aan meningen en visies die niet
zelden conflicterend waren.Ondanks, of
misschien juist dankzij, deze diversiteit
had het katholicisme in Nederland ook
een zekere aantrekkingskracht op niet-katholieken. Tussen ca. 1880 en 1960 kan er
zelfs gesproken worden van een heuse bekeringsgolf. Het is deze groep die Luykx in
zijn meest recente boek, 'Daer is nag poezie,
nag kleur, nag tuarmte'. Katholieken bekeerlingen en moderniteit in Nederland, 1880196018 centraal stelt. In zijn inleiding werkt
hij het begrip 'bekering' verder uit en wijst
hij daarnaast op het begrip 'katholiseren',
hetgeen zoveel betekent als 'flirten' met de
katholieke kerk, maar de daadwerkelijke
overgang (bekering) niet voltrekken. Ook
stipt hij de opvallende afwezigheid van publicaties op het gebied van bekeringswerk
binnen het Nederlandse katholicisme in de
19de en 20"e eeuw aan. Internationaal is de
markt gelukkig beter bedeeld, met name in
Engeland, Frankrijk maar ook in de Scandinavische landen en in mindere mate
Duitsland. De publica tie van Luykx wil dit
hiaat in Nederland deels opvullen maar
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daarnaast ook het bekeringsonderzoek een
stap verder brengen. Naast de literaire figuren, die in het internationale bekeringsonderzoek vaak centraal staan, besteedt
de auteur in zijn bundel nadrukkelijk aandacht aan andere groepen binnen de sociaal-culturele elite, als schilders, architecten
en 'politiek geengageerden, die zich tot het
katholicisme hebben bekeerd. Daarnaast
tracht hij een eerste aanzet te geven om de
(kwantitatieve) omvang van de bekeringsgolf in kaart te brengen.
De afbakening in tijd (1880-1960) valt
min of meer samen met de periode van
de modernisering van Nederland, en het
is dan ook de anti-moderne houding van
de katholieke kerk die juist deze kerk zo
aantrekkelijk maakt voor sommige mensen. Het eindpunt 1960 is daarnaast ook
begrijpelijk omdat enkele jaren later het
Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965)begon, waarmee een eerste poging werd gedaan om de kerk bij de tijd te brengen en
aldus een handreiking te doen naar de moderniteit. Het aantal mens en dat in de genoemde periode overging tot de katholieke
kerk maar totaal geen anti-modernistische
gevoelens koesterde, was op een hand te
tellen. Aan de hand van vier werkterreinen
(iiteratuur, schilderkunst en architectuur,
politiek en samenieving en wetenschap
en publicistiek), worden de verschillende
bekeerlingen besproken. Het grote voordeel van deze niet chronologische, maar
thematische aanpak is dat de maatschappelijke context van de betrokkenen meer
op de voorgrond treedt. Bij de biografische
gegevens (geboorte- en sterfjaar) vermeldt
Luykx eveneens het jaar van de bekering,
welke tot uitdrukking komt in de doop.
Bekeerlingen uit de literatuur en de
schilderkunst
'Traditioneel' begint de auteur met een
beschrijving van conuersiones die zich verdienstelijk hebben gemaakt in de literaire
wereld. De belangrijkste is ongetwijfeld
Frederik van Eeden. Over zijn overgang tot
de katholieke kerk heeft deze schrijver altijd weinig losgelaten. Vandaar dat Luykx
het merendeel dat hij over de voorman
van de Tachtigers verhaald ontleend aan
zijn biografen. Hij noemt een viertal kenmerken, die ook deels in zijn romans zijn
terug te vinden, en die zijn bekering begrijpelijk maken. De natuurverheerlijking en
zijn drievoudige afkeer van de bourgeoisie
(waar hij zelf deel van uitmaakte), de mo-
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Een dubbelportret van
een kunstenaar en een
geleerde. De man met
de witte baard is de bekeerling en kunstenaar
Jan Toorop. De andere
is Jacques van Ginneken S.J. Deze illustratie
werd door Toorop speciaal vervaardigd voor
Van Ginnekens publicatie Credo in Unam
Sanctam. Voordrachten
over het katholicisme
voor niet-katholieken
uit 1927.

zakelijke en wetenschappelijke oplossingen weerspiegelen','? Weer die verbondenheid van katholicisme en romantiek. Enkele andere literatoren die in dit hoofdstuk
nog de revue passeren zijn de letterkundige
en kunstcritica Maria Viola, de journalist
en literair criticus Henri Borel, de Zeeuwse
dichter J.C. van Schagen, Pieter van der
Meer de Walcheren, die na het overlijden
van zijn vrouw zelfs nog priester zou worden, en de streekromanschrijver Herman
de Man. Afkeer van zowel het modernisme
als de nieuwe wetenschappen, verlangen
naar de natuur en de, op de katholieke Middeleeuwen geente, agrarische samenleving
en de hang naar het mystieke-esthetische
zijn factoren die de hierboven opgesomde
schrijvers en dichters in meer of mindere
mate hebben bewogen zich aan te sluiten
bij de Moederkerk.
derne wetenschappen en de geinstitutiDe kunstenaars Jan Toorop en Jan Verkaonaliseerde godsdienst (met de nadruk de, twee voormannen van het symbolisme,
op het institutionele). De band tussen de traden respectievelijk in 1905 en 1892 tot de
kerk van Rome toe. Luykx beschouwt hun
romantiek, die Luykx al eerder aanstipte,
het katholicisme en het anti-modernisme
symbolistische jaren als een doorgangsfase
lijken haast gepersonifieerd in Frederik van tot het katholicisme." Dit is ook wei enigsEeden. Toch zou hettot 1922 duren alvorens zins te verklaren want in deze cultuurhij zich bekeerde. Van Eeden's levenslange stroming lag een sterke orientatie van de
problematische houding ten opzichte van kunstenaar tot het 'geestelijke' besloten en
het 'seksuele' kwam tot uiting in zijn ide- nam men bijgevolg afstand van het matealistische visie op een reine samenieving,
rialisme. Jan Verkade trad na zijn bekering
waarin de vrouw een prominente, maar in bij de benedictijnen in Beuron (Zuidniet publieke, functie diende te vervullen Duitsland). Net als Pieter van der Meer de
en waarbij zij een belangrijke rol zou spe- Walcheren, zouden ook Jan Verkade en de
len in de opbouw van een nieuwe moraal. kunstfilosoof van de Nieuwe Kring, Pieter
Talma, na hun bekering intreden bij de
Hoe anders was deze, enigszins dubbelzinnige, visie van Van Eeden in vergelijking benedictijnen. Een dergelijke keuze is niet
tot die van Van Ginneken op de publieke helemaal vreemd; bekeerlingen waren vaak
functie van de vrouw! De kern echter, de geestelijk zoekenden en uitgerekend in een
vrouw als draagster van het zuivere en het klooster konden zij zich hier volledig aan
hogere, hadden zij gemeen, de uitwerking wijden. De eenvoud, het anti-rnodernisme
in een op de maatschappij gericht ideaal en de discipline binnen de kloostermuren
verschilde echter hemelsbreed. Toch was zullen ongetwijfeld in deze 'dubbele' bekehet Van Ginneken die een belangrijke rol ring hebben meegespeeld.
speelde bij de bekering van Van Eeden, we
Jan Toorop is miss chien wei een van de
zien ze dan ook gebroederlijk naast elkaar bekendste bekeerlingen uit de 20"e eeuw.
lopen op een foto, opgenomen in beide pu- Over de motieven van zijn bekering doen
nogal wat verhalen de ronde: van invloed
blicaties van Derks en Luykx.
Dat een bekering geen definitieve stap van zijn vrouw, tot financiele en economische motieven. Luykx houdt het erop dat
hoefde te betekenen getuigt de letterkundige en directeur van het Rijksbureau voor de Toorops bekering uit overtuiging tot stand
Monumentenzorg Jan Kalf (1873-1954), die is gekomen, waarbij hij een grote rol zag
rond 1897 werd gedoopt in de katholieke weggelegd voor B.C. van Straelen, een aukerk maar deze in 1909 alweer vaarwel zei.
toritaire en conservatieve pastoor uit KatWaarom hij deconverteerde is onduidelijk, wijk. Het is jammer dat Luykx niet meer
maar het is 'opvallend dat de opvattingen
boven water heeft weten te krijgen over de
uit zijn beroepspraktijk van 'monumentenechte drijfveren van Toorop's overgang. Gezorger' in de jaren na zijn deconversie af- rard Brom ziet na de bekering van de kunkeer van (neo)romantiek en voorkeur voor stenaar ook zijn artistieke waarde groeien.
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In zijn 'katholieke' periode, ruwweg van
1908 tot 1928, vervaardigde Toorop hoofdzakelijk religieuze afbeeldingen en portretten van geestelijken, waaronder die van
Jacques van Ginneken.
Bekeerlingen
politiek

uit de architectuur

en de

is= eeuw was de neogotiek, met
vooraan Pierre Cuypers, min of meer vereenzelvigd geraakt met het katholicisme.
Aan het begin van de 20510 eeuw had de Amsterdamse School furore gemaakt, met als
gevolg dat de neostijlen op de achtergrond
waren geraakt. Medio jaren 1920 kwam er
een nieuwe bouwstijl op, het traditionalisme (ook wei aangeduid als Delftse school),
dat voornamelijk wilde voortbouwen op de
oude stijlen maar wei op een nieuwe manier. M.J. Grandpre Moliere (1883-1972) en
A.J. Kropholler (1881-1973) waren hier de
'dragende zuilen' van. Ook bij hen kan er
een overeenkomst worden gezien in hun
'traditionalistische' architectuuropvattingen en hun conversio: beide waren in wezen anti-rnodernistisch.
Naast 'schepp en de' kunstenaars waren
er 66k enkele kunsthistorici en kunstcritici
die zich bekeerden tot het katholicisme.
Zo was de kunsthistorica Etha Fles (18571948) in 1919 voor een langere periode naar
Rome getrokken, waar de christelijke kunst
haar diep had geraakt. Ook de omgang met
de Nederlander Rudolf van Oppenraay SJ.
(1856-1936), de assistent van de generale
overste van de jezuieten, had zijn sporen
nagelaten en in 1925 liet Fles zich dopen."
Net als Toorop had zij overigens een bijzondere bewondering voor Mussolini en zijn
fascistische beweging aan de dag gelegd en
koesterde zij een diep wantrouwen tegen
de liberale democratie die, in haar ogen,
niet bij machte was het communis me buiten de deur te houden.
Maar hoe stond het eigenlijk met politieke bekeerlingen? Geruchtmakend is de
bekering van H.P. Marchant, die minister
van Onderwijs was in het tweede kabinetColijn. Het land stond enkele dagen op zijn
kop en zijn eigen partij, de Vrijzinnig-Democratische Bond, schreeuwde moord en
brand. Luykx ziet voor zijn bekering een
belangrijke rol weggelegd in de zekerheid
die de katholieke kerk Marchant verschafte,
rneer dan zijn liberaal-politieke idealen, in
een tijd dat het communisme en het nationaal-socialisme als de anti-religieuze stromingen de religieuze waarden steeds meer
In de
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ondergroeven. Marchant werd warm onthaald door de katholieken en ook 'ingezet'.
Bijna haaks op deze bekering lijken wei
de bekeringen te staan van Henriette Hoogeveen en Sophie van Leer. Beiden waren
aan het begin van de 20510 eeuw politiek actief geworden. Hoogeveen verdiepte zich
in het anarchisme en Van Leer had zich
laten meevoeren door linkse revolutionaire
ideeen die rond het einde van de Eerste
Wereldoorlog in Duitsland de kop hadden
opgestoken. Maar ook deze bekeringen
verschillen onderling weer van elkaar in
achtergronden, motieven en reikwijdte.
Het lijkt een typisch kenmerk van het verschijnsel bekering: gemeenschappelijke
kenmerken of (externe) invloeden als overeenkomsten in het bekeringsproces van
verschillende personen zijn meestal wei
aan te wijzen, maar zodra 'diepere' lagen,
met name psychologische en persoonlijke,
worden bestudeerd blijkt hoe groot de verschillen zijn.
De afkeer van zowel de vrije liefde in de
anarchistische kringen als hun grote voorkeur voor het individualisme, de den Hoogeveen uiteindelijk besluiten om toe te
treden tot de katholieke kerk, die uiteraard
het tegenovergestelde van het anarchisme
beoogde. De conversio van Van Leer zou
opgevat kunnen worden als een 'beloftebekeering'. Toen zij in 1919 gevangen werd
genomen wegens haar betrokkenheid bij
revolutionaire acties in Mimchen, deed
zij een belofte aan God. Als zij hier levend
uit zou komen dan zou zij het bestaan van
Hem erkennen en haar leven aan Hem opdragen. 'Daarmee ruilt de onstuimige en
ook wei een beetje onberekenbare bekeerlinge haar radicaal-artistieke en later radicaal-politieke protest tegen de bestaande
culturele en maatschappelijke orde in voor
een even radicaal-religieus, katholiek engagement.':" Mag het een verwondering
heten dat zij, als radicale katholiek, (kortstondig) toetrad tot de Vrouwen van Bethanie? Derks formuleerde het als volgt: 'Wat
voor de buitenwereld gold als een radicale
en waanzinnige stap, was feitelijk een psychologisch plausibele overgang, namelijk
haar aansluiting bij het gezelschap van de
Vrouwen van Bethanie',"
Wetenschappers en publicisten op weg
naarRome
Het laatste deelgebied dat door Luykx
wordt behandeld, is dat van de 'wetenschap en publicistiek'. Om een helder beeld
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te krijgen, zo stelt de auteur, van de drijfveren
en de externe factoren die een wetenschapper he eft do en besluiten om zich te bekeren,
dient de onderzoeker zich ook te verdiepen
in zijn wetenschapsgebied.
Dit was bij uitstek van toepassing op E van Buytendijk, die
naam heeft gemaakt binnen de medische
antropologie en de fenomenologische
psychologie. Beide stromingen waren in zekere
zin anti-modern te noemen, in zoverre ze
zich afzetten tegen de 'nieuwe' natuurwetenschappelijke ontwikkelingen die de mens
tot een object leken te reduceren. Levensbeschouwelijke
elementen
traden daarbij,
zeker in de medische antropologie, sterk op
de voorgrond en in 1937 had Buytendijk dan

ook de weg naar Rome weten te vinden.
Enkele jaren geleden publiceerde Luykx
een omvangrijke biografie van Cornelia de
Vogel (1905-1944).24 Deze bekeerling was
in haar jaren uitgegroeid tot een autoriteit
van de antieke filosofie, in het bijzonder
het (neo)platonisme. Ondanks dat Luykx
in deze biografie op zoek gaat naar de psychologische factoren die een rol hebben
gespeeld bij De Vogels bekering, behandelt
hij deze hier niet omdat het anders scheve
vergelijkingen zou opleveren met de anderen. Haar Newman-publicatie (1939), maar
vooral haar Ecclesia Catholica (1946), leggen
getuigenis afvan haar religieuze zoektocht.
In het eerste boek ging zij op zoek naar de
verschillen tussen Rome en de Reformatie
en hoe die door Newman werden geduid,
de rechtvaardigheidsleer speelde hierin
een prominente rol. In de tweede publicatie toetste zij de katholieke opvattingen
uit haar eigen tijd aan de theologie zoals de
Kerkvaders die hadden vormgegeven, om
vervolgens te worden vergeleken met de
Schrift. Op het eerste gezicht mag deze 'wetenschappelijk-religieuze excursie' ver van
haar oorspronkelijke wetenschapsgebied
afliggen, maar dat is toch niet helemaal
het geval als men haar filosofische ideeen,
met name het (neo)platonisme, hierbij in
ogenschouw neemt. Een filosofisch- wetenschappelijke onderbouwing van het katholieke geloof via de Griekse filosofie was
wat zij, in navolging van vele Middeleeuwse
voorgangers, voor ogen stond.
Het laatste hoofdstuk is uitermate interessant omdat het de voorafgaande bekeringen (uit de 'elite') in een grotere context
plaats. Uit de statistische analyse van de
bekeerlingengolf, over de periode 18541954, die Luykx heeft onderzocht voor de
bisdommen Haarlem en Utrecht komt naar
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voren dat ruwweg 75% van de bekeringen in
verband is de brengen met gemengde huwelijken, mensen die katholiek worden om
te kunnen trouwen. Hieruit voigt dus dat
slechts 25% overging tot de katholieke kerk
op basis van 'echte' religieuze motieven. In
de jaren dertig ligt dit laatste percentage
rond de 29%. Het is de periode van het Rijkse
Roomse leven, met haar mass ale Katholieken dagen, de bekeringsbewegingen van Van
Ginneken C.S. en andere publieke katholieke
activiteiten, al lijkt Luykx de invloed van
het (georganiseerde) actieve bekeringswerk
op de bekeerlingengolf zeker niet te willen
overschatten. Anti-modernistische gevoelens, hoe divers ook, zullen hierbij mogelijk
een grotere rol hebben gespeeld.
Conclusie
AIle drie de publicaties geven op hun eigen manier een beeld van het Nederlandse
katholicisme in de eerste helft van de 20"·
eeuw. De kern van deze studies lijkt de omgang met de moderniteit te zijn. De Katholiekendagen gaven niet alleen een vertoning
van eenheid, maar waren met de Katholieke
Actie ook een manier om moderne en ongelovige strorningen als het communisme
en het nationaal-socialisme te bestrijden.
Daarnaast werden traditionele waarden gepropageerd. De Vrouwen van Nazareth en
van Bethanie zochten met hun 'geestelijk
leidsman'Van Ginneken hele andere manieren om zich tegen de 'moderne tijd' te
weren. Enerzijds waren zij als vrouwelijke
lekengezelschappen al een modern verschijnsel, anderzijds trachtten zij juist door
een actieve vorm van apostolaatswerk, met
moderne middelen, uitwassen van diezelfde
moderne tijd (hoofdzakelijk het ongeloof)
te bestrijden. Ten slotte hadden de talloze
bekeerlingen tot de Moederkerk veelal met
elkaar gemeen dat zij anti-modernistische
gevoelens koesterden en dat zij ontzag hadden voor de traditie en het gezag van de katholieke kerk. Katholieken en moderniteit
waren twee tegenpolen bij uitstek.
-H.J. van Xanten, 'Katholieken, wat zijt Gij
toch een wonderlijk volki'. De Katholiekendagen in Nederland 1899-1940. Nijmegen
[Uitgeverij Valkhof Pers] 2007 - 1130 p.
- ISBN 978-90-5625-248-9 - € 45.
-Marjet Derks, Heilig moeten. Radicaal-katholiek en retro-modern in de jaren tuiintig
en dertig. Hilversum [Uitgeverij Verloren]
2007 - 432 p. -ISBN 978-90-6550-982-6
€34.
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- Paul Luykx, 'Daer is nag poezie, nag kleur,

nag uiarmte; Katholieken bekeerlingen en
modemiteit in Nederland, 1880-1960. Hilversum [Uitgeverij Verlorenl 2007 - 378 p.
-ISBN 978-90-8704-020-8 -€ 29.
Drs. Ioep van Gennip (1979) is archiuaris
bij het Archief van de Nederlandse jezuieten
(Nijmegen), daarnaast is hi] als junioronderzaeker verbanden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij bereidt mamenteel
een proefschrift uoor over bekeringsuierk
van de Nederlandse jezuieten in de zeventiende eeuw.
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H.J. vanXanten, 'Katholieken, watzijtGij toch een
wonderlijk volk!'. De Katholiekendagen in Nederland 1899-1940 (Hilversum, 2007).
z L.J. Rogier en N. de Rooy, In vrijheid herboren.
Katholiek Nederland 1853-1953 Cs-Gravenhage,
1953).
a Van Xanten, 'Katholieken,
wat zijt Gij toch een
wonderlijk yolk!', 971.
, Walter Goddijn, Jan Jacobs en Gerard van Tillo,
Tot vrijheid geroepen. Katholieken in Nederland:
1946-2000 (Baarn, 1999).
, Van Xanten, 'Katholieken, wat zijt Gij toch een
wonderlijk volk!', 27.
s Het beeld, van de kunstenaar Albert Termote,
staat nog steeds op het Ianskerkhof te Utrecht.
r
Van Xanten, 'Katholieken,
wat zijt Gij toch een
wonderlijk yolk!', 982.
, Marjet Derks, Heilig moeten. Radicaal-katholiek
en retro-modern in de jaren twintig en dertig (Hilversum, 2007).
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Derks, Heilig moeten, 208.
Derks, Heilig moeten, 345.
Derks, Heilig moeten, 402.
Paul Luykx, 'Andere katholleken, 1920-1960',
in
Iaarboek voor het Katholiek Documentatie Centrum 16 (1986), 52-84. De bijdrage werd later ook
nog
opgenomen in de bundel Andere katholieken:
opstellen over Nederlandse katholieken in de
twintigste eeuw (Nijmegen, 2000) van dezelfde
auteur.
In 2007 uitgegeven bij Verloren in Hilversum.
Luykx, 'Daer is nog poezie, nog kleur, nog warmte',
57.
Luykx, 'Daer is nog poezie, nog kleur, nog warrnte',
115.
Ook van Oppenraay had zich verdiept in de omgang met 'andersdenkenden', In het begin van de
20ste eeuw verscheen van zijn hand Apologie van
het Christendom (Nijmegen). Deze uitgave zou
tussen 1900 en 1935 maar liefst zeven herdrukken
beleven
Luykx, 'Daer is nog poezie, nog kleur, nog warrnte',
199.
Derks, Heilig rnoeten, 73. Zowel Derks als Luykx
baseren zich aangaande Sophie van Leer sterk
op de, overigens uitstekende, biografie van Marcel Poorthuis en Theo Salem ink getiteld Op zoek
naar de blauwe ruiter: Sophie van Leer: een leven
tussen avant-garde, jodendom en christendom
(1892-1953) (Nijrnegen, 2000).
Paul Luykx, Cornelia de Vogel: leven en bekering
(Hilversum, 2004).

Pierre van Besouw overleden
Wij ontvingen het droeve bericht dat Pierre van Besouw op 11 februari 2008 in
Eindhoven is overleden. Pierre was VNK-lid van het eerste uur en is voor onze vereniging
van groot belang geweest. Jarenlang verzorgde hij met de voor hem kenmerkende
nauwgezetheid de ledenadministratie en de verzending van het verenigingsblad
Kerktijd en later TNK. Verslechtering van zijn gezondheid dwong hem enige jaren
geleden deze taak neer te leggen, maar hij bleef ook daarna waar mogelijk nog aan de
verenigingsactiviteiten deelnemen. Pierre, die 76 jaar is geworden, is op 15 februari
vanuit de St. Petruskerk van de Verrijzenisparochie in zijn woonplaats Boxtel naar zijn
laatste rustplaats gebracht. Bestuur en redactie wensen zijn vrouw en kinderen veel
kracht dit grote verlies te dragen.
Bestuur en redactie
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Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
in samenwerking met
Stichting Centrum voor Moderne Devotie
Stichting Thomas a Kempis - Titus Brandsma Instituut
Stichting Studie Nadere Reformatie - Nederlands Dagblad

De Oecumene van de Spiritualiteit
Moderne Devotie en Nadere Reformatie
Zwolle - zaterdag 24 mei 2008
9.00
10.00
10.10

10.55
11.40

12.00

Kerk en klooster open (kojfie/thee verkrijgbaarJ
Prof. dr. H.J. Selderhuis
Opening
Dr. G.J. van Klinken, drs. T.A. Bolhuis en dr. L. Tiesinga
De waarde van stichtelijk 1ezen. Enke1e Latijnse passages uit
Thomas a Kempis' De imitatione Christi over het spreken
Gods in ons binnenste
Prof.dr. A. de Reuver
Theodorus a Brake1, een pietistische devoot
Presentatie van eerste drie de1en van een nieuwe
boekenserie door het Nederlands Dagb1ad, waaronder een
nieuwe Nederlandse editie van De navolging van Christus
met in1eiding van A. de Reuver.
Wandeling 1angs Devotenroute (met gids)

Lunchpauze (kojfie/thee uerkrijgbaar)
13.30
14.30

15.45

Dr. U. Hascher-Burger en Vocaal Ensemble Cercamon
Muziek en haar r01 in de spiritualiteit van de Moderne
Devotie
Prof. dr. W.J. op 't Hof, dr. C.M.A. Caspers en
J.J. van Belois
Oecumene van de spiritualiteit? Overeenkomsten en
verschillen in spiritualiteit van Moderne Devotie en Nadere
Reformatie. Dubbellezing met discussie.

Sluiting

Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29, 8012 DE Zwolle
Te voet vanaf het station Zwolle: recht voor het station de Stationweg
in, aan het eind rechtsaf de Burgemeester Van Roijensingel, die
overgaat in de Assendorperstraat.
Toegang
Leden VNK € 3 - niet-1eden € 7 - ND-1ezersaanbieding € 5
Aanme1ding niet no dig. Iedereen welkom, nodigt u ook vrienden
en bekenden uit!
Meer informatie
www.vnkonline.n1- 0341-470428 (William den Boer) of 020-4234482
(Christiaan Ravensbergen)

