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Kerkgeschiedenis en religieus erfgoed 
Iohn Exalto 

E rfgoed betekent volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal "Goed dat men 
erfelijk bezit", Het uit 1917 daterende lemma tekent erbij aan: "Thans vrijwel het 
eenige gebruik". De overige vier betekenissen die het WNT aan erfgoed toekent, 

zijn variaties op de eerste betekenis. Ze zijn grotendeels inwisselbaar met het in hetzelfde 
jaar geschreven lemma over erfdeel. Er is slechts een nuance in verschi!: erfdeel kan ook 
iets toekomstigs zijn terwijl erfgoed gewoonlijk reeds in bezit is genomen. Beide lemma's 
wijzen ook op een religieuze betekenis: "Goed dat (door God) vast in het vooruitzicht is 
gesteld. Gewoonlijk in toepassing op de hemelsche zaligheid." 

De betekenisgeving van het WNT is in lijn met de Nederlandse bijbelvertalingen. "Erf 
deel" en "erfelijk bezit" komen daarin overigens veel vaker voor dan "erfgoed". De woor 
den hebben in de meeste gevallen betrekking op het aardse erfdeel dat het volk Israel be 
loofd wordt of gegeven is, en komt daarom het meest in het Oude Testament voor. Dat yolk 
wordt zelf ook een erfdeel genoemd: Gods volk is Gods erfdeel, en zal delen in het "hemels 
erfgoed". In het Oude Testament wordt dit erfgoed voorafgeschaduwd door een aards land 
van melk en honing, hoewel het hemelse perspectief soms ook doorbreekt. 
Dat is bijvoorbeeld het geval in het laatste vers van Daniel (12:l3): "Maar jij, ga het einde 

tegemoet. Ie zult te ruste gaan en aan het einde van de dagen opstaan om je bestem 
ming te bereiken" (NBV). Bij "bestemming" tekent de kanttekening van de Statenvertaling 
(1637) aan: "Te weten in het deel uwes hemelschen erfgoets/ 't weick u bereyt ende veror 
dent is/ met aile uytverkorene kinderen Godes/ na het goet welbehagen Godes." 
Afgaande op het WNT en de Nederlandse bijbelvertalingen is erfgoed dus inwisselbaar 

met erfdeel. Het was tot 1917 geen wijdverbreide term. Hoe anders is de huidige situ 
atie: erfgoed is een hoogst modisch begrip. Wie in de culturele sector fondsen wi! werven, 
dient zijn aandachtsterrein te hernoemen tot erfgoed. Archieven die met hun tijd mee 
gaan, heten nu erfgoedcentra, en de regionale cultuursector is het beste gediend met een 
erfgoedhuis. 
Bovendien heeft de term religieus erfgoed zijn intrede gedaan. Een variant daarop vormt 

hemels erfgoed, overigens in een geheel andere betekenis dan de zojuist geciteerde kant 
tekening op Daniel 12:13. De explosie van erfgoed is voor de redactie van dit tijdschrift 
aanleiding een themanummer aan Religieus Erfgoed te wijden. Een bijzondere reden is 
de uitroeping van 2008 tot Iaar van het Religieuze Erfgoed (waarover meer in de bijdrage 
van Van der Sterre). Wat kan een onderzoeker van kerk en religie met dit begrip, levert het 
nieuwe inzichten en vragen op, of is het een eenvoudige herbenoeming van het overgele 
verde reservoir aan historische bronnen? 
Hoewel dit tijdschrift zich gewoonlijk niet met "dode stenen" maar met "dode mensen" 

bezighoudt, is erfgoed dermate alomtegenwoordig dat een verkenning vanuit diverse in 
valshoeken - museum, archief, bibliotheek, documentatiecentrum, verzameld werk - de 
moeite waard is. Bovendien impliceert de huidige invulling van de term erfgoed zowel 
stenen als mensen. 

* * * 

De term hemels erfgoed is - na de Statenvertaling - opnieuw gemunt door Willem Frij 
hoff. Hij is ook de gene die zich uitvoerig bezonnen he eft op de (theoretische) implicaties 
van de erfgoedexplosie voor de cultuurgeschiedenis. Recentelijk verscheen zijn boek Dy 
namisch erfgoed (2007), waarin in krap honderd bladzijden aile uitdagingen en proble 
men van de "erfgoedisering" benoemd en afgewogen worden. 
Frijhoff wijst erop dat het begrip erfgoed een belangrijke juridische connotatie heeft. 

Het verwijst namelijk naar de overdracht van bezit binnen een groep. De traditionele op 
vatting van erfgoed binnen de cultuurgeschiedenis luidt dan ook dat erfgoed datgene is, 
wat door cultureel handel en tot stand is gebracht en voor het nageslacht bewaard dient te 
worden. Het is iets zeldzaams en kostbaars dat in zijn bestaan bedreigd wordt. 
Deze betekenisgeving hangt samen met de opkomst van het erfgoedbegrip in de jaren 
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zestig van de twintigste eeuw. De versnelde 
modernisering van de samenleving leidde 
tot de atbraak van veel nutteloos geachte 
gebouwen en ging gepaard met het af 
scheid van diverse waarden en gebruiken. 
In het kader van stads- en landschapsbe 
houd deed destijds de term erfgoed zijn 
intrede. Inmiddels dreigt een uitholling 
van het begrip aangezien de afgelopen de 
cennia zogoed als alle bronnen uit het ver 
leden zonder enig onderscheid tot erfgoed 
zijn verklaard. 

Deze impasse wil Frijhoff doorbreken 
met een nieuw, dynamisch erfgoedbegrip. 
Weliswaar moet volgens hem de wens het 
erfgoed van het veri eden te willen bewaren 

aan al het andere voorafgaan, maar niet alles wat oud en voorbij is, heeft betekenis en 
verdient de status van erfgoed. Frijhoff hanteert een instrumenteel erfgoedbegrip dat op 
de toekomst is gericht. Wat wij als erfgoed definieren, is uitdrukking van onze identiteit. 
Daarbij schuwt hij een stevige stellingname in het actuele maatschappelijke debat niet. 

Die actuele dimensie ligt in zijn definitie besloten: "Erfgoed is dat wat ons uit het ver 
leden wordt toebedeeld of aangereikt met de opdracht er iets mee te doen en het door te 
geven aan de mens en die na ons kornen." We ervaren verleden als erfgoed als we ons er in 
kunnen herkennen, als het bijdraagt aan onze identiteit - daarmee verwijst het dus naar 
de continuiteit tussen veri eden en heden. Welbegrepen erfgoed is dynamisch erfgoed: 
het wil bijdragen aan de vormgeving van de samenleving van de toekomst. Of, zoals de 
achterflap van Dynamisch erfgoed het samenvat: "Wat cultureel erfgoed is, wordt bepaald 
door ieders visie op een verleden dat als zinvol voor de toekomst wordt gezien." 

Erfgoed is geen statische categorie, maar voortdurend in verandering. Onze prioritei 
ten bepalen wat betekenisvol erfgoed is. En aangezien die prioriteiten kunnen en zullen 
veranderen, is niets overbodig en mag ook niets worden vernietigd. Het vergetene kan in 
een volgende generatie weer nieuw leven krijgen. Frijhoff pleit voor een open canon, die 
voortdurend verandert. Want in een gefossiliseerde canon blijft het verleden ook echt ver 
leden tijd. En om de toekomst, daarom moet het ons allen uiteindelijk gaan. We hebben 
een gemeenschappelijke en inclusieve Europese identiteit no dig met een bijbehorende 
selectie van erfgoed uit het verleden. Aan historici de taak om na te gaan in hoeverre deze 
identiteit historisch plausibel is. 

Schaalmodel 0:2) in 
ijs van de Heilige Kruis 
kapel op het Utrechtse 
Domplein, 18 januari 
2008, ter geJegenheid 
van de opening van het 
Jaar van het Religieus 
Erfgoed. De Kruiskapel 
uit 659 was een van de 
oudste stenen kerken 
van Nederland. Zie ook 
de cover van dit tijd 
schrift. Door de regen 
is het hoofd van de bis 
schop op de voorgrond 
reeds gesmolten. Foto 
John Exalto, 19 januari 
2008 

De term erfgoed veronderstelt dus cultuurparticipatie, en vraagt - nog steeds volgens 
Frijhoff - van historici een visie op de toekomst. Hoe die taak van de historicus er uit ziet, 
omschrijft hij met de volgende woorden: "De historicus moet de samenleving help en 
greep te krijgen op de ongeordende veelheid van indrukken, objecten, gedachten en ge 
voelens, die vanuit het verleden als mitrailleurvuur op ons afkomen. Daartoe ontwikkelt 
hij rasters, waarin slechts blijft hangen wat op dat specifieke moment collectiefwaardevol 
wordt geacht voor de cultuurgemeenschap." 
Maar de historicus dient wei zijn zelfstandigheid te behouden ten opzichte van poli 

tiek en media. De historic us "selecteert, interpreteert en vertelt ten behoeve van en uit 
naam van de gemeenschap waarvoor hij werkt en schrijft", Hij is betrokken op de cul 
tuurgemeenschap, maar blijft een kritische analyticus, die niet hoeft bij te dragen aan een 
revitalisering van de geschiedenis. Hij staat dus, als ik Frijhoff in mijn eigen woorden mag 
samenvatten, met een been in het verleden en met het andere in de actualiteit en heeft ten 
opzichte van beide zijn verantwoordelijkheid. 

* * * 

Als erflater van de moderne cultuurgeschiedenis ontvouwt Frijhoff in Dynamisch er] 
goed een onderzoeksprogramma voor de toekomst. Daarmee verhoogt hij het roepings 
besef van de historicus. Tegelijk ontneemt hij de geschiedenis haar vermeende onschuld. 
Wie erfgoed zegt, wordt welhaast gedwongen positie te kiezen in de actuele identiteitspo- 
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litiek. Daarom dient, zo zou ik aan Frijhoffs overwegingen toe willen voegen, de historicus 
zijn roepingsbesef als hoeder van het verleden evenzeer te koesteren als zijn verantwoor 
delijkheid jegens de samenleving. Het gevaar ligt immers om de hoek dat revitalise ring 
van de geschiedenis het einddoel wordt, maar het verleden mag niet bezwijken onder de 
druk van actuele identiteitspolitiek. De optie moet nadrukkelijk opengehouden worden 
dat het verleden soms tegen ons getuigt, en het is de roeping van de historicus dat getuige 
nis luide te laten klinken. 

Intussen maakt Frijhoff wei duidelijk wat de winst is van het erfgoedbegrip voor het 
werk van de historicus. Hij dient vanuit zijn tweeledige verantwoordelijkheid zijn werk te 
do en en eigentijdse vragen met de geschiedenis te confronteren. Dit erfgoedbegrip hangt 
inhoudelijk samen met enkele verwante benaderingen die gelijktijdig in het wetenschap 
pelijke discours opgang maakten, zoals de lieux de memo ire, de invented tradition, het 
maatschappelijk geheugen, de cultuurnatie en de volkscultuur. 
Het laatste essay in Dynamisch erfgoed handelt over "Hernels erfgoed" en articuleert het 

immateriele karakter van het religieuze erfgoed. In het centrum van de monotheistische 
godsdiensten staat immers de gedachte, de idee, het Woord; het artefact is daarvan slechts 
een uitdrukkingsvorm. Een uitgewerkt onderzoeksprogramma bevat dit essay niet en dat 
is ook niet de doelstelling van dit themanummer. De inhoud van de onderhavige TNK-af 
levering is niet meer dan een eerste verkenning van de relevantie van het thema Religieus 
Erfgoed voor de historicus van kerk en religie. 
Dit themanummer focust zich bovendien op de institutionele bewaarplaatsen van erf 

goed. Gemakkelijk kan daardoor de gedachte postvatten dat erfgoed slechts het materiele 
overblijfsel van het verleden is. Dat is echter niet de bedoeling, maar een nieuw thema 
moet ergens beginnen. Aan enkele beheerders van religieus erfgoed werd de vraag voor 
gelegd wat zij met het nieuwe erfgoedbegrip kunnen en metterdaad doen. Ook werd hen 
gevraagd of de "erfgoedisering" leidt tot ander beleid, waarmee de historic us van kerk en 
religie zijn voordeel kan doen. 
Mart van der Sterre introduceert het Iaar van het Religieus Erfgoed. Fred van Lieburg 

geeft als historicus zijn visie op het Zeeuws religieus erfgoed. Tanja Kootte, Otto Lankhorst 
en het duo George Harinck en Lodewijk Winkeler relateren het nieuwe erfgoedbegrip aan 
'hun' instellingen, respectievelijk het museum, de bibliotheek en het documentatiecen 
trum. Frits Broeyer en Dirk van Keulen gaan ten slotte in op twee praktijkvoorbeelden. 
Broeyer analyseert een negentiende-eeuws voorbeeld van erfgoedbeleid in het kerkelijk 
archief en Van Keulen legt verantwoording af van de motieven voor het samenstellen van 
een verzameld werk van een nog-niet-vergeten theoloog. Het aardige is dat juist die the 
oloog het aardse en tastbare een plaats heeft proberen te geven in al zijn aandacht voor 
hemels erfgoed. 
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Het Iaar van het Religieus Erfgoed en het 
werk van de Stichting Kerkelijk Kunstbezit 
in Nederland 

Mart J.W.J. van der Sterre 

E en aantal jaren geleden heeft de 
Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Ne 
derland (SKKN) het idee geopperd 

om een themajaar rondom het religieuze 
erfgoed te organiseren. Dit gebeurde mede 
omdat het ministerie van OC&W van me 
ning was dat de SKKN meer naar buiten 
moest treden met de schat aan gegevens 
die zij in de loop van ruim vijfentwintig jaar 
heeft verzameld. Enige tijd later slot en de 
gezamenlijke provinciale erfgoed- en mo 
numentenhuizen zich bij dit initiatief aan 
en kon het Iaar vorm krijgen. 

De term 'erfgoed' is voor velerlei uitleg 
vatbaar. De SKKN houdt zich bezig met 
het materiele, christelijke erfgoed; dat wil 
zeggen alles wat de christelijke religie in 
de loop der eeuwen heeft voortgebracht 
aan gebouwen, interieurs, (liturgische) ob 
jecten, maar ook buitenbeelden, begraaf 
plaatsen en het 'kerkelijk groen' (bijvoor 
beeld processieparken). Het themajaar 
gaat eveneens over het materiele erfgoed, 
maar dan in het kader van alle geloven die 
in Nederland voorkomen. 

De voorloper van de SKKN inventari 
seerde sinds de jaren zestig van de vorige 
eeuw het kunstbezit van de rooms-katho 
lieke kerken. In die tijd werden veel ker 
ken ontdaan van hun objecten die na het 
laatste Vaticaanse Concilie als overbodig 
of ouderwets werden beschouwd. In 1977 
sloten de protestantse kerken (toen nog Sa 
men-op-Weg kerken) en de oud-katholieke 
kerk zich aan. Dit was voorwaarde van het 
toenmalige ministerie van WVC om tot fi 
nanciele participatie over te gaan. 
De naam Stichting Kerkelijk Kunstbe 

zit in Nederland dekt de lading niet meer. 
Sinds het begin van de eenentwintigste 
eeuw wordt tijdens de inventarisaties ter 
plaatse namelijk behalve het kunstbezit 
ook het cultuurbezit meegenomen. In Eu 
ropa neemt de SKKN een unieke plaats in, 
omdat zij als enige het roerende erfgoed 
in de godshuizen van aile christelijke de 
nominaties inventariseert, dit alles in de 
context van de geloofsrichting of van de 
kloosterorde of congregatie. Deze inventa- 

risaties leveren een prachtig beeld op van 
de diversiteit van de in Nederland voorko 
mende geloofsrichtingen en de materiele 
uitingen daarvan. 

* •• 

Het hardnekkige cliche dat de protestan 
ten geen kunst- en cultuurbezit hebben, 
moet voor eens en altijd de wereld worden 
uitgeholpen. Tegenover de rooms-katho 
lieke beeldcultuur staat de protestantse 
woordcultuur. Maar ook in die woordcul 
tuur was er behoefte aan symbolen en an 
dere materiele uitingen. Na de reformatie 
kregen de oude rooms-katholieke kerken 
naast hun functie als vergaderplaats van ge 
lovigen een nieuwe rol als openbare verga 
derplaats. De wanden werden versierd met 
tekstborden met het Onze Vader, de Tien 
Geboden en de Geloofsbelijdenis. Grafbor 
den deden hun intrede en menig gil de had 
er zijn eigen Gildebord. Ook kleine en uit 
gebreide grafmonumenten versieren veel 
oude dorpskerken. De protestantse kerken 
uit de zeventiende en achttiende eeuw zijn 
de dragers van de Nederlandse calvinisti 
sche cultuur die pas in onze dagen begint 
af te brokkelen. 
Een bijzondere continue ring van een 

versierend element vanaf de middeleeu 
wen zijn de glas-in-Iood ramen. De vroeg 
ste ramen zijn overtuigende voorbeelden 
van de rooms-katholieke beeldcultuur, 
maar na de reformatie bestelde de nieuwe 
protestantse elite soortgelijke vensters. 
Vanzelfsprekend verschillen de afgebeelde 
onderwerpen. Deze glas-in-Iood traditie 
continueert zich tot op de dag van vandaag 
in kerken van alle denominaties. Door toe 
passing van abstracte ontwerpen vallen 
onderlinge verschillen vaak helemaal weg 
en is het kerkgenootschap niet of nauwe 
lijks in de ramen te herkennen. 
In de negentiende en twintigste eeuw 

vonden er binnen de protestantse kerk ver 
schillende afsplitsingen plaats. De nieuwe 
kerken zijn sober ingericht. Die soberheid 
is kenmerkend voor deze stromingen. De 
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SKKN legt, volgens haar statu ten, het ty 
perende van de cultuur van een bepaald 
kerkgenootschap vast zoals zich dat ma 
nifesteert in de onroerende en roerende 
objecten. Dan valt bijvoorbeeld op dat de 
kenmerkende soberheid van een aantal 
protestantse denominaties niet een prero 
gatief is van het protestantisme. Een duide 
lijke rooms- katholieke variant hiervan is de 
kloosterorde van de Ongeschoeide Karme 
lietessen. Deze orde hecht aan een sober 
leven en toont dat in zijn leven en werk, en 
ook in de aankleding van de kloosterkapel. 

Door de opgebouwde basis van vertrou 
wen zijn de medewerkers van de SKKN 
in de kerken en kloosters van Nederland 
welkom. Ter plaatse leggen zij de object 
gegevens in woord en beeld digitaal vast. 
Deze gegevens worden opgeslagen in een 
database. De data zijn gemakkelijk door 
zoekbaar zijn en er kunnen op een eenvou 
dige manier verbanden worden gelegd die 
voor het digitale tijdperk niet of nauwelijks 
mogelijk waren. Dat deze gegevens op een 
locatie raadpleegbaar zijn, vergroot de ef 
ficientie van werken. De SKKN is geen ei 
genaar van de objecten zelf; zij verzamelt 
uitdrukkelijk geen voorwerpen maar data. 
Het verzamelen wordt aan de musea over 
gelaten. Met de musea heeft de SKKN nau 
we contacten. 

De website van de SKKN (www.skkn.nl) 
speelt in op de verder seculariserende sa 
menleving. Objecten en handelingen wor 
den niet meer begrepen. Door de vervlak 
king van deze kennis dreigt het gevaar van 
verwaarlozing en verval van deze nu onbe 
kende objecten. Het 'Object van de Maand' 
en het 'Trefwoorden ABC' proberen in deze 
lacune te voorzien. 

*** 

Het doel van het Iaar van het Religieus 
Erfgoed is om door mid del van publieks 
gerichte activiteiten de belangstelling voor 
en de kennis van het religieus erfgoed in 
Nederland te vergroten en op die manier 
een duurzame toekomst voor het religieus 
erfgoed binnen onze dynamische, plurifor 
me samenleving te bevorderen. De lande 
lijke website is de focus van het themajaar: 
www.200Bre.nl Op de verschillende webpa 
gina's is informatie te vinden over de lande 
lijke en provinciale evenementen. 
Tijdens het Iaar van het Religieus Erf 

goed staat vanzelfsprekend de pracht van 
het religieus erfgoed centraal: de gebou 
wen en hun interieurs. Mensen die aileen 

tijdens vakantie in het buitenland kerken 
en kloosters bezoeken, kunnen nu ook in 
Nederland hun hart ophalen. Godshuizen 
die vrijwel uitsluitend tijdens vieringen 
open zijn, worden gedurende het Iaar op 
verschillende dagen opengesteld. De uit 
stalling van bijzondere objecten zal in de 
kerken overigens slechts mondjesmaat ge 
beuren. Naar aanleiding van het televisie 
programma 'Kerkepad' van de NCRV wer 
den veel kerkgebouwen namelijk door het 
dievengilde bezocht. De SKKN raadt gods 
huizen aan hun bijzondere bezit vooral in 
de plaatselijke musea te tonen. 
Er zijn evenwel ook grote zorgen omtrent 

het bijzondere religieuze erfgoed. Ook daar 
gaat het themajaar over. In de eerste plaats 
is het onbekend over hoeveel godshuizen 
we nu eigenlijk precies spreken. Nergens 
in Nederland bestaat een goed overzicht 
van alle religieuze gebouwen. Geen enkele 
ins telling beschikt over betrouwbare cij 
fers. Toch is dat van belang aangezien dit 
verstrekkende gevolgen kan hebben voor 
bijvoorbeeld het inzicht in en mogelijke 
oplossingen van de problemen. Om hier 
achter te komen is het Reliwikiproject be 
dacht. De naam zegt het al; de basis is de 
Wikipedia-formule: iedereen kan relevante 
gegevens aanleveren. In dit geval gaat het, 
in het Iaar van het Religieus Erfgoed, om 
gebouwen met een religieuze functie. 
Het Reliwikiproject is als aparte pagina 

te vinden op de website www.200Bre.nl en 
biedt de mogelijkheid om per plaats gege 
yens over kerken, synagogen, moskeeen 
en tempels in of aan te vullen. Dit project 
he eft dus niet aileen betrekking op de kerk 
geschiedenis en de geschiedenis van de 
kerken, maar ook alles te maken met omge- 

Interieur van de 
hervormde dorpskerk 
(PKN) te Rhoon. Col 
lectieSKKN 
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vingsgeschiedenis en -beleving. Naast data 
kunnen er ook foto's worden ingezonden. 
Ook reeds afgebroken of van functie veran 
derde kerkgebouwen verdienen een plaats 
in het Reliwikiproject. Deze gegevens zijn 
van belang om een zo compleet mogelijk 
beeld te krijgen van de religieuze gebou 
wen van Nederland. 

Een ander probleem betreft de te ver 
wachten kerksluitingen als gevolg van het 
afnemende aantal (in traditionele kerken 
georganiseerde) gelovigen. Een verder 
gaande secularisatie en een andere wijze 
waarop het persoonlijk gelo of wordt be 
leden liggen hieraan ten grondslag. Naar 
verwachting zal eenderde van het totale 
aantal kerkgebouwen de komende jaren 
door sluiting getroffen worden. Daarnaast 
zullen vrijwel aile kloostergebouwen dicht 
gaan, aangezien er weinig roepingen meer 
zijn en de gemiddelde leeftijd van de religi 
euzen boven de tachtig jaar ligt. 

Een en ander he eft verstrekkende conse 
quenties voor zowel de gebouwde omge 
ving als voor de duizenden interieurstuk 
ken. In gezamenlijkheid met de eigenaren, 
de kerkgenootschappen en de kerken, zul 
len wij een antwoord moeten geven op de 

vraag hoe we hierop moeten inspelen. We 
zullen moeten selecteren, gevoelige keuzes 
maken en oplossingen aandragen. Anders 
worden we door de tijd ingehaald en zullen 
anderen met oplossingen komen die mo 
gelijk niet stroken met die van de kerken. 
Minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap heeft het bestuur van de 
stichting 2008 gevraagd met een Master 
plan te komen, waarin deze problematiek 
wordt gesignaleerd en mogelijke oplossin 
gen worden aangedragen. De minister wil 
dit Masterplan gebruiken als beleidsinstru 
ment voor dit bijzondere erfgoed, dat niet 
alleen van de kerken zelf is, maar eigenlijk 
van heel Nederland. 

Wij, eigenaars en beheerders van het Ne 
derlandse religieuze erfgoed, moeten onze 
verantwoordelijkheid opnemen en geza 
menlijk belangrijke keuzes maken op zo'n 
manier dat ook de generaties die na ons ko 
men, zich een goed beeld kunnen vormen 
van de rijke verscheidenheid die kenmer 
kend is voor onze religieuze samenleving. 

Drs. Mart J. w.]. van der Sterre (1953) is di 
recteur van de SKKN en initiatiefnemer van 
het Iaar van het Religieus Erfgoed 
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Zeeuws religieus erfgoed' 
Fred van Lieburg 

O nlangs bracht ik bij een familie-ui 
tje een bezoek aan het Openlucht 
museum in Arnhem. Ik was daar 

wei vaker geweest, maar het is altijd weer 
een belevenis. En hoewel ik mij graag laat 
boeien door oude boerenmaaltijden en 
vrolijke volksvermaken, mijn hart gaat toch 
altijd uit naar de wereld van de religie. In 
het Openluchtmuseum kom je dan aan je 
trekken in een klein gebouw aan de rand 
van het fictieve dorp, dat wordt gepresen 
teerd als "de Zeeuwse kerk". Het zaalkerkje 
werd in 1672 gebouwd voor de Hervormde 
Gemeente van 's-Heerenhoek op Zuid-Be 
veland. Van het oorspronkelijke interieur is 
alleen de preekstoel uit 1674 nog aanwezig; 
de kerkbanken, het harmonium en het imi 
tatie-orgelfront stammen uit het begin van 
de vorige eeuw. 
Wat wil het museum dat de bezoekers 

van dit kerkje leren? Op het toelichtingbord 
wordt uitgelegd dat in deze kerk de man 
nen en vrouwen en ook het gemeente- en 
kerkbestuur apart zaten. Zitplaatsen kon 
den worden gehuurd voor prijzen die hoger 
waren naarmate je dichter bij de preekstoel 
zat. Alleen armen en kinderen hoefden niet 
te betalen; zij zaten achterin of op de gale 
rij. Kortom, de toeristen worden herinnerd 
aan een tijd waarin religieuze betrokken 
heid verbonden was met sociale ongelijk 
heid. Om iets van de sfeer van vroeger op 
te roepen, klinkt er muziek van een harmo 
nium en de heuse stem van een dominee, 
die een quasi-ouderwetse preek uitgalmt. 
Overigens worden in dit Zeeuwse kerkje 

in Arnhem, heel romantisch, nog trouw 
diensten gehouden. Dat is dan de enige rol 
die het gebouw vervult in het hedendaagse 
religieuze leven. Voor de rest is het vooral 
een document van een verleden dat in de 
opgeroepen configuratie nooit bestaan 
he eft. Wei roept het ter plekke voortdu 
rend verhalen op van bezoekers. Ze halen 
herinneringen op aan hun familie of jeugd, 
aan goede of slechte ervaringen, of aan al 
gemene stereotiepen over godsdienst in 
Nederland. Toen ik er genoeglijk rondliep, 
hoorde ik een oudere mevrouw tegen haar 
man zeggen dat men in Zeeland altijd nog 
al zwaar op de hand was geweest. Ik wist 
wat zij bedoelde, maar voelde mij niet ge 
roepen om een missie als deskundoloog te 
vervullen. 

In zo'n geval zou ik ook last krijgen van 
een ongelooflijke beroepsdeformatie. Bij 
menige plaatsnaam kan ik wei een paar 
namen noemen van predikanten die daar 
in de loop der eeuwen het Woord des He 
ren hebben bediend. Soms zou ik bij een 
bepaald kerkgebouw een interessante of 
spannende of enge anekdote kunnen ver 
tellen. En zeker hier, in dit kerkje van's 
Heerenhoek dat nu in het Openluchtmu 
seum staat, bij die historische preekstoel, 
zou ik de mensen kunnen verbazen met 
het verhaal van Jacobus de Cliever, die hier 
van 1680 tot 1687 predikant is geweest. Zijn 
naam is verbonden aan de moord op zijn 
naburige collega, Nicolaas van de Velde, 
predikant in Driewegen. Toen hij op een 
dag dood werd aangetroffen, ging de ver 
denking al gauw uit naar De Cliever. Deze 
wist eerst natuurlijk van niets, maar raakte 
langzamerhand verstrikt in zijn leu gens. 
Hij eindigde zijn leven in de Gevangen 
poort in Den Haag, vlakbij het Binnenhof 
waar een enkele partij u waarschuwt voor 
religieuze fundamentalisten. Ik hoor dat 
argeloze echtpaar in het Openluchtmu 
seum al denken, als ik mijn verhaal over de 
dominee van 's-Heerenhoek zou hebben 
opgedist: altijd al gedacht dat die strenge 
calvinisten ook niet pluis zijn als het om 
gelovig fanatisme gaat. 

* * * 

Het was een waar gebeurd verhaal, die 
predikantenmoord op Zuid-Beveland, 
maar ik kan even waarheidsgetrouw nog 
meer vertellen. Daarvoor zakken we zo 
als vandaag af naar Zeeuws- Vlaanderen, 
Staats-Vlaanderen in de zeventiende eeuw, 
toen Frederik Hendrik zijn laatste verove 
ringen op de Spaanse Nederlanden had 
gedaan en deze regio vanuit Den Haag 
bestuurd werd door de Staten-Generaal. 
Officieel moest het rooms-katholicisme 
plaatsmaken voor de gereformeerde reli 
gie. In de praktijk liep dit niet altijd even 
soepel. Zo ook niet in de Oudemanspolder, 
waar een kerkje stond dat in protestantse 
handen was, maar door katholieken werd 

Toespraak gehouden bij de Zeeuwse Openings 
manifestatie van het Iaar van het Religieus Erf 
goed in de Sint-Willibrordusbasiliek in Hulst op 
16 mei2008. 
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Het 'Zeeuwse kerkje' 
in het Nederlands 
Openluchtmuseum te 
Arnhem. Foto Fred van 
Lieburg, 24 april 2008 

betwist. Als predikant aldaar fungeerde 
Johannes Stuurbout, die zelf rooms was 
geweest. 
Het gebeurde op een novemberzondag 

in 1668. Stuurbout ging voor in de ere 
dienst, toen een gewapende bende de kerk 
binnendrong, de dominee van de preek 
stoel afsleurde, een paar rake klappen en 
schoppen uitdeelde, zodat hij uiteindelijk 
zwaargewond op de grond bleef liggen, en 
enkele maanden later zou overlijden. De 
daders zijn nooit gevonden, hoeveel de 
Staten-Generaal ook ondernomen hebben 
om hen op te sporen en te berechten. Ui 
teraard koesterden zij wei "sterke presump 
tien op de papisten", Nu zult u wei denken: 
daar moet je nu echt een mannetje van de 
VU voar zijn, een hoogleraar protestantse 
geschiedenis, om dat nog eens op te rake 
len, en dat in deze basiliek van Hulst en in 
het bijzijn van een bisschop. Toch wil ik het 
verhaal gebruiken als aanknopingspunt 
voor de overwegingen, die ik bij dit feestje 
over religieus erfgoed in Zeeland wi! mee 
geven. 

Sommige ingewijden in de Zeeuwse ge 
schiedenis zullen wei weten aan welke bran 
ik het verhaal over Stuurbout in eerste in 
stan tie heb ontleend. U kunt het nalezen in 
het Zeeuwsch Sagenboek dat in 1933 door 
de gebroeders Sinninghe is uitgegeven en 
waarin tal van meeslepende volksverhalen 
staan. De aanslag op Stuurbout valt onder 
het hoofdstuk over 'Protestantsche sagen' 
en dan onder het kopje 'De onuitwisch 
bare bloedvlekken'. De gewelddadige actie 
zou namelijk sporen hebben nagelaten in 
de vorm van enkele bloedspatten op de 
preekstoel, die tegen elk wasmiddel be 
stand bleken. Toen in 1672 de polder onder 

water was gezet heeft men even verderop 
een nieuwe kerk gebouwd en de oude 
preekstoel daarnaar overgebraeht. In 1708 
werd de kerk vervolgens in brand gestoken 
door plunderende Franse soldaten en ging 
ook de preekstoel in vlammen op. 
Hoe graag hadden we die preekstoei nog 

kunnen beziehtigen, ook om te kijken of 
die bloedvlekken er inderdaad op zaten. 
Missehien hadden we het DNA van do 
minee Stuurbout nog kunnen achterha 
len en kunnen eombineren met botresten 
uit Ilzendijke, waar hij is begraven. Maar 
dat zijn natuurlijk zeer onhistorisehe en 
onprotestantse gedaehten. Het graf is on 
vindbaar en 'wij' doen niet aan relieken 
verering. Overigens heeft Stuurbout wei 
een gesneden beeld gekregen in het dorp 
Waterlandkerkje. Volgens mij is dat het 
enige openbare standbeeld van een predi 
kant dat in Nederland te vinden is, zolang 
het beeld van Abraham Kuyper in Maas 
sluis op zich laat waehten. Maar helaas, 
de preekstoel van Stuurbout bestaat niet 
meer, hij is precies driehonderd jaar gele 
den in de as gelegd. 

* * * 

Het verhaal van de onuitwisbare bloed 
vlekken op de kansel moeten we dus ge 
loven vanuit de Zeeuwse sagenbundel. 
Menigeen zal daarmee genoegen nemen, 
maar alzo niet een protestantisme-histori 
eus van de VU. Ik ben maar eens op zoek 
gegaan naar de oudere bronnen van het 
verhaal en kwam tereeht bij het Onpartij 
digh chronyxken, een aanhangsel bij een 
kerkhistorisch werk uit de zeventiende 
eeuw. Daar wordt de aanslag van 1668 in 
geuren en kleuren besehreven, inclusief 
de in bloed badende Stuurbout voor de 
preekstoel, maar van onuitwisbare vlek 
ken op de kansel is geen sprake. Die ko 
men evenmin voor in een boekje van de 
Zeeuwse geschiedschrijver Hunnius uit 
1718, waarin het verhaal uit de kroniek 
wordt geciteerd. De brand van 1708 had hij 
kunnen toevoegen, samen met het spoor 
van geweld dat daarbij voor eeuwig werd 
uitgewist. De bloedvlekken duiken pas op 
in de Zeeuwsche Volksalmanak van 1846, 
en wei in een gedicht van de toenmalige 
dominee J. Was. Vijftien coupletten lang 
betreurde hij de gruweldaad uit 1668, die 
hij onbekommerd duidde als een satani 
sche uiting van godsdiensthaat uit de ko 
ker van het verderfelijke Rome. Stuurbout 
werd bezongen als een protestantse mar- 
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telaar, die zijn lichaam had geofferd voor 
het ware geloof: 

Maar elk die naar den tempel gaat, 
ziet nag een spoor der gruweldaad 

In de onuituiisch'bre vlekken 
Die schrik en ijzing ioekken, 

Van bloed dat aan den kansel kleeft, 
En denkt aan 't oordeel Gods - en beeft. 

Dit gedicht stamt dus uit 1846, zeven jaar 
voor de aprilstorm van 1853, to en een golf 
van anti-papisrne door ons goede vader 
land ging. Die spanningen tussen katho 
lieken en protestanten leefden in Zeeuws 
Vlaanderen natuurlijk van oudsher en 
vormden al eeuwen een katalysator voor 
vrome en minder vrome verhalen die de 
confessionele tegenpartij in een bepaald 
daglicht stelden. In die vertelcultuur, die 
van generatie op generatie werd overgedra 
gen, onderging ook het verhaal van Stuur 
bout zijn eigen overleveringsproces. Aan de 
historische basisgegevens kan gemakkelijk 
het element van de onuitwisbare bloed 
vlekken zijn toegevoegd. Dit motief komt 
vaker voor in soortgelijke verhalen uit aller 
lei tijden en plaatsen. Wie het Folkloristisch 
Woordenboek van K. ter Laan raadpleegt, 
vindt drie Nederlandse verhalen waarin 
ook sprake is van onuitwisbare bloedvlek 
ken als sporen van religieus geweld. Het 
valt dan ook niet uit te sluiten dat de vlek 
ken op de preekstoel nooit bestaan heb 
ben, alleen in de mondelinge overlevering 
die eerst in 1846 door een wat opgewonden 
protestantse dichter op schrift is gesteld. 

* * * 

Verhalen over religieus erfgoed zijn nooit 
eenduidig, ze zijn altijd de spiegel van de 
religieuze verhoudingen in een bepaalde 
omgeving en in een bepaalde tijd. Dat geldt 
voor de kleine verhalen rond afzonderlijke 
voorwerpen maar ook voor de grotere ver 
halen over een heel gebied, zoals in dit ge 
val de provincie Zeeland, en die weer als 
variant van een groter geheel. Zoals het 
Koninkrijk der Nederlanden, of vroeger 
de Republiek, of nog vroeger de Zeventien 
Verenigde Nederlanden, of nog vroeger het 
karolingische rijk, of nog veel vroeger: de 
provincies van het Romeinse rijk. Een geo 
grafisch gebied is nooit het eeuwige eigen 
dom van een bepaalde politieke macht en 
nog minder van een bepaalde religieuze 
groepering. 
Van de daders van de aanslag op Stuur- 

bout zullen we de motieven nooit kunnen 
vaststellen, maar zonder het geweld goed 
te praten zou je in het beste geval kunnen 
vermoeden dat ze gedreven werden door 
verontwaardiging over de religieuze revolu 
tie van de zestiende en zeventiende eeuw, 
die in hun gebied uitliep op de overwin 
ning van het protestantisme. De steden en 
dorpen waar eeuwenlang mens en hadden 
geleefd en geloofd onder de zorg van het 
bisdom, de kerken waar hun voorouders 
waren gedoopt, getrouwd en uitgedragen, 
waren overgenomen door de calvinisten, 
die dankzij de steun van de nieuwe over 
heden een andere invulling konden geven 
aan de publieke uitoefening van de christe 
lijke religie. Het religieus erfgoed was over 
gegaan in vreemde handen. 

Maar ook de katholieken moesten beset 
fen dat hun traditie nog maar zeven eeuwen 
in de Zeeuwse contreien vertegenwoordigd 
was, een betrekkelijk korte periode verge 
leken bij de duizenden jaren waarin be 
woners in het pre-christelijke tijdperk hun 
zogeheten heidense geloofsopvattingen tot 
uitdrukking brachten. Iuist in de zeven 
tiende eeuw werden uit de Oosterschelde 
de wijstenen opgevist die herinnerden aan 
de verering van Nehalennia in de tweede 
en derde eeuw. Ze was de beschermgodin 
van handelaars die de Noordzee wilden 
oversteken of weer veilig terugkeerden. 
Pas in de achtste eeuw werd het chris 

tendom de dominante religie, dankzij de 
pre diking van Willibrord en anderen, maar 
vooral ook dankzij de steun van Frankische 
vorsten die met de kerk van Rome verbon 
den waren. En zo waren het ook in de zes 
tiende eeuw de politieke machthebbers die 
aan de calvinisten de unieke mogelijkheid 
schonken om een kerk voor het volk in te 
rich ten. Dat is hen in Zeeland relatief goed 
gelukt. Deze situatie van confessionele al 
leenheerschappij heeft tot 1796 voortge 
duurd, hoewel de vrijheid van godsdienst 
pas na de nieuwe grondwet van 1848 wer 
kelijk doorbrak. Dankzij het modernise 
ringsproces konden allerlei groepen zich 
sterk maken op de markt van geloven. 

* * * 

Het protestantisme mag dan een stem 
pel hebben gezet op de religieuze identi 
teit van Zeeland, het monopolie heeft zij 
noch in tijd, noch in ruimte. Ik wil hierbij 
nog een stap verder gaan, mede om in te 
spelen op de actualiteit binnen deze pro 
vincie. Vandaag sluit Zeeland aan bij de 
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landelijke campagne van het Iaar van het 
Religieus Erfgoed, maar 2008 gaat ook door 
voor het jubileumjaar van een bepaalde 
protestantse stroming, die 400 jaar geleden 
in Zeeland begonnen zou zijn. Ik bedoel 
natuurlijk de Nadere Reformatie, een calvi 
nistische vroomheidsbeweging, waarvoor 
de Zeeuwse predikant Willem Teellinck 
in 1608 het startsein zou hebben gegeven 
door de publicatie van zijn eerste geschrift 
en door een actie ter bevordering van de 
zondagsheiliging. 
Dit jubileum is een uitvinding van mijn 

collega Willem op 't Hof, hoogleraar ge 
schiedenis van het pietisme aan de VU. Hij 
noemt 1608 het geboortejaar en Schouwen 
Duiveland de kraamkamer van de Nadere 
Reformatie. Ie wordt dan natuurlijk ook be 
nieuwd naar het sterfjaar en de grafkelder 
van de Nadere Reformatie, maar daarover 
wordt gezwegen vanuit de eenvoudige op 
vatting dat de beweging nooit is opgehou 
den. Hier zit de gedachte achter dat er een 
doorgaande lijn loopt naar de bevindelijk 
gereformeerden van tegenwoordig, zeg 
maar de lezers van het Reformatorisch 
Dagblad en de stemmers op de Staatkun 
dig Gereformeerde Partij. De reforrnatori 
sche zuil zou dan de hedendaagse verschij 
ningsvorm van de Nadere Reformatie zijn. 
Het is natuurlijk prachtig dat er dit jaar 

in Zeeland, met name dankzij de Stichting 
Stokosmos en de Stichting Studie der Na 
dere Reformatie, activiteiten zijn die een 
stuk kerkgeschiedenis in de schijnwerper 
van de publieke belangstelling plaatsen. 
Het is ook verheugend dat de provinciale 
overheid daar geld voor over heeft. Tegelij 
kertijd blijft het nodig om op een relative 
rende wijze te blijven omgaan met de his 
torische beelden die via zulke activiteiten 
en alle media-aandacht eromheen ingang 
vinden. Want het is maar de vraag of er een 
vier eeuwen lange continuiteit is tussen de 
Nadere Reformatie en de reformatorische 
zuil. De historische volgorde is misschien 
eerder omgekeerd. De refozuil is een mo 
derne, verzuilde groepering die zichzelf 
van een historische legimitatie voorziet. 
Dat gebeurt door het creeren van een ze 
ventiende-eeuwse voorloper in de vorm 
van een zogeheten beweging der Nadere 
Reformatie, die ook nog eens van een exact 
beginjaar wordt voorzien. Teellinck zou er 
raar van opkijken. 
Deze "invented tradition" kan ik ten 

slotte illustreren aan de hand van nog een 
verhaal uit het Zeeuwsch Sagenboek dat, 
voor de derde keer, over een aanslag op een 

predikant gaat. Rond 1700 zou in Middel 
burg een moord zijn beraamd op dominee 
Bernardus Smytegelt, een bekende oude 
schrijver in bevindelijk gereformeerde 
kring. Twee vrienden lokten hem's nachts 
naar een bruggetje over de Herengracht om 
hem daar te laten verdrinken, maar ze wer 
den van hun daad weerhouden doordat ze 
engelen rondom Smytegelt zagen. Afgezien 
van het nogal roomse karakter van die be 
schermengelen - waarmee ik het nu weer 
goed maak bij de bisschop - is dit typisch 
een verhaal dat diende om een bepaald 
stuk verleden present te stellen. Het ver 
haal dateert in feite van ongeveer 1900, de 
tijd waarin orthodoxe protestanten in het 
verzuilde Nederland een legitieme plaats in 
de geschiedenis opeisten. Daarbij werd een 
actueel volksverhaal geprojecteerd op een 
kenmerkende figuur uit de traditie. 

De aardigheid is dat dit verhaal tevens 
gekoppeld werd aan een bepaalde locatie, 
de Sint-Iorisbrug in Middelburg, niet ver 
van het huis waar dominee Smytegelt he eft 
gewoond. Dit zogenaamde Smytegeltbrug 
getje is in 1959 afgebroken, maar ik zou de 
eerste niet zijn die pleitte voor herbouw 
van deze engelenbrug, die een eigen plaats 
heeft verworven in de gereformeerde her 
inneringscultuur. Ik pleit daar dus niet 
voor, al is het idee nog niet zo absurd als je 
bedenkt dat in Colijnsplaat een tempeltje 
van Nehalennia is herbouwd. In elk geval is 
er naast behoud van religieus erfgoed ook 
de mogelijkheid van creatie van religieus 
erfgoed, al naar gelang wat een bepaalde 
genera tie in een bepaald gebied over haar 
verleden wil doorgeven aan het navolgen 
de geslacht. 

••• 

Ik neem aan dat na vandaag de politieke 
bestuurders en culturele beleidmakers van 
Zeeland alles doen om tempels, kerken, 
synagogen, moskeeen en wat al meer zo 
goed mogelijk te behouden. En dan niet 
alleen de mooie kerken in het midden van 
de dorpen en steden, zoals die in Miniatuur 
Walcheren het beeld bepalen, maar ook de 
onooglijke schuil- en schuurkerken van 
kwijnende of reeds verdwenen groeperin 
gen. Mijn rol als historicus is echter vooral 
aandacht te vragen voor het verhaal achter 
het materiele erfgoed en voor de kwaliteit 
van dat verhaal. Geloof en identiteit zijn 
daarbij wezenlijke aspecten, maar er moet 
ook recht worden gedaan aan de veelvor 
migheid van het geloof, aan de culturele 
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context van groepsidentiteiten, en aan de 
complexe betekenis van bedrieglijk mooie 
volksverhalen. Verantwoordelijke beheer 
ders van het erfgoed laten zich niet voor de 
karretjes spannen van bepaalde belangen 
groepen, of het nu gaat om standvastige 
refo's of zweverige paganisten. Voor zo'n 
kritische blik kun je natuurlijk te rade gaan 
bij historici aan universiteiten, maar je 
kunt ook in Zeeland zelf meer werk maken 
van de wetenschappelijke beoefening van 
de religiegeschiedenis, bijvoorbeeld aan de 
Roosevelt Academy in Middelburg. 

Ik begon mijn verhaal bij het Zeeuwse 
kerkje in het Openluchtmuseum in Arn 
hem. Zoals u weet zal in deze stad Arnhem 
ook het Nationaal Historisch Museum ver 
rijzen, geent op de historische canon die 
onlangs door een geleerde commissie is 
vastgesteld. In die canon ontbreken reli 
gieuze ijkpunten zeker niet, maar - zeg ik 
nu weer - is het protestantisme enigszins 

onderbedeeld. De ietwat Iiberaal georien 
teerde commissie yond Spinoza belangrij 
ker dan Kuyper, zodat een fenomeen als de 
verzuiling in de canon ontbreekt. Misschien 
Iigt er een gouden kans voor de provincie 
Zeeland om een religieuze tegenhanger te 
vormen van de historische parken aan de 
oostrand van Nederland. Zeeland cIaimt 
zeker drie belangrijke lieux de memoire 
van de Nederlandse religiegeschiedenis: 
de Germaanse religiositeit is hier letterlijk 
in de golven verdwenen, de strijd tussen 
katholieken en protestanten is in dit ge 
bied concreet uitgevochten, en de eilanden 
vormen het begin van de Bible Belt die van 
Walcheren tot Staphorst loopt. Zeeland 
Iijkt de ideale provincie voor een religieus 
openluchtmuseum van Nederland. 

Dr. Fred van Lieburg (1967) is hoogleraar Ge 
schiedenis van het Nederlands protestantis 
me aan de Vrije Universiteit in Amsterdam 
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'Houdt dat gij hebt?' 
Museum Catharijneconvent en het religieus 
erfgoed 

Tanja Kootte 

I n het voorjaar van 1869 trof Jacobus Jo 
hannes Graaf, secretaris van het bisdom 
Haarlem, op de vliering van een Haar 

lemse kosterswoning drie losse planken 
aan. Bij nadere inspectie bleek hierop een 
beeltenis te zijn geschilderd van een devote 
vrouw. Hoge geestelijken uit het bisdom 
reageerden wat lacherig op deze vondst, 
maar Graafwist beter: hij liet zijn 'beggijn 
tje' restaureren. I Het bleek een fraai werk, 
geschilderd door de Haarlemse kunstenaar 
Pieter de Grebber (ca. 1600-1652/53) en het 
vormde een van de eerste stukken van het 
in de zomer van datzelfde jaar opgerichte 
Bisschoppelijke Museum Haarlem. 

De vondst van het paneel was niet te dan 
ken aan een toevallige voorjaarsschoon 
maak van een rommelige zolder, maar het 
resultaat van Graafs volhardende speurzin 
naar verwaarloosde kerkelijke kunst in zijn 
bisdom. Die was no dig. Door het herstel 
van de bisschoppelijke hierarchie in 1853 
gingen de rooms-katholieken hun schuil 
kerken verlaten om voortaan plaats te ne 
men in nieuwgebouwde monumentale 
kerken. Oude altaarstukken, schilderijen 
en beelden waren door hun formaat en 
stijl doorgaans niet geschikt om de nieuwe 
kerken te sieren en ze werden daarom ver 
kocht of verkommerden in hoeken, rom 
melkasten en op zolders. 

Graaf had oog voor het belang van dit 
katholieke erfgoed, probeerde voorwerpen 
veilig te stellen en stichtte daartoe het Bis 
schoppelijke Museum te Haarlem. Deze ge 
minachte kunstwerken legden volgens hem 
getuigenis af van het katholieke leven van 
voorgaande geslachten. Dat deze doelstel 
ling voor Graaf heel belangrijk was, blijkt 
niet alleen uit het feit dat hij zijn nieuw ver 
worven voorwerpen keurig documenteerde 
maar ook uit de talloze artikelen die hij over 
het katholieke verleden publiceerde. 

Graaf was niet de enige aan wie de zorg 
voor afgedankte voorwerpen ter harte 
ging. Enkele jaren eerder, in 1862, was in 
Utrecht het Aartsbisschoppelijke Museum 
opgericht door kapelaan Gerard W. van 
Heukelum. Ook hij doorzocht in het bis 
dom de zolders op interessante stukken. 

Het ging Van Heukelum echter niet alleen 
om het behoud van religieus erfgoed. Min 
stens zo belangrijk was voor hem dat de 
authentieke voorwerpen konden dienen 
als voorbeeld voor eigentijdse kunstenaars 
bij het scheppen van nieuwe kerkelijke 
kunst. Hij verzamelde vanaf het begin se 
lectief, met het oog op de toekomst: "Hare 
verzamelingen zullen niet slechts opne 
men, wat in engeren zin onder kerkelijke 
kunst kan verstaan worden maar ook die 
voorwerpen welke kunnen strekken om het 
kunsthandwerk op welk gebied ook, in een 
goede vooral in middeleeuwsche richting 
te bevorderen.v'Als enthousiast aanhan 
ger van de neogotische beweging was Van 
Heukelums belangstelling vooral gericht 
op het verzamelen van middeleeuwse 
voorwerpen in de "enig christelijke stijl 
en nationaal bovendien"," En omdat Van 
Heukelum een vermogend man was, kon 
hij zijn idealen verder verwezenlijken door 
het aankopen van allerlei voorwerpen. Zo 
wist hij in 1867 op een veiling in Keulen een 
twintigtal vroeg-Italiaanse schilderijen te 
bemachtigen, die later aan de collectie van 
het Aartsbisschoppelijk Museum werden 
toegevoegd. 

Een paar jaar later wist Van Heukelum de 
hand te leggen op de gotische orgelkast van 
de voormalige Heylige Stede in Amsterdam 
die hij wilde gebruiken in de nieuw ge 
bouwde neogotische Nicolaaskerk van Jut 
faas (Nieuwegein). Voor de bijbehorende, 
zeventiende-eeuwse en dus protestantse 
orgelluiken had hij vanzelfsprekend geen 
emplooi. Na Van Heukelums dood kwamen 
ze naar het Aartsbisschoppelijk Museum 
waar men jarenlang vergeefse pogingen 
deed ze te verkopen. 

De 'tweede beeldenstorm' 
Kwamen de eerste kunstwerken binnen 

als gevolg van verhuizingen van kleine naar 
grote kerken, door de vernieuwingen en 
gewijzigde liturgische opvattingen na het 
Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) 
vonden wederom grote hoeveelheden 
kunstwerken de weg naar de musea. Door 
deze 'tweede beeldenstorm' was er nau- 
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welijks meer belangstelling voor kostbaar 
vaatwerk, rijk versierde gewaden en over 
bodig geachte heiligenbeelden. 

Als waardig opvolger van Van Heulekum 
ontpopte de directeur van het Aartsbis 
schoppelijk Museum, D. Bouvy, zich als 
een waakhond voor de neogotische kunst 
werken, die op grote schaal dreigden te 
worden vernietigd." 20 verdwenen uit de 
Catharinakathedraal in Utrecht een groot 
aantal beelden, waaronder die van Catha 
rina en Johannes de Doper, die eerst alleen 
maar onderdak kregen in zijn museum, 
maar later aan de collectie zouden worden 
toegevoegd. 
Dezelfde Bouvy was inmiddels onder 

handelingen gestart met het Bisschoppelijk 
Museum te Haarlem die zouden leiden tot 
de stichting van Rijksmuseum Het Catha 
rijneconvent, dat in 1979 open ging. Bij die 
samenvoeging was nog een andere partner 
betrokken: het Oud-Katholiek Museum, 
waarvan de verzameling uit het begin van 
de twintigste eeuw stamde. Doelstelling 
van het nieuwe museum was "de materi 
ele getuigenissen van de christelijke cul 
tum en haar invloed op de Nederlandse 
samenleving te verwerven, te behouden, 
wetenschappelijk te onderzoeken, te pre 
senteren, en hierover te informeren ten be 
hoeve van doeleinden van studie, educatie 
en genoegen". 
Hiermee veranderde de invalshoek van 

verzamelen en presenteren: het ging voort 
aan om de geschiedenis van de geheZe chris 
telijke cultuur in Nederland. Het betekende 
niet alleen dat de klemtoon meer dan voor 
heen op Nederland viel maar eveneens dat 
voortaan ook de geschiedenis van de pro 
testantse kerken zou worden belicht. 
Hier deed zich een probleem voor, want 

de protestantse kerken bezaten geen waar 
dige tegenhanger van de bisschoppelijke 
musea. Weliswaar konden sommige kerken 
bogen op een rijke collectie kunstvoorwer 
pen, maar deze waren of nog altijd in de 
kerkgebouwen zelf aanwezig of onderge 
bracht in archieven. Daarnaast waren de 
heel bijzondere schilderijen of het fraaie 
zilver al in de openbare verzamelingen 
terechtgekomen, zoals het fraaie portret 
van Johannes Wtenbogaert door Adriaen 
Backer dat in 1964 van de Remonstrantse 
Kerk te Amsterdam naar het Rijksmuseum 
verhuisde. 

Met het oog op het nieuwe museum 
werd een speciale stichting opgericht, de 
Stichting Protestantse Kerkelijke Kunst die 
als doel had: "het bevorderen van belang- 

stelling en zorg voor voorwerpen van kunst 
en godsdienstige praktijk, binnen het pro 
testantisme in Nederland". Door de oprich 
ting van de SKKN (zie de bijdrage van Van 
der Sterre elders in dit nummer) kon werk 
worden gemaakt van het inventariseren 
van kerkelijk erfgoed. Lutheranen, doops 
gezinden, hervormden, remonstranten en 
gereformeerden verzamelden actief voor 
het Catharijneconvent: prenten en pen 
ningen verhuisden uit kerkelijke archieven 
naar het prentendepot, schilderijen en zil 
veren bekers uit kerkenraadkamers en klui 
zen naar wanden en vitrines in het nieuwe 
museum. 

Sluiting van kerken en kloosters 
Het huidige Museum Catharijneconvent 

staat voor de uitdaging te reageren op een 
derde vloedgolf van kerkelijk erfgoed die 
ons dreigt te overspoelen. Na de verhuizin 
gen en vernieuwingen is ditmaal de toene 
mende ontkerkelijking en de daaruit voort 
vloeiende sluiting van kerken en kloosters 
de oorzaak. Aan de hand van een aantal 
concrete voorbeelden uit de afgelopen ja 
ren licht ik de dilemma's waarvoor wij ko 
men te staan toe. 

Als museum proberen we vanzelfspre 
kend de verzameling steeds te verbeteren. 
Voor absolute topstukken staan we altijd 
open. 20 mogen wij binnenkort (op het 
moment dat u dit Ie est, is het misschien al 
zover) als bruikleen van het Bisdom Haar 
lem de veertiende-eeuwse staf van de abt 
van Egmond begroeten. Voor zo'n zeldzaam 
stuk moest gewoon een plek vrijgemaakt 
worden, in dit geval in de schatkamer van 
hetmuseum. 
Meer tijd nam de beslissing of wij bereid 

zouden zijn een groot deel van het fraaie 
zilver van de Remonstrantse Gemeente 
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Doornenkroon, 
gebruikt bij de intrede 
van de zusters Francis 
canessen bij het afJeg 
gen van de eeuwige 
professie. Collectie 
Museum Catharijne 
convent 

Rotterdam in bruikleen te nemen. De ker 
kenraad, bewust van het historisch belang 
van deze verzameling, wenste alle onder 
delen die niet in gebruik zijn, bij elkaar te 
houden en zou graag zien dat al het zil 
ver bij ons geexposeerd zal worden. Maar 
hoe interessant deze collectie schalen, 
schotels en kannen ook is, juist door de 
omvang blijkt de wens van de kerkenraad 
niet permanent te realiseren. Het eindre 
sultaat van het overleg is dat wij een aantal 
zeer interessante bekers zullen tonen in de 
vaste opstelling. Een ander deel zal tijdelijk 
worden geexposeerd, daarna in het depot 
worden opgenomen in het vertrouwen dat 
deze voorwerpen zeker geregeld het depot 
zullen verla ten voor een expositie. 
Op dit moment duikt er elk jaar wei een 

of meerdere keren een fraaie kelk van de 
beroemde edelsmedenfamilie Brom op. 
Dergelijke kostbare kelken werden vooral 
in de eerste helft van de vorige eeuw door 
de familie geschonken aan een jonge pries 
ter. Nu deze generatie overlijdt, wordt voor 
deze kelken een goed onderdak gezocht. 
Nam het museum er vanaf 2000 ongeveer 
een keer per jaar een in zijn verzameling 
op, in 2006 was dat aantal opgelopen tot 
zes. Oat wij het aannemen van dergelijke 
kelken steeds kritischer moeten bekijken, 
zal geen verbazing wekken. 

Nu vinden kelken nog relatief gemakke 
lijk een plek in depot of museumruimte. 
Lastiger wordt het wanneer het ruimteslar 
pende voorwerpen betreft als vaandels. Op 
dit moment telt de collectie er 136 stuks, 
waaronder de gewone vaandels goed ver 
tegenwoordigd zijn. We moeten bij het 
opnemen van nieuwe vaandels dus zeer 
selectief te werk gaan; aileen bijzondere en 
heel fraaie exemplaren gunnen wij nog een 
plaats. 
En dan hebben wij het nog niet over 

de eindeloze stroom devotionalia die op 

de golven van grote, publiekstrekkende 
tentoonstellingen aan ons worden aan 
geboden: kruisbeelden, Mariabeelden, 
intronisaties van het Heilig Hart, belijde 
nisplaten, schoolplaten, spreukenborden, 
zondagsschoolplaatjes en niet te vergeten 
devotieprenten. Vrij zelden kopen we der 
gelijke zaken nog aan, maar schenkingen 
zijn welkom. Maar ook die worden lang 
niet altijd aanvaard: aile voorwerpen kos 
ten immers tijd (voor registratie) en ruimte 
en dus geld. 
Een typische (misschien wei echt room 

se) tussenoplossing wat betreft de bid 
prentjes is de vorming van de zogenoemde 
'schoenendozencollectie', Die is in het 
leven geroepen door de overvloed van dit 
soort materiaal: onze collectie telt op dit 
moment ruim 17.000 (geregistreerde) de 
votieprenten. We nemen nu aangeboden 
prenten wei aan, stoppen ze in een schoe 
nendoos en pas nadat het prentje geselec 
teerd is voor gebruik, krijgt het een echt 
inventarisnummer. De dozen fungeren dus 
als het ware als een soort voorgeborchte 
maar vormen zeker geen 'do de' collectie: 
in de afgelopen jaren is er veel gebruik van 
gemaakt zowel voor de vaste opstelling als 
voor publicaties, zoals een onlangs ver 
schenen heiligenboekje.? 

Onze belangstelling gaat dus zeker niet 
altijd uit naar 'hoge' kunst. Integendeel, 
toen wij laatst naar een klooster afreisden 
om een interessante schildering te bekij 
ken, bleek bij nader inzien dat wij meer 
interesse hadden voor zaken die helemaal 
niet zo waardevol waren: drie kransjes van 
simpele materialen. Het doornenkroontje 
gebruikten de nonnen bij intrede in het 
klooster; bij hun 25- jarig en 50- jarig jubile 
urn kregen zij op hun feestdag respectieve 
lijk een 'zilveren' en een 'gouden' kroontje 
op hun sluier geplaatst. 
De aanleiding voor ons bezoek aan het 

klooster, in dit geval de Franciscanessen 
in Bennebroek, was de op handen zijnde 
sluiting ervan. De zusters zelf zochten, 
na advies van de SKKN, contact met ons 
museum. Wij verwierven bij die gelegen 
heid verder onder andere twee eenvoudige 
aardewerken wijwaterkruiken, een afdek 
altaardwaal en een kelk van de bekende 
firma Brom. De schenking van deze zus 
ters vormde maar een klein deel van de 
grote hoeveelheden voorwerpen, waar 
voor zij een nieuwe bestemming zochten. 
Sommige zaken zullen naar Oost-Europa 
verhuizen, andere gingen naar Klooster 
Sint Aegten, Erfgoedcentrum Nederlands 
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Kloosterleven, weer andere zullen worden 
verkocht en een enkel geliefd voorwerp 
gaat mee naar de nieuwe behuizing van de 
zusters. 

Als conservator dwalend door het ontta 
kelde klooster, kun je alleen maar bewon 
dering opbrengen voor deze nonnen die zo 
liefdevol afstand nemen van hun vertrouw 
de spullen. Maar alles opnemen in het mu 
seum is ten enenmale onmogelijk, geld en 
ruimte ontbreken. Zo zijn ook glas-in-lood 
vensters uit kerkgebouwen doorgaans te 
groot om in het museum onder te brengen. 
We proberen in ieder geval de (kleinere) 
ontwerptekeningen te verwerven. 

De opheffing van de Paulusabdij te Oos 
terhout vorig jaar stelde ons wei voor een 
heel bijzondere opdracht: uit de enorme 
verzameling voorwerpen - zilver, pennin 
gen, gewaden, boeken - moest een selec 
tie worden gemaakt van ongeveer duizend 
items. Voor objecten die buiten deze selec 
tie vielen - onder andere dubbele pennin 
gen - is een goede bestemming gezocht. 

Religieus erfgoed 
Dat het verzamelen van de hierboven 

genoemde voorwerpen binnen de doelstel 
ling valt, staat buiten discussie. Museum 
Catharijneconvent noemt zich immers "het 
museum voor christelijke kunst en cultuur 
in Nederland". De belangrijkste doelstel 
ling van het museum is een breed publiek 
inzicht bieden in de historische en eigen 
tijdse waarden van de christeJijke kunst en 
cultuur. 
Het collectioneren van Nederlands re 

ligieus ergfoed heeft de betekenis van 
dit begrip binnen het Catharijneconvent 
enigszins doen veranderen. Zo'n twintig 
jaar geleden was het bijvoorbeeld onbe 
spreekbaar dat het museum iconen zou 
tonen, laat staan verzamelen. Iconen gol 
den immers als niet behorend tot het Ne 
derlandse christelijke erfgoed. Een eerste 
stap vormde het exposeren van iconen in 
1992 op een tentoonstelling die nadruk 
keJijk de titel droeg: Iconen uit Nederlands 
bezit. Deze expositie was een groot succes: 
met ruim 32.000 bezoekers was ze op dat 
moment de een na best bezochte tentoon 
stelling. Nederlanders mochten in de loop 
der tijd hun huiskamers hebben ontdaan 
van beelden en religieuze snuisterijen, ico 
nen had den moeiteloos hun weg gevonden 
naar het prive-domein, Maar ook in kerken 
blijken deze uitingen van religieuze kunst 
zinnigheid een ideale aankleding van stil 
tekapellen en gebedsruimtes. 

Deze voorliefde voor iconen onder Ne 
derlanders vertaalt zich ook naar het mu 
seum. Steeds meer wordt ons de vraag 
voorgelegd of wij bereid zijn om iconen 
verzamelingen als schenking of legaat aan 
te nemen. Resultaat is dat wij iconen ver 
zamelen, weliswaar niet actief: we gaan er 
niet naar op zoek, kopen ze ook niet aan, 
maar accepteren schenkingen en legaten, 
al worden ook dan kwaliteitseisen gesteld. 
Na een aantal jaren "passief" verzamelen, 
telt de collectie reeds negentig exempla 
reno 
Passen de iconen nog in een christelijke 

context, het verwerven van niet-christelijk 
religieus erfgoed valt vooralsnog buiten de 
doelstelling van het museum. De tijd zal le 
ren of Museum Catharijneconvent ook op 
dit terrein een rol zal gaan spelen. 

Eigentijdse kunst vormt een verhaal 
apart. Sinds enkele jaren heeft het museum 
een actief verzamelbeleid op dit terrein. 
Criterium is dat het werk op de een of an 
dere wijze moet aansluiten bij de christe 
lijke traditie; kwaliteit staat daarbij voorop. 
Of we deze werken onder de noemer reli 
gieus erfgoed kunnen brengen, is echter 
de vraag. Sommige kunstenaars werken 
vanuit een religieuze achtergrond, ande 
ren daarentegen laten zich gewoon door 
oude kunst inspireren en dergelijke kunst 
bevat nu eenmaal veel religieuze motie 
yen. Is hun kunst "religieus" te noemen? In 
elk geval weerspiegelt de vrijmoedigheid 
waarmee hedendaagse kunstenaars als het 
ware spelen met reJigieuze elementen, wei 
de tijdgeest. 
Het tonen van hedendaagse kunst kan op 

zijn beurt weer kerkelijke kunst inspireren. 
Toen in 2004 een kleine expositie georgani 
seerd werd met oude en nieuwe kunst rond 
om het thema Wate1; brood, wijn kwam er 
tijdens een symposium over dit thema con 
tact tot stand tussen een van de sprekers en 
een kunstenares, dat leidde tot de opdracht 
voor een kunstwerk, een "kaarsentafel" van 
Hedi Bogaers in de Remonstrantse Kerk in 
Den Haag. Het museum kan zo een stimu 
lerende rol spelen in het do en ontstaan van 
nieuwe religieuze kunst. 

Dynamisch erfgoed 
"Welbegrepen erfgoed is dynamisch erf 

goed: het wil bijdragen aan de vormgeving 
van de samenleving van de toekomst", vat 
Exalto in de inleiding van dit nummer sa 
men. Wat het museum betreft, valt die dy 
namiek goed afte lezen aan de wijze waar 
op voorwerpen geexposeerd worden, in 
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een context van een permanente of tijde 
lijke tentoonstelling. Op die manier wordt 
ingespeeld op de vragen en wensen die on 
miskenbaar in de maatschappij leven. 

Maar er is een spanningsveld. Waar kie 
zen we voor: met de hete adem van de afde 
ling marketing tentoonstellingen organise 
ren rondom een populaire thema's ("Pracht 
en praal", "Meesterwerken", "Goud") en zo 
de braodnodige bezoekers binnenhalen? 
Of kleinere, interessante maar minder pu 
bliek trekkende exposities samenstellen 
rand onderwerpen die ook de schijnwer 
pers verdienen, bijvoorbeeld over devotie 
prenten of over de edelsmeden Brom? 

Aan de basis van dit alles staat echter het 
verzamelen en het bewaren, dat steeds kri 
tischer zal moeten gebeuren. Uit de over 
vloed van voorwerpen zullen wij wei keu 
zes moeten maken, in aile bescheidenheid. 
Hoe zouden wij anders? 

De kostbare vroege Italiaanse schilde 
rijen die Van Heukelum aankocht omdat 
ze zo goed bij zijn visie op de toekomst 
pasten, bevinden zich al jaren elders in 
bruikleen en in het depot. Catharina en Jo 
hannes, gered door Bouvy, keerden na een 
jarenlang verblijf in het museum toch weer 
naar hun oorsprong, de Catharinakerk, te 
rug. Het paneel met het geliefde begijntje 

van Graaf mag af en toe zijn bergplaats ver 
laten voor een tijdelijke presentatie. Maar 
de zeventiende-eeuwse orgelluiken die het 
Aartsbisschoppelijk Museum zo graag had 
verkocht, zijn sinds de opening van het 
Catharijneconvent vrijwel altijd te zien ge 
weest. 

Drs. Tanja Kootte (1955) is conservator van 
Museum Catharijneconvent 

Noten: 

I Paul Dirkse, 'De identiteit van de onbekende be 
gijn van Pieter de Grebber' in: idem, Begijnen, 
pastoors en predikanten. Religie en kunst ill de 
Gouden Eeuur (Leiden 2001) 147-148. Evelyne 
Verheggen suggereert in Beelden voor passie en 
hartstocht. Bid-en deuotieprentenin de Noordelijke 
Nederlanden, l7de en l8de eeuw (Zutphen 2006) 
66-68, dat het schilderij een voorstelling betreft 
van Isabella van Hoey. 

2 H. Hoppener-Bouvy, 'De beelden en hun weg 
naar het museum' in: M. van Vlierden, Hout- en 
steensculptuur van Museum Catharijneconuent, 
ca. 1200-1600 (Zwolle 2004) 15. 

3 J. Dijkstra, De schilderijen van Museum Catharij 
neconuent (Zwolle z.j.) 10. 

4 Henri Defoer, 'Het Aartsbisschoppelijke Museum 
en het ontstaan van de kerkelijke monurnenten 
zorg', Trajecta 13 (2004) 212- 232. 

5 Weet hoe je heet! 365 namen en heiligen (Utrecht! 
Zwolle 2007). 
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De bibliotheek in Klooster Sint 
Aegten, Erfgoedcentrum Nederlands 
Kloosterleven 

Otto S. Lankhorst 

an de vijftiende-eeuwse kartuizer 
prior Jacobus Louber wordt de uit- 
praak toegeschreven: "Een klooster 

zonder boeken is gelijk aan een stad zon 
der vestingwerken, een legerplaats zonder 
ommuring, een keuken zonder vaatwerk, 
een tafel zonder spijzen, een tuin zonder 
kruiden, een hof zonder bloernen, een 
boom zonder bladeren." Zo gold het voor 
de middeleeuwse kloosters, zo geldt het 
voor aile hedendaagse kloosters. Werd het 
boekenbezit toen vooral gevormd door 
handschriften, veelal in eigen scriptorium 
geschreven, thans beschikt een kloosterbi 
bliotheek over een grote verscheidenheid 
aan boeken, van folianten tot pocketboek 
jes, reeksen en tijdschriften, en steeds meer 
bibliotheekmateriaal wordt in digitale vorm 
opgeslagen. 
Boeken in een klooster zijn er allereerst 

in kerk of kapel voor de daar te houden ere 
dienst en het getijdengebed, voorts in de 
eel van de kloosterling voor de lectio diuina 
en de meditatie, in de refter voor de lezing 
onder de maaltijden, in de bibliotheek voor 
de wetenschappelijke studie, de opleiding 
van novicen, van missiepaters en -zusters, 
van ieraren en leraressen, van verpleeg 
kundigen en aile andere beroepen waarin 
religieuzen actief waren. Her en der in het 
klooster staan boeken voor praktische be 
zigheden zoals het boerenbedrijf, het para 
mentenatelier of de eigen uitgeverij. 
De alomtegenwoordigheid van boeken 

in de kloosters betekent onherroepelijk dat 
een erfgoedcentrum van het Nederlandse 
kloosterleven, zoals Klooster Sint Aegten 
(bij Cuijk) beoogt te zijn, behalve archief 
materiaal en voorwerpen ook boeken moet 
bewaren en ontsluiten, en een stand punt 
moet innemen over wat het aI dan niet be 
waart en ontsluit. 

Oprichting erfgoedcentrum 
Klooster Sint Aegten, Erfgoedcentrum 

Nederlands Kloosterleven, is opgericht met 
het doel de archieven, boeken en voorwer 
pen die betrekking hebben op het klooster 
leven in Nederland te bewaren, te beheren, 

te ontsluiten en over te dragen aan toekom 
stige generaties. Aanleiding tot de oprich 
ting van het erfgoedcentrum vormde de 
vergrijzing van de Nederlandse religieuzen. 
Die vergrijzing is ingezet vanaf het einde 
van de jaren zestig van de vorige eeuw, toen 
er nauwelijks meer nieuwe leden toetraden 
tot de bonte diversiteit van religieuze in 
stituten die op dat ogenblik in Nederland 
aanwezig was. Reeds in 1970 publiceerde 
het weekblad Elseuiers magazine een om 
slagartikel onder de veelzeggende titel 'Wi! 
de laatste pater het licht uitdoenj"" 
In de jaren tachtig werd duidelijk dat de 

kloosters voor een goed beheer van hun 
archieven hulp van buiten nodig hadden. 
Dat leidde in 1989 tot de oprichting van de 
Stichting Dienstencentrum Kloosterarchie 
ven in Nederland (KAN), tot stand geko 
men door de inzet van met name Jan Roes, 
directeur van het Katholiek Documentatie 
Centrum, zuster Louise van Laarhoven jmj 
en frater Kees Paanakker. Dat het voor de 
geschiedschrijving belangrijk was de kloos 
terarchieven zorgvuldig te bewaren, was 
inmiddels wei duidelijk. 
Vooral de actieve congregaties hebben 

immers een belangrijke rol gespeeld in het 
sociaal-culturele leven van het negentien 
de en twintigste-eeuwse Nederland door 
hun onderwijs, ziekenzorg en maatschap 
pelijk werk. De Nijmeegse hoogleraar Ad 
Manning verwoordde in apri! 1988 tijdens 
een voordracht voor besturen van orden 
en congregaties het belang van het behoud 
van de kloosterarchieven als voigt: 

In uw archieven ligt een grotere schat aan 
gegevens dan u denkt. Een schat van ge 
gevens voor de geschiedenis van uw orde 
of kongregatie en voor de socio-kulturele 
geschiedenis van Nederland en zijn kolo 
nien, Daaronder zijn archiefstukken om 
trent de organisatie, de huishouding, maar 
daartoe horen zeker 66k de brochures, 
tijdschriften, schoolboeken e tutti quanti: 
opgehoopt en ongeexploreerd materiaal 
voor mentaliteitsgeschiedenis, emancipa 
tie, onderwijs en opvoeding en caritas.' 
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In de loop van de jaren negentig werd het 
duidelijk dat het voor veel religieuze insti 
tuten binnen afzienbare tijd niet meer mo 
gelijk zou zijn het archief zelf te bewaren 
en te beheren. Een aantal religieuzen he eft 
toen het initiatief genomen om vanuit het 
Dienstencentrum Kloosterarchieven in Ne 
derland een erfgoedcentrum op te rich ten 
waar geconcentreerd op een plek in Ne 
derland zoveel mogelijk kloosterarchieven 
bewaard zouden blijven. Die plek werd St. 
Agatha nabij Cuijk. Daar staat Klooster Sint 
Aegten, het oudste klooster in Nederland 
waar sinds 1371 onafgebroken kruisheren 
wonen. 

In samenwerking met de Stichting Sint 
Aegten die zich bekommert om het cul 
tuurbezit van de kruisheren, is een deel van 
het klooster verbouwd en is er een nieuw 
depot gebouwd, dat onder klimatologisch 
verantwoorde omstandigheden onderdak 
biedt aan het archief, de bibliotheek en de 
museale collectie van het centrum. Kloos 
ter Sint Aegten werd geopend in juni 2006. 
Inmiddels hebben al ongeveer 35 van de 
90 deelnemende religieuze instituten hun 
collecties in St. Agatha ondergebracht. De 
andere collecties zullen in de komende ja 
ren volgen.' 

Collecties in Klooster SintAegten 
Het materiaal dat uit kloosters naar St. 

Agatha wordt overgebracht bestaat uit ar 
chieven, boeken en voorwerpen. Het on 
der een dak bewaren van de verschillende 
soorten materiaal zorgt voor waardevolle 
wederzijdse aanvullingen. Voor de bezoe 
ker van Klooster Sint Aegten is dat meteen 
duidelijk bij binnenkomst. In de entree 
hangt een grote tekening van Theo Meyer 
uit 1944, afkomstig van de Vrouwen van 
Bethanie met de voorstelling van de leden 
van de congregatie als Reinildastrijders te 
paard. De H. Reinilda, actief in de achtste 
eeuw bij de bekering van Limburg, gold als 
een patrones van de catechisten onder de 
Vrouwen van Bethanie. Naast de tekening 
is de tekst te vinden die werd gevonden in 
het archief van de Vrouwen van Bethanie, 
in de Kroniek van het moederhuis. Op 21 
april 1944 wordt verhaald: 

Viering v. H. Reinilda. De H. Mis wordt 
gelezen voor de intentie: geest van in 
wen dig gebed en apostelvuur voor onze 
witten. c. .. ) Kapel is in feesttooi. Aan 
het ontbijt een grote verrassing. Op de 
witte muur van de refter hangt een grote 
schildering van Theo Meyer. Zij is voor 

dit feest gernaakt, en stelt voor het ver 
trek van de Reinildastrijdgenoten uit de 
burcht Bethanie. Fiere witte gestalten te 
paard. 

In deze bijdrage rich ten we ons op het bi 
bliotheekmateriaal in Klooster Sint Aegten. 
Het oudste bezit is dat van de kruisheren 
die, zoals gezegd, sinds 1371 het kloos 
ter bewonen. Zoals in de meeste middel 
eeuwse kloosters was er ook in St. Agatha 
een scriptorium aanwezig voor het verrne 
nigvuldigen van merendeels liturgische en 
theologische teksten. Deze handschriften, 
de aanwezige incunabelen en overige oude 
drukken zijn eeuwenlang door de kruishe 
ren gebruikt en bewaard. De collectie van 
62 middeleeuwse handschriften, ruim 100 
incunabelen en 9.000 overige oude druk 
ken valt onder de Wet Behoud Cultuurbezit 
Nederland. Daarnaast zijn er nog ongeveer 
20.000 boeken die zijn gedrukt na 1800.5 
Naast deze min of meer afgesloten kruis 

herencollectie is in St. Agatha een biblio 
theek over Nederlands kloosterleven in op 
bouw vanuit het erfgoed dat deelnemende 
orden en congregaties bijeenbrengen. 
Deze collectie van boeken en tijdschriften 
is gericht op de geschiedenis van de Neder 
landse orden en congregaties in de ruime 
zin des woords. Zij zal voor een groot deel 
tot stand komen uit materiaal afkomstig uit 
de archieven van de kloosters. 

Boeken in archieven 
Kloosterarchieven bevatten veel boeken, 

tijdschriften en brochures, wellicht meer 
dan bij andere archiefvormende instanties. 
Dat komt deels doordat de religieuze insti 
tuten en hun leden zelf geregeld betrok 
ken waren bij het uitgeven van boeken en 
tijdschriften, en deels doordat kloosterlin 
gen uit gevoel van traditie bijzondere zorg 
droegen voor het bewaren van overblijfse 
len - in oude archiefinventarissen ook wei 
reliquiae genoemd - van hun geschiede 
nis. In zijn handieiding voor Franciscaner 
kloosterbibliothecarissen en -archivarissen 
uit 1942 stelde Lucianus Ceyssens, dat het 
kloosterarchief bestaat: 

uit velerlei stukken, die nuttig bewaard 
worden voor de administratie of de ge 
schiedenis van het klooster, of schoon 
sommigen onder hen misschien beter 
op de bibliotheek of in het museum zou 
den terecht kornen, maar om redenen 
van practischen aard, meer bepaaldelijk 
veiligheidshalve, worden samengebracht 
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op die plaats, die men nu eens 'archief" 
pleegt te noemen." 

In het verleden is in archieven en docu 
mentatiecentra vaak bibliotheekmateriaal 
uit archieven gehaald en naar de biblio 
theek van de betreffende instelling over 
gebracht. Dat gebeurde bijvoorbeeld voor 
afleveringen van kranten, zoals in het Pu 
blic Record Office te Londen, het Britse Na 
tionaal Archief, waar een hele verzameling 
zeventiende en achttiende-eeuwse Neder 
landse kranten tot stand kwam vanuit de 
portefeuilles met diplomatieke correspon 
dentie vanuit Nederland.' Handzaam dat 
de kranten nu bij elkaar zijn ondergebracht, 
maar jammer dat ze gescheiden zijn ge 
raakt van de oorsprankelijke documenten 
waarmee ze in verb and stonden. 

Dichterbij huis koos het Katholiek Docu 
mentatie Centrum er bij de oprichting rand 
1970 voor om stelselmatig het bibliotheek 
materiaal uit de archieven over te brengen 
naar de bibliotheek. Dat he eft onder meer 
een unieke collectie brochures tot stand 
gebracht over alle aspecten van het Rijke 
Roomse leven, goed ontsloten dankzij de 
trefwoordenafdeling van de Universiteits 
bibliotheek Nijmegen. Toen, rand 1970, 
waren de argumenten om bibliotheekma 
teriaal uit archieven te halen dwingender 
dan nu. De digitale mogelijkheden tot ont 
sluiting van verschillende soorten materi 
aal zijn nu immers zodanig, dat documen 
ten of voorwerpen niet noodzakelijkerwijs 
bij elkaar hoeven te worden gebracht om 
toch een virtuele collectie te vormen. 
In Klooster Sint Aegten blijven boeken 

en tijdschriften bewaard in de binnengeko 
men kloosterarchieven voor zover zij zijn 
uitgegeven door ofvoor de archiefvormers. 
In het standaardwerk voor de archiefwe 
reid, Archiefterminologie voor Nederland en 
Vlaanderen, wordt een archiefstuk als voigt 
gedefinieerd: "Document, ongeacht zijn 
vorm, naar zijn aard bestemd om te berus 
ten onder de persoon, groep personen of 
organisatie die het he eft ontvangen of op 
gemaakt uit hoofde van zijn of haar activi 
teiten, zijn of haar taken of ter handhaving 
van zijn of haar rechten"," Niet de vorm, 
maar de aard van een document bepaalt 
of het al dan niet tot het archief van een 
organisatie behoort. Bijgevolg horen publi 
caties die werden uitgegeven door of voor 
een orde of congregatie - tijdschriften, ge 
denkboeken, constituties, wervingsfolders, 
gebedenboeken etc. - thuis in het archief 
van het betreffende religieus instituut. 

Andere boeken, gebruikt voor medi 
tatie, voor onderricht aan novicen, voor 
onderwijs aan ziekenzusters, voor oplei 
ding aan missionarissen etc. horen daar in 
principe niet in thuis, tenzij deze speciaal 
door de orde of congregatie zijn uitgege 
ven. In een orde- of congregatiearchief is 
vaak ook een afdeling scripta aanwezig, de 
verzameling geschriften van de leden van 
een religieus instituut. Zeker waar het gaat 
om religieuze instituten waarvan de leden 
veel publiceerden, zoals dominican en en 
redemptoristen, kunnen dergelijke collec 
ties omvangrijk zijn. Voor een onderzoeker 
is het handzaam als alle publicaties van de 
kloosterling in wie hij geYnteresseerd is bij 
elkaar staan, maar praktische bezwaren, 
zoals gebrek aan plaatsruimte, kan nopen 
tot ontdubbeling met hetgeen elders in het 
erfgoedcentrum reeds aanwezig is. 
Zo hoeven aile overdrukjes van de artike 

len die paters redemptoristen in hun tijd 
schrift de Valksmissianaris schreven, niet in 
de verzameling scripta bewaard te worden, 
als het tijdschrift zelf in de studiezaal ter 
inzage staat. Wei bewaard blijven vanzelf 
sprekend de persoonsbibliografieen die 
vaak met veel zorg zijn opgesteld en bijge 
houden, zoals dat voor de redemptoristen 
gebeurde door pater J. Vinkenburg cssr, 
resulterend in de 'Aanvullingen over de ja 
ren 1938-1999 op de Bibliographie generale 
des ecrivatns redemptoristes van p. M. De 
Meulemeester cssr'. 

Kloosterbibliotheken 
Naast de kloosterarchieven zijn er de 

kloosterbibliotheken, eeuwenlang arsena 
len van cultuur en wetenschap. De rijkdom 
van de Nederlandse middeleeuwse kloos 
terbibliotheken werd tijdens de Reformatie 
geconfisqueerd en kwam in stadsbiblio 
theken of in de nieuw opgerichte univer 
siteitsbibliotheken terecht, behalve dan 
de handschriften en boeken van de kruis 
heren in St. Agatha die ter plekke konden 
blijven. De herapleving van het kloosterle- 

Meditatieboeken 
voor religieuzen in de 
studiezaal van Klooster 
SintAegten 
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Studiezaal Klooster 
SintAegten 

ven in Nederland in de tweede helft van de 
negentiende eeuw zorgde opnieuw voor de 
opbouw en uitbouw van omvangrijke boe 
kencollecties. 
Toen in de jaren zestig van de twintigste 

eeuw het aantal roepingen afnam en de 
opleidingen in de kloosters dientengevolge 
werden samengevoegd in gemeenschap 
pelijke studiecentra, begon een proces van 
herschikkingen, verplaatsingen en verhui 
zingen van de kloosterbibliotheken dat 
nog niet is afgesloten. Inmiddels hebben 
veel collecties een nieuw onderkomen ge 
vonden, waarbij de geschiedenis zich her 
haalt: vier eeuwen later kwamen opnieuw 
veel boeken bij de universiteiten terecht. 
De franciscanen plaatsen hun boeken in 
de universiteitsbibliotheek van Utrecht, de 
redemptoristen en dominicanen in Nijme 
gen, de kapucijnen in Tilburg en de jezuie 
ten in Maastricht. Een compleet overzicht 
van de herschikking van de collecties moet 
nog geschreven worden." 

Het moge duidelijk zijn dat het nooit de 

bedoeling is geweest om complete kloos 
terbibliotheken naar St. Agatha te verhui 
zen. Uit bibliotheken van kloosters worden 
boeken geselecteerd om een collectie op 
te bouwen ter ondersteuning van het on 
derzoek naar de geschiedenis en de werk 
zaamheden van de Nederlandse religieu 
zen. De boeken, brochures en tijdschriften 
die in de archieven naar St. Agatha komen 
vormen als het ware de collectie primaire 
literatuur, het bronnenmateriaal voor het 
onderzoek naar de Nederlandse religieu 
zen. Daarnaast groeit een collectie secun 
daire literatuur ter ondersteuning van het 
onderzoek. Die collectie is deels raadpleeg 
baar in open opstelling in de studiezaal, 
deels op aanvraag uit depot voor kostbare 
en gespecialiseerde literatuur. 

StudiezaaIcollectie 
Voor de bezoekers van de studiezaal is 

snel duidelijk dat het zwaartepunt van de 
collectie gevormd wordt door de rubriek 
'Kloosterleven' op de tussenverdieping in 
de studiezaal. Hier staan geordend in sub 
rubrieken algemene boeken over kloos 
terleven, boeken over theologie van het 
religieuze leven, over canoniek recht be 
treffende religieuzen, en over de taken van 
de overs ten. 
Dan volgt een aantal subrubrieken 

waarin bepaalde typen boeken worden 
aangeboden geordend op religieus insti 
tuut. Allereerst de geschiedschrijvingen 
van afzonderlijke Nederlandse religieuze 
instituten die lange tijd meestal in de vorm 
van gedenkboeken werden geschreven. De 
laatste jaren gebeurt het vaker in de vorm 
van een opdracht ter afsluiting van een pe 
riode. Volgens dezelfde ordening per insti 
tuut zijn in subrubrieken geplaatst: regels, 
constituties en directoria, gebedenboeken, 
ceremonialen en naamlijsten. De plaatsing 
van dit materiaal in de studiezaal is selec 
tief. In het archief van het betreffende reli 
gieus instituut is dit soort materiaal uitput 
tend opgenomen. Voorts bevat de rubriek 
'Kloosterleven' de subrubrieken 'Spirituele 
lectuur voor religieuzen', 'Biografieen van 
stichters en van bijzondere kloosterlingen' 
en ten slotte 'Egodocurnenten van religieu 
zen'. 

Ook in andere rubrieken in de studiezaal 
vindt de onderzoeker die materiaal zoekt 
over bepaalde aspecten van het kloosterle 
ven een en ander bij elkaar gezet. Zo zijn er 
in de rubriek 'Literatuur en talen' de subru 
brieken 'Klooster- en missieleven in de li 
teratuur' en 'Literair werk geschreven door 
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kloosterlingen'. Er is een aparte rubriek met 
literatuur over specifieke activiteiten van 
religieuzen: gezondheidszorg, missie en 
missiologie, opvoeding en onderwijs, pas 
toraat en apostolaat. En last but not least, 
zijn er kleine eoUecties in wording van boe 
ken met kloosterhumor, met kloosterge 
rechten en met kloosterlijke stripverhalen. 

Met de open opstelling in de studie 
zaal is de bezoeker ter plekke gediend. Dat 
geldt voor de boeken en ook voor een groot 
aantal tijdschriften die op de bovenste ver 
dieping ter inzage staan. Als er boeken of 
tijdschriften uit een archiefcoUectie naar 
de studiezaal worden overgebracht, is dat 
in de arehiefinventaris verantwoord. Open 
opstelling levert aan de niet luie onderzoe 
ker altijd vondsten op in een boek of tijd 
schrift dat onder handbereik staat. De open 
opstelling beoogt verder de bevordering 
van het onderzoek dat de gesehiedschrij 
ving van een specifieke orde of congregatie 
overstijgt. De onderzoeker die een gedenk 
boek of de constituties van een congregatie 
zoekt, vindt op dezelfde plank publicaties 
van verwante instituten. 

Bijzondere boeken 
Naast primaire en seeundaire litera 

tuur is er een derde groep boeken die een 
erfgoedcentrum dient te verzamelen. Het 
gaat daarbij om exemplaren die bijzonder 
zijn met het oog op het onderwerp van het 
erfgoedcentrum. Meestal betreft het boe 
ken met sporen van gebruik. In Klooster 
Sint Aegten zijn er bijvoorbeeld boeken die 
eigendomskenmerken dragen uit de begin 
periode van een religieuze gemeenschap. 
Van de Zusters van de Societe it van Jezus, 
Maria, Iozef is een aantal boeken aanwezig 
met het stempel 'JMJ Pedagogie - Chreti 
enne'. Alvorens in 1840 het statuut van een 
congregatie aan te nemen, was de Societeit 
werkzaam onder de naam 'Pedagogic Chre 
tienne'. Bij die eerste boeken is onder meer 
een uitgave uit 1823 van Vraie et solide piete 
van Francois de Sales te signaleren. 

Ook bij de Doehters van Maria en Jo 
seph, beter bekend als de Zusters van de 
Choorstraat, zijn boeken uit de beginpe 
rio de en van de stichter, pastoor J.A. Hee 
ren, bewaard gebleven. Dat vroege bezit 
blijkt uit inscripties in de boeken. Zo staat 
er bijvoorbeeld voorin een gebedenboek 
uit 1658, Besloten hof, het innigh ghebedt, 
betuynt met de doornen-haghe der verster 
vinghe, de notitie: "Dit Boek wordt van het 
Moederhuis te 's Bosch tot gebruik gegeven 
aan de Zusters te Heriaer, 1840". Dat was in 

het jaar dat aan de zusters het Doofstom 
meninstituut in het voormalig grootsemi 
narie Nieuw-Heriaer te St. Michielsgestel 
werd toevertrouwd. 

Ook boeken met bijzondere opdrach 
ten, die een exemplaar meerwaarde geven, 
worden zorgzaam bewaard, evenals ban 
den die uiterlijk gekenmerkt zijn als een 
liber prohibitus, veroordeeld om als - te 
gevaarlijk - afgesloten in de 'hel' van de 
bibliotheek te staan. Soms staat het motief 
van het verbod in het boek geschreven, zo 
als in een uitgave van de Bijbel der natuur 
van J.J. Seheuchzer en M.S.G. Donat uit de 
kruisherenbibliotheek van St. Agatha: "Van 
top tot teen protestant". Ten slotte zijn er 
boeken die eerder in de voorwerpencol 
lectie thuishoren dan in de bibliotheek, zo 
als een kerkboek gebruikt door een zuster 
Franciscanes van Veghel. Het boek puilt uit 
met kaarten, prentjes en briefjes met aan 
tekeningen, die allemaal op hun plaats zijn 
gebleven met behulp van twee elastische 
zwarte kerkboekhouders, voorzien van een 
medaille van het H. Hart van Iezus, Dankzij 
de oplettendheid van de kloosterarchivaris, 
bleef deze getuigenis van een lang leven 
van gebed bewaard. 

Ontsluiting van de bibliotheek 
Een erfgoedcentrum moet niet alleen 

erfgoed bewaren, maar ook toegankelijk 
maken en overdragen. De bibliotheekcol 
lectie in de studiezaal van Klooster Sint 
Aegten wordt, zoals hierboven ter sprake 
kwam, ontsloten door een systematische 
indeling van de studiezaal. Voor de onder 
zoeker buiten het gebouw wordt de bibli 
otheekcollectie, evenals de archieven- en 
de voorwerpencollectie ontsloten in een 
gezamenlijke database die vanaf eind 2008 
via de eigen website raadpleegbaar zal zijn. 
De inhoudelijke ontsluiting van de boeken 
is afgestemd op het kernterrein van het erf 
goedcentrum: kloosterleven in Nederland. 
Aan de boeken worden trefwoorden toe 
gekend die de wijdheid en diepte van dat 
onderwerp aangeven. Voor onderwerpen 
buiten het kernterrein van het erfgoedcen 
trum, staat een omvangrijk digitaal en pa 
pieren bibliografiseh apparaat ter beschik 
king, waarvan medewerkers en bezoekers 
van Klooster Sint Aegten gebruik kunnen 
maken. 

Documentaire ontsluiting van het 
kloosterlijk kernterrein vindt ook plaats 
door het aanleggen en bijhouden van en 
kele databestanden. Een eerste bibliografie 
verscheen in 1992 als uitgave van het Dien- 
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stencentrum Kloosterarchieven Nederland: 
Kloosters op schrift. Ben bibliografie over de 
orden en congregaties in Nederland in de 
negentiende en twintigste eeuw samenge 
steld door J.P.A. van Vugt en C.P. Voorvelt 
OFM.1O Vele jaren wordt er reeds gewerkt 
aan een Monasticon, een databestand met 
informatie over aile orden en congregaties 
die in Nederland na 1800 werkzaam zijn 
geweest, en over hun vestigingen. Dit be 
stand zal tegelijk met de catalogus via in 
ternet beschikbaar komen. 
Andere bibliografische bestanden ter 

ontsluiting van de bibliotheekcollectie 
zijn in opbouw, waarbij thans de voorrang 
wordt gegeven aan een overzicht van in 
terviews met en egodocumenten van Ne 
derlandse religieuzen. De documentaire 
bestanden zullen zich niet beperken tot 
bibliotheekmateriaal. De meerwaarde van 
een erfgoedcentrum ligt in het bewaren en 
dus ook ontsluiten van verschillende soor 
ten erfgoed: archief, bibliotheek, voorwer 
pen. 

Ten slotte dient de bibliothecaris van 
een erfgoedcentrum ook vast te leggen 
hoe er in het verleden werd omgegaan 
met het erfgoed dat hij beheert. Dat bete 
kent in St. Agatha alert zijn op het bewaren 
van bronnen die informatie geven over 
de geschiedenis van het erfgoed: catalogi, 
aankoop- en uitleenregisters van klooster 
bibliotheken, lijsten van boeken die in de 
'he!' stonden, lijsten van boeken die in de 
refter tijdens het eten werden voorgele 
zen, en bisschoppelijke regelgeving over 
de controle in de kloosterbibliotheken. 
Ook gebruiken in de omgang met boeken 
in de kloosters moeten worden vastgelegd, 
zoals de wijze waarop de Reglementen van 
de Cistercienserinnen van de strenge onder 
houding bepalen hoe de koorboeken in de 
kapel moeten liggen: met de snede van het 
boek naar het altaar gekeerd." 

De bezoeker van de studiezaal in St. 
Agatha heeft tijdens zijn onderzoekswerk 
uitzicht op een lessenaar met aan weers 
zijden twee kloeke koorboeken die bij de 
trappistinnen in gebruik zijn geweest. Daar 
ziet hij of zij hoe het sluit - en sierwerk met 
zorg zodanig is aangebracht bij beide boe 
ken dat ze aile twee na de dienst inderdaad 
met de snede naar het altaar konden wor 
den gelegd. De erfgoedbeheerders in St. 
Agatha hopen dat die kloosterlijke zorg ook 

de bezoekers uitnodigt om zorgvuldig om 
te gaan met het onderzoeksmateriaal dat 
op hun tafelligt. 

Dr. Otto S. Lankhorst (1953) is bibliothecaris 
van Klooster Sint Aegten 

Noten: 

I Monasterium sine Iibris est sicut civitas sine opi 
bus, castrum sine muro, coquina sine supellectili, 
mensa sine cibis, hortus sine herbis, pratrum sine 
floribus, arbor sine foliis', Vgl. Georgius Carpenta 
rius, Informaiorium bibliothecarii carthusiensis 
domus Vallis Beatae Margaret/we in Basilea mi 
nori, ed. L. Sieber (Basel 1888) 4. 

2 Elseviers magazine 26 (1970) nr. 10 (7 maart). 
3 A.F. Manning, 'De betekenis van de ordes en kon 

gregaties in Nederland', Relief 56 (1988) 328-338, 
aldaar 337 -338. 

4 Bij gelegenheid van de opening in juni 2006 ver 
scheen: Klooster Sint Aegten. Erfgoedcentrum Ne 
derlands Kloosterleuen (SI. Agatha 2006), waarin 
een beknopte geschiedenis van het klooster en 
het erfgoedproject, en een korte beschrijving van 
de verschillende collecties zijn te vinden. Voor 
recente informatie, een overzicht van de deelne 
mende religieuze instituten en de digitale versie 
van het kwartaalblad Kroniek Sint Aegten, zie de 
website www.kloostersintaegten.n1. 

5 De middeleeuwse handschriften zijn recentelijk 
opnieuw door de Koninklijke Bibliotheek gem 
ventariseerd en toegankelijk via het databestand 
'Medieval Manuscripts in Dutch Collections': 
www.mmdc.nl De incunabelen zijn ontsloten in 
de Incunabula Short Title Catalogue, ISTC. De 
overige oude drukken zijn thans uitsluitend via 
een kaartcatalogus ontsloten; in de komende ja 
ren zal gewerkt worden aan toegankelijk maken 
in de digitaal beschikbare catalogus van Klooster 
SintAegten. De ontsluiting van de boeken gedrukt 
na 1800 zal in 2008 gereed komen. 

6 Lucianus Ceyssens OFM, Korte handleiding vaal' 
anze kloosterbibliothecarissen en -archiuarissen 
(Mechelen 1942) 105. 

7 Londen, Public Record Office, State Papers 119: 
Gazettes and pamphlets: United Provinces of the 
Netherlands. 

• Archiefterminologie voor Nederland en vlaande 
ren ('s-Gravenhage 2003) begrip nr. 8. 

9 Vgl. E. D'hondt, 'De opheffing en samenvoeging 
van klooster- en abdijbibliotheken in Belgie en 
Nederland', Mededelingen van de vereniging voar 
het Theologiscli Btbliothecariaat 45 (1994) 36-46. 

10 J .P.A. van Vugt verzorgde een tweede (2003) en 
derde (2006) bijgewerkte uitgave en stelde deze 
beschikbaar via de website van de Universiteits 
bibliotheek Nijmegen: http://webdoc.ubn.kun. 
nll mono/v Ivugt_L van/klooopsc. pdf 

II Reglementen van de Cistercienserinnen van de 
strenge onderhouding. Vertaling uolgens de Franse 
uitgaue van 1948 (1952) 42. 
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Erfenis van een moderniseringsbeweging 
De culture le betekenis van 
levensbeschouwelijke documentatiecentra 

George Harinck en Lodewijk Winkeler 

I n 1970 had het woord 'erfgoed' nog niet 
de modieuze bijklank die het nu heeft, 
en zeker niet de brede, inmiddels vrij 

wei betekenisloze betekenis van 'alles wat 
we niet in de fysieke of psychische vuilnis 
bak willen gooien'. Maar de term bestond 
natuurlijk al. We komen hem in 1970 tegen 
in de toespraak die kardinaal Alfrink hield 
bij de opening van het in 1969 opgerichte 
Katholiek Documentatie Centrum (KDC). 
Hij had het toen over "de toekomst van het 
cultureel erfgoed der katholieken". I 

Het was precies de problematische toe 
komst van gigantische hoeveelheden 'oud 
papier' die voor een aantal Nijmeegse 
hoogleraren, waaronder de historici A.E 
Manning en J.C.P.A. van Laarhoven, aan 
leiding vormden voor het initiatief om een 
KDC op te rich ten. Katholiek Nederland, 
dat decennia lang had beschikt over de 
meest uitgebouwde van de verschillende 
levensbeschouwelijke zuilen, sloeg in hoog 
tempo aan het ontzuilen. Organisaties en 
instellingen fuseerden, werden opgeheven 
of sliepen in. 
Katholiek Nederland ontzuilde echter 

niet alleen, het seculariseerde en ontkerke 
lijkte ook, met als gevolg dat de belangstel 
ling voor de papieren erfenis van de zuil in 
die jaren uiterst gering was. Oud zeer ten 
aanzien van een streng en gesloten katho 
licisme overheerste, en de schriftelijke her 
inneringen daaraan konden wat veel ka 
tholieken betrof wei aan de straat worden 
gezet. Gevolg was dat het KDC al blij mocht 
zijn als het een historisch belangrijk archief 
op het nippertje, maar volstrekt onverzorgd 
en ongeordend, binnen kon halen. 

Het voorbeeld van de toen nog Katholiek 
geheten Radboud Universiteit Nijmegen 
yond in de daarop volgende jaren navol 
ging. De oprichting van het KDC maakte 
anderen bewust van de waarde van hun 
erfgoed, ook aI was er op dat moment nog 
niet of nauwelijks sprake van een zo radi 
cale ontzuiling als in katholieke kring. In 
gereformeerde kring groeide bij academici 
als W.E de Gaay Fortman en G. Puchinger 
het besef dat de traditie waarin men stond 
sterk veranderde en dat dit om een andere, 

ondernemender houding jegens die tra 
ditie vroeg, niet aileen in geestelijke zin, 
maar ook historisch en wat archiefvorming 
aanging. Het waren de jaren waarin Kuyper 
van een geestelijk icoon tot een historische 
figuur werd. In deze dynamische context 
ontwikkelden geliefde geestelijke teksten 
zich tot archiefstukken, verwante mannen 
broeders tot een te aanschouwen parade, 
en maakte schatplichtigheid aan de traditie 
plaats voor objectiverend historisch onder 
zoek. 
Dat leidde tot de oprichting van het His 

torisch Documentatiecentrum voor het 
Nederlands Protestantisme 1800-heden 
(HDC) aan de VU in 1971. Het eerste om 
vangrijke archief van een verdwenen pro 
testantse organisatie op het HDC betrof 
het archiefvan de Antirevolutionaire Partij, 
maar to en was het reeds 1980. Veel later 
ontstonden het Archief- en Documenta 
tie centrum van de Gereformeerde Kerken 
(vrijgemaakt) in Nederland (ADC) in de di 
recte omgeving van de Theologische Uni 
versiteit Kampen van deze kerken in 1993, 
en het Humanistisch Archief (HA) aan de 
Universiteit voor Humanistiek in 1997.2 

Het gaat hier niet om een typisch Neder 
lands verschijnsel. In Belgie werd het Ka 
tholiek Documentatie- en Onderzoekscen 
trum te Leuven (KADOC) aan de Katholieke 
Universiteit Leuven opgericht in 1974, en 
Les Archives du Monde Catholique (ARCA) 
aan de Universite Catholique de Louvain in 
1989. Ook elders terwereld - in Zuid-Afrika, 
in de Verenigde Staten - ontstonden instel 
lingen die een bepaald levensbeschouwe 
lijk verzamelcriterium hanteerden: door 
kerken, onderwijsinstellingen, musea of 
stichtingen gefinancierde archief- en do 
cumentatieinstellingen, die archieven van 
kerkelijke en levensbeschouwelijke ins tel 
lingen en daarmee verbonden personen 
werven, beheren en voor onderzoek be 
schikbaar stellen. 

In de Verenigde Staten beschikt bijvoor 
beeld de Presbyterian Church niet aileen 
over een prestigieuze Historical Society, 
maar ook over een archiefbewaarplaats te 
Princeton Theological Seminary, waar een 
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In tegenstelling tot de 
meeste bibliotheken 
bewaart de KDC-biblio 
theek ook talrijke bro 
chures en grijze litera 
tuur. Om te voorkomen 
dat deze brochures 
beschadigd raken of 
slijten door verzakking 
naar links of rechts 
worden zij in plukjes 
in opengesneden oude 
archiefdozen geplaatst. 
Foto KDC/KLiB. 

staf van archivarissen en academici werkt 
aan de beschikbaarstelling van archiefma 
teriaal en de bevordering en begeleiding 
van onderzoek inzake de presbyteriaanse 
traditie. Hetzelfde geldt voor Hope Col 
lege en Calvin College in Michigan, waar 
oorspronkelijk aan Nederland gelieerde 
gereformeerde kerken hun archieven en 
die van aanverwante instellingen en per 
sonen in respectievelijk de Joint Archives 
of Holland en Heritage Hall bewaren en 
voor onderzoek ter beschikking stellen. 
Ook in deze twee gevallen bepaalt veeleer 
de etnische gemeenschap en niet de ker 
kelijke organisatie het verzamel- en onder 
zoeksgebied. Beide instellingen spelen een 
belangrijke rol in het onderzoek naar de 
- door gereformeerden gestempelde - ne 
gentiende- en twintigste-eeuwse emigratie 
van Nederland naar Noord-Amerika in al 
haar aspecten. 
Op katholiek gebied zijn noch in andere 

Europese landen, noch in de Verenigde Sta 
ten vergelijkbare instellingen bekend. Een 
verkiaring daarvoor heeft nooit iemand 
proberen te geven. 

Levensbeschouwelijk gerichte collecties 
Kenmerkend voor deze documentatie 

centra is dat hun collectieprofiel niet ma 
terieel is bepaald - archieven, bibliotheek 
materiaal of beeld- en geluidsmateriaal 
- maar thematisch, zoals dat overigens ook 
het geval is met het Internationaal Insti 
tuut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en 
het Internationaal Informatiecentrum en 
Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV). 
Dit is geen vanzelfsprekende zaak. Neder 
land beschikt over een netwerk van archie 
finstellingen en bibliotheken, waar de col 
lecties al naar gelang hun materiele aard 
ondergebracht hadden kunnen worden, 
en voor beeld- en geluidsmateriaal zijn de 
laatste decennia ook voldoende bewaar 
plaatsen ingericht. 
Dat er toch dergelijke levensbeschou 

welijke documentatiecentra werden opge 
richt, heeft twee achtergronden. Allereerst 
de bijzondere structuur van de Nederland 
se samenleving; de levensbeschouwelijke 
overtuiging is op allerlei levensterrein ook 
en misschien wei vooral in organisatorische 
zin tot uitdrukking gekomen. Ten tweede 
de belangstelling voor het tamelijk drama 
tisch verlopende proces van verzuiling en 
ontzuiling in Europa, maar vooral in Ne 
derland. Te beginnen met J. Thurlings' De 
wankele zuil zouden er in de jaren zeventig 
en tachtig heel wat studies en dissertaties 
aan dit fenomeen worden gewijd, waarbij 
niet weemoed, maar wetenschappelijke 
interesse domineerde. Deze historici had 
den behoefte aan een 'laboratorium', zoals 
de Nijmegenaren het KDC no emden, om 
dit verschijnsel te kunnen bestuderen. Il 
lustratief daarvoor is, dat Manning, toen 
eind jaren zestig de studentenbeweging ac 
tief werd, een werkgroep samenstelde om 
live alles wat werd gestencild, aangeplakt 
en gedrukt, te verzamelen en bij het KDC 
onder te brengen. 

Maar er bleek ook een neveneffect te zit 
ten aan deze documentatiecentra. Voor de 
zuilorganisaties en hun bestuurders, maar 
ook de bezitters van persoonlijke archie 
ven, had de bewaargeving in een centrum 
dat zich richtte op de eigen levensbeschou 
welijke groep iets vertrouwds, haast 'nest 
geur' -achtigs, De archieven, bibliotheken, 
en het beeld- en geluidsmateriaal werden 
'natuurlijk' ondergebracht bij KDC, HDC, 
enzovoort. Een 'eigen' documentatiecen 
trum verlaagde de drempel om het eigen ar 
chief te bewaren en over te dragen - en ook 
vandaag de dag blijkt dat nog een zwaarwe 
gend argument. De gevoelsmatige typering 
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'nestgeur' kan naar ons idee ook rationeler 
worden uitgedrukt, en dan de kern raken 
van het raison d'etre van onze centra: de 
collecties die er bewaard worden vullen el 
kaar aan, verhelderen elkaar, geven elkaar 
de context waarin zij het best tot hun recht 
komen en bestudeerd kunnen worden, en 
worden beheerd door deskundigen inzake 
de specifieke traditie. 
De betreffende universiteiten - Nijme 

gen, Amsterdam VU, Leuven, Louvain la 
Neuve, Kampen, Utrecht UvH - bleken 
graag bereid de centra te huisvesten. Van 
uit het bewustzijn dat zij uit de betreffende 
levensbeschouwelijke groep waren voort 
gekomen, presenteerden zij zich graag als 
de erfdragers. Dat de omvang van de col 
lecties en de daaraan verbonden bewaar 
en conserveringsproblemen en -kosten 
het enthousiasme nadien soms behoorlijk 
dempten, doet niets af aan het feit dat deze 
centra nog steeds door hun universiteiten 
worden bekostigd en gesteund. Reden is 
daarbij niet in de laatste plaats dat zij in 
derdaad fungeren als'laboratoria' die on 
derwijs en onderzoek op het eigen levens 
beschouwelijke terrein faciliteren. In alle 
gevallen zijn de documentatiecentra dan 
ook op een of andere wijze gelieerd aan 
faculteiten en leerstoelen, soms door een 
hoogleraar-directeur, of door historici met 
een leeropdracht op dit terrein, of ook wei 
door in de faculteiten gewortelde bestuurs 
organen. 

Gemengde collecties 
Zoals we boven al opmerkten is een ty 

pisch kenmerk van documentatiecentra 
als de onze, dat zij zowel archief- als bibli 
otheekcollecties en beeld- en geluidscol 
lecties acquireren en bewaren. Aileen het 
collectioneren van voorwerpen, al dan niet 
van kunstzinnige aard, wordt gewoonlijk 
aan musea overgelaten. Het Museum Ca 
tharijneconvent vervult in Nederland deze 
functie voor alle christelijke denominaties, 
terwijl het Museum voor Religieuze Kunst 
in Uden ook het een en ander op dit terrein 
bewaart. 
De keuze voor een 'gemengd' collectie 

profiel heeft eigenlijk nooit ter discussie 
gestaan. Voor de oprichters was het van 
zelfsprekend dat de levensbeschouwelijke 
groep of traditie als collectiecriterium zou 
gaan boven de te verzamelen materiaal 
soort. Zo kunnen gebruikers in de docu 
mentatiecentra zowel bibliotheekrnate 
riaal en ander drukwerk, archieven en 
beeldmateriaal, afkomstig van eenzelfde 

instelling bestuderen, maar ook vergelij 
kingen maken tussen bijvoorbeeld het be 
leid van catechetische organisaties en in 
omloop gebrachte catechetisch materiaal: 
catechismussen, kinderbijbels, catechese 
projecten, maar ook dia's, filmstrookjes en 
videobanden. 
Met andere woorden: de materieel ver 

schillende collecties vullen elkaar aan en 
versterken elkaar. In de meeste gevallen 
wordt dit effect nog groter doordat de cen 
tra nauw gelieerd zijn aan de betreffende 
universiteitsbibliotheken, die al vanaf de 
oprichting van hun universiteit specifiek 
levensbeschouwelijk gebonden biblio 
theekmateriaal in hun collecties opnamen. 
Zo hoefde het KDC zich bij zijn oprichting 
nauwelijks te bekommeren om de collec 
tionering van katholieke periodieken, the 
ologische handboeken en dito tijdschrif 
ten, en wetenschappelijke publicaties van 
katholieke auteurs: die waren al aanwezig 
in de Universiteitsbibliotheek. Hetzelfde 
geldt voor het ADC, dat in de bibliotheek 
van de Theologische Universiteit Kampen 
precies de boekencollectie ter beschikking 
heeft die bij zijn archief- en documenta 
tiecollectie past, en voor het HDC, dat nog 
het voordeel had dat de Unlversiteitsbiblio 
theek van de VU al veellanger bestaat dan 
de Nijmeegse. 

Speclfieke deskundigheid 
Documentatiecentra moeten uiteraard 

materiaalspecifieke deskundigheid in 
huis hebben. De grootste centra beschik 
ken over afzonderlijke collectiespecialis 
ten: een bibliothecaris, een archivaris en 
een documentalist AV-materiaal. Kleinere 
centra moeten zich 'behelpen' met scha 
pen met vijf poten. Daarnaast beschikken 
diezelfde centra echter ook over inhoude 
lijke deskundigheid, en moeten zij daar ook 
over beschikken. Er komen hele specifieke 
vragen op hen af over de geschiedenis van 
katholieken, gereforrneerden, humanisten. 
Vaak nemen deze centra zelf initiatieven 
ter organisatie van hun onderzoeksterrein, 
waarvan zij als geen ander de leemten ken 
nen en op perspectieven kunnen wijzen, 
het onderzoeksinstrumentarium kunnen 
ontwikkelingen en daarvoor ook de fond 
sen werven of daar actief in bemiddelen.' 
Documentatiecentra worden onvermij 

delijk door hun achterban betrokken in 
de geschiedenis van de specifieke traditie, 
zoals plaatselijke archieven vaak nauw sa 
menwerken met verenigingen voor stadsge 
schiedenis of heemkundekringen. Maar ze 
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hebben ook een functie in het bemiddelen 
tussen hun collectie en nieuwe doelgroe 
pen. Een dergelijke specifieke deskundig 
heid is van des te groter belang, als talrijke 
gebruiken en gewoonten, als terminologie 
en gedrag, in onbruik zijn geraakt, en het 
mentale en geestelijke verband tussen on 
derzoekers en documenten afwezig is. 

Het specifieke karakter van de collectie 
roept een eigen creativiteit bij onderzoe 
kers wakker waardoor ze vanuit andere 
gezichtspunten en vraagstellingen nieuw 
wordt belicht. Of zoals een student ooit 
vroeg aan een medewerker: "dat geloofden 
die mensen toch niet echt?" Het overdragen 
van deze deskundigheid aan gebruikers 
- en aan jongere collega's - grenst soms in 
derdaad aan catechese, maar vormt ander 
zijds een boeiende historische uitdaging 
nieuwe relevanties te ontdekken van de 
documentaire neerslag van een bepaalde 
traditie voor daarmee onbekende studen 
ten en onderzoekers. 

Verbreding van het perspectief 
De levensbeschouwelijke documentatie 

centra, zeker de centra die al langer ge 
leden waren opgericht, functioneerden 
aanvankelijk vooral voor onderzoekers uit 
eigen kring. Met de verzwakking of zelfs 
afbrokkeling van de zuil steeg immers de 
behoefte aan gedenkboeken of geschiede 
nissen over organisaties van meer of min 
der wetenschappelijk kaliber en ook de 
behoefte aan een herorientatie op de eigen 
traditie en een nieuwe inbedding daarvan. 
Van vakbonden, boerenorganisaties, uni 
versiteiten, politieke partijen en omroepen 
- om de meest in het oog springende te 
noemen - is inmiddels wei een geschiede 
nis geschreven. De zuil zelf stond daarbij 
vaak centraal. Maar naarmate de afstand 
tot het verzuilde verleden to en am, is in de 
laatste decennia de belangstelling gegroeid 
voor onderzoek naar de rol van de zuilen in 
de Nederlandse, maar ook in de Belgische 
geschiedenis als zodanig.' De verzuiling 
wordt steeds meer gezien in de context van 
natievorming, het moderniseringsproces 
en de positie en rol van de zich emancipe 
rende minderheden daarin. 
De 'emancipatiehypothese' en de 'be 

schermingshypothese' (w. Goddijn, J. 
Thurlings, D. Kuiper) waren nog gericht op 
de interne geschiedenis van het katholieke 
respectievelijk greformeerde volksdeel, 
maar internationale vergelijking deed het 
accent spoedig verschuiven naar het mo 
derniseringsproces dat in heel West-Euro- 

pa de agenda van de levensbeschouwingen 
bepaalde (H. Righart, S. Hellemans). Van 
daaruit werden de zich emanciperende ka 
tholieken en gereformeerden aanvankelijk 
vooral als 'anti-modern' beschouwd, maar 
inmiddels is ook dit perspectief verb reed: 
op hun manier speelden deze groepen 
evenzogoed een actieve rol in het moder 
niseringsproces, maar vanuit hun eigen 
perspectief (S. Hellemans). Tegelijkertijd 
werd het beeld van groepsgeslotenheid 
dat onder historici lang overheersend was 
opengebroken. Binnen deze groepen was 
niet alles koekoek eenzang, en de grenzen 
tussen de eigen groep en de als 'gevaarlijk' 
gepredikte buitenwereld bleken zeer po 
reus (U. Altermatt, P. Luykx). In dertig jaar 
tijd heeft onze visie op de recente geschie 
denis van deze levensbeschouwelijke groe 
pen een flinke ontwikkeling doorgemaakt 
he eft de verzuiling plaats gemaakt voor een 
dynamischer beeld. 

De verontwaardiging van historici, die 
zich met de levensbeschouwelijke aspec 
ten van de Nederlandse geschiedenis be 
zig houden, was dan ook groot toen in de 
Canon van de Nederlandse Geschiedenis 
geen aandacht werd geschonken aan de 
wijze waarop de 'zuilen' in de afgelopen 
twee eeuwen me de hadden vormgegeven 
aan de moderne Nederlandse natie." Kort 
door de bocht: in de canon ontbrak de 'ver 
zuiling', de op levensbeschouwing geba 
seerde organisatiestructuur van de Neder 
landse samenleving die de twintigste eeuw 
had gekenmerkt. 

Cultureel erfgoed 
Aanvankelijk konden met name de oud 

ste twee documentatiecentra met enige 
onwelwillendheid nog worden gezien als 
een hobby van de oprichters, vooral ge 
schikt om de interne geschiedenis van de 
betreffende groepen, hun instellingen en 
organisaties te schrijven. De vernieuwing 
van perspectief die de totstandkoming van 
deze centra in zich borg, werd buiten de 
zuilen veelal ontkend - ontzuiling was de 
leus en de oprichting van deze centra leek 
daar tegen in te gaan - en daarbinnen ten 
gevolge van een defensieve opstelling aan 
vankelijk veelal over het hoofd gezien. 

Maar de bovengeschetste ontwikkeling 
in onze historische kijk op wat wij toch nog 
maar kortweg de verzuiling blijven noemen 
- zij het vooral als metafoor" - illustreert 
dat de collecties van onze documentatie 
centra evengoed tot het nationale erfgoed 
behoren als die van pakweg het Nationaal 
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Arehief. Dat dit ook wordt erkend moge 
blijken uit het feit dat het landelijke eon 
serveringsprojeet Metamorfoze aetief op 
zoek is naar collecties in deze centra die 
beschouwd moeten worden als onderdeel 
van het te conserveren 'nationale erfgoed'. 

Dat dit erfgoed dynamiseh is - "bepaald 
door ieders visie op een verleden dat als 
zinvol voor de toekomst wordt gezien" (W. 
Frijhoff) - zoals John Exalto in zijn inleiding 
opmerkt, hebben de doeumentatieeentra 
in de afgelopen decennia aan den lijve er 
varen en hun opkomst is er de illustratie 
van. De onderwerpen waarop de eollecties 
worden bevraagd zijn breder geworden, en 
worden meer dan in het begin 'van buiten 
af' gesteld. 

Detoekomst 
De prioriteiten zullen dus steeds veran 

deren, zo vervolgt Exalto. Hij trekt daaruit 
de conclusie dat "niets overbodig [is] en 
ook niets [mag] worden vernietigd". Was 
het maar zo eenvoudig. De documentatie 
centra, georienteerd als zij ten dele zijn op 
ontzuilende en ontkerkelijkende volksde 
len, zien na een snelle opbouw en uitbrei 
ding van hun collecties in de eerste periode 
van hun bestaan hun aanwas afnemen, 
het KDC bijvoorbeeld van ruim 500 tot 150 
meter archief per jaar,? De instroom van 
nieuw archief- en documentatiemateriaal 

is daarmee beheersbaar geworden, maar 
inmiddels zijn er andere zorgen, met name 
op het gebied van conservering. Want het 
probleem, dat er niets zou mogen worden 
vernietigd, lost zich dankzij verzuring, inkt 
vraat, soms zelfs schimmel, in komende 
eeuw vanzelf op, als er niets gebeurt. 

De vraag is dan ook niet, of archieven en 
andere documentatie al dan niet mogen 
worden vernietigd, de vraag is wat wij op 
de lange termijn willen bewaren, en wat 
niet. Want alles verfilmen of digitaliseren 
zit er, zoals het er nu uitziet, niet in; op dit 
moment kost dat zo'n € 10.000,- per meter 
arehief. Dat betekent dat de documenta 
tie centra, net als trouwens archiefbewaar 
plaatsen, bibliotheken en AV-bewaarplaat 
sen, hun collecties en de nieuwe aanvoer 
daarvan zullen moeten gaan waarderen op 
hun historisch belang, en daar ook conser 
veringsconsequenties uit zullen moeten 
trekken. 

Een tweede aandachtspunt voor de toe 
komst is kennisoverdracht. De centra ont 
len en hun betekenis aan hun thematische 
collectieprofiel, en de know how over dat 
thema - concreet: kennis van het katholi 
cisme, protestantisme en humanisme in 
de laatste twee eeuwen. Zonder voldoende 
informatie over de rol die de betreffende 
bevolkingsgroepen en hun stromingen 
in de Nederlandse geschiedenis gespeeld 

In 2002 werden een 
aantal archieven aan 
Nederland teruggege 
yen, die via een confis 
catie door de Duitsers 
in de Tweede Wereld 
oorlog in Moskou te 
recht waren gekomen. 
Een aantal van deze 
archiefstukken werd bij 
terugkeer overge 
dragen aan het KDC, 
omdat deze afkomstig 
waren uit of gerela 
teerd aan archieven 
die het KDC bewaart. 
De archieven werden 
afgeleverd inclusief de 
Russische archiefdozen 
en opschriften, met 
af en toe zelfs nog een 
raadpleegbriefje ertus 
sen. Foto KDC/KliB. 
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hebben - en dus ook over de betekenis van 
de collecties voor de bestudering daarvan 
- kunnen de collecties net zo goed in een 
bunker op de hei worden opgeslagen. Zo 
als regionale en locale archiefdiensten in 
toenemende mate publiekstrekkers als fo 
tocollecties, en informatie over dorp, stad 
en streek, op hun website zetten, zo zullen 
ook de documentatiecentra hun know how 
moeten etaleren, om het publiek, kerkeJijk 
en niet-kerkelijk, uit te leggen wat de bete 
kenis van hun collecties is. 
Die betekenissen zijn variabel en kennen 

vanuit de documentatiecentra bezien geen 
hierarchie, terwijl ook de presentatie van 
de collecties een dynamische aanpak ver 
eist. Het KDC werkt daarvoor bijvoorbeeld 
samen met de hoogleraar Geschiedenis van 
het Nederlandse Katholicisme om te ko 
men tot een Digitaal Katholiek Erfgoedhuis 
Cwww.nederlandskatholicisme.nll, terwijl 
het HDC een dergelijk project voorbereid 
in samenwerking met de universiteitsbi 
bliotheek van de Vrije Universiteit, met 
name de afdeling Bijzondere Collecties, en 
samenwerkt met Princeton Theological Se 
minary in een project dat een digitale pre 
sentatie van en toelichting op erfgoed op 
het gebied van het neocalvinisme biedt. 
Maar niet alleen wat de betekenis van 

de collecties is moet worden geetaleerd, 
De documentatiecentra moeten accentu 
eren wat hun meest typische kenmerk is: 
de vruchtbare wisselwerking tussen hun 
collecties onderling: archieven, boeken en 
tijdschriften, en beeld-, geluids- en AV-do 
cum en ten. Daarbij bewijzen digitalisering 
op het gebied van presentatie en ontslui 
ting belangrijke diensten en bieden nieuwe 
mogelijkheden. De komende jaren zal in 
het beleid van documentatiecentra vooral 
hiernaar de aandacht uitgaan. 
De functies van werving, beheer en be 

schikbaarstelling voor onderzoek zijn in 
de loop der jaren voor documentatiecen- 

tra dezelfde gebleven, maar de inhoud van 
die functies is in de afgelopen decennia 
onder invloed van de ontwikkeling van de 
samenleving, van de onderzoekers, van de 
eigen functie en van nieuwe technieken 
sterk gewijzigd. Daarmee onderstreept het 
instituut van een documentatiecentrum 
de dynamiek die het begrip erfgoed in zich 
bergt. 

Dr. George Harinck (1958) is directeur van 
het HDC en het ADC 
Dr. Lodewijk Winkeler (1951) is hoofd van 
hetKDC 

Noten: 

I B. Alfrink, 'Toespraak bij de opening van het Ka 
tholiek Documentatiecentrum te Nijmegen, op 28 
november 1970', laarboek KDC 1 (1971) 5. 

2 Hiernaast bestaan er twee centra die niet aan een 
universiteit zijn verbonden: hetArchief- en Docu 
mentatiecentrum voor RK Friesland (Bolsward, 
1984) en het erfgoedcentrum Nederlands Kloos 
terleven (Sint Agatha, 2002). 

3 Bij onderzoeksbevordering denke men aan de 
Bibliografie van Katholieke Nederlandse Perio 
dieken (KDC) , de Bibliografie van Nederlandse 
Protestantse Periodieken (HDC), of aan digitali 
seringsprojecten (brochures inzake de Vrijmaking 
van 1944, ADC). 

4 Overigens ook in landen waar geen vergelijkbare 
centra zijn, zoals Zwitserland en Duitsland. 

5 G.J. Schutte, 'De Canon van Nederland. Natio 
naal of Sectarisch?', Nederlands Dagblad, 18 juli 
2007 (http://www.nd.nllhtm/dossier/canon/ 
artikelen/070718a.htm); L. Winkeler, 'Omgaan 
met Erfgoed', toespraak bij de presentatie van de 
KDC-tentoonstelling Omgaan met Erfgoed, 13 
maart 2008 (http://www.ru.nllkdc/actueellom 
gaanrner erfgoed/). 

6 J.C.H. Blom, 'Vernietigende krachten en nieuwe 
vergezichten' in: J.C.H. Blom en J. Talsma (red.), 
De uerzuiling voorbij. Godsdienst, stand en natie 
in de lange negentiende eeuw (Amsterdam 2000) 
203-236, evalueert het begrip en trekt deze con 
clusie. 

7 Waarbij die 150 meter vooral bestaat uit aanvul 
lingen op archieven van nog bestaande grote or 
ganisaties als de KRO en Cordaid. 
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Ret hervormde erfgoed aan archivalia 
Frits G.M. Broeyer 

S inds september 2006 zijn de archieven 
van de Nederlandse Hervormde Kerk 
voor het grootste deel ondergebracht 

in Het Utrechts Archief (HUA).' Voor het 
grootste deel, want alles wat van na 1945 
dateert, bevindt zich nog in het Landelijk 
Dienstencentrum (LDC) van de Protestant 
se Kerk in Nederland (PKN).2 Bij het LDC 
vindt de ordening en de uitdunning plaats, 
die nodig zijn voordat de daar aanwezige 
bestanden verhuisd kunnen worden. De ar 
chieven van oudere datum werden tot 1985 
door de hervormde kerk zelf beheerd. In 
1985 werden ze overgedragen aan het Alge 
me en Rijksarchief in Den Haag, tegenwoor 
dig Nationaal Archief geheten. 

Bij de overdracht van archieven aan een 
overheidsinstelling kan de eigenaar be 
paalde rechten voor zichzelf vasthouden. 
Ze worden dan "in bruikleen" afgestaan en 
niet geschonken. De hervormde kerk koos 
uit de aard der zaak ook voor die juridische 
mogelijkheid. De PKN, waarin zij opging, 
he eft dus inspraak gehad bij de besluitvor 
ming over de verhuizing van het hervormde 
erfgoed aan archivalia uit het Nationaal Ar 
chief naar het HUA. De PKN en het HUA slo 
ten een "Overeenkornst van opneming en 
beheer", waarin een en ander over de rech 
ten en verplichtingen van beide partijen 
vastgelegd werd. Tijdens een bijeenkomst 
op 5 september 2006 tekenden de directeur 
van de Dienstenorganisatie van de PKN en 
een bij het HUA werkzaam rijksarchivaris 
de acte, die de onderbrenging van de her 
vormde archieven in Utrecht bezegelde. 
Op zichzelf zouden de archieven van de 

Nederlandse Hervormde Kerk natuurlijk 
ook in het Nationaal Archief te Den Haag 
een veilige toekomst gehad hebben. Een 
voorname reden voor de verplaatsing naar 
Utrecht is dat reeds andere belangrijke ker 
kelijke archieven in het HUA berusten. Dit 
is in de eerste plaats het geval met die van 
de PKN-partner, de Gereformeerde Kerken 
in Nederland. Maar ook de archieven van 
het rooms-katholieke Aartsbisdom Utrecht 
hebben bijvoorbeeld in het HUA hun on 
derdak. 

Inventarisering 
Een van de grote voordelen van de onder 

brenging van archieven in depots van rijk, 

provincie, streek of gemeente is de vakkun 
dige zorg die eraan besteed kan worden. 
Daarvoor is immers mankracht en dus geld 
nodig. Bij de archieven van de hervormde 
kerk manifesteerde zich het nut van de 
overheidszorg kort na de overdracht aan het 
Rijksarchiefte Den Haag. De verouderde in 
ventaris van het zo geheten Oud Synodaal 
Archief, dat de periode van 1566 tot 1816 
beslaat, werd in 1991 door een nieuwe ver 
vangen. De inventaris van H.Q. Janssen uit 
1878 voldeed namelijk absoluut niet meer 
aan de eisen die de archiefwetenschap he 
den ten dage stelt.' Mevrouw A. Fris die de 
Inuentaris van de archieven behorend tot het 
"Oud Synodaal Archie]" van de Nederlandse 
Heruormde Kerk vervaardigde, heeft de 
stukken van een totaal andere nummering 
moeten voorzien.' Dankzij de inhoudsbe 
schrijving welke zij maakte, zijn er nu docu 
menten te traceren, waarvan tevoren veelal 
zelfs het bestaan niet vermoed werd. 

Fris had met een bijzonder lastig pro 
bleem te maken. In de zeventiende en 
achttiende eeuw vonden degenen die de 
archiefstukken beheerden het handig deze 
in bundels bij elkaar te voegen en de bun 
dels te laten inbinden. De logica waarmee 
het combineren gebeurde, was doorgaans 
ver te zoeken. Met het oog op de nieuwe 
nummering hadden de banden in feite ver 
wijderd moeten worden om materiaal dat 
bijeen hoorde ook gezamenlijk in mappen 
onder te brengen. Maar een dergelijke han 
delswijze was onacceptabel, gezien de vaak 
fraaie kalfsleren en perkamenten banden. 
De nummering van Fris staat dan ook he 
lemaallos van de volgorde die de stukken 
in de banden hebben. De argeloze bezoeker 
van het HUA moet dus doorhebben, dat bij 
de aanvraag van een document op de com 
puter in leeszaall niet het nieuwe nummer 
van Fris ingetypt dient te worden, maar het 
nummer van de band waarin het zich be 
vindt bij Janssen. De bezoeker, die zich wat 
dit betreft vergist, krijgt een niet bedoeld 
document voor zich op tafe!' 

En het kan nog erger mis gaan. Schrijver 
dezes zou op een dag een collega, die min 
der vaak het HUA bezoekt dan hij, helpen 
met het aanvragen van het authentieke 
exemplaar van de Dordtse Leerregels. De 
pagina's met stukken betreffende de Staten- 
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Iodocus Heringa, de 
Utrechtse hoogleraar 
aan wie het Synodale 
Archiefvan de Her 
vormde Kerk na 1816 
zijn goede toeganke 
lijkheid te danken heeft 
(HUA, Beeldbank, inv. 
nr.38967) 



Protest tegen de wijzi 
ging van art. 11 in het 
hervormde Algemeen 
Reglement, d.d. 13 juni 
1873, slotpagina (HUA, 
Archief Synode Ned. 
Herv. Kerk, 1816-1945, 
inv.nr.817) 
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vertaling zijn mij goed bekend. Ik bladerde 
zodoende in de Inuentaris van Fris terug en 
kwam vrijwel meteen bij documentnum 
mers terecht, waarvan ik dacht dat het de 
authentieke stukken van de Synode van 
Dordrecht (1618-1619) moesten zijn. Daar 
trof ik aan, meende ik, wat ik zocht, nr. 128: 
'Mernorie met de Dordtse leerregels; met 
voorrede en met het vonnis uitgesproken 
door de Synode over de geciteerde remon 
stranten en hun aanhangers, 1619. Authen 
tieke afschriften.' Ik deed mijn aanvraag en 
gaf via de computer nr. 128 naar het depot 
door. 
Maar helaas, ik had een ander nummer 

(nr. 5) moe ten intypen, want de op de ban 
den en pakketten van Janssen ingestelde 
computer reageert niet op de nieuwe in 
ventarisnummers van Fris, ook al doet de 
tekst op het beeldscherm anders vermoe 
den. Vervolgens vroeg ik band nr. 5 aan, 
zonder me iets aan te trekken van wat er op 
het beeldscherm stond. Nr. 5 bleek inder 
daad het bij het nieuwe nr. 128 behorende 
document op te leveren, maar treurig ge 
noeg was er toch weer een probleem, en 
een niet gering probleem ook. Degene die 
ik zou helpen, kreeg namelijk een kopie van 
de Dordtse Leerregels, in plaats van het ori 
gineel, onder ogen. De collega werkt in Lei 
den. Nooit prettig om als Utrechter tegen 
over een Leidenaar zo in de fout te gaan! 
Wat was de oorzaak van die nieuwe fout? 

Fris heeft bij het hernummeren van de in 
banden ondergebrachte stukken een uit 
zondering gemaakt voor de "autografen" 
van de Dordtse Synode. Deze stukken zijn 
niet opnieuw genummerd. Zij heeft de 
banden van de autografen, door Janssen 
vermeld onder de nummers I, 17 I A tl m S, 
alleen maar als zodanig een nieuw num 
mer gegeven. Boven de lijst van A tIm S, 53 
tot 70 in Fris' nummering, staat waarschu- 

wend: "N.B. Het merendeel van de stukken 
is Latijn", 
Om van de zeer diverse inhoud van de 

banden op de hoogte te raken, moet ach 
terin de inventaris bijlage I opgezocht wor 
den. Daar wordt van de banden A tl m Seen 
uitvoerige inhoudsopgave gegeven. Via die 
bijlage kon dan ook uiteindelijk vastgesteld 
worden, dat iemand die het origineel van de 
Leerregels van Dordt wil zien band R moet 
aanvragen (nr. 69). Maar pas op: dat is het 
nummer van Fris. Voor een geslaagde aan 
vraag dient het bandnummer van Janssen 
(nr. 52) gebruikt te worden. Echt gemakke 
lijk was het allemaal niet. Uiteindelijk kwam 
dan toch het deel van de authentieke acta 
van de Synode van Dordrecht met de door 
de afgevaardigden ondertekende Leerregels 
ter inzage in leeszaal 1 van het HUA te lig 
gen. 
Voor de volledigheid is het goed om te 

attenderen op het feit, dat er in de tijd van 
de Republiek na de Synode van Dordrecht 
(1618-1619) geen generale synodes meer 
gehouden zijn. Pas vanaf 1816 kwamen er 
weer synodale bijeenkomsten voor het hele 
land. Het Oud Synodaal Archiefbestaat voor 
het grootste deel uit materiaal dat met de 
synode van Zuid-Holland verbonden is. 

Zorg en toegankelijkheid 
Het HUA is overigens terecht voorzichtig 

met het ter inzage geven van de kerkelijke 
archivalia. Toen het Oud Synodaal Archief 
indertijd bij het Algemeen Rijksarchief in 
Den Haag belandde, is het compleet op mi 
crofiches gezet. Bibliotheken konden dit ar 
chief dus op microfiches aanschaffen. Maar 
voor de beheerder van het Oud Synodaal 
Archief bieden microfiches eerst en vooral 
de mogelijkheid om waardevolle en in min 
der goede staat verkerende documenten uit 
de hand en van het publiek te houden en dit 
toch ter wille te zijn. Bezoekers van het HUA 
zullen dus menigmaal niet het origineel van 
een stuk mogen raadplegen en naar het du 
plicaat op een microfiche moeten vragen. 

Er wordt bij het HUA hard gewerkt aan 
een concordans om het publiek in staat te 
stellen met de nummers van de Inuentaris 
van Fris de corresponderende microfiches 
op te zoeken. De Inuentaris van de archie 
ven behorend tot het "Oud Synodaal Archief" 
van de Nederlandse Heruormde Kerkvan Fris 
zelf is reeds op de website www.hetutrechts 
archief.nl te raadplegen. Via "Collectie" en 
vervolgens "Archieven" komt men uit bij de 
toegang van de inventaris van het Oud Sy 
nodaal Archief: nr. 1401. 
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Van de archieven van na 1816 hebben 
de medewerkers van het HUA een voor 
lopige inventaris gemaakt: Inuentaris van 
het Archie! van de Synode en de Algemene 
Synodale Commissie van de Nederlandse 
Hetuormde Kerk, 1816-1945. De voorlopige 
inventaris is in die zin reeds openbaar, dat 
bezoekers hem bij de balie van zaal 1 mo 
gen aanvragen. Via deze inventaris, toegang 
nr. 1423, kan men de gedrukte Handelingen 
van de Algemeene Synode en de hieraan 
gekoppelde Bijlagen aanvragen, maar bij 
voorbeeld eveneens de ingekomen stukken 
en minuten (gewaarmerkte concepten of af 
schriften) van de uitgaande stukken. 

Ook bij de hervormde archieven van 1816 
tot 1945 komen weer een oude en nieuwe 
nummering voor, waarbij in dit geval met 
de via de concordans op te zoeken nieuwe 
nummers boekdelen en mappen aan te 
vragen zijn. Met name de hoeveelheid in 
gekomen stukken is gigantisch. Degene die 
deze wil bestuderen, zal zonder raadpleging 
vooraf van de eveneens opvraagbare regis 
ters niet ver kornen." Met het LDC loopt een 
overkoepelend contact over de ordening 
van de archivalia na 1945 en de wijze waar 
op die in de komende jaren in gedeelten bij 
het HUA zullen arriveren. 

*** 

Bij de overdracht van de archieven van 
de Nederlandse Hervormde kerk aan het 
HUA op dinsdag 5 september 2006 heb ik 
een toespraak gehouden. De opdracht was 
deze een enigszins luchtig karakter te geven. 
Ik laat nu mijn tekst van to en volgen, die als 
titel droeg: 'Verhalen vanuit de hervormde 
archieven'. 

Revius' sleutel 
Tijdens de synode van de hervormde kerk 

in 1822 maakte de secretaris I.J. Dermout 
bekend, dat een particulier een belangrijk 
handschriftendossier geschonken had. Het 
betrof een band met acta, die Jacobus Re 
vius gemaakt had bij de samenkomsten van 
de vertalers en revisoren van het Oude Tes 
tament om de definitieve tekst voor de Sta 
tenbijbel vast te stellen, brieven en andere 
documenten. De schenker had het boek 
met de manuscripten aangekocht uit een 
particuliere bibliotheek." 
Het doet uiteraard nogal vreemd aan, dat 

een dergelijk bijzonder dossier zich in een 
particuliere collectie beyond. Was men in de 
zeventiende en achttiende eeuw zo slordig 
met archiefmateriaal, dat de notulen van 

vergaderingen konden verdwijnen? Nee, 
hoogstens de aanloopfase naar de samen 
stelling van het archief van de Synode van 
Dordrecht kan wat vragen oproepen, maar 
men was heel snel met maatregelen om de 
archieven van de Dordtse Synode en de Sta 
tenvertaling zorgvuldig te bewaren. De kist 
met de stukken van de Synode van Dordt 
kwam in de Treveszaal aan het Binnenhof in 
Den Haag te staan en die met de stukken van 
de Statenvertaling op het stadhuis in Lei 
den. Het sterkste bewijs voor de zorg ervoor 
zijn de zogenaamde visitaties, controlebe 
zoeken die commissies met gedeputeerden 
van alle provinciale synoden samen met 
twee afgevaardigden uit de Staten-Generaal 
ondernamen om na te gaan, of de archieven 
op orde waren. Die visitaties hebben van 
1641 af om de drie jaar plaatsgevonden tot 
aan het einde van de achttiende eeuw. 
De bewaard gebleven verslagen van deze 

visitaties vormen amusante leeskost, juist 
ook vanwege hun gedetailleerdheid.' Tij 
dens de eerste visitaties zijn er besluiten ge 
nomen over verbeteringen in het bewaren. 
Zo liet men losse stukken inbinden in leren 
en perkamenten banden en de banden van 
registers voorzien. Later viel er niet meer 
zoveel te regelen, maar het ritueel van het 
binnenskamers bekijken van de archieven 
en een ceremoniele optocht van de aan 
komstplaats in Leiden naar het stadhuis 
aldaar bleef zijn aantrekkingskracht behou 
den. Uit het verslag van de visitatie van 1656 
haal ik als voorbeeld van hoe het toeging het 
fragment aan, dat over de controle van de 
synodale stukken in de Treveszaal handelt. 
Tussen haakjes: als vertegenwoordiger van 
de Staten-Generaal nam to en de Utrechtse 
oud-burgemeester Gijsbert van der Hoolck, 
een van de twee burgemeesters die in 1636 
de universiteit van Utrecht stichtten, deel 
aan de visitatie. 
Het fragment luidt aldus: "Heeft de ver 

gaderinge sessie genomen, de kist in wel 
ken de schriften Synodi Nationalis Dordra 
cenae leggen door den kaemerbewaerder 
ontsloten. Ende de schriften bestaende in 
XVII voluminibus [predikanten lieten graag 
merken dat zij Latijn kenden], geteeckent 
met letteren van A tot R incluis, op de tafel 
geleght sijnde, is de actie aengevangen met 
aenroepinge van den H. Naeme Godts, ende 
hebben de Broederen ordentelijck alle de 
volumina besichtigt, ende bevonden noch 
wei geconditioneert te sijn, sonder dat 
eenigh ongemack deselve was overgeko 
men; gelijck de Heeren ende de Broederen, 
van D. Praeside gevraegt sijnde, eenpaerelij- 
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ck hebben verklaert; alleenlijck dat twee of 
drie bladen die los waeren van stonden aen 
sijn aengepapt geworden; ende t'eene of 
t' andere exemplaer, dat van wegen de was 
sen segelen die daer in sijn, bevleckt was, 
met tusschengeleidde papyren beter vers 
orgt. Waerop D. Praeses dese handelinge be 
sloten heeft met hartelijcke dancksegginge 
tot Godt, ende sijn alle de boecken door den 
kamerbewaerder wederom in goede ordre 
in de kiste geleght en toegesloten. Ende is 
geordonneert, morgen vroegh te seven uiren 
bij de Leidsche schuit te sijn en gesament 
lijck na Leijden te vaeren om de Bibelsche 
schriften aldaer te visiteren."! 

Maar. . . hoe kan het bij een dermate 
nauwgezet toezicht op archieven dan toch 
voorkornen, dat een belangrijk stuk als de 
door Revius geschreven acta van de verga 
deringen van de vertalers met de revisoren 
langdurig ontbrak? Op deze vraag is een 
simpel antwoord mogelijk. Revius is gedu 
rende de laatste jaren van zijn leven regent 
van het Statencollege in Leiden geweest. Uit 
de notulen van de visitaties blijkt, dat Revi 
us enkele keren aanwezig is geweest bij het 
openen van de kist in het Leidse stadhuis. 
Hij had namelijk de sleutel van die kist in 
beheer. Het ligt voor de hand dat Revius het 
dossier ergens voor nodig gehad heeft en 
uitstel met het terugbrengen afstel werd. 

De zorg van den Secretaris 
Terwijl er na de synode van Dordrecht 

tijdens de Republiek nooit meer een gene 
rale synode plaatsvond, omdat de overheid 
het samenroepen niet toestond, yond er 
vanaf 1816 jaarlijks een Algemeene Synode 
plaats en dat juist op instigatie van de over 
heid. Want van regeringswege werd er ten 
behoeve van de hervormde kerk een Alge 
meen Reglement uitgevaardigd met een be 
paling dienaangaande. Voorbijgaande aan 
de principiele kritiek die er jaar in jaar uit 
op het reglement en de organisatie van de 
hervormde kerk geleverd is, moet wei vast 
gesteld worden dat het de kerk opgelegde 
besturenapparaat efficient functioneerde. 
De Algemeene Synode was zich ook van 

het begin af aan het belang van een goed 
archief bewust. Op de in 1816 gehouden 
eerste synode werd mete en al op de dag 
na de openingszitting een reglement van 
orde vastgesteld met een bepaling over de 
archivering: ''Alles wat de bewaring en het 
gebruik der acta betreft, is aan de zorg van 
den Secretaris overgelaten."9 

Van de synode maakten drie hooglera 
ren als adviseurs namens de drie to en be- 

staande theologische faculteiten deel uit. 
De Utrechtse hoogleraar Iodocus Heringa 
was het, die op de synode van 1820 het bij 
zonder nuttige voorstel indiende dat voort 
aan ten behoeve van de theologische facul 
teiten en provinciale besturen een jaarlijkse 
uitgave van de synodale Handelingen tot 
stand gebracht zou worden. Ook van de 
Handelingen van de synodes die van 1816 
tot 1819 waren gehouden, zou alsnog een 
editie moeten verschijnen. 10 De vergadering 
stemde met het voorstel in. De Directeur 
Generaal die namens het departement voor 
kerkelijke aangelegenheden aanwezig was, 
beloofde medewerking. Bovendien besloot 
men alle hoogleraren van de theologische 
faculteiten en leden van de provinciale be 
sturen gelegenheid te geven de delen met 
Handelingen voor zichzelf persoonlijk aan 
te schaffen. Dit besluit valt niet hoog genoeg 
te waarderen." Het vergrootte de mogelijk 
heid om goed geinformeerd te zijn over de 
aan de orde komende zaken binnen de her 
vormde kerk. 

Een lui Leids predikant 
Van stonde af aan zijn de uitgaven van de 

Handelingen zeer gedetailleerd geweest. Een 
goed voorbeeld hiervan is de rapportering 
over het appel van een Leidse predikant, die 
door het Provinciaal Bestuur van Zuid-Hol 
land afgezet was, op de synode van 1821.12 
De predikant, A.W Gillissen, was afgezet, 
omdat het Provinciale Bestuur oordeelde 
dat hij, terwijl hij best kon werken, zich op 
ziekte beriep om dat niet te hoeven doen. 
De synode bevestigde het vonnis, aangezien 
het de argumenten overtuigend yond. Gil 
lissen, die in 1793 als predikant van Leiden 
was bevestigd, werd drie jaar later samen 
met Nicolaas Schotsman, later bekend ge 
worden door zijn boek Eerezuil, geschorst. 
Zij weigerden namelijk een eed van trouw 
aan het na de Bataafse revolutie van 1795 
ingestelde stadsbestuur afte leggen. 

In 1799 mocht Gillissen terugkeren als 
predikant, maar hij gaf te kennen, dat hij 
zich beraden wilde. Vervolgens reageerde 
hij nooit, als hem voorstellen bereikten 
om zijn taken als predikant weer op te vat 
ten. Pas toen de kerkenraad hem in 1802 
berichtte, dat een nog langer uitblijven van 
een reactie zijnerzijds opgevat zou worden 
als wens om zich van Leiden los te maken, 
verklaarde hij zich bereid weer aan het werk 
te gaan. In 1806 had den de kerkenraad en 
stedelijke overheid van Leiden - aldus de 
Handelingen - erin berust een hulpprediker 
in zijn plaats aan te stellen, omdat hij voor- 
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gaf wegens pijn en zwakte zijn werk niet te 
kunnen verrichten. De situatie van een zich 
constant laten vervangen duurde tot 1818 
voort. Gillissen bleef zich beroepen op zijn 
"ligchaams-ongesteldheid". Als hij een en 
kele keer toch nog preekte, deed hij dit "met 
eene sterke verheffing van stem", terwijl hij 
zijn preken bovendien "onmatig lang" rekte. 
Pas in 1814 had hij een doktersattest, waar 
men hem voortdurend naar vroeg, ingele 
verd. Dit luidde als volgt: "De ondergeteek 
ende getuigt, dat het ongemak, waaraan Ds. 
Aegidius W Gillissen laboreert, in geenen 
beteren staat is, dan hetzelve was in 1806." 
Erg overtuigend klonk het niet. 
De dokter in kwestie verklaarde trouwens 

in 1819 ten overstaan van het Classicaal Be 
stuur, toen de zaak daar voorkwam, dat hij 
met zijn attest niet bedoeld had dat Gillissen 
echt niet in staat zou zijn om te werken. In 
oktober 1819 ging men over tot inhouding 
van het traktement, waardoor Gillissen de 
tot dusverre gevolgde tactiek van aan op 
roepen geen gehoor te geven, moest sta 
ken. Zodoende schreef hij in 1820 aan het 
Provinciaal Kerkbestuur dat de aanklacht 
van de Leidse kerkenraad "een boos zamen 
weefsel" was "van logen en laster, enkel uit 
haat en nijd voortgevloeid". In december 
1820 volgde het provinciale vonnis van ont 
slag, dat zoals gezegd door de Algemeene 
Synode van 1821 bevestigd werd. Verzoek 
schriften van de in 1752 geboren Gillissen 
om weer als predikant aanvaard te worden, 
werden op de synodes van 1824 en 1825 af 
gewezen." Hij overleed in 1841.14 

Handhaving harer leer 
Het verslag over Gillissens arbeidsver 

zuim in de gedrukte uitgave van de Han 
delingen is nog veel en veel uitvoeriger dan 
bovenstaande weergave. Het behoeft dus 
geen betoog, hoe zeer het wetenschappelijk 
onderzoek van bijvoorbeeld de Afscheiding 
van 1834 en de houding van de Nederlandse 
Hervormde Kerk tijdens de Tweede Wereld 
oorlog geprofiteerd hebben van de gedrukte 
edities van de Handelingen. Maar onder 
zoekers maakten daarnaast terecht gebruik 
van de documenten die aan het synodale 
overleg ten grondslag lagen. Een interessant 
voorbeeld is het voorstel, dat de "moderne" 
Leidse hoogleraar I.H. Scholten op de sy 
node van 1872 deed, om artikel 11 van het 
Algemeen Reglement over de verantwoorde 
lijkheden van de kerkelijke besturen te ver 
anderen. 
Scholten wilde daarin de woorden "hand 

having harer leer" vervangen zien door 

"zorg voor de verkondiging van het Evange 
lie van Iezus Christus", Zijn bezwaar tegen 
de terminologie "handhaving harer leer" 
was naar eigen zeggen, dat die woorden als 
wapen gebruikt werden tegen degenen die 
afweken van de leer, zoals deze in de drie 
formulieren van enigheid en met name in 
de Leerregels van Dordt geformuleerd was. 
Ondanks de waarschuwing van een deel 
van de synodeleden, dat het voorstel in de 
kerk op hevig verzet zou stuiten, ging de 
meerderheid akkoord." De synode van 1873 
moest vervolgens me de aan de hand van de 
consideraties van de provinciale en classi 
cale besturen beslissen, of het voorstel wet 
zouworden. 

De in 1872 in Groningen aangetreden 
hoogleraar Daniel Chantepie de la Saus 
saye trad als woordvoerder op van de com 
missie, die benoemd was om de reacties op 
het voorstel te bekijken. Aan het begin van 
de jaren vijftig had La Saussaye in het tijd 
schrift Ernst en Vrede scherpe kritiek op de 
theologie van Scholten geleverd. Hij had 
zich toen geergerd uitgelaten over Scholtens 
toon, omdat deze zich zo hautain tegenover 
hem, in die tijd dominee, gedrceg." Bij de 
start van La Saussaye's betoog werd het al 
duidelijk, dat de synode een grote domheid 
zou begaan, wanneer zij Scholtens wens de 
finitief honoreerde. 
Terwijl er dus ook de reacties van de pro 

vinciale en classicale besturen waren, had 
den 122 kerkeraden adressen gestuurd. Van 
de kant van de gemeenteleden waren er 225 
adressen binnengekomen. Vijf hiervan wa 
ren v66r, de overige tegen. Wat de handte 
keningen onder die adressen betreft bleek 
dat het aantal voorstanders van wijziging 
1301 bedroeg en het aantal tegenstanders 
33.200. Op de voorlezing van het rapport 
liet La Saussaye een aan duidelijkheid niets 
te wens en overlatend advies volgen: artikel 
11 onveranderd laten. De uitkomst was, dat 
de synode hem volgde en Scholtens voorstel 
afwees." 

Bij de synode van 1873 kwamen in totaal 
1394 stukken binnen." Hoe gedetailleerd 
een verslag in de gedrukte Handelingen ook 
is, een gemteresseerde, die dieper op de ma 
terie wil ingaan, zal altijd ook een deel van 
die ingekomen stukken willen bekijken. 

Onderzoek 
De Utrechtse hoogleraar Heringa bepleit 

te in 1820 een beter naar buiten brengen 
van wat er tijdens zittingen van de hervorm 
de synode aan de orde kwam. Zodoende is 
men toen tot het drukken van de Hande- 
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lingen overgegaan. Het is een verheugende 
zaak dat in Heringa's centraal gelegen uni 
versiteitsstad het synodale archief thans in 
zijn totaliteit toegankelijk gemaakt wordt. 
En dit ten behoeve van wetenschappelijk en 
ander onderzoek, wat de achtergrond en het 
oogmerk van degene die stukken in de stu 
diezaal raadpleegt ook moge zijn. 

••• 

Op het moment, dat ik de hierboven afge 
drukte toespraak hield, was het niet mogelijk 
de aan de Handelingen van 1816 en Iatere ja 
ren ten grondsiag liggende originele stukken 
te raadplegen. Dat is het intussen dus wei 
dankzij de voorlopige Inuentaris van het Ar 
chief van de Synade en de Algemene Synadale 
Cammissie van de Nederlandse Heruormde 
Kerk, 1816-1945. Maar uit de inleiding van 
deze erfgoed - beschouwing over de hervorm 
de archieven in het HUA zal het hopelijk weI 
duidelijk geworden zijn, dat de medewerkers 
van het HUA met de bewerking nog niet zo 
ver zijn, dat er zonder voorbehoud van pu 
blieksvriendelijk gesproken kan worden. 

Iemand, die het Oud Synodaal Archief of 
de archieven 1816-1945 wi] bekijken, doet er 
dus goed aan vooraf met het HUA contact 
op te nemen. AIleen dan kan men er zeker 
van zijn dat een bezoek efficient verloopt. 
Maar het gaat in dit geval over slechts tijde 
lijke problemen. Ondanks veel extra drukte 
vanwege de opening van een eigen bezoe 
kerscentrum in het vroegere gebouw van de 
rechtbank aan de Hamburgerstraat hoopt de 
staf van het HUA al in het komende najaar 
voor een optimale toegankelijkheid van de 
archieven van de Nederlandse Hervormde 
Kerk te kunnen zorgen. Toch blijft voorberei 
ding van een bezoek ook dan verstandig. 
Voor onderzoek in de archieven van de 

Nederlandse Hervormde Kerk na 1945 dient 
men zich nog langere tijd in verbinding te 
stellen met het LDC van de PKN aan de Jo 
seph Haydnlaan te Utrecht. 

Dr. Frits G.M. Broeyer (1937) was lid van de 
vaarmalige Cammissie vaar deArchieven van 
de Nederlandse Heruormde Kerk 

Noten: 
I Adres Het Utrechts Archief (HUA): Alexander Nu 

mankade 199-201, 3572 KW Utrecht. 
z Adres LandeJijk Dienstencentrum (LDC) van de 

Protestantse Kerk in Nederland (PKN): Joseph 
Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht. 

3 H,Q. Janssen, Catalogus uan het Oud Synodaal Ar 
chief{'s Gravenhage 1878). 

4 A. Fris, lnuentaris van de archieuen behorend tot het 
"Oud Synodaal Archie!" van de Nederlandse Her 
uormde Kerk, 1566-1816 (,s-Gravenhage/Hilversum 
1991). 

5 Registers: HUA, voorlopige Inuentaris van het Archief 
van de Synode en de Algemene Synodale Commissie 
van de Nederlandse Hervormde Kerk, 1816-1945, nrs. 
335 etc. (aanvraagnrs. 1711 etc.). 

6 Handelingen van de Algemeene Christelijke Synode 
del' Hervormde Kerk in het Koningrijk der Nederlan 
den, in den jare 1822 ('s-Gravenhage 1823) 7-8. Het 
gaat wat het teruggekomen dossier betreft om de 
band met het aanvraagnr. 11 in de Inuentaris van het 
Dud Synodaal Archiefvan Fris (1,9 in de Catalogus 
van Janssen). Zie ook Janssen, Catalogus, 25; Fris, 
Inuentaris, XVI. 

7 Tekst van de verslagen: HUA, Oud Synodaal Archief, 
inv.nr. 30, Acta Deputatorum over de Visie van de 
Autographa (Fris, lnuentaris, nr. 208). Over de visi 
taties, zie C.C. de Bruin, RG.M. Broeyer, De Staten 
bijbel ell zijn voorgangers (Haarlem/Brussel 1993) 
320-322; Fris, Inuentaris, XVI-XVII. 

8 Acta van de Vergaderinge der Gedeputeerden uit de 
Gemeene Kercken derVereenighde Nederlanden ". 
, begonnen in's Gravenhage den 130" Iunii, Martis, 
voordenmiddagh 1656', HUA, Oud Synodaal Ar 
chief, inv.nr. 30, Acta Deputatorum. 

9 Handelingen Algemeene Synode Hervormde Kerk, ill 
den jare 1816 ('s-Gravenhage 1821) 12, 'Reglement 
van Orde', Artikell8. 

10 Handelingen Algemeelle Synode Hervormde Kerk; ill 
den jare 1820 ('s-Gravenhage 1821) 36, 75-77. 

II Handelingen Algemeelle Synode Hervormde Kerk, ill 
den jare 1820, 77-78. De gedrukte Handelingen en 
Bijlagen zijn niet alleen bij het HUA te raadplegen, 
maar ook in veel bibliotheken. 

I' Handelingen Algemeene Synode Hervormde Kerk, ill 
dell jare 1821 ('s-Gravenhage 1822) 8-9 (appel), 78- 
95. 

13 Handelingen Algemeene Synode Hervormde Kerk, ill 
den jare 1824 Cs-Gravenhage 1825) 7-8; A.w., ill dell 
jare 1825 ('s-Gravenhage 1825) 15,57. 

14 Enkele bijzonderheden over A.w' Gillissen ontleend 
aan A.J. van der Aa, Biographisch woordenooek del' 
Nederlanden; III C-G, G.D.J. Schotel (red.), (Haar 
lem 1876 heruitgave) G 57-58 sub voce Gillissen 
(Aegidius). Het artikel gaat over de vader, hoogle 
raar theologie te Leiden. W, Otters peer schreef over 
de vader: "Van ." en Gillissen is vrijwel niets anders 
bekend dan dat ze zich vreedzaam zij het weinig 
inhoudelijk aan hun roeping wijdden." Willem Ot 
terspeer, Groepsportret met Dame, II De vesting vall 
de macht. De Leidse Uniuersiteit, 1673-1775 (Am 
sterdam 2002) 317. 

15 Handelingen van de Algemeene Synode del' Neder 
landsche Hervormde Kerk; tenjare 1872 (,s-Graven 
hage 1872) 236-237,267. 

16 RG.M. Broeyer, 'Een professor en een dominee. J .H. 
Scholten's voorrede tot de derde uitgave van De 
Leer der Hervormde Kerk (1855)' in: RG.M. Broeyer 
en D.Th. Kuiper (red.), Is 't waar of niett Ophefma 
kende publicaties uit de 'lange' negentiende eeuw 
(Zoetermeer2005) 139-140. 

17 Handelingen Algemeene Synode Hervormde Kerk, 
ten jare 1873 Cs-Gravenhage 1873) 70, 89-96, 150- 
151,190. 

IS lfandelingen Algemeene Synode Heruormde Kerk, 
ten jare 1873, 7. 
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Meer dan een reeks fraaie banden in de 
boekenkast 
Ret uitgeven van Verzameld Werk als 
onderdeel van de zorg voor religieus erfgoed 

Dirk van Keulen 

D e zorg voor religieus erfgoed richt 
zich niet alleen op materiele goede 
ren. Ook immateriele zaken, zoals 

de theologische ideeengeschiedenis, zijn 
het waard om met zorg te worden omge 
ven. Een van de manieren waarop men dat 
kan doen, is het bewaren van het gedachte 
goed van bepaalde personen in Verzamel 
de Werken: een serie veelal kloeke delen in 
fraai gebonden uitvoering, waarin boeken, 
artikelen en - voor zover beschikbaar - pre 
ken, meditaties, dagboeken, collegedic 
taten, correspondentie en aantekeningen 
van een denker zijn bijeengebracht. 

De vorige eeuw heeft een paar mooie 
voorbeelden van zulke Verzamelde Werken 
opgeleverd: 
• zes delen Gezamenlijke Geschriften van 

Is. van Dijk (1917; 1926-19272); 
• vijf delen Verzamelde Werken van K.H. 

Roessingh (1926-1929); 
• driemaal drie delen (1954-1973) en la 

ter nog eens vier delen van een nieuwe 
serie Verzamelde Werken van K. Schilder 
(1995-2001); 

• zes delen Theologisch Werk van A.A. van 
Ruler (1969-1973); 

• tien delen (in elf banden) Verzamelde 
Werken van O. Noordmans (1978-2004); 

• tot nu toe dertien delen Verzameld Werk 
van K.H. Miskotte (1982-2001); 

• drie delen Verzameld Werk van D. Chan 
tepie de la Saussaye (1997-2003); 

• vier delen Verzameld Werk van Eeuwout 
Teellinck (1999). 
Aan dit lijstje kan de nieuwe reeks Ver 

zameld Werk van A.A. van Ruler (eerste 
dee12007; tweede deel 2008)1 nog worden 
toegevoegd. Ook wordt er gewerkt aan de 
uitgave van een keuze uit het werk van J.H. 
Gunning Jr. 

Drie zaken vallen op aan het lijstje. In 
de eerste plaats is dat het feit dat verreweg 
het grootste deel in het laatste kwart van de 
twintigste eeuw is gepubliceerd. Wijst dat 
op een toename van het besef dat het voor 
het zelfverstaan van kerk en cultuur van 

groot belang is om het gedachtegoed van 
bepaalde denkers voor volgende generaties 
te bewaren? In de tweede plaats valt op, 
dat - met uitzondering van Teellinck - het 
gaat om het werk van twintigste-eeuwse 
theologen. En in de derde plaats blijkt het 
zwaartepunt te liggen bij theologen van 
hervormde komaf. Blijkbaar is men in die 
kringen gevoeliger geweest voor de zorg 
voor het immateriele theologisch erfgoed 
dan in andere kringen. Ik kan niet anders 
dan constateren, dat de Gereformeerde 
Kerken in Nederland schitteren door afwe 
zigheid. Waarom he eft men in die kringen 
bijvoorbeeld nooit het Verzameld Werk van 
Herman Bavinck uitgegeven? 

Welke motieven kunnen ten grondslag 
liggen aan het initiatief tot de uitgave van 
een Verzameld Werk? En voor welke keuzes 
komt de bezorger van zo'n werk te staan? Ik 
beantwoord deze vragen aan de hand van 
een casus: de uitgave van het Verzameld 
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Werk van de hervormde theoloog AA van 
Ruler, waarvan ik zelf de bezorger ben. 

Motieven 
Toen in oktober 2007 het eerste deel van 

het Verzameld Werk van A.A. van Ruler ver 
scheen, werd er door menigeen verbaasd 
met de ogen geknipperd. Allerlei mens en 
hebben me naar de redenen voor de uit 
gave gevraagd. Vaak werd daaraan toege 
voegd: "maar we hebben toch al een 'Verza 
meld Werk' van Van Ruler; je weet wei: die 
zes bandjes ... ? Waarom toch deze nieuwe 
uitgave?" 

Ik begin de beantwoording van deze 
vraag met een korte introductie van per 
soon en werk. Arnold Albert van Ruler 
(1908-1970) groeit op in Apeldoorn in een 
orthodox-hervormd milieu met bevindelij 
ke inslag.' Na zijn middelbare schooloplei 
ding studeert hij theologie aan de Rijksuni 
versiteit te Groningen. Hij ontvangt daar 
een grondige theologische scholing van 
onder meer de dogmaticus Th.L. Haitjema, 
de godsdiensthistoricus en fenomenoloog 
G. van der Leeuwen de godsdienstfilosoof 
W,J. Aalders. Na zijn studie werkt hij als 
predikant in het Friese plaatsje Kubaard 
(1933-1940) en in Hilversum (1940-1947). 
Enkele weken voor zijn promo tie op de stu 
die De vervulling van de wet (1947) wordt 
hij benoemd tot kerkelijk hoogleraar aan 
de Rijksuniversiteit te Utrecht. 
Hij zal deze functie tot aan zijn relatief 

vroege dood (1970) vervullen. Aanvanke 
lijk doceert hij bijbelse theologie, vader 
landse kerkgeschiedenis en in- en uitwen 
dige zending. Vijf jaar na zijn aantreden als 
hoogleraar wordt zijn leeropdracht gewij 
zigd in onder meer: dogmatiek, christelijke 
ethiek, geschiedenis van de Nederlandse 
Hervormde Kerk en kerkrecht. Van Ruler 
ontwikkelt zich tot een vruchtbaar auteur 
en een veel gevraagd spreker. Aan verreweg 
het grootste deel van zijn artikelen ligt een 
lezing ten grondslag. Zijn bibliografie om 
vat ongeveer achthonderd titels." 
Van 1945 totzijndoodin 1970 is zijn stem 

om de week te horen op de AVRO- radio voor 
het uitspreken van een meditatie. Gemid 
deld trekken deze meditaties zo'n 450.000 
luisteraars.' Ook kerkelijk vervult hij een 
belangrijke rol. Zo is hij bijvoorbeeld na 
drukkelijk betrokken bij het opstellen van 
de nieuwe kerkorde van de Nederlandse 
Hervormde Kerk van 1951. 

Een fraaie carriere is echter nog niet vol 
doende voor het uitbrengen van een Verza 
meld Werk. Daarvoor is meer nodig. Twee 

motieven spelen een rol bij de besluitvor 
ming of het de moeite waard is het werk 
van een bepaalde theoloog in verzamelde 
vorm te publiceren. 

In de eerste plaats is dat de rol die een 
denker heeft vervuld binnen kerk en theo 
logie. Binnen elke generatie bestaan leiders 
en volgers. Het zijn de leiders die de koers 
bepalen. Kennis van de achtergronden en 
de argumenten voor die koers is onont 
beerlijk voor het zelfverstaan van latere ge 
neraties. Immers, je kunt alleen begrijpen 
waar je staat als je weet waar je vandaan 
komt. Een goed voorbeeld van iemand die 
nadrukkelijk koersverleggend is geweest, is 
de gereformeerde theoloog G.c. Berkou 
wer (1903-1996). In de jaren dertig van de 
twintigste eeuw ademt zijn werk de naar 
binnen gekeerde sfeer, die zo kenmerkend 
was voor de Gereformeerde Kerken van die 
jaren. In de jaren vijftig en zestig opent hij 
de ramen en deuren van het gereformeerde 
bastion, gaat in gesprek met de cultuur en 
met coli ega's van andere denominaties en 
slaagt erin - met anderen, zoals H.N. Rid 
derbos (1909-2007) en R. Schippers (1907- 
1989) - op behoedzame en zorgvuldige wij 
ze de koers van de Gereformeerde Kerken 
in Nederland te verleggen." Berkouwer is 
zo de man geweest die de gereformeerden 
heeft uitgeleid uit het diensthuis van het 
fundamentalisme." 
Het vervullen van zo'n belangrijke rol ai 

leen, is meestal echter nog te weinig om in 
positieve zin te besluiten over de uitgave 
van een Verzameld Werk. Iemands werk 
moet nog aan een tweede criterium vol 
doen. Dat tweede criterium laat zich sa 
menvatten in de woorden originaliteit en 
creativiteit. Binnen elke generatie zijn ge 
woonlijk maar enkele werkelijk originele en 
creatieve mensen. Zij zijn het, die anderen 
inspireren en enthousiasmeren. Het werk 
van zulke originele gees ten kan ook latere 
genera ties opnieuw aan het denken zetten. 
Iuist dat maakt het de moeite waard het in 
verzamelde vorm opnieuw uit te geven. 
Berkouwers werk voldoet maar ten dele 
aan dit tweede criterium. Wie zijn boeken 
le est, ontdekt dat hij altijd met anderen in 
gesprek is en zoekt naar de (verborgen) mo 
tieven, drijfveren en argumenten van zijn 
gesprekspartners. Zijn eigen mening moet 
men veelal afleiden uit die gesprekken met 
anderen. Dat pieit tegen een uitgave van 
het Verzameld Werk van G.C. Berkouwer. 

Van Rulers werk voldoet wei aan beide 
criteria. Zijn rol binnen de Nederlandse 
Hervormde Kerk van de twintigste eeuw 
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kan men moeilijk overschatten. De nieuwe 
hervormde kerkorde van 1951, die van zo 
groot belang is geweest voor hervormde 
koers, is mede door hem bepaald.' Ook 
de ins de hij er nooit voor terug om gevraagd 
of ongevraagd zijn mening te geven en zo 
de besluitvorming in hervormde kring 
mede te bepalen. In de loop der jaren is 
daarom door verschillende richtingen en 
stromingen binnen de Nederlandse Her 
vormde Kerk gepoogd hem te claimen voor 
de eigen groep. Die pogingen waren echter 
tot mislukken gedcemd." Van Ruler was 
daarvoor een te onafhankelijk denker. 

Daarnaast kenmerkt zijn werk zich door 
een hoge mate van creativiteit en originali 
teit." Men kan dat al aan zijn vroegste werk 
aflezen. In het ArchiefVan Ruler, dat wordt 
beheerd door de afdeling Bijzondere Col 
lecties van de bibliotheek van de Univer 
siteit Utrecht, bevindt zich een reeks lezin 
gen die de student Van Ruler hield voor zijn 
studentenvereniging." In deze lezingen is 
een jonge student aan het woord, die na 
drukkelijk probeert zelfstandig te denken. 
Natuurlijk is hij daarbij ook in gesprek met 
anderen. Zijn belangrijkste gesprekspartner 
in die jaren is Karl Barth. Dat ligt zeker niet 
voor de hand. In de jaren dat Van Ruler in 
Groningen theologie studeert (1927-1933), 
geniet Barth in Nederland nog niet de faam 
die hem later 
wei toekomt. II Van Ruler leest Barth 

echter al gedurende zijn jaren op de mid 
delbare school" en ontwikkelt zich tijdens 
zijn studententijd tot een 'pur sang Barthi 
aan'," 

In later jaren, wanneer de hoofdstroom 
van de Nederlandse theologie zich in Bar 
thiaanse richting ontwikkelt, keert Van 
Ruler zich juist van Barth af. Hij kan zich 
niet langer vinden in de christologische 
concentratie, die zo kenmerkend is voor 
de theologie van zijn Zwitserse collega. 
In plaats daarvan tracht Van Ruler in zijn 
theologie juist veel meer ruimte te bieden 
aan de Heilige Geest. 14 Van hoge creativiteit 
getuigt op dit punt zijn opstel 'Structuur 
verschillen tussen het christologische en 
het pneumatologische gezichtspunt'. 15 Ook 
met betrekking tot andere thema's aarzelt 
Van Ruler niet gedurfde standpunten in te 
nemen. Zo verdedigt hij vanaf 1940 de the 
se dat het Oude Testament "de eigenlijke 
bijbel" is en het Nieuwe Testament "aileen 
het verklarende woordenlijstje achterin?" 
en monden zijn ideeen over het Oude Tes 
tament uit in de theocratie. 17 

Op grond van de originaliteit en de crea- 

tiviteit schrijft Van den Brink dat Van Rulers 
"genuten-theologische werk, geworteld als 
het is in de traditie van de catholica en in de 
gereformeerde Reformatie, bij vlagen nog 
niets blijkt te hebben ingeboet aan inspi 
rerende en motiverende kracht. Van Ruler 
dwingt je om telkens ook zelf na te denken 
over de grote vragen waar de christelijke 
theologie de eeuwen door hartstochtelijk 
mee bezig is geweest: de vragen over God 
en mens, schepping en zonde, openbaring 
en existentie, het heil en het zijn, Christus 
en de Geest, kerk en staat, cultuur en poli 
tiek, Reformatie en oecumene, Koninkrijk 
en eschaton", IS 

Vanwege Van Rulers belangrijke rol in de 
geschiedenis van de Nederlandse Hervorm 
de Kerk in de twintigste eeuw en omdat hij 
met zijn "diepborende en sprankelende be 
zinning op al deze thema's ook nieuwe ge 
neraties gelovigen kan helpen zich te blij 
yen bewegen in het spoor van de kerk der 
eeuwen"!" is een uitgave van het Verzameld 
Werk van Van Ruler gerechtvaardigd. 

Mogelijkheden en keuzemomenten 
Een uitgave van het Verzameld Werk van 

Van Ruler mag dan gerechtvaardigd zijn. 
Maar waarom is er besloten tot de uitgave 
daarvan terwijl er in zijn zesdelige Theolo 
gisch Werk eigenlijk al een soort Verzameld 
Werk voorhanden is? Wat voor mogelijkhe 
den biedt de nieuwe uitgave? En voor welke 
keuzes komt de bezorger van zo'n Verza 
meld Werk te staan? 

Om te beginnen de vraag naar de ver 
houding tussen het zesdelige Theologisch 
Werk en het nieuwe Verzameld Werk. De zes 
banden Theologisch Werk zijn verschenen 
tussen 1969 en 1973. In totaal zijn daarin 
72 artikelen van Van Rulers hand bijeenge 
bracht. Het bevat zowel reeds gepubliceer 
de als niet eerder uitgegeven artikelen. Om 
verschillende redenen voldoet deze uitgave 
echter niet als Verzameld Werk. 
In de eerste plaats heeft Van Ruler veel 

meer geschreven dan de genoemde 72 ar 
tikelen. Zoals reeds gezegd telt zijn biblio 
grafie ongeveer 800 titels. Dat aantal geeft 
aan, dat een aanzienlijk deel van Van Rulers 
werk in het zesdelige Theologisch Werk ont 
breekt. In de tweede plaats zijn de zes delen 
Theologisch Werk te chao tisch van opzet. 
Weliswaar vertoont het eerste, nog door 
Van Ruler zelf samengestelde eerste deel 
een duidelijke thematische samenhang. 
Ook aan het tweede deellijkt nog een plan 
van hemzelften grondslag te liggen. De la 
tere delen maken echter een onsamenhan- 
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gende indruk. Ten slotte zijn de zes delen 
niet geannoteerd en worden de teksten niet 
ingeleid. Om die reden is er behoefte aan 
een nieuwe "editio maior"?" van Van Rulers 
werk. 

Wanneer eenmaal het besluit tot zo'n 
uitgave is genomen, moet er een reeks keu 
zes worden gemaakt. De eerste is die naar 
de aard en de omvang van het werk: streeft 
men naar een complete uitgave of wordt 
er een keuze uit het werk gemaakt? Binnen 
de theologie is het eerste niet gebruikelijk. 
Buiten de theologie trouwens ook niet, 
al wordt op dit moment bijvoorbeeld wel 
gewerkt aan de uitgave van de Volledige 
Werken van Willem Frederik Hermans." In 
het geval van Van Ruler kan er geen sprake 
zijn van Volledige Werken. Een deel van de 
in het Archief Van Ruler bewaard geble 
ven teksten is te fragmentarisch van aard 
om voor uitgave in aanmerking te komen. 
Daar komt bij dat allerlei teksten elkaar zo 
zeer overlappen, dat in sommige gevallen 
de uitgave van een tekst zinloos is: wat we 
erin lezen, is voldoende bekend uit andere 
teksten. Het Verzameld Werk van Van Ruler 
zal daarom bestaan uit een selectie uit zijn 
schriftelijke nalatenschap, die echter wel 
een totaaloverzicht biedt van zijn werk. Dit 
is ook tot uitdrukking gebracht in de titel: 
geen 'Verzamelde Werken', maar Verzameld 
Werk. 

De tweede keuze betreft de keuze van 
de uit te geven teksten: beperkt men dat 
tot reeds eerder gepubliceerde teksten, of 
krijgt ook niet eerder uitgegeven werk een 
plaats? In het geval van Van Ruler is met 
het oog daarop door Drs. Ir. Ton Jacobs een 
zogeheten pilot study naar de waarde van 
het ArchiefVan Ruler verricht. De conclusie 
hiervan was dat zich in het archief voldoen 
de niet eerder uitgegeven materiaal bevat, 
dat het verdient om aan de vergetelheid te 
worden ontrukt.PVoorbeelden hiervan zijn 
niet aIleen de reeds genoemde teksten uit 
Van Rulers studententijd, maar ook allerlei 
andere langere of kortere teksten. Zo bevat 
het eerste deel van het Verzameld Werk een 
reeks niet eerder uitgegeven lezingen voor 
studenten over het studeren van theologie. 
In het tweede deel zijn enkele college dicta 
ten opgenomen." 

In deel 3 zal een niet eerder gepubli 
ceerde studie over de predestinatie een 
plaats krijgen. De opname van deze tekst is 
een ingrijpend besluit, omdat het hier een 
handgeschreven document betreft met een 
omvang van 495 pagina's." Het is een tijdro- 

vende en kostbare zaak om zo'n document 
te digitaliseren en voor publicatie gereed 
te maken. In dit geval is gekozen voor op 
name, omdat Van Ruler de predestinatie - 
naast de triniteit en het koninkrijk van God 
- noemt als een van de drie "separate uit 
gangspunten" van zijn theologie.POmdat 
er nauwelijks andere specifiek op de pre 
destinatie gerichte teksten van Van Ruler 
bestaan, is deze tekst van groot belang voor 
het verstaan van zijn gehele theologie en 
rechtvaardigt dit de opname in het Verza 
meldWerk. 
Als laatste voorbeeld wijs ik op de le 

zing 'De mens in de spiegel van het Ne 
derlandse geestesleven'," In deze in deel 
3 op te nemen lezing vergelijkt Van Ruler 
verschillende typen mens en met gestalten 
uit de Nederlandse geschiedenis. Het is een 
specimen van Van Rulers originaliteit en 
creativiteit. Zoveel is uit de gegeven voor 
beelden duidelijk: door ook niet eerder 
uitgegeven teksten in het Verzameld Werk 
op te nemen, is het mogelijk een breder en 
meer volledig overzicht te bieden van het 
werk van de denker dat in een Verzameld 
Werk wordt ontsloten. 

In de derde plaats komt de bezorger van 
een Verzameld Werk voor de keuze naar de 
opzet van het werk te staan. Hoe worden de 
teksten ingedeeld? Hier zijn globaal twee 
mogelijkheden: een thematische of een 
chronologische opzet. Beide benaderingen 
hebben voordelen. In het geval van een 
thematische indeling he eft de lezer over 
het algemeen aan een band van een Ver 
zameld Werk voldoende om inzicht te krij 
gen in de vraag naar de visie van de betref 
fende denker over een bepaald thema. Een 
chronologische opzet heeft als voordeel, 
dat men gemakkelijk inzicht krijgt in de 
ontwikkelingsgang van een denker. In het 
geval van Van Ruler is voor een combinatie 
van beide mogelijkheden gekozen: de tek 
sten worden thematisch geordend; binnen 
een cluster teksten over een bepaald thema 
worden deze chronologisch gerangschikt. 
Zo wordt gepoogd de voordelen van beide 
benaderingen te honoreren. 

Een vierde keuzemoment is de vraag 
naar de annotatie van teksten. In het geval 
van Van Ruler ligt de keuze voor de hand: 
omdat hij zijn teksten meestal niet zelf 
heeft geannoteerd en als gevolg daarvan 
zijn bronnen onbekend blijven, is in de 
huidige tijd, waarin controleerbaarheid 
van beweringen een belangrijk criterium 
voor wetenschapsbeoefening is, annota 
tie geboden. In de annotatie kan naast de 
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bronnen ook historische achtergrondinfor 
matie worden geboden, die onontbeerlijk 
is voor het verstaan van de tekst. Bronnen 
onderzoek is over het algemeen echter een 
tijdrovende en soms ook teleurstellende 
bezigheid: lang niet alles laat zich immers 
meer achterhalen of reconstrueren. 

Het vijfde keuzemoment betreft de spel 
ling waarin men de teksten uitgeeft. Spel 
ling is aan verandering onderhevig. In het 
geval van de uitgave van een Verzameld 
Werk zijn de teksten van de betreffende 
denker hoogstwaarschijnlijk (voor een 
deel) in een andere dan de thans gangbare 
spelling geschreven. Ook is de kans groot 
dat er binnen het gehele oeuvre van de 
denker verschillende spellingen worden 
gebruikt. Ook hier zijn verschillende mo 
gelijkheden. Zo kan men kan de oorspron 
kelijke spelling handhaven. Nadeel hiervan 
is dat een 'ouderwetse' spelling de afstand 
tot de teksten 'letterlijk' vergroot. Men kan 
de spelling ook wijzigen. In dat geval moet 
men zich echter bewust zijn van het feit, dat 
de betreffende denker bewust kan hebben 
gekozen voor een bepaalde spelling. In het 
geval van Van Ruler is ervoor gekozen de 
spelling van de teksten aan te passen aan 
de huidige regels. Daarbij is echter weI een 
restrictie gemaakt. Van Ruler spelt in zijn 
oudere teksten het persoonlijk voornaam 
woord 'Hij' met een hoofdletter, wanneer 
dit betrekking heeft op God, Christus of de 
Heilige Geest. In zijn latere teksten lijkt hij 
echter 'Hij' met een hoofdletter te reserve 
ren voor God, terwijl hij het met een kleine 
letter spelt wanneer het betrekking heeft op 
Iezus of de Heilige Geest. Omdat daar the 
ologische argumenten aan ten grondslag 
kunnen liggen, is het in dit geval raadzaam 
Van Rulers eigen spelling te handhaven. 

Het laatste keuzemoment ligt vooral bij 
de uitgever: hoe wordt de uitgave vormge 
geven? In het geval van Van Ruler bood de 
uitgever aan de bezorger en zijn begelei 
dingscornmissie'" de gelegenheid daarover 
mee te denken: welke kleur zou de omslag 
moeten krijgen? Rood zou mooi zijn, om 
dat de Heilige Geest zo'n belangrijke rol 
speelt in van Rulers theologie. Toch is de 
keuze daarop niet gevallen: de Verzamelde 
Werken van Noordmans zijn rood (met een 
grijze stofomslag). am dezelfde reden valt 
blauw af: het Verzameld Werk van Miskotte 
he eft die kleur. Omdat in Van Rulers werk 
de schepping een belangrijke plaats heeft, 
en hij dikwijls oproept tot waardering van 
het aardse leven," is gekozen voor de aard 
se kleur groen. 

Besluit 
Het behoort tot het beheer van religieus 

erfgoed om het gedachtegoed van bepaalde 
denkers bijeen te brengen en te conserve 
ren in Verzamelde Werken. Het zal daarbij 
meestal gaan om die zeldzame denkers, die 
tegelijkertijd een belangrijke plaats heb 
ben ingenomen in kerk en theologie en in 
hun werk een grote mate van originaiiteit 
en creativiteit ten toon spreiden. Hun werk 
kan latere generaties help en in hun zelfver 
staan en uitdagen tot eigen bezinning en 
stellingname. Zo bezien is een Verzameld 
Werk meer dan een reeks fraaie banden in 
de boekenkast. 

Dr. Dirk van Keulen (1963) is postdoc aan 
de Protestantse Theologische Universiteit 
en belast met de uitgave van het Verzameld 
Werk van A.A. van Ruler 

Noten: 

I Het plan voor de uitgave van het Verzameld Werk 
van Van Ruler omvat op dit moment zeven delen 
in tien banden. 

a Zie voor een uitvoerige biografische schets: Dirk 
van Keulen, 'Inleiding' in: A.A. van Ruler, Ver 
zameld Werk, Deel 1. De aard lIan de theologie, 
bezorgd door D. van Keulen (Zoetermeer 2007; 
tweede druk 2008) 17-45 (verder afgekort als 
VW1). 

3 Zie lnuentaris lIan het archief lIan prof dr. Arnold 
Albert lIan Ruler (1908-1970), samengesteld door 
Ellen M.L. Kempers (Utrecht 1970) 3-144. 
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werk lIanA Kuyper, H. Bauinck en G.G. Berkouwer 
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mond, 'Her oor op de rails', Kabats. Faculteitsblad 
van de Theologische Faculteit aan de Vrije Un iller 
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8 Vgl. E.P. Meijering, Een eeuw denken oller christe 
lijk gelouen. Van Roessingh Ilia Schilder tot Kuitert 
(Kampen 1999) 118-133. 
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zame creatieve mensen behoorde, laat zich op 
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10 Zie A.A. van Ruler, 'Filosofie en theologie' in: 
VWI, 155-179; idem, 'Het trinitarisch denken in 
de theologische kenleer' en 'De Heilige Schrift als 
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Kwartetten met het Geestelijk Vat 
AnoukAbels 

Op Allerzielen 2007 werd het Digitaal 
Katholiek Erfgoedhuis (DKE) officieel 
geopend. Om deze unieke bron van 
informatie over het rooms-katholiek 
leven op internet onder de aandacht te 
brengen (www.nederlandskatholicis 
me.nl) hebben de initiatiefnemers een 
speciaal Katholieken Kwartet samenge 
steld. Ook de redactie van TNK ontving 
2O'n kaartspel. Zij was benieuwd naar 
het oordeel van de doelgroep en legde 
het spel ter beoordeling voor aan een 
op spelletjes beluste jongere. 

In de kerstvakantie hadden we als gezin 
eindelijk weer eens tijd voor elkaar. Samen 
eten, lachen en fees ten. En wat zou er van 
het kerstgevoel overblijven zonder spel 
letjes? AI gauw werd het scrabblebord uit 
de kast gehaald, ralden de dobbelstenen 
van Yathzee over de tafel en werd er zelfs 
een avond lang actief Hints gespeeld. Toen 
werd er op een gure winteravond een pak 
kwartetkaarten uit de kast gehaald; niet 20- 
maar een verzameling setjes van vier bij el 
kaar horende kaarten. Die avond speelden 
wij namelijk voor het eerst in ons leven het 
Katholieken Kwartet. Dat was voor de fami 
lie de eerste kwartetervaring sinds jaren. 
Bovendien was de tijd van het [aar, eind 
december, erg toepasselijk om op deze ma 
nier te kijken naar het katholicisme en zijn 
geschiedenis. 
De regels van kwartet behoeven - hoop 

ik - geen verdere uitleg. De kaarten werden 
verdeeld, de competitieve houdingen wer 
den aangenomen en aI gauw werd de eer 
ste 'Mag ik van jou ... ' over tafel geslingerd. 
Het vragen naar andermans kaarten werd 
echter wei bemoeilijkt door een aantal zeer 
lastig uitspreekbare termen. Zo hadden we 
moeite met de Zusters van de H.H. Harten 
van [ezus en Maria en der Altijddurende 
Aanbidding van het Allerheiligste Sacra 
ment des Altaars in de categorie Zustercon 
gregaties en de Lieve Vrouw van Binderen, 
Lelie onder de Doornen (Helmond) in de 
categorie Bedevaartsplaatsen. Mgezien 
van deze tongbrekers was het spelen van 
het Katholieken Kwartet, een spel met de 
meest uiteenlopende categorieen, vooral 

een leerzame ervaring. Zo kende ik voor 
het spelen geen aartsbisschop bij naam, 
waren Jantje Smit en Madonna wei beken 
den voor mij, maar niet als onderdeel van 
de categorie Katholieke Krakets, en waren 
Dominque met Soeur Sourire en de hit Zeg 
maar ja tegen het leven van Frater Venan 
tius nieuw voor me. Ook was ik onwetend 
van het feit dat de Heilige Maagd Maria 
vele titels draagt. De categorie Eretitels 
voor Maria zorgde overigens voor de no 
dige hilariteit, aangezien aile kaarten hier 
van vindbaar waren, behalve Het Geestelijk 
Vat, de kaart die vrijwel de mythische rol 
van heilige graal in onze strijd leek te ver 
vullen. Kaarten met mij onbekende paters 
en bedevaartsoorden werden bovendien 
voorzien van toelichting door iemand van 
de oudere generatie. Want als je als niet-in 
gewijde de inhoud van dit spel wil begrij 
pen, is het han dig om ouders of graotou 
ders mee te laten spelen, 6f Wikipedia bij 
de hand te houden. 
Het spelen van het Katholieken Kwartet 

is leuk, omdat het weer eens wat anders is 
dan spelletjes met bekende thema's zoals 
Nijntje ofje favoriete huisdieren. Bovendien 
is het interessant om zo kijkje in de wereld 
van het katholicisme te nemen. Maar is het 
Katholieken Kwartet een spel dat herhaal 
delijk uit de kast getrokken zal worden? Ik 
vrees van niet. Zoals eerder gezegd zijn een 
aantal namen van kaarten onuitspreekbaar 
en na drie speelrondes ben je het wei zat 
om telkens over je tong te struikelen. Maar 
het is zeker waard om dit spel toch een keer 
uit zijn verpakking te halen, aileen al om 
verrast te worden door de verscheidenheid 
aan categorie 
en, van zuster 
congregaties 
tot katholieke 
grapjassen. En 
een ding is in 
ieder geval ze 
ker: Het Gees 
telijk Vat zal 
ik nooit meer 
vergeten. 
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