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De slachtoffers

van Calvijn

n Nederland wordt volgend jaar grootscheeps herdacht dat Johannes Calvijn vijthonderd jaar geleden werd geboren. Deze Frans-Zwitserse reformator he eft, zonder hier
ooit geweest te zijn, als geen ander een stempel gedrukt op het geestelijk klimaat in
Nederland. Niet voor niets wordt te pas en te onpas beweerd dat wij een calvinistisch volk
zijn. Hoewel op deze karakterisering veel valt af te dingen, kan inderdaad gesteld worden
dat de geest van Calvijn hier te lande eeuwenlang stevig heeft rondgewaard. De aanstaande herdenking van Calvijn wordt dan ook gedomineerd door een waaier van geestelijke
erfgenamen.
De Theologische Universiteit in Apeldoorn en de Vrije Universiteit van Amsterdam
wedijveren daarbij in het toe-eigenen van de reformator. De Apeldoorners halen al in
november van dit jaar een keur aan Calvijnkenners naar kasteel De Vanenburg in Putten
om zich af te vragen of hij nu een hervormer of een heilige was. De VU pareert dit initiatief in januari 2009 met een Nationale Calvijnweek, vol exposities en lezingen, die nota
bene muzikaal wordt afgesloten met de uitvoering van een speciaal voor die gelegenheid
gecomponeerde Calvijncantate. Maar ook Dordrecht laat zich uiteraard niet onbetuigd,
met een Nationale Herdenkingsbijeenkomst en een internationaal congres. Bij al deze
activiteiten lijken vooral de grate betekenis en verdiensten van de kerkhervormer centraal
te staan.
De Dordtse zegepraal heeft Nederland echter niet aileen dat calvinistische stempel
bezorgd. Zij trok voor sommigen ook een grauwsluier over de geschiedenis. Met name
zijn predestinatieleer trok diepe graeven in onze volksziel. Zelfs het katholicisme kreeg in
deze contreien een sputter mee, getuige de hart- en kerkverscheurende strijd in de achttiende eeuw tussen jansenistische 'predestinateurs' en Rome. Een eeuw eerder had een
vergelijkbare discussie, die in de kern neerkomt op de vraag of de mens zelf ook maar iets
kan veranderen aan zijn heil, de jonge natie al op de rand van een burgeroorlog gebracht.
Daarbij wisten de aanhangers van Calvijn met gewapende assistentie van een Oranjestadhouder en een nationale kerkvergadering kerk en land te zuiveren van arminianen en
andere veronderstelde twijfelaars aan Gods almacht.
Het tragische lot van de slachtoffers van Calvijn is in de nationale geschiedschrijving
nogal weggemoffeld. Nog in deze tijd zijn er historici die met droge ogen de verbanning,
vervolging, internering en Iiquidatie van remonstrantse predikanten en gelovigen, als
consequentie van de uitkomst van de Dordtse Synode in 1619, vergoeilijken of doodzwijgen. Maar ook het vandalisme van de beeldenstormers, de schanddaden van de calvinistische geuzen in Gorcum en andere weinig fijnzinnige pogingen om de 'gruwelijke
paapse afgoderije' met de Heidelbergse Catechismus in de hand de kop in te drukken,
hebben tot op heden niet altijd de aandacht gekregen die zij verdienen. Gereformeerd
Nederland weet als geen ander te herdenken, maar Vergangenheitsbewiiltigung Iijkt niet
altijd een kernkwaliteit te zijn in deze kring. Het Calvijnjaar zou een ideale gelegenheid
zijn voor een ommekeer en gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. 'De intolerante Calvijn' he eft
bijvoorbeeld een klein plaatsje in het herdenkingsjaar, in de vorm van een debat aan de
Erasmus Universiteit.
Maar ook onder Calvijns erfgenamen zit enige beweging. Terwijl de Vrijgemaakte E.A.
de Boer onlangs in het Nederlands Dagblad nog probeert Calvijns betrokkenheid bij de
dood van Servet weg te moffelen en Bondsdominee R.H. Kieskamp in de Waarheidsvriend
Arminius weinig kies neerzet als "een hond die terugkeerde naar eigen uitbraaksel", verdedigde William den Boer in Apeldoorn - nog wei het epicentrum van de Calvijnherdenking
- een praefschrift met een verfrissende kijk op de leerstellige opvattingen van deze grandlegger van het remonstrantisme. Misschien kan in de herdenkingscongressen alsnog iets
meer plek ingeruimd worden voor de schaduwzijden van de reformator en zijn leer. (Paul
H.A.M. Abels)

I

TNK IG. 11

(2008)

77

Geografisch isolement als religiehistorische factor. De religieuze
ontwikkeling van het eiland Urk,

1572-1711
Hugo den Boer

et verschil in religieuze ontwikkeling tussen stad en platteland ten
tijde van de reformatie heeft in
de historiografie ruim aandacht gekregen.
Stedelingen waren eerder en in groteren
getale tot de protestantse religie overgegaan dan plattelandsbewoners. Hiervoor
zijn verschillende verklaringen gegeven,
zoals de invloed van de katholieke adel op
de economisch van hen afhankelijke plattelandsbewoners, de moeilijkheid om in
een sociaal hechte dorpsgemeenschap een
andere koers te gaan varen, het gebrek aan
gereformeerde predikanten en de standvastigheid van katholieke geestelijken, die
hun parochie clandestien bleven bedienen.
Behalve politieke, economische en sociale
factoren speelden ook natuurlijke invloeden een rol. Plattelandskernen waren veelal moeilijk bereikbaar door hun geisoleerde
ligging. Moerassen en veengronden of het
ontbreken van wegen maakten het lastig
en soms onmogelijk om het platteland onder toezicht van de stedelijke en kerkelijke
overheid te plaatsen en van geregelde religieuze zorg te voorzien. I Als het platteland
al moeilijk bereikbaar was, dan moet dat
voor eilanden zeker gelden. Omgeven door
water en ver van stedelijke machthebbers
vormden eilanden een gesloten gebied en
waren de bewoners sterk op elkaar aangewezen.
De vraag is welke invloed dat heeft
gehad op de religieuze ontwikkeling van de
eilandgemeenschappen. Gold het geografische isolement als belangrijkste factor
in het verloop van de religieuze ontwikkelingen tijdens de Opstand, of waren de
al genoemde politieke en economische
factoren doorslaggevend?Wie had er belang
bij het isolement - de rooms-katholieke of
de protestantse geestelijkheid - en in welke
historische context was het isolement voor
de een dan wei de ander belangrijk? In dit
artikel zal onderzocht worden in hoeverre
het geografische isolement bepalend is
geweest voor het verloop van de reformatie
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op het eiland Urk (1572-1711). Een wetenschappelijke historiografie over de reformatie van Urk ontbreekt tot op heden. Aan
die behoefte hoop ik met dit artikel eveneens tegemoet te komen. Allereerst wordt
- om enigszins een vergelijking mogelijk te
maken - kort geschetst op welke wijze de
eilanden Marken, Wieringen, Kampereiland, Texel en Ameland met het protestantisme te maken kregen. Schokland komt
later aan de orde. Vervolgens wordt onderzocht hoe de Urker bevolking in een peri ode
van ruim honderd jaar van homogeen
katholiek, homogeen gereformeerd werd.
Eerst worden de hervormingspogingen van
de gereformeerde kerk beschreven, daarna
de wijzewaarop de rooms- katholieke missionarissen hebben geprobeerd de bevolking
voor de rooms-katholieke moederkerk te
behouden. Ten slotte worden conclusies
getrokken over het geografisch isolement
als factor in de religieuze ontwikkeling van
een eiland.
Eilanden
Hoe verliep de reformatie op eilanden in
de Zuiderzee en het Waddengebied, die
op vergelijkbare wijze als Urk geisoleerd
waren van het vasteland? Als we aileen
maar kijken naar het moment waarop er
een gereformeerde predikant op het eiland
bevestigd werd, in relatie tot de aanwezigheid van religieuze diversiteit en de opstelling van politieke machthebbers daarin,
dan kunnen we concluderen dat de eilandreformaties divers en bijzonder waren.
Marken, als ambachtsheerlijkheid behorend tot Amsterdam, he eft een snelle reformatie doorgemaakt. De pastoor Christoph
Johannes Machocupaeus, was in 1579
overgegaan naar de gereformeerde kerk.
De eilandbevolking is hem hierin gevolgd."
Dat het ook moeizamer kan lopen blijkt wei
uit de reformatie van Wieringen. Hoewel er
al in 1573 een gereformeerde dominee op
het eiland was, zou het nog decennialang
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duren voordat de bevolking gereformeerd
werd. Verschillende
predikanten
volgden
elkaar snel op. Allen hadden eerder een
slechte reputatie gekregen,
onder meer
doordat ze schipperden tussen de oude en
de nieuwe leer. Maar ook omdat de predikanten slecht werden betaald, vertrokken
zij weer snel van het eiland. Er was slechts
een kleine kern van gereformeerden,
die waarschijnlijk
vooral vanwege hun
publieke ambt lidmaat was geworden. Dat
de overige bevolking graag katholiek bleef,
bleek wei uit een getuigschrift dat de predikant Ovittius bij zijn vertrek meekreeg. Door
zijn arbeid was de rooms-katholieke religie
weer in ere hersteld, waardoor hij zeer
geliefd was onder de bevolking.' De reformatie van Kampereiland
liep synchroon
met die van de stad Kampen, waar vanaf
1580 de gereformeerde
religie de enig
erkende was. Omdat ze zo geisoleerd lagen
wilden de eilandbewoners graag een eigen
predikant. Het verzoek werd pas in 1667
ingewilligd toen proponent Johannes van
der Wenden eerst catechiseermeester en in
1669 predikant werd van het eiland.'
Ook Texel en Ameland
kennen een
geheel eigen religieuze geschiedenis. Texel
viel onder de politieke verantwoordelijkheid van het graafschap
Holland.
Het
eiland herbergde
al vroeg een doperse
gemeente, waarvan na de desastreuze reis
naar Munster in 1534 slechts een klein
groepje overbleef. Hoewel daartoe wei
druk werd uitgeoefend vanaf het vasteland,
hebben de magistraat en de schout hen
nooit echt vervolgd. In 1572 werd Texel officieel gereformeerd.
De meeste bewoners
bleven echter katholiek, terwijl de doperse
beweging ook bleef bestaan. Toen in 1645
Jacobus Molanus als eerste gereformeerde
predikant op Texel zijn intrede deed, kreeg
hij als taak de overwegend
katholieke
bevolking te reforrneren." Ameland was
een staatkundig onafhankelijk eiland dat
tot 1681 geregeerd werd door de familie
Camminga. Zij stelde de verschillende religies aan elkaar gelijk. De godsdienstvrijheid bestond ook op politiek gebied. Er was
geen lidmaatschap van een bepaalde kerk
vereist om bijvoorbeeld zitting te hebben
in de magistraat. Ook de gereformeerde
kerk op het eiland was autonoom, dat wil
zeggen niet gebonden aan class is of synode.
In 1611 werd, na aandringen van de synode
van Friesland, aan schoolmeester
Bote
Eerkens toegestaan in de gereformeerde
kerk te preken. Het eiland was echter niet
in trek onder gereformeerde
predikanten.
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Vanwege het 'barre klimaat' en de 'zware
dienst' vertrokken de predikanten wanneer
zij een betere plaats konden krijgen."
Een aantal factoren is van invloed
geweest op het snelle dan wei moeizame
verloop van de reformatie op voornoemde
eilanden. De politieke overheden waren
van groot belang voor het gevoerde godsdienstige beleid. Waar een gereformeerde
overheid was, bijvoorbeeld op Marken en
Kampereiland,
verliep de reformatie snel.
Op Marken bleek echter ook de keuze van
de pastoor van belang. De gemeente volgde
hem daarin. Wanneer er echter predikanten van twijfelachtig allooi een eiland
bedienden,
zoals op Wieringen, yond er
geen reformatie, maar bestendiging van het
katholicisme plaats. De kwaliteit en identiteit van de predikant was dus eveneens een
belangrijke
factor. Ook de aanwezigheid
van een gereformeerde predikant speelde
een rol. Waar lange tijd geen predikant
stond, zoals op Texel en Ameland, bleef de
katholieke religie dominant. De wisselende
aanwezigheid van predikanten werd ook
beinvloed vanwege het 'slechte klimaat', het
'zware werk' en het lage salaris dat predikanten kregen. De geografische
positie
lijkt in ieder geval invloed te hebben gehad
op externe controle van de kerk en op de
kwaliteit en kwantiteit van gereformeerde
predikanten. In het hiernavolgende
wordt
diepgaander geanalyseerd in hoeverre deze
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Schets van het eiland
Urk, door F. Allan. Bron:
F. Allan, Het eiland Urk
(Amsterdam 1857)
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en andere factoren van invloed zijn geweest
op de reformatie van het eiland Urk.
1. Het Reformatie-offensief
Tussen pastoor en predikant

0572-1628)

Tot 1599 hebben de Urkers op hun afgelegen eiland weinig tot niets gemerkt van
de wisseling van de politieke en kerkelijke
macht in de Noordelijke Nederlanden. Het
verbod op de uitoefening van de katholieke godsdienst lijkt eerst in 1597 tot het
eiland door te dringen, toen er een nieuwe
pastoor aangesteld moest worden. Roelof
Lubbertsz., schout van Urk, schreef op
20 juli 1597 een brief aan de ambachtsheer Gerrit
Zoudenbalch,
waarin
hij
hem verzocht op Urk te komen vanwege
bepaalde moeilijkheden die hij zelf niet kon
oplossen. Hij besluit de brief met "wy en
hebben ghen predicant, daeromme moet
voorsien zyn",? Op 17 augustus 1597 (oude
stijl) he eft Gerrit Zoudenbalch een brief op
laten stellen waarin hij beloftes deed aan
Urk ten aanzien van de bescherming van
hun "oude kostuijmen ende privilegien".
In
de context van "des en teghenwoordighen
troblen tyt" verzekerde hij de Urkers bovendien hen "met ghene niewe lasten ofte
andere niewicheyden te besuaren"." Hoewel
impliciet, lijkt de verwijzing naar de moeilijke tijden en nieuwigheden in combinatie
met het beroepen van een predikant er op
te wijzen, dat men zich op Urk verzekerde
van de steun van hun heer. In ieder geval
wist Urk zich verzekerd van de komst van
een traditionele pastoor, Gabinius Syndel,
over wie we later in verb and met een informant van de classis Enkhuizen meer zullen
horen.
Twee jaar later, in 1599, werd er, buiten
medeweten van de Urkers, een besluit
genomen inzake de reformatie op hun
eiland. Dat jaar, meer dan een kwart eeuw
nadat de eerste synode in Holland werd
gehouden, werd de Provinciale Synode van
Noord-Holland, gehouden teAlkmaar, door
de classis van Enkhuizen attent gemaakt op
haar verantwoordelijkheid voor de zorg van
het eiland Urk. Vervolgens "is ooc goetgevonden, dat de sorge ende inspectie van het
eylant van Urc den classe van Enchuysen
sal opgeleyt worden","
Daarmee nam de poging tot protestantisering
van Urk een aanvang. De
class is Enkhuizen wilde de pastoor van
het eiland bewegen zich te conformeren
aan de publieke kerk, maar liep tegen het

80

probleem aan dat Urk een hoge heerlijkheid was. Dat betekende dat ambachtsvrouw Barbara van Essesteyn het recht had
in kerkelijke zaken te beslissen. Natuurlijk was de classis daarvan op de hoogte.
Daarom vroegen ze eerst aan de Gecommitteerde Raden van het Noorden of zij van
de overheid toestemming konden krijgen
om op het eiland de geestelijke toestand
te inspecteren. De Gecommitteerde Raden
verleenden op 3 december 1599 autorisatie
aan twee gedeputeerden
van de classis
Enkhuizen
om "op seeckere bequame
dagen zich te informeren op de gelegentheid van dienaer aldaer, op zijn leer en
leven, alsook van de orde en discipline op
het eiland".'? Van Barbara van Essesteyn,
weduwe van Gerrit Zoudenbalch,
kregen
zij geen toestemming
om zich met 'haar
zaken' te bemoeien. Zij schreef dat zij de
inspectie als een aantasting zag van haar
soeverein gezag in de vrije heerlijkheid.
Hierop lieten de Gecommitteerde
Raden
weten dat ze politieke en kerkelijke zaken
moest scheiden.
De deputaten
van de
class is hadden autorisatie van de Raden
gekregen om met de pastoor van Urk te
overleggen of hij bereid was om een band
met de naastgelegen
classis aan te gaan.
Vol gens de Gecommitteerde
Raden was
het legitiem dat zij erop toezagen "dat geen
vreemde leere ende paepsche ceremonien,
tegen Godes Woort ingevoert werden, maer
dat Gods Woort alomme een paerlicken
zuver ende reyn geleert werde, om aile
d'eenicheyt in den lande te mogen conserveren". De Gecommitteerden
zouden de
reactie van de ambachtsvrouw afwachten
en tot die tijd geen actie ondernemen."
Op
de Synode in 1600 verklaarde de classicale
broeders van Enkhuizen dat zij met be trekking tot Urk hun best hadden gedaan, maar
er niet in geslaagd waren de kerkelijke
toestanden op het eiland te inspecteren.
De class is niettemin werd verzocht op de
ingeslagen weg door te gaan. 12

De acta van 1601 geven meer informatie
over de stand van zaken op Urk. Nog altijd
kreeg de classis geen voet aan de grond
bij de pastoor van Urk "die aldaer onghetraut ende niet wettelyck toeghelaten den
dienst betreet, tot verbeteringe desselfs te
brengen"." Allereerst komt de vraag op hoe
zij aan deze informatie omtrent de pastoor
kwamen. Die kan via de vissers naar het
vasteland gecommuniceerd zijn. Er is
echter een aannemelijker verklaring voor.
In een brief van Gabinius Syndel aan de
ambachtsvrouw vroeg hij of ze maatregelen
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kon nemen tegen de vreemdeling Jasper
Iansz., die als informant voor de kerkenraad van Enkhuizen werkte. De ambachtsvrouwe moest daartegen optreden omdat
"dye fremdelynck datelyck loeppen ende
verclaegen my weder aen dye consistorye
tEnckhuysen,
gelijck men seyt dat hyer
nyet schyet ofte hy brachtet over".'! Deze
brief geeft enige duidelijkheid
over de
verder onbekende ontwikkelingen op Urk.
De pastoor was bang dat de kerkenraad van
Enkhuizen slechte be rich ten over hem te
horen kreeg. Bovendien rekende hij op de
bescherming van de ambachtsvrouw.
De
katholieke gezindheid van de ambachtsvrouw verwondert ons niet meer, zeker
niet als uit een brief aan Sasbout Vosmeer,
apostolisch vicaris, blijkt dat de vrouw van
Urk een jezuiet onderdak he eft verleend."
Er veranderde
in de volgende jaren
weinig. Op de Synode in 1604 werd de
vraag gesteld of het eiland "al met een
dienaar is bestelt"," Syndel was in tussentijd wellicht vertrokken of overleden.
Of
er na hem nog pastoors zijn aangesteld is
onbekend. In 1605 wanhoopte de Synode
of Urk wel ooit gereformeerd zou worden.
Men wachtte betere tijden af. 17 Ook hieruit

blijkt dat de ambachtsheerlijkheid weinig
van de buitenwereld had te duchten,
waarschijnlijk me de dankzij het gemis
van krachtige overheidssteun. Urk werd in
1606 voor het laatst vermeld, waarbij men
nog steeds de ontwikkelingen afwachtte. IS
Tussen 1608 en 1618 zijn er geen synodes
geweest. De eerste keer dat Urk weer op de
Synode van Noord-Holland werd vermeld
is 1626. Hoewellater en zeker anders dan
de Synode gehoopt had, verwisselde Urk in
1616toch van eigenaar. Iohan van de Werve
werd ambachtsheer van de hoge heerlijkheid Urk en Emmeloord. In die hoedanigheid he eft ook hij geijverd voor het in stand
houden van de katholieke kerk.!?
Het was niet de class is Enkhuizen, maar
die van Kampen die de protestantisering
van Urk weer op de politieke en kerkelijke
agenda zette. En niet zonder reden, want
de katholieke 'vrijstaat' Urk en Emmeloord trok mens en uit de verre omtrek aan,
zodat de Provinciale Synode van Overijssel
belang kreeg bij een snelle protestantisering van Urk en Emmeloord. De acta van de
Synode van 1619 vermelden dat "terwijle
noch op Urck ende Emmeleroort eenighe
papen staen ende misse do en met groet
nadeel ende afbreucke der kercken deser
provincie, naest aen die plaetsen gelegen,
wort goetgevonden, dat de synodus aen
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de Ed. Hoochmog. heeren Staten Generaell schrifftelik versoeke, dat hierin moege
versien en de de plaetsen met Gereformeerde predicanten versorgt worden"." Op
27 december 1619werd de briefbehandeld
door de Staten-Generaal, die het intergewestelijke probleem moest behandelen.
Besloten werd dat de brief aan de verantwoordelijke Staten van Holland zou worden
meegegeven." In de Staten van Holland
werd er blijkbaar niet ingegrepen, want in
het gravamen van de classis Kampen bij de
Synode in 1620 werd de situatie nogmaals
aangekaart. De Synode besloot toen om
opnieuw een beroep te doen op de StatenGeneraal, maar nu werden de gecommitteerden van de Staten van Overijssel
gevraagd hun beroep in Den Haag aan te
bevelen." Op 19 november 1620 kreeg de
Staten-Generaal hetzelfde bericht als het
vorige jaar. Nog altijd bestond er op Urk
een 'mispaep', die afbreuk deed aan het
gereformeerde pastoraat van de kerken
van Overijssel. In plaats van alleen maar de
brieven aan de belanghebbende provincies
te sturen, drongen ze er bij de betreffende
Staten ook op aan om in Urk en Emmeloord
een predikant aan te stellen."
Op Emmeloord was dat gemakkelijker te
regelen dan op Urk het geval zou zijn. Het
kleine eiland Schokland bestond uit twee
dorpjes, Ens en Emmeloord. Op Ens was
de reformatie vlot verlopen. Daar stond al
geruime tijd een gereformeerde predikant.
De Synode van Overijssel wist te bewerkstelligen dat de Staten van Overijssel
toestemming gaven ook Emmeloord voor
hun rekening te nemen. De Staten lieten
het altaar afbreken en stuurden de pastoor
van Emmeloord weg. Zodoende kreeg
Emmeloord 'al' in 1622 een gereformeerd
predikant. Toen Iohan van de Werve zijn
bezit in 1624 inspecteerde en vernam hoe
men vanuit Overijssel te werk was gegaan,
verbood hij de inwoners van Emmeloord
de gereformeerde diensten te bezoeken."
Uiteindelijk maakten de Staten van
Holland er vanaf 1624 werk van. Ze
ontvingen van de class is Enkhuizen een
aanvraag voor een traktement om de
predikant van Urk te betalen. De Staten
stuurden het verzoek door naar de Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier
om advies." Tweejaar later kregen gedeputeerden van de Synode van Noord-Holland
opdracht om bij de Staten aan te dringen
op een trakternent.s'' De Staten besloten
nogmaals de Gecommitteerde Raden om
advies te vragen en te informeren naar de
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Het Kerkje aan de Zee
uit 1786. Bron: www.
schokkervereniging.nl

middelen van de inwoners van Urk." Toen
er echter nog geen besluit genomen werd
door de Gecommitteerde Raden, werden
de gedeputeerden erop uit gestuurd om
de Gecommitteerden te overtuigen van de
noodzakelijkheid. Om het beoogde effect
te verkrijgen beschreven ze de ongeregeldheden die ene Leo Laurentius veroorzaakte. Naar zijn achtergrond hadden zij
onderzoek gedaan, waaruit bleek dat hij
'troulooselick in Groeningeriant sijn kercke
heeft verlaten', waarna hij zijn diensten op
Urk aangeboden had."
Deze laatste poging van de gedeputeerden van de Synode sorteerde effect.
De Staten van Holland hadden het op 21
september 1627 "zeer dienstich geoordelt daer een pre die ant te stellen, maer
dat tot syn onderhoudt een tractament
most werden geconstitueert"." In 1628
kon gemeld worden dat het traktement
was geregeld. De classis Enkhuizen kreeg
toestemming om voorbereidingen
te
treffen om een ongestudeerd persoon waarschijnlijk om financiele redenen - aan
te trekken, die de juiste kwaliteiten had om
Urk te bedienen."
Een aarzelend begin (1628-1681)
De eerste predikant van Urk werd de
gewezen schoolmeester Petrus Salebien.
Op 16 maart 1628 stuurden de Gecommitteerde Raden een brief naar Salebien,
schoolmeester te Castricum, waarin zij
te kennen gaven te weten dat hij belangstelling had voor het bedienen van een
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gemeente. Salebien moest zich tot de classis
van Enkhuizen wenden om 'onderzocht' te
worden. Als hij bekwaam bevonden werd
voor het ambt dan zou hij Urk als eerste
gemeente krijgen." Het onderzoek naar
Salebien was positief veriopen en hij werd
dan ook uitgenodigd door de Gecommitteerden om voor de classis van Enkhuizen
een proefpreek te houden over Johannes
1 vers 17. Hierna zou hij als predikant van
Urk bevestigd worden." Na de gebruikelijke proefexamens om predikant te
worden te hebben doorstaan, werd hij in
1628 bevestigd." Dat betekende voor de
classes Enkhuizen en Kampen, de Provinciale Synoden van Noord- Holland en Overijssel, de Staten van diezelfde provincies en
de Gecommitteerde Raden een hele rust.
Na een slepend proces van dertig jaar was
de gereformeerde godsdienst op Urk gemstitutionaliseerd. Voor Salebien betekende
het echter het begin van een moeizame
loopbaan als herder van onwillige schapen.
De classis Enkhuizen meldde op de Synode
van het jaar 1629 dat Petrus Salebien op Urk
was bevestigd, maar voegde eraan toe dat
men de schout van Urk in de gaten moest
houden, aangezien hij als goed katholiek
en door de burgers gerespecteerd man,
de ontwikkeling van de gereformeerde
kerk behoorJijk dwars kon zitten." Daarop
besloten de Gecommitteerde Raden om
Iohan van de Werve te verzoeken zijn
onderdanen te vragen respect te hebben
voor de nieuwe predikant. Van de Werve
moest de Urkers vermanen de kerkdiensten te bezoeken en de predikant aile hulp
te bieden die nodig was."
Het is zeer de vraag of Iohan aan deze
opdracht voldaan heeft, gezien de activiteiten die hij daarna heeft ondernomen
om het katholicisme op Urk in stand te
houden= en de problemen die op het eiland
voortduurden na de komst van Salebien. De
predikant beklaagde zich bij de Gecommitteerde Raden over de houdingvan de magistraat en bewoners van Urk. Deze zonden
to en een brief naar de schout en schepenen
van Urk. Ze werden vermaand omdat ze
wanorde veroorzaakten op het eiland en op
deze manier de onkosten die voor de predikant gemaakt werden nutteloos zouden
zijn. Bovendien verwekten ze Gods toorn
over het land, dat Zijn hulp juist zo hard
nodig had. De magistraat werd verzocht
zich bij de Gecommitteerden te melden
voor een onderhoud over deze kwestie."
Omdat de magistraat niet verscheen werd
hij, onder dreiging van straf, bevolen te
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hem aan bij de magistraat van Enkhuizen
voor het StatencoHege te Leiden. Richard
werd toegelaten, waarna hij de opleiding
met goed gevolg heeft afgelegd. In 1654
behaalde Richard zijn proponentsexamen.
Door de vacante plaats die met de dood van
voor hem verzwegen. Twee brieven van de Pinaeus ontstaan was, werd Van LandtsGecommitteerde Raden waren nodig om de werven beroepen op Urk. De komende 27
magistraat te dwingen Salebien behoorlijk jaar, tot 1681 zou hij een steeds belangrijvoor zijn werk als predikant (door middel kere positie innemen in het dorp.? Toen hij
van een toeslag op het traktement), en voor intrede deed bestond zijn gemeente, zoals
gezegd, uit zeven lidmaten. Bij de uitgave
zijn activiteiten als secretaris van de magistraat en schoolmeester te betalen." AI met van de geschiedschrijving van Dapper,
al geven deze ontwikkelingen een duidelijk die zijn beschrijving van Urk baseerde op
beeld van de afwerende houding waarmee brieven die recentelijk door Van Landtsde gereformeerde kerk en predikant op Urk werven geschreven waren, bestond het
dorp uit 279 inwoners, waarvan er twintig
tegemoet werd getreden.
lidmaat van de kerk waren." In negen jaar
De voortgang van de protestantisering
van de Urkers laat zich enigszins meten was het aantallidmaten meer dan verdubbeld. Ook hiervan is niet te zeggen in
aan het aantallidmaten dat de achtereenvolgende predikanten verwierven. Voor hoeverre dit afhankelijk was van de theohet overige is er weinig informatie overge- logische opleiding van de predikant, de
persoon, de peri ode dat de gereformeerde
leverd. Behalve met de lidmaten moeten
we natuurlijk rekening houden met het kerk er inmiddels was, of het gebrek aan
bestaan van een groep liefhebbers, die bij katholieke zielzorg.
Een belangrijk gegeven is dat Iohan van
gebrek aan interesse voor een bepaalde
de Werve de heerlijkheid Urk en Emmeconfessie, katholieke zielzorg, verveling
tijdens winteravonden of uit 'noodzaak' bij loord aan de stad Amsterdam verkocht.
de gelegenheid van het huwelijk of de doop Het eiland bracht hem niet meer dan
honderd gulden per jaar op, wat voor hem
de diensten bezochten.
Salebien overleed, evenals een groot deel de reden was het land te verkopen. Van de
van het dorp, in 1637. De besloten eiland- Werve was inmiddels van Geervliet naar
gemeenschap werd ernstig getroffen door Vlaanderen verhuisd. Voor veertienduizend gulden werd de heerlijkheid in 1660
de pest. Het eiland, dat ongeveer driehonderd inwoners tel de, verloor er 149 door eigendom van de stad Amsterdam, die het
de besmettelijke ziekte. Hoeveel burgers in leen nam van Holland. Voortaan zou
een van de burgemeesters voor het leven
er onder Salebien lidmaat van de gereformeerde kerk waren geworden, is daar- ambachtsheer van Urk worden. De verkoping betekende dat Urk niet langer onder
door onduidelijk. Uit brieven van Richard
van Landtswerven noteerde Dapper in de bescherming stond van een katholieke
zijn Historische beschryuing det stadt heer." Vanuit de gereformeerd-gezinde
Amsterdam: "Pieter Salebien, he eft in de magistraat van Amsterdam waren geen
tijdt van zijn bediening alhier eenige tot het missionarissen of vormen van katholieke
gehoor van Godts Woort gekregen, en ook zielzorg te verwachten. Zeker niet gezien
de antirooms-katholieke houding die de
zes of zeven perzoonen tot de Gemeenschap der Kerke aengenomen"."
magistraat van Amsterdam op Emmeloord
De volgende predikant, Franciscus
innam, waarbij rooms-katholieke ouders
Pinaeus, die in 1637 aantrad, is in de verplicht werden hun kinderen in de gerebronnen geheel onbekend gebleven. Ook formeerde kerk te laten dopen, anders
schijnt hij geen vrucht op zijn zestienjarige
werden ze gestraft."
Een verslag van een inspectieronde
arbeid te hebben gehad. Bij zijn overlijden
in 1654 telde de gereformeerde kerk van Urk van de Amsterdamse burgemeesters op
nog altijd slechts zeven lidmaten." Of dit te de eilanden geeft inzicht in de religieuze
maken he eft gehad met een toenemende
toestand van Urk in 1661. Bij het controactiviteit van de Hollandse Zending, zullen leren van de regering van Urk bleek dat
we straks onder de loep nemen.
de functies van schout en schepenen al
Richard van Landtswerven was een geruime tijd achter elkaar door dezelfde
inwoner van de stad Enkhuizen. Na de personen bekleed werden. Aangezien
de meesten katholiek waren, zouden
dood van zijn vader meldde zijn moeder
kornen." Ook dat had niet het gewenste
effect. Want nadat de Gecommitteerden
Salebien schreven dat hij teveel geld van
hen had ontvangen, bleek uit dezelfde brief
dat hij recht had op de inkomsten van de
kerklanden op Urk.39 Dat had de magistraat
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de Amsterdammers erover nadenken of
ze niets konden bedenken waardoor er
meer gereformeerden in de magistraat
van Urk zitting konden nemen. In 1684
werd besloten dat leden van de magistraat
ook lidmaten van de gereformeerde kerk
moesten zijn.47Wat betreft de godsdienstige
verhoudingen in de gemeenschap, bleken
die nog altijd in het voordeel van de roomskatholieke religie te zijn: "wat nu belangt
die kerckelijcke regieringhe off den standt
van de kerck op Urck, zoo ist, dat de meeste
inwoonders roomsch catholijck zijn; maer
alzoo zij geen misse en hebben, zoo comen
zij, nevens de gereformeerde, somwijlen
mede in de kerck om Godts heijligh woordt
t'horen prediken; vorders zoo zijn onder de
gereformeerden omtrent twintigh communicanten, zoo mannen als vrouwen"." We
zien dat bijna honderd jaar na de politiekreligieuze omwenteling en dertig jaar na
de vestiging van de gereformeerde kerk op
Urk nog geen meerderheid behaald werd
wat betreft het aantal lidmaten. Ondanks
het gebrek aan katholieke zielzorg, wat
somrnigen naar de publieke kerk he eft
gedreven, bleef het katholicisrne bestaan.
Richard van Landtswerven achtte zijn
arbeid echter rijkelijk bekroond, aangezien
hij in zijn brieven schreef dat zijn gerneente
to en am in de samenkornsten, en waar
de gemeente eerst als Nicodemieten ter
kerke ging, nu de kinderen de catechisrnus
voor in de kerk voordroegen. Dit succes
schrijft hij met name toe aan de - wellicht
laagdrempelige - "wintersche avondpredikatien", waar blijkbaar veel yolk naar

toe kwam, al is niet duidelijk met welke
intentie men daarheen ging.49 Ten slotte
werd als wapenfeit genoemd, dat een oud
gebruik, namelijk het papegaaischieten op
Pinkstermaandag, in 1655 werd afgeschaft.
Volgens de beschrijving was dit een goddeloos drankfestijn, dat door de ambachtsheer Van de Werve werd bevorderd." maar
tot tevredenheid van de gereforrneerden
werd afgeschaft." Hoeveel lidmaten en
kerkgangers Van Landtswerven uiteindelijk voor de kerk gewonnen heeft is niet
bekend, maar dat het aantal aanmerkelijk
gegroeid was is zeker.
Toenemend gehoor (1681-1711)
De kornst van dorninee Severinus Cantor
naar Urk betekende een primeur voor de
kerkelijke geschiedenis van het eiland.
Cantor was namelijk een goed opgeleide
en ervaren predikant." We weten niet of
de keuze voor een ervaren predikant een
bewuste keuze is geweest of dat ze slechts
profiteerden van een overschot aan predikanten. Het is denkbaar dat men de groei
van het aantal gereformeerden positief
wilde beinvloeden. Bovendien zou het
succes van Van Landtswerven gemakkelijk
verloren gaan wanneer een jonge predikant niet de juiste geestelijke begeleiding
zou geven aan de nieuwe bekeerlingen.
Cantor nam niet aileen in de kerkelijke gemeenschap een prominente plaats
in. Ook op sociaal-maatschappelijk en
bestuurlijk terre in was hij actief, zij het
dat het hem min of meer door de magi-

Pas in 1684 werd door
de Amsterdamse magistraat wettelijk bepaald
dat de Urker magistraat
slechts gekozen kon
worden uit 'Iedemaeten
van de gereformeerde
religie'. Bron: zie noot
47.
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straat van Amsterdam toebedeeld
was.
Cantor moest toezien op de verkiezing van
een gereformeerde
magistraat,
betaling
van accijns, afdracht van strandgoederen,
enzovoorts.P
Ondanks Cantors vrees dat
de sabbatsschendingen
van de Urkers hen
terug zouden brengen tot het oude geloof."
kon hij in toenemende mate met "geeste-

lijk genoegen zijn werk doen. Als eerste
mocht hij het genoegen hebben een geheel
gereformeerde magistraat te hebben.
Hoewel de betekenis hiervan bij personen
met een publieke functie niet eenduidig is,
zal er toch invloed van uit gegaan zijn op
de bevolking. Bovendien kon hij profiteren
van de natuurlijke demografische aanwas
onder een toenemend aantal gereformeerden. Hoewel er ook protestanten zijn
geweest die zich bekeerd hebben tot het
rooms-katholicisme, mag verondersteld
worden dat per saldo de interne rekrutering
groter is geweest dan de externe rekrutering onder katholieken. Oat gegeven wordt
ondersteund door de cijfers die we hebben
uit 1711. Ds. Van Diepen begon bij zijn
intrede in dat jaar met het bijhouden van
een kerkelijk notulenboek, een primeur
in de kerkgeschiedenis van Urk. Daarin
noteerde hij in dat jaar 116 lidmaten. Het
totale aantal inwoners was rond vierhonderd." De kinderen en 'liefhebbers'
meegerekend moet het grootste deel van
de burgers inmiddels gereformeerd zijn
geweest. Daarmee was de reformatie van
Urk in zekere zin voltooid. Alvorens dit
vast te kunnen stellen gaan we eerst onderzoeken waarom de Hollandse Missie op
Urk haar eerst zo overweldigende invloed
heeft verloren.
2. Rooms-Katholieke Missie
Verloren traditie (1572-1628)
Hoewel we moeten betwijfelen of er sinds
Gabinius Syndel (1597-1601) geen pastoor
meer op Urk heeft gestaan, kunnen we
evenmin aantonen dat er wei een is
geweest. Het is echter niet waarschijnlijk
dat iemand een norrnale, vaste aanstelling
heeft gehad. Daarvoor waren de ornstandigheden te chao tisch en er was bovendien
een schaarste aan geestelijken, waardoor
veelal slechts de steden en het directe
gebied er om heen bediend werden."
Ondanks klachten vanuit de gereformeerde kerken over de aanwezigheid van
pap en, vinden we wat betreft Urk pas in
1619 aanwijzing daarvoor. Voor de periode
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tussen 1601 en 1619 kunnen we dus slechts
gissen. Vanaf 1619 duiken er echter regelmatig berichten op over de betrokkenheid
van missionarissen bij de zielzorg op Urk.
De eerste concrete berichtgeving betreft
regulieren. Het waren jezuieten die Urk
van de eerste geregelde zielzorg voorzagen.
Vanuit de statie in de Koestraat te Zwolle
bezochten Adrianus Courten en Nicolaas
Borluit respectievelijk van 1619-1632 en
van 1627-1629 het eiland Urk. Daar zou
hen volgens hun berichtgeving een grote
oogst ten deel zijn gevallen als ze er lang
genoeg hadden kunnen blijven."
Een goede start: bescherming van de
ambachtsheer (1628-1660)
In 1633 klaagde de Synode van Overijssel
dat op Emmeloord en Urk nog steeds
priesters actief waren, die huwelijken
sloten en kinderen doopten. Het is waarschijnlijk dat ze hier de priesters uit de
Koestraat bedoelden. Niet de bevolking
kreeg hiervan de schuld, maar Iohan van
der Werve, de "paepsche heer" van Urk en
Emmeloord." Oat was niet geheel onterecht. Niet voor niets staat Van de Werve als
heer van Urk vermeld in een lijst van 'meesters en baronnen van Holland, met name
van de provincie en het machtsgebied van
het katholieke Utrecht en van degenen die
daadwerkelijk ons geloof positief hebben
bijgestaan',"
In zijn missieverslag over de peri ode
1617-1636 schreef de minderbroeder Antonius Verweij: 'Ik kwam op Urk, te Ens en
Emrneloord, liggende in het midden van
de Zuiderzee, en vond er een grote oogst,
maar geen arbeider. Ik heb er gepreekt,
het doopsel en de andere sacramenten
toegediend. Zo goed als aile mensen van
deze eilanden zijn zeer verknocht aan de
kerk en eenvoudig, maar lieden van vijftig,
zestig, zeventig jaar waren nog ongedo opt, doordat zij geen priesters hadden.
Zij vroegen wei om brood, maar er was
niemand, die het voor hen brak'," Typisch
een plaats voor een missionaris zo lijkt
het. Ook voor de omwenteling in 1572
vertoonde de katholieke zielzorg op Urk
al gaten. Na 1601 is dat nog meer het geval
geweest. Verweij bleef er enkele dagen op
doorreis naar Friesland. Pater Verweij en
nog enkele broeders reisden regelmatig
tussen Friesland en Haarlern, waarbij zij
Urk en Schokland waarschijnlijk niet altijd
voorbij zijn gegaan."
In een vergadering van het Kapittel te
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Haarlem, op 3 juli 1646, waar dan enkele
geestelijken van buitenafbij betrokken zijn,
wordt Urk genoemd. De notulen sluiten
af met: 'de bezoekers deden vervolgens
bericht over wat door hen gedaan was te
Noordwijk, Velsen, Assendelft, Oegstgeest
en omstreken, Leiden, Zijpe, Werfertshoef, Urk'.62 Het bericht geeft dan wei geen
inhoudelijke informatie, zoals Verweij
dat deed, maar het is toch een teken dat
men Urk niet vergat. Een vergadering op
diezelfde dag toont nog eens aan dat Iohan
van de Werve intensief betrokken was bij
het missiewerk. Ook hier deed een pater
verslag van zijn arbeid. 'Vervolgens voor
wat werkzaamheden op het eiland Urk in
de Zuiderzee, om daar onderricht te geven
met de katholieke heer van het eiland'P
De laatste berichtgeving omtrent de
aanwezigheid van missionarissen op het
eiland Urk betrof weer paters uit de statie
te Zwolle. In hun verslaggeving van het
jaar 1656 gaven zij aan: 'tot dat jaar [1656]
de den de broeders van Zwolle dienst in de
stad Kampen en de omliggende eilanden
Ens en Urk'.64
Bovenstaande weergave van de bronnen
heeft betrekking op de zielzorg op Urk in
de periode waarin er enerzijds een gereformeerde predikant op het eiland staat,
terwijl er anderzijds een actieve katholieke ambachtsheer de reformatie van zijn
onderdanen probeert te bestrijden. Mede
dankzij de steun van de heer van Urk, de
activiteit van de reguliere missionarissen
en de nog zwakke positie van de onervaren predikanten mocht deze periode een
succes voor de Missio Hollandica heetten.
De volgende periode staat meer in het
teken van de seculiere geestelijken, die van
het nabij gelegen eiland Schokland, katholieke zielzorg voor de Urkers bereikbaar
hielden.

Tanende zielzorg: het einde van het
katholicisme op Urk (1660-1711)
Sinds 1598 was er op Schokland geen
reguliere pastoor meer in dienst geweest.
Wei was er regelmatig tijdelijke zielzorg.
In 1664 werd Hillebrandus Futsius uit
Monnikendam tot pastoor van Schokland
benoemd. In 1666 overleed hij, waarna
hij werd opgevolgd door Meinert Dirksz.
die vervolgens naar Lutjebroek vertrok en
aldaar in 1669 overleed. Tot aan 1676 stond
Cornelis Hartman op het eiland, waarna in
1677 een onbekendepriesteruitHuizennaar
de eilanden Urk en Schokland gezonden
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werd door Joannes van Neercassel, apostoIisch vicaris. Neercassel schreef een begeleidende brief waarin hij zei de geestelijke
gestuurd te hebben om de gelovigen in de
heilige tijd van Pasen te versterken." We
zien dat de laatstgenoemde geestelijke de
eerste is die naar Urk gezonden werd. De
overige waren voor Schokland bestemd.
Het was dus aan de Urkers om daar de zielzorg 'op te gaan halen'. Dit gebeurde doorlopend. Ook vanuit andere en verder weg
gelegen streken zocht men Schokland op
omdat daar nog 'vrijelijk' de sacramenten
bediend werden."
Vervolgens breekt ook voor Schokland
een periode aan waarin het niet mogelijk
was om door een vaste pastoor bediend
te worden, vanwege de krachtige dwang
vanuit de magistraat van Amsterdam. In
die periode speelden vier franciscanen
uit Kampen een rol in de zielzorg van de
eilanden. Achtereenvolgens bedienden
verschillende minderbroeders de stad
Kampen en de eilanden in de Zuiderzee."
De laatste pastoor van wie vermeld
werd dat hij Urk bediende is pastoor Lucas
Becker. Hij vertrok in 1711 naar Harderwijk
om daar een statie te bedienen.?" Daarmee
was een geregeld contact, dat de laatste
decennia toch al niet goed mogelijk was,
tussen de katholieke geestelijkheid en de
katholieke gelovigen van Urk, voorgoed
verbroken.
Conclusie: isolement en meer
Met betrekking tot Urk stelde Rogier: "Dat
de zo laat begonnen protestantisering nog
algeheel succes had, is vermoedelijk aan het
isolement van het eiland te wijten, dat de
wering van katholieke missie, zo tot instelling daarvan al ooit besloten was, gemakkelijk genoeg gemaakt moet hebben, als de
heer van het eiland maar meewerkte"," Uit
het onderzoek naar Urk blijkt dat er meer
factoren dan aileen isolement en politiek
van belang zijn geweest. Het was juist het
complex aan samenhangende factoren dat
het verloop van de religieuze ontwikkelingen heeft bepaald.
De geisoleerde positie van het eiland
werkte in eerste instantie in het voordeel van de katholieken. Pas in 1599 werd
begonnen met de 'protestantisering' van
Urk. Vanwegede bescherming van de kathoIieke ambachtsvrouw en ambachtsheer, die
hun soeverein gezag op de vrije heerlijkheid
tegenover de gewestelijke overheid en de
gereformeerde classis verdedigden, en de
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problemen rondom het genereren van een
predikantstraktement,
werd de eerste gereformeerde predikant, Salebien, pas in 1628
bevestigd. Hij werd door de bevolking op
allerlei manieren tegengewerkt,
waara an
de Gecommitteerde
Raden een einde
maakten. Ondertussen werd Urk bediend
door regulieren, die de bevolking in hun
behoefte aan zielzorg voorzagen. Salebien
was een onervaren en ongeschoolde predikant, wat zijn taak bemoeilijkte. De bevolking, die gehecht was aan de katholieke
godsdienst en een hechte eenheid vormde
onder leiding van de magistraat, bleef ook
onder de bediening van de eveneens onervaren Pinaeus trouw aan de oude kerk.
Aan het eind van zijn bediening in 1654
waren slechts zeven inwoners lidmaat van
de gereformeerde kerk, net zoals dat bij de
dood van Salebien het geval was geweest.
In de periode dat Van Landtswerven,
een geschoolde maar onervaren predikant,
Urk bediende, groeide het aantal lidmaten
gestaag. De gereformeerde
kerk leek ook
onder de bevolkinggeaccepteerd
en gevestigd
te zijn. Het ontbreken van geregelde katholieke zielzorg dreef de eilandbewoners naar
de gereformeerde kerk. Het isolement van het
eiland werkte nu in het nadeel van de katholieke missie. Het is de missionarissen, op een
enkele keer na, onmogelijk gebleken regelmatig op Urk hun missiewerk te verrichtten.
Dat werd mede veroorzaakt doordat de
heerlijkheid een andere ambachtsheer had
gekregen. In 1660 kochtAmsterdam de heerlijkheid op. De gereformeerde magistraat van
Amsterdam nam maatregelen om de gereformeerde godsdienst te bevorderen. Voortaan
mocht de magistraat van Urk aileen uit leden
van de gereformeerde kerk bestaan, wat voor
hen voldoende reden was om lidmaten te
worden.
Het aantal lidmaten van de gereformeerde kerk groeide snel sinds de komst
van dominee Cantor, een geschoolde en
ervaren predikant. Hij nam een belangrijke
positie in op het eiland, zowel in geestelijke als sociaal-rnaatschappelijke
zaken,
en voltooide de reformatie van Urk. Tijdens
zijn ambtsperiode waren de overgebleven
katholieke bewoners van Urk voor zielzorg
afhankelijk van de pastoors
op Schokland. De invloed en mogelijkheden van de
katholieke missie namen steeds verder af,
terwijl die van de gereformeerde kerk sterk
toenamen. De grote natuurlijke demografische groei verzekerde de eilandbevolking
van een nieuwe generatie Urkers, die niet
beter wist dan dat de gereformeerde
kerk
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de enige en publieke kerk was waartoe zij
behoorde, evenals de overige bewoners.
De gersoleerde positie van Urk, dat eerst
het behoud van de katholieke godsdienst
op Urk bevorderde, werkte het na de invoering van de gereformeerde
godsdienst en
overheid juist tegen. Geografisch isolement
was op zichzelf geen bepalende factor maar
bemvloedde wei sterk de andere factoren.
De reformatie van Urk was, evenals op
andere eilanden, me de afhankelijk van de
aanwezigheid,
de opleiding en ervaring
van de predikant, de beschikbaarheid
van
katholieke zielzorg, demografische
ontwikkelingen en niet het minst de religieuze
identiteit en activiteit van de ambachtsheer. Hiermee lijkt de reforrnatiegeschiedenis van eilanden slechts gradueel, niet
wezenlijk te verschillen van de religieuze
ontwikkeling van het platteland.
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Internationale 'Schildersbijbel' op
kerkplafond Enkhuizen
Idelette Otten

elukkig valt er voor mensen die naar
de kerk gaan om te horen naar de
Schrift af en toe ook wat te zien. In
de St.Pancras-of Zuiderkerk in Enkhuizen
is dit in het bijzonder het geval. Het gewelf
van deze twee-beukige hallenkerk met een
oppervlakte van 1300 m2 is voorzien van
schilderingen, die dateren uit 1484. Zij zijn
de oudste gewelfschilderingen in Nederland.
In vergelijking met de plafondschilderingen van de St.Vituskerk-of Grote Kerk
in Naarden genieten de schilderingen van
de St.Pancras-of Zuiderkerk veel minder
bekendheid. Dit he eft ongetwijfeld te
maken met het feit dat de schilderingen
vanaf 1608 eeuwenlang door gele en later
blauwe verf aan het oog onttrokken zijn
geweest. Dankzij de vastlegging van het
bestaan van deze schilderingen door de
17e-eeuwse
remonstrantse
predikant
Gerard Brandt' in zijn historische beschri]ving van Enkhuizen zijn ze niet geheel aan
de vergetelheid onttrokken.
Omstreeks 1910 werden de plafondschilderingen door een Enkhuizer huisschilder

G

Opstanding van
Christus.
In zijn linkerhand
houdt hij een
kruisvaan, met zijn
rechterhand maakt hij
een zegenend gebaar.
De Romeinse soldaten
slapen nog of kijken
verbijsterd toe.

90

ontbloot en volgde een gedetailleerde
beschrijving van J.Six2, die opmerkt dat
de onbekende kunstenaar van de schilderingen in Enkhuizen geput heeft uit de bron
van het Speculum Humanae Salvationis
(SHS), in vertaling de Spieghel der Menscheliker behoudenisse.
Een Nederlandse
uitgave van deze als internationaal bekend
staande 'schildersbijbel' was verschenen in
1483. De illustraties uit SHS werden door
kunstenaars gebruikt als richtsnoer bij de
versiering van kerken. Daniels" maakt in
zijn uitgave van de Middelnederlandse
vertaling van het SHS in 1949 melding van
de schilderingen uit Enkhuizen. In 1982
voigt een beschrijving van de afbeeldingen
door Klara Broekhuijsen-Kruijer'. Ondanks
deze beschrijvingen bleven de schilderingen moeilijk zichtbaar en werden daardoor nauwelijks nog opgemerkt.
Typologische methode
Op twee na corresponderen aile schilderingen (44) uit de kerk in Enkhuizen met
afbeeldingen uit het SHS. De twee afwijkende panelen zijn ontleend aan de Biblia
Pauperum. Beide werken, door de drukpers
en het houtblok op grate schaal verrnenigvuldigd, waren opgebouwd volgens
de typologische methode. De grondslag
hiervoor is te vinden in het middeleeuwse
standaardcommentaar op de bijbel, de
zogeheten Glossa ordinaria. De geloofsleer
werd daarin verbeeld in typologieen, die
het Oude en Nieuwe Testament met elkaar
verbinden. In het SHS wordt het leven
van Christus verteld, waarbij elk onderwerp door drie voorafbeeldingen uit het
Oude Testament of uit de profane geschiedenis wordt toegelicht. Deze typologische
verbanden benadrukken dat de Bijbel een
onderliggende diepe harmonie kent, die
het tot een boek van openbaring maakt,
waarin zich Gods plan voor de redding van
de mens ontvouwt. De illustraties uit het
SHS stellen ook de ongeletterden in staat
deze heilsgeschiedenis te lezen. Daniels
duidt ze in navolging van Gregorius aan als
de 'boeken der leken'. lets platter uitgedrukt
spreekt hij over 'plaatjes bij praatjes'.
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Uitwerking

in Enkhuizen

In de St.Pancras-of
Zuiderkerk zijn deze
schilderingen
op het gewelf dankzij de
in 2007 aangebrachte
plafondverlichting
beter te 'lezen' dan voorheen. Het is goed te
zien dat de schilderingen gezamenlijk een
doorlopend verhaal vorrnen, dat begint in
de zogenaamde koorsluiting van de noordbeuk, waar de boom van Jesse (symbool
van de stamboom van Christus) is afgebeeld. Van hieruit bespiegelen
de beide
testamenten elkaar in twee keer elf paren
om uiteindelijk na een rondgang in twee
beuken voleindigd te worden in Christus
bij het Laatste Oordeel, verbeeld in de
koorsluiting van de zuidbeuk.
In de noordbeuk vinden we schilderingen met betrekking tot Christus: zijn
geboorte, de aanbidding door de magiers,
zijn doop, de beproeving door de duivel en
zijn intocht in Ieruzalern. Maar ook Maria
komt aan bod: haar huwelijk, maagdelijkheid en de annunciatie (helaas is door de
latere aanbouw van de kruiskapel de engel
al aan het begin van de zestiende eeuw
gescheiden van Maria) met daartegenover
bekende voorafbeeldingen
uit het Oude
Testament, maar ook de onbekende toren
van Baris uit de Historia Scholastica van

Comestor. Op de plaats waar we het Laatste
Avondmaal zouden verwachten, namelijk
tegenover het manna-rapen, vinden we
een afbeelding van de bekering van Maria
Magdalena. De kunstenaar plaatst ons
echter wei vaker voor verrassingen, zoals
in de zuidbeuk waar hij het paneel van de
Hemelvaart laat volgen op dat van Pinksteren.
De panel en in de zuidbeuk zijn gewijd
aan het sterven en de opstanding van
Christus. Opmerkelijk is de schildering van

de opstanding zelf, een afbeelding die de
beeldende kunst zich in navolging van het
middeleeuws religieus ton eel eigen he eft
gemaakt.
In al deze verhalen kan de mens als in
een 'spiegel van behoudenis' de val van de
vijand (het kwaad) zien en de redding van
de mens door Christus' dood en verrijzen.
De schilderingen worden de gelovigen
nog steeds als een spiegel voorgehouden
en kunnen hun dienst ook in onze dagen
bewijzen als catechesemateriaal om, zoals
de schrijver van het SHS in zijn voorwoord schrijft te dienen ad gloriam Dei
et pro eruditione indoctorum, ter ere van
God en tot onderricht van de onontwikkelden. Maar hopelijk zullen de gewelfschilderingen ook van (kunst)historici en
theologen de aandacht krijgen, die ze als
belangrijk religieus erfgoed verdienen.
Idelette Otten (1963) is predikant van de
Heruormde Gemeente te Bnkhuizen. Email:
i.otteniequicknet.nl
Noten:
G.Brandt. Historie del' uermaerde Zee-eri Koopstadt Enkhuisen, ueruaetende haere herkomste, en
uoortgangh. Mitsgaders uerschiede gedenkuiaerdige geschiedenissen, aldaer uoorgeuallen, (Enkhuizen 1666).
2
Prof.dr.l.Six, Bulletin van de Nederlandsche Oudheidkundige Bond: 'Voorloopige Berichten'
omtrent de schilderingen in de kap van de Zuider-of
St.Pancraskerk te Enkhuizen, 1912 (p.51), 1913
(p.87), 1914 (p.167)' 1915 '~·.S9), 1917 (p.28) en
1918 (p.68)
3
Dr.L.M.Fr.Daniels
O.P., De Spieghel del' Menscheliker Behoudenisse, (Lannoo 1949).
" Klara Broekhuijsen-Kruijer,
De getuelfschilderingen in de St.Pancraskerk te Enkhuizen, in Bulletin
van de Stichting Oude Hollandse Kerken, no. 15,
1982
I

Vermelding van de gewelfschilderingen
in Brandts Historie van Enkhuisen
"Van binnen is de kerk in den jaere 1484, toen 't verwulft geheel beschooten was,
met verscheide historien uit den ouden- en nieuwen Testamente beschildert; en den
meester voor sijn werk van stadts wegen sekre prove of inkomste toegestaen, daer hij
eerlijk van mogt leven en sijn huis onderhouden",
Binnenkort verschijnt 'Buiten de vesting', een Naardense vertaling van alle deuterocanonieke en vele apocriefe bijbelboeken van uitgeverij Skandalon. Hierin zijn toto's
van gewelfschilderingen van Amsterdam, Warmenhuizen, Alkmaar, Naarden en
Enkhuizen opgenomen.
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'J e moet niet zo zwaarmoedig wezen'.
Gerformeerde mentaliteit in RotterdamFeijenoord. Een casestudie
V.J.Stolk

e Gereformeerde Kerk RotterdamFeijenoord (Koningskerk) is een
van die gereformeerde kerken die
zich afzijdig hebben gehouden van modernistische geloofsopvattingen en zich behoudend opstellen tegenover calvinistische
beginselen, zoals de vijf sola's. De bekende
predikant en zendeling Bram Krol typeert
in Unus Deus, plures amici, het 100-jarig
jubileumboek van de Koningskerk, de gemeente als reforrnatorisch-evangelisch en
schrijft dat voordat de evangelische beweging binnen de Gereformeerde Kerken in de
jaren '90 snel opkwam, hij het als een zeldzame verademing ervoer om naar Rotterdam-Feijenoord te gaan, waar de betrouwbaarheid van de Bijbel en de noodzaak van
de verlossing niet ter discussie stonden.'
De verklaring voor deze houding ligt in de
geschiedenis van deze lokale gemeente, die
uit 1908 stamt, en wordt gekarakteriseerd
door de geleidelijke overgang van gereformeerd naar reformatorisch-evangelisch.
Daarnaast vormt deze geschiedenis een
interessante casus om inzicht te krijgen in
de lokale omgang met ontwikkelingen binnen het kerkverband, die in de kerkelijke
geschiedschrijving vooral in landelijke termen worden beschreven. Ik zal in dit artikel nader ingaan op de Vereniging van 1892
en de Vrijmaking van 1944.

D

In evangelisch vaarwater
Agnes Amelink in haar boek over de gereformeerden bespeurt een neergaande
tendens in de wereld van de (voorrnalige) Gereformeerde Kerken in Nederland.
Hoewel de gereformeerde mentaliteit nog
altijd duidelijk herkenbaar is, verlaten tienduizenden per jaar het kerkverband. De
omslag vond volgens haar plaats in 1961,
toen de kloof tussen vrijgemaakten en
synodalen ondichtbaar bleek en de eerste
stapp en werden gezet in de richting van de
samenwerking met de hervorrnden."
De neergaande tendens sinds dat jaar
was ook in Rotterdam goed merkbaar.
Waar tussen 1927 en 1960 de led entail en
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in Rotterdamse gereformeerde kerken
stabiel bleven, namen die drastisch af in
de decennia daarna. Ter illustratie: het
ledental van de gereformeerde kerk in de
wijk Katendrecht steeg van 5.498 tot 6.321
in de periode 1927-1960, maar nam af tot
2.271 in 1977 en in 1987 zelfs tot 941. Delfshaven had in 1960 nog 6.564 leden over
van de 7.358 die ze in 1927 telde. In 1977
was het ledental teruggelopen tot 1.950
en in 1987 zelfs tot 760. Het ledental van
de kleine gemeente Heijplaat ontwikkelde
zich van 355 in 1927, naar 334 in 1960, naar
267 in 1977 en naar 144 in 1987.3
De gereformeerde kerk van Feijenoord
laat een ander beeld zien. Hier waren de
meeste leden al vertrokken tussen 1927 en
1960. De verklaring daarvoor heeft echter
weinig met kerkelijkheid te maken. Dat
hiermee niets mis was, mag wellicht blijken
uit het feit dat de bioscoop en dancing die
in de jaren '20 in Feijenoord kwamen, het
er slechts enkele jaren volhielden. Ten
tweede uit de grote hoeveelheid kerkelijke
verenigingen, waarin gedebatteerd werd
over traditionele onderwerpen, zoals de
zestiende-eeuwse reforrnatoren, maar ook
over maatschappelijke, zoals het liberalisme en de revolutionaire dreigingen."
De verklaring voor het ledenvertrek is
eerder sociaal-economisch van aard. Veel
gereformeerden werkten bij de scheepswerf 'Feijenoord'. In het begin van de
jaren twintig kampte die scheepswerf al
met problemen. Toen aan het einde van
dat decennium de crisis losbarstte, zag ze
zich genoodzaakt te fuseren met de werf
'Wilton' in Schiedam. De arb eiders die er
werkten, waaronder de gereformeerde,
moesten hierdoor elders werk zoeken of
verhuisden met hun werkgever mee naar
Schiedam. Een heuse aderlating voor de
gereformeerde kerk die hierdoor zeshonderd van haar tweeduizend leden verloor."
Een andere verklaring is de Tweede
Wereldoorlog. Het kerkgebouw, net als de
woningen van veel van de kerkgangers,
bevond zich op het Noordereiland, het
markante eiland tussen de Kop van Zuid
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en het centrum van Rotterdam.
Hoewel
het kerkgebouw de oorlog prima had doorstaan, waren veel gereformeerde gezinnen
gevlucht voor het oorlogsgeweld.
Bovendien volgde op de vernietiging
van de
binnenstad een migratie naar onder andere
de wijk Feijenoord, waardoor haar dorpse
karakter ernstig werd verstoord. Ten slotte
waren er de gevolgen van de Vrijmaking,
die zich in de laatste oorlogsjaren voltrok.
Hierdoor vertrokken in 1944 zo'n 125leden
met ds. L. Doekes, die als gevolg van zijn
sympathieen voor Schilder uit het kerkverband werd gezet. Hierover straks meer.
Na de oorlog stabiliseerde in Feijenoord,
tot op heden, het ledental zich rond de
vierhonderd. Amelink stelt dat de gereformeerde kerken die het evangelicalisme naar
Amerikaans model omarrnden, minder last
hebben van ledenverlies dan de kerken die
hun calvinistische wortels doorhakten en
meegingen met de progressieve ideeen van
figuren als Wiersinga en Kuitert." Ook theoloog Alister McGrath constateert dit als hij
spreekt van de zelfmoord van het vrijzinnige christendom.'
De Koningskerk lijkt deze stelling te
bevestigen. De verklaring hiervoor moet
deels gezocht worden in het feit dat veel
gemeenteleden
(tot in de jaren '90 gemiddeld de helft) 8 binnenvaartschipper van

beroep zijn. Ten eerste zorgt de sterke
gemeenschapszin van de schippers voor
continu"iteit; juist de kerk is de plaats waar
de schippers elkaar kunnen ontmoeten.

Ten tweede lijkt het nuchtere schippersyolk door zijn onregelmatige kerkgang
- onvermijdelijk door het beroep - minder
vatbaar te zijn voor moderne tendensen.
Dit verklaart waarom de Zuid-Afrikaan ds.
Louis Kruger, die in 1992 predikant van
de Koningskerk werd, erin slaagde meer
'gees!' in de gemeente te krijgen. Mede
door zijn toedoen heeft de gemeente het
doelgericht leven-project van de Amerikaanse evangelist Rick Warren gevolgd.
Hoewel dit project ook modern genoemd
kan worden, verschilt het inhoudelijk
aanzienlijk van het modernisme van
bijvoorbeeld Kuitert, die schrijft: "Weg
errnee, [met de letterlijke beschouwing
van de volgens Kuitert niet door God gemspireerde Bijbel] dat is het enige dat ik
zeggen kan. Om de bijbel over te houden,
of liever, haar terug te krijgen, moet de
klassiek -gereformeerde
beschouwing
weg"," Dit is anders bij Rick Warren, die
expliciet met Handelingen 24:14 belijdt,
dat "ik alles geloof wat er in de Wet en in
de Profeten geschreven staat" (HSV). JO
Dit bevestigt hetgeen Amelink toeschrijft
aan de evangelische kerken binnen het
gereformeerde kerkverband: de letterlijke
opvatting van de Bijbel. II De leden van de
Koningskerk gel oven niet aileen dat Jona
werkelijk door een vis is opgegeten, ze
hadden - om met Bryan, de aanklager in
het Amerikaanse Scopes-proces uit 1925
te spreken" - het zelfs geloofd als Iona de
vis had opgegeten.

De Gereformeerde

Kerk

Rotterdam-Feijenoord
tegenover de rumes
van de in de oorlog
afbrande Onze Lieve

Vrouwe van Lourdesparochie (circa 1944)
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Lokale perikelen in de nasleep van 1892

Wat verklaart nu de ontwikkelingen
die de Gereformeerde Kerk RotterdamFeijenoord heeft doorgemaakt gezien haar
enerzijds gereformeerde en anderzijds
Feijenoordse identiteit? De geschiedenis
lijkt het antwoord op deze vraag te geven.
De oorsprong van de kerk ligt in de tweede
helft van de negentiende eeuw. Toen gingen
de Rotterdamse stadsingenieurs zich bezighouden met de wijk Feijenoord. lngenieur
W.A. Scholten stelde in 1861 dat de Rotterdamse stadsuitbreiding zich het best kon
baseren op het principe van concentrische
cirkels. Dat hield in dat de oorspronkelijke
stadsdriehoek zich niet naar het noorden
moest uitbreiden, maar zoveel mogelijk
rond het handelscentrum Beurs. De wijk
Feijenoord kreeg hierdoor te maken met
grootschalige industrialisering." Op de
arbeidsplaatsen bij de nieuwe bouwprojecten kwamen zowel immigranten uit
Noord-Holland en Gelderland, als uit de
binnenstad af.14 Omdat Feijenoord nog
geen kerken had, bleven of gingen de kerkelijke arbeiders in de binnenstad kerken.
Het alternatief was het zuidelijker gelegen
Ilsselmonde, maar de tocht daarheen was
nog langer dan de urenlange voetreis die
gemaakt moest worden naar de kerken in
de binnenstad."
Tegen het einde van de negentiende
eeuw was het aantal gereformeerden in
Feijenoord aanzienlijk gestegen: 655 afgescheidenen en 450 dolerenden. Dit aantal
werd in 1899 groot genoeg geacht voor een
eigen kerkgebouw,'" Bovendien had den
de gereformeerden een achterstand in te
halen; de rooms-katholieken beschikten
in 1876 al over een eigen parochiekerk en
de hervormden namen in 1899 hun statige
Wilhelminakerk in gebruik. Pas zeven jaar
later kregen de gereformeerden een eigen
kerkgebouw - die zij noodzakelijk achtten
voor niet aileen hun eigen kerkgang,
maar ook voor effectieve evangelisatie"
- en negen voordat ze een zelfstandige
gemeente werden. Dit had te maken met de
Vereniging van 1892, toen de Nederduitsch
Gereformeerde Kerken en de Christelijk
Gereformeerde Kerk besloten zich samen
te voegen als de Gereformeerde Kerken in
Nederland. Totdat de vereniging op lokaal
niveau voltooid was, zou er gesproken
worden van de A-kerken (afgescheidenen)
en B-kerken (dolerenden)." Dit was ook in
Rotterdam het geval.
Het gevolg van deze ontwikkeling was

94

dat Rotterdam al haar energie stak in de
vereniging en ondergeschikte kwesties,
zoals die van Peijenoord, aan de kant
schoof. De predikanten, waaronder de niet
onbekende A. van Veelo en P.A.E. Sillevis
Smitt, deden hun uiterste best de druk die
de Feijenoorders op hen uitoefenden te
ontwijken of hun verantwoordelijkheid over
Feijenoord van zich af te schuiven." Theoloog Jan Veenhof schreef dat Sillevis Smitt
geliefd was vanwege zijn integere persoonlijkheid en oprechte vroomheid en citeert
W. Geesink, die in 1887 predikant werd
van de gereformeerde kerk te Rotterdam
en in 1890 buitengewoon hoogleraar aan
de Vrije Universiteit," die beweerde dat
Sillevis Smitt geen enkele vijand had." Het
is waarschijnlijk dat enkele Feijenoorders
hier anders over dachten toen dezelfde
dominee in 1901 tegen een classisbesluit
van 1892 in beweerde dat het aan de kerk
van Katendrecht (de aan het westen van
Feijenoord grenzende gemeente) was om
de Feijenoorders te helpen, en niet aan de
'centrale kerkenraden'.
A.Th. van Deursen in zijn studie naar de
Vereniging in Sint Anna Parochie beweerde
dat de late vereniging van de afgescheidenen en dolerenden (pas in 1925) niet
zozeer verklaard wordt door theologische
meningsverschillen, maar door de gevestigde positie van de atgescheidenen." Dit
is vergelijkbaar met Feijenoord. De duur en
de wijze van het samenwerken tussen afgescheidenen en dolerenden hadden niets te
maken met verschillen in de leer. Dat hier
de sam en werking soepeler verliep dan in
Sint Anna Parochie had te maken met de
jongere leeftijd van de wijk Feijenoord.
Hierdoor hadden de A-leden onmogelijk
een even sterke positie kunnen opbouwen
als de afgescheidenen in Sint Anna Parochie, waardoor de dolerenden als ondergeschikte nieuwkomers werden beschouwd. 23
In Feijenoord stond nog geen enkele gereformeerde kerk en het verkrijgen ervan
vormde het gezamenlijke doel dat de gereformeerden van verschillende komaf bij
elkaar bracht. In de jaren voorafgaand aan
1908 zien we hier genoeg aanwijzingen
voor, Zo was het voor de gereformeerden
in Feijenoord geen enkel probleem dat in
1894 ouderling van de B-kerk en machinist Hirschmoller samenkomsten organiseerde met predikanten van zowel de A- als
B-kerk. Hetzelfde gold voor ouderling C.
de Koning die in afwachting op het eigen
kerkgebouw preeklas voor beide groepen
gereformeerden.
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Naast de onwilligheid van de centrale
kerkenraden
om Feijenoord te helpen,
was er het kerkrechterlijk bezwaar tegen
het stich ten van een kerk onder A en B. En
omdat er te weinig draagkracht bestond in
Feijenoord voor een aparte A- en B-kerk,
wilden de centrale kerkenraden wachten
op de voitooiing van hun eigen vereniging.
In 1902 werd een tussenoplossing bedacht,

die ds. J. van den Berg, Feijenoords eerste
gereformeerde predikant, in 1933 als voigt
verwoordde: "De zorg voor den Dienst des
Woords op Feijenoord was [ ... J feitelyk
opgedragen aan Kerk B, hoewel overieg
gepleegd werd met Kerk A van Rotterdam".
Op 19 januari 1908 waren de Feijenoorders
echter toch erin geslaagd v66r de officiele
vereniging van Rotterdam-Centrum tot de
stichting van een eigen verenigde gemeen te
te kornen."
Het voorafgaande laat een aantal
kenmerken zien die duidelijk horen bij
de gereformeerde mentaliteit. De gereformeerden op Feijenoord waren kleine
luyden par excellence. Het beroep van
Hirschmoller illustreert dit, alsook hun
kerkgebouw: ter kostenbesparing was
gekozen voor de bouw van een hulpkerk,
een hoofdzakelijk houten constructie met
twee ongelijke torens, die voor slechts 25
jaar dienst bedoeld was en in het niets
viel bij de andere kerken in de wijk. De
gereformeerden behoefden geen indrukkende, dure kerk; een functionele noodoplossing volstond ruimschoots voor deze
kleine luyden. Daarbij blijkt uit de nadruk
die de Feijenoorders legden op het eigen
kerkgebouw om effectief te kunnen evangeliseren, dat ze hun typisch kuyperiaanse
evangelisatiearbeid en maatschappelijke
gerichtheid serieus namen. Hoewel volgens
Endedijk dit bij weinig gereformeerden
tot uitdrukking kwam, bleek het voor de
Feijenoorders toch belangrijk te zijn."
De Vrijrnaking

De kwestie Geelkerken ging aan de Gereformeerde Kerk Rotterdam-Feijenoord
stilletjes voorbij. Net zoals de gemeente
vandaag de dag weinig ontvankelijk is voor
progressieve ideeen, was de gemeente dat
in 1926 evenmin. Ze leek zich niet gemteresseerd te hebben voor wat er speelde
rondom de Synode van Assen. Met ds. D.
Hogenbirk van de gereformeerde kerk van
Charlois had Van den Berg kunnen zeggen:
"Wijzijn hier zuiver Assensch en verblijden
ons in onze onnoozelheid"," Van den Berg
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Os. L. Ooekes bij zijn
promotie in MUnster
(1959)

had slechts eenmaal via de kerkbode zijn
gemeente gewaarschuwd tegen het participeren aan comites die optraden tegen
de synode. Die bestempelde Van den Berg
als in strijd met het gereformeerd kerkelijk
leven en noemde een ieder die zich erbij
aansloot 'ontzaggelijk',"
Hoe anders was het in de jaren '40. Hoewel
we de door L. de long aangekaarte verzetsdaden van gereformeerden niet uit het oog
moeten verliezen," is vaker gezegd dat de
gereformeerden ten aanzien van hun theologische leergeschillen in oorlogstijd onbegrijpelijk gehandeld hebben. In 1944 zei ds.
H. Knoop van Delfshaven bijvoorbeeld:
"Hoe is zij [de KerkJ de vuurproefvan de
bezettingstijd openbaar geworden? Ach,
als toch ontstellend gedeformeerd! Was het
niet haar primaire roeping geweest ook en
juist in deze tijd KERK te zijn, een boodschap te hebben? Had zij niet een front
moeten vormen tegen de bedreiging met
ontkerkelijking der kerk van buiten af?".29
Aan de andere kant kan gesteld worden
dat het onderwerp dat ter discussie stond,
de uitverkiezing, meer was dan een kwestie
van leven en dood; het ging over eeuwig
leven. Deze mening was in ieder geval
toegedaan aan ds. Lourens Doekes, de
latere opvolger van Schilder als hoogleraar in Kampen, die in 1944 predikant van
Feijenoord werd.
In het verslag dat Doekes over de kerkstrijd te Feijenoord geschreven heeft,"
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schetst hij twee groepen compromisloze
ambtsdragers, die participeerden
aan de
sterk dualistische kerkstrijd. De ene groep
sympathiseerde met Doekes, die het aan
de haal kreeg met de classis, de andere
groep yond Doekes een herrieschopper,
die zich had te conformeren aan de synodebesluiten of anders de 'kerkelijke weg'
moest bewandelen."
Doekes, die weigerde
te onderkennen dat de dopeling te houden

is voor wedergeboren, beschreef zichzelf in
zijn verslag als degene die zijn gemeente
hielp het hoofd boven water houden in de
synodale maalstroom waardoor vele rechtzinnigen onder water werden gesleurd.
Toen de classis hem op het matje riep,
volhardde hij in zijn weigering en werd uit
zijn ambt gezet.
Dat de kerkstrijd zich tijdens het oorlogsgewoel afspeelde, lijkt zoals eerder beweerd
verwerpelijk, juist in Feijenoord. Doekes'
voorganger A. Dercksen, die in 1943 de
gemeente verliet, verloor zijn woning aan
de Maaskade tijdens het bombardement
van 11 mei 1940, en met hem 26 gereformeerde gezinnen." Hij vluchtte diezelfde
dag nog van het ei!and in een rijnaak. Een
week later echter was hij alweer teruggekeerd en werden de kerkdiensten hervat.
De
gereformeerde
verzetsmentaliteit
kwam bij Dercksen duidelijk tot uiting in
zijn gebeden voor het koningshuis, die
verschillende keren tot conflicten met de
bezetter leidden. Een ander voorbeeld van
deze mentaliteit toont gemeentelid Henk
Heins. In de oorlogsjaren klopte een Duitse
soldaat bij hem aan, die op zoek was naar
'H. Heins'. De soldaat kwam voor de zoon,
maar de vader deed open. Toen de bezetter
aan Heins naar H. Heins vroeg, liet deze
weten dat zelf te zijn (aile mannen in het
gezin heetten H. Heins), hoewel hij zich
wei bewust was van het feit dat zijn zoon
gezocht werd. De bezetter voelde zich beledigd, maar zelfs een klap in vader Heins'
gezicht deed hem niet zeggen waar zijn
zoon zich bevond."
Ook voor Doekes was de oorlog geen
onbelangrijke factor. Hij meld de dat de
oorlog het gesprek van de dag vormde in
zijn nieuwe gemeente en dat met geen
woord gerept werd over de synodale leeruitspraken van 1942. Dat gebeurde pas
nadat Doekes met een aantal andere predikanten in december 1943 de synode liet
weten de confessionele binding aan de
leeruitspraken niet te accepteren, waardoor
hij in conflict met de classis kwam. Als de
class is zich er niet in gemengd had, schrijft
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Doekes, zou de aanpak van de problemen
zeker tot na de oorlog zijn blijven rusten.>
Doekes handel de uit gewetensnood
en zijn motieven waren wat dat betreft
zuiver, maar het was niet Feijenoord eigen
zich met dergelijke kerkgeschillen bezig
te houden, zeker niet in een tijd als deze.
Ook tijdens de bespreking klonken nog
verzoeken tot uitstel, zoals van scriba J.H.
van Mechelen, die met Doekes sympathiseerde, maar tijdens de hongerwinter de
zaken wilde laten rusten tot betere tijden
waren aangebroken."
Andere de andere kant zien we wat de
gereformeerde mentaliteit betreft overeenkomsten tussen Doekes' verzet tegen
de classis en de gereformeerden in de
jaren 1899-1908, to en ze zich probeerden
los te maken van de Gereformeerde Kerk
Rotterdam-Centrum. De autonomie van
de lokale gemeenten stond bij de gereformeerden hoog in het vaandel (het was
niet voor niets Gereformeerde Kerken in
Nederland )'6 en werd door de Feijenoorders blijkbaar serieus genomen.
Slot
De reformatorisch-evangelische mentaliteit, zoals die in Feijenoord tot uitdrukking
komt, werd in een interview goed verwoord
door Teuntje van Rijn (1914-2007): "Ie moet
niet zo zwaarmoedig wezen"," Ze was een
trouw kerkganger en bestempelde de Vrijmaking als 'rotzooi', Ze wist tijdens het
interview niet onder woorden te brengen
waarover het geschil destijds ging, het interesseerde haar ookniet. Dit beeld is overeenkomstig dat van een ander lid, dat tevens de
Vrijmaking bewust he eft meegemaakt en de
bezwaarden als 'feller' typeerde en Doekes
een 'wist het beter' - houding toeschreef. De
sfeer op Feijenoord is volgens haar altijd
goed geweest en ze lijkt het Doekes kwalijk
te hebben genomen dat door 'zijn' toedoen
gezinnen en vriendschappen tijdens de
Vrijmaking uit elkaar gedreven werden,
zoals ook elders gebeurde."
De hedendaagse evangelische insteek
van de gereformeerden te Feijenoord lijkt
goed verklaard te kunnen woorden met de
geschiedenis. Dat modernistische auteurs
als ds. Klaas Hendrikse door geen gemeentelid gelezen worden past in het nietzwaarmoedige beeld van Feijenoord, net
als de onwil de Bijbel als betrouwbare bron
in twijfel te trekken en de wi! om de hei!sbetekenis ervan toe te passen in het dageJijkse leven. De evangelische invloeden van
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ds. Kruger dragen hieraan bij, maar die
hadden geen gehoor gevonden als ze niet
geent had den kunnen worden op de gereformeerde wortels.
v.l. Stalk (1984) is in 2007 cum laude afgestudeerd als maatschappijhistoricus aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij volgt nu de
lerarenopleiding Geschiedenis aan de Uniuersiteit Leiden. Postadres: kerkweg 122, 2985 AW,
Ridderkerk; e-mail: vjstalk@gmail.com
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PERSOONLI}K

PROFIEL

Naam, voornaam/voorletter(s)
Gerrit Verhoeven
Geboortejaar en -plaats
Sleeuwijk (gemeenteWerkendam), 1958
Studieriehting en -plaats
Geschiedenis,Vrije UniversiteitAmsterdam;
hoofdvak Middeleeuwen.
Wat is/zijn uw huidige funetie(s)?
Sinds 2006 antiquair, gespecialiseerd in
(Christelijke) religieuze kunst vanaf de
Middeleeuwen. Daarvoor onder andere
twaalf jaar gemeentearchivaris van Delft.
Hoe luidt de titel van uw voornaamste
publicatie tot op hedent
Devotie en negotie. Delft als bedeuaartplaats in de late middeleeuwen (Amsterdam
1992).
Hebt u een favoriete bijbeltekst. Zo ja,
welket
Prediker 9, helder samengevat in het
opschrift in de Statenvertaling: 'Geniet,
waar gij het leven niet begrijpt, het deel,
dat God u gaf'.
Wie is uw favoriete figuur uit de geschiedenis van het christendom?
Erasmus. Niemand anders heeft zo pregnant verwoord hoe het is om enerzijds
wetenschap te bedrijven en anderzijds
als Christen te leven, met aile rituelen die
daarbij horen. Zo kon hij geweldig tekeer
gaan tegen bedevaarten en mirakelgeloof, maar trok hij zelf naar O.L.v. van
Walsingham ter vervulling van een gelofte.
Stel: u krijgt een jaarvolledige vrijheid om
u aan studie en onderzoek te wijden. Wat
gaat u doent
Artikelen en nog niet in publicaties
verwerkt onderzoeksmateriaal omwerken
tot een synthese over de geschiedenis van
het religieuze leven in middeleeuws Delft
en omgeving. En veel (vooral buitenlandse)
musea bezoeken om allerlei tastbare overblijfselen van de middeleeuwse religieuze
cui tum die ik aileen van foto's ken, eindelijk eens met eigen ogen te zien.
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Wat is uw favoriete boek op uw vakgebiedt
Eamon Duffy, The Stripping of the Altars:
Traditional religion in England, 1400-1580
(New Haven and London, 1992). Eeuwenlang hebben de 'winnaars' het beeld van
het katholieke verleden van Engeland
bepaald. Duffy geeft de middeleeuwen hun
eigen religieuze geschiedenis terug en laat
zien hoe respectloos er met het katholieke
erfgoed omgegaan is.
Welke reeente publicatie op uw vakgebied
heeft veel indruk op u gemaaktt
Het proefschrift van Bas de Melker, Metamorfose van stad en devotie (Amsterdam
2002). Hij beschrijft hoe rond 1400 het
aantal kerkelijke, religieuze en charitatieve
instellingen in Amsterdam explodeerde
dankzij het elan van de Moderne Devotie
en vooral de inzet van een netwerk van
'religieuze projectontwikkelaars'. Inspiratie
aileen is niet genoeg om kerken en kloosters van de grond te krijgen: er moet ook
hard gewerkt en dum betaald worden.
Welk boek op uw vakgebied zou beslist
ooit gesehreven moeten worden, zij het
niet noodzakelijk door u zelfl
Een studie als die van Duffy, maar dan
over Nederland. Het laatmiddeleeuwse
religieuze leven verdient een zelfstandige
benadering, niet vertroebeld door protestants triomfalisme of katholieke apologie.
Er is eigenlijk nog altijd geen volwaardige
opvolger van R.R. Post, Kerkelijke uerhoudingen in Nederland vaar de Reformatie
van ± 1500 tot ± 1580, alweer uit 1954.
Bovendien houdt hij op waar het spann end
wordt en beginnen studies over de Reformatie vaak pas op het moment dat de slag
al is geleverd.
Is er een ontwikkeling op uw vakgebied
die u betreurt; zo ja, welke?
Het verdwijnen van ambachtelijk vakmanschap. Zowel in de geschiedwetenschap
als in de archivistiek vermindert de kennis
van Latijn, codicologie, oorkondenleer en
dergelijke. Zonder degelijk fundament is
het lastig bouwen.
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Is er een ontwikkeling op uw vakgebied
die u toejuicht; zo ja, welket
De groeiende aandacht voor de vitaliteit
van de late middeleeuwen,
een periode
die lang stiefmoederlijk is behandeld door
Nederlandse
kerkhistorici.
Aan de Vrije
Universiteit verrichten
Koen Goudriaan
en zijn promovendi prachtig werk op dit
terrein. Vooral het ongelooflijk rijke kloosterleven in Nederland
krijgt eindelijk de
aandacht die het verdient.

Van het bestuur
Kerk in de polder - Lelystad zaterdag 11 oktober 2008
De Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis wordt steeds ouder. De geschiedenis die ze onder de loep
neemt, steeds nieuwer. Op zaterdag 11 oktober organiseert de VNK de Twintigste Dag van de Kerkgeschiedenis
in Lelystad. Onderwerp vormt de opbouw van het kerkelijk leven in de Noordoostpolder. Het rijk gevarieerde
programma met lezingen, interview, fillmvertoning en rondleidingen treft u aan op de achterzijde van dit
nummer.
De VNK is er bovendien trots op een hecht doortimmerd nieuw boek, geschreven door gerenommeerde deskundigen, het eerste in een nieuwe reeks, op deze dag te kunnen presenteren. De gegevens staan hieronder.
Het bestuur hoopt alle leden en vele anderen in Lelystad te zien.
Jan Dirk Snel, secretaris VNK - kerkgeschiedenis@gmail.com

Nieuw boek over het kerkelijk leven in de Noordoostpolder
Op de Twintigste Dag van de kerkgeschiedenis zal de VNK een nieuw boek presenteren. 'Ben machtig arbeidsveld: De opbouw van het kerkelijk Leven in de Noordoostpolder (Gouda 2008) staat onder redactie van William
den Boer, Gert van Klinken, Henk Pruntel, Christiaan Ravensbergen en Theo van Staalduine. Het wordt
uitgegeven door de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (ISBN 978-90-79845-01-9; gebonden, x
+ 241 pagina's, rijk geillustreerd). De verkoopprijs is € 25,00. Leden kunnen dit fraaie boek aanschaffen voor
slechts € 20,00.
Dit is de inhoud:
Gert van Klinken en Theo van Staalduine: Inleiding
Jeoffrey van Woensel: De barakkenfase. De culturele en godsdienstige uerzorging in de arbeiderskampen,
1937-1960
B. Jan Aalbers: Wording en opbouw van de heruormde gemeente Noordoostpolder
Sjoerd Muller: 'Men kent elkaar niet'. De Rooms-katholieke Kerk in de nieuwe wereld van de Noordoostpolder tussen 1940 en 1965
Gert van Klinken: Van Zuiderzeecomite tot deputaatschap. De Gereformeerde Kerken in het nieuuie land,
1928-1943
Gert van Klinken: 'Van het Noord-Oostfront: De uitzonderlijke beginfase van het gereformeerde Leven in de
Noordoostpoldei; 1943-1948
Rien Bogerd: Urk, kerkelijk eiland in de Noordoostpolder
Paul Voorberg: De GKv in de NOP
Henk Pruntel: Gescheiden wegen in het polderonderwijs. De spanningsboog tussen eigen
identiteit en pragmatisme in het bijzonder onderwijs in de Noordoostpolder
Mari Smits en Rolf van der Woude: 'Door machtige organisatie alleen kunnen wij onze stem doen gelden.
Land- en tuinbouu/organisaties in de Noordoostpolder, 1945-1995
Agnes Amelink: Opnieuui beginnen. De opbouui van gereformeerd kerkelijk Leven in
Canada vanaf 1945: een vergelijking
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BOEKENNIEUWS

Besprekingen
• Tjebbe T. de Iong (eindred.), Sible L.
de Blaauw e.a. (red.), Katholiek Leven in
Noord-Nederland 1956-2006. Vijftig [aar
bisdom Groningen, Hilversum [Verlorenl
2006 - 476 p. - ISBN 90-6550-901-1 - € 29,Het ziet er indrulcwekkend uit, dit boek
over de geschiedenis van een halve eeuw
bisdom Groningen. Afgezien van de kloeke
en mooie uitvoering,
overzichtelijke
kaartjes en fraaie foro's - waaronder een
apart katern met kleurenfoto's van kerken
en kerkelijke kunst - is ook de lange lijst
van (enkel mannelijke) redacteuren en
betrokken auteurs veelbelovend. Het boek
bevat een voorwoord van bisschop Wim
Eijk, een - nogal rommelige - inleiding van
eindredacteur Tjebbe de Jong en een inleiding van redactievoorzitter Leo van Ulden
OFM. De aandacht voor Groningen is
volgens de eindredacteur te billijken omdat
het een bijzonder bisdom is in de Nederlandse kerkprovincie: het is het grootste
bisdom qua territorium en het kleinste
qua aantal gelovigen en parochies. Toch
worden lezers ook mete en gewaarschuwd
dat ze niet teveel mogen verwachten: Eijk
benadrukt in zijn voorwoord dat er geen
sprake is van een complete historie van
het katholieke leven binnen het bisdom
Groningen. Ook de redactie geeft aan dat
zij keuzes heeft moeten maken.
Een van die keuzes is dat men niet
uitsluitend institutionele
geschiedenis
heeft willen schrijven. Verder he eft men
bij de behandeling van de thema's gekozen
voor ofwel een historische ofwel een
thematische
invalshoek. Achtereenvolgens passeren acht hoofdstukken de revue:
'Katholieken door de eeuwen heen', 'Het
bisdom Groningen en zijn organisatie', 'De
werkers in het veld', 'Pastorale werkvelden',
'Oude en nieuwe vormen van religieuze
beleving', 'Katholieken in de maatschappij',
'Het huis van de Heer' en 'Katholieke identiteit in de toekomst'. Uit deze indeling
kan worden opgemaakt dat de institutionele geschiedenis toch een heel belangrijk
onderdeel vanhet boekis geworden. Bovendien is het onderscheid tussen thematisch
en historisch niet erg duidelijk, wat al in
de inleiding wordt aangekondigd wanneer
de eindredacteur stelt dat het boek eindigt
"met kunsthistorie, terwijl het met geschie-
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denis begint" (p.12). Is kunsthistorie geen
geschiedenis? En ook de rest van het boek
is toch historisch, ook al is het thematisch
ingedeeld?
Het boek begint met de periode v66r
de oprichting van het aartsbisdom,
beschreven door Harm Oldenhof. Na een
korte beschrijving van de vroege Middeleeuwen vanaf het jaar 695, toen Willibrord
tot bisschop werd gewijd voor de Friezen,
wordt een forse sprong gemaakt naar de
zestiende eeuw, toen Groningen in 1559
voor het eerst werd opgericht als bisdom.
Door alle politiek-godsdienstige ontwikkelingen tijdens en na de Tachtigjarige Oorlog
functioneerde het bisdom in de praktijk
maar enkele jaren. Een kleine vierhonderd jaar later is er dus eerder sprake van
heroprichting van het bisdom Groningen
dan van de oprichting ervan, ook al zijn de
grenzen niet dezelfde. Dat het bisdom ook
in de tijd moeilijk is af te bakenen, blijkt
uit het gegeven dat de periode 1956-2006
in een groot aantal hoofdstukken niet erg
strikt is gehandhaafd.
Het tweede hoofdstuk over het nieuwe
bisdom Groningen en zijn organisatie is
puur institution eel en beperkt zich wei
tot de gekozen periode. Het is een van de
aardigste hoofdstukken. Guus Bary geeft
een inkijk in de zo goed als vergeefse moeite
van de Nederlandse bisschoppen om de
Romeinse plannen tot (her)oprichting
van het bisdom om te buigen in een hun
welgevallige richting. Waarbij opvalt dat
in de discussies vooral eigenbelang een
rol speelde om alles zoveel mogelijk bij het
oude te laten, of het nou het vergroten of
het verkleinen van de bestaande bisdornmelijke oppervlakte betrof. Hans van den
Hende en HarryVerhagen geven ook inzicht
in alle organisatorische en financiele uitdagingen waarvoor een bisdom in oprichting
zich gesteld ziet.
Het derde hoofdstuk behandelt de
werkers in het veld: van bisschoppen tot
pastorale werk(st)ers. Een lezenswaardig
portret van Rudolf van Glansbeek van de
'pastorale' bisschop P. Nierman wordt
gevolgd door datvan de 'wijze' B. Moller. Een
aparte paragraaf over diens opvolger (de
'intellectuele' of de 'conservatieve' W Eijk?)
ontbreekt. Vervolgens belichten diverse
auteurs seculiere priesters, reguliere pries-
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Voorbijgaand aan de diverse pastorale
werkvelden, vormen van religieuze beleving, katholiek onderwijs, politiek, pers en
ziekenhuiswezen, alsmede de kunsthistorie, wil ik in deze recensie nog wijzen op
het laatste hoofdstuk. Bisschop Eijk komt
daarin aan het woord over 'Katholieke
identiteit in de toekomst'. Die identiteit ziet
Eijk in feite als spiritueel, als "een bewust
contact met God dat het he Ie leven bestempelt" (p. 415). Het bisdom onder zijn leiding
wi! zich richten op jongeren, waarbij de
komt bij de regulieren naar voren dat ze aandacht uitgaat naar catechese, 'aanbiddoor de typische diasporasituatie van de ding van de eucharistie', 'het sacrament
katholieken in het no orden de gelegenheid
van boete en verzoening' en 'retraites', Het
kregen (of namen) om grensverkennende
thema dat hij he eft gekozen voor het jubiactiviteiten op te zetten. Bijvoorbeeld op leumjaar 2006 is 'nieuwe evangelisatie'.
het terrein van de oecumene en in de zogeIn dat kader streeft hij ernaar dat orden
naamde uthoven van de franciscanen. Een en congregaties nieuwe communiteiten
boeiend onderdeel van de geschiedenis vestigen - hij he eft nog geen toezeggingen,
van de Nederlandse religieuzen vormt ook maar al weI kamers ingericht - waarbij
de lezer zich onwillekeurig afvraagt of de
de paragraaf over de zusters en broeders.
Hun activiteiten werden na de Tweede bisschop de paragraaf over het sterk afneWereldoorlog gemtensiveerd, onder meer mend aantal religieuzen wei voldoende tot
omdat bisschop Nierman erg zijn best deed zich heeft laten doordringen.
om religieuzen naar het noorden te halen
Uiteraard beschikken we inmiddels
voor de opbouw van zijn bisdom. Het mes over kennis die de redactie in 2006 nog
sneed aan twee kanten: de religieuzen niet had, namelijk de recente benoeming
waren op zoek naar nieuwe werkvelden en van W. Eijk tot aartsbisschop van Utrecht.
uitdagingen en Nierman kreeg goedkope Dat elke kritische noot bij het beleid van
en loyale werkers. Veel nieuwe congregade Groningse bisschop zorgvuldig uit het
ties die naar het noorden kwamen, gingen boek is gehouden, is ook zonder die kennis
aanvankelijk nog vanuit het oude idee van betreurenswaardig.
'bekering', een idee dat al gauw plaatsTot slot moet worden vermeld dat er
maakte voor 'presentie', In de postconciin sommige stukken veel typefouten zijn
liaire periode bood het jonge bisdom hun geslopen - bijvoorbeeld in de inleiding
kansen om nieuwe wegen uit te proberen,
van de eindredacteur en op p. 131 - en
intercongregationele activiteiten op te dat het boek ook kleine historische ongezetten, vaak met leken, of kleine commu- rijmdheden bevat: zo is de Congregatio de
niteiten te stichten, waarin ieder indivi- Propaganda Fide opgericht in 1622 i.p.v,
dueel beter tot zijn recht kwam dan in de 1624 (p. 29), en is Rudolf Staverman oudnog bestaande grotere kloosters in het bisschop van Jayapura (Djajapura) i.p.v,
zuiden. Misschien dat ze daarmee niet Nieuw Guinea (p. 125). (Vefie Poels).
altijd bijdroegen aan de opbouw van het
bisdom Groningen, zoals Jose Eijt opmerkt,
• Gian Ackermans en Marit Monteiro
maar voor de leden van deze congregaties
(red.), Mannen Gods. Clericale identiteit
waren het waardevolle initiatieven. Anno in uerandering, [Metamorfosen. Studies
2006 horen ze evenwel tot het verleden:
in religieuze geschiedenis VII], Hilversum
het aantal religieuzen - zowel priesters
[Verloren] 2007 - 192 p. - ISBN 978-90als zusters en broeders - is drastisch afge- 6550-949-9 - € 19,00.
nomen. Veel van de werkzaamheden van
In de twintigste eeuw is het traditiode religieuzen zijn inmiddels overgenele priesterbeeld in de katholieke kerk,
nomen door vrijwillig(st)ers en pastoraal
omschreven als een coherente groep
werk(st)ers. Wat deze laatste groep betreft: gewijde mannen met een eenduidige
in de paragraaf waar hun werkzaam- opvatting in een institutioneel georienheden voor het bisdom worden geschetst,
teerde kerk, grondig gewijzigd. Zes artihoren we weI over de stimulerende rol van kelen in dit boek vormen een analyse van
bisschop Moller, maar informatie over het die ingrijpende wijzigingen; in een drietal
beleid van diens opvolger ontbreekt.
portretten van person en, die de veranderde

ters, zusters en broeders, het diaconaat en
tens lotte pastorale werk(st)ers. Leken en
vrouwen, toch ook 'werk(st)ers in het veld',
komen overigens pas in hoofdstuk vier aan
de orde bij de 'Pastorale werkvelden', naast
liturgie, catechese en oecumene.
Aan de geschiedenis van de orden en
congregaties in het noorden wordt ruime
aandacht besteed. Zij speelden allang voor
1956 een belangrijke rol. Terwijl de "seculieren ( ... ) in eenheid met hun bisschop
voor het eigen bisdom [staan]" (p, 132),
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niet zijdelings, maar als thema aan de orde.
verhoudingen
representeren,
worden die
De auteur gaat met name in op de dualiteit
verschuivingen van binnenuit bekeken.
tussen de priester als man Gods en als man
De bundel opent met de bijdrage van
Marit Monteiro, historica van het Nederdes volks.
Van de drie geschreven portretten in dit
lands
katholicisme,
getiteld:
'Mannen
boek zijn er twee van de hand van afkornGods: historische perspectieven op cleristig van Judith de Raat. Zij ondervroeg
cale identiteit en cleric ale cultuur' Hierin
mgr. Jan Bluyssen, emeritus bisschop van
presenteert zij een gedifferentieerd beeld 's- Hertogenbosch, en Henk Schoot, permaen zelfbeeld - van de Nederlandse priester
nent diaken van het aartsbisdom Utrecht
vanuit drie invalshoeken: kerkelijke kaders,
en hoogleraar theologie, naar hun zienscleric ale cultuur en sociale dimensies van
wijze en beleving van hun ambt en functie.
clericale identiteit. Bij deze laatste invalsMarit Monteiro interviewde de jongste
hoek komt ook de cleric ale mannelijkheid
dominicaan in Nederland, Rene Dinklo OF,
ter sprake, benaderd vanuit het genderperin 2005 priester gewijd, rector van de kloosspectief dat eigen is aan de werkwijze van
terkerk in Zwolle.
de auteur. In de tweede bijdrage, die als
Deze veelzijdige en op niveau staande
hoofdtitel 'De bisschop en honderdduizend
bundel verheldert op leesbare wijze
man' meekreeg, schetst de bekende historihoezeer de clericale identiteit in de laatste
sche publicist Ton van Schaik een groepshonderd jaar aan verandering onderhevig
portret van de priesters in het aartsbisdom
is geweest. De artikelen zijn van een degeUtrecht in de twintigste eeuw. Hij geeft een
lijk notenapparaat voorzien. Talrijke goed
aardige inkijk in hoe de jongeman op het
gekozen foro's illustreren de beschrijvingen.
grootseminarie
en in zijn eerste priester(Guus Bary).
jaren zijn 'vak' moest (leren) uitoefenen.
De oud-katholieke theoloog Angela Berlis
• August den Hollander, Erik Kwakkel en
serveert onder de titel: 'Einde aan een kaste
Wybren Scheepsma (red.), Middelnederbuiten de maatschappij' de implicaties van
de opheffing van de celibaatsverplichting in
landse bijbeluertalingen
[Middeleeuwse
studies en bronnen CII], Hilversum
de Oud-Katholieke
Kerk in Nederland. De
[Verloren] 2007 - 207 p. - ISBN 90-6550bijdrage van Gian Ackerrnans, die diverse
964-2 - € 25,-.
necrologieen in interne periodieken van de
franciscanen uit de jaren 1928-1993 bestu• Willem Heijting, Profijtelijke boekskens.
deerde, is gewijd aan de collectieve idenBoekcultuur; geloof en gewin. Historische
studies, Hilversum [Verloren] 2007 - 342 p.
titeit van de leden van deze orde, toege- ISBN90-6550-989-5 - € 29,-.
sneden op de aspecten
kloosterideaal,
vroomheid en onderlinge verbondenheid.
• los van Heel (ed.), Gisbertus Voetius. Over
de noodzaak van het opsporen, verzamelen
Oat in zijn artikel 'De postume appreciatie
en bewaren van Oude Drukken [Aangevan de spirituele cultuur van twintigsteeeuwse Nederlandse
minderbroeders'
de
boden aan Willem Heijting bij zijn afscheid
van de UB van de Vrije Universiteit te
omslag van Vaticanum II een prominente
plaats inneernt, zal geen verbazing wekken.
Amsterdam], Amstelveen [EON Pers] 2007
- 16 p. - ISBN90-77246191.
Interessant is ook de bijdrage: 'Diocesane
priesters en de praktijk van het huwelijksHet belang van de boekgeschiedenis als
pastoraat in Nederland
(1935-1970): een
hulpwetenschap voor de theologie en de
"zelfevaluatie" in retrospectie'
van demokerkgeschiedenis is al vroeg onderkend. De
graaf Angelo Somers. Voor zijn ondermarkante predikant en theoloog Gisbertus
zoek interviewde hij onder andere diverse
Voetius, grondlegger van de universiteit in
Utrecht, blijkt in een geschrift uit 1651 een
erneriti-priesters.
Zijn
gepresenteerde
stu die behelst een uiteenzetting over de
vurig pleidooi te hebben gehouden voor
veranderende pastorale context, de sociale
het opsporen, verzamelen en bewaren van
achtergrond van de priesters, het onderOude Drukken. Het waren echter geen bibliricht in voorschriften inzake geboorteregeofiele motieven die hem daartoe brachten,
ling, de pastorale praktijk en het vraagstuk
maar de wens om met behulp van oude
van gehoorzaamheid
aan de kerkelijke
werken de censuur en manipulatie van de
leer. Het laatste van de zes artikelen is van
post - Tridentijnse Rooms- Katholieke Kerk
exegeet en jurist Patrick Chatelion Counet,
bloot te leggen en daarmee weer zicht te
die twee films: Priest en Journal d'un cure krijgen op oorspronkelijke teksten. Medede campagne bespreekt. In deze zeer
verschillende films komt het priesterschap
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van Marnix en Datheen en het particulier
interest van de boekverkopers' en 'Protestantse bestsellers in de Republiek rond het
midden van de zeventiende eeuw' demonstreert Heijting de bijzondere waarde van
de boekgeschiedenis voor kerk- en religiehistorici.
sies (1989) en zijn vele artikelen over boekMet het thema 'geloof en gewin' raakt
drukkers en hun productie heeft hij immers Heijting aan een kernvraag die bij iedereen
blijk gegeven van grote kennis van het opkomt bij het analyseren van uitgeversgebruik van de drukpers door Nederlandse fondsen en boekdrukkersactiviteiten. We
protestanten van uiteenlopend pluimage.
willen namelijk steeds weer weten in welke
Zicht krijgen op de ontstaansgeschiemate de levensovertuiging van een drukker
denis en aanpassingen van teksten door de een rol speelde bij zijn fondsvorming en in
eeuwen heen, zoals Voetius wilde, is zeker welke mate het ging om 'plat' marktdenken.
een van de waardevolle bijdragen die de Doorgaans zal het een combinatie van
boekgeschiedenis kan leveren aan de kerkbeiden zijn, maar de vraag is zelden met
zekerheid te beantwoorden. Hoe verklaart
geschiedenis, maar is zeker niet de enige.
Heijting zelf he eft in de afgelopen decennia de boekhistoricus bijvoorbeeld het gegeven
in tal van artikelen laten zien dat zijn disci- dat de bekende Antwerpse bijbeldrukker
pline de kerkhistoricus veel meer te bieden
Jacob van Liesvelt, die ter dood werd
heeft. Dat blijkt nog eens uit de bundeling gebracht in verband met het uitgeven van
van zeventien artikelen van zijn hand, die de in het Nederlands vertaalde bijbel van
Heijting ook al ter gelegenheid van het Luther, ook orthodox katholieke boeken en
afscheid heeft herbewerkt en gegroepeerd
anti-ketterplakkaten drukte? Weinig drukrond het centrale thema, dat een groot deel kers hebben bedrijfsarchieven nagelaten,
van zijn werk he eft beheerst: 'geloof en laat staan egodocumenten en bij gebrek aan
gewin'. In een van deze artikelen ('De strijd dergelijk bronnenmateriaal blijft het vaak
om het reformatorische boek') besteedt
bij speculeren. Toch leveren diverse artiHeijting zelfs speciale aandacht aan de kelen van Heijting interessante aanzetten
betekenis van de boekgeschiedenis voor tot een meer onderbouwd antwoord op
de kerkgeschiedenis. Hij stelt vast dat zijn deze vraag, waarbij kennis van de aard
vakgenoten zich wat betreft godsdienstige van de relaties tussen auteurs en drukkers
boeken te lang hebben geconcentreerd op en van de persoonlijke achtergrond van
het uitwendige boek, vanuit de idee dat de drukkers belangrijke bouwstenen oplevert.
inhoud een zaak van theologen zou zijn. Hier ligt echter nog een groot terrein braak,
Dat he eft ertoe geleid dat veel is geschreven
niet alleen binnen het interessegebied van
over de organisatie van het boekenbedrijf,
Heijting, zoals de lawine van drukwerken
de samenstelling van uitgeversfondsen en ten tijde van de Bestandstwisten, maar
de technische aspecten van de productie.
ook daarbuiten. Het overvloedige kathoIn veel mindere mate hebben boekhistorici
lieke drukwerk dat in de zeventiende eeuw
zich beziggehouden met de positie van de vanuit de Zuidelijke Nederlanden de Repuauteur in het communicatiecircuit rond bliek overspoelde, niet in de laatste plaats
de uitgevers of met de vraag hoe boeken het polemische werk dat onlangs in TNK
werden ontvangen door het lezerspubliek
nog aandacht kreeg van Ioep van Gennip,
(het zogeheten receptieonderzoek). De verdient nadere bestudering.
lezer blijft nog nagenoeg buiten beeld. Aan
Een andere boekhistoricus die in NederHeijting heeft het niet gelegen, want uit de land en zijn sporen he eft verdiend, met
gebundelde bijdragen blijkt dat hij de door name wat betreft de ontelbare bijbeledities
hem gesignaleerde onbetreden of weinig die in ons land het licht hebben gezien, is
bewandelde paden nadrukkelijk he eft August den Hollander. Onder redactie van
opgezocht. Exemplarisch is bijvoorbeeld hem en twee collegae is thans ook een
het openingsartikel van de bundel, waarin 'nagenoeg compleet' overzicht gepresenhij een bibliometrische analyse presenteert
teerd van aile Middelnederlandse bijbelvan het fonds van de bekende Goudse incu- vertalingen. Daarbij wordt uitgegaan van
nabeldrukker Gheraert Leeu. Maar ook met een brede definitie, aangezien van een intebijdragen over 'Het boek en de overdracht grale vertaling van de gehele Heilige Schrift
van ideeen bij de eerste Nederlandse evan- in de Middeleeuwen nog geen sprake was.
gelisch gezinden', 'De psalmberijmingen Maar liefst dertien verschillende auteurs

gebleven pleidooi vertaald, geannoteerd
en uitgegeven als afscheidsgeschenk
voor
hun vertrekkende
adjunctdirecteur
en
conservator Willem Heijting. Toepasselijk
is dit cadeau zeer zeker voor deze 'Voetiaan'
onder de Nederlandse boekhistorici. Met
zijn proefschrift over Catechismi en confes-
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de uitbreiding van kapellen en altaren,
diverse broederschappen, de relatie tussen
Zwolse pastoors en hun lidmaatschap van
het Lebuinuskapittel in Deventer en uit de
invloed van de Moderne Devotie in de stad.
De verder niet uitvoerig besproken scholen
roepen onmiddellijk associatie op met het
rectoraat van Iohan Cele en de nabijheid
van het klooster Sint-Agnietenberg koppeJt
menigeen aan Thomas a Kempis. Onder
de nieuwe stichtingen was er ook een van
een bedelorde: een voor Nederland relatief late vestiging van de dominicanen; het
aantal gasthuizen nam toe, niet aileen voor
zieken, maar nu ook voor melaatsen.
In de zestiende eeuw groeide Zwolle
uit tot 6500 inwoners. Ten aanzien van de
nieuwe reformatorische ideeen bleef het
stadsbestuur lange tijd ruimdenkend. De
door Karel V uitgevaardigde plakkaten
tegen 'ketters' werden soepel gemterpreteerd. Wei werden in 1534 tal van wederdopers, op weg naar Munster (Munster),
in Zwolle gevangen gezet. In het beruchte
jaar 1566was in Zwolle van een echte beeldenstorm geen sprake. Plaatselijke protestanten organiseerden op het eind van dat
jaar een eigen dienst. Zo nu en dan was er
in de stad enige commotie en onderlinge
strijd, maar het stadsbestuur van Zwolle
nam vergeleken met dat van Deventer
(veel concessies aan de protestanten) en
Kampen (de katholieken maakten de dienst
uit) een middenpositie in. Alleen wederdopers hadden het moeilijk, omdat hun godsdienstige opvattingen maatschappelijke
• Ingrid Wormgoor, Uit vrije uiil en vaal' zijn
zielenheil. Kerkelijke instellingen in Zwolle gevolgen hadden. Wormgoor beschrijft de
en hun functioneren binnen de stedelijke verwikkelingen tot 1580, het jaar waarin
samenleving tot 1580, Zwolle [Waanders
de stad voor het protestantisme koos. In
Uitgevers] 2007 - 527 p. - ISBN978-90-400afzonderlijke hoofdstukken bespreekt zij
8279-5 - € 39,95.
veranderingen in bouw en interieur van de
Zwolle, in de veertiende eeuw een kleine Sint-Michaelkerk en de Onze-Lieve-Vroustad met ongeveer drieduizend inwoners,
wekapel, inclusief de financiele onderboukende toen vier kerkelijke instellingen: de wing, voordracht en benoeming van geesSint-Michaelkerk als parochiekerk, het telijken, de achteruitgang van hun aantal
Bethlehemklooster
voor broeders, het en die van de (semi-)kloosterlingen in de
Oldeconvent voor zusters en het Heilige jaren tussen 1536 en 1571 en ten slotte de
Geestgasthuis voor behoeftigen. Het boek veranderingen bij de broederschappen en
van Ingrid Wormgoor, waarop zij op 29 ambachtsgilden. Kerkmeesters konden
maart 2007 in Groningen bij prof. Dick de na ca. 1520 hun functie niet meer zien als
Boer promoveerde, is in drie delen ingeopstap naar die van stadsbestuurder. In de
deeld. Van de oudste periode weten we kloosters verslapte de discipline en traden
weinig. Zwolle genoot tot aan 1380 nog velen uit of vertrokken. Tegen het midden
niet die bekendheid die tal van andere van de zestiende eeuw waren er in Zwolle
steden in Nederland hadden. In de vijf- zeker negentien gast- en armenhuizen.
tiende eeuw werd Zwolle, mede onder Huisarmen kregen zorg in de eigen woning
invloed van een toenemend aantal inwo- vanuit diverse organisaties, waaronder
ners en positie als Hanzestad, een waar- broederschappen en ambachtsgilden. In
lijk godsdienstig centrum. Dat blijkt uit 1558 kwam het eerste weeshuis in de stad.

beschrijven
diverse typen vertalingen,
zoals rijmbijbels, historiebijbels,
psaJtervertalingen, het Hooglied, Evangelievertalingen, perikopenbundels,
passieverhalen,
de Apocalyps en levensverhalen van Iezus,
Meer nog dan bij het drukwerk van Heijting,
kent de analyse van deze handschriftenproductie zijn beperkingen in het trekken van
conclusies over receptie, verspreiding en
betekenis voor het religieuze leven. Deze
specialisatie
binnen het boekhistorische
vak blijft daardoor in de praktijk dichtbij het
doorVoetius verwoorde doel van het bestuderen van oude geschriften. Veelal zijn het
minutieuze vergelijking van passages om te
bepalen wat de meest oorspronkelijke tekst
geweest zou kunnen zijn en welke veranderingen er door opeenvolgende
kopiisten in
zijn aangebracht. Daarmee is de bundel
vooral voer voor liefhebbers,
ondanks
de bewonderenswaardige
pogingen van
auteurs en redactie om de hoofdpunten in
samenvattende
'feitenblokken'
te presenteren en de stof met behulp van overvloedig
illustratiemateriaal,
waaronder zeer fraaie
kleurplaten,
toegankelijk te maken voor
een breder publiek. Blijft staan dat Den
Hollander cum suis met dit boek een zeer
compleet
en toch compact overzicht
bieden van de stand van zaken van hun
onderzoek. Daarmee is het een onmisbaar
handboek op het gebied van Middelnederlandse bijbelvertalingen
dat nog lang zijn
waarde zal behouden. (Paul H.A.M. Abels).
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Centralisatie van en controle op de armenzorg werd in Zwolle - evenals elders - taak
van het stadsbestuur.
Daarmee werd die
zorg steeds minder een zaak van barmhartigheid en bevordering van het eigen
zielenheil.
De hoofdtitel van dit boek wekt de
indruk, dat de innerlijke kant van het geestelijk leven aan bod komt. Dat valt enigszins tegen. De ondertitel geeft de inhoud
van het boek goed weer. Wormgoor beperkt
zich in hoofdlijnen tot de kerkelijke instellingen en de relatie met de stad. Een van de
theses van het boek is dat het stadsbestuur
zich nauw met de parochiekerk en niet met
de overige kerkelijke instellingen verbond;
laatstgenoemden
kregen wei veel steun
van individuele leden van het stadsbestuur.
Ook is er de prominente rol van de broederschappen en de ambachtsgilden,
Dat
de populatie van de Zwolse kloosters voor
een groot deel van Zwolse herkomst - voor
vrouwen nog sterker dan voor mannen - is,
schijnt als ik de auteur mag geloven, anders
te zijn dan in het westen van Nederland.
De frequente gang van Wormgoor naar
archieven in de provinciehoofdstad
is voelbaar aanwezig in de gedetailleerdheid
van
gegevens, onder andere over bouwtechnische en financiele aspecten van de kerkelijke instellingen.
De leesbaarheid van het boek is sterk
afhankelijk van welk onderwerp in dit
boek behandeld wordt. De auteur schrijft
bijvoorbeeld
helder over kerkbouw en
kerkinterieur, over de voor de kerk bepalende politieke omstandigheden
en de
contacten van de instellingen
over en
weer met de overheid. Daarentegen moet
de lezer op het gebied van de chronologie
binnen een verhaal voortdurend switchen.
Wat de kloosterlijke structuur betreft wordt
de tekst ontsierd door onduidelijkheden of
zelfs fouten. Enkele voorbeelden mogen
dit adstrueren. Op biz. 131 van het boek
is sprake van een fusie van vijf kloosters
die leidde tot het Kapittel van Neuss, dat
later weer zou fuseren met het Kapittel
van Windesheim. Naast het Zwolse Bethlehemklooster
worden het Mariaklooster
van Neuss en het gelijknamige klooster
van Gaesdonck genoemd, maar de overige
twee niet bij name (waarom niet?). Op biz.
169 is onduidelijk of het Oldeconvent nu
wei of niet de derde regel van Franciscus
heeft aangenomen. Bij de stichting van het
dominicanenklooster in Zwolle op biz. 213214 bespreekt de auteur een pagina lang de
onderhandelingen over de nieuwe termijn-
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gebieden. Waarom niet even vermelden
dat uiteindelijk
Steenwijk,
Gaasterland,
Nordhorn, Ochtrup en nog andere plaatsen
bij de termijn van het Zwolse klooster zijn
gekomen? Op biz. 275 loopt de chronologie niet: in 1557 viert Herman Stryker de
eucharistie volgens de nieuwe leer en 'kort
daarop' komen incident en rond de nieuwe
leer in de jaren 1553 en 1554. In 1575 en
1576 krijgt prior Leonardus van Daelen in
Zwolle financiele hulp van de stad (biz. 345),
maar sinds 1568 was hij al geen prior meer
en wordt hij zoals de bronnen aangeven
gewoon met 'pater' aangeduid.
Ernstiger vind ik het gebrek aan een
contextuele
definiering
en uitleg van
gebruikte begrippen inzake (semi- )kloosterlingen. Weliswaar zegtWormgoor op biz.
143 dat het moeilijk is om onderscheid te
maken in de groepen, omdat de terminologie niet eensluidend is. Maar als zij op
die bladzijde zegt dat conversen en lekenbroeders identiek zijn, had zij bijvoorbeeld
op biz. 146 (onderaan) en 212 moeten
uitleggen wat het verschil zou zijn tussen
beide groepen; op biz. 145 lijkt het alsof
koorbroeders geen ciericizijn. Ookis onjuist
om te spreken van de ''Augustijner kanunnik
Luther" (biz. 329), waar deze bekend is als
conventualis van de tak der eremieten en
zeker geen reguliere kanunnik was in de
zin zoals bijvoorbeeld de Windesheimers
reguliere kanunniken waren. Begrippen als
'convent' en 'kanunnik' in de woordenlijst
(biz. 441) zijn ongelukkig omschreven. De
auteur vermeldt bij de dominican en een
generaal kapittel in Zwolle in 1538 (biz. 344)
en een algemeen kapittel in Zutphen in
1535 (biz. 345), waar het in beide gevallen
een provinciaal kapittel betreft.
Ik keer terug naar de grote lijn. Wormgoor
heeft haar onderzoek helder afgebakend. Er
is een goed evenwicht tussen Zwols archiefonderzoek en bestaande literatuur. Voor
de zeven vrouwenkloosters uit de periode
1380-1580 in Zwolle is Wormgoor schatplichtig aan het in 2004 verschenen proefschrift van Madelon van Luijk, dat dezelfde
periode omvat. Jammer is dat de auteur de
drie delen in haar boek ietwat armzalig 'De
opkomst van Zwolle', 'De vijftiende eeuw'
en 'De zestiende eeuw' noemt. Een combinatie van inhoudelijke typeringen en meer
precieze tijdsaanduidingen
ware gewenst.
De op zichzelf goed leesbare 'Nabeschouwing' (eind deel3) slaat op het gehele boek
en niet aileen op de zestiende eeuw. In de
tekst en in bijlagen vindt men vele gegevens
over aantallen geestelijken, kerkmeesters,
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procuratoren,
altaren (zeer gedetailleerd
wat betreft hun stichters), leden van broederschappen
en ambachtsgelden,
kloosterbewoners.
Ondanks tekortkomingen,
vooral op het gebied van de kloosterlijke
structuur,
presenteert
dit boek een op
hoofdlijnen goede inkijk in de Zwolse kerkgeschiedenis
van 1380-1580
en in details
een schat aan materiaal over kerkelijke
instellingen aldaar. (Guus Bary).
• J. de Kok, Acht eeuwen Minderbroeders
in Nederland. Ben orientatie, Hilversum
[Verloren] 2007 - 632 p. - ISBN-97-8908704-0178 - € 39,-.
Acht eeuwen Minderbroeders in Nederland is een absolute aanwinst voor iedere
geYnteresseerde binnen en buiten de wetenschap, binnen en buiten de kerk en binnen
en buiten de orde. Naar inhoud en omvang
verdient het boek een plaats tussen werken
als de bronuitgave van de franciscaanse
geschriften, John Moormans History of the
Franciscan Order of Bert Roests Franciscan
literature of religious instruction before the
Council of Trent. Het is een rijke en mooie
publicatie die de lezer uitvoerig en vergaand
inleidt in de verwikkelingen, problemen,
verdiensten en uitdagingen van deze
beroemde religieuze orde, steeds tegen de
achtergrond van bredere ontwikkelingen
op maatschappelijk, economisch, kerkelijk en intellectueel gebied. Uiteraard gaan
inhoud en opbouwvan de beschrijvingvan
deze lange peri ode voortdurend terug op
subjectieve keuzes van de auteur (waarom
voor de eerste drie eeuwen bijvoorbeeld
slechts 120 van de 580 pagina's tekst?),
maar het verhaal wordt zeer overzichtelijk
(chronologisch) en gestructureerd opgediend. De lezer heeft houvast aan de indeling van eerste (1239-), tweede (1529-),
derde (1853-) en mogelijke vierde provincie
(in de nabije toekomst). Daarbinnen zijn
ontwikkelingen, uiteraard gedicteerd door
de geschiedenis zelf, thematisch bijeengebracht, bijvoorbeeld waar het in het bestek
van de derde provincie gaat om de min of
meer gelijktijdige expansie op het gebied
van kIoosterleven, Derde Orde, missionaire
activiteiten en onderwijs (hfst, 21-26). Op
eenzelfde coherente wijze wordt aandacht
besteedt aan de erop volgende 'cultuuromslag' op het gebied van wonen, werk en
gebedsleven van de broeders, en de steeds
pregnanter wordende identiteitsvraag van
de broederschap (hfst. 28-31). Die laatste
ontwikkeling betreft de jaren na 1964-1967,
die gezien de verhouding tussen jaren en
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pagina's de onbetwistbare voorkeur van de
auteur hebben.
Tot een van de opvallendste in het boek
beschreven ontwikkelingen behoort de
snelle overgang (in het bestek van de derde
provincie, na 1853) van een nadrukkelijk
contemplatief gericht 'recollecten' bestaan
naar het andere uiterste van sterk actief
leven ten behoeve van missie en apostolaat. Recollecten werden dus missionair
binnen enkele decennia (rond 1900). Nog
paradoxaler is de constatering, dat de broeders al sinds eeuwen niet meer echt bekend
waren met het werk en de spiritualiteit van
de ordestichter, Franciscus van Assisi. De
broederschap had door de eeuwen heen
zo'n eigen sociaal-economische en maatschappelijk-pastorale dynamiek ontwikkeld, dat herbronning eenvoudigweg niet
aan de orde was. Pas na de Tweede Wereldoorlog kwam de eerste vijftig jaar van de
orde weer in zicht, en het duurde tot in de
jaren tachtig dat men zich weer sterker ging
rich ten op de oorspronkelijke franciscaanse
spiritualiteit. Dat vertaalde zich niet aileen
in het opnieuw lezen van de geschriften,
maar ook in maatregelen om het samen
bidden te bevorderen of het aanbieden
van cursussen. Dat laatste overigens tegen
de achtergrond van een nieuwe algemene
samenwerkingstructuur: de Franciscaanse
Samenwerking, de huidige Franciscaanse
Beweging.
In de inleiding van zijn 632 pagina's
tellende monografie verantwoordt de
auteur waarom hij zijn boek de verrassende
ondertitel Ben orientatie heeft meegegeven:
'Meer dan een inleiding en orientatie op
die bijna acht eeuwen geschiedenis kan
dit boek niet geven. Heel veel, wat in die
geschiedenis speelde werd nog nauwelijks onderzocht. Het boek wil uitdagen tot
nader onderzoek ... En wat de jonge medebroeders betreft, aan wie dit boek meer
bijzonder wordt opgedragen: het gaat er
niet om, ze nog eens extra te belasten met
een erfenis van eeuwen. Eerder zullen ze
ontdekken, dat ze niet de eersten zijn die,
na een peri ode waarin veel goeds gebeurde,
tech opnieuw beginnen moesten'. Ook 570
pagina's later herhaalt de auteur dat slechts
wegwijzers neergezet, vragen en motieven,
lijnen en krachten gesignaleerd werden, als
'handreiking aan allen die willen weten,
wie die minderbroeders waren en zijn,
maar meer speciaal aan die broeders zelf,
ook in de toekomst geroepen om brengers
van vrede te zijn'. De Kok geeft dus aan met
zijn boek een historische inleiding te willen
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tot 1800 (www.kb.nllstcn) - op deze manier
met een Avondmaalsboekje uit de zeventiende eeuw verbonden - en nog weI met
een werk van gereformeerde signatuur met
een hoog pietistisch gehalte.
Daarbij komt dat ook de bundel zelf in
het corpus van wetenschappelijke publicaties niet alledaags is. Naast studies van de
academische pietismekenner Wl, op 't Hof
over de editiegeschiedenis en de traditie,
aard, het milieu en het gebruik van het
Avondmaalsboekje bevat het boek ook een
bijdrage van H.J. Postema, arnateur-pietismeonderzoeker. Hij belicht de bronnen
voor
het Avondmaalsbundeltje.
Een
derde aspect wat de onderhavige bundel
bijzonder maakt, is dat voor de catalogisering en bibliografische beschrijving van
de - op dat moment ontdekte 101- edities
van het Het rechte gebruyck van des Heeren
H. avondtmael (1 e editie: 1670) uit verschillende prive-bibliotheken is geput. Hiermee
is de STCN voor het eerst van haar gebruikelijke werkwijze afgeweken. De bundel
wordt tenslotte nog verlucht door pseudowetenschappelijke korte bijdragen van
STCN-redacteuren over het Avondmaalsboekje.
De studies kenmerken zich door grondigheid. Weliswaar gaat het om een zeer
specialistisch onderwerp, maar de editiegeschiedenis is zeer intrigerend en met
name in de laatste bijdrage van Op 't Hof
worden ook algemenere kerk- en boekhistorische lijnen getrokken, waarmee
wetenschappers met een vergelijkbaar
onderzoek hun voordeel kunnen doen.
Te denken valt aan het verschijnsel roofdruk en de reacties daarop, het onderscheid tussen druk en editie (een druk
kan door verschillende uitgevers worden
uitgegeven en verschillende
edities
hebben), alsook het feit dat er slechts
weinig uitgevers waren die pietistica uit
ideele motieven en niet om den brode
Pansters).
uitgaven. Indicatief is ook het vermoeden
dat het avondmaalsboekje
door een
• Jan Bos en August den Hollander
breder lezerspubliek dan aileen gerefor(eindred.), Disgenoten. Short- Title Cata- meerde pietisten is gelezen. Dat Op 't Hof
logue van 'Het rechte gebruyck van des deze boekhistorische lijnen kan trekken
Heeren H. Avondtmael', Amstelveen [EON geeft overigens blijk van een voor een
Pers] 2007 - 308 p. - ISBN-97-890-7724kerkhistoricus grote kennis op dit vakge6177 - € 35,-.
bied. Zoals Op 't Hof aangeeft, blijft de
De door Jan Bos en August den Hollander
onderzoeker van het Avondmaalsboekje
geredigeerde bundel 'Disgenoten' is in met raadsels zitten en is het onderzoek
verschillende opzichten een bijzonder
daarom nag niet ten einde.'
boek. Allereerst wordt de naam van Nederlands Short-Title Catalogue - een elektronische retrospectieve nationale biografie

verzorgen in acht eeuwen minderbroeders
in Nederland, waarop vakbroeders en ordebroeders
(en anderen) kunnen steunen.
Door niet alleen aan de feitelijke ontwikkelingen aandacht te besteden maar ook aan
de onderliggende
patronen en menselijke
motieven erachter, beantwoordt hij vragen
over het verleden maar roept hij ze evenzeer op ten aanzien van de toekomst. Met
een voorzichtige visie daarop sluit hij dan
ook zijn vertelling af.
Uit de blik op verleden en toekomst
blijkt reeds het diepe engagement
van
deze kerkhistoricus
met het onderwerp.
Zelf minderbroeder
en in de laatste halve
eeuw prominent
medespeler,
toont hij
zich een betrokken en ingewijde kenner,
zowel op het gebied van de geschiedenis
als van de spiritualiteit van de orde. Dat
geeft de lezer het hele boek door een gevoel
van vertrouwen, maar laat hem soms ook
met voor een buitenstaander
ondoorgrondelijke zaken in de kou staan. Op die
schaarse momenten voert de auteur meer
een gesprek met zichzelf dan met de lezer,
zo lijkt het. Een ander punt van kritiek
dat hiermee samenhangt,
is de overvloed
aan feiten en details, evenals cursieven en
uitroeptekens,
waarmee het boek soms al
te zeer trekken vertoont van een babbelboek. Daar staat tegenover, dat het vertelde
verhaal steeds historisch
verantwoord is
(veel toetsing aan bronnen en bestaande
literatuur, streven naar objectiviteit, wijzen
op hiaten, duidelijke formuleringen,
etc.)
en bovendien goed gestructureerd
is met
een heldere opbouw. Een laatste punt van
kritiek betreft het gebruik van de naam
'rninderbroeders'
in de titel, waar de Kok
toch eigenlijk de 'minderbroeders
franciscanen' bedoelt, zonder de minderbroeders conventuelen
en minderbroeders
kapucijnen. Maar ook dat heeft de auteur
allang, in de inleiding van zijn boek en bij
de presentatie ervan, verantwoord.
(Krijn
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I Onlangs verscheen de
volgende toevoeging: H.
de long, 'Over de gecombineerde uitgavevanHet
recnte gebruyck: van des
Heeren H. Auondtmael
en Ziel-tochten. van H.
Sweerts. Kleine toevoeging aan een groots project', Documentatieblad
Nadere Reformatie, 31,

nr.

2 (2007),

159-164.

De long vermeldt twee
nieuwe edities!

moeder van Guibert van Nogent, Ivetta van
Hoei, Juliana van Cornillon, Eva van Luik en
Margriet van Maagdenburg. Hoewel de hier
genoemde plaatsbepalingen geen direct
verband vertonen met het hedendaagse
Nederland, zijn er wei aanwijzingen over
heen wat hij daarmee bedoelt, maar als hij de geestelijke en maatschappelijke positie
dat van te voren had aangegeven, was zijn van deze bij een stadskerk fngesloten
betoog sterker en voor leken duidelijker vrome vrouwen ten no orden van de grote
geweest. Op een andere plaats (biz. 265 e.v.) rivieren in de late middeleeuwen, getuige
en
afbeeldingen;
beschrijft hij kort de ontwikkeling van het tekstoverleveringen
pietisme in de achttiende eeuw. Op 't Hofs voorbeelden zijn vrouwen te Groningen,
Delft, Utrecht en Zaltbommel. Volgens de
bijdragen aan de bundel kenmerken zich
door grote precisie, maar hier redeneert hij ins chatting van de auteur moeten er vele
wei erg snel: in de zeventiende eeuw was van deze vrouwen geweest zijn. Het boek
het pietisme nog erg betrokken op kerk en heeft voorts een zevende hoofdstuk dat
maatschappij, in de achttiende eeuw verin- tevens de titel 'Epiloog' meekrijgt: hierin
wordt een profielschets van de stadskluizenerlijkte het. Kan men dit wei zo algemeen
nares opgemaakt, een unieke combinatie
stellen?
Ten slotte vermeld ik ten behoeve van de van opsluiting en raadgeefster, van conternuitgever nog een aantal drukfouten. Aan platie en zielzorg. In dit hoofdstuk wordt
het eind van de eerste alinea op biz. 197 is de bekende Suster Bertken van Utrecht
het telwoord 'twee' dub bel gedrukt. In noot nog eens als levende heilige geportretteerd.
112 op biz. 238 is bij de laatste verwijzing Het boek sluit af met een literatuurlijst en
een verantwoording van de illustraties. Er
het jaartal niet volledig vermeld.
zijn geen voetnoten in dit boek; daarvoor
AI met al is Disgenoten zowel voor (kerkkan men terecht in een eerder verschenen
en boek)historisch gemteresseerde acadeEngelstalige
editie.
mici alsook voor lezers van gereformeerde wetenschappelijke
pietistische lectuur interessant en smaakt Dit boek wil vooral een breder publiek in
deze bundel naar een vergelijkbaar volgend Nederland bereiken.
Anneke Mulder-Bakker benadert de
project. (Jan van de Kamp).
problematiek van deze vrouwen vanuit
• Anneke B. Mulder-Bakker, Verborgen het hedendaags gezichtsveld van historioVrouwen. Kluizenaressen in de middelgrafie gerelateerd aan gender. Zij besteedt
eeuwsestad, Hilversum [UitgeverijVerloren]
om de positie van vrouwen te kunnen
2007 - 160 p. - ISBN 978-90-6550-996-3 - vaststellen in haar boek veel aandacht € 19,-gelet op de titel van het boek zelfs te veel
In de zich in de elfde en twaalfde eeuw aandacht - aan de mannelijke evenknie,
ontwikkelende steden in de delta tussen niet alleen eremieten, maar ook priesters
Seine en Elbe ontstond een nieuw type die optreden als bemiddelaar tussen God
vrome vrouw: de stadskluizenares. Hoewel en mens en tussen de mensen onderer zeer weinig bronnen zijn over deze ling. Ook beklemtoont Mulder dat de hier
besproken vrouwen vaak - meestal vanaf
vrouwen en dan nog in een ideaaltypische
context - van mannen zijn er veel meer, hun veertigste levensjaar - een raadgemaar ook die zijn vaak sterk hagiografisch vende, biechtvaderachtige rol spelen in de
van aard -, wil de auteur de ontwikkelingsstad, parallel aan de stadsgeestelijkheid. De
gang en positie van deze vrouwen nader beschrijving van bepaalde processen in de
reconstrueren. Het resultaat is een boek middeleeuwen, zoals die zich toentertijd
in zes hoofdstukken, waarin telkenmale volgens Mulder waarschijnlijk op relatief
een beeldverhaal gevolgd wordt door een grote schaal hebben afgespeeld, mag bij de
louter tekstgedeelte, waarbij met uitzonde- schaarste aan bronnen zelfs uitdagend en
gewaagd genoemd worden. Een historicus
ring van de eerste tekst steeds een concrete
vrouw in het middelpunt staat. De thema- zal het opmerkelijk vinden hoe Mulder
tiek van de zes beeldverhalen betreffen de middeleeuwse situaties en hedendaagse
middeleeuwse kluizen, het kluizenaarsi- terminologie (zie bijvoorbeeld 'civic relideaal, moederheiligen, eigenzinnige vrou- gion' p.102) aan elkaar koppelt. En even
welijke heiligen, vrouwen die het Ware terzijde: af en toe bezigt de auteur wei
Gelaat van Christus laten zien, en Maria uitdrukkingen, die iemand met een kathoin de stad. De vijf vrouwen betreffen de lieke achtergrond niet zou gebruiken, zoals

AIs recensent bleef ik ook met een aantal
vragen en opmerkingen zitten, die ik tot slot
doorgeef. In zijn onderdelenlijst
geeft Op 't
Hof bij elk onderdeel van het Avondrnaalsboekje aan of het al dan niet pietistisch
is. Weliswaar schemert door zijn bijdrage
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'een biecht afhoren' (p. 26) of 'kerkrecht'
(p. 73 i.p.v kerkelijk of canoniek recht). Ten
slotte mag ik hier ook erop wijzen dat voor
een liefhebber van kerkelijke kunst in dit
boek veel te zien is. Vele, prachtige kleurentoto's van beelden, psalters en getijdenboeken, sieren het boek. (Guus Bary).

Signalementen
• Albin Gladen e.a., (eds.) Hollandgang
im Spiegel der Reiseberichte evangelischer
Geistlicher. Quellen zu saisonalen Arbeitswanderung in der zweiten Halfte des 19.
Jahrhunderts [Veroffentlichungen der Historischen Kommission fur Westfalen XXII
A Band 17], 2 dln., Munster [Aschendorff
Verlag] 2007 - xxxiv+1226 p. - ISBN 978-3402-06800-7 - € 98,-.
Het verschijnsel Hollandgiingerei, dat
wil zeggen de trek van Duitse seizoensarbeiders naar Nederland, bestond al vanaf
de vroege zeventiende eeuw maar kreeg
in de negentiende eeuw een massaal karakter van periodieke volksverhuizingen.
Duizenden bewoners uit de aan Nederland grenzende gebieden begaven zich
in die tijd jaarlijks op weg naar 'Holland'
om daar gedurende enkele maanden geld
bij te verdienen als grasmaaier, turfsteker,
metselaar, stukadoor etcetera. De achtergebleven familie nam ondertussen de zorg
op zich van de kleine boerenbedrijfjes van
deze seizoensarbeiders. Ook de voorvader
van de schrijver dezes, afkomstig uit het
katholieke Emsland (Rhedefeld - Brual) beland de op deze wijze in Nederland, waar
hij en zijn zoons als metselaars goed geld
konden verdienen aan de vele kerken en
kloosters die hier gebouwd konden worden
na het hers tel van de bisschoppelijke hierarchie in 1853. Dat overgrootvader hier
is blijven hangen is tamelijk uitzonderlijk,
want de meeste trekarbeiders waren hier
niet op uit. Zodra het seizoen voorbij was
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spoedden zij zich oostwaarts naar huis en
haard. Daarmee bleef de groep altijd een
Fremdkorper in Nederland, met een sterke
onderlinge band en behoefte aan eigen
tijdelijke voorzieningen. Een vergelijking
met de huidige trek van Pooise seizoensarb eiders gaat hier zeker op.
Het waren overigens zeker niet aileen
katholieken die zich aan de Hollandgang
waagden. Zo mogelijk nog groter was het
aantal Evangelischen dat richting Noordzeekust trok. Hun behoefte aan eigen voorzieningen strekte zich ook uit tot de geestelijke verzorging. De verschillende Duitse
protestantse kerken kwamen hi era an tegemoet door Reiseprediger mee te sturen
om de geestelijke en materiele nood van
de arbeiders te lenigen. Vanaf 1860 werd
deze geestelijke verzorging gecoordineerd
vanuit Berlijn, waar het Diakoniewerk
optrad als zendende instantie. De uitgezonden geestelijken dienden periodiek
verslag te doen van hun werkzaamheden
en ervaringen in Nederland in zogeheten
Reiseberichte.
Al de reisverslagen van de Duitse predikanten zijn bewaard gebleven en vormen
een Fundgrube voor elke historicus die
zich wil verdiepen in de kerkgeschiedenis
en sociaal-economische geschiedenis van
Nederland in de negentiende eeuw. Vaak
wordt gedetailleerd verslag gedaan van de
sociale en religieuze situatie in Nederland
en de geestelijke noden van de migranten.
Dankzij een groot aantal migratiehistorici
uit Duitsland en Nederland (Jan Lucassen,
Peter Schramm, Gerda van Asselt) zijn
deze verslagen thans ontsloten, geannoteerd en in druk uitgegeven. Ook voor de
Nederlandse kerkgeschiedenis is daarmee
een zeer waardevolle bron eenvoudig toegankelijk gemaakt en is de weg vrij voor
bestudering van een nog nauwelijks beschreven episode uit de kerkgeschiedenis.
(Paul H.A.M. Abels).
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Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
in samenwerking met

Nieuw Land Erfgoedcentrum en Vereniging Vrienden van Schokland

Een machtig arbeidsveld
De opbouw van het kerkelijk leven in
de Noordoostpolder
Twintigste Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis - met boekpresentatie

Lelystad - zaterdag 11 oktober 2008
10.00
10.30
10.35

11.00

ll.45

Ontvangst met koffie

Opening door prof. dr Herman Selderhuis, voorzitterVNK
Inleiding door dr Henk PrunteI, wetenschappelijk medewerker bij
het Nieuw Land Erfgoedcentrum, met aandacht voor het aIgemene
achtergrondskader van de NOP-geschiedenis
Vertoningvan (een deel van) de filmEen nieuwdorp op nieuw land (1960,
Louis van Gasteren), met inleiding en gesprek door dr Gert van Klinken,
universitair docent aan de Protestantse Theologische Universiteit
(Kampen), over de nieuwe mens en de kerk in de Noordoostpolder.
Rondleiding door het Nieuw Land Erfgoedcentrum; gelegenheid om
de tentoonstelling over de barakkenfase te bekijken en de archieven te
bezoeken (een en ander aansluitend bij de Dag van de Geschiedenis en
Archeologie) .

12.45

Lunch

13.30

Lezing door dr Theo van Staalduine, predikant te Tollebeek, over de
baptistengemeente Emmeloord.
Interview met Dominicus KeteIaar, erneritus-pastoor van de
H. Michaelparochie te Emmeloord, en ds. Jan B. Aalbers, voormalig
predikant te Bant, over hun ervaringen in de polder, door drs. Christiaan
Ravensbergen
Aanbieding van de bundel Een machtig arbeidsveld. De opbouw van
het kerkelijk leven in de Noordoostpolder aan mr W.L.F.C.Ridder van
Rappard, burgemeester van de Noordoostpolder
Reactie op de bundel door onder meer prof. dr Jan Jacobs, hoogleraar
kerkgeschiedenis Universiteit van Tilburg en Jan Hermsen, ouddorpsvoorzitter Tollebeek
Sluiting

14.00

14.30

14.45

15.30

Nieuw Land Erfgoedcentrum, Oostvaardersdijk 01-13, 8242 PA Lelystad naast Batavia Stad
Vanaf NS-station Lelystad, halte centrumzijde, rijdt elk kwartier buslijn F
(Connexxion) naar Nieuw Land - ritduur vijf minuten.
Automobilisten kunnen de borden naar Batavia Stad (Batavia Haven) volgen.
Toegang gratis
Aanmelding niet no dig. Iedereen welkom. Nodigt u ook vrienden en bekenden
uit.
Meer informatie
www.vnkonline.nl
- 020 4234482
(William den Boer)

(Christiaan

Ravensbergen)
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