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Afscheid van Delft
Paul H.A.M. Abels
it najaar op de kop af twintig jaar geleden belde ik aan bij uitgeverij Eburon
in Delft. Namens de in oprichting zijnde Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis was ik op zoek naar een drukker of uitgever die ons ondersteuning
kon bieden bij het maken en uitgeven van boeken en andere uitgaven op kerkhistorisch
gebied. Voor leken in het boekenvak, wat de oprichters van de VNK allen waren, bleek
de formule van dit eveneens piepjonge Delftse bedrijfje te passen als een maatkostuum.
Eburon legde zich toe op het help en maken en uitgeven van proefschriften en andere
boeken met relatief kleine oplages. Bovendien hanteerde zij een gunstige verdeeIsleutel
wat betreft uitgaven en inkomsten, zodat het uitgeven van bundels en boeken de VNK
niet aileen geld kostte maar ook iets opleverde. Deze inkomsten konden dan weer geinvesteerd worden in nieuwe uitgaven. Deze formule vereiste overigens wei een forse
inzet van de vereniging zelf om subsidies binnen te halen en de boeken aan de man en
vrouw te brengen.
Vanaf die eerste druk op de deurbel in 1988 ontstond een innige samenwerking
tussen de VNKen Eburon, die resulteerde in de uitgave van veertien bundels in de serie
'bijdragen' en drie boekbanden in de reeks 'Werken van de VNK'. Bovendien bezorgde
het Delftse bedrijf van oprichter en eigenaar Willem de Laat vanaf 1998 de vereniging
een tijdschrift in een ultramodern jasje, waar de Ieden gedurende elf jaargangen aItijd
trots op zijn geweest en kerkhistorici graag in wilden publiceren. Het bijzondere van de
samenwerking was dat de opeenvolgende VNK-redacties aItijd nauw betrokken werden
bij de vormgeving van de boeken en tijdschriften, zodat de producten zoveel mogelijk
naar hun wens gestalte kregen. Natuurlijk ging er van tijd tot tijd weI eens iets mis. Soms
bleek een bijschrift verwisseld, was de kleurstelling van de omslag afwijkend ofwerd te
laat geleverd. Maar al deze plooitjes konden doorgaans snel en tot wederzijdse tevredenheid worden gladgestreken.
Toch komt met de verschijning van
deze aflevering van TNK na twee decennia
een eind aan de samenwerking. Tijden
veranderen en daarmee ook de wensen en
mogelijkheden van bedrijven en klanten.
Het bestuur van de VNK heeft na lang
wikken en wegen besloten met een andere
uitgever in zee te gaan en de Delftse
deurbel voortaan voorbij te gaan. Hieraan
ligt geen ontevredenheid over de geleverde
prestaties van Eburon ten grondslag, maar
in de kern een 'ordinaire' financiele afweging. Natuurlijk wordt niet uitgesloten
dat de VNK ooit de weg naar Delft terug
zal vinden, maar voor dit moment rest
ons niet anders dan de medewerkers van
Eburon op deze wijze te bedanken voor
aile werk dat zij voor de vereniging verricht hebben.
In deze allerlaatste aflevering van TNK in het vertrouwde jasje wordt vooruitgekeken
en teruggeblikt. Twee redactieleden luiden het Calvijnjaar 2009 in met origine bijdragen
over de omgang met de erfenis van deze Geneefse reformator. Twee hoogleraren kijken
aan de hand van de nieuwste VNK-bundel terug op de jonge kerkgeschiedenis van de
Noordoostpolder, de enige provincie van Nederland die de VNK in de afgelopen twintig
jaar nog niet bestudeerd had. Ook daarmee is een cirkel rond en is de tijd voor het
inslaan nieuwe wegen aangebroken.
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Calvijnjaar 1909. Valeton en Einstein
eredoctor in Geneve
Frits G.M. Broeyer
onder de Hugenoten aangerichte bloedbad
van de Bartholomeiisnacht in 1572 had zich
bovendien al heel snel een gerenommeerde
rechtenfaculteit ontwikkeld. Maar eerst
in 1873 werd aan de Geneefse academie
de faculteit ingericht, die hieraan voluit
het karakter verleende van wat to entertijd onder een universiteit verstaan werd.
Sindsdien kon men in Ceneve namelijk ook
geneeskunde studeren. In het jubileumjaar
1909 probeerde Geneve op een wei heel
uitzonderlijke manier de aandacht van de
wereld op de in de loop van de tijd totaal
veranderde aard van Calvijns stichting uit
1559 te vestigen." Bij de feestelijkheden in
juli 1909 ontvingen niet minder dan 158
geleerden een eredoctoraat."
Op de titel van het onderhavige artikel
valt de aanmerking te maken, dat deze de
lading slechts gedeeltelijk dekt. Ik ben tot
het schrijven ervan overgegaan vanwege
het feit, dat de Utrechtse hoogleraar Oude
Testament J.J.P. Valeton Jr. (1848-1912) in
het Calvijn-gedenkjaar 1909 een Geneefs
eredoctoraat ontving. Hij kreeg dit to en
samen met Albert Einstein (1879-1955).
Interessant, maar er waren dus nog wei
156 andere namen geweest om met die
van Valeton te verbinden. Voor een buitenIubileum universiteit Geneve
staander lijkt Einstein door mij voor
Bij de Calvijnherdenking die een eeuw vermelding in de titel gekozen te zijn,
geleden in 1909 plaa tsvond, vier het wei heel omdat hij ongetwijfeld de meest promiduidelijk op, dat de universiteit van Geneve nente Geneefse eredoctor van 1909 is. Ik
zich als een ins telling wilde profileren die erken dat dit zo is, maar Einsteins saillante
herinneringen aan de gebeurtenis leverden
primair vooruitgang op wetenschappelijk
gebied beoogde. Calvijn had zijn nieuwe toch echt ook een motief ervoor.' Had
academie in de eerste plaats bedoeld als zo'n royale toekenning van eredoctoraten
centrum voor theologische studie. Tot in de trouwens zin? Ia, want ook toen vormden
negentiende eeuw was men daar voortgezelfs die meer dan 150 geleerden slechts
gaan op het door de hervormer uitgestipeen klein deer van het mondiale totaal aan
pelde pad. Er werden in groten getale prediwetenschapsbeoefenaars. Het eredoctokanten opgeleid. Wei ontvingen theologen
raat was en bleef een slechts voor enkelen
onderwijs in de grondtalen van de bijbel, weggelegde onderscheiding. Naast Valeton
het Hebreeuws en Grieks, terwijl tevens was er slechts een andere Nederlander, die
het Latijn voor hun curriculum onmister gelegenheid van het jubileum van de
baar geacht werd. Zodoende veroverde de universiteit van Geneve in 1909 dezelfde
letterenstudie zich toch als faculteit een eer ten deel viel, de Amsterdamse vrijzinplaats. Hetzelfde gold voor de filosofie met nige theoloogA. Bruining."
Er
bevinden
zich
verscheidene
de natuurwetenschappelijke vakken die
vermaarde personen onder de toenmalige
daarbij gaandeweg aansluiting vonden.
Dankzij de vlucht naar Geneve van verkrijgers van een eredoctoraat als onder
de theologen de Zweed Nathan Soderblorn
protestantsejuristenalsJeanHotmannahet

0or de stad Geneve is Johannes Calvijn nog om een andere reden belangrijk dan het feit dat hij aan de
basis staat van een aftakking binnen het
protestantisme. Hij is namelijk de stichter
van de universiteit aldaar. Toevallig vallen de herdenking van Calvijns geboorte
en de oprichting van de academie samen.
Calvijn kreeg de academie, waaraan ook
een college voor voorbereidend onderwijs
aan verbonden was, in 1559 van de grond,
precies vijftig jaar na zijn geboorte. Geneve
viert derhalve in 2009 een dub bel jubileum,
want er moet aan twee gedenkwaardige feiten aandacht worden geschonken, behalve
aan Calvijns geboortejaar 1509 dus ook
aan het beginjaar van de 'Schola Genevensis' 1559.1 Interessant is dat de benadering
van beide gebeurtenissen zo heel verschillend kan zijn. Terwijl het geboortejaar het
streven naar een trouw zijn aan de erfenis
van de hervormer kan stimuleren, Ie eft aan
de Geneefse universiteit vanzelfsprekend
vooral de behoefte om het zich losmaken
van traditie te beklemtonen. Universiteiten
plegen trots te zijn op het verleggen van
grenzen, op vernieuwing.
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en de Fransman Emile Doumergue. Wat de
geeerden van andere vakken betreft geniet
naast de Duitse filosoof Wilhelm Windelband, de Belgische historicus Paul Fredericq en de Let Wilhelm Ostwald (Nobelprijs
scheikunde 1909) vooral een van de twee
vrouwen een blijvend reputatie: de Pooise
Marie Curie-Sklodowska.
Dat Madame
Curie een eredoctoraat
toegekend werd
was overigens minder bijzonder dan dat
Einstein er een kreeg. Zij had namelijk
in 1903 de eerste van haar twee Nobelprijzen gewonnen." Einstein was in 1909
nog vrijwel onbekend. In Geneve viel hem
het eerste van zijn circa 25 eredoctoraten
toe. Achteraf gesproken
had hij al een
paar fenomenale blijken van zijn kunnen
gegeven met publicaties in het jaar 1905.7

Wat de fundamentele eigenschappen
ervan betreft ontdekte hij toen de relativiteitstheorie. Maar de erkenning moest nog
komen. Tot een gewoon hoogleraarschap
had Einstein het in 1909 dan ook nog niet
gebracht. Dat zou er pas in 1911 voor hem
komen. Wei was hij recentelijk, in mei 1909
tot buitengewoon hoogleraar in Zurich
benoemd."
Het mag dus werkelijk wei bijzonder
heten, dat de Geneefse universiteit het oog
op Einstein had laten vallen. Op een uiteraard heel veellager niveau van belang was
ook de keuze van Valeton verdiend.rvaleton
kon moeilijk een vernieuwer genoemd
worden. Want zijn niet-traditionele theologische richting, die van de ethische
theologie, dankte haar ontstaan aan een
exponent van een voorafgaande generatie,
Daniel Chantepie de la Saussaye. Valeton
was een uitstekend oudtestamenticus,
maar als zodanig niet de evenknie van
Abraham Kuenen enkele decennia eerder.
Door de warme toon en toegankelijke stijl
in zijn voor een breder publiek bestemde
publica ties had hij zich echter bepaald een
groot aanzien in het Nederlandse kerkelijke milieu verworven. De ethische richting heeft veel aan hem als popularisator te
danken.
De viering van het jubileum
Valeton he eft twee lange artikelen over de
viering van het geboortejaar van Calvijn en
de oprichting van de Geneefse academie
geschreven in Stemmen voor Waarheid en
Vrede, getiteld 'De Calvijnfeesten te Geneve,
Iuli 1909'.10 Ze zijn van belang. omdat de
Utrechtse hoogleraar informatie verstrekt
die de moeite waard is om aandacht aan te
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De Utrechtse hoogleraar Oude Testament
J.J.P'Vaieton Jr. (18481912), hier gefotografeerd in een pose die
sterk doet denken aan
een beroemde foto van
zijn Britse tijdgenoot,
de schrijver Oscar
Wilde.

besteden. Hij had het hierin vanzelfsprekend over veel meer dan alleen de plechtigheid van de erepromotie.
Valetons relaas valt bovendien aan te
vullen vanuit andere bronnen. In de eerste
plaats uit twee boeken, die over de herdenking werden uitgegeven: Iubile de Calvin it
Geneue en Actes du Iubile de 1909Y Deze
twee boeken bieden niet aileen de teksten
van redevoeringen die gehouden zijn, maar
ook van toespraken van de afgevaardigden
van universiteiten en andere organisaties
die voor de feestelijkheden naar Geneve
gekomen waren. Zelfs de felicitatie-boodschappen die van heinde en verre binnenkwamen werden aan de drukkers van de
herdenkingsbundels
doorgegeven. Het
valt dan op dat de belangstelling vanuit
Nederland uitermate mager was. Behalve
Valeton als vertegenwoordiger van de
Koninklijke Akademie en de universiteit
van Utrecht en nog een hoogleraar namens
de Akademie waren er alleen gedelegeerden van de Remonstrantse Broederschap en de Waalse gemeenten aanwezig.
De Nederlandse Hervormde Kerk had geen
officiele afgezant en zelfs geen brief met
gelukwensen gestuurd." Valeton ergerde
zich over de hervormde onverschilligheid.
Hij verklaarde het gebrek aan interesse uit
de afkeer bij het hervormde establishment
van de benaming 'calvinist'. Van deze benaming had zich, schreefValeton, 'een kerkelijk-staatkundige partij' meester gemaakt,
die met Rome heulde. Van Kuyper en diens
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innige band met de hervormer naar buiten
te dernonstreren."
Valeton vroeg zich wei af, of Calvijn zelf
gelukkig over de ter ere van hem georganiseerde feesten geweest zou zijn en ook met
alles wat er over hem gezegd en geschreven
werd, ingenomen had kunnen zijn." Hij
had de indruk gekregen dat men dit in
Geneve ook wei besefte. Calvijn werd getekend tegen de achtergrond van zijn tijd om
aldus de motieven voor zijn do en en laten
te verhelderen. Van een 'Calvijn-vergodin'
was er zijn inziens beslist geen sprake. Van
diens tekortkomingen werd onverbloemd
melding gemaakt. Deze kregen net zoveel
aandacht als 'zijn buitengewone geestesgaven' en de 'voortreffelijke eigenschappen'
die hij bezat."

Reusachtig beeld van
Johannes Calvijn,
middelpunt van het
honderd meter lange
reformatiemonument
aan de Promenade des
Bastions in Geneve,

Herdenking geboorte Calvijn

antithese, van 1908 af belichaamd in het
kabinet-Heemskerk, moest hij kennelijk
ook zelf niets hebben. Maar Valeton vond
het bezwaar tegen de verwording tot partijnaam toch geen gegronde reden om weg te
blijven bij een calvinistische feestviering
zoals hij die in Geneve meemaakte. 13 Overigens waren ook de Gereformeerde Kerken
niet vertegenwoordigd, maar die had den
zich hiervoor in een brief met gelukwensen
verontschuldigd." Des te meer trof het
Valeton, dat de Remonstrantse Broederschap acte de presence gaf. Het verbaasde
hem zelfs."
Valeton vertelde uitvoerig over het
programma van de Calvijnfeesten, zoals
hij dit van dag tot dag meemaakte. Het
was een lange aaneenrijging van plechtige bijeenkomsten, lunches (om in de
stijl te blijven: dejeuners), ontvangsten en
diners. De bewoners van Geneve had den
zich uitermate ingespannen om te laten
zien, hoe zeer zij hun voormalige stadgenoot bewonderden. Men kon geen krant
opslaan, of er bleken artikelen in te staan,
die of met hem of met de feestelijkheden
rondom hem te maken hadden. In de
etalages van de boekenzaken en tal van
andere winkels stonden en lagen voorwerpen en illustraties, die met Calvijn te
maken hadden. Er waren versieringen in de
straten aangebracht. Niemand kon bij het
ervaren van de enorme aandacht voor hem
twijfelen aan Geneve's verlangen om haar
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Desondanks deden zich, vertelde Valeton,
enkele uitingen van boosheid over de
uitgebreide feestelijkheden rond Calvijn
voor. Er was door de associatie van Zwitserse vrijdenkers een betoging tegen de
hervormer georganiseerd bij het standbeeld van Voltaire in diens voormalige
woonplaats nabij Geneve, Ferney, en bij dat
van Servet in het eveneens naburige Annemasse. Er werden door de demonstranten
kransen gelegd en toespraken gehouden
om zo blijk te kunnen geven van hun
ergernis over de droeve staat van dienst ('Ie
triste merite') van Calvijn. 19 Dat Valeton zelf
ook gevoelig was voor de kritiek op Calvijn
blijkt uit zijn gang naar de gedenksteen
voor Michael Servet op de plaats, waar deze
in 1553 verbrand was, met de tekst van
Doumergue die het volstrekt foute hiervan
erkende. 'Heel eenvoudig en goed en waar',
oordeelde hij.20
De organisatoren van de Calvijnweek
waren zich er trouwens van bewust, schreef
Valeton voorts, dat zij er goed zouden doen
ook aan het verzet tegen Calvijn tijdens zijn
leven te herinneren. Zij had den daarom
een manifestatie georganiseerd in het kerkgebouw van de wijk, waar zijn tegenstanders, naar een van hun leiders Perrinisten
genoemd, woonden. In de kerk van SaintGervais vond zodoende de bijeenkomst
plaats die voorbereidde op een bezoek
aan de vestingmuur, waar een voorbereidings comite een monument ter ere van de
Reformatie wilde laten verrijzen." Valeton
vertelde over de plannen met het voorbehoud, dat er nog geen enkele zekerheid
over de uitvoering bestond. Kennelijk had
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hij er niet veel fiducie in, dat het langs
de Promenade des Bastions ontworpen,
honderd meter lange Monument de la
Reformation er ooit zou komen gezien de
enorme kosten die de afmetingen ervan
met zich brachten. De verwerkelijking hing
namelijk af van de binnenkomende giften.
'Hoe veel er reeds bij een is, is mij niet ter
oore gekomen, maar wei weet ik dat men
nog mijlen ver verwijderd is van hetgeen
er voor noodig is', merkte Valeton op." Hij
zou met zijn pessimisme ongelijk krijgen:
het werk aan het Monument de la Reformation begon en werd in 1917 succesvol
afgesloten.
Offici eel was Valeton alleen voor het
slotgedeelte
van de Calvijnfeesten
uitgenodigd, de dagen van donderdag 8 tot
zaterdag 10 juli, waarop de universiteit in
het middelpunt zou staan en de eredoctoraten uitgereikt werden." Maar de feestelijkheden vingen al op vrijdag 2 juli aan. De
dagen van vrijdag 2 tot zondag 4 juli waren
voorbehouden
aan de kerk en stonden
onder supervisie van de Compagnie des
Pasteurs. Maandag 5 juli was gereserveerd
voor het college dat in 1559 samen met
de academie werd gesticht. Op dinsdag
6 juli lag de organisatie in handen van
het voorbereidingscornite
van het monument. Woensdag de 7de juli tenslotte bood
ruimte voor activiteiten naar eigen keuze."
Valeton beyond zich al die tijd, van 2 tot 10
juli in Geneve. Hij verbleefniet in een hotel,
maar logeerde bij de predikant Ch. Martin.
Deze had ervoor gezorgd, dat Valeton ook
persoonlijke
uitnodigingen
voor de feestdagen welke aan die van de universiteit
voorafgingen ontvangen had."
De Calvijnfeesten
begonnen
op vrijdagavond
2 juli in de kathedraal
van
Saint-Pierre
met een lezing van Emile
Doumergue
over Calvijn als prediker.
Valeton was onmiddellijk
al zeer geimponeerd, toen hij onder zacht orgelspel
het halfdonkere kerkgebouw betrad. Hij
gebruikte voor de indruk die het interieur
en de muziek op hem maakten het woord
'overweldigend'.
Het gevoel iets buitengewoons mee te maken hield stand, toen
Doumergue het woord nam en 'met groote
levendigheid' zijn rede uitsprak." Valetons
bewondering voor 'den welsprekende,
in
en met Calvijn levenden', aan de universiteit van Montauban verbonden hoogleraar
ging hoog. Aan zijn echtgenote liet hij dat
ook weten: 'De rede zelf was superieur,
en aangrijpend;
voortreffelijk van vorm
en inhoud en goed voorgedragen.'
Stak
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er iets van afgunst in de informatie, dat
Doumergue in Amsterdam wei bij de hoogleraar aan de Vrije Universiteit, EL. Rutgers
logeerde?" Valeton maakte in elk geval van
de gelegenheid
gebruik om de Fransman
voor een lezing in Utrecht uit te nodigen."
Doumergue's
rede 'Calvin. Le predicateur de Geneve' werd gepubliceerd, zodat
het mogelijk is Valetons ervaringen enigszins te delen." Doumergue zette in met
een korte schets van Calvijns activiteiten,
gekoppeld aan de gebouwen in de directe
nabijheid. Vlak in de buurt stond het stadhuis, waar Calvijn zijn opvattingen tegen
allerlei bezwaren had moeten verdedigen
en tenslotte zegevierde. Eveneens op korte
afstand van de kerk was het Auditoire de la
Taconnerie gelegen, waar Calvijn colleges
gaf voor honderden studenten. Dichterbij
nog, in een ruimte bij de kloostergangkwam
hij samen met de leden van het Consistoire.
Dagelijks ontmoette
hij, lopend in de
omgeving, mannen als Nicolas Colladon,
Guillaume
Bude en anderen: 'straten,
huizen, stenen, deuren ( ... ) hebben Calvijn
zien voorbijgaan en terugkeren,
en weerkaatsen voor ons' zijn persoon. Daarna
probeerde Doumergue er zijn gehoor nog
even een idee van te geven, hoe Calvijn op
het gehoor in de Saint-Pierre overgekomen
moest zijn, wanneer hij daar preekte." Na
deze inleiding volgde dan het betoog over
de aard van de prediking van Calvijn en de
invloed die deze ermee uitoefende.

Auditoire de la Taconnerie, pal naast de
kathedraal van SaintPierre in Geneve. In
deze ruimte gafCalvljn
college aan honderden
studenten.
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Hoofdgebouw van de
academie die door
Calvijn in 1559 werd
opgericht en waar vele
Nederlandse theologen
onderricht kregen.

Calvijn en het calvinisme
De volgende dag, zaterdagmorgen 3 juli
woonde Valeton een plechtige zitting in
de Salle de la Reformation bij. Er waren
32 sprekers voor aangekondigd, waarvan
de vier laatsten, naar Valeton vertelt, door
gebrek aan tijd niet meer aan het woord
kwamen. Valeton bekende 'eerlijk' niet
steeds met grote aandacht geluisterd te
hebben." Tijdens deze bijeenkomst kregen
ook de vertegenwoordiger van de Waalse
gemeenten in Nederland, de Haagse predikant en hofprediker E. Bourlier, en de
afgevaardigde van de Remonstrantse Broederschap, de Leidse hoogleraar H.IJ. Groenewegen, gelegenheid iets te zeggen. Uit
de van hen gepubliceerde teksten blijkt dat
zij net als anderen een korte schets gaven
van de geschiedenis van de kerkelijke
gemeenschap, waartoe zijn behoorden,
en uitlegden, wat Calvijn en Geneve voor
hen en hun achterban belangrijk maakte.
Bourlier herinnerde era an dat Jean Taffin
en Franciscus Junius in Geneve gestudeerd
hadden. Groenewegen deed namens de
remonstranten hetzelfde door Jacobus
Arminius en Johannes Wtenbogaert als
alumni van Geneve op te voeren."
Een van de uitgevallen sprekers was een
oude bekende van Valeton, de lutherse
predikant G. Appia uit Parijs. Hij maakte
deze 's avonds mee tijdens een ontvangst
op het buiten van de heer en mevrouw
Perrot te Chambesy, Valeton bewaarde
herinneringen aan Appia, omdat hij 38 jaar
eerder voor deze inviel bij een kerkdienst
in het Parijse Diaconessenhuis en toen een
van zijn eerste preken in het Frans hield.
De Calvijnfeesten had den vrijwel constant
te kampen met slecht weer. Veelvuldig was
de overkant van het meer zelfs niet te zien.
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In Chambesy genoot het daar aanwezige
gezelschap van een mooie zomeravond."
Op zondag 4 juJi bezocht Valeton al om
8 uur 's morgens een avondmaalsviering
in de Saint-Pierre, waarin voorgangers
uit een groot aantal landen het brood en
de wijn uitdeelden. Degenen onder hen
die spraken deden dit in het Frans, Duits,
Engels, Italiaans en Hongaars. Het oecumenische element, de gedachte aan eenheid,
sprak hem sterk aan. Dat het avondmaal
lopend in plaats van zittend gevierd werd
beviel hem daarentegen duidelijk niet."
Om 10 uur woonde Valeton al weer een
volgende kerkdienst bij en wei in de kerk
van de Fusterie."
's Avonds begaf Valeton zich opnieuw
naar de Saint-Pierre, ditmaal om een
speciaal voor de gelegenheid vervaardigde
cantate aan te horen. De compositie was
gebaseerd op een tekst over de hervorming in Geneve. Valeton liet in zijn artikel
in Stemmen van Waarheid en Vrede op een
beleefde manier merken dat het muziekstuk hem teleurstelde: 'Over het geheel
scheen de uitvoering mij toe niet te kunnen
wedijveren met wat wij in dezen gewoon
zijn.' Ook de tekst die era an ten grondslag
lag kon hem niet bekoren: 'De woorden ( ... )
schenen mij toe aan niet meer dan matige
eischen te voldoen.P"
De Schola Genevensis 350 jaar
Toen Calvijn in 1559 de academie van
Geneve stichtte riep hij, geJijk gezegd, tegelijkertijd ook een college in het leven voor
voorbereidend onderwijs. Enige decennia
terug had Erasmus erover geklaagd dat
student en vaak veel te jong bij de universiteiten aankwamen en dientengevolgeveelal
de benodigde basiskennis misten. Humanistische onderwijsherzieners als Jean
Sturm hadden zich sindsdien beijverd om
in dit manco te voorzien. Calvijn was met
zijn college in hun voetspoor getreden." Uit
de eigen studententijd bewaarde hij uitstekende herinneringen aan het onderwijs van
Mathurin Cordier op het door hem te Parijs
bezochte College de la Marche. In zijn in
1550 verschenen, aan Cordier opgedragen
commentaar op de Brief aan de Thessalonicenzen zwaaide Calvijn diens aanpak grote
lof toe." Zoals hij in Theodorus Beza een
goede rector voor de nieuwe academie wist
te hebben verkregen, kon Calvijn Cordier
met een gerust hart de leiding van het
nieuwe college toevertrouwen.
Valeton legde in zijn artikel uit, waarom
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juist de aan het college gewijde maandag
5 juli voor de Geneefse burgerij het absolute hoogtepunt van de Calvijnfeesten was.
Volgens hem woonde er vrijwel niemand
van enige betekenis in Geneve, of hij had
daar een deel van zijn opleiding genoten.
Ook meisjes werden er sinds enige tijd
toegelaten, vertelde hij. Uit alle delen van de
wereld waren oud-Ieerlingen
naar Geneve
gereisd om de reunie van het college mee te
maken. Omdat het college sinds 1835 niet
meer als vroeger samen met de academie
onder een bestuur ressorteerde, beleefden
veel gasten van elders een rustige dag."
Hijzelf bezocht 's avonds een ontvangst
in het huis van de hoogleraar Bernard
Bouvier, dat hij nog kende uit het jaar 1871
to en hij in Geneve verbleef en menig uur in
het gezelschap van de vader van de huidige
bewoner, de hoogleraar August Bouvier
doorbracht."
Op donderdag 8 juli ging het programma
van de universiteit van start. De dag begon
met een plechtige bijeenkomst in de SaintPierre.
Om kwart voor negen had den
degenen, die aan het cortege hierheen
deelnamen, zich in en om het universiteitsgebouw verzameld. Het was uiteraard
de bedoeling dat de stoet een geordende
indruk maakte. Voorop, achter het vaandel
van de Geneefse universitelt,
liepen de
vertegenwoordigers
van de studentenverenigingen. Na hen kwamen de afvaardigingen van Zwitserse overheidslichamen
en andere instanties als de rechtbank en het
Consistoire. Dan volgden de rector en het
hooglerarencorps
van de universiteit van
Geneve met daarachter de genodigden van
elders, waaronder zowel de vertegenwoordigers van de universitaire instellingen en
geleerde genootschappen
als vanzelfsprekend degenen die een eredoctoraat zouden
krijgen. Helemaal aan het einde verzekerde
het protocol dan nog honderden studenten
van een plaats."
De optocht bood door de uiteenlopende ambtsgewaden
en decoraties
die
gedragen werden een ongewoon schouwspel. Valeton zelf en zijn coil ega H.E.J.G. du
Bois, die respectievelijk de letterkundige en
natuurkundige afdeling van de Koninklijke
Akademie
vertegenwoordigden
droegen
'eenvoudige zwarte toga's'. Maar, zo schreef
Valeton, een Portugees direct achter hen
had een 'hooge, blauwe, van beneden
tot boven met trillende franjes behangen
muts' op. Fransen in met palmtakken
versierde rokcostuums, Engelsen in rode
en witte toga's: hem viel heel wat niet-
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eenvoudig-zwarts
in het 00g.42 Einsteins
herinnering aan het verschil in verschijning tussen zichzelf en anderen in de stoet
was overeenkomstig.
Hij had alleen maar
een net pak naar Geneve meegenomen en
wilde daarom aanvankelijk niet meelopen.
Hij had zich laten overhalen om het toch
maar wei te do en en was zich bewust er
wei heel erg anders dan iedereen uit te zien
met nog een strooien hoed op zijn hoofd
ook." Valeton vertelde dat een in dichte
rijen opeengepakte
menigte toekeek. Het
regende verschrikkelijk:
'Jammer dat tal
van opgestoken parapluies het effect van
een en ander niet juist verhoogden.?"
Herdenken Calvijn als stichter
universiteit
In de Saint-Pierre
sprak onder meer de
rector magnificus
van de universiteit,
Robert Chodat de aanwezigen toe." Hij
zei, dat er in Geneve, voordat Calvijn op 5
juni 1559 de academie stichtte, nauwelijks
belangstelling voor wetenschap
bestond.
Calvijn introduceerde
de wetenschapsbeoefening.
Dankzij zijn systematische
aanleg paste hij de criteria hiervoor in de
eerste plaats succesvol toe op het eigen yak,
de theologie. Maar ook voor wetenschappelijke arbeid meer in het algemeen legde
hij de basis. In zijn Avertissement contre

l'astrologie dreef hij de spot met de astrologie vanuit de overtuiging, dat de loop van
de sterren aan onwrikbare natuurwetten
gebonden was. Met instemming haalde
Valeton de passage aan, waarin Chodat een
lijn trok van Calvijn naar Descartes. Een
eeuw na de oprichting van de academie
had Robert Chouet de filosofie van
Descartes, het cartesianisme ingang doen
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De eredoctoren en
andere genodigden
werden bij de Geneefse
Calvijnherdenking
van 1909 onthaald
op feestelijke diners.
Sommige gasten, zoals
Albert Einstein vroegen
zich af of dit wei in de
geest van Calvijn was.

Beeldhouwwerk uit
1561 boven de ingang
van het academiegebouw in Geneve, Hierin
is ook Geneefse zinspreuk 'Post tenebras
lux' (Na de duisternis
licht) verwerkt, die
door Valeton werd
aangehaald in zijn toespraak ter gelegenheid
van de verkrijging van
zijn eredoctoraat.

vinden. Daarmee, stelde Chodat, was 'het
wetenschappelijk Geneve' definitief van
de grond gekomen." Maar Calvijn had er
de geesten rijp voor gemaakt, doordat zijn
afwijzing van de vrije wil tot zelfverloochening en het besef van afhankelijkheid van
wetmatigheden leidde."
De bijeenkomst duurde ongeveer vijf
uur, want nadat de rector, de president van
de Zwitserse confederatie en nog een ander
offlciele spreker het woord gevoerd hadden,
kregen de gedelegeerden van elders gelegenheid een tekst met gelukwensen op een
tafel te deponeren. Zij mochten daarbij
ook kort iets zeggen. Valeton maakte van
die gelegenheid gebruik om de zinspreuk
van Geneve 'Post tenebras lux' (Na de duisternis licht) te koppelen aan die van zijn
Utrechtse universiteit 'Sol justitiae illustra
nos' (Zon van de gerechtigheid verlicht
ons)." In het aan het universitaire 'Iubile'
gewijde boek staan de in de Saint-Pierre
afgegeven teksten afgedrukt, gevolgd door
felicitaties die via de post binnen waren
gekomen. Interessant is het schrijven
van de Leidse universiteit. Hierin werden
namen opgesomd van de hoogleraren
uit Leidens beginperiode die in Geneve
gestudeerd hadden. Bonaventura Vulcanius, Justus Scaliger, Johannes Polyander,
Antonius Thysius, (. .. ): opmerkelijk inderdaad hoeveel kopstukken van de eerste
Noordnederlandse universiteit in Geneve
een stuk verleden had den liggen. De
Leidse brief herinnerde bovendien aan de
Geneefse studietijd van Philips van Marnix
van Sint Aldegonde.?
's Avonds vond er voor de gedelegeerden
van elders en de stafvan de universiteit een
groot diner plaats in de hotels National en
Metropole, aangeboden door de Conseil
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de l'Etat van het kanton Geneve, Valeton
woonde het diner in Hotel Metropole bij,
Einstein dat in Hotel National. In Einsteins
latere herinnering was het de meest copieuze maaltijd, die hij ooit meemaakte.
Aan de persoon naast hem, een man uit
een Geneefse patriciersfamilie, had hij
gevraagd wat Calvijn gedaan zou hebben,
als een dermate overdadig diner door
hem gesignaleerd was. De buurman
antwoordde dat hij het niet wist, waarop
Einstein zei: Calvijn zou 'een grote brandstapel opgericht en ons allen wegens deze
zondige braspartij verbrand hebben.' Zijn
buurman wisselde vanaf dit moment geen
woord meer met hem.P'Valeton was bij zijn
diner wat vroeger, tijdens de tafelspeeches,
vertrokken, omdat zijn gastheer, de predikant Martin op enige afstand van de stad
woonde. Hij liep daardoor het merendeel
van de toespraken mis: 'Of ik er veel aan
gemist heb, weet ik niet',"
Op vrijdag 9 juli vond dan de erepromotie plaats. De plechtigheid kreeg haar
be slag in de Victoria Hall, een concertzaal.
Op zondagen werd hier, wist Valeton, ook
wei gepreekt, maar hij kon zich levendig
het gevoel van een van de Geneefse predikanten voorstellen, voor wie het zwaar
vergulde plafond met allerlei wereldse
voorstellingen een hinderpaal zou zijn
om er in een kerkdienst voor te gaan.
Voor de erepromotie achtte hij de zaal
echter 'uiterst geschikt'. De cerernoniele
vormgeving van het geheel vond Valeton
begrijpelijkerwijs niet erg indrukwekkend.
De namen van degenen die eredoctoraat
ontvingen, werden door de decanen van de
faculteiten, waaraan het eerbewijs voor de
uitverkorenen verbonden was, opgelezen.
En dat was eigenlijk alles. Pas flink later in
Utrecht kreeg hij zijn bul van eredoctor via
de post onder ogen."
Een jubileumvierder
's Middags bezochtValeton een 'the' op het
landgoed van de heren De Saussure aan de
overkant van het meer. Deze ontvangst was,
schreef hij, de grootste die hij meemaakte,
een met wei 1500 gasten. Het natte weer
bedierf echter veel van de boottocht erheen
en het verblijf." Over de excursie die hij
twee dagen eerder naar de burcht Chillon
maakte en de ontvangst van de heer en
mevrouw Casimir de Candolle op de voorafgaande dag had hij wat de weersgesteldheid betreft trouwens evenmin veel vrolijks
mee kunnen delen."
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Bij het de feestgangers door Rector en
Senaat van de universiteit in de avonduren
aangeboden diner liet hij verstek gaan.
'Het moet een schitterend diner geweest
zijn', had hij naderhand verno men. Maar
het speet hem kennelijk niet daar afwezig
geweest te zijn, gezien wat hij er in het
Journal de Geneue over las en het daarbij

aansluitende commentaar van een vriend:
'Nous etions bourres de discours' (Wij
werden volgestopt met toespraken)." Zelf
bezocht hij die avond een 'volkssamenkornst' met zo'n 2600 bezoekers in de Salle
de la Reformation bij, die hem zo aansprak
dat hij er al helemaal aan het begin van zijn
verslag van de Calvijnfeesten over schreef.
Hij was zeer onder de indruk van wat de
sprekers hier over te betekenis van Calvijn
voor Geneve vertelden in het bijzijn van
onder meer tachtig vertegenwoordigers
van families die reeds in de tijd van Calvijn
het burgerrecht van de stad bezaten.v
Hoewel Valeton, naarmate de feestweek
vorderde, allengs vaker gepragrammeerde
evenementen liet schieten, maakte hij
er ook op de afsluitende zaterdag nog
weer het een en ander van mee. Hij bleef
opgewekt, al 'waren de regen en de doornatte straten allerhinderlijkst'," Na op
zondag 11 juli eindelijk een rustig aantal
uren achtereen doorgebracht te hebben,
nam hij op maandag de 12de, de trein om
de dag daarna weer in Utrecht terug te
zijn.?" Mocht de Nederlandse Hervormde
Kerk er dan voor hebben gekozen zich
geheel afzijdig van de feestelijkheden
rand Calvijns geboorte en de stichting van
de Geneefse universiteit te houden: een
hervormd Utrechts professor had anders
gereageerd.
Dr: EG.M. Broeyer (1937), eertijds hoofddocent kerkgeschiedenis bij de Universiteit Utrecht, is lid van het Belgisch-Nederlands Genootschap voor Wetenschaps- en
UniversiteitsgeschiedenislGewina;
email:
jbroeyer@wanadoo.nl
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[Charles BorgeaudJ, [ubile de 1909. Schola Genevensis. 1559. Pages d'histoire uniuersitaire reunies
it l'occasion dull/bile (Geneve 19082) 1-37 ('Calvin
fondateur de l'Acadernie de Geneve').
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en een genoegen. Eredoctoraten aan de Vrije Uniuersiteit sinds 1930 (Zoetermeer 2007) 12-13,27.
Actes du Iubile de 1909, Robert Chodat (ed.), (Ge-

TNK JG.11 (2008)

neve 1910) 87-93. In de voorafgaande dertigjaren
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long (red.), Vier eeuwen th.eologie in Utrecht. Bijdragen tot de geschiedenis van de theologische
faculteit aan de Uniuersiteit Utrecht (Zoeterrneer
2001) 199-208.
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de son temps (Lausanne 1901-1927), waren overigens in 1909 nog slechts drie delen verschenen.
27 ArchiefValeton,
Envelop 24, Calvijnfeesten Geneve 1909, Schrijven aan echtgenote, d.d. 3 juli 1909.
Vgl. opmerking over andere uitnodiging vanwege
VU: Valeton, 'De Calvijnfeesten', 935.
" Valeton, 'De Calvijnfeesten', 889.
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Luther en Calvijn volgens Oberman
W.J. van Asselt
Credo
p de drempel van het 'Calvijnjaar'
in 2009 is het goed en zinvol de
aandacht van onze lezers te bepalen bij een groot Nederlands kerkhistoricus
die he eft bijgedragen aan het 'deconstrueren' van veel gangbare 'wijsheid' en 'mytho logie' op het gebied van de reformatiegeschiedenis: Heiko Augstinus Oberman
(1930-2001).
Zijn credo luidde: 'de kunst
is het om informatie en interpretatie uit
elkaar te houden. Een historic us moet
voortdurend bedacht zijn op de vraag:
wordt hier de geschiedenis niet gemanipuleerd?'. Naar zijn mening is onze blik op de
Reformatie en de reformatoren nog aI eens
vertroebeld geraakt door wat wei 'confessionele geschiedschrijving' genoemd wordt.
Afhankelijk van iemands geloof - roomskatholiek, protestant of seculier - werd
de kerkgeschiedenis op een simplistische
manier ingedeeld in 'good guys' en 'bad
guys'. Veel kerkhistorici - ook Nederlandse
- maken het liefst overal heiden en boeven
van. Bij rooms-katholieke en seculiere historici staat Calvijn meestal in de toptien
van boeven die vele slachtoffers hebben
gemaakt. Conservatieve protestantse auteurs maken hem tot een heilige en willen
geen kwaad van hem weten. Tegen dit soort
praktijken verhief Oberman zijn krachtige
en gezaghebbende stem, die hem bij sommigen - ironisch genoeg - de bijnaam 'de
paus der kerkhistorici' bezorgde. Dat
neemt niet weg dat Oberman ongetwijfeld
behoorde tot de grootste kerkhistorici ter
wereld voor de late Middeleeuwen en de
Vroegmoderne tijd. Na zijn aanvankelijke
aandacht voor de ideeengeschiedenis (history of ideas), afficheerde hij zich later als
een voorstander van wat hij noemde 'the
social history of ideas'. Daarmee wilde hij
aangeven dat de beoefenaars van de intellectuele geschiedenis (inclusief de theologiegeschiedenis) hun horizon dienden te
verbreden door ook nadrukkelijk aandacht
te schenken aan de werkelijkheid waarin
ideeen zijn ingebed: sociale, psychologische, economische en culturele realiteiten.
Oberman werd in 1930 te Utrecht geboren
als zoon van een predikant. Tijdens de
oorlog bood het gezin Oberman veelvuldig
onderdak aan joden die op weg waren naar
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een onderduikadres. Een ervaring die hem
zijn levenslang is bijgebleven. Hij studeerde
in Utrecht, waar hij in 1957 cum laude
promoveerde. Daarna doceerde hij achtereenvolgens aan Harvard University en aan
de universiteit van Tiibingen, waar hij het
Instituut voor de Late Middeleeuwen en
de Reformatie opzette. In 1984 vertrok hij
naar Noord-Amerika om te doceren aan
de universiteit van Arizona. Hij overleed
op 22 april 2001 in Tuscon, Arizona. Op
donderdag 24 mei (Hemelvaartsdag) werd
afscheid van hem genomen in de Ned.
Hervormde Kerk te Holten (Overijssel), de
plaats waar hij zo gaarne vertoefde tijdens
zijn verblijf in Nederland De urnbijzetting
yond plaats op vrijdag 25 mei in familiekring, eveneens te Holten.
Continui"teit
Inzijn vele publicaties benadrukte 0 berman
voortdurend de continurteit tussen de
late Middeleeuwen en de Reformatie. Hij
schreef vele boeken en artikelen over het
tijdvak 1300-1700, waarvan hij - niet onbestreden - meende dat het hier inderdaad
om een tijdvak ging. Zijn beroemde boek
The Harvest of Medieval Theology (1963) en
het Handbook of European History 14001600 (1995) waarvan hij een van de redacteuren was, illustreren deze visie Natuurlijk zag hij ook breukvlakken. Zo doorbrak
de Reformatie de eenheidscultuur van de
Middeleeuwen, maar, zo merkte hij op,
juist daarmee gaf de Reformatie concrete
contouren aan de reeds in de veertiende
eeuw beginnende scheiding tussen geloof
en wetenschap, kerk en staat. Daarom
moest naar het oordeel van Oberman de
gangbare periodiseringvan de kerkgeschiedenis (Vroegekerk - Middeleeuwen - Reformatie - Moderne tijd) drastisch worden
herzien. De Reformatie begon niet in 1517
maar was onderdeel van een lange geschiedenis die veel eerder was begonnen. Ook
Luther en Calvijn konden naar zijn oordeel
aileen begrepen worden als zij geplaatst
werden in een (laat)middeleeuwse context.
Luthers theologie blijft volgens Oberman
een gesloten boek zonder kennis van
het laat-middeleeuwse nominalisme van
Gabriel Biel en Calvijn kan niet begrepen
worden zonder kennis van de theologie van
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Johannes Duns Scotus. Bestudering van
deze middeleeuwse 'bronnen' ('sources')
is volgens Oberman echter niet meer dan
een hulpmiddel Cresource') of een soort
hermeneutisch gereedschap ('a listening
device') dat altijd ad hoc en van geval tot
geval gehanteerd moet worden. Het gaat
niet om een reconstrueren van een soort
middeleeuwse 'genealogie' van de hervormers, maar om het traceren van continuiteit of discontinurteit met hun middeleeuwse voorgangers. Wie Luther en Calvijn
leest ontdekt namelijk telkens opnieuw dat
een verwijzing naar middeleeuwse achtergronden beslist noodzakelijk is wi! men een
helder zicht krijgen op moeilijke passages
of complexe kwesties in hun werk.
Luther

De eerste keer dat ik persoonlijk met
Oberman kennismaakte was tijdens een
sprankelend betoog voor studenten en
predikanten in Utrecht dat hij hield na de
publicatie van zijn boek Luther, Mensch
zwischen Gott und Teufel (1981), waarvan
ook vertalingen in het Italiaans, Spaans en
Engels en Nederlands (1988) verschenen.
In dit boek zette hij een volkomen ander
beeld van Luther neer dan ik uit de traditionele literatuur over deze reformator
kende. Luther werd voor mij een mens
van vlees en bloed. Oberman plaatste
hem in het kloosterleven dat vaak grofrealistisch was. Zo meende hij uit docu-
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men ten te kunnen aanwijzen dat Luther
veel problemen had met zijn stoelgang,
die hij vanwege een pijnlijke plek aan
zijn anus dagenlang probeerde tegen te
houden. Op een gegeven moment lukte dat
niet meer: Luther kwam onder het bloed
en in de stank zitten te zitten met vreselijke pijn. Daar ligt de oorsprong van wat
Oberman de cloaca-taal (pies- en poeptaal) noemde die Luther later veelvuldig
in zijn geschriften hanteerde. Daarmee
verwoordde hij het middeleeuwse geloof
dat de duivel in uitwerpselen zat. Monniken
kregen daarom maar tien minuten tijd om
naar de WC te gaan ten einde niet te lang
aan de duivel bloot te hoeven staan. Tegelijkertijd meende Luther dat waar de echte
christen is, de duivel ook altijd present is.
Wanneer hij in de winter van 1513114 aan
zijn commentaar op de Psalmen werkt, ziet
hij bewegende houtblokken in de kachel en
denkt met de duivel van doen te hebben.
Hij was gerustgesteld en ging in vrede
slap en: alleen een kind van God he eft last
van de duivel, omdat deze daarmee nolens
volens betuigt dat het evangelie bij een
mens is aangekomen. Daarom noemde
Luther de duivel doctor consolatorius, de
meester- trooster!
Dit geloof in de realiteit van de duivel en
de vaste overtuiging te leven in de eindtijd stonden bij Luther centraal. Hij was
er diep van overtuigd dat de wereld snel
zou vergaan; de lucht was al bedorven, en
de vissen dreven al ondersteboven in het
water. Oberman maakte je duidelijk dat je
van Luther pas echt iets begreep wanneer
je die apocaJyptische context waarin Luther
leefde en theologiseerde. Helaas hebben
wij daarvan nauwelijks enig begrip meer.
De Verlichting in Europa, aldus Oberman,
heeft zich van de apocalyptiek ontdaan
en de christelijke eschatologie is daardoor
leeg geworden. De historicus moet met zijn
onderzoek als het ware gaten schieten in de
grote muur die de Verlichting heeft opgetrokken. Zo aileen kun je binnendringen
in het wereldbeeld en de belevingswereld
van de reformator. We moeten tijdgenoot
van Luther worden en proberen hem als
het ware 'na te voelen'. Het is echter niet
eenvoudig om echt te begrijpen hoe de
wereld er vroeger uitzag. Oberman sprak
van een ravijn dat al gaapt tussen ons
levensgevoel en dat van onze ouders, laat
staan dat van onze verre voorouders. Maar
een goede historicus treedt op als de 'laatste
advocaat van de doden'. Hij moet de doden
hun stem teruggeven en hen beschermen
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tegen degenen die abortus op het veri eden
proberen te pIe gen.
Calvijn
Terwijl Luther nog geheel geworteld was in
de middeleeuwse cultuur en daarom alleen
al thuishoort in de middeleeuwen,
stond
Calvijn naar het oordeel van Oberman
al met een been in de Renaissance. Zijn

bewaren tegen het bestaande onderzoek
van Calvijn bracht hij aldus onder woorden:
'het is jammer dat Calvijn in handen
van zijn vrienden is gevallen'. Daarmee
bedoelde hij dat er in het bestaande Calvijn
onderzoek vaak een kritische distantie
ontbrak. Men reduceerde de reformator
tot iemand waarmee de eigen dogmatische
positie gelegitimeerd kon worden. Hij werd
meer gezien als een 'denker' dan als een
persoon van vlees en bloed, die in beslissende fasen van zijn ontwikkeling niet
aileen reageerde op het denken van zijn
tijd, maar ook en in het bijzonder op religieuze behoeften en politieke uitdagingen,
op persoonlijke ontmoetingen en sociale
contacten. Daarom volgde Oberman in zijn
publicaties over Calvijn dezelfde methode
als bij zijn Luther onderzoek. In de Erfenis
van Calvijn. Grootheid en grenzen (1988) en
in zijn Initia Calvini: The Matrix of Calvin's
Reformation (1994) besteedde hij uitvoerig
aandacht aan de sociale en politieke situatie van Calvijn en zijn levensbeschouwing. Ook hier gold dat men om Calvijn te
begrijpen zich eerst moest onderdompelen
in de primaire bronnen. Een historicus
moet bijvoorbeeld een sensitiviteit ontwikkelen om het prachtige Latijn en Frans dat
Calvijn schreefte proeven en op te snuiven.
Bovendien maakte hij duidelijk dat Calvijn
in zijn historische context geplaatst moest
worden voordat je aan de bestudering van
zijn theologie begon. Ie moest je eerst op
zoek naar de historische Calvijn. Verdiep
je eerst maar eens in de perikelen rond
zijn opvoeding in Noyon, in zijn studie aan
het College de La Marche en het College
Montaigu in het zestiende-eeuwse Parijs
en het harde leven in deze instituten.
Oberman leerde je ook vragen te stellen.
Ik no em slechts enkele voorbeelden.
Waarom koos Calvijn voor een rechtenstu die in achtereenvolgens in Orleans
en Bourges? Wie waren zijn leermeesters
daar en wat was hun invloed op hem? Wat
behelsde zijn vlucht naar BazeL en wat was
zijn relatie met Bucer in Straatsburg en in
Geneve met Farel? Waarom besloot hij te
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trouwen met Idelette de Bure, weduwe van
een anabaptist? Wat bedoelde Calvijn toen
hij in een unieke autobiografische passage
(voorwoord van zijn commentaar op de
Psalmen) zijn bekering beschreef als een
conversio subita? Betekende het adjectief
subita 'binnen een kort tijdsbestek' of betekende het 'plotseling' in de zin van 'geheel
onverwacht'? Wie dit soort vragen onbeantwoord liet, liep grote kans een Calvijn
naar eigen beeld en gelijkenis te schepp en.
Daarom was hij ook enthousiast over het
boek van William Bouwsma, getiteld John
Calvin: A Sixteenth Century Portrait dat in
1988 verscheen. Ook al verschilde hij op
een aantal punten met Bouwsma, toch
waardeerde hij de poging van deze historicus om Calvijn in de eigen historische
context te plaatsen.
Oberman maakte tevens duidelijk dat je
om Calvijns belevingswereld te begrijpen
minimaal twee sleutelteksten van hem
gelezen moet hebben: zijn Antwoord aan
Sadoleto (1539) en het voorwoord op zijn
Commentaar op de Psalmen (1552). Bovendien: als je de intentie van zijn hoofdwerk
de Institutie (1559) wilt vatten, dan moet
je dit monumentale werk lezen door de
bril van boek 4 dat handelt over de kerk
en de sacramenten. En de beste introductie op boek 4 van de Institutie is weer
zijn brief aan kardinaal Sadoleto, waarin
hij punt voor punt de rivaliserende visie
van de katholieke kerk bestreed. Calvijns
grote hartstocht voor de kerk van Christus
vormde volgens Oberman het hart van de
reformatie in Geneve. AIleen door deze
sleutelteksten woord voor woord te bestuderen wordt het de lezer duidelijk waarom
Calvijn meende dat de reformatie, zoals
hij die voorstond, niet in strijd was met de
kerk der eeuwen, maar juist de kerk in haar
katholieke gestalte presenteerde.
Reformatie van de Refugles
Van Oberman heb ik ook geleerd dat het
onjuist is om te spreken over de Reformatie.
Dat is veel te monolithisch gedacht, Rekening houdend met de sociale en politieke
factoren onderscheidde hij drie vormen
of fasen. Na de reformatie van Luther, die
uitging van het klooster en de academie
(Wittenberg) en zich richtte op het territorium en het rijk der Duitse vorsten, volgde
in een tweede fase de stadsreformatie,
die in Straatsburg, Zurich, Neurenberg en
in vele andere steden gestalte kreeg. Dat
was volgens Oberman de periode toen de
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Calvijn op zijn
sterfbed. Negentiendeeeuws schilderij in het
reformatiemuseum in

Geneve

aileen verstaan worden vanuit de context
van ballingschap. Voortdurende hamerde
hij erop dat de gedachte van Gods verkiezing bij Calvijn niet functioneerde als
een abstract schema, bedacht achter zijn
schrijftafel, maar het karakter had van
zoiets als een persoonsbewijs of 'paspoort
voor mens en zonder verblijfsvergunning.'
Calvijns opmerkingen over de verkiezingsleer waren bestemd voor sociaal en politiek
ontwortelde mensen en verleenden aan
deze opgejaagde en verstrooide vluchtelingen een eigen en uitgesproken identiteit. Zij kregen van Calvijn te horen dat ze,
afgesneden van huis en haard, toch ergens
bij hoorden, namelijk bij God. Calvijn
speculeerde in zijn verkiezingsleer niet
vrijblijvend over het eeuwig wei en wee
stad het 'laboratorium' werd voor de door- van miljarden aardbewoners, bestaande
uit enkele uitverkorenen en een zeer groot
denking en toe passing van de religieuze,
sociale en politieke consequenties van de aantal verworpenen. Integendeel. Door
reformatie 'binnen de muren.' De derde middel van deze verkiezingsleer verleende
fase zette in teen, na de nederlaag van de Calvijn opgejaagde mens en een identiteit
protestantse vorsten in 1548 en 1549, de en wees hij hun een plaats aan in de kerk
steden die hun poorten voor de Reformatie van alle eeuwen. Zijn verkiezingsleer was
daarom zoiets als 'bevrijdingstheologie.'
geopend hadden, met geweld gerekathoIn feite kan alles wat Calvijn geschreven
liseerd werden. De protestantse burgers
moesten zich aanpassen of vluchten. Dat heeft volgens Oberman tot het genre van
is volgens Oberman de 'Reformatie van de 'verzetsliteratuur' gerekend worden. Op
een congres over Calvijn hoorde ik hem
Refugies.' Calvijn hoort volgens Oberman
in de overgang tussen de tweede en de eens tegen een Duitse kerkhistoricus (l),
die het volstrekt one ens was met deze
derde reformatie thuis. Zelf als vluchteinterpretatie, uitroepen dat alleen mens en
ling en allochtoon in Geneve terechtgekomen is hij in zijn pastoraat, onderwijs en die ervaren hebben wat een 'bezettende
correspondentie steeds meer tot de leider macht' is, iets van Calvijns intenties kunnen
van deze derde reformatie geworden. We begrijpen.
Dat de verkiezingsleer later als een soort
mogen bovendien niet vergeten dat Calvijn
nog geen dertig jaar oud was, to en het voor fatalistische grauwsluier over veel calvinisten - vooral in Nederland - hing, is
hem onmogelijk werd om in zijn vaderland
volgens Oberman op geen enkele manier
Frankrijk te blijven. Hij is er nooit teruggekeerd. Toen de vervolgingen van de protes- te wijten aan Calvijn zelf. In de zeventiende
was er sprake van een andere context.
tantse Fransenlosbarstten en vluchtelingen
Verkiezing werd niet meer verstaan vanuit
buiten Frankrijk een toevlucht zochten,
werd hij voor de volgende dertig jaar van de context van vervolging en vluchtelingzijn leven een krachtige stem, die vanuit schap. Zij ging nu anders functioneren en
werd voer voor 'gesettelde' beroepstheBazel, Straatsburg en Geneve, de steden
ologen, warm genesteld in de bestaande
waar hij achtereenvolgens als 'allochtoon'
verbleef, de Fransen opriep tot verzet tegen orde. Men sprak over Gods verkiezing alsof
men de beschikking had over 'afluisterapde heersende machten.
paratuur' waarmee men meende in staat te
zijn om tot in Gods eeuwige raad door te
Calvijn en de verkiezing
dringen en te kunnen vasts tell en wie wei of
In dit kader he eft Oberman ook met niet bij Gods kinderen behoorde. Wat door
nadruk erop gewezen hoe deze situatie
Calvijn bedoeld was als een dikke streep
van vreemdelingschap en ballingschap een onder Gods trouw werd nu een alle heilszekerheid ondermijnende factor. Aldus werd
belangrijke stempel op Calvijns theologie
heeft gezet. Dat geldt met name voor zijn de verkiezingsleer meer een stok om te
opvatting van Gods eeuwige verkiezing.
slaan dan een staf om te gaan. Geen vrienDie kan naar het oordeel van Oberman delijk licht meer dat als een trouwe wacht
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mensen bij de hand neemt in benauwde
tijden en hen door de donkere geschiedenis
leidt. Een opvatting van de verkiezing los
van de context van 'blood and tears' heeft
daarom voor Oberman iets 'ongepasts'.
Natuurlijk valt er wei het een en ander
af te dingen op deze visie. Calvijn heeft de
verkiezingsleer niet uitgevonden. De Bijbel
spreekt erover. Augustinus en vele middeleeuwse theologen zoals Thomas en Duns
Scotus, kenden de notie ook en deden er
andere dingen mee. Dat laat ik nu rusten.
Ik volsta met de opmerking dat Oberman
zeker een punt heeft wanneer hij opmerkt
dat Calvijns accentuering van de verkiezing
uit nood is geboren en daarom een specifieke context veronderstelt. Die context is
van groot belang voor een faire beoordeling
van Calvijn en impliceert een stevige kritiek
op elke ongenuanceerde
identificatie van
Calvijn en hetcalvinisme. In ditopzichtrekent
Oberman inderdaad af met allerlei cliches
die in de loop der tijden - ook nu nog in dit
tijdschrift - over Calvijn en het calvinisme
geventileerd zijn. Misschien is het verstandig
om ons beeld van Calvijn op deze punten
te corrigeren. Calvijn was is in ieder geval
geen koele observator, geen onbedreigde
studeerkarnergeleerde,
geen verschrikkelijke
tiran die vele slachtoffers maakte, nog erger
dan Lenin of Stalin (zo Stefan Zweig), maar
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een zeer betrokken mens, levend in een
uiterst angstige en verwarrende periode
van de Europese geschiedenis.
Hij was
een onvermoeibare
en gedreven pastor
die zijn medevluchtelingen
- vergelijkbaar
met de huidige asielzoekers - met raad en
daad bijstond. Ook met gebeden. Een van
deze gebeden heeft Oberman opgetekend
ter illustratie van Calvijns geloof dat Gods
trouw alle angst overwint:

Daar Gij ons nergens elders rust toezegt
dan in uw hemels koninkrijk.
zo help ons, almachtige God,
dat wij op onze pelgrimstocht op aarde
erin bewilligen,
geen blijvende stad te hebben
en voortgejaagd te worden,
en U desondanks
met een stille geest aanroepen.
Gij hebt voor ons veel strijd weggelegd,
om ons te oefenen en te beproeven.
Geef ons dan dat wij in deze strijd standhouden en volharden,
totdat wij eindelijk tot die rust komen,
die voor ons verworven is.
WI van Asselt (1946) is docent kerkgeschiedenis Universiteit Utrecht en professor
Historische Theologie aan de Evangelische
Theologische Faculteit, Leuuen-Heuerlee,
Belgie. Email: WIvanAsselt@uu.nl
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De VNK in de Noordoostpolder:
Een kolonisatieproject op confessionele
grondslag

o:

J.Y.H.A. Jacobs

11 oktober 2008vond in het Nieuw
Land Erfgoedcentrum te Lelystad de
Twintigste Dag van de Nederlandse
Kerkgeschiedenis plaats. De organisatoren
hadden voor een gevarieerd programma
gezorgd, waarin de geschiedenis van de
Noordoostpolder centraal stond.' Er was een
gedegen inleiding over de bevolkingspolitiek die na de drooglegging vanaf 1936 door
de 'Directie van de Wieringermeer' (later:
de Noordoostpolderwerken) op het nieuwe
land werd toegepast. Vertoond werd een deel
van de film Een nieuui dorp op nieuio land
over de totstandkoming van het polderdorp
Nagele, die in 1960 werd gemaakt door Louis
van Gasteren. En er was een interview met
Dominicus Ketelaar, die vanaf eind jaren
zestig lange tijd pastoor was te Emmeloord,
en met BJan Aalbers, die van maart 1954 tot
september 1958 de gereformeerde gemeente
in Bant bediende. Hun herinneringen vormden de overgang naar de directe aanleiding
van deze dag: de presentatie van de bundel
'Een machtig arbeidsueld; De opboutu van
het kerkelijk Leven in de Noordoostpolder?
"Daar op de bodem van de zee viel inderdaad iets op te bouwen, ook in kerkelijk opzicht", merkte dominee Aalbers tijdens het
interview op. "Ik had ook niet het idee dat
ik in Bant stond, ik stond in de Polder." Over
die Polder gaan deze beschouwingen. Ze zijn
voor een deel ontleend aan een kritische lezing van 'Een machtig arbeidsueld', maar ook
aan andere literatuur alsmede aan mondeling verkregen informatie.' Vier aspecten komen aan de orde: het kolonisatieproject als
een confessioneel, want verzuild gebeuren;
de fasering van dat project; de lotgevallen of
'kleine geschiedenis' van een pionier als een
concretisering van dat project; en de relatie
tussen pionierschap en identiteit.
Kolonisatieproject als confessioneel
gebeuren
In de uitnodiging die ten behoeve van de
Twintigste Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis werd rondgestuurd, wordt in
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enkele rake zinnen aangegeven welk doel
de samenstellers van het boek 'Een machtig
arbeidsueld'. De opbouio van het kerkelijk
Leven in de Noordoostpolder voor ogen
hebben gehad. Zij formuleerden daartoe
vier vragen. Die luiden achtereenvolgens:
"Hoe zijn mens en in de polder de uitdaging van de opbouw van een kerkelijk leven
vanuit het niets aangegaan? Waar haalden
zij de motivatie vandaan om zieh naast
de opbouw van een eigen bedrijf 66k nog
eens te wijden aan de stiehting van kerken,
scholen en tal van andere instellingen
op levensbeschouwelijke grondslag? Wat
kunnen wij achteraf zeggen over de bijzondere peri ode van opbouw van het kerkelijk
leven in een nieuwe polder? En wat is er
van al die idealen terecht gekomen?"
De twee eerste vragen hebben betrekking op reconstructie: wat is er gebeurd
en vanuit welke motivatie geschiedde dat?
De twee laatste op evaluatie: hoe moet
dit gebeuren mi, anna 2008 gewaardeerd
worden? De auteurs van de in totaal tien
bijdragen aan 'Een machtig arbeidsueld'
hebben deze vragen inderdaad als een
soort riehtsnoer gehanteerd. Dat geeft de
bundel samenhang. Gezien de gekozen
opzet worden de vragen per confessie
beantwoord: achtereenvolgens passeren
de hervormden, de rooms-katholieken, de
gereformeerden en de gereformeerden vrijgemaakt de revue. Aan elk van deze kerkverbanden wordt een hoofdstuk gewijd. De
gereformeerden krijgen er zelfs twee. Het
nadeel van deze aanpak is dat daardoor
een vergelijkend of comparatief perspectief eigenlijk niet zoveel aandacht krijgt.
Overeenkomsten en verschillen tussen de
verschillende confessies komen beter uit
de verfin de drie meer thematische hoofdstukken. Die zijn achtereenvolgens gewijd
aan de culturele en godsdienstige verzorging in de arbeiderskampen, het onderwijs
en de opbouwvan de land- en tuinbouworganisaties. In deze bijdragen wordt sterker
dan in de 'kerkelijke' verhalen ziehtbaar
hoezeer in de Polder geworsteld is met de
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vraag: Moeten wij bij de ontwikkeling van
deze nieuwe - agrarische - samenleving
eigen (en dus confessioneel gescheiden)
wegen bewandelen of is het dienstiger gezamenlijke of gemeenschappelijke
wegen uit
te zetten?
De auteurs poneren, de een stelliger dan
de ander, dat de visie van de gescheiden
wegen het heeft gewonnen. Zij tonen dit
ookheel overtuigend aan. Maar dat die visie
de overhand he eft gekregen, is misschien
toch niet zo heel vanzelfsprekend.
Smits en
Van der Woude schrijven op p. 188 (het gaat
dan over de vorming van landbouworganisaties): "Toch was voor een belangrijk deel
van de pioniers de verzuildheid ver weg en
uit de tijd." Hoezeer uit de tijd blijkt uit een
overigens niet door hen genoemd plan van
een aantal pioniers in de voorzomer van
1945 om te komen tot een boven- of interconfessionele
standsorganisatie.
Daartoe
werd een bijeenkomst belegd waar enkele
honderden
pioniers
op afkwamen. Het
waren echter de gevestigde landbouworganisaties op het oude land: de Aartsdiocesane RK. Boeren - en Tuindersbond (ABTB),
de Christelijke Boeren- en Tuindersbond
(CBTB)
en de Overijsselse
Landbouwmaatschappij (OLM) die daar tezamen een
stokje voor staken met als gevolg dat elke
organisatie op 4 augustus 1945 in de Polder
een eigen afdeling kreeg." Ook zou men op
grond van de oprichting van de confessieoverstijgende
'Culturele
Commissie'
in het voorjaar van 1937 en de oprichting
van de zogenoemde
'Contactcommissie'
van de drie grote kerkgenootschappen
in
september 1941 (Van Woensel schrijft hierover) hebben mogen verwachten, dat de
speelruimte voor een gemeenschappelijk
optrekken
van de verschillende
confessionele groepen zeker aanvankelijk groter
is geweest dan men zich later he eft gerealiseerd. Tegelijkertijd vond ik het een veeg
teken te moeten constateren dat de katholieke vertegenwoordiger
in de Culturele
Commissie een ander was dan die in de
Contactcommissie.
Bij de eerstgenoemde
commissie ging het om de enigszins vrijgevochten pater dominicaan Franciscus
Sassen, aalmoezenier bij de Werkverschaffing in Noordoostnederland'':
bij de tweede
om de gezagsgetrouwe wereldheer Thomas
van Dijk, bouwpastoor van de Noordoostpolder. Waar Sassen
miss chien eerder
een representant was van een meer open
katholicisme, wilde Van Dijk uit angst voor
een dreigende ontkerkelijking
de katholieke gelederen gesloten houden. En dat
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is, in elk geval op iets langere termijn ook
gelukt. De eenheid in de Polder werd een
eenheid in - confessionele - verscheidenheid en zelfs verdeeldheid. Daarin week die
Polder overigens in niets af van de situatie
op het oude land, waar in de eerste jaren na
1945 (maatschappelijk
en politiek) herstel
en wederopbouw
het ook wonnen van
doorbraak en vernieuwing.
Fasering van het kolonisatieproject
'Een machtig arbeidsveld' begint
met een hoofdstuk over de oerfase van
de Noordoostpolder: de inpoldering of
drooglegging vanaf 1936,heb ik in de opzet
van het boek toch een hoofdstuk gemist.
Daarin had bij wijze van introductie een
globaal overzicht gegeven kunnen worden
van de totstandkoming van de materieeleconomische en sociaal-culturele infrastructuurvan die polder vanaf 29 april 1936
(de datum van de eerste aanbesteding ten
behoeve van de drooglegging) tot de stichting van de gemeente Noordoostpolder op
1 juli 1962. Die jaartallen hadden dan ook
in de ondertitel bij het hele boek kunnen
figureren. Daarmee had den de verschillende auteurs tevens een soort houvast in
de tijd gehad. Nu eindigen de verschillende
hoofdstukken op heel verschillende tijdstippen, waardoor de lezer ook zelf nauwelijks aan een vergelijking toekomt.
Zo'n algemeen achtergrondverhaal had
uit drie, eventueel vier onderdelen kunnen
bestaan. Binnen de periode 1936-1962
kunnen namelijk drie fases worden onderscheiden, zij het dat die elkaar enigszins
overlappen. Dat is allereerst de fase van
inpoldering of drooglegging met daarin
de bouw van dijken, sluizen en gemalen
(april 1936 - september 1942). Daarna
begon de eerste fase van kolonisatie of
ontginning vanuit de arbeiderskampen
(mei/september 1941 - december 1947).7
December 1947 vormde overigens geen
echte afsluiting van deze fase, omdat pas
in 1958 de 'dienst Kampbeheer' vanuit
Marknesse werd verplaatst naar Kampen,
terwijl het nog tot 3 juli 1965 duurde
alvorens het laatste arbeiderskamp in
Emmeloord-Oost werd gesloten. Desondanks vormt december 1947 een duidelijke cesuur, omdat dan de tweede fase
van de kolonisatie begint met de eerste
uitgifte van (pacht)bedrijven en de bouw
van de tien in de nieuwe polder geplande
dorpen ( december 1947 - juli 1962). In de
verschillende bijdragen wordt deze fase-
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korte schets van de lotgevallen van zomaar
een pionier: Jan Aarnink (1917-1988) uit
het Overijsselse Averlo, een buurtschap
bij Schalkhaar dat toen tot de gemeente
Diepenveen behoorde.'? Zijn wederwaardigheden in de Polder zijn significant voor
die van een groot aantal collega-pioniers.
Ze worden hier afgezet tegen het meer
algemene verhaal van de vorige paragraaf.
Jan Aarnink was de oudste uit een katholiek boerengezin dat tien kinderen telde:
zeven jongens en drie meisjes. Zijn vader,
Antoon Aarnink had een middelgroot melkveebedrijf. Omdat lan voorzag dat hij weinig
kans maakte het bedrijf van zijn vader ooit
te kunnen overnemen, besloot hij zijn heil
elders te zoeken. Datzelfde zouden trouwens ook vijf van zijn jongere broers doen.
Vier van hen emigreerden in de eerste helft
van de jaren vijftig naar Frankrijk met de
bedoeling daar een boerenbedrijf op te
zetten; een zou in diezelfde jaren vijftig
ook naar de Noordoostpolder verhuizen.
Vanuit de plaatselijke afdeling van de ABTB
werd Jan al in de zomer van 1941 gewezen
op de mogelijkheid te solliciteren naar
een baan bij de ontginning en inrichting
van de toen nog niet geheel drooggevallen
Noordoostpolder. Dat zou er op termijn toe
kunnen leiden dat hij daar een boerderij
kreeg. Op het kantoor van de Directie van de
Wieringermeer in Zwolle kreeg hij te horen
dat hij als 'greppelaar' in de nieuwe polder
aan de slag kon en na gebleken geschiktheid
als voorwerker of ploegbaas zou worden
opgeleid. Hij besloot het erop te wagen en
vertrok enkele weken later vanuit Averlo per
fiets richting het nieuwe land. Hij zocht en
vond eerst een kosthuis in de Groenestraat
in Blokzijl op de grens van de polder en het
'Kleine geschiedenis' van een pionier
oude land. Van daaruit trok hij elke dag de
polder in om in een ploeg van tien man
'Grote geschiedenissen' waarin institutiogreppels te graven. Wat later verhuisde hij
nele ontwikkelingen en organisatorische
naar een arbeiderskamp, eerst in Kuinre en
processen min of meer gestructureerd en vervolgens op Schokland." Hij was inmidgefaseerd beschreven worden, gaan vaak dels ploegbaas geworden, hetgeen betepas leven wanneer zij verbonden worden kende dat hij nu lei ding gaf aan een veermet de 'kleine geschiedenis' van individuele tigtal ontginners. Onduidelijkis ofhij tijdens
mensen. Dat geldt ook voor het verhaal van de razzias die in augustus en november
de opbouw van de Noordoostpolder zoals
1944 in de Polder plaatsvonden (de bezetter
dat in 'Ben machtig arbeidsueld' gepresenhad mankracht nodig voor tewerkstelling in
teerd wordt. Want hoewel dit boek een de Duitse fabrieken) is kunnen ontko men
omvangrijk register met persoonsnamen
en ondergedoken 6f dat hij werd opgepakt,
bevat, blijven de individuele boerenmaar op grond van een onmisbaarheidverzonen, landarbeiders en grondwerkers die klaring van de kant van de Directie weer
de Polder 'gemaakt' hebben toch ietwat is vrijgelaten. Hij is in elk geval nooit naar
in de schaduw staan.? Van een wisselwer- Duitsland weggevoerd.
king tussen structuur en persoon is eigenIn mei 1946, - hij was toen juist getrouwd lijk geen sprake. Daarom de nu volgende werd Jan bedrijfsboer of landbouwkundig

ring ook wei min of meer zichtbaar. Maar
consequenter dan nu gebeurt, had bij de
kerkopbouw
met deze meer algemene
ontwikkelingsgang
rekening
gehouden
kunnen worden."
Beide hebben
elkaar
namelijk over en weer bemvloed. Daarbij
fungeerde het eerder vermelde, maar niet
onomstreden
confessionaliteitsprincipe,
men zou ook kunnen zeggen het voorgehouden ideaal van het zuilconcept als de
verbindende schake!. Dit had ten aanzien
van het katholieke volksdeel in de Polder
goed geillustreerd kunnen worden aan de
hand van de titels (en inhoud) van de inleidingen op de Katholiekendagen
die vanaf
1946 elk jaar op 15 augustus zijn gehouden.
Het is jammer dat Muller (die de katholieke geschiedenis beschrijft) hieraan niet
meer aandacht heeft geschonken, omdat
deze Katholiekendagen
een sterk stempel
hebben gedrukt op de vorming van een
eigen, katholieke subcultuur in de Polder.
Na 1962 (en daarmee begint eigenlijk een
vierde fase in de geschiedenis van de Polder)
krijgen alle kerken, de een meer de ander
minder, te maken met de processen van
individualisering,
secularisering en ontkerkelijking, terwijl de confessionele organisaties geconfronteerd worden met ontzuiling
en deconfessionalisering.
De wijze waarop
vanuit de kerken op deze processen is gereageerd, had trouwens mooi in een - eveneens vergelijkend - afsluitend hoofdstuk
aan de orde kunnen komen. Daarin had dan
ook aandacht geschonken kunnen worden
aan de vraag waarom sommige kerken als
reactie op de zo juist genoemde processen
kozen voor een strategie van 'oecurnenisering' en andere niet.
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(p. 5 en 110), 'kerkelijke pioniers' (p. 35), de
'pionierstijd' (p. 146), 'pionierswerk' (p. 167),
de 'polderpioniers' (p. 188) en een 'besefvan
Van daaruit werd het omringende land door pionierschap' (p. 192). Verscholen in een
een groep arbeiders in cultuur gebracht: er voetnoot wordt door Voorberg op p. 149 een
werd eerst koolzaad en luzerne verbouwd, omschrijving van de term 'pionier' gegeven:
later volgden tarwe en andere granen. De Daar heet het dat "de titel 'pionier' werd
verleend aan mensen die v66r 1 augustus
bedrijfsboer woonde ook op die boerderij.
Bij de uitgifte van de eerste 114 pachtboer- 1945 minstens twee jaar in de NOP gewerkt
derijen in december 1947 behoorde Jan hadden." Het is een omschrijving die teruggaat
Aarnink ook tot de gelukkigen." Hij kreeg op dr. ir. Sikke Smeding, hoofd van de Directie
het perceel S 76 aan de Blokzijlerweg in van de Wieringermeer en eerste landdrost van
Marknesse: 24 hectaren of bunder groot en het Openbaar Lichaam de Noordoostelijke
bedoeld voor een gemengd bedrijf, daarom Polder," Smeding gebruikte hem tijdens een
was eenzesde bestemd voor groen (= vergadering in augustus 1945, toen gesproken
weiland). Behalve een houten schuur stond werd over de criteria die zouden gelden bij de
op het perceel op dat moment nog niets. uitgiftevan boerderijen. 15 Niet elke boerenzoon
En dus moest het gezin nog ongeveer een die bij een van de uitgiftes vanaf december
jaar inwonen op een cultuurboerderij op de 1947 een boerderij in de Polder kreeg en daar
Ettenlandseweg, voordat het kon verhuizen vervolgens met veel ondememingszin en een
groot vertrouwen in de toekomst een nieuw
naar Blokzijlerweg 15, waar inmiddels
een zogeheten Oostenrijkse woning was leven begon, zal het met deze strikte defigebouwd. Van nu af aan was hij baas in eigen nitie eens zijn (geweest). Een aantal van deze
huis, zij het binnen de vrij strakke grenzen boerenzoons heeft namelijk nooit de barakkenfase meegemaakt, maar beschouwde zichdie de Directie had vastgelegd.
Jan Aarnink was geen verenigingsman die, zelf wei degelijk als behorende tot de pionierseenmaal in het bezit van een eigen pacht- generatie.
Onduidelijk blijft trouwens hoe lang die
bedrijf veel energie heeft gestoken in de
opbouwvan het katholieke organisatieleven pionierstijd heeft geduurd. Was die tijd voorbij,
ter plaatse. Ook bij de kerkopbouw in meer toen in juli 1962 de gemeente Noordoostpolder werd gesticht? Of was daar al sprake
strikte zin was hij niet direct betrokken.
Hij was echter weI een trouwe katholiek, van in de tweede helft van de jaren vijftig,
gehecht aan de tradities die hij van huis toen "de poldersamenleving volwassen (was)
uit had meegekregen. De in Averlo opge- geworden" zoals Smits en Van der Woude (op
dane waarden en normen bepaalden ook p. 196) lijken te suggereren?Van Klinken is nog
zijn wereldbeeld in de Polder. In de arbei- stelliger. Hij citeert (op p.llO) metinstemming
derskampen waar hij van najaar 1941 tot de gereformeerde 'predikant -pionier' Pieter de
voorjaar 1946 heeft verbleven, had hij leren long, die ervan overtuigd was dat de pioniersomgaan met 'andersdenkenden'. Eenmaal fase al in 1949 voorbij was. Hij verbindt die
wonend in Marknesse met als naaste buren fase met "een kerkelijke stijl" zoals die in de
een gereformeerde boer, afkomstig van een oorlogstijd in de barakken had gefloreerd: een
van de Zeeuwse eilanden, een katholieke stijl, gebaseerd op eendracht en saamhorigboer uit Limburg en een boer die 'niets' was heid, waaraan een institutionalisering van het
uit Friesland bleef hij die 'omgangsoecukerkelijk leven (p. 103) klaarblijkelijkondergemene' trouw. Maar wanneer de katholieke schiktwas.
Boeiender lijkt mij overigens de vraag of de
'beginselen' in het geding kwamen, trok hij
zich resoluut terug op het eigen, katholieke Noordoostpolder dankzij dat pionierschap
erf. En niet omdat de pastoor dat zei, maar een eigen identiteit heeft gekregen. De auteurs
omdat hij ervan overtuigd was dat daarmee van 'Ben machtig arbeidsield' lijken het daar
de katholieke zaak het best gediend was. onderling niet geheel over eens te zijn. Op p.
En zo dacht ook een groot aantal van zijn 130 schrijft Bogerd: "Wat het meest opvalt,
geloofsgenoten erover.
is dat de Noordoostpolder - ondanks alle
inspanningen van regering, gemeentebestuur
Relatie tussen pionierschap en identiteit
en kerken - nog steeds zoekt naar een eigen
identiteit of 'gezicht, terwijl Urk reeds meer
Een sleutelbegrip in 'Ben machtig arbeids- dan duizend jaar die eigenheid bezit." Voorveld'is de term 'pionier'. Er wordt gesproken berg op zijn beurt (zijn bijdrage gaat over de
van een 'pioniersmentaliteit' (p. 2), de gereformeerden-vrijgemaakt) noteert op p.
'pioniersgeneratie' (p. 3), de 'pioniersfase' 159: "Er is toch een soort polderbesef, waar
opzichter op een zogeheten cultuurboerderij: Q 17 aan de Mammoetweg bij Ens.12
Dit soort boerderijen bestond al sinds 1943.
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Urk niet bijhoort." Hij lijkt dat 'polderbesef'
te verbinden met de selectiecriteria die de
overheid aanlegde bij to elating tot vestiging
in de Polder," Daarbij ging het niet aileen om
vakbekvvaarnheid
en organisatievermogen,
maar ook om leidinggevende
kwaliteiten:
"Men moest leiding kunnen geven aan geestelijke, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen." (p, 149) Zeker is dat een aantal boeren

werd geselecteerd, omdat zij in hun vroegere
woonplaats leidinggevende functies had den
vervuld in het verenigingsleven en zo de
sociale cohesie op plaatselijk niveau hadden
bevorderd. Soortgelijke functies namen zij ook
op zich in het dorp waarin zij een boerderij
kregen toegewezen. Dorpsoverstijgende activiteiten opzetten bleek echter veel moeilijker
zoals onder meer is gebleken bij de polderbrede parochiele samenwerking zoals die de
voorbije decennia zij het noodgedwongen in
de Noordoostpolder is doorgevoerd.
Feit is dat de bevoJking in de Polder geen
langdurig
gemeenschappelijk
verleden
kent. De uitgifte van de agrarische bedrijven
bestrijkt een periode van in totaal zeventien
jaar: van 1947 tot en met 1963Y Dat impliceert
dat de ongelijktijdigheid ten aanzien van de
komst in de Polder groot is geweest, nog afgezien van het feit dat die eerste generatie boeren
afkomstig was uit heel verschillende delen van
het land en ook een verschillende kerkelijke
achtergrond had. Erwas bovendien sprake van
'standsverschillen' tussen de boeren met 12, 24
en 48 bunder en er bestonden zeker standsverschillen tussen de boeren en de landarbeiders
die bij hen in dienst waren. En als er dan geen
gemeenschappelijk, lees: bindend belang is
zoals dat meestal binnen een dorp bestaat
dat zich wi! onderscheiden van (de) andere
dorpen, is het moeilijk om mensen te mobiliseren voor iets dat dit dorpsbelang overstijgt.
Het is dan ook de vraag of mede gezien het
succesvol gebleken streven van de kerken in
de Noordoostpolder om groepsvorming te
bewerkstelligen op basis van confessie een
collectief en confessieoverstijgend identiteitsbesef: een 'Poldergevoel' ooit tot stand is
gekomen. Dat deze vraag door geen van de
auteurs van 'Ben machtig arbeidsveld' echt
beantwoord wordt, is tekenend.
]. Y.H.A. (Jan)Jacobs (1946) is hoogleraar voor
geschiedenis van kerk en theologie aan de
Universiteit van Tilburg. Email: ]YHAJacobs@
uvt.nl

130

Noten:
Deze tekst is een bewerking van een lezing die tijdens de Twintigste Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis werd gehouden.
2
W den Boer, G. van Klinken, H. Pruntel, Chr. Ravensbergen en Th. van Staalduine (redactie), 'Een
machtig arbeidsueld: De opbouw vall het kerkelijk
Levell ill de Noordoostpolder (Gouda 2008).
3 Er hebben gesprekken plaatsgevonden
met onder
anderen zonen en dochters van pioniers, die inmiddels het bedrijf van hun ouders hebben overgenomen.
4
Het is enigszins opmerkelijk dat deze vier vragen
niet als zodanig ook in 'Ben machtig arbeidsueld'
staan. Zie 3.
5 W. van der Bles en B. Rijken, Marknesse 50 jaar. De
geschiedenis vall eell dorp (Marknesse 1992) 59.
6 M. Monterio, Gods Predikers. Dominicanen ill Nederland (1795-2000) (Hilversurn 2008) 384-385.
7
Over deze fase uit de geschiedenis van de Noordoostpolder is in 2008 een tentoonstelling ingericht
in het Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad
onder de titel Niet voor watjes. Arbeiderskampen
ill de Noordoostpolder.
De tentoonstelling
bestrijkt de periode september 1941 - juli 1965 en
gaat vooral in op het dagelijks leven in de kampen.
a Vgl. J.T.WH. van Woensel, Kerkopbouw ell kerkbouw in de Ilsselmeerpolders (Lelystad 1996) 3365.
9
Een goed voorbeeld van een 'petite histoire' of
'kleine geschiedenis'
wordt gevormd door J. van
der Slikke, Polderwerkers. Het verhaal vall de
Noordoostpolder-pioniets (Emmeloord z.j.).
10 Zie over hem en zijn familie: R. Aarnink, Aamink
vroeger. Leven en iuerken in de afgelopen twee eeuwen tussen Ilsseldal ell Sallandse heuuelrug (Diepenveen 2003) 71-88.
II Van Woensel
geeft in Kerkopbouw en kerkbouio
in de Ijsselmeerpolders op p. 32 een overzicht van
de kampen die vanaf september 1941 in de Polder zijn ingericht. Van Jan Aarnink is een ansichtkaart uit 1944 bewaard, geschreven vanuit kamp
Schokland.
12 P. Terpstra, Uit het Album van de Noordoostpolder
(Leeuwarden 1992) 57: foto waarop Jan Aarnink
als bedrijfsboer
staat afgebeeld:
zevende van
links.
13 Zie p. 149 van 'Een mactuig arbeidsveld'waar
een
foto met de eerste groep geselecteerde boeren.
Jan Aarnink staat op de achterste rij, vijfde van
links onder de lamp.
14 E. Hermsen,
D,: Ir. S. Srneding, directeur landdrost vall de Wieringermeer en de Noordoostpolder
1930-1954 (Lelystad 1988).
15 W van der Bles en B. Rijken, Marknesse 50 jaar. De
geschiedenis vall een dorp (Marknesse 1992) 59.
16 Over de gang van zaken rond de selectie:
M. Gort
en A. van Oostrom, Uituerkoren. De kolonisatie
van de Noordoostpolder 1940-1960 (Zwolle 1987).
17 Voor een overzicht van de jaarlijkse uitgiftes vanaf
1947: In het spoor van de pioniers. 35 jaar Noordoostpolder (Leeuwarden z.j.) 125.
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Een nieuwe lente; geen nieuw geluid
Kerk contra samenleving in de Noordoostpolder
George Harinck
de Nederlandse samenleving krijgt. Op
het oude land waren de verhoudingen in
de loop van de geschiedenis gegroeid en
overdekt met gewoonten en interprctaties, zoals een oude muur wordt overgroeid
door mos. Ie moet dat mos wegkrabben
Een nieuwe lente en een nieuw geluid:
om de metselstructuur van de muur vast te
Ik toil dat dit lied klinkt als een gefluit,
stellen. Er waren op het oude land dorpen,
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht
waar je niet zou denken dat er een scheiding
In een oud stadje, langs de uratergracht- (. . .)
En menig moe man, die zijn avondmaal
was tussen kerk en staat, tot je het wetboek
Nam, luisterde, als naar een oud uerhaal, erop nasloeg. Er waren stedelijke gebieden,
Glimlachend, en een hand die 't uenster sloot, waar de godsdienst geen rol speelde, tot je
ontdekte dat nota bene de burgemeester
Talmde een pooze wijl de jongen floot.
van Amsterdam gereformeerd was. Hier,
Z66 toil ik dat dit lied klinkt ...
in het nieuwe land, was die mos nog niet
Een nieuwe lente en een nieuw geluid, aangegroeid, en werd het geraamte, de
dat is ook de gedachte geweest bij het structuur van de Nederlandse samenleving zichtbaar, In dit boek betreft dat voorveroveren van nieuw land op het Ilsselmeer in de jaren dertig en veertig van de namelijk het deel van de samenleving dat
vorige eeuw. Er werd nieuw land aan het be trekking heeft op de verhouding van kerk
water onttrokken, land waar nog nooit en staat. Het geraamte verhult niets.
Wat dan in de eerste plaats duidelijk aan
iemand een voet had gezet, waar geen
structuur nog bestond. Het was, zo schrijft het licht treedt is dat de overheid de regie
een van de auteurs, als aan het begin van heeft. De overheid deelt het land in, bepaalt
de schepping, een land dat in de woorden de infrastructuur, en geeft de kaders aan
van Genesis 1 'woest en le dig' was. En net voor onderwijs en godsdienst. Wij zijn
gewend te spreken over de vrijheden die
als in de bijbel moest in deze onontgonnen
wildernis een paradijs gebouwd worden, de diverse levensbeschouwelijke groepeeen nieuwe samenleving, waarin aile lek en ringen op de liberale overheersing van het
midden van de negentiende eeuw hebben
gebrek van de oude samenleving verholpen
en teniet gedaan zou zijn. Een nieuw land veroverd. Er ontstond in onze samenleving
dus en ook een nieuw geJuid.
ruimte voor bijzondere scholen en voor
Het nieuwe land kwam er, maar een vrije kerken. De overheidsinvloed werd
nieuwe samenleving werd het niet, ZO teruggedrongen ten gunste van de vrijmoet de conclusie na lectuur van dit boek heid van de burgers. Maar hier, in de prille
over de opbouw van het kerkelijk leven in Noordoostpolder, zie je goed, dat deze
de Noordoostpolder wei luiden. De over- zienswijze maar de helft van het verhaal is.
heid die de regie had bij de ontginning en Inderdaad hebben de burgers in de negeninrichting van het nieuwe land, had grote tiende eeuw bepaalde vrijheden verworven
en mooie bedoelingen met de Noordoost- die een terugdringing van het dirigisme van
polder. Het moest een modelsarnenleving de overheid betekenden. Maar die vrijheid
worden. Over alles was goed nagedacht en was een gelimiteerde vrijheid, geboden aan
van de ervaringen van de inpoldering van regels en wetten die de overheid stelde. Met
de Wieringermeer waren lessen geleerd,
hetzelfde gemak als waarmee de geschieook en vooral als het ging om de mens en denis van kerk en onderwijs als een emandie er kwamen wonen, te beginnen de cipatiestrijd kan worden beschreven, kan
zogenaamde pioniers (voor een definitie:
ze ook worden beschreven als een geschiezie 149). Hoeveel dorpen moesten er denis van de doordringing van de overheid
komen? Hoe moest het onderwijs worden in de samenleving. Dat in de negentiende
georganiseerd? Hoeveel kerken moesten er eeuw de kerk aanvankelijk te nauw aan de
komen, en welke?
staat werd gebonden en dat aanvankelijk te
Het interessante van de ontginningsge- weinig gerekend werd met de verschillende
schiedenissen is dat je een frisse kijk op gezindten mag waar zijn. Maar dat neemt
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n 1899 publiceerde Herman Gorter zijn
lange gedicht "Mei, dat als volgt begint:
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niet weg dat de overheid in de negentiende
en twintigste eeuw meer en meer grip
heeft gekregen op deze aspecten van de
samenleving.
Wat wij met een verwijzing
naar artikel 23 van de grondwet vrijheid
van onderwijs noemen, kan voor hetzelfde
geld regulering van het onderwijs genoemd
worden. Toen het bijzonder onderwijs in
1920 wettelijk gelijk gesteld werd met het
openbaar onderwijs,
betekende
dat ook
de voltooiing van een proces, waarin door
de overheid de wildgroei van vrije scholen
zonder deugdelijk overheidstoezicht
uitgebannen werd. Het is vooral deze zijde die je
in de Noordoostpolder
ziet, de overheidskant van het maatschappelijk
spel van
geven en nemen.
Ten tweede zie je in de Noordoostpolder dat de samenleving niet aileen is
een geraamte, bijeengehouden
en vorm
gegeven door vastgelegde regels, maar ook
een spel van krachten. De overheid greep
het nieuwe land aan voor een nieuwe lente,
dat wil zeggen voor een volgende stap in
haar regulering van de samenleving.
De
overheid betrad als eerste het nieuwe land
en maakte van de gelegenheid dat ze daar
eerst even aileen was, gebruik om haar
innerlijke drang uit te leven. Er diende een
openbare school komen met een voor allen
aanvaardbaar
curriculum, decreteerde ze
(80, 161) en de overheid nodigde de drie
grootste kerkgenootschappen,
het katholieke, het hervormde en het gereformeerde,
uit om gelijkelijk in de dorpen kerken te
plaatsen. De overheid subsidieerde
gul en
erkende grif het belang van godsdienst.
Maar die gulheid en gritheid betekende
wei, zoals ik al zei, dat ze tegelijkertijd ook
stevig reguleerde. De Christelijke Gereformeerde Kerk, de Ioodse gemeenten, het
Leger des Heils of de Oud Katholieke Kerk
kregen geen uitnodiging van de overheid
en de overheid schoof met de kerkgenootschappen als met pionnen op het schaakbordo
Vormde het nieuwe land voor de kerkgenootschappen
ook de aanleiding voor een
nieuw geluid? Grepen zij ook, net als de
overheid, deze kans van een nieuw begin
aan om opnieuw stuur te geven aan de
samenleving? Wat zien we van de kerk nu
het geraamte van de samenleving in de
jonge Noordoostpolder
even bloot kwam
te liggen? Op deze vragen geeft deze bundel
een niet onduidelijk antwoord. De titel van
de bundel wijst op enthousiasme
bij de
kerken: er ligt 'een machtig arbeidsveld' te
wachten. De kerken hadden een gunstige
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startpositie,
want aan het begin van de
jaren veertig was het percentage christenen
onder de polderbevolking al snel hoger dan
op het oude land. Maar toch, het enthousiasme dat de overheid in haar handelen
ten aanzien van de nieuwe samenleving
tentoonspreidde,
ontbreekt bij de kerken.
Binnen de kerken gaat het niet over een
nieuwe samenleving,
maar over een oud
gevaar die zich zonder het mos op de muur
in al zijn hevigheid aandient.
Bij de overheid was de nieuwe samenleving een kans, bij de kerken was ze een
bedreiging.
De inleiders
tot de bundel
schrijven dat de kerkhistorische insteek in
dit boek nader in verb and wordt gebracht
met de algemene
ontwikkeling
van de
polder (3). Maarwat voigt biedt geen inzicht
in de bijdrage van de kerkgenootschappen
aan de nieuwe samenleving.
Er is veel in
het boek te vinden over het stichten van
kerken, scholen en instellingen op levensbeschouwelijke
grondslag.
Maar die activiteiten duiden meer op het reguleren van
het bestaan van de christenen, dan van een
visie op een nieuwe samenleving. Er klonk
geen nieuw geluid in de polder, naast dat
van de overheid. Het veld van de samenleving is door de kerken niet bewerkt.
Ik wil dit op een paar punten illustreren. De overheid en de beleidsmakers
beoogden
in het 'nieuwe land' ook een
'nieuwe geest' (171), die een einde zou
betekenen van het 'sektarisme' dat op het
oude land voor 'verwijdering' had gezorgd,
bijvoorbeeld
door de scheiding tussen
christelijk en openbaar onderwijs (81). Die
nieuwe geest zou 'een gezonde ontplooiing
van het gemeenschapsleven
in onzen
mooien polder' bewerkstelligen.(162),
een
gemeenschapsleven
dat heel Nederland
ten voorbeeld zou zijn (188). De overheid
had daartoe zorgvuldig een groep pioniers
geselecteerd.
De eerste bewoners van de
Noordoostpolder
moesten
mensen zijn
die leiding konden geven aan geestelijke,
culturele en maatschappelijke
ontwikkelingen (149). Dit streven had de overheid
in de eerder ingepolderde Wieringermeer
ook aI ten uitvoer willen brengen. Ze was
toen echter teleurgesteld
geweest over de
houding van de kerken, die niets anders
deden dan hun schaapjes uit de gemeenschap plukken en op de samenleving zelf
geen visie boden (85). De nieuwe samenleving was een uitbreiding van de oude
gebleken. De overheid trad daarom bij de
ontginning van de Noordoostpolder
krachtiger op dan in de Wieringermeer en dwong
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de kerken ditmaal tot overleg: 'Onwil om
met andersdenkenden
samen te werken
kon niet worden geduld', zo karakteriseert
Gert van Klinken de beleidslijn voor de
polder (103). Landdrost Sikke Smeding zei
in 1944: 'Ons Nederlandse yolk heeft nodig
te merken, dat de kerken geen concerns
zijn in zichzelf'. Ze moeten 'gezamenlijk
bereid [zijnl het yolk te dienen' (103).
Maar ook de strengere
overheidsregulering hielp niet. De kerken inden weI
gretig hun overheidssubsidie,
maar voor
het doel van die subsidie, het stichten van
een nieuwe samenleving, het dienen van
het volk, hadden de kerken geen belangstelling. Sterker nog, pastoor Koopmans
riep op zich niet te laten kisten 'door de
idealisten van deze tijd'(190). De overheid
werd niet vertrouwd door de kerken. Dat
was niet onbegrijpelijk, want de overheid
droomde wei heel heftig van een maakbare
samenleving en de visie op de samenleving stond vaak haaks op wat bevolkingsgroepen beoogden.
Toen de protestantschristelijke
schoolvereniging
in 1947 de
wettelijk vereiste medewerking van landdrost Smeding verzocht bij de stichting van
een school met de bijbel in Emmeloord,
wiIligde de landdrost dit verzoek eerst na
aarzeling in. Zulke scholen wenste hij helemaal niet in zijn nieuwe samenleving en hij
had het verzoek eigenlijk willen afwijzen
(165). De overheid had weinig oog voor de
onder de bevolking levende overtuigingen,
maar de kerken op hun beurt hadden geen
oog voor de samenleving. Kerkbouw werd
royaal gesubsidieerd door de overheid en
de kerken maakten geen bezwaar, maar
haalden het onderste uit de kan (144). De
overheid stelde immers 'geen enkele eis'
aan de kerken (145)? De overheid stelde
inderdaad geen eis, kon dat ook niet doen
binnen de bestaande wet- en regelgeving.
Maar de overheid subsidieerde
de bouwactiviteiten
van de kerkgenootschappen
wei
met
een
bepaalde
verwachting
aangaande de morele en sociale betekenis
van de kerken voor de nieuwe sarnenleving. Aanvankelijk - in de jaren twintig
- leek iemand als de gereformeerde A.J.L.
van Beeck Calkoen wei aan die verwachting tegemoet te willen komen (7l), maar
al snel bleek dat de kerken voor samenlevingsvraagstukken
geen oog hadden. Zij
gebruikten het gemeenschapsgeld
aIleen
ten gunste van de opbouw van de eigen
gemeenschap
(1441145).
Want de kerken wantrouwden niet aIleen
de overheid,
ze vertrouwden
elkaar al
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evenmin. Voor de katholieken betekende
het nieuwe land geen mogelijkheid
tot
nieuw soort kerkelijk leven, maar juist een
vasthouden aan een kerkelijk leven dat de
parochianen
konden herkennen van het
oude land (64). De Nederlandse Hervormde
Kerk deed zijn best tijdig in de polder te
zijn om zich als volkskerk te vestigen. En
volgens het nieuwe elan van gemeenteopbouw en apostolaat dat de Hervormde
Kerk in de jaren veertig beheerste wilde
ze heel het yolk omvatten (189). Maar van
die volkskerkgedachte
kwam niets terecht.
In de kerkelijke concurrentiestrijd
was de
Noordoostpolder
een hervormd 'proefterrein', niet voor haar nieuwe rol in de nieuwe
samenleving,
maar voor het binnen de
Hervormde Kerk houden van de verschillende richtingen
(38). De hervormden
vreesden dat de gereformeerden het orthodoxe deel in de Hervormde Kerk zouden
wegkapen (33). De hervormde rijen werden
gesloten, hervormd kerkelijke imperialisme
stak de kop op (36), maar de samenleving
werd door deze volkskerk op zijn beloop
gelaten. Het doel van de Gereformeerde
Kerken was in dit opzicht al even duidelijk: de bevordering van het gereformeerd
kerkelijk leven in Nederlands
twaalfde
provincie (70) Het gereformeerde initiatief
inzake de IJsselmeerpolders
was aanvankelijk particulier, maar werd met het oog op
de prioriteit van het kerkelijke doel in 1930
verkerkelijkt (76). En, om nog een voorbeeld
te noemen, de op eigen kracht in de polder
gevestigde Gereformeerde
Kerken (vrijgemaakt) zeiden wei heel het leven te willen
reformeren, maar dan daarmee do elden ze
niet op het leven van de samenleving, maar
van de eigen kerkelijke gemeenschap (145).
Voor aIle kerken gold kortom hetzelfde
motto: eigen gemeenschap eerst.
Het machtig
arbeidsveld
werd niet
bewerkt, omdat behalve de overheid en de
concurrerende
kerken vooral de samenleving zelf niet werd vertrouwd door de
kerken. In pionieren zit avontuur, appel en
uitdaging, schrijft Jan Aalbers (49). Maar
de kerken in de Noordoostpolder
stonden
geenszins gretig jegens de nieuwe samenleving. De woestheid en de ledigheid van
het land werd in kerkelijke kringen niet
opgevat als een voorparadijselijke
toestand
waarin de polder aanlokkelijk op bewerking lag te wachten, maar als de door
doornen en distels verstikte aarde van na
de zondeval. De poldersamenleving
werd
negatiefbejegend
en veroordeeld. Ik ben in
het boek geen positieve beoordeling ervan
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machtig
arbeidsveld'
De opbouw van hat kerkelijk leven
in de Noordoostpolder
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tegengekomen. De kerken opereerden in
de Noordoostpolder indachtig de waarneming van socioloog J.P. Kruyt, dat een
sociaal en religieus heterogene omgeving
als het nieuw ingepolderde land onkerkelijkheid in de hand werkt (84).Voorelk kerkgenootschap was het een punt van zorg dat
de controle van de gemeenschap wegviel in
de polder (98). De kerken kwamen dus met
een uitgesproken defensieve opstelling de
polder in, om daar hun plaats in een vijandige samenleving veroveren. (107)
Als de samenleving in plaats van als
een machtig arbeidsveld als een bedreigende macht wordt gezien, vallen vooral
haar negatieve kanten op. 'De kritiek op de
kerk en alles wat ermee samenhangt, komt
gauw voor de dag', berichtte een kerklid
over de kampen van de pioniers (27). Socioloog Kruyt had in 1933 voorzien dat 'tradities en gewoonten, als noodwendigheid
aanvaard in een kerkelijk meer homogeen
gebied' (27), in een nieuwe samenleving
als de polder niet gehandhaafd konden
worden. Jeoffrey van Woensel vat goed
samen hoe de kerk hierop reageerde: 'De
kerkgenootschappen zagen het daarom als
hun taak de kampbewoners voor geloofsafval te behoeden' (27). De kerk zette zich
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schrap: 'Het gevoel van [arbeiders in de
polder] buiten de wereld te staan moet weg
en daarmede het vrijheidsgevoel in het
wei of niet naar de kerk gaan', heette het in
1943 in gereformeerde kring (95). Het was
voor pastoors en predikanten zaak brokstukken weg te ruimen om te voorkomen
dat hun leden de kerk de rug toekeerden
(27). Ds. Geert Spijker beklaagde zich over
het gemengde kampleven, dat afleidde
van de kerkgang (98). De jongeren in de
polder leefden volgens de kerk in 'geestelijke nood' (101). De gereformeerden lieten
in de Wieringermeer hun bezwaar tegen
schending van zondagsrust vallen en zetten
bussen in om de leden in de kerk te krijgen;
zo groot werd het risico van geloofsafval in
een nieuwe wereld geacht (72). De aandacht
van de kerk lag in de pioniersjaren bij de
geestelijke verzorging van de individuele
gelovige en niet bij de samenleving.
Gegeven deze houding van de kerken
verbaast het niet dat er geen visiestuk van
kerkelijke zijde bestaat op de inrichting
van de nieuwe samenleving in de polder.
Een positieve visie ontbreekt. In het licht
van deze constatering verdient het gangbare beeld in de geschiedschrijving, dat
de kerken in de naoorlogse samenleving
naar de rand van de samenleving werden
gedrukt, bijstelling, in elk geval wat betreft
de polder (206). De overheid riep de kerken
op de samenleving mede vorm te geven
en verschafte geld en daarvoor, maar de
kerken spraken over die samenleving
aileen in negatieve bewoordingen. De
nieuwe samenleving in de polder was een
bedreiging voor de kerken en ze bleven er
ver vandaan. Natuurlijk he eft niemand in
de jaren veertig kunnen voorzien dat de
betrokkenheid bij de kerk in de daarop
volgende decennia sterk zou afnemen,
ook in de polder. Maar achteraf moeten we
vaststellen dat de kerk de samenleving al de
rug had toegekeerd voor de samenleving
haar de rug toekeerde. Er was een nieuwe
lente, maar een nieuw geluid van de kerken
ontbrak.
D,: George Harinck (1958) is hoogleraar geschiedenis en directeur van het Historiscn Documentatiecentrum vaal" het Nederlands Protestantsime (1800-heden) aan de Vrije Universiteit
Amsterdam. Email: g.harinck@ubvu.vu.nl
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Rooms- Katholieke broederschappen
ij het Instituut voor Nederlandse
Geschiedenis is in 2007 het project
'Roorns-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de negentiende eeuw' van start gegaan. Het type
broederschap dat in dit project centraal
staat, kan grofweg worden omschreven als
een vereniging van rooms- katholieke leken
met een devotioneel doel: meestal de verering van een heilige of een religieus symboo!. Voorbeelden zijn de rozenkransbroederschappen, de broederschappen van de
Heilige Familie, van het Heilig Hart en van
de Eeuwigdurende Aanbidding.
Het ontstaan van de eerste broederschappen wordt over het algemeen gesitueerd in de middeleeuwen. Ze kregen al
snel grote verspreiding in de gehele, to en
nog ongedeelde christelijke wereld, ook
in de Lage Landen. De Reformatie zorgde
in de Noordelijke Nederlanden voor een
breuk. Veruit de meeste broederschappen
hielden op te bestaan, was het niet omdat
ze eenvoudigweg werden verboden, dan
wei omdat met het verlies van kerken,
kloosters, kapellen en andere roerende en
onroerende goederen, en door het verbod
op het in het openbaar beoefenen van de
rooms-katholieke eredienst hun bestaansgrond vrijwel was verdwenen.
Niettemin kwam aan het verschijnsel
geen volledig einde. Sommige broederschappen werden omgevormd tot elitegezelschappen met een gemengd gereformeerd-katholiek bestuur en ledenbestand,
waarbij de kernactiviteiten verschoven van
het religieuze naar het sociale vlak, en naar
de armenzorg. Maar naast deze sluimerende oude broederschappen ontstonden
in de loop van de zeventiende en achttiende
eeuw nieuwe, vooral als gevolg van contrareformatorische activiteiten. Onder invloed
van met name jezuieten, dominican en en
franciscanen kwamen broederschappen
van de Goede Dood, Mariacongregaties
en Rozenkransbroederschappen tot stand.
Op grond van besluiten tijdens het concilie
van Trente stonden deze onder lei ding van
geestelijken. Daarnaast ontstonden in heel
de Republiek bedevaartbroederschappen,
meestal gesticht en geleid door leken,
bedoeld om pelgrimstochten naar met
name Kevelaer te organiseren.
Van een echte opleving was pas sprake in
de negentiende eeuw, vooral na het herstel
van de bisschoppelijke hierarchie in 1853.
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De opbouw van parochies ging vaak hand
in hand met de stichting van diverse broederschappen. De broederschappen lijken
onmiskenbaar een rol gespeeld te hebben
- als instrument of als uiting - in de emancipatie van de rooms-katholieke kerk en de
roorns-katholieken, de toenemende greep
van de roorns-katholieke autoriteiten op
het leven van de gelovigen, de daarmee
samenhangende druk om te leven volgens
katholieke beginselen en de ontwikkeling
van het verenigingsleven op confessionele
grondslag. Even interessant zijn vragen
naar de sociale samenstelling en de manvrouw verdeling van het ledenbestand van
broederschappen, alsmede de mate waarin
zij fungeerden als platform voor sociale
omgang en gezelligheid.
Deze onderzoeksterreinen liggen nog
grotendeels braak. Het project beoogt
een aanzet te geven tot het verrichten van
meer onderzoek naar roorns-katholieke
broederschappen in de negentiende eeuw,
door in een databank basisgegevens bijeen
te brengen. Gezien de relatief beperkte
onderzoekstijd die het project ter beschikking staat, is het waarschijnlijk niet mogelijk de broederschappen in het gehele land
in kaart te brengen. Vooralsnog is daarom
gekozen voor vier regie's verspreid over het
land, elk bestaand uit een of meer dekenaten. In elke gekozen regio zal minstens
een grotere stad aanwezig zijn, zodat de
verschillen tussen stad en platteland zichtbaar gemaakt kunnen worden. Op deze
wijze kan, in ieder geval voor een deel van
het land, de verspreiding - in tijd en ruimte
- van de verschillende broederschappen
worden nagegaan. Van de opgenomen
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Ben van de vele Kevelaer-broederschappen,
bijeen in 1937.

broederschappen
wordt bovendien
een
ruwe ontsluiting van bewaard gebleven
archiefmateriaal geboden.
Van elke broederschap
in het repertorium worden, voorzover mogelijk, de
volgende gegevens weergegeven:
plaats,
provincie, naam, naam parochie,
doelstelling,
oprichting
of eerste vermelding, laatste verrnelding
of opheffing,
werkingsgebied,
activiteiten,
afdeling
van/heeft als afdelingen,
eigen gebouw,
vergaderplaats,
publicaties van de broederschap en publicaties over de broederschap.
Eventueel
nagelaten
archieven
van broederschappen
worden als volgt
beschreven:
naam broederschap,
naam
bewaarplaats
archief,
naam
archief,
beheersnummer, type toegang, openbaarheid, statu ten (aanwezig of niet, en zo ja
jaren), reglementen
(idem), ledenlijsten
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(idem), notulen (idem), visuele elementen
(idem), correspondentie (idem), financiele
stukken (idem), overige stukken die van
belang zijn.
Het bronnenmateriaal
dat op deze
manier
ontsloten
wordt, bevindt
zich
hoofdzakelijk in bisdomarchieven
(bijvoorbeeld visltatieverslagen
en verzoeken om
goedkeuring tot canonieke oprichting) en
de archieven van de parochies binnen de
onderzochte dekenaten.

dr. Ronald Sluijter
onderzoeker
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
Prins Willem-Alexanderhof 5
Postbus 90755
2509 LT Den Haag
telefoon: 070- 3156419
e-mail: ronald.sluijter@inghist.nl
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BOEKENNIEUWS

~~----------------------Besprekingen
• Ton H.M. van Schaik, Het kroost van
broeder Joost. Waarom de Kartuizers niet
terugkiuamen naar Nederland, Kampen
[Ten Havel 2008 - 192 p. - ISBN 978-90259578-96 - € 17,90,'De Karthuis werd nooit hervormd
omdat ze nooit was misvormd'. Dit zou
paus Innocentius XI (1676-1689) ooit over
deze strengste contemplatieve orde binnen
de Rooms-katholieke Kerk hebben gezegd.
De protestanten in de 16de eeuw dachten
daar echter anders over want van de negen
kartuizen (kartuizerkloosters) die Nederland in die tijd rijk was, werden er acht
gesloten. Alleen die van Roermond, gelegen
in het katholieke Limburg, bleefbestaan tot
1783 toen ook deze door de Oostenrijkse
overheersing werd opgeheven.
Deze afwezigheid van de kartuizers in
Nederland vanaf de Reformatie vormt
slechts de aanzet van deze lezenswaardige publica tie van de historicus Ton
van Schaik. Het zijn namelijk de talloze
pogingen in de 20"0 eeuw, om de kartuizers
weer naar Nederland te halen, die in deze
studie centraal staan. Hetgeen de titel 'Het
kroost van broeder Joost' (Joost stierf als
'laatste' Nederlandse kartuizer de marteldood in Den Briel) dan ook meteen duidelijkmaakt.
De interesse voor de hervestiging
werd onder de katholieke Nederlanders
gewekt door twee publica ties over het
kartuizerleven. De eerste, Een boek over
de Kartuizers, stamde uit 1924 en was van
de hand van de ex-dominicaan en latere
kartuizer dom Benedictus Lambres. Het
beleefde talloze herdrukken omdat het
als een van de eerste publicaties in het
Nederlands taalgebied gold dat inzicht
gaf in het echte kartuizerleven. Het witte
paradijs was het andere werk dat onder
de Nederlanders engagement moest
creeren voor de metgezellen van Bruno
(in 1084 de stichter van de kartuizerorde, red.). Deze publicatie was door de,
onder katholieken bekende, journalist
en bekeerling Pieter van der Meer de
Walcheren geschreven.
Beide misten hun effect niet. Onder
lei ding van mr. Hendrik Scholtens, een leek
die te boek stond als een kartuizerexpert,
werd een petitie opgesteld, die vervolgens

TNK JG.11(2008)

door talloze katholieke politici, prominenten en geestelijken werd ondertekend,
om vervolgens aangeboden te worden
aan de generaal prior van de kartuizers.
In dit verzoekschrift werd gevraagd of de
kartuizers zich, na vele eeuwen van afwezigheid, opnieuw in Nederland konden
vestigen. Grande Chartreuse, het moederhuis van de orde, besliste in 1926 echter
negatief omdat de 'geestelijke mankracht'
in de eigen huizen op dat moment niet
kon worden gemist. De jaren die daarop
volgden zat het 'thuisfront' echter niet stil.
Diverse Nederlanders hadden pogingen
ondernomen om in te treden bij de kartuizers. Vele vertrokken, slechts enkele bleven.
Toch waren het juist deze nieuwelingen die
een kartuizercommunauteit op Nederlands
grondgebied levend hielden onder de eigen
katholieke bevolking.
Aldus werd vlak na de Tweede Wereldoorlog een hernieuwde poging ondernomen; dit keer door het driemanschap:
dom Lambres, Scholtens en dom Lambert
Heldens, een andere Nederlandse kartuizer.
Als een soort proeffase zou eerst een Nederlandse communauteit worden samengesteld in de certosa (Italiaans voor Kartuize)
van Calci, nabij het Italiaanse Pisa. Als deze
eenmaal naar tevredenheid zou functioneren en er voldoende geld in Nederland
beschikbaar was voor het bouwen van een
klooster konden de monniken verhuizen.
Om het nodige geld hiervoor te verzamelen was in 1946 de Stichting Dionysius
de Kartuizer opgericht. Deze stichting die
werd bemand door enkele zeer bevlogen
leken en geestelijken zou het project in
Nederland op poten zetten. In de jaren
die daarop volgden wisten zij aan de hand
van hun netwerk een behoorlijk kapitaal
in te zamelen, een periodiek (0 Bonitash
uit te geven en zelfs een stuk grond, in de
gemeente Tubbergen, te verwerven voor het
nieuw te bouwen klooster. Echter in 1959,
het geplande jaar dat de schop de grond in
zou gaan, gebeurde er niets. Strubbelingen
binnen de Nederlandse communauteit
in Calci (die al eerder waren ontstaan) en
onenigheden tussen Stichting Dionysius
de Kartuizer en het hoofdbestuur van de
orde gooiden roet in het eten.
Een van de onenigheden binnen de
Nederlandse communauteit betrof het
functioneren van de te dominante dom
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Lambres als vicaris van Calci (benoemd
1946). Zijn aftreden en overplaatsing naar
een andere certosa in 1949 moesten de
onderlinge
band tussen de monniken
verbeteren maar het gemeenschapsleven
in Calci verbeterde nauwelijks. Het is deze
dom Lambres die in 1961 een brief opstelde,
gericht aan het generaal kapittel, om het
hele Nederlandse project af te blazen. Bij
hem was de geest uit de fles.
Dit advies werd uiteindelijk door het
generaal kapittel overgenomen.
Toen het
bericht naar zowel de communauteit
in
Calci als Nederland werd gecommuniceerd
bleek pas hoe gebrekkig de diverse partijen
de afgelopen jaren van elkaar op de hoogte
waren geweest. Het besluit kwam, zeker
voor de Stichting, die inmiddels ijverig
was doorgegaan
met spreekbeurten
en
collectes, totaal onverwacht. Nader overleg
mocht (voorlopig) niet baten.
Opvallend, maar ook enigszins bevreemdend, was dat de Stichting Dionysius de
Kartuizer gewoon door bleef gaan met haar
wervingsactie.
Zo organiseerde de jezuiet
Antoon Timmers, het meest volhardende
bestuurslid,
door het hele land diatentoonstellingen om de 'Kartuizervonk' toch
vooral niet te laten doven. Een onderneming die door de Grand Chartreuse,
nu
het besluit van opheffing eenmaal was
gevallen, met argusogen
werd bekeken.
Een directe opheffing van de Nederlandse
gemeenschap
op Italiaanse bodem was
het overigens niet. Deze bleef nog tot 1969
als certosa bestaan. Daarna werden de
monniken verspreid over andere huizen
en verdween Nederland in de ogen van de
kartuizers definitief als plaats van stilte en
contemplatie.
En de Nederlandse
Stichting? Die werd pas in 1978 (!) opgeheven.

Van Schaik he eft voor deze publicatie
uitvoerig archiefonderzoek gedaan, ook
in het archief van het moeilijk toegankelijke moederhuis van de orde: de Grande
Chartreuse. Wei is het jammer dat hij het
archief van de Nederlandse jezuieten niet
heeft geraadpleegd. Daar wordt immers de
nalatenschap van pater Timmers S.J., waaronder een index van de genoemde diaserie,
bewaard. (Joep van Gennip).
• Annie Coppens - Baeten, De ceders
spreken. Een uerhaal over spiritualiteit,
Nijmegen [Valkhof Pers] 2007 - 197 p.
-ISBN 978-90-5625-246-5 - € 24,00.
De Vlaamse historica en theologe Annie
Coppens,
oud-stafmedewerker
voor
westers christendom van de Katholieke
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Vereniging voor Oecumene Athanasius en
Willibrord te 's- Hertogenbosch en thans
verbonden aan het Centrum voor Parochiespiritualiteit van de Congregatie van
het Allerheiligst Sacrament in Nijmegen,
he eft de levensloop van de stichter en de
spiritualiteit van genoemde congregatie
geboekstaafd. In ons land is de te Parijs
in 1856 opgerichte kloostergroepering
bekend onder de naam Priesters van het
Allerheiligst Sacrament en wordt in de lijst
van religieuze instituten met de letters SSS
(Societas Sanctissimi Sacramenti) aangeduid. Min of meer hedendaagse bekende
leden van de congregatie zijn de hulpbisschop van Haarlem mgr. Jan van Burgsteden
en de voormalige secretaris-generaal van
de Nederlandse bisschoppenconferentie
Harrie Verhoeven. De congregatie he eft
momenteelleden in 29 landen: in ons land
zijn er communiteiten in Nijmegen (Brakkenstein), Amsterdam en Kerkrade. Voorts
zijn Nederlanders in het missiegebied van
Maputo in Mozambique werkzaam.
Bovenstaande opmerkingen van mijn
kant moge als achtergrond gelden om
het boek van Coppens te introduceren.
Het boek is geen kerkgeschiedenis in de
conventionele zin van het woord, maar een
wandeling of reisverslag van de auteur door
het leven van de sacramentijnen in he den
en verleden. Veel aandacht wordt besteed
aan de stichter, Pierre-Julien Eymard, die
geboren is in 1811 in La Mure (Isere, tussen
Grenoble en Gap), in en rondom Lyon werkzaam is als priester van de Societeit van
Maria (SM) en dan in 1856 de goedkeuring
krijgt voor een nieuwe congregatie en met
eigen Constituties. Eymard werkt onder
meer in Parijs, opent diverse communiteiten, o.a. te Marseille, Angers en Brussel
en keert in 1868 terug naar zijn geboortestreek om daar te sterven. Coppens wil in
haar boek ook en met name de eucharistische spiritualiteit van de congregatie laten
weerklinken. Lagvele jaren de nadruk op de
verering van het H. Sacrament, thans staat
de betekenis van de eucharistie centraal.
Een sacramentijn zoekt God in de eucharistie. Deze aandacht geldt niet alleen voor
priesters, maar ook voor leken en in die zin
wil Coppens een pleidooi leveren voor een
vorm van lekenspiritualiteit.
Het boek is gelardeerd met vele fraaie
kleurenfoto's uit Frankrijk en het klooster
in Brakkenstein (Nijmegen). Die foto's
hebben een wezenlijke betekenis bij het
verhaal. Als kerkhistoricus zou ik willen
opmerken dat het boek veel aandacht
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besteedt aan de bakermat in Frankrijk en
naar mijn smaak in dit Nederlandstalig
boek wat meer uitgewerkt had mogen
worden voor de Lage Landen. Anderzijds
geeft het boek een goede inkijk in wat de
kern van de congregatie beoogt en levert
het boek daarmee achtergrondinformatie
over een congregatie die ook in Nederland
werkzaam is. Met een spiritueel perspectief voor de toekomst is het boek voor een
breder publiek bestemd dan aileen voor de
eigen congregatie. (Guus Bary).
• Thea Elshof- Beuvens, Trouwaan Christus'

kerk: De geschiedenis van de christelijkgereformeerden, de gereformeerden en de
urijgemaakt-gereformeerden van Doesburg
en omstreken, Amsterdam [Van Buijten &

SchipperheijnJ 2007- 717 p. - ISBN978-905881-276-6- € 59,50,Dit kloeke hoek, een proefschrift verdedigd aan de Radboud Universiteit te
Nijmegen, spiegelt de geschiedenis van de
kerken voortkomend uit de Afscheiding
(1884), de Doleantie (1886) en de Vrijmaking (1944) op plaatselijk niveau vanuit
de landelijke kerkgeschiedenis. Doesburg
als model, maar ook weer terugkoppelend
wordt de vraag gesteld naar het eigene
- de identiteit - van Doesburg. Doesburg
was geen episch centrum, zoals Ulrum,
Amsterdam en Kampen dat wei waren,
en men kan zich dan ook afvragen of een
studie met zo'n ambitieuze vraagstelling
diep in het achterland, blijkbaar willekeurig
gekozen, zich welloont. Is het verhaal van
Doesburg opmerkelijk of toch niet meer
dan doorsnee? Het hoofdstuk met het
overzicht van de nationale kerkgeschiedenis voor deze drie kerkgenootschappen
is gedegen en met bijna 200 pagina's al een
boek op zich. Even gedegen en uitvoerig
worden de drie kerken lokaal geportretteerd. Maar uiteindelijk is de conclusie dat
de kerkgeschiedenis nationaal en lokaal
synchroon lop en (de uitdrukking is van de
auteur), met wat lokale eigenaardigheden.
De wetenschappelijke meerwaarde van
dit boek, die maakt dat het kon dienen
als proefschrift, is gelegen in een drietal
vragen rond de identiteit van de plaatselijke
kerken. Dit vragencomplex komt steeds
weer terug in afzonderlijke hoofdstukken
over de drie kerkgenootschappen, als een
thematisch-historische analyse. Het resultaat van deze analyse rond het begrip identiteit levert echter weinig op dat verrast of
dat zal prikkelen tot verder onderzoek. De
probleemstelling rond een socio-historisch
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begrip als identiteit, zoals de auteur die in
de lijn van W.Th.M. Frijhoffhanteert (p, 16),
leidt tot een kerkhistorische onderzoeksmethode die - aldus de tekst op de achterflap - een noviteit is op het gebied van de
lokale geschiedschrijving. Eerlijk gezegd
he eft "Doesburg" me niet kunnen overtuigen van de meerwaarde van de gehanteerde socio-historische methode, voor
zover die inzicht kan bieden aan "Trouw
aan Christus' kerk",zoals men dat indertijd
op plaatselijk niveau beleefd en nagestreefd
heeft. De thematisch-historische vraagstelling kan weinig diepte aanbrengen aan
het kerkelijk leven, dat zich immers ook in
Doesburg niet veel verder vertoont dan de
voorkant van de opeenvolgende voorgangers en de matig genotuleerde binnenkant
van de kerkelijke organisatie. Identiteit
is toch een wat te schimmig begrip om te
achterhalen hoe men in het verleden een
spirituele beleving heeft ondergaan.
Bovendien heeft de auteur met haar
uitgebreide en grondige werkwijze het de
lezer niet gemakkelijk gemaakt. Door het
scheiden in afzonderlijke hoofdstukken
van de landelijke kerkelijke achtergrond,
van de lokale geschiedenis van Doesburg
en van elk der drie besproken kerkgenootschappen en van de eveneens driemaal
afzonderlijk behandelde
thematischhistorische analyses ontstaat een dik boek
met veel herhalingen en weinig synthese.
Kortom, ik bewonder dit boek in de gedegenheid van het gevoerde onderzoek, maar
ik acht de academische methode naar
resultaat gemeten en als meerwaarde geen
noviteit die inspireert. (Jacob van Sluis).
• Dr. G.R.w. Dibbets, Ioannes Vollenhove
(1631-1708) dominee-dichtet: Ben biografie,
Hilversum [VerlorenJ2007 - 438 p. - ISBN
978-90-8704-003-1- € 39,In de onderhavige biografie wordt
het leven en werk van de gereformeerde
predikant en dichter Vollenhove uitvoerig
behandeld. Vollenhove was achtereenvolgens dominee te Vledder, Zwolle en bijna
veertig jaar in Den Haag. In de tweede
plaats - dat zag hij ook zelf zo -praktiseerde
hij de dichtkunst. Binnen de Nederlandse
culturele elite nam hij een relatief gerespecteerde plaats in. Zijn drempelgedichten
werden vaak als eerste van de Nederlandse
liminaria in werken van anderen opgenomen en diverse dichters hebben Vollenhove tot hun voorbeeld verklaard. Dibbets
schets het beeld van een voorzichtig en
vredelievend man, wiens levensgang geen
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opzienbarende
wendingen
nam. Opvallend zijn wei het Oxfordse eredoctoraat en
de contacten met de remonstrantse predikant Geeraerdt Brandt.
Terecht heeft Dibbets ervoor gekozen
om de gehele persoon van Vollenhove te
belichten als ook zijn context. De studie
begint daarom eerst met een biografisch
dee!. Vervolgens wordt Vollenhove als 'man
van hetWoord' in vierledig opzicht besproken,
namelijk als dichter, predikant, verzamelaar
en taalkundige. Het resultaat is een gedegen
studie die dit niveau heeft kunnen bereiken
dankzij de succesvolle naspeuringen van de
auteur. Hij deed archiefonderzoek
en kwam
ook correspondentie
en preken in handschrift van Vollenhove op het spoor. Het
boek kenmerkt zich verder door een scherpe
analyse van de gegevens.
Vanuit mijn onderzoeksdiscipline
wi! ik wei
een aantal kritische vragen stellen en opmerkingen maken. In 4.1.3 bespreekt Dibbets de
vraag ofVolienhove als dichter van de Nadere
Reformatie kan worden beschouwd. In 4.3.3
luidt de vraag: Was Vollenhove een Voetiaan?
Blijkens deze laatste paragraaf stelt hij Voetianen en Nadere Reformatoren op een lijn.
Dit is binnen de kerkgeschiedwetenschap
discutabel, omdat ook ernstige coccejanen
en Lampeanen
gereformeerde
pietisten
konden zijn. Op biz. 298 verwijst hij in een
voetnoot naar de door Stichting Stu die der
Nadere Reformatie in 1995 opnieuw opgestelde begripsbepaling
van de genoemde
stroming, maar uit zijn studie blijkt dat hij
het in deze definitie gehanteerde onderscheid tussen gereformeerd
pietisme en
Nadere Reformatie niet gebruikt. Daartoe
he eft men uiteraard aile vrijheid, maar dan
moet men niet naar deze begripsbepaling
verwijzen zonder deze te hanteren. Wat
Dibbets
nu 'Nadere Reformatie'
noemt,
wordt door de begripsbepaling
als 'gereformeerd pietisme' beschouwd.
De argumentatie van Dibbets om Vollenhove niet tot de Nadere Reformatie
te
rekenen - hoewel hij wei trekken ervan
vertoont - kan ik overigens wei volgen,
met de gedachte in het achterhoofd dat
het niet om Nadere Reformatie, maar om
gereformeerd
pietisme gaat. Wei had de
auteur mijns inziens Vollenhoves afwijzing
van de Brownisten, en aan de andere kant
Vollenhoves
contacten
met de gereformeerde pietisten David Flud van Giffen,
Thaddeus de Lantman, Carolus de Maets,
Johannes d'Outrein, Guiljelmus Saldenus,
Simon Simonides, Herman Witsius en met
de Godefridus Lamotius, die wellicht een

140

gereformeerd pietist was, in zijn overwegingen mee dienen te nemen. In een recent
verschenen
artikel wordt vanuit Vollenhoves bezit van werken van de Nadere
Reformator Jacobus Koelman - die een
studiegenoot van Vollenhove was - overigens nieuw licht op de kwestie geworpen.'
Eveneens
op biz. 298 wekt Dibbets
de indruk dat Jodocus van Lodensteins

Weeg-schale der onvolmaacktheden en
en Beschouuiinge van Zion dichtbundels
zijn, terwijl het om stichtelijke, prozaische verhandelingen gaat. Een bladzijde
verderop wekt hij de indruk dat Stichtelycke rymen, am te lezen of te singen van
Dirck Rafaelsz. Camphuijsen een liederenbundel van gereformeerde zijde is,
terwijl Camphuysen een remonstrant was!
Op biz. 346 noemt hij de 'Heidelbergse of
Palsgraafse catechismus'. Het synoniem zal
voor veellezers - en wellicht voor Dibbets
zelf ook - niet duidelijk zijn. De Heidelbergse catechismus werd in opdracht van
de graafvan de Palts opgesteld en het moet
dus 'Paltsgraafse' catechismus zijn, hoewel
ik deze benaming - ondanks het door mij
van kinds been af genoten onderwijs in
deze belijdenis - nog nooit vernomen heb.
Dibbets lijkt zich dus niet voldoende in het
gereformeerde protestantisme en pietisme
verdiept te hebben, hetgeen zich in zijn
studie wreekt. (Jan van de Kamp).
• Harry Knipschild, Soldaten van God.
Nederlandse en Belgische missionarisseri
op missie in China in de negentiende eeuui,
Amsterdam [Bert Bakker] 2008 - 352 p.
ISBN 978-90-351-3193-4 - € 25,Dat bij bekeerlingen soms weinig tot geen
spirituele of geestelijke ervaringen aan hun
conuetsio ten grondslag liggen, maar vaker
andere factoren, niet in het minst materiele
voordelen, bewijst dit boek overduidelijk.
Knipschild laat in deze studie, die een
populaire en bredere versie van zijn proefschrift is-, zien hoe het bekeringswerk van
met name de Lazaristen, Scheutisten en
de paters SVD in het 19de eeuwse China in

I
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Vgl. G.H. Leurdijk, 'Een "Koelman" voor loannes
Vollenhove (1631-1708).
Gereformeerd pietistische schenking bij een tiende lustrum', Documentatieblad Nadere Reformatie, 32.2 (2008), 255-259.
H. Knipschild, Ferdinand Hamel' 1840-1900: missiepionier en martelaar in China: een nieuuie kijk
op de missiemethode van de Scheu tis ten in het
noorden van China, en de reactie daarop van de
Chinezen (z.p. 2005). Dissertatie aan de Universiteit Leiden.
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hun werk ging. Nadat het Chinese Keizerrijk
na het vernederende verdrag van 1860 sterk
onder Franse invloed kwam te staan, waren
het de Franse Lazaristen die in het kielzog
van de wereldlijke overheid zich gingen
toeleggen
op de missionering
onder de
Chinezen. De eerste jaren verliepen uiterst
moeizaam: de enorme uitgestrektheid van
het land, de taal- en cultuurbarrieres en ook
de vaak vijandige houding van de inheemse
bevolking de den het getal van bekeerlingen
vooralsnog nauwelijks oplopen.
Het enige dat vanaf het begin wei goed
van de grond kwam was de opbouw, in het
thuisland, van een financiele organisatie ten
behoeve van de (Frans e) missie. In 1822 werd
in Lyon de Propagation de la Foi (het Genootschap van de Voortplanting des Geloofs),
niet te verwarren met de Propaganda Fide
in Rome, opgericht, in 1843 gevolgd door
de Sainte-Enfance
(Heilige Kindsheid). Het
expliciete doel van deze laatste organisatie
was het dopen en bekeren van door de
Chinezen verstootte kinderen. De Heilige
Kindsheid hield zich bezig met het vrijkopen van kinderen en het financieren van
op te rich ten weeshuizen. Beide organisaties
zouden op den duur niet aileen de 'Franse
missies' (m.n. van de Lazaristen) gaan bekostigen, maar ookandere orden en congregaties
financieel gaan ondersteunen. Een daarvan
was de Congregatie van het Onbevlekt Hart
van Maria.
Deze congregatie,
in de volksmond
Scheut geheten, werd door priester Theophile Verbiest in Belgie opgericht en in 1862
kerkrechtelijk goedgekeurd. China werd het
primaire missiegebied van de Scheutisten en
nog in het oprichtingsjaar kregen zij van de
Lazaristen het immense Mongolie als missiegebied overgedragen.
Hiermee begonnen
gelijk ook de eerste problemen. Zo bleek de
communicatie
tussen Rome, de Lazaristen
en de Scheutisten uiterst gebrekkig, hetgeen
uitmondde in verschillende verwachtingspatronen en een slechte voorbereiding van de
Scheutisten, toen bleek dat zij halsoverkop
naar China moesten afreizen. Onder deze
eerste lichting van Scheutisten zat ook de
bekende Nijmegenaar
Ferdinand
Hamer
(1840-1900),
die als bisschop (apostolisch
vicaris) van Ordos in 1900 de marteldood
stierf.
Een tweede probleem dat in het boek
meermalen ter sprake komt is de onderlinge
onenigheid binnen de bestuurlijke top van
Scheut, zeker als op een gegeven moment de
functie van apostolisch vicaris wordt losgekoppeld van die van provinciaal (missie-
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overste van een bepaald gebied). Met name
de ruzies tussen Alfons Bermijn, provinciaal
van de Ordos, en Hamer waren tekenend
hiervoor.
Maar ook de talloze Chinese opstanden,
zowel tegen de missionarissen
als de koloniale overheid, en de aanwezigheid van militante Islarnitische groeperingen veranderden
de missie voor de paters meer dan eens in
een zuivere overlevingstocht.
De 'soldaten
van God' namen hierbij ook zelf de wapens
op (Ilzeren Brigade). Het bekendste oproer
was ongetwijfeld de antiwesterse 'Boksersopstand' (1900), die aan talloze missionarissen,
en niet te vergeten Chinese bekeerlingen, het
leven kostte.
Was het bekeren een succes? Misschien
in kwantitatief opzicht wei: talloze dorpen
en steden bekeerden zich tot het katholieke geloof. In kwalitatief opzicht in ieder
geval niet: de meeste bekeringen werden
ingegeven door materieel gewin, zoals het
verkrijgen van land, voedsel of onderdak,
ter beschikking gesteld door de missionarissen. Aantallen nieuw gedoopten werden
nauwkeurig bijgehouden
en dienden als
'propagandamateriaal'
voor het thuisland.
Zou het niet beter zijn om in deze publicatie
het woord 'bekeringswerk' te vervangen door
de term 'proselitisme',
opdringerige bekeringsijver? Wat dat was het zeker. Hoe groot
is het contrast met de hedendaagse Scheutisten, die onlangs in het televisieprogramma
Holland Doc, openIijk en kritisch vragen
stelden bij de in het verleden gehanteerde
bekeringsmethoden.
Ondanks de interessante informatie die

Soldaten van God oplevert mist het boek
een synthese tussen de verschillende hoofdstukken en paragrafen. Daarnaast mist het
een duidelijke conclusie. Maar ik heb mij
het meeste geergerd aan de vaak te vlotte
zinsbouw en de onnodige informatie, die ik
als lezer kreeg voorgeschoteld. Zinnen als
'Vandaag de dag noemt men dat een 'winwinsituatie" (57) en 'In 1840, op 11 september
(een dag die sinds 2001 een nieuwe betekenis
heeft gekregen) werd hij ter dood veroordeeld
en geexecuteerd' (33) doen het boek weinig
goed. (Joep van Gennip).
SignaIementen
• J,J. Kalma, Tsjerke op syn alve-en-tritichst.
Nagelaten
kerkhistorische
opstellen.
Bezorgd door Jacob van Sluis en Douwe
Zeinstra [Folk en Tsjerke - TresoarJ Ljouwert 2007 - 254 p. - ISBN 978-90-5615-1751-€ 18,-.
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zijn oorspronkelijke teksten nu eens ingekrompen, dan weer aangevuld. Men kan
de huidige uitgave het best bestempelen
aIs een gids over mystici. Men treft er ruim
driehonderd lemmata aan, gerelateerd
aan personen en begrippen. Personen
vormen de hoofdmoot: zowel mystici zelf
als zij die in hun denken en voelen grondleggers zijn van mystieke bewegingen en
zij die door publicaties de studie van de
mystiek bevorderd hebben. Het spectrum
bevat aIle religies: niet aIleen de christelijke wereld, maar ook het jodendom, de
islam, het hindoeisme en boeddhisme, tot
zelfs de aboriginalsmystiek, sjamanisme
en aspecten uit de New Age toe. Binnen
het christendom is veel aandacht voor de
oude kerk en de middeleeuwen, maar ook
de oosterse kerken en anglicaanse kerk
ontbreken niet. Voor het huidige Nederland
en directe omgeving is er veel aandacht
voor de Moderne Devoten en mystici uit het
Rijnland. Protestanten hadden lange tijd
niet veel op met mystiek (zie: "protestants
verzet"), maar er komen in dit werk genoeg
lemmata voor van personen in protestante
kring, met name in bevindelijke kring.
Zo zijn bijvoorbeeld Jean de Labadie (ca.
1666), Jan Mazereeuw (1822), de Nijkerker
beroerten (ca. 1750), Wilhelmus Schortinghuis (ca. 1734) en Willem en Johannes Teelopleveren die de geschiedenis kIeur geven. linck niet onvermeld.
Tegelijk ademen zijn bijdragen de rust en
De auteurs geven geen definitie van
traagheid van het volle Friese leven uit, die mystiek; zij hebben met hun boek evenmin
zo treffend is verwoord in de titel van deze naar volledigheid gestreefd. Daarmee
bundel. (Paul H.A.M. Abels).
vervalt ook een eventuele betwisting van
wei en niet opgenomen lemmata. Helder
• Auke Jelsma en Gerrit Brinkman, Wie is is de beschrijving van personen, zeker in
wie in de mystiek, Kampen, Averbode [Ten relatie tot het mystieke aspect. In principe
Have, Averbode] 2006 - 253 p. - ISBN 978- hebben de auteurs beoogd Nederlandsta90-784-3406-1 - € 22,50.
lige literatuur aan te geven. Pas wanneer
Dit boek is ontstaan na het verschijnen
die niet op niveau voorhanden is, komen
van een grootschaIig werk Encyclopedie andere moderne taIen aan bod. Hoewel
van de mystiek. Fundamenten, tradities, hier en daar wei eens een Nederlandstalig
perspectieven (Kampen, Tielt, 2003, 2" dr.).
werk voorhanden is, vaIt ook hier de keuze
Twee bij dat project betrokken kerkhis- van de auteurs te billijken. Handig, nuttig
torici, Ielsrna en Brinkman, hebben een en betaalbaar naslagwerkje over mystieke
onderdeel van de encyclopedie bewerkt en bewegingen en vooral over mystici. (Guus
er een eigen uitgave van gemaakt. Daartoe Bary).

Een van de meest productieve kerkhistorici
die Friesland gekend heeft was dominee J.J.
Kalma. Deze dominee en eredoctor, die op
23 mei 1991 overleed, schreef een onafzienbare reeks korte kerkhistorische
artikelen in Friese dagbladen en tijdschriften,
maar ook twee integrale kerkgeschiedenissen van Friese steden
(Bolsward en
Leeuwarden).
Ook bezorgde hij de acta
van enkele Friese classes. Lang niet al zijn
werk vond echter de weg naar de drukpers,
want tussen zijn nalatenschap
bleken nog
bijna honderd bijdragen in typescript te
zitten. Ter gelegenheid van de honderdste
geboortedag van Kalma is een selectie van
deze onuitgegeven artikelen
gebundeld
en uitgegeven.
De overige artikelen zijn
opgenomen in de collectie van het Tresoar
en toegankelijk voor iedere bezoeker van
dit historische centrum en archief van
Friesland.
De door de bezorgers Van Sluis en Zeinstra uitgekozen artikelen zijn gedeeltelijk
in het Nederlands en voor een ander deel
in het Fries. In beide talen toont Kalma zich
een chroniqueur pur sang, die erin slaagt
op uiterst levendige wijze inkijk te geven
in het alledaagse
Fries-gereformeerde
leven. Graag put hij uit acta van kerkenraden, classes en synodes omdat deze
bronnen hem een schat aan petite his to irs
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