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Binnenkomer 

Afscheid en nieuw begin 

In de ochtend 
waarop het vierde 
en laatste nummer 
van het Tijdschrift 
voor Nederlandse 
Kerkgeschiedenis 
in het oude jasje 
bij de leden van 
de vereniging op 
de deurmat viel, 
overleed in het Sint 
Franciscus Gasthuis 
te Rotterdam Ton 
Wouters. Hij was nog 
maar 50 jaar. 

Met zijn inzet, niet aileen als eindredacteur van dit blad, maar 
ook als bestuurslid van de VNK, heeft hij op verschillende 
manieren bijgedragen aan de groei en bloei van de vereniging 
die op 22 april aanstaande haar twintigjarig bestaan beleeft. 
Tien jaar daarvan was Ton mede-eindredacteur van TNK en 
het mag dan ook een grillige speling van het lot genoemd 
worden dat het oude format figuurlijk met hem ten grave 
is gedragen. De nieuwe vormgeving zal zijn werk echter 
niet uitwissen, want de redactie bouwt voort op het stevige 
fundament dat door hem is gelegd. Bovendien heeft hij zich een 
prominente plaats in de verenigingshistorie verworven met 
zijn proefschrift over de nieuwe (gereformeerde) kerk in Delft 
en Delfland (1572-1621), dat in 1994 als verscheen als eerste 
deel van de Werken van de VNK. Bestuur en redactie zullen 
hem dan ook in herinnering houden als een bijzondere en 
toegewijde liefhebber van de vaderlandse kerkgeschiedenis. 

De overgang van oud naar nieuw ken in deze eerste 
aflevering van TNK-nieuwe-stijl niet beter verpersoonlijkt 
worden dan door een artikel van de hand van de mede 
oprichter en eerste voorzitter van onze vereniging, dr. Henk 
ten Boom. Dit erelid verblijdde de redactie met een uiterst 
lezenswaardig artikel over kerkelijke zegels. Hij laat zien wat 
de oorsprong en het gebruik van deze zegels is en stelt vast 
dat het een snel verdwijnend fenomeen zijn, dat plaatsmaakt 
voor het logo. Het kerkzegel speelt ook een prominente rol in 
een bijdrage van prof. Fred van Lieburg, die in een bespreking 
van een gedenkboek van de hervormde gemeente Uiterwijk 
zijn twijfels uitspreekt over de ouderdom en herkomst van het 
zegel van deze kerk. Weer geheel anders is het artikel van 
de jonge kerkhistoricus Christiaan van Zitteren. Hij ontsluit 
de geheimen van enkele zeer bijzondere middeleeuwse 
antiphonaria uit het voormalige vrouwenklooster Soeterbeeck. 
Deze wellicht wat technische, maar toch zeer lezenswaardige 
analyse laat zich uitstekend illustreren, waarmee tegelijk een 
van de grote winstpunten van de nieuwe vormgeving van 
het blad zichtbaar gemaakt kan worden. sen vierde artikel 
is van de hand van de nog jongere Sander Funcke, die laat 
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zien hoe Abraham Kuyper zijn 'gemeene 
gratieleer' in politiek handelen wist om te 
zetten. Natuurlijk ontbreken in dit nummer 
ook boekbesprekingen niet. 

Met dit gevarieerde aanbod gaat TNK 
ook in deze nieuwe outfit door waar het blad 
altijd sterk is geweest: relatief korte artikelen 
over thernas uit het brede spectrum van de 
Nederlandse kerkgeschiedenis, geschreven 
door historici van naam en door aanstormend 
talent, door 'amateurs' en 'professionals' 
en door katholiek en protestant. De redactie 
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heeft er ook aile vertrouwen in dat de vele 
kerkhistorici binnen de vereniging ook in de 
toekomst hun bijdragen zullen leveren voor 
dit blad. Nu al is duidelijk dat TNK ook in dit 
Calvijnjaar weer met een themanummer zal 
komen: niet over de Zwitserse reformator 
(wij waren de hausse al voor met het laatste 
nummer van 2008), maar over een echte 
Hollander, Jacobus Arminius uit Oudewater, 
de grondlegger van de remonstrantse 
broederschap, die vierhonderd jaar geleden 
overleed. 
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Kerkzegels 
Hun betekenis in de geschiedenis van kerk en cultuur 

Het onderwerp 'kerk 
zegels' is niet direct 
actueel, noch iets dat 
grote belangstelling 
geniet. Bij beoefening 
van de kerkgeschiede 
nis is de sfragistiek 
evenals heraldiek een 
randgebied. Bij de 
kerkbestuurders liggen 
de prioriteiten elders. 
En verzamelaars van 
kerkzegels zijn weinig 
in getal. 

Waarom toch een artikel aan dit onderwerp wordt gewijd is 
aangegeven in de ondertitel: ze zeggen indirect iets over de 
veranderende plaats die de kerken in het maatschappelijk 
bestel hebben ingenomen. lets, want ze zijn niet meer dan de 
laatste rimpeling op het strand van de grote golven op de zee 
van de vaak woelige ontwikkelingen. Een klein voorbeeld: Na 
de Napoleontische tijd kende het Koninkrijk der Nederlanden 
een sterk centraal gezag. Koning Willem I gaf in 1815 aan 
de Nederlandse Hervormde kerk een aantal reglementen, 
meestal aangeduid als kerkorde. en stelde in 1817 bij 
koninklijk besluit een zegel voor de hogere kerkbesturen vast. 
Toen in 1951 de 'besturenkerk: plaats had gemaakt voor een 
kerk die zelf haar kerkorde had vastgesteld, verving de kerk, 
weliswaar jaren later, het oude zegel door een nieuw waarop 
het wapenschildje van het Koninkrijk der Nederlanden niet 
meer voorkwam.' 

Een tweede opmerking. Bij deze opzet geeft dit artikel geen 
overzichten met afbeeldingen van aile bekende kerkzegels in 
Nederland. In de laatste decennia zijn betreffende de drie in 
de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) geunieerde kerken 
fraaie publicaties met afbeeldingen, commentaar en indices 
verschenen, een rijke bron, die aan dit artikel ten grondslag 
liggen. Helaas zijn over de zegels van andere kerken weinig 
publicaties bekend.' Belangstelling voor kerkzegels is er ook 
in het verleden geweest. Na publicaties in het Nederlandsch 
Archie! vaar Kerkelijke Geschiedenis in het midden van de 
negentiende eeuw zijn verzamelingen van kerkzegels 
aangelegd waarvan een aantal berust op de burelen van de 
PKN in utrecht. In de tweede helft van de vorige eeuw leefde 
de belangstelling weer op, vooral door de activiteit van de 
conservator van de kerkzegels van de Nederlandse Hervormde 
kerk. dr. J.J. Woldendorp en enkele enthousiaste verzamelaars 
die ook hierover publiceerden.> 

ZegeI van de diaconie van de Nederlandse vluchtelingengemeente te 
Emden 
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Zegel van de zendingsgemeente Ermelo. Ermelo 

was de 'moedergemeente' van de Bond van Vrije 

Evangelische gemeenten: I = iezus, X = Christus e 
= God Y= Zoon L =: Verlosser 

Achtereenvolgens zullen aan orde komen: 
de herkomst van het zegel, de functie ervan, 
het gebruik in het publieke domein, zegels in de 
Rooms-Katholieke Kerk en in de Protestantse 
kerken in de Nederlanden, de voorstellingen 
op kerkzegels aan de hand van (een) enkel(e} 
voorbeeldten) en de huidige situatie met de 
ontwikkeling van zegel naar logo. 

Herkomst en betekenis: 
Herkenningsteken en waarmerk 
Ais definitie van een (kerkjzegel geeft 
het Duitse standaardwerk Die Religion in 
Geschichte und Gegenwart: 'Aus Bild und Schrift 
gefiigtes Zeichen einer Person oder Institution 
zu Beglaubigung und Verschluszschutz' 
[een teken bestaande uit beeld en schrift, 
kenmerkend voor een persoon of instelling, 
bedoeld om iets te waarmerken als authentiek 
of om de afsluiting van iets te beschermen]. 
Het gebruik van zegels gaat terug tot in de 
verre oudheid (Egypte, Babylon) en is ook in 
de H. schrift te vinden, bijvoorbeeld in Gen. 
38:18 en 41,42; Esther 3:10; Nehemia 10: II, 
begeleid door een handtekening. Het zegel 
dient tot juridische bekrachtiging van stukken 
die functioneren in het publieke domein. Ook 
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verzegelen in de betekenis van afsluiten vinden 
we in Dan. 12:4; Matth. 27:66; Openb. 20 waar 
een boek is gesloten en met zeven zegels 
verzegeld. Voortgaande in de tijd ziet men dat 
keizers en koningen, pausen en abten officiele 
stukken hebben voorzien van hun zegel en dat 
notarissen afschriften hebben gewaarmerkt en 
testamenten rechtsgeldig hebben opgemaakt. 
Ook de bescherming van de afsluiting van 
bijvoorbeeld vertrekken met geheime archieven 
door verzegeling is een sprekend voorbeeld 
voor de functie van het zegel.s 

Het zegel is in schrift en beeld kenmerkend 
voor de zegelaar. Het is als herkenningsteken 
afkomstig van het wapen dat landen, steden 
en geslachten voeren. Bij toemooien waren 
de geharnaste ridders aileen herkenbaar aan 
een teken op hun schild en op de dekkleden 
van hun paarden. Het waren eenvoudige 
voorstellingen die van ver zichtbaar waren: een 
kruis, een leeuw. En dikwijls met een devies 
verbonden. Dit teken, een beeldmerk, werd 
later ook op het zegel gebruikt als kenmerk 
van iemands identiteit, zoals de leeuw van de 
graven van Nassau die, via ons koningshuis, 
het wapen van het Koninkrijk der Nederlanden 
is geworden en zelfs is doorgedrongen tot op 
het deurwaardersexploot met het opschrift 
'In naam der Koningin' en het ouderwetse 
gezegelde papier. 

Kerkzegels in de Rooms 
Katholieke Kerk 
In de hierarchische structuur van de Rooms 
Katholieke Kerk was het gebruik van zegels 
vanouds voorbehouden aan de hogere 
geestelijkheid, de paus, bisschoppen en abten, 
daarna ook de pastoors.s Later zijn daar ook de 
parochies bij gekomen. Het oudste kerkzegel 
dat we kennen is dat van paus Agapetus (505- 
536). Door pausen bezegelde documenten zijn 
vanaf de negende eeuw bewaard gebleven. 
Op deze zegels zijn de hoofden van pausen of 
van Petrus en Paulus afgebeeld. De vorm van 
de zegels is rond, hun brieven verzegelden 
de pausen met hun signet, de zogenaamde 
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vissersring met de beeltenis van Petrus 
en de naam van de paus. Vanaf de tiende 
eeuw hebben ook bisschoppen documenten 
bezegeld, na 1000 ook kapittels, abdijen en 
kloosters, de laatste overwegend met zegels 
van ovale vorm en met afbeeldingen van 
heiligen. Na 1100 vindt men de persoonlijke 
zegels van prelaten en kanunniken, meestal 
portretzegels. Weer later gebruikten hogere 
geestelijken zegels met een zelfgekozen 
wapen of het familiewapen, waaraan tekenen 
van hun waardigheid zoals mijter en kromstaf 
werden toegevoegd. Kardinalen namen 
een hoed op hun wapenschild aan of, als ze 
tegelijk wereldlijke heren waren zoals de 
prins-bisschoppen van Luik of Italiaanse vorst 
bisschoppen, een helm. Deze ontwikkeling is 
voltooid aan het einde van de dertiende eeuw. 

Vanaf de twaalfde eeuw bestaat de 
opvatting dat documenten die aan de pauselijke 
rechtbank worden aangeboden aileen gel dig 
zijn wanneer ze zijn voorzien van een zegel 
van een kerkelijke hoogwaardigheidsbekleder, 
zoals een bisschop of de proost van een 
kapittel. Later gold dit ook voor abten (en 
voor notarissen, die trouwens hier te lande 
tot in de late Middeleeuwen vaak een lagere 
geestelijke wijding hadden). Gaandeweg 
werden de door zulke geestelijken bezegelde 
stukken ook door de burgerlijke overheid 
als rechtsgeldig erkend. In de Codex iuris 
canonici vindt men voorschriften betreffende 
het waarmerken van documenten, regels 
voor het gebruik van kerkzegels voor de 
verzegeling van bisschoppelijke archieven, 
het sluiten van reliekschrijnen en handelingen 
betreffende zalig- en heiligverklaringen. Er 
bestaat voor iedere parochie de verplichting 
een zegel te voeren, al wordt dit voorschrift 
niet altijd nageleefd. Sinds eeuwen is er in 
vorm en afbeelding weinig veranderd en kan 
men van zegels in het algemeen zeggen dat ze 
statisch zijn naar hun aard, voor een oud en 
hierarchisch gestuurd instituut als de Rooms 
Katholieke Kerk met haar continuiteit geldt dit 
in het bijzonder. 

Kerkzegels in de Protestantse 
kerken. Het ontstaan 
Met zegels van de protestantse kerk komen we 
in een andere wereld terecht. Hier werkt het 
verschil door tussen een presbyteriale kerkorde 
met haar accent op de plaatselijke gemeenten en 
de meerdere vergaderingen, en een hierarchisch 
geleide kerkorganisatie de reformatie 
tegenover Rome. Onder het spaanse, katholieke 
gezag konden in de zestiende eeuw geen 
protestanten, calvinisten noch luthersen, hun 
geloof in het openbaar belijden. Speciaal in de 
Zuid-Nederlandse gewesten zoals Vlaanderen, 
Brabant en Artois, waren desondanks kleine 
gereformeerde kernen ontstaan, goed 
georganiseerd naar Frans voorbeeld. Hun 
regelmatige onderlinge contacten strekten 
zich ook uit tot de vluchtelingengemeenten in 
Engeland en Duitsland, zoals Louden, Emden en 
Frankfurt a.M., waar tussen 1545 en 1572 een 
grootaantal Nederlanders een veiligehaven yond. 
In deze situatie van vervolging en vlucht was het 
nodig voor iemand om zijn betrouwbaarheid te 
kunnen bewijzen. Vertrekkende gemeenteleden 
kregen daartoe een attestatie mee van de 
gemeente van vertrek, die ze in de gemeente 
van aankomst moesten overleggen. Bovendien 
was die noodzakelijk voor de inschrijving in het 
registervan de diaconie voor het geval dat men 

ZegeJ van de Ev. Lutherse gemeente te Dordrecht met 

de Ark van Noah. 
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op ondersteuning was aangewezen - dit om 
misbruik door landlopers en bedelaars die zich 
als vervolgde protestanten van elders uitgaven 
tegen te gaan. 

Zo'n attestatie moest zijn voorzien van 
een zegel van de gemeente van vertrek zoals 
de synode van 1563 van de kerken onder het 
kruis te Tours bepaalde: "A este arrete que l'on 
assistera nuls poveres passans s'ils n'ont expres 
temoignage de l'eglise dont ils viennent, scelle 
du sceau du dit lieu"." In de kerkorde van Emden 
van 1571 is in artikelen 44 en 45 wei sprake van 
de noodzaak van een attestatie, maar niet van 
een zegel, echter wei op de nationale synode 
van Den Haag van 1586, waar artikel 75 stelt 
dat lidmaten die uit de gemeente vertrekken een 
verklaring zal worden meegegeven "onder het 
zegel van de gemeente". Er heeft dan wei een 
verschuiving van de betekenis van de attestatie 
plaatsgehad: er zijn geen vervolgingen meer 
en geen vluchtelingenkerken die arrnlastige 
lidmaten uit andere gemeenten opnemen. De 
attestatie wordt een getuigschrift van het geloof 
en de goede levenswandel van de betreffende 
persoon, met het verzoek aan de gemeente van 
vestiging hem of haar in te schrijven als lidmaat. 
Het zegel op deze attestaties (waarom het ons 
gaat), is sindsdien gebleven, soms voorgedrukt 
op het forrnulier. De classis Nijmegen he eft 
zulke attestatieformulieren met het classicale 
zegel (een lelie onder de doomen) al vanaf 
1610 onder haar gemeenten, die meestal zelf 
geen zegel hadden, verspreid.' Daarbij sluit 
aan het voorschrift van de particuliere synode 
van Zeeland in 1591 te Middelburg gehouden: 
"Degenen die uyt een gemeente vertrecken zal 
een attestatie ofte getuygenis haers wandels bij 
advijse des kerckenraets medegeven worden 
onder den segel van den kercken, ofte daer geen 
segel en is van tween onderteeckent" (art.76)8 

De protestantse kerken. 
Voorstellingen op de zegels 
De periode van vervolging en nood waarin het 
protestantisme in de Nederlanden is ontstaan, 
komt tot uitdrukking in de voorstellingen en 
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de deviezen, vaak Bijbelteksten, op de oude 
kerkzegels. Ze getuigen van geloof en hoop, 
standvastigheid en broederliefde. Hiermee 
hebben de gemeenten zichzelf blijvend een 
stempel, een eigen identiteit en een Bijbels 
kritische getuigenis naar buiten willen geven. 
Enkele voorbeelden van voorstellingen op 
kerkzegels die tot in de begintijd van de 
Reformatie teruggaan geven Emden, Wezel, 
Antwerpen (gereformeerd en luthers), en 
's-Hertogenbosch (Nederduitsch en Waals 
gereformeerd). Het zegel van Emden toont een 
scheepje met volle zeilen en het randschrift 
"Godts kerck, vervolgt, verdreven, heet (sic) 
Godt hyr trost gegeven" en onder het scheepje 
"Schepken Christi 1553", het kerkenraadzegel 
heeft het randschrift: Math. 8: 23- 27. Het schip, 
soms voorgesteld als de ark van behoud, komt 
ook voor op zegels van Delft (Waals 1586), 
de classis Walcheren (1595), Utrecht (1588), 
Groningen (1579) en Haarlem (iuthers 1614). 
Wezel voerde eveneens een zegel dat wijst op 
een gastvrije gemeente voor vluchtelingen: het 
toont een pelgrim met het bijschrift "Hospes 
eram et collegistis me, Matth. 25" [Ik was een 
vreemdeling en gij hebt Mij geherbergd] en 
een schildje met het wapen van de stad. Deze 
voorstelling was te specifiek om haar later nog 

Zegel van de Ned. HeN. Gemeente van Coevorden met 

de veelvuldig op kerkzegels gebruikte Ielie onder de 

doom en. 
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Het zegel van de Ned. HeN. Gemeente van Maassluis 

afgebeeld op de avondmaalsschaal van de gemeente. 

Het zegel werd in de tweede heljt van de zeventiende 

eeuw ontworpen. Het randscnrift is ontIeend aan 

Matth. 8:25: Heere, behoed ons wij vetgaant Ook het 

stadswapen met de Maas, in de vorm van dtic golvende 

dwarsbalken is in de rand verwerkt. 

te kunnen gebruiken. 9 
Anders is het met het symbool van de lelie 

onder de doornen, dikwijls met het randschrift 
"sicut lilium inter spinas, Cant. 2:2" [als een lelie 
onder de doornen, Hooglied 2:2]. De lelie was 
vanouds het symbool van Maria als de reine 
maagd, de doornen stell en de zondige wereld 
voor, zie bijvoorbeeld het zegel van de abdij 
van de Cistercienzerinnen te Binderen (N.-Br.). 
Al vanaf 1318 voerde de Illustere Onze Lieve 
Vrouwenbroederschap van 's-Hertogenbosch 
dit embleem, evenals de rederijkerskamer 
van Noordwijk in de zestiende eeuw.'> In de 
tijd van de onderdrukking en vervolging na 
de reformatie hebben drukkers die anoniem 
moesten blijven het voor hun clandestiene 
protestantiserende publica ties gebruikt. 
Gereformeerde gemeenten hebben het 
gekozen als een uitdrukking van de zuivere en 
kwetsbare gemeente, onder vijandig bewind 
met een vorm van godsdienst die afweek van 
de 'ware Christelijke religie'. Korporaal noemt 
in zijn boek vijftien gereformeerde gemeenten 
die daama dit symbool hebben gekozen, 

Schendelaar noemt vier lutherse gemeenten en 
Van Beek c.s. drie gereformeerde kerken. Het 
Aigemeen Luthers consistorie te Amsterdam 
heeft het van 1617 tot 1620 in zijn zegel gevoerd 
met het randschrift "Sigil. Eccl.rum Belg.sub. 
Aug.conf." [zegel van de Nederlandse kerken 
met de Augsburgse confessie]. In 1952 is dit 
zegel in ere hersteld - het oude zegelstempel 
was weer gevonden! II 

Een vaak voorkomende voorstelling is 
het Lam, soms met de kruisvaan als teken 
van overwinning, soms met het boek met de 
zeven zegels uit Open baring 'waardig om het 
boek te openen'. De lutherse gemeente van 
Antwerpen gebruikte dit zegel vanaf 1565 
totdat Parma in 1585 de stad veroverde en 
de gemeente verstrooid werd. De Franstalige 
afdeling vluchtte toen naar Frankfurt en nam 
het zegelstempel mee, de Nederlandstalige 
vluchtte grotendeels naar Amsterdam 
en gebruikte daar vanaf 1590 dezelfde 
voorstelling in iets gewijzigde vorm. Nadien 
hebben zes lutherse gemeenten, bijvoorbeeld 
Nijmegen, deze voorstelling van het Lam in 
hun zegel opgenomen. evenals een zevental 
gereformeerde gemeenten zoals Leiden (1584). 
Ook bij een groot aantal gereformeerde kerken 
is het na 1886 in gebruik. 

Onder de vele andere voorstellingen op 
kerkzegels noemen we de boom (ps, 1:3, 
92:13), soms als de dadelpalm met een steen 
op zijn kruin en de (niet- Bijbelse) woorden 
"quo pressior eo valenti or" [hoe meer ik 
gedrukt word, hoe sterker ik word]. Ook kan 
men denken aan het Latijnse spreekwoord 
"palma sub pondere crescit" [de palm groeit 
tegen de verdrukking in], weergegeven in 
het randschrift van het zegel van de lutherse 
gemeente van Den Bosch met "gedruckt maer 
niet onderdruckt". Behalve bij deze gemeenten 
was het oak in gebruik bij de weinige in 
Antwerpen achtergebleven luthersen (vanaf 
1585), de Nederduitse gereformeerde gemeente 
van Dordrecht, en bij de Waalse gemeenten 
aldaar en in 's-Hertogenbosch. Verder was de 
wijngaard of wijnstok een vroeg voorkomend 
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Het kerkzegeJ van de Broedergemeente (Hernhutters) 

Ie Zeist 

embleem. Een van de gereformeerde 
gemeenten van Antwerpen had dit al voor 
1563 uitgekozen, de vluchtelingengemeente te 
Keulen gebruikte het in 1572 met het randschrift 
"vinea domini domus israhel est" [de wijngaard 
van de Heer is het huis Israel, zie jes. 5].12 

We gaan ten slotte niet voorbij aan een 
intrigerende vraag die al 150 jaar geleden 
voor het eerst werd gesteld: bestaat er een 
verband tussen de afbeeldingen op de zegels 
van de vroege gereformeerde schuilkerken en 
de schuilnaam waarmee ze op hun synoden 
tussen 1560 en 1589 werden aangeduid?'> 
Een vergelijking is (nog ) niet goed mogelijk. 
Van de schuilnamen zijn er weliswaar meer 
dan twintig bekend. maar gegevens over de 
zegels van deze gemeenten zijn schaars. Een 
paar overeenkomsten zijn aan te wijzen. Zo is 
de wijnstok op het zegel van een Antwerpse 
gemeente ook de naam van een schuilkerk, de 
lelie is zegelbeeld en schuilnaam van Gent, de 
boom in het zegel van de lutherse en de Waalse 
gemeenten van 's-Hertogenbosch vinden we 
ook in de schuilnaam. Maar is dit representatief 
voor het geheel> 

Bij de vergelijking van de oude kerkzegels 
met de blazoenen van de rederijkerskamers 
is de uitkomst eveneens dubieus. Tientallen 
namen zowel van de kamers in het Vlaamse 
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als die in het Noord-Nederlandse gebied zijn 
bekend, vee I meer dan kerkzegels.> Het blijkt 
dan dat in 's-Hertogenbosch de brandende 
braambos op het kerkzegel zijn pendant heeft 
in het embleem van de rederijkerskamer met 
het devies De vierige Doombosch, en in Gent 
hebben beide het embleem van de lelie (tleur 
de lys) gemeen. Het gaat echter niet op voor 
Antwerpen met hun kamer van de violieren, 
terwijl het kerkzegel een wijnstok laat zien. 
De kamer van Noordwijk met de lelie onder 
de doomen, tegenover het kerkzegel met 
kerkgebouw en leeuw noemden we al. Het 
ontbreken van overeenkomsten is geen wonder. 
Weliswaar speelde bij de rederijkersspelen 
van voor 1565 de fundamentele kritiek van 
de reformatie op de Roorns-Katholieke Kerk 
(vooral op haar praktijken) een grote rol, maar 
de bijeenkomsten ademen een geheel andere 
geest dan de spiritualiteit in de kerkdiensten 
en levensstijl van de gereformeerden in de 
Noordelijke Nederlanden. In de Republiek zijn 
na 1600 onder druk van de kerkenraden en 
classes, de rederijkerskamers geleidelijk ter 
ziele gegaan. 

Voorshandslijktalleen de volgendeconclusie 
gewettigd. Bij de schuilnamen van de vervolgde 
gemeenten in de Zuidelijke Nederlanden en op 
de blazoenen van de rederijkerskamers treffen 
we voornamelijk bloemen en bomen aan. Bij 
de zegels van de vroege gemeenten aldaar 
komen ook deze wei voor, maar dan voorzien 
van een Bijbelse tekst, zelden gelijk aan de 
blazoenen of de namen van de onderhavige 
rederijkerskamers of de plaatselijke schuilkerk. 
Steeds meer verschijnen, later op de zegels, 
symbolische voorstellingen die met het wezen 
van de kerk of met de naam van de gemeente 
te maken hebben, bijna altijd ook met de 
verwijzing naar een BijbeJtekst of met de tekst 
zelf in het randschrift. De Bijbel wordt dan 
primair. De drukkersmerken met hun deviezen 
completeren met hun kleurrijke symboliek 
het beeld van het 'herfsttij der Middeleeuwen' 
van Huizinga, waarin ook de oude kerkzegels 
waren betrokken." 
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De betekenis van kerkzegels in het 
publieke domein 
Hadden functionarissen in de protestantse 
kerken het recht om aan officiele stukken door 
bezegeling rechtskracht te verlenen? Over 
het algemeen niet, maar er is ook hier een 
voorbeeld van een uitzondering die de regel 
bevestigt. Het komt uit de kerkgeschiedenis 
van het gewest Groningen en is al eerder 
vermeld maar verdient in dit verband nog eens 
een plaats.w Het was in de beide Oldambten, 
een groot deel van het Zuid-Oosten van 
Groningen, vanouds de gewoonte dat in de 
verschillende dorpen officiele akten behalve 
door de ambtman of drost van het hele gebied 
ook door de plaatselijke pastor en kerkvoogden 
konden worden bezegeld. De laatste woonden 
immers ter plaatse terwijl de ambtman niet 
eens in aile dorpen zitting hield. maar aileen 
daar waar rechtsstoelen gevestigd waren. vier 
in het Woldoldambt, een in het Kleioldambt, 
dus op vijf plaatsen voor 23 kerspelen. Na de 
reformatie hadden de predikanten het recht 
van de vroegere pastoors overgenomen en de 
kerspelbewoners gingen voort hun akten door 
hen te laten bezegelen. Burgemeesters en de 
Raad van Groningen wilden in 1607 een eind 
maken aan deze gewoonte, misschien omdat zij 
na de reformatie de invloed van de kerk wilden 
terugdringen, maar na protesten van de kerspels 
werd in 1608 de oude toe stand hersteld. In 
1618 werd in het Oldambter landrecht bepaald: 
Wie een testament wil maken kan dit laten 
bevestigen met het stadszegel van Groningen, 
of met het zegel van de drost en twee getuigen, 
of met het zegel van het kerspel, dat wil zeggen 
van de pastor loci met twee kerkvoogden als 
getuigen. De kerspels die nog geen eigen zegel 
bezaten hebben erna 1618 een laten maken, aile 
met een afbeelding van de oude kerkpatroon of 
het kerkgebouw, zoals st. Laurens (Beerta), st. 
Petrus (Wagenborgen), st. Vitus (Winschoten). 
Deze toestand is blijven voortduren tot 1811 en 
gold aileen voor de Oldambten en Westerwolde 
in Groningen. Het is niet bekend dat in de 
andere gewesten dergelijke regelingen hebben 

bestaan. In het Koninkrijk der Nederlanden 
van na 1814 is er geen sprake van geweest dat 
kerken het recht zouden verkrijgen documenten 
zoals geboortebewijzen, huwelijksakten of 
testamenten met hun zegel rechtskracht te 
verlenen. 

Ter vergelijking is het interessant te 
constateren dat dit zich in de Duitse kerken 
anders heeft ontwikkeld in samenhang met de 
positie die deze 'Landeskirchen' ten opzichte 
van de overheid hebben ingenomen. Immers 
de 'Augsburger Religionsfriede' van 1555 had 
bepaald dat op aanwijzen van de landsheer 
iedere staat (staatje) mocht uitmaken welke 
confessie aile bewoners moesten aanhangen: 
Of de rooms-katholieke, 6f de lutherse, 6f (later) 
de gereformeerde. Tot eind 20ste eeuw werd men 
als het ware binnen de muren van een kerk 
geboren, getrouwd en begraven en men kon 
zijn lidmaatschap niet eenvoudig opzeggen, 
maar moest voor het kantonrecht verklaren 
dat men wenste uit de kerk te treden. Gezien 
de positie van de Duitse kerk in het publieke 
domein is het niet verwonderlijk dat ook nu nog 
binnen de Duitse kerken het zegel een grotere 
formele betekenis heeft dan bij ons. Zo heeft de 
Evangelische Kirche im Rheinland nog in 1996 
"Richtlinien fur das Siegelwesen" besloten, 
28 paragrafen waarin allerlei bepalingen over 
gebruik, vorm, formaat, materialen en ook 

Zegel vall de nedenandscne nervormde Kerk, op 4 

maart 1817 ill gebruik gellOmell. 
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rechtskracht zijn vastgelegd. Bij uittreksels uit 
kerkregisters en notulen en bij het verifieren 
van afschriften van oorkonden en contracten 
is naast de handtekening van bevoegden ook 
een afdruk van het zegel van de gemeente of 
kerkelijke instantie verplicht. In andere Duitse 
'Landeskirchen' gelden dergelijke regels." 

Kerkzegels in het heden: zegel of 
logo? 
Bij de huidige stand van zaken spelen zegels bij 
de kerken nauwelijks nog een rol, uitgezonderd 
bij de Rooms-Katholieke Kerk. Aile in 1956 
opgerichte diocesen van de Nederlandse 
kerkprovincie hebben een wapen dat is 
geregistreerd in het register van de Hoge Raad 
van adel op grond van een Koninklijk Besluit. 
Ais laatste is aan het bisdom Rotterdam in 
2004 een wapen verleend, gebaseerd op het 
wapen van het aartsbisdom Utrecht, een 
kruis van groen (sinopel) op een zilveren 
veld. Rotterdam heeft echter op een van de 
velden een afbeelding van het rooster waarop 
st. Laurens, schutspatroon van Rotterdam 
en van het hele bisdom, zou zijn gemarteld. 
Het wapenschild is vergezeld van een mijter, 
abtsstaf en kruisstaf. Daarnaast hebben de 
bisschoppen een persoonlijk wapen met hun 
devies. De voorstellingen op de wapens vind 
men ook op de zegels." 

Voor de nieuwere zegels van de protestantse 
kerken moe ten we teruggaan naar het begin 
van de negentiende eeuw. In 1815 ontvingen bij 
Koninklijk besluit de Nederlandse Hervormde 
kerk en de Evangelisch- Lutherse kerk ieder 
een eigen bundel reglementen in de plaats van 
hun eigen kerkordeningen. In 1817 werden 
eveneens bij Koninklijk Besluit de zegels van 
de synodes en de hogere bestuursorganen van 
deze kerkgenootschappen sam en met dat van 
de remonstrantse Broederschap vastgesteld. 
De afbeeldingen waren identiek: een vrouw 
bij een altaar met de symbolen van geloof'(een 
kruis) , hoop (een anker), en Iiefde (een hart); 
de randschriften uiteraard verschillend, en 
aile drie droegen ze een schildje met het 
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rijkswapen.De doopsgezinden bleven vrij 
van staatsbemoeienis, omdat ze financieel 
onafhankelijk waren en aan een zegel had hun 
los georganiseerde societeit geen behoefte. 
Aileen Amsterdam en Aardenburg hadden 
een zegel; verder werden ze niet aangetroffen 
"omdat het gebruik als pronkerij werd 
beschouwd"19 De Commissie tot de zaken van 
de Waalse kerken gebruikte het hervormde 
zegel. Bij de hervormde gemeenten lag dit 
anders: zij bleven hun oude zegel voeren, maar 
het is curieus om te zien dat een aantal van hen 
dat geen zegel had of na 1817 was gesticht, het 
motief van het synodale zegel globaal hebben 
overgenomen. Zowel de hervormde als de 
lutherse kerk heeft in samenhang met hun 
nieuwe kerkorde ter vervanging van de oude 
reglementenbundels respectievelijk in 1966 
en 1952 nieuwe zegels voor de synodes met 
totaal andere motieven ingevoerd terwijl de 
Commissie tot de zaken van de Remonstrantse 
Broederschap nooit offici eel een nieuw zegel 
heeft ingevoerd, maar vanaf 1935 wei gebruik 
gemaakt heeft van een nieuw embleem met de 
tekst van Gal. 5: l.20 

De Gereformeerde Kerken in Nederland 
met hun oorsprong in de Afscheiding (1834) 
en de Doleantie (1886) hebben door hun losse 
organisatie en de verga an de zelfstandigheid 
van hun gemeenten ('kerken') geen behoeften 

Wapen van het bisdom Rotterdam 
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zege/ van de Remonstrantse Broederschap 

gevoeld aan zegels voor hun bovenplaatselijke 
organen. Bij de plaatselijke kerken ligtdit anders. 
Omdat zij zich als de rechtmatige voortzetting 
van hervormde gemeenten beschouwden, heeft 
een aantal het bestaande hervormde zegel 
overgenomen, maar velen hebben vroeg oflaat 
een eigen zegel ontworpen waarbij naast de 
bekende symbolen dikwijls gebruik is gemaakt 
van afbeeldingen van het eigen kerkgebouw." 
De Christelijke gereformeerde kerken in 
Nederland, ontstaan bij de Afscheiding van 
de Nederlandse Hervormde kerk in 1834, 
hebben vanaf 1855 een zegel gebruikt met de 
voorstelling van een kerk op een rots. Na 1892 
is dit in onbruik geraakt. De laatste tijd wordt 
een vignet gehanteerd met de voorstelling 
van de brandende braambos (Ex. 3:2) en de 
woorden "Nec tamen consumebatur" [en het 
verteerde niet], een oud motief dat we ook bij 
de Schotse kerk en de Schotse gemeente van 
Amsterdam tegenkomen.v De Evangelische 
Broedergemeente (Hernhutters), met haar 
centrum voor Nederland in Zeist, heeft een 
zegel met een gestileerde afbeelding van de 
Zeister kerk met klokkentorentje, waarin een 
medaillon met de ark, drijvend op de golven, 
en een duif met een olijftak. Daarnaast 
vindt men op publica ties een vignet met een 
lam met de kruisvaan.> De Bond van vrije 
Evangelische gemeenten in Nederland (1881), 

die midden 19de eeuw is voortgekomen uit de 
Zendingsgemeente te Ermelo, heeft een eigen 
zegel. De voorstelling van een vis met het 
bekende Ichthus (vis) in Griekse letters, is in 
1981 overgenomen op het vignet van de Bond, 
vergezeld van een opengeslagen Bijbel met op 
de linkerbladzijde de woorden Openb. 2:3, en 
rechts Gal. 5, het geheel omgeven door twee 
wijnranken en met het randschrift: Bond van 
vrije Evangelische gemeenten in Nederland 
1881 -1981.24 

Gaandeweg zijn we het pad van zegel naar 
vignet en logo ingeslagen en dat brengt ons 
naar het beeldmerk van de Protestantse Kerk in 
Nederland. Het toont een Grieks (gelijkarmig) 
kruis en een duif in een dubbele stralenkrans, 
het geheel binnen een cirkel, sam en met 
de symbolen van de Drie-enige God. Met 
het aanvaarden ervan hebben de fuserende 
kerken hun zegels voor gebruik afgeschaft.> 
Het logo dient als herkenningsteken waarmee 
de kerk naar buiten treedt. Het element 
van herkenbaarheid waartoe het wapen en 
het zegel dienden is gebleven. Het andere 
element, dat van garantie van echtheid en van 
bekrachtiging is verdwenen of, anders gezegd: 
de Nederlandse Protestantse kerken voelen 
de behoefte hieraan niet meer en de zegels 
van de plaatselijke gemeenten zijn ook aileen 
kenmerken met een historische achtergrond 
geworden. Typerend is wat staat in de gids bij 
de actie 'kerkepad' van de NCRV (1981) onder 
het rubriekje 'praktisch': "De lege bladzijden 
zijn bestemd voor eigen notities ... maar ook 
voor de vaak zeer interessante kerkstempels 
(sic) die u met het bijgevoegde vloeiblad kunt 
drogerr'.> 

We maken de balans op. De strenge, 
vormvaste katholieke zegels zijn de eeuwen 
door weinig veranderd, hetgeen ook past in 
de structuur van de Rooms-Katholieke Kerk. 
De protestantse zegels, ontstaan sinds de 
uitgang van de middeleeuwen met hun kleur, 
symboliek en ritueel, zijn nog steeds in gebruik 
als beeldmerk, soms met een stukje Bijbelse 
verkondiging. Nieuwe echte zegels zullen hier 
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echter nauwelijks meer ontstaan. Het logo lijkt 
geleidelijk de plaats van de aloude zegels in 
te gaan nemen, aansluitend aan de trend in 
de cultuur, en dan met het ontbreken van de 
verklarende Bijbeltekst. 

Henk ten Boom (1924) is oud-caartermeester 
van het stadsarchief in Rotterdam. Hi} was 
medeopricbter en de eetste voorzitter van de 
Vereniging voor Ncderlandse Kerkgeschiedenis 
en is erelid van deze vereniging. 
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Christiaan van Zitteren 

De Middeleeuwse Antiphonaria 
uit de collectie Soeterbeeck' 

In 1997 kwam na 
ruim vijf eeuwen 
een einde aan het 
vrouwenconvent 
soeterbeeck.> 

Het klooster, dat in 1448 gesticht was door de plaatselijke 
pastoor in Nederwetten, in 1454 de regel van Augustinus 
aannam en in 1467 het kloosterslot invoerde op een nieuwe 
locatie in Nuenen, werd in 1485 officieel opgenomen in 
het Kapittel van Venia. Dit kapittel was het door de Luikse 
bisschop in 1455 gesanctioneerde antwoord van enkele 

vrouwenkloostersinLuiksgebied 
op het verbod uit 1436 nag 
langer vrouwenkloosters op 
te nemen in het Kapittel van 
Windesheim. Met dit Kapittel 
van Venia werd het voor 
vrouwenconventen mogelijk 
tach geYnstitutionaliseerd de 
spiritualiteit van de Moderne 
Devotie te beleven in het Luikse 
diocees. Waarschijnlijk omdat 
de beweging, die in gang gezet 
was door Geert Grote, to en al 
over haar hoogtepunt he en was, 
heeft het kapittel nooit een grote 
bloei gekend. Tussen de acht 
en veertien conventen zijn er 
lid van geweest.' De oprichting 
in 1559 van het bisdom 
's-Hertogenbosch, binnen de 
grenzen waarvan de meeste 
lidkloosters kwamen te liggen, 
zal een praktisch of form eel 
einde gemaakt hebben aan het 

Hs. IV 7, p. 1. Begin van Dominica 

prima aaventus (Eerste zondag van de 

Advent): responsorium van de eerste 

vespers Ecce dies veniunt. 
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I. 

Hs. IV 131, f 14r. Begin van het fees; In die ascensionis 
(Hemelvaartsdag). eerste antifoon van de eerste vespers 

Si diligeretis me. Merk de amateuristisch vervaardigde 

initiaal Sop. 

kapittel. 
Het klooster soeter-beeck werd in 1732 

verplaatst naar Deursen bij Ravenstein als 
gevolg van de anti-kloosterwetgeving van 
de Staten-Generaal van de Republiek der 
verenigde Nederlanden, die in 1648 formeel het 
gezag had den gekregen over de gebieden die 
al sinds de val van Den Bosch in 1629 feitelijk 
in handen waren van de Staatsen. Deursen viel 
onder het vrije Land van Ravenstein en Megen, 
dat geen deel was geweest van het hertogdom 
Brabant en in 1648 dus niet onder de Staten 
Generaal was gekomen. Verschillende 
kloostergemeenschappen von den in dit vrije 
land een veilige nieuwe locatie.s De band met 
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Windesheim en daarmee met de Moderne 
Devotie heeft Soeterbeeck eeuwenlang 
bewaard. Van 1452 tot 1810 had het klooster 
Windesheimse kanunniken als rector. Tot 1744 
vanuit Marienhage te Woensel (Eindhoven) en 
sindsdien vanuit Gaesdonck bij Gogh. 

De zusters van Soeterbeeck lieten in 1997 
gebouwen en inventaris na aan de Nijmeegse 
Universiteit. Tot deze inventaris behoorde ook 
de collectie middeleeuwse handschriften.s 
Veel van deze handschriften zijn liturgisch of 
para-liturgisch van inhoud. Het is de meest 
complete collectie middeleeuwse liturgische 
handschriften van vrouwenkloosters die 
onder invloed stonden van de Moderne 
Devotie. Dit maakt de collectie de moeite 
waard voor nadere studie. In mijn onderzoek, 
waarvan de belangrijkste resultaten hieronder 
gepresenteerd worden, heb ik de zeven codices 
uit de collectie die voor de officiele officieliturgie 
gebruikt zijn, de zogenoemde antiphonaria. 
form eel en inhoudelijk geanalyseerd.s Tegen 
het einde van het onderzoek dook nog een 
belangrijke bron Op.7 Dit handschrift is in de 
herkomstanalyse betrokken, maar kon niet 
meer meegenomen worden in het omvangrijker 
inhoudelijk onderzoek. De - tweeledige - 
onderzoeksvraag luidde: 

1. Is de productie- en gebruiksherkomst 
van de antiphonaria op basis van vorm en/ 
of inhoud te bepalen en welke elementen zijn 
hierin van belang? 

2 Wat is de liturgische kalender en de 
liturgische teksttraditie van deze antiphon aria 
en bij welke liturgische traditie sluiten deze 
aan? 

voor het inhoudelijk onderzoek geldt dat 
enkel het sanctorale, het onderdeel dat de 
vieringen van de heiligen bevat, geanalyseerd 
is. 

Productieherkomst 
De plaats waar de handschriften zijn 
vervaardigd, is niet eenvoudig te achterhalen, 
omdat zekere gegevens hierover ontbreken. 
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Overeenkomsten in banden, muzieknotatie, 
decoratie, watermerken en hand en geven het 
beeld dat de hss. 446,452,453 en 454 evenals 
het grotere hs. 447 geproduceerd zijn in het 
Windesheimse mannenklooster Marienhage te 
Woensel. Deze overeenkomsten laten zich als 
voIgt samenvatten: 

Banden: hss. 446, 452 en 453: hetzelfde 
stempeltje op de band (Lam Gods in een 
rechthoekje, bovenaan het voorplat. In aile 
gevallen staat het stempeltje op zijn kant). 
Muzieknotatie: hss. 452, 453 en 454: 
rode notenbalken van 9 mm hoog met 
hoefnagelschrift, zelfde dikte van de lijnen 
van de notenbalken. 
Decoratie: hss. 446, 447, 452, 453, 454: 
verluchting wijst naar Marienhage, 
woensel.- 
Watermerken: hss. 446, 453 en 454: 
watermerken uit 453 komen ook voor in 
446 en 454.9 
Handen: hss. 446, 452, 453 en 454 
lijken (deels) door dezelfde kopiisten 
afgeschreven te zijn. 
Wellicht is ook hs. 487 uit Marienhage 

afkomstig. De decoratie wijst hierop, terwijl 
de vormgeving van de notenbalken in een 
andere richting wijst. De afmeting (12 mm) 
en kleur (zwart) van de notenbalken, net als 
de afmetingen van de schriftspiegel van hs. 
487, zijn te vergelijken met die van hs. 486, 
welk handschrift overigens een eigenaardige, 
amateuristische decoratie he eft met 
'boomstam-initialen'. Hs. 486 is thans niet te 
plaatsen. 

De productieherkomst van hs. 448 
daarentegen is zeker het Gregorius Fraterhuis 
te 's-Hertogenbosch. De professionele opzet 
en vooral het voor dit atelier kenmerkende 
penwerk lei den tot die conclusie. 

Gebruiksherkomst 
De handschriftencollectie van Soeterbeeck 
was samengesteld uit codices die afkomstig 
zijn van verschillende kloosters, vanwege 
fusies met en opheffingen van geaffilieerde 

conventen. Kloosters die een bijdrage aan het 
Soeterbeecks boekenbezit geleverd zouden 
kunnen hebben zijn: Sint-Annenborch te 
Rosmalen (fuseerde in 1613 met soeterbeeck), 
Sint-Annentroon te Kerkdriel (fuseerde in 1572 
met Sint-Annenborch te Rosmalen), Onze 
Lieve Vrouw in de Hage te Helmond (fuseerde 
in 1543 eveneens met Sint-Annenborch te 
Rosmalen), Bethanie of Windmolenberg te 
's-Hertogenbosch (stichtte Sint-Annenborch 
voor 1501 L Marienhage te Arkel (niet te 
verwarren met Marienhage te Woensel; rector 
van Arkel stichtte Sint-Annentroon te Kerkdriel 
aan het begin van de 16e eeuw), Mariaweide te 
Venlo (stichtte Onze Lieve Vrouw in de Hage te 
Helmond na 1462). 

Een poging om de gebruiksherkomst van de 
handschriften te achterhalen aan de hand van de 
aan- of afwezigheid van officies van specifieke 
patroonheiligen van klooster ofvestigingsp laats 
leverde tegenstrijdige resultaten op. De 
aanwezigheid van een patroonheilige kan 
derhalve geen veilig bewijs genoemd worden 
voor de toewijzing van een handschrift aan 
een bepaald klooster. Meer opvallend is dat 
de afwezigheid van een patroonheilige geen 
veilig bewijs lijkt te zijn voor het uitsluiten 
van een bepaald klooster als herkomstplaats. 
Dit is zo opvallend omdat een klooster zeker 
het feest van de eigen patroonheilige plechtig 
gevierd zal hebben. In liturgische boeken die 
specifiek voor dat klooster geproduceerd zijn, 
zou je dus verwachten dat teksten voor deze 
viering niet ontbreken. In bestaande boeken 
die op enig moment in dat klooster in gebruik 
kwamen zouden ze ook zijn toegevoegd. Later 
toegevoegde officies zien we in meerdere 
codices, dus het was wei gewoonte dit te doen. 
Wellicht werd het patroonsfeest gevierd vanuit 
een afzonderlijke codex, maar dergelijke 
handschriften voor de viering van een enkele 
heilige zijn mij niet bekend. 

Eigendomsaantekeningen in de codices 
die stammen van voor de eerste fusie, en het 
koppelen van de watermerkdatering van de 
handschriften aan de toetredingsdatum van 
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de onderscheiden kloosters, zijn een sterke 
aanwijzing dat de hss. 446, 452, 453 en 454 van 
origine gefunctioneerd hebben in Soeterbeeck 
zelf. De aloude band van Soeterbeeck met 
Marienhage te Woensel, dat deze codices 
geproduceerd zou hebben, wordt daarmee 
bevestigd. 

Het blijft echter onduidelijk of deze 
handschriften speciaal voor Soeterbeeck 
gemaakt zijn, of dat Marienhage gebruikte 
exemplaren aan de zusters schonk. Deze 
kwestie is belangrijk voor de vraag naar de 
eventuele eigen liturgie van het Kapittel van 
Venlo. 

Opbouw van de antiphonaria 
In de ontwikkelingvan Ii turgische handschriften 
is het iiber antiphonatius of antiphonarium van 
het boek waarin aile antifonen voor mis en 
officie stonden, geworden tot het boek waarin 
de verschillende gezangen voor het officie 
genoteerd werden. In deze boeken vinden 
we dus meer dan enkel antifonen, zij het een 
beperkt aantal genres. Naast de antifonen, die 
psalmen oflofzangen begeleiden, zijn enkel de 
responsoria, die volgen op lezingen, integraal 
opgenomen. Van sommige andere genres 
worden enkel de eerste woorden gegeven, 
zoals de psalmen, volgend op antifonen, of ze 
worden aangeduid in verwijzende rubrieken, 
zoals versikels en hymnes. Andere genres, 
zoals lezingen en gebeden, worden helemaal 
niet vermeld. 

De gewone inhoud van een antiphonarium 
beslaat een halve jaarcyclus waarvan aile 
officiediensten van de dag gegeven worden. 
Deze halve jaarcycli worden doorgaans 
genoemd naar het seizoen waarin zij zich 
afspelen: pars hiemaiis of 'winterdeel' en pars 
aestivaJis of 'zomerdeel. Deze benamingen 
vinden we overigens ook terug bij werken die 
niet direct een functie in de liturgie hadden, 
zoals bij Jacobus de Voragine's beroemde 
compilatie van heiligenverhalen de 'Gulden 
iegende' (vertaling van de Legenda Aurea) en 
Dirc van Delfs theologische werk 'Die tafel van 
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den Kersten ghelove'. In het Middelnederlands 
heten zij doorgaan 'winterstuc' en 
'somerstuc'. 

In de onderzochte collectie is hs. 453 een 
winterdeel en zijn de hss. 447, 452 en 454 
zomerdelen. Hierbij wordt opgemerkt dat 
hs. 454 opvallend minder metten heeft dan 
bijvoorbeeld hs. 452. 

Bij uitzondering komen we antiphonaria 
tegen die een geheel jaar omvatten, zoals 
in de collectie Soeterbeeck de hss. 448, 486 
en 487, zij het om uiteenlopende redenen. 
Hs. 448 heeft enkel teksten voor de vespers 
(een vesperaie), hs. 486 is een - al tijdens 
de productie? - samengevoegd winter 
en zomerdeel (in omgekeerde volgorde: 
het zomerdeel gaat hier vooraf aan het 
winterdeel). Hs. 487 bevat van oorsprong een 
compleet jaar met aile officiediensten. Het is 
niet duidelijk of deze verschillende inhouden 
het gevolg zijn van verschillende productie- of 
gebruikstradities. Aan de hand van de volgorde 
van de verschillende hoofdonderdelen kan 
achterhaald worden of een antiphonarium 
waarin een compleet jaar gevat is, een 
samenvoeging is van een winter- en zomerdeel 
of een oorspronkelijk voor het hele liturgische 
jaar samengestelde codex. In het eerste geval 
zien we dat de twee delen van het proprium 
de tempore, het tijdeigen (waarin de teksten 
voor de reguliere liturgische jaarcyclus zijn 
ondergebracht) en de twee del en van het 
propriutn de sane tis, het eigen van de heiligen 
(waarin de specifieke teksten voor de vieringen 
van heiligen staan) niet zijn samengevoegd. In 
de onderzochte codices zien we de volgende 
verschillen in opbouw: 

Hss. 448 en 487 (bevatten van oorsprong een 
compleet jaar): Proprium de tempore hiemaiis 
(het tijdeigen, winterdeel). 
Proprium de tempore aestivaiis (het tijdeigen, 
zomerdeelj , 
Proprium de sanetis hiemaiis (het eigen van de 
heiligen, winterdeel), 
Commune sanetorum tempore paschaiis (het 
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gemeenschappelijke van de heiligen in de 
paastijd), 
Proprium de sanctis aestivalis (het eigen van de 
heiligen, zomerdeel), inclusief het feest van 
Dedicatio ecclesiae (kerkwijding), 
Commune sanctorum (het gemeenschappelijke 
van de heiligen). 

Hs. 486 (latere samenvoeging): 
(pars aestivalis.) 

Proprium de tempore aestivalis, 
Commune sanctorum tempore paschali, 
Proprium de sanctis aestivalis, inclusief feest 
van Dedicatio ecclesiae, 

(pars biemalis.) 
Proptiutn de tempore hiemalis, 
Proprium de sanctis hiemalis, 
Commune sanctorum. 

Aile onderscheiden hoofdonderdelen 
worden in aile onderzochte handschriften 
gemarkeerd met een grote, tweeregelige 
initiaal. Het proprium de sanctis aestivalis heeft 
als enige in aile gevallen geen grote initiaal, 
een bewijs dat dit onderdeel beschouwd werd 
als een geheel met het voorafgaande commune 
sanctorum tempore pascbalis, dat weI een 
grote initiaal krijgt. In tegenstelling tot wat 
de volgorde doet vermoeden, is het commune 
hier een onderdeel van het proprium, omdat 
de gemeenschappelijke teksten in de paastijd 
(kunnen) afwijken van die in de rest van 
het liturgisch jaar en dus eigen zijn aan de 
paastijd. 

Naast de normale eenregelige lombarden, 
die het begin aangeven van elk individueel 
gezang of een reeks van bij elkaar horende 
gezangen en die dus geen liturgisch 
hierarchische functie hebben, zien we 
grotere of meer gedecoreerde initialen die de 
belangrijkere fees ten markeren. De onderzochte 
handschriften hebben niet allemaal bij dezelfde 
feesten een dergelijke initiaal en ook de grootte 
van de initialen kan verschillen. Cadelletters, 
dat zijn met de normale brede pen in zwarte 
inkt geschreven, vaak wat uitgerekte kapitalen, 
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HS. IV 132, f 70r. Magnificat-antifoon Vespere autem 
sabbati van de eerste vespers van hetfeestvan Dominica 
Resurrectionis (Paaszondag). 

hebben een neven- of onderschikkende 
functie. Zo krijgt de eerste antifoon van een 
reeks van bij elkaar horende psalmantifonen 
een lombarde, terwijl de volgende met een 
cadel gemarkeerd worden. Evenzo krijgt het 
ondergeschikte vers bij een responsorium een 
cadel, terwijl het responsorium zelf aanvangt 
met een lombarde. 

De aanwezigheid van feesten 
De onderzochte antiphonaria hebben aile 
gefunctioneerd binnen hetzelfde kapittel. 
Wanneer we de handschriften globaal bekijken, 
zien we zeer op elkaar lijkende sanctoralia. 
Opmerkelijk zijn daarom de niet te verwaarlozen 
verschillen in de aanwezigheid van bepaalde 
feesten in de sanctoralia onderling. Deze 
zijn zeker niet allemaal te verklaren vanuit 
plaatselijke eigenaardigheden als patronaten of 
met een datering van de handschriften v66r of 
na een rangsverhoging van een bepaald feest. 
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vootplat van hs. IV 7. Let op de zeemJeren rug en de 
metalen pootjes onder aan het plat. 

In een enkel geval is dat laatste echter wei 
mogelijk. De aan- of afwezigheid van Anna 
of Antonius-officies kan teruggevoerd worden 
op een datering na of voor de rangsverhoging 
die beide feesten hebben ondergaan tussen 
1499 en 152 I. Vaak hebben handschriften 
die voor die tijd geproduceerd zijn later 
toegevoegde officies voor deze twee heiligen. 
In het geval van Anna en Antonius is de 
aanwezigheid van deze heilige(n) dus geen 
aanwijzing voor een patrocinium. Ook de 
aanwezigheid van het feest van Lambertus 
blijkt niet automatisch een bewijs te zijn voor 
gebruik van een handschrift in Helmond of 
Rosmalen, plaatsen die Lambertus als patroon 
hebben. Dit kon geconcludeerd worden aan 
de hand van de overige aanwijzingen voor de 
gebruiksherkomst. 

In de hss. 486 en 487 ontbreken de meeste 
heiligen. Dit kan grotendeels verklaard 
worden door het feit dat precies deze feesten 
in de andere handschriften in rubricis vermeld 
worden. In hss. 486 en 487 zijn de rubrieken 
namelijk grotendeels niet ingevuld. 
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De hoeveelheid eigen teksten 
De aanwezige fees ten worden doorgaans 

in de verschillende handschriften op dezelfde 
manier behandeld: of met eigen teksten, of 
met een vermelding in rubricis. De hoeveelheid 
eigen teksten die genoteerd wordt voor een 
bepaald feest kan echter van sanctorale tot 
sanctorale uiteenlopen. Daardoor is het niet 
evident dat handschriften die bij hetzelfde feest 
niet dezelfde hoeveelheid teksten hebben, 
tegelijkertijd dienst deden in dezelfde kapel. 
Voor ontbrekende teksten wordt immers 
doorgaans ook niet verwezen naar een andere 
plaats in de codex waar ze wei genoteerd 
zouden staan. Deze ontbrekende teksten 
kunnen delen van een gebedsuur zijn, zoals 
de antifonen van de lauden, of een complete 
gebedsdienst. 

Het duidelijkst is dat te zien in de teksten 
voor de metten. In het bijzonder de op veel 
andere punten eendere zomerdelen hss. 452 
en 454 lopen hierin uiteen. Hs. 454 heeft bij een 
aantal fees ten geen mettenteksten opgenomen 
waar hs. 452 die wei heeft. Dit is bewust gedaan, 
getuige enkele metten in hs. 452 waarvan het 
schrijven van de teksten afgebroken is. Deze 
waren blijkbaar in die specifieke codex niet 
bedoeld. 

Waarom de hoeveelheid eigen teksten niet 
in aile sanctoralia gelijk is, blijft onduidelijk. 
Het is niet zo dat een completere aanwezigheid 
van een officie automatisch een hogere 
liturgische rang in dat bewuste sanctorale 
betekent. Wei kunnen we stellen dat feesten 
die in aile codices eigen mettenteksten hebben, 
tot de belangrijkste feesten behoren. In de 
onderzochte handschriften zijn dat de meeste 
Maria-feesten en het feest van ordespatroon 
Augustinus. Overigens zegt dit niets over 
de waardering van Christusfeesten, daar die 
grotendeels in het temporale staan, dat niet in 
dit onderzoek betrokken werd. 

VergeliJking van de sanctoralia met 
calendaria 
De onderzochte handschriften hebben geen 
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van aile zelf een calendarium. Oaarom is hier 
uitgegaan van exemplaren van liturgische 
kalenders die wei in de collectie Soeterbeeck 
aanwezig zijn. Zo kwam ik uit bij de 
overeenkomende calendaria van de hss. 467 
en 481. Een vergelijking van deze calendaria 
met de onderzochte sanctoralia leerde dat nog 
geen 30% van de in de calendaria genoemde 
feesten vermeld wordt in de sanctoralia. Dit 
is inclusief de feesten die slechts in tubricis 
vermeld worden. Maar liefst 144 feesten 
worden genegeerd. De meeste van deze 
feesten hebben een lage liturgische rang. Zij 
zullen hun teksten integraal betrokken hebben 
uit het commune sanctorum. 

Opmerkelijk is dat ook een aantal feesten 
van hoge rang genegeerd wordt. Oit zijn niet 
zelden apostelfeesten. Hierover viel blijkbaar 
ook niet meer te melden dan wat het commune 
aangaf. Even opmerkelijk zijn enkele feesten 
van lage rang die wei genoemd worden, of 
zelfs enkele eigen teksten hebben. 

Met uitzondering van de rubricale 
vermelding van Lebuinus in de hss. 447 en 
454 komen aile fees ten in de sanctoralia ook 
voor in de calendatia, inclusief de regionaal 
en Augustijns bepaalde feesten. Hieruit mag 
voorzichtig geconcludeerd worden dat de 
ca1endaria eenzelfde gebruiksherkomst hebben 
als de onderzochte antiphonaria. 

Liturgische rang 
In de sanctoralia staan bij de feesten geen 
Iiturgische rangen vermeld. Om te kunnen 
beoordelen of de rangen in de sanctoralia 
overeenkomen met die in de calendatia, heb 
ik daarom gekeken naar andere aanwijzingen. 
Oeze zijn de hoeveelheid eigen teksten, het 
hebben van een grate of gedecoreerde initiaal 
en de aanwezigheid van een octaaf(dag). Hoe 
hoger de rang, des te meer deze elementen 
over het algemeen aanwezig zullen zijn. 
Wanneer we deze aanwijzingen naast de 
vermelde rangen in de calendaria leggen, zien 
we dat ze ongeveer overeenkomen. Zo blijken 
aile initialen in de sanctoralia die meer zijn 

dan de standaard ongedecoreerde eenregelige 
Iombarde, toegekend te worden aan de in de 
calendaria in rood genoteerde - dus plechtig 
gevierde - feesten. Dit zijn de rangen solemnis, 
maius duplex en duplex Jestum. Uitzonderingen 
hierop zijn de feesten van Caecilia en Clemens, 
die met een lage rang in de calendaria toch 
initial en krijgen. 

Bij de rang van duplex Jestum moet 
opgemerkt worden dat fees ten met deze rang 
in de calendatia soms in rood en soms in zwart 
genoteerd wordt. Dit blijkt geen toeval te 
zijn. Zo komen initialen nooit voor bij zwarte 
duplex-feesten, maar weI bij rode. Ook de 
hoeveelheid eigen teksten is bij rode duplex 
feesten beduidend groter dan bij zwarte. Duplex 
Jestum in rood is dus echt een andere rang dan 
duplex Jestum in zwart. Naar de behandeling 
van de fees ten in de sanctoralia te oordelen 
is het onderscheid tussen de rangen solemnls 
en maius duplex eerder van the ore tisch 
theologische dan van praktisch-Iiturgische 
aard. 

Teksttraditie 
De aanwezigheid van feesten en de hoeveelheid 
teksten per feest mogen dan per codex 
verschillen, de teksten zelf van de gezangen 
doen dat niet. Aile aanwezige teksten in aile 
sanctoralia zijn bij dezelfde gelegenheid 
identiek. Oit bleek na vergelijking van 
gemaakte lijsten van incipits of beginwoorden 
van de liturgische teksten. De onderzochte 
handschriften. die hoogstwaarschijnlijk niet 
aile uit hetzelfde klooster stammen, zijn dus 
uit dezelfde Iiturgische traditie afkomstig. Deze 
kunnen we de Iiturgie van het Kapittel van 
Venlo noemen. 

Om te beoordelen of het Venloos Kapittel 
bij een bestaande Jiturgische traditie aansluit, 
en zo ja, bij welke, heb ik de Iijsten van 
incipits van de Venlose liturgie vergeleken 
met die van Iiturgieen uit de omgeving. Dit 
zijn de officieliturgie van de bisdommen 
Luik en Utrecht en die van het Kapittel van 
Windesheim.'? In deze vergelijking bleek 
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de Venlose liturgie voor 100% overeen te 
stemmen met de Windesheimse, terwijl de 
Luikse voor 46% overeenkwam en de Utrechtse 
voor 80%. Dit strookt met berichten dat het 
Kapittel van Venlo aanvankelijk het Breviarium 
Windeshemense gebruikte. II 

Het gebruik van de Windesheimse liturgie 
door Venlo lijkt logisch omdat de Venlose 
kloosters Windesheims hadden willen zijn en 
zich ook op dit kapittel richtten. Anderzijds is 
het opmerkelijk omdat de Venlose kloosters 
niet exempt waren, en dus normaliter de 
eigen liturgie van het bisdom Luik hadden 
moeten volgen. Blijkbaar stond de bisschop 
van Luik, die het Kapittel van Venlo op deze 
leest schoeide, positief tegenover de beweging 
van Windesheim. Overigens mogen we 
onze ogen niet sluiten voor de mogelijkheid 
dat Soeterbeeck gebruikte exemplaren van 
Windesheimse kloosters, in het bijzonder van 
Marienhage te Woensel, ten gebruike kreeg 
waardoor de in de handschriften gevonden 
liturgie om die reden Windesheims is. Deze 
redenering staat echter onder druk wanneer 
de onderzochte antiphon aria inderdaad niet 
allemaal oorspronkelijk Soeterbeecks zijn. 

Een door de tekstuele identiteit van de 
liturgie van Venlo en Windesheim interessant 
geworden vergelijking van de kalenders van de 
twee kapittels toont aan dat Venlo grotendeels 
ook de Windesheimse kalender overnam, met 
een aantal aanpassingen dat ingegeven is 
door regionale (diocesane) devoties. Utrechtse 
heiligen worden geweerd of gedevalueerd, 
Luikse heiligen worden ingevoegd of 
gepromoveerd. De verdubbeling van de 
Translatio Augustini (naast 11 oktober ook op 
28 februari) in de twee Venlose calendaria kan 
vanuit de geconstateerde traditie echter niet 
onmiddellijk verklaard worden. Die vraagt, 
zoals vele aspecten van de Soeterbeeckse 
liturgische handschriften, nog om nader 
onderzoek." 

Drs. Christian A.M. van Zitteren (1970) is 
kerkhistoricus. GeneraaI Dibbetslaan 187 
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5623 JP Eindhoven. 
Email: christianvanzitteren@tiscali.nI 

Noten 
Dit artikel is een bewerking van de conclusies van mijn 
doctoraalscriptie Voerierst en de voeral soecken het Rijck 
Godts ende syn rechtverdicheyt. Een bijdrage tot de kennis 
van de liturgie van het Kapittel van Venlo aan de hand 
van zeven antiphonaria uit de oude Bibliotheek van het 
Klooster onze Lieve Vrouw van Soeterbeeck, waarmee ik, 
onder begeleiding van kerkhistoricus prof. dr. Peter Nissen 
en codicoloog dr. Hans Kienhorst, in 2006 cum laude 
afstudeerde als kerkhistoricus aan de Radboud Universiteit 
te Nijmegen. De scriptie is integraal te raadplegen op 
internet: http://www.ceremonie.nu/scriptie. 

2 Zie over Soeterbeeck O.m. Harry Turnmers (red.), Priorij 
Soeterbeeck te Deursen (Nijmegen 2000); R.Th.M. van 
Dijk (red.), Het klooster Soeterbeeck te Deursen 1732-1982 
(Tilburg 1982); A.M. Frenken, 'Het Augustinessen-Klooster 
te Zoeterbeeck', in Bossche Bijdragen I I (1931-1932) 174- 
301. 

3 Zie over het Kapittel van Venlo voornamelijk R.Th.M. van 
Dijk, 'Het religieus klimaat waarin Soeterbeeck ontstond', 
in: Van Dijk (red.). Soeterbeeck 1732-1982, 1-30. 

4 Zie voor deze geschiedenis L.C.B.M. van Uebergen (red). 
Waer een paradis. Klooster/even in Brabant na de refotmatie 
(Uden 1987). 

5 Zie voor deze handschriften Hans Kienhorst e.a., Rijkdom 
in eenvoud. Laatmiddeleeuwse handschriften uit klooster 
Soeterbeeck (Rotterdam 2005); Rudolf Th.M. van Dijk, 
'Handschrifter: in de ollde bibliotheek van de priori] 
Soeterbeeck', in Twnmers (red.). Soeterbeeck, 55-78. 

6 Deze codices hebben de sigla Nijmegen, UB, Hs. 447, 448, 
452,453,454,486 en 487 (olim Deursen IV 6,7,21,22,25, 
131 en 132). 
Nijmegen, UB, Hs. 446 (olim Deursen IV 4). 

8 Deze observaties zijn gedaan door de kenner van Brabants 
penwerk Richard de Beer. vgl. het door hem geschreven 
hoofdstuk 'De verluchting van de Soeterbeeckse 
handschriften in Kienhorst e.a., Rijkdom in eenvoud. 

9 Dit watermerkenonderzoek is verricht door Marjolein van 
Herten aan de Radboud Universiteit. 

10 voor de Luikse Iiturgie is hier gebruik gemaakt van het 
Breviatii saere leodiensis eccJesie pars hyemalis [ ... J (Parisiis 
1513), exemplaar Nijmegen, UB, TBI Hum, kl d 2. Voor 
de Utrechtse liturgie hebben we de teksten geraadpleegd 
van Utrecht, UB, hs. 406, zoals die te vinden zijn op de 
website van Cantus: http://publish.uwo.ca/ -cantus/. De 
Windesheimse liturgie heb ik genom en uit de hss. Tilburg, 
UB, TF HS 30 en 31. 

1 I Zie hiervoor J.w.M. Peijnenburg, 'De geschiedenis van 
Soeterbeeck na 1840', in Van Dijk (red.), Soeterbeeck /732- 
/982,56; Frenken, 'Zoeterbeek', 197, nt. 2. 

12 Enkele aspecten die van be lang zijn voor het onderzoek op 
deze handschriften zijn in dit artikel buiten beschouwing 
gelaten vanwege de technische aard ervan. Het gaat 
hier met name om het codicologisch onderzoek naar de 
'productielagen' binnen de handschriften aan de hand van 
imperfecties en het vinden van een adequate methode om 
liturgische handschriften zonder bijgebonden calendarium 
te localiseren, dus te koppel en aan de juiste kalender, Over 
deze twee aspecten bereid ik afzonderlijke artikelen voor. 
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A.H. Funcke 

Kuypers 'gemeene gratieleer' 
in maatschappelijk perspectief 

Een dogmatische notie onderzocht op haar maatschappelijke 
relevantie in de negentiende eeuw en de huidige tijd. 

We hoeven 
tegenwoordig de krant 
maar op te slaan om 
de frietie tussen geloof 
en maatsehappij terug 
te vinden. 

Abraham Kuyper 

Hoewel de discussie over de islam heeft gezorgd dat religie 
terug is als issue, hebben veel mensen een ambivalente houding 
ten opzichte van gei'nstitutionaliseerde godsdienst. Kerken 
wagen zich in het maatschappelijke debat steeds minder op de 
voorgrond. Als een politicus zich door con fessi one Ie waarden 
laat leiden, wordt hij of zij vaak beticht van paternalisme en 
betutteling. Een ruime eeuw geleden lag de verhouding tussen 
kerk en maatschappij anders. Veel kiezers behoorden nog tot 
de kerk en daardoor konden staatslieden met theologische 
argumenten nog electoraal gewin halen. Abraham Kuyper was 
een politicus, die een aanzienlijk deel van de samenleving wist 
aan te spreken in dergelijk religieus jargon. 

Nog steeds vinden we in politiek en kerk mensen die zich 
rich ten op de denkbeelden van Kuyper. juist door de veranderde 
samenleving is het interessant te kijken hoe zijn opvattingen 
voor de hedendaagse tijd relevant kunnen zijn. In dit artikel zal 
ik een notie, namelijk die van de 'gemeene gratie', uit Kuypers 
gedachtegoed nader bekijken. Deze notie wi! ik bovendien 
actueel proberen te maken. Oit aspect uit Kuypers dogmatiek is 
zo interessant omdat het bij uitstek te gebruiken was en is om 
maatschappelijke beslissingen mee te onderbouwen. Verder is 
de 'gemeene gratie' een begrip dat min of meer is uitgevonden 
door Kuyper. Hij heeft het geijkt. Oaarbij heeft Kuyper zijn 
leer willen verbinden met de al bestaande dogmatiek, maar 
de draai die hij eraan heeft gegeven is opvallend en is nauw 
verbonden met zijn politieke carriere. 

De gespleten politiek: de Antithese 
De politieke loopbaan van Kuyper begon in 1874, toen hij voor 
het district Gouda in de Tweede Kamer kwam. Hij kwam als 
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calvinistisch predikant en antirevolutionair 
terecht in een parlement dat werd beheerst 
door het liberale gedachtegoed. In de eerste 
driekwart van de negentiende eeuw had 
de volksvertegenwoordiging een steeds 
grotere rol gekregen op het politi eke toneel. 
De Tweede Kamer had sinds de grondwet 
van 1848 bevoegdheden am kabinetten te 
vormen. Eerder was dit een taak van de 
koning. De beide kamers bestonden sinds 
1848 uit afgevaardigden uit het yolk, maar 
door het censuskiesrecht bleven het lang 
mannen uit de adellijke stand. Dit bleef in 
de Eerste Kamer langer het geval dan in de 
Tweede Kamer. 

Het parlement bestond bij Kuypers 
toetreden uit afgevaardigden uit districten, 
die samen optrokken in kamerclubs. Deze 
waren langs ideologische lijnen gevormd 
en zodoende liberaal en confessioneel van 
aard. Een dergelijke vorming van kamerclubs 
was na loop van tijd ontstaan, toen 
afgevaardigden gelijkgestemden zochten 
am tot meerderheden te komen. Sinds 1848 
hadden de liberal en de overhand en pas in 
1888 trad een kabinet onder een expliciet 
christelijke voorman aan, het kabinet Mackay. 
Doorgaans waren Iiberale politici oak 
aanhangers van de christelijke godsdienst 
en zij kwamen hier oak expliciet voor uit. Ze 
bedreven hun politiek echter niet expliciet 
onder christelijke vlag. Problem en wat betreft 
samenwerking dienden zich vooral aan op 
het terrein van de sociale kwestie en bij de 
financiering van het openbaar en bijzonder 
onderwijs. Deze schoolstrijd, die al lange tijd 
aan de gang was, verhevigde naarmate de 
negentiende eeuw vorderde. Kuyper maakte 
zich in zijn predikantstijd in Utrecht (1867- 
1870) sterk va or de bijzondere school op 
christelijke grondslag. In zijn politieke werk 
zette Kuyper deze strijd va art. Van 1878 
tot 1891 verrichtte hij dit werk buiten de 
Kamer, hetgeen in eerste instantie was toe 
te schrijven aan overspannenheid en daarna 
aan zijn rectoraat van de Vrije Universiteit. 
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Hij richtte de ARP op en was voorzitter van 
het eerste Christelijk Sociaal Congres. Dit 
congres ging in op de sociale misstanden in 
de samenleving en probeerde een protestants 
christelijke oplossing ervoor te vinden. In de 
decennia voor 1891 hadden verschillende 
organisaties al geprobeerd oplossingen 
te vinden. Woningbouwvereniging Patro 
monium probeerde bijvoorbeeld met goed 
kope huisvesting een eind te maken aan de 
woningnood. Grootste verandering met de 
verenigingen die zich met de sociale kwestie 
bezighielden was, dat het congres het probleem 
maatschappijbreed wilde aanpakken en niet 
slechts het eigen protestantse volksdeel wilde 
ondersteunen. 

Na nag een termijn als parlementslid lukt 
het Kuyper in 1901 door samenwerking met 
rooms-ktholieken am een stembuszege te halen 
en een christelijk coalitiekabinet te vormen. 
Als minister-president benadrukte hij keer op 
keer dat het kabinet christelijk van aard was. 
Dit kwam hem meermaals op kritiek te staan 
van de oppositie. In een Kamervergadering 
in 1904 kwamen verscheidene verwijten aan 
de orde. Kuyper als premier sprak toen zelf 
in dit verband van een anti these tussen de 
christelijke en de moderne levensopvatting.' 
Dit begrip van anti these als tegenstelling 
tussen christelijken en niet-christelijken 
is wellicht de me est bekende notie uit het 
Kuyperiaanse gedachtegoed. Overigens werd 
niet aileen in de Kamer dit begrip gehekeld; 
oak onder predikanten viel deze term niet 
goed. Dominee Beversluis uit Barendrecht 
noemde de antithese in 1905 vergif va or de 
samenleving. Het had zijns inziens slechts 
scheiding en partijvorming teweeggebracht.' 
Hierin heeft Beversluis gelijk gehad. De net 
beschreven kamerclubs zijn juist in de tijd 
van Kuypers kabinet geinstitutionaliseerd 
en begonnen met de omvorming tot 
politieke partijen. Terwijl de Tweede Kamer 
voorafgaand aan dat kabinet nag de sfeer 
ademde van individuele afgevaardigden die 
toevallig elkaar zochten. 
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Aigemene genade in verhouding 
tot de gemeene gratie 
Hoewel Kuyper een reele tegenstelling zag 
tussen christenen en niet-christenen, viel het 
hem wei op dat niet aile christen en foutloos 
leefden en niet aile wereldse mensen schurken 
waren. De wereld viel hem mee.' Hij probeerde 
dit al in een vroeg stadium theologisch te 
duiden. Ineen uitgebreideartikelenserie (1895- 
1901) in zijn weekblad de Heraut werkte hij zijn 
leer van de gemeene gratie of algemene genade 
uit. Kuyper had het steevast over gemeene 
gratic. De artikelen zijn na 1901 gebundeld in 
drie gelijknamige boekdelen. Het leerstuk van 
de gemeene gratie handelt over de genade die 
God bewijst aan ieder mens en aan ieder volk, 
ongeacht of ze in God gel oven of niet. Waar 
het begrip genade bij de reformatoren nog 
verwees naar het door mensen te ontvangen 
heil, maakte Kuyper er een maatschappelijk 
inzetbare term van, die we eerder kunnen 
plaatsen in de klassieke voorzienigheidsleer 
onder het begrip conservatio (behoud van de 
wereld) dan in de soteriologie. 

Slechts als het gaat om de vraag aan wie 
de genade toevalt, kunnen we Calvijn en 
Kuyper op een lijn stellen. In zijn dissertatie 
uit 1928 over Calvijns begrip van algemene 
gena de onderscheidt Herman Kuiper bij 
Calvijn verschillende vormen van genade. De 
vorm van general common grace komt toe aan 
aile mensen en betreft zaken als menselijk 
verstand, Gods vaderlijke liefde en het 
huwelijk.' Deze vorm van gena de kan volgens 
Calvijn niet onze redding bewerkstelligen, 
maar ons wei behoeden voor een grotere 
val. Zij geeft ons een vorm van natuurlijke 
Godskennis." Het is deze soort van genade 
waar Kuyper bij lijkt aan te sluiten. Opvallend 
verschil is dat Kuyper de gemeene gtatie zag 
als die vorm van genade, die ons uit de zonde 
weghoudt. Nergens plaatste hij deze vorm van 
genade in het perspectief van het komende 
heil, maar steeds opnieuw gaf hij aan, dat wij 
zonder dit heil al voorgoed vergaan waren.s 
Zo wordt huwelijk en voortplanting een gift 

van de gemeene gratie, zo ook de door God 
ingestelde overheid, de rechtssystemen, ja aile 
middelen waardoor wij blijven leven, tot aan 
medicijnen toe. 

Naast deze algemene gena de kende Kuyper 
ook de bijzondere gena de die aileen aan 
gelovigen toekomt. Deze vorm van genade in 
het verlossend werk van Christus is weI gericht 
op het eeuwig heil van de schepselen. Kuyper 
veronderstelde de gcmeene gratie bij elk mens. 
Het is deze algemene gena de waardoor de 
bijzondere gena de kan aansluiten op de 
menselijke natuur. De verlossing en verzoening 
in Christus zouden niet op de mens kunnen 
inwerken, wanneer de algemene genade de 
mens er niet ontvankelijk voor zou maken. 

De werkzaamheid van de 
gemeene gratie 
Zoals opgemerkt is de gemeene gratie volgens 
Kuyper bedoeld om de neiging tot het doen 
van zonde bij mensen te beperken. Opvallend 
is dat hij in de artikelen over de gemeene gratie 
niet concreet noemt wat onder zonde verstaan 
wordt. Hiervoor kunnen we weI te rade gaan 
in zijn profane werk. In Ons Program, dat 
de richtlijn is voor het handelen van de net 
opgerichte ARP, benoemde hij verschillende 
misstanden uit de maatschappij als zonde. 
Er va It dan te denken aan oneerbaarheid, 
dronkenschap, prostitutie en het speculeren 
met geld.' Wanneer we deze dingen zien als 
de zonde waar de gemeene gratie ons tegen 
behoedt, dan wordt ook duidelijk hoe we de 
al genoemde gebieden moe ten zien waarop 
deze vorm van genade werkzaam is. 

Het meest voor de hand liggende terre in 
is dan dat van de overheid. Zij is enerzijds 
theologisch zonder moeite als instelling 
en dienaresse Gods te duiden. Zowel de 
tekst in Romeinen 13, als de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis in artikel 36, geven dit 
duidelijk aan. Anderzijds heeft de overheid ook 
de machtsmiddelen om mensen te verbieden 
zich in te laten met zonden. Door middel van 
wetgeving kan ze een deel van het gedrag van 
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Spotprent van Kuyper 

haar onderdanen sturen. Volgens Kuyper kan 
de overheid zo haar onderdanen bepalen bij 
de ordening die God in de schepping heeft 
ingebracht. Veel van de werkzaamheid van de 
gemeene gratie geschiedt zodoende door de 
overheid. Behalve dat dit terre in theologisch 
vaak overdacht is, is de overheid ook het 
terre in waar Kuyper zelfhet meest op thuis is. 
Ais Kamerlid en premier is hij immers constant 
bezig geweest met wetgeving die het goede 
voor en in mensen wil bewerken. 

Uit deze visie op de overheid vloeit bijna 
geruisloos voort dat ook een rechterlijke 
macht door God gewild en in stand gehouden 
wordt. In opdracht van de wetgever houdt de 
rechter toezicht op de orde in de samenleving. 
Omdat overal ter wereld wei een overheid of 
een vorm van rechtsspraak noemt Kuyper dit 
een gena de gave van God aan aile mensen. 
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Met andere woorden: een vorm van algemene 
genade. Dit komt eigenlijk overeen met de 
vooral katholieke visie dat God in mensen 
en de rechtsspraak een basis schept voor het 
goede leven. Het recht is van nature te kennen. 
Kuyper noemt dit natuurrecht niet expliciet, 
waarschijnlijk omdat hij de Roomse bijklank 
schuwde. 

Naast het niveau van de overheid kunnen 
we nog twee niveaus onderscheiden waarop 
de gemeene gratie werkzaam is. Dat is 
allereerst het niveau van het gezin. Het gezin 
bestond al voor de zondeval en is als zodanig 
niet ingesteld om de zonde tegen te gaan. De 
overheid is dat weI. Toch is het instituut van 
het gezin wei veranderd door de zondeval. 
Kuyper verklaarde dat iedereen zich zou 
storten op de vleselijke lust wanneer het gezin 
er niet was geweest.s God behoedt de mens 
voor de zonde van losbandigheid door hem 
ter wereld te laten komen in een gezin en hem 
een gezin te laten stichten. Wederom zien 
we dat de zonde. vol gens Kuypergeen directe 
wandaad tegen God is, maar een schending 
van de maatschappelijke orde. 

Het laatste niveau dat hier aan de orde 
komt is het niveau van de arbeid. Dit bevindt 
zich eigenlijk qua reikwijdte tussen overheid 
en gezin in. Een arbeider maakt deel uit van 
de kleine kring van het gezin, maar staat 
ook onder het gezag van de staat. De arbeid 
is direct na de val ingesteld door God. Adam 
moest gelijk na de val aan het werk. zolang 
mensen arbeiden, vervallen ze niet in zonden 
zoals dronkenschap of losbandigheid. Zo is 
ook de arbeid een resultaat van Gods gena de 
die mensen uit de zonde houdt. Voor Kuyper 
was dit in de tijd van de sociale kwestie en de 
grote werkloosheid een belangrijke notie. De 
lang bestaande notie van arbeid die mensen 
uit zonde houdt, werd door Kuyper niet aileen 
als praktisch maar ook theologisch geduid. 
Daarnaast is arbeid ook het terrein waarop 
Kuyper middels de overheid invloed wilde 
krijgen. Als werkgevers en werknemers niet 
zorgden voor goede omstandigheden, moest 

TNK jaargang 12 (2009) 



de overheid de tekortschietende werkgevers 
te hulp komen. 

De praktische toepassing door 
Kuyper 
De veronderstelling van Kuyper dat de hele 
maatschappij haar ordening te danken heeft 
aan Gods genade en dat God een bepaalde 
vorm van genade aanwendt om mensen uit 
zondig gedrag te houden, had aanmerkelijke 
consequenties voor zijn kabinetsbeleid. 
Hoewel zijn beleid minder effectief was dan 
Kuyper tevoren had gehoopt. is er wei een 
aantal wetten aan te wijzen dat te relateren 
is aan de leer van de gemeene gratie. Zo heeft 
hij zich ingezet voor betere omstandigheden 
voor de arbeiders door middel van een 
ongevallenwet. Anderzijds heeft Kuyper 
de spoorwegstaking van 1903 hardhandig 
neergeslagen. Arbeiders die zich onttrokken 
aan de genade van God in de overheid en 
arbeid dienden ongenadig gestraft te worden. 

De zonde van het drankgebruik werd door 
de drankwet van 1904 teruggedrongen. De wet 
behelsde een vergunningenstelsel waardoor 
er in minder gelegenheden sterke drank te 
verkrijgen was. Dat Kuypers invloed niet 
veel groter is geweest dan op deze terreinen? 
neemt niet weg dat de invloed van de gem eene 
gratie een grot ere reikwijdte heeft gehad. Bij 
de edities van On5 Program werd al snel een 
bundeling van de artikelen onder de naam: 
Antirevolutionair, 66k uw buisgezin gevoegd. 
Zo konden huisvaders en huismoeders 
leren hoe hun kinderen uit de zonde te 
houden waren. Van nog grotere invloed is de 
gedachte geweest dat de bijzondere genade 
kon inwerken op de algemene genade. Het 
gereformeerde volksdeel, waarvan Kuyper 
de leidsman was, kon zo proberen de 
christelijke invloed te laten gelden op hen 
die niet christelijk waren. immers zou iets in 
aile mensen gelegd zijn, dat mensen voor het 
idee van verlossing ontvankelijk zou maken. 
Kuyper heeft zo zijn eigen volksdeel kunnen 
emanciperen. 

Een theologische evaluatie 
Het is duidelijk dat Kuyper een theologische 
notie ingezet heeft om de samenleving naar 
zijn ideaal te vormen. Dat dit slechts in kleine 
mate effect heeft gehad komt aan de ene kant 
doordat de mensen niet allemaal gediend 
waren van zijn drang tot kerstening als 
Kuyper zelf had gewild. Aan de andere kant 
kan men zich ook afvragen of het theologisch 
wei koosjer was om een gena debe grip zo 
te gebruiken dat het een maatschappelijke 
grootheid wordt. Van Ruler heeft aangetoond 
dat bijzondere genade en algemene genade 
elkaar nooit zullen treffen in Kuypers visie.'? 
Ze gaan bij hem in wezen over heel andere 
dingen. Schilder verwijt Kuyper dat hij de 
gemeene gratie opvat als een licht dat iedereen 
beschijnt. Dit wordt volgens Schilder haast 
arminiaans. II 

Zelfheb ik in mijn scriptie benadrukt dat met 
deze kritiekpunten het begrip wei theologisch 
afgeserveerd is, maar dat het zo voor Kuyper 
wei mogelijk was om in een maatschappijvisie 
bijeen te houden wat door de notie van de 
anti these gescheiden werd.» Uiteindelijk was 
dat ook wat Kuyper met zijn gratieleer wilde 
verklaren, waarom de wereld soms meevalt, 
en de gelovigen soms tegenvallen. 

De gemeene gratie nu nog7 
Een dergelijke evaluatie vraagt om een 
doordenking in het heden. Kan een dergelijke 
dogmatische visie ook bij ons nog bruikbaar 
zijn voor onze kijk op de maatschappij? De 
maatschappij is sinds Kuyper erg veranderd. 
Zo is met theologische argumenten geen 
kiezer meer te winnen. Daarnaast beheersen 
ook christelijke kiezers steeds minder het 
theologisch idioom. Wei zien we dat noties uit 
de gedachtewereld van Kuyper tegenwoordig 
in werelds taalgebruik terugkomen. Men 
spreekt in de huidige samenleving weI 
over re-integratie op de arbeidsmarkt als 
heilzame oplossing voor hangjongeren of ex 
gedetineerden. Dit doet enigszins aan een 
uitspraak dat arbeid weghoudt uit de zonde. 
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Wellicht is dit een verwereldlijkt overblijfsel 
van de genade-gedachte over arbeid. 

Als het gaat om de invloed van de overheid 
op de andere terreinen waar de gemeene 
gratie werkzaam is, zien we dat de arbeid al 
geheel is overwoekerd door de overheid. De 
vraag is tegenwoordig of de overheid zich mag 
inlaten met de opvoeding van kinderen, als 
het in gezinnen misgaat. Deze vervaging van 
grenzen tussen niveaus trad in Kuypers tijd op 
tussen dat van de overheid en de arbeid, zoals 
we gezien hebben. 

Nu blijft uiteindelijk de vraag staan of de 
gedachte van een algemene genade is toe te 
passen in een maatschappijvisie anna 2009. 
Met in het achterhoofd de uitspraak van Jan 
Dirk Snel in een recent nummer van ditzelfde 
tijdschrift: "Abraham Kuyper kan nu de wereld 
in"13 wil ik graag de vraag naar de moderne 
toepassing van de leer der gemeene gratie 
beantwoorden. In Kuypers tijd kon degemeene 
gratie delen van de samenleving verbinden die 
gescheiden werden door de antithese. Een 
dergelijke scheiding zien wij op dit moment 
wederom optreden in onze samenleving. Er 
is westers en niet-westers. of zoals sommige 
mensen zouden willen zeggen: moslim en 
niet-moslim, Tegelijkertijd wordt westers vaak 
geassocieerd met christelijk en beschaafd. 
De wij-zij tegenstellingen worden door 
staatslieden en media f1ink uitvergroot. Het 
christelijke tegengeluid zou kunnen lui den 
dat aile mensen schepselen van God zijn en 
daarom gelijkwaardig. Wij, als christenen 
zouden daaraan ook kunnen toevoegen 
dat God omziet naar iedereen. Zijn gaven 
van gezinnen, rechters en werkgelegenheid 
zijn immers aan iedereen gegeven. Deze 
gedachtegang zou ons kunnen behoeden 
tegen een te grote arrogantie en exclusiviteit 
van onze eigen religie. Wellicht zouden we 
op die manier met minder pretentie aan 
diplomatieke en religieuze onderhandelingen 
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kunnen deelnemen. God verafschuwt dan de 
Marokkaan en de Afghaan niet, nee ook aan 
die vol ken heeft hij een overheid en gezinnen 
gegeven. Het zijn net zo goed mensen waar 
God zijn genade aan bewijst. 

Het enige waar we dan zelf mee moe ten 
oppassen is dat we de bijzondere genade 
weer als stempel over deze algemene genade 
zouden heen drukken. Dan schieten wij ons 
doel voorbij en verdwijnt de algemene genade 
weer onder de paraplu van de bijzondere 
genade. En daar wilde Kuyper het juist 
vandaan halen T 

Sander (A.H.) Funcke (1981) studeerde in 
augustus 2007 af aan bet Depattement 
Godge1eerdheid van de Universiteit van Utrecht 
op de saiptie. Abraham Kuyper en de Gemeene 
Gratie. Op dit moment voltooit hi} aan de 
PThU zijn kerkeli}ke opleiding. Adres. Willem 
Schuylenburglaan 11-2, 3571 SB Utrecht; 
ahjuncke@zonnet.nl 
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Lokale kerkgeschiedschrijving 
Bij een gedenkboek over Hervormd Uitwijk 

Op vrijdagavond 
21 september 2007 
had ik het genoegen 
een kerkdienst bij 
te wonen die in het 
teken stond van 
400 jaar Hervormde 
gemeente Uitwijk en 
Waardhuizen. 

., 

Wat mij erheen bracht, was de vriendschap met mijn eigen 
predikant, Nico van den Houten in Dordrecht, die voorheen 
in Uitwijk heeft gestaan. Hij presenteerde deze avond het 
historisch gedenkboek dat onder zijn bezielende lei ding is 
samengesteld. Wie ik er bovendien tegen het lijf liep, was de 
voorzitter van de redactie van TNK, Willem van Asselt, die zijn 
loopbaan eveneens in Uitwijk begonnen is. Hij was predikant 
in Uitwijk van 1972 tot 1977. 

zon avond in een monumentale kerk in een rustiek 
dorp is een belevenis. Eeuwenlang zijn hier mensen samen 
gekomen als gemeente van Christus, gelovigen van allerlei 
slag, van ambachtsheer tot boerenarbeider, van jong tot oud, 
van generatie op generatie. Hier is gezongen en geluisterd, 
hier zijn dorpelingen gedoopt en getrouwd, uitgedragen om 
naast de kerk een laatste rustplaats te vinden. Hier bekruipt 
een rechtgeaard protestant het romantisch 'vaderlandse 
kerk'-gevoel als de huidige gemeente, op een doordeweekse 
avond met tal van gasten samengestroomd, de lofzang 
aanheft onder de klanken van een juweel van een orgel, even 
ongepolijst als de stoere gemeentezang. 

Laat het een hoge feestdag wezen, 
De naam des Heren wordt geprezen 
Met het aloude lied der vaad'ren. 

De dienst werd geleid door de 44ste predikant die sinds 1607 in 
Uitwijk is aangetreden. Over de pastoors die voordien de mis 
opdroegen weten we weinig, maar de eerste bij name bekende 
pastoor, Elia van Deil, werd aangesteld in 1307. In plaats van 
aandacht voor het lokale voorreformatorisch verleden legde 
de voorganger de nadruk op de wortels van de kerk in het volk 
Israel. De reformatie zelf werd vanaf de preekstoel nogal simpel 
voorgeschoteld: "Negentig jaar nadat Luther zijn 95 stellingen 
aan de slotkapel in Wittenberg had aangeslagen, werd in 
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Uitwijk de eerste predikant bevestigd". Geen 
woord over opstand, oorlog en omwenteling 
in het Land van Heusden en Altena: wei 
een nostalgisch bedoelde samenzang van 
enkele verzen uit de psalmberijming van 
Petrus Datheen, een boegbeeld van juist 
die turbulente Nederlandse variant van de 
Europese reformatiegeschiedenis die veel 
later is ingezet dan in 1517. 

Een mooi gedenkboek 
Nu was het natuurlijk niet de taak van de 
prediker een historisch verantwoord verhaal 
op te dissen. Die opdracht lag ten grondslag 
aan het boek, dat na de kerkdienst ten doop 
werd gehouden in het dorpshuis van Uitwijk. 
Het 263 pagina's tellende boek is schitterend 
uitgegeven, in vierkant formaat, met harde kaft, 
glanzend papier en talloze fraaie illustraties, 
veelal in kleur. Naast vijftien verhalende 
hoofdstukken 'ontbreken bijlagen met lijsten 
van functionarissen, een literatuurlijst en een 
namenregister niet. Niet aileen de gemeente 
mag hiermee worden gefeliciteerd, ook de 
werkgroep die hier zon vijf jaar aan heeft 
gewerkt, verdient aile lof voor de uitvoering 
en afronding van dit project. 

Veel archiefmateriaal was er ter plaatse 
niet, althans niet voor de oudere peri ode. Het 
oudste actaboek van de kerkenraad loopt van 
1678 tot 1774, maar is wegens (vocht)schade 
slechts leesbaar voor de periode 1729-1762. 
Aanvulling vanuit het archief van de ciassis 
Gorinchem was op zijn minst noodzakelijk. 
Dankbaar is gebruik gemaakt van de 
transcriptie van de ciassicale acta over de 
peri ode verzorgd door regionaal kerkhistoricus 
Arjan Verschoor, wiens tragisch overlijden 
- enkele dagen voor dit jubi!eum - op deze 
avond werd gememoreerd. Tal van andere 
prima ire bronnen van kerkelijke instanties en 
overheidsinstellingen zijn geraadpleegd. 

Zo'n gedenkboek is niet aileen vaar de 
gemeente, maar ook van de gemeente. Leden 
hebben gegevens en foto's aangedragen, 
verwachteneenleesbaaroverzichtvanhetverre 
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verleden, maar zeker ook een aansprekende 
weergave van de recente lotgevallen. 
Bijzondere gebeurtenissen, persoonlijke 
herinneringen, kerkelijke dorpsverhalen. 
Zij worden op hun wenken bediend: aile 
facetten komen aan bod, eredienst, diaconie, 
kerkenraad, financien, kerkgebouw, orgel, 
pastorie, verenigingsleven. En natuurlijk de 
onvermijdelijke biografische portrettengalerij, 
in woord en beeld, van aile predikanten, al 
is vermeden er een 'domineesboek' van te 
maken. Geprobeerd is ook een eerlijk beeld 
te geven van de gang van de gemeente door 
de geschiedenis, inciusief de momenten en 
episodes die sommigen liever met de mantel 
der liefde zouden bedekken. 

wetenschappelijke pretenties heeft dit 
gedenkboek niet. Een historisch verantwoord 
relaas, zo goed mogelijk gedocumenteerd, is 
al een mooie doelstelling. Ais ik mij hierna 
enkele kritische opmerkingen veroorloof, 
wil ik daarmee dan ook geen enkele afbreuk 
doen aan de waarde van dit gedenkboek. Ik 
wi! slechts ingaan op enkele problemen van 
kerkgeschiedschrijving zoals die op lokaal 
niveau en dan vooral door de hand van 
amateurs in de ware zin des woords verricht 
wordt. Ze liggen opgesloten in de hoofdtitel 
en de ondertitel van het boek: Nigra sim at 
decora - 400 jaar Heivotmde Gemeente Uitwijk 
Waardhuizen c.a. Ik begin bij de ondertitel. 

Het begin van een 
hervormde gemeente 
Wat mij meteen intrigeerde, is het 400-jarig 
jubi!eum op grond van het feit dat in 1607 de 
eerste predikant werd bevestigd. Wanneer 
begint eigenlijk het bestaan van een 
hervormde gemeente? Hervormde gemeenten 
heb je tegenwoordig in drie versies: plaatselijk 
opgegaan in een 'protestantse' gemeente, 
landelijk opgenomen in de Protestantse Kerk 
in Nederland of plaatselijk onderdeel van de 
Hersteld Hervormde Kerk. Die van Uitwijk 
werkt wei nauw samen met de Gereformeerde 
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Kerk van Waardhuizen, een aangrenzend dorp, 
maar is nog niet gefuseerd tot protestantse 
gemeente. Maar zoals aile drie soorten is ook 
deze hervormde gemeente ontstaan in de 
middeleeuwen als onderdeel van de kerk van 
Rome. Die kerk was als zodanig een samenstel 
van instituties. Parochies voor zielzorg konden 
georganiseerd worden vanuit een bisdorn, 
maar ook vanuit een kapittel of een klooster. 

Helaas ontbreekt in het boek een goed 
chronologisch overzicht van de (voor) 
geschiedenis van de reformatie van Uitwijk. De 
lezer moet die zelf afleiden uit losse gegevens 
die zonder enige logica in het eerste hoofdstuk 
verspreid zijn, terwijl wezenlijke gegevens 
pas opduiken in het laatste hoofdstuk, waarin 
de predikanten worden behandeld. Oorzaak 
is - en dat is een leermoment voor andere 
gedenkboekschrijvers - een onhelder beeld 
van de algemene politieke en religieuze 
ontwikkelingen, die uit elk goed handboek 
te halen zijn - en daardoor een onhelder 
beeld van hoe de lokale ontwikkeling in een 
breder regionaal, gewestelijk of nog ruimer 
patroon passen. Nu worden archivalische, 
archeologische en aan literatuur ontleende 
gegevens nogal verwarrend weergegeven. 
Op biz. 28 springt het zelfs van 1560 via1590, 
1573, 1568 naar 1577-1594, en dan weer van 
1572 en 1579 naar 1590. 

Ais ik het goed begrepen heb, is het in het 
kort zo gegaan. In de achtste eeuw verrees 
een houten kerkje, dat rond 1100 vervangen 
werd door een tufstenen zaalkerk, die rand 
1280 van een koor werd voorzien. De nog 
bestaande, in romaanse trant opgetrokken 
toren dateert van omstreeks 1300. Ais parochie 
viel Uitwijk onder het bisdom Utrecht, in het 
bijzonder onder het kapittel van Oudmunster 
als eigenaar van uitgestrekte goederen in 
het land van Altena. Ook Waardhuizen viel 
onder dit kapittel. De kerk aldaar was gewijd 
aan de heilige Jacobus, die van Uitwijk aan 
Maria. Ais ambachtsheerlijkheid viel de regio 
onder het graafschap Kleef en moet het later 
- maar dat ontleen ik aan de lijvige studie die 

over het genoemde kapittel bestaat - aan het 
hertogdom Gelre zijn overgegaan.' 

Na de herziening van de bisdomindeling 
van de Nederlanden in 1559 - in dit boek niet 
genoemd - kwam het land van Altena onder 
het bisdom van 's-Hertogenbosch. Uit deze 
peri ode stamt een interessant visitatierapport, 
opgemaakt in 1572, waaruit een nogal zorgelijk 
beeld over de kerkelijke toestand oprijst. 
Waardhuizen ontbeerde toen een pastoor en 
werd bediend vanuit Uitwijk. Wegens gebrek 
aan inkomsten werd de kerk van Waardhuizen 
omgezet in een onderhorige kapel van de 
Uitwijkse parochie. Van 'protestantisme: 
was toen nog lang geen sprake. Niettemin 
citeert de auteur van het gedenkboek een 
artikel uit 1920, waarin een verband gelegd 
wordt tussen de door de Bossche bisschop 
ontvangen klachten in het visitatierapport en 
de ontvankelijkheid van de bevolking voor de 
kerkhervorming. 

De politi eke omwenteling kwam voor 
het land van Altena in 1590, toen dit gebied 
werd aangekocht door de Staten van Holland. 
Het was toen al lang ton eel geweest van 
oorlogshandelingen tussen de opstandige 
gewesten en het gezag van de Spaanse 
koning, maar het keerpunt in de krijgskansen 
door de terugtrekking van Parma's troepen 
luidde - achteraf gezien - een periode van 
rust en stabiliteit in. In dat kader kon ook 
de 'protestantisering' van de regio ter hand 
worden genom en door de geestelijke en 
kerkelijke goederen te bestemmen voor de 
pastoraat en eredienst onder de hoede van 
de gereformeerde kerk. Het Hollandse stadje 
Woudrichem had al een predikant in 1586, 
de vesting Werkendam volgde in 1590 en 
vanaf 1601 kregen de meeste dorpen op 
het platteland een predikant van de nieuwe 
religie. 

Uitwijk kwam in 1606 in beeld. De classis 
Gorinchem besprak in dat jaar - een datum 
wordt niet genoemd - het verzoek van de 
burgemeester van Woudrichem, tevens 
ambachtsheer van Uitwijk, om de inwoners 
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van dit dorp en die van Waardhuizen van 
een geschikte predikant te voorzien, opdat 
"de vroeme ingesetene aldaer tot haer goede 
voomemen moegen geholpen" worden. 
Blijkbaar werden traktement en huisvesting 
spoedig geregeld, want in de zomer van 1607 
viel de beroeping van dominee Comelis Fransz. 
Pollets uit de c1assis Woerden (hi] stond daar 
in het dorp Ter Aar, in het gedenkboek - en 
ook op het predikantenbord in de torenhal - 
verward met (Nieuwer-) Ter-Aa in de classis 
Utrecht). In augustus van dat jaar nam hij 
zitting in de c1assis. Inmiddels was er ook 
een kerkenraad gevormd en had Pollets - een 
gewezen monnik, die in 1593 als predikant 
in het Gelderse Renkum was aangetreden - 
voor zo'n zeven of acht eerste Iidmaten het 
avondmaal bediend. 

Wanneer is UitwiJk nu overgegaan 
tot de reformatie? 
In 1607, bij de komst van een predikant en 
de instelling van een kerkenraad? Of al in 
1590, toen het dorp - met de regio - onder 
het regime van een protestantse overheid 
kwam en de uitoefening van het katholieke 
geloof werd verboden? Strikt genomen is dat 
ook op plaatselijk niveau het begin van een 
ge-re-formeerde, hervormde gemeente. Dat 
er pas later een vaste persoon aangesteld 
wordt voor de zielzorg, is vers twee. In die 
tussentijd zijn er wellicht preekbeurten 
door naburige predikanten vervuld onder 
verantwoordelijkheid van de c1assis 
Gorinchem, die al sinds 1573 bestond. 
Eigenlijk betwist ik dus dat de hervormde 
gemeente van Uitwijk in 2007 haar 400-jarig 
jubileum beleefde, al geef ik toe dat het jaar 
van aankomst van de eerste predikant weI tot 
de verbeelding spreekt. 

De theorie en praktijk van de politi eke 
reformatie kunnen nu eenmaal ver uit elkaar 
liggen. Terwijl ik het boek over Uitwijk las, 
begeleidde ik Hugo den Boer bij zijn scrip tie 
over de reformatie van Urk.s Hij laat zien hoe 
dit eiland in de Zuiderzee in 1572 onder het 
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gezag van prins Willem van Oranje raakte en 
pas in 1599 in het gereformeerde vizier kwam 
van de c1assis Enkhuizen. Uiteindelijk kregen 
de Urkers in 1628 met gedoogsteun van een 
katholieke ambachtsheer een predikant, maar 
enige bloei en stabiliteit volgde pas na 1660, 
toen het eiland eigendom was geworden van 
de stad Amsterdam. AI met al wringt het om de 
reformatie van Urk op 1572 te dateren. Welke 
eigenwijze historicus zal het de hervormde 
gemeente aldaar - al of niet 'hersteld' in meer 
dan een variant - kwalijk nemen als zij in 2028 
het vierde eeuwfeest viert? 

Ik kan ook dichter bij huis en bij onze 
tijd blijven, als ik memoreer dat ik als 
gedenkboekschrijver met hetzelfde bijltje 
heb moe ten hakken in de gemeente, waar 
de eerdergenoemde predikant van Uitwijk 
inmiddels zijn stek gevonden heeft. In 2003 
vierde de hervormde wijkgemeente 'Rondom 
de Andreaskerk' in Dordrecht haar 40-jarig 
bestaan, omdat deze kerk in 1963 in gebruik 
genomen was> Ia, maar de wijkgemeente 
waarvoor dit kerkgebouw bestemd was, 
bestond al sinds 1958. Strikt genom en kwam 
het jubileum dus vijf jaar te laat. Ook hier is de 
waarde van een herdenking er niet minder om. 
Of het nu gaat om het juridische begin van een 
gemeente, het aantreden van een voorganger 
of de inwijding van een kerkgebouw, het draait 
om het ankerpunt voor de gemeenschappelijke 
herinneringscultuur. 

Een oud kerkzegel? 
De ondertitel van het gedenkboek over Uitwijk 
heb ik gewogen en te Iicht bevonden. Het zij 
mij vergund als beroepsmuggenzifter ook de 
hoofdtitel op de korrel te nemen: Nigra sim at 
decora. Deze Latijnse woorden staan sinds 1976 
op het kerkzegel van Uitwijk, als randschrift 
om een afbeelding van het kerkgebouw. 
Natuurlijk mag de gemeente en de lezer van 
het boek, behalve op een geestelijke uitleg en 
gelovige toepassing, rekenen op een stevige 
historische toelichting. Die wordt verschaft in 
de volgende, volledig overgenomen alinea: 
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"Het kerkzegel van Uitwijk dateert uit de tijd 
na de Reformatie. Er is niet een precies jaartal 
bekend maar het moet na 1618 zijn, want in 
de lijst van kerkzegels, in gebruik tot dat jaar, 
komt de naam van Uitwijk niet voor. Het is 
niet bekend of het eerste zege! een afbeelding 
bevat. In het jaar 1975 vindt ds. G. Hamoen de 
gegevens van het kerkzegel van Uitwijk. AIleen 
het oorspronkelijke randschrift is bekend. 
Deze tekst is uniek: bij geen ander gevonden 
kerkzegel komt dit voor. Het is een Latijnse 
tekst uit het bijbelboek Canticum canticorum 
(Hooglied), hoofdstuk 1 vers 5 en luidt: "Nigra 
sim at decora", Dit betekent in onze taal: ik 
ben weI zwart (danker, onaanzienlijk), maar 
tach liefelijk, bekoorlijk". 

Die laatste vertaling van 'Nigra sim at decora' 
is heel behoorlijk, maar er had best bij vermeld 
mogen worden dat de gangbare vertaling van 
de Hebreeuwse grondtekst steIliger is. Nigra 
sum, sed formosa. zegt bijvoorbeeld de Nieuwe 
vulgaat, of am het in de Statenvertaling van 
1637 weer te geven. 'Ik ben zwart, doch 
liefelijk' (,Donker ben ik, en mooi' in de Nieuwe 
Bijbelvertaling; 'Zwart ben ik, maar prachtig' 
in de Naardense Bijbel). Iuist vanwege het 
subtiele verschil door een enkele letter in het 

zegel van Uitwijk - 'Ik mag dan zwart zijn, 
tach ben ik lieflijk' - rijst de vraag waar die 
variant vandaan komt. Anders gezegd: hoe zit 
het met de oorsprong van deze spreuk? Waar 
yond ds. Hamoen in 1975 de gegevens van het 
kerkzegel van Uitwijk? 

Het boek heeft geen voetnoten, weI 
een literatuurlijst. Daarin prijkt het mooie 
boek van T.L. Korporaal uit 1986, waarin 
de door hem verzamelde kerkzegels van 
de Nederlandse Hervormde Kerk worden 
beschreven. Bronvermeldingen ontbreken 
daar evenzeer, althans per kerkzegel. In de 
literatuurlijst staan wei weer geraadpleegde 
bronnen, zoals het artikel van de Groningse 
rijksarchivaris ].H. de Vey Mestdagh uit 1978 
met een overzicht van kerkzegels daterend 
v66r 16184 Uitwijk komt in dat overzicht niet 
va or, vandaar de bovengeciteerde opmerking, 
dat het zegel niet ouder is dan 1618. Maar dat 
berust op een onjuiste interpretatie. Mestdagh 
gaf een overzicht van oudere kerkzegels die 
hem in 1978 bekend waren (en die ons nu nog 
bekend zijn - zie het artikel van Ten Boom in 
dit nummer van TNK). Daarmee is nag niet 
bewezen dat het zegel voor 1618 niet kan 
hebben bestaan. 

Zowel het Uitwijkse gedenkboek als 
de bundel van Korporaal verwijzen in het 
algemeen nog naar een andere publicatie, waar 
ds. Hamoen zijn vondst moet hebben gedaan. 
Dat is de inventarisatie van kerkzegels van 
hervormde gemeenten, die de kerkhistoricus 
Nicolaas C. Kist in de jaren 1855-1857 
openbaar maakte. Op zijn beurt geeft Kist geen 
bronvermelding per zegel, maar vertelt hij 
gebruik te hebben gemaakt van door hemzelf 
bewaarde lidmaatschapsattestaties en van 
enkele verzamelingen van predikanten, met 
name die van ]. Muntendam in Amsterdam. 
Opmerkelijk is echter wat Kist precies bij 
ons Brabantse dorp vermeldt+ Uytwijk. Heeft 
geen zegel, maar als symbolum: Nigra sim, at 
decora. Cant. 1 :6. 

Volgens Kist had Uitwijk in elk geval in zijn 
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tnterieur van de hervormde kerk van Uitwijk 

tijd - medio negentiende eeuw - geen zege!. Dat 
de gemeente in vroegere tijden wei een zegel 
had, wordt daarmee minder waarschijnlijk. 
Wei was er een 'symbolum', een spreuk die op 
brieven en attestaties werd vermeld. Wellicht 
zijn er in Uitwijkse of andere kerkarchieven 
nog documenten te vinden, die deze spreuk 
vermelden en die licht kunnen werpen op de 
vraag sinds wanneer de gemeente van Uitwijk 
dit motto voerde. 

Opheldering lOU natuurlijk ook welkom 
zijn over de oorsprong van deze Latijnse 
versie van de tekst uit het Hooglied. Zoals 
gezegd lijkt de spreuk op de zinsnede in de 
Nieuwe vulgaat maar het 'sim' in de Uitwijkse 
vertaling komt juist overeen met Vulgaat van 
Hieronymus (evenals de Vulgata Clementina, 
waarmee de katholieken tot in de twintigste 
eeuw vertrouwd waren). Daar begint vers 5 
van hoofdstuk 1 van het Canticum Canticorum 
met de woorden: Nolite me considerare quod 
jusca sim, quia decoloravit me sol. Zou het 
Uitwijkse symbolum ooit door een predikant 
van de gemeente of uit de ciassis Gorinchem 
zijn 'terugvertaald' uit een Nederlandse 
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bijbelversie? Of is er een oude Latijnse bron 
geraadpleegd> Verklaart dat die afwijkende 
versvermelding van Kist (vers 6 in plaats van 
vers 5) of be rust die op een simpele drukfout in 
het Kerkhistorisch Archiefi 

Vragen te over, maar geen antwoorden in 
hetgedenkboekvan Uitwijk. Uithetvoorgaande 
rijst een heel andere voorstelling van zaken 
dan in de hierboven geciteerde alinea. Het 
kerkzegel van hervormd Uitwijk blijkt een 
collage van ds. Hamoen uit 1976, gebaseerd 
op de bij Kist gevonden vermelding van de 
Hoogliedregel. Dezewoorden zijn weergegeven 
in het randschrift, onder toevoeging van de 
afkorting 'S(igillum) E(cciesiae) Uijtwijk', 
waarbij de naam van het dorp wei archaisch 
oogt maar in dit geval een Latijnse genitiefhad 
moeten zijn. De afbeelding van de kerkttoren) 
in het midden van het zegel berust eveneens 
op een nieuw ontwerp. Kortom, het kerkzegel 
is een 'invented tradition', die een eeuwenlang 
bestaan suggereert, maar nauwelijks dertig 
jaar jong is. 

Wonderlijk Uitwijk 
De ruimte ontbreekt mij om nog in te gaan op 
een waardevolle bijdrage in dit gedenkboek, 
een Ie zing over de kerkelijke en theologische 
identiteit van de gemeente, gehouden door 
Willem van Asselt. Zoals gezegd is hij predikant 
in Uitwijk geweest, en wei in de periode dat 
bovengenoemde historische caprio len met het 
kerkzegel zijn uitgehaald. Dat nam niet weg 
dat - zoa Is klassieke domineesbiografieen 
het vaak uitdrukken - zijn licht te groot was 
om in een minuscule plattelandsgemeente 
op te branden. Als doctor ecciesiae diende hij 
de vorming van theologen en opleiding van 
predikanten aan de universiteit van utrecht. 
Misschien vindt deze scholasticus nog eens tijd 
en moed om de wonderlijke geschiedenis van 
het Uitwijkse kerkzegel tot in aile filologische 
en historische details uit de doeken te doen. 

Van Asselt probeert in zijn artikel te 
verwoorden waar de Samen-op-Weggemeente 
van Uitwijk en Waardhuizen in het licht van 
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vier eeuwen gereformeerde traditie voor staat. 
Na een memorandum over drie predikanten 
die vanaf eind negentiende eeuw in Uitwijk 
stonden (zij het maar de eerste twee of 
drie jaar van hun loopbaan) betoogt de 
kerkhistoricus dat deze gemeente geworteld is 
een bijbels-gereformeerde verbondstheologie, 
een 'Kohlbruggiaanse' inslag vertoont en 
opvalt door aandacht voor de joodse traditie. 
Daardoor zou de Uitwijkse gemeente in het 
land van Heusden en Altena een confessionele 
vluchthaven zijn voor mensen die vastliepen in 
bevindelijk en kerkelijk conservatisme. En wat 
hem betreft blijft Uitwijk verder varen tussen 
de klippen van isolationistisch traditionalisme 
en individualistisch evangelicalisme. 

Genoeg over de diverse vormen van 
identiteitspolitiek bij het jubileum van een 
protestantse gemeente in Nederland. In Uitwijk 
verscheen gewoon een mooi en lezenswaard 
boek. Daar staan ook dingen in, waar ieder 
commentaar van criticasters verstomt. Tussen 
1915 en 1918 werd de gemeente gediend door 
dominee Willem Laurentinus Hermanides. 
Zijn dochtertje liep eens met haar moeder en 
dienstbode op de zolder van de grote pastorie. 
Op een onbewaakt ogenblik viel ze uit het 
raarn. zeven meter naar beneden. Gelukkig 

had ze een wijde rok aan en als een parachutist 
zeilde ze naar de grond. De gebeurtenis staat 
sindsdien bekend als het mirakel van Uitwijk. 

N.a.v. Nigra sitn at decora. 400 jaar Hervormde 
Gemeente Uitwijk-Waardhuizen c.a. (z.p., 
2007, ISBN 978-90-9022268-4) Het boek is te 
bestellen via tvdmoorenehetnet.nl of 0183- 
441360. 

Fred van Lieburg (1967) is hoogleraar 
geschiedenis van het Nederlands protestantisme 
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Adres: 
Regenboogstraat 12, 3328 HW DordrechtJa. van. 
lieburgeiet.vu.nl. 

Noten 
I Bram van den Hoven van Genderen, De Heren van de 

Kerk. De kanunniken van Oudmunster te Utrecht in de late 
midde1eeuwen (Zutphen 1997) 43-44. 

2 Hugo den Boer, 'V1oeibaar iso1ement. De invloed van de 
geograjische positie op de religieuze ontwikkeling van het 
eiland Urk (1572-1711)" bachelorscriptie geschiedenis, 
Vrije Universiteit, oktober 2007 (samenvatting in het vorige 
nummer van TNK). 

3 Fred van Lieburg, Rondom de Andreaskerk. Geschiedenis 
van een Dordtse hervormde wijkgemeente (Dordrecht 2003). 

4 j.H. de vey Mestdagh, 'De zege1s van de Nedetlandse 
protestantse kerken', in: j. Meinema e.a., Verzege1d ver1eden 
(Groningen 1984) 33-125. 

5 N.C. Kist, 'De zegels en zinnebeelden der Nederlandsche 
hervormde kerken', Kerkhistorisch Archie! I-I (Amsterdam 
1855) 441-499, aldaar492. 
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Boekennieuws 

Ton Crijnen 
Titus Brandsma, de man 
achter de my the. De 
nieuwe biografie 
Nijrnegen, [Valkhof Pers] 
2008 - 520 p. - ISBN 
978-90-5625-278-6 - € 
39,50. 

Op diverse plekken in 
Nederland zijn de laatste 
jaren parochies, kerken, 

memorials, ja zelfs treinstelien vernoemd naar 
de bekende in Dachau gestorven pater Titus 
Brandsma. Over deze in 1985 door het Vaticaan 
zalig verklaarde karmeliet heeft Ton Crijnen een 
hernieuwde, eigentijdse biografie samengesteld. 
De historicus en oud-journalist van De Tijd en 
van Trouw heeft zijn meerjarig onderzoek in 
een alieszins leesbaar werk geboekstaafd, fraai 
uitgegeven door de Valkhof Pers in Nijmegen. 

De indeling van het boek is in hoofdlijnen 
chronologisch: allereerst de periode van 
1881-1909, waarin de jeugd van Anno Sjoerd 
Brandsma in de omgeving van Bolsward, het 
kleinseminarie van de franciscanen in Megen, 
de intrede als frater Titus bij de karmelieten, 
de vorming in diverse studiehuizen van de 
orde, de priesterwijding en voortgezette studie 
in Rome aan de orde komen. Het tweede deel 
beslaat Brandsma's actieve - ook buiten de 
kloostermuren gerichte - peri ode van studeren, 
werken en bidden (1909-1940). Daarin is er onder 
meer aandacht voor zijn publieke, journalistieke 
geschriften, eerst vanuit standplaats Oss en 
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later vanuit Nijmegen, zijn deelname aan 
diverse organisaties in het land en bemoeienis 
met de oprichting van katholieke scholen. Zijn 
propaganda voor de Friese Beweging en zijn grote 
betrokkenheid bij de bedevaart naar Dokkum 
worden evenzeer beschreven. In 1923 werd 
Titus Brandsma aan de pas opgerichte rooms 
katholieke universiteit in Nijmegen hoogleraar in 
de filosofie en de geschiedenis van de mystiek: hij 
zou in het jaar 1932-1933 ook rector magnificus 
zijn. Hoewel geleerd, stond zijn leven primair in 
dienst van apostolaat en de kerk. Hij ging graag 
om met katholieke en niet-katholieke leiders in 
het land. Hij zat in vele besturen, schreef notities, 
deed als geestelijk adviseur van de katholieke 
pers veel voor de journalisten, maar was ook 
iemand die handschriften verzamelde over de 
middeleeuwse mystiek in Nederland. 

Het derde deel van het boek omvat de jaren 
1940-1942: jaren van verzet tegen het nazisme, 
zijn arrestatie, de peri odes van gevangenschap 
in Scheveningen, kamp Amersfoort, weer 
Scheveningen, Kleef, waar Titus Brandsma in 
een diepe crisis raakte en een moment van 
godverlatenheid moest doormaken. Ten slotte 
werd hij op transport gesteld naar Dachau, waar 
hij op 26 juli 1942 stierf. Het vierde dee I bevat 
de jaren 1942-1985, de jaren waarin onder 
meer de volksdevotie voor Titus toenam en 
men pogingen in het werk stelde hem zalig te 
verklaren, hetgeen pas in 1985 geschiedde. De 
lange aanloop daartoe en ook de plechtigheden 
in Rome zijn uitvoerig geboekstaafd. 

Crijnen heeft zijn boek geschreven omdat 
naar zijn zeggen eerdere biografieen, zoals die 
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van Brocardus Meijer (1951) en Henk Aukes 
(1985, 3e gew. druk) niet meer voldeden. 
Niet aIleen leven huidige lezers in een meer 
geseculariseerde samenleving, maar ook is er de 
behoefte Titus Brandsma meer als mens op het 
spoor te komen en daarmee de hagiografische 
kanten van eerdere biografieen te mitigeren. 
lnderdaad zijn er in dit werk diverse grijstinten 
toegevoegd aan de bestaande biografieen van 
Titus Brandsma. Nu en dan bespeuren we in 
dit werk inderdaad menselijke trekjes in Titus, 
waarbij zijn ijdelheid en lichte opvliegerigheid 
het meest opvallend zijn. Ook worden zijn 
zwakke kanten belicht, die voortkomen uit 
het verrichten van al te veer werkzaamheden. 
Andere aspecten blijven overeind: de mystieke 
kant van Titus, niet aileen in de wetenschap, 
maar ook in zijn godsbeleving. Veel meer dan 
bij vroegere biografen van Titus het geval is,. 
besteedt Crijnen aandacht aan een genuanceerde 
context van de kerk in de samenleving van de 
jaren twintig en dertig, zoals die onder meer 
door studies van Paul Luykx, Marjet Derks en 
Erik Sengers het licht zagen. Op het katholicisme 
na, worden allerlei "ismen" van die tijd door Titus 
veroordeeld, maar juist niet de individuele mens 
die een andere levensrichting dan die van Titus 
aanhangt. Trouw aan de kerk van Rome staat bij 
Titus voorop en als hij dacht dat deze in gevaar 
was, trad hij op. In het begin van de oorlog 
verhinderde het Titus niet de arierverklaring te 
ondertekenen en lid te zijn van de Nederlandse 
Unie. In de oorlog was hij lid van het Comite 
van Waakzaamheid, maar trok zich op verzoek 
van aartsbisschop De jong daaruit terug, omdat 
ook communisten tot dit comite behoorden. 
Crijnen laat zien dat - wat ook Titus aanvankelijk 
dacht - niet zijn verzet tegen NSB-propaganda 
in katholieke bladen, maar zijn houding tegen 
de benoeming van een Rijksduitse hoogleraar 
met nazi-sympathieen tot rector magnificus van 
de Nijmeegse universiteit in 1941, de reden is 
voor gevangenschap en transport naar Dachau. 
Indrukwekkend in dit boek is de beschrijving 
hoe Titus in gevangenschap opkomt voor de 
individuele mens, los van zijn levensopvatting. 

Met name mag in dit verb and de vriendschap 
met ds. Io Kapteyn niet onvermeld blijven, die 
eveneens in Amersfoort gevangen zat, in Kleef 
celgenoot van Titus was en eveneens in Dachau 
zou omkomen. 

Crijnen schrijft - een journalist waardig - zeer 
helder voor een breed publiek, in afgebakende 
hoofdstukken en paragrafen: hij gebruikt bij 
zijn beschrijving opmerkelijk veer citaten uit 
documenten, studies en uit een aantal interviews 
om zijn beweringen te staven. De auteur is uiterst 
zorgvuldig in het aangeven van zijn primaire en 
secundaire bronnen (enkele foutjes in de marge 
van het verhaal zoals de plaatsaanduiding Haag 
voor Heeg op p. 18 en de vermelding van Geert 
Grote als priester - p. 40 noot -, terwijl hij slechts 
diaken was, zijn te vergeven). De centrale visie 
van de auteur om meer de man achter de my the 
op het spoor te komen is geslaagd dankzij de 
uitspraken van mensen die Titus Brandsma 
meegemaakt of bestudeerd hebben. Toch blijft 
Brandsma uiteindelijk een ondoorgrondelijk 
persoon. Crijnen mogen we feliciteren met 
zijn werk: het boek is het waard om een echte 
bestseller te zijn. (Guus Bary). 

Beeid van Titus Brandsma voor bet naar hem gcnoemdc 
lyceum in Oss 
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William de Boer, Gert 
van Klinken, Henk 
Pruntel, Christiaan 
Ravensbergen & Theo 
van Staalduine (red.), 
tEen machtig 
arbeidsveld': 
De opbouw van het 
kerkelijk leven in de 
Noordoostpolder. 
(Publicaties van de 
vereniging voor 

Nederlandse Kerkgeschiedenis; 1). 
Gouda [Vereniging voor Nederlandse 
Kerkgeschiedenis] 2008 - 241 p. - ISBN 
978-90-79845-01-9 - € 25,00. 

'Een • machtlg 
arbeidsveld' 

Met deze bundel heeft de VNK een nieuwe 
reeks opgestart onder een andere naam en 
met een fraai gebonden uiterlijk. Uitgever 
Eburon is van de titelpagina verdwenen en 
de VNK heeft blijkbaar het heft geheel in 
eigen handen genomen. Enerzijds stemt het 
gebonden resultaat zeker tot tevredenheid, 
maar anderzijds zijn de illustraties soms wei 
erg matig uitgevallen (p. 60 met een zinloos 
geworden bijschrift, 63, 69, 80,137). Een groter 
formaat voor de foto's en een verdergaande 
fotobewerking hadden vaak uitkomst kunnen 
bieden. 

De pioniersgeest van de opmaak past bij 
het onderwerp: de kerkgeschiedenis van de 
Noordoostpolder (NOP) in de pioniersjaren 
vanaf het droogmalen en het droogvallen 
in september 1942 tot ongeveer 1970, dus 
vanaf de crisistijd tot aan de ontzuiling en 
secularisatie van de maatschappij, met hun 
weers lag in de NOP. De keuze voor deze regio 
acht ik bijzonder gelukkig, want er wordt in 
een grote leemte voorzien. In de polder, zo 
blijkt, spiegelt zich de nationale geschiedenis. 
Het burgerlijk bestuur, in de beginjaren 
de Directie van het openbaar lichaam de 
wieringermeer geheten, wilde weliswaar de 
kerkelijke hokjesgeest doorbreken en zo een 
Doorbraak forceren, maar de kerken, met de 
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Gereformeerde Kerken voorop, extrapoleerden 
de situatie op het oude land en stuurden fier 
aan op eigen identiteit in kerk en school. Zo 
verrezen in de jaren 1950 in vrijwel aile dorpen 
drie kerkgebouwen: hervormd, gereformeerd 
en katholiek. 

In deze bundel worden de drie kerken 
afzonderlijk beschreven, opmerkelijk genoeg 
aile drie door gereformeerde auteurs. 
De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt 
konden zich er al snel als vierde zuil tussen 
wringen, in de bundel eveneens afzonderlijk 
beschreven. Het eiland Urk behield voor en na 
de inpoldering een geheel eigen geschiedenis. 
Vooraf waren daar drie kerken - hervormd, 
gereformeerd en christelijk gereformeerd 
- en na de inpoldering vielen deze uiteen in 
een veelheid aan gereformeerde gezindten. 
Elders in de NOP werd deze ontwikkeling 
niet overgenomen, terwijl nieuw in de polder 
aangekomen kerkgenootschappen, zoals 
doopsgezinden, baptisten of apostolischen 
weer buiten Urk bleven. Er wordt door de 
auteur (H. Pruntel) geen poging gedaan om 
deze eigen ontwikkeling te verklaren, net zo 
min wordt ingegaan op de achtergronden 
van elk van de scheuringen 'op' Urk; bijna 
troostend wordt de waarom-vraag wei gesteld 
(p, 134) maar pas bij de conclusies en zonder 
poging tot antwoord. Kerkelijk is Urk dus 
een eiland binnen de polder gebleven. De 
gefragmenteerde wijze van behandelen is 
toch wei kenmerkend voor deze bundel: de 
ontwikkelingen worden meer beschrijvend 
dan verklarend gepresenteerd. En voor de 
behandelde kerkgenootschappen geldt dat de 
behandeling weliswaar volledig is, maar ook 
geisoleerd en dus versnipperd. 

Wat als inleiding op deze bundel wordt 
gemist is een algemeen overzicht van 
de ontwikkelingen van de polder. Vele 
arbeiderskampen komen langs, waarvan 
de namen niet meer op een kaart zijn 
terug te vinden. Er is aileen een kaart 
opgenomen van de huidige situatie in 
de NOP. De burgerlijke bestuursvorm, de 
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ontwikkeling van de infrastructuur (de 
groei van het wegennet bijvoorbeeld) 
en de bevolkingsontwikkeling hadden 
thuisgehoord in een inleidend overzicht, 
waarop de auteurs had den kunnen 
voortbouwen. Nu ligt deze informatie 
versnipperd, onvolledig en met herhalingen 
over het gehele boek verspreid. 

Wat ook ontbreekt is een synthese, 
bijvoorbeeld aan het einde van de bundel, 
waarin de beschreven ontwikkelingen in 
onderling en nationaal perspectief worden 
geplaatst. Toegegeven, dit is altijd lastig met 
VNK-bundels, waarbij juist zo'n groot beroep 
gedaan wordt op regionale historici. Gelukkig 
heeft de VNK twee hooggeleerde auteurs, 
J.Y.H.A. Jacobs en G. Harinck, bereid gevonden 
om in het vorige nummer van dit tijdschrift 
(december 2008, p. 126-134) de resultaten 
van deze bundel in een kort overzicht te 
verwerken; met name het artikel van Harinck 
had uitstekend in deze bundel gepast. In dit 
opzicht is het slotartikel van Agnes Amelink 
tevens verhelderend. Want zij trekt een 
vergelijking met gereformeerde emigranten 
naar Canada, eveneens kerkelijke pioniers 
in dezelfde periode. Ook zij maakt duidelijk 
dat de gereformeerden sterk naar het oude 
land keken, maar dan met het grote verschil 
dat deze pioniers zich in den vreemde tevens 
lieten binden in hun nationale achtergrond 
(door Amelink aangeduid als etnisch, p. 210 
en p. 217). Toch zijn er vele parallellen in de 
kerkelijke opbouw van de NOP en Canada 
aan te wijzen, maar dan hooguit voor een 
beperkte peri ode. Want met de tweede en 
derde genera tie komt er meer gelijkvormigheid 
naar nationale ontwikkelingen, zowel hier 
in Nederland als daar in Canada. Maar een 
beschrijving voorbij de periode van de pioniers 
valt buiten het tijdsbestek van deze bundel. 
(lacob van Sluis). 

H.Th.M. Lambooij 
Sibrandus Leo en zijn 
abtenkronieken 
van de Friese premon 
stratenzerkloosters 
Lidlum en Marien 
gaarde. Een nadere 
studie, editie en 
vertaling. 
Hilversum 
[Verloren] 2008 

- 544 p. - ISBN 978-90-8704-9 - € 45,00. 

De kronieken van Sibrandus Leo omvatten 
in totaal 65 abtenlevens van de norbertijnen 
kloosters Lidlum (bij Tzummarum) en 
Mariengaarde (bij Hallum). Het gaat om een 
periode van ruim vierhonderd jaar vanaf 
hun stichting, respectievelijk 1182 en 1163, 
tot 1575, het jaar waarin Sibrandus Leo, een 
canonicus ruralis of wei buiten-kanunnik 
van Lidlum en pastoor van Menaldum, zijn 
kronieken voltooide. In 1929 bezorgde D.A. 
Wumkes een proefschrift over deze kronieken, 
door hem abtenlevens genoemd, en bood een 
Latijnse tekst (versie A) met commentaar. 
Bijna tachtig jaar na dato bleek het werk van 
Wumkes in menig opzicht verouderd. Herman 
Lambooij uit Schagen, die in 2001 in een 
coproductie de dertiende-eeuwse kronieken 
van Mariengaarde - met vertaling - uitgaf, 
heeft niet aileen veel meer afschriften en 
contextueel historisch materiaal verzameld, 
maar ook andere aspecten, met name de 
kwestie van betrouwbaarheid van de inhoud 
bestudeerd. Tevens toont hij in deze publicatie 
aan dat de kronieken niet aileen voor de 
geschiedschrijving van Friesland, maar vooral 
ook voor de norbertijnenorde van belang is 
geweest. Dank zij deze kronieken, die ook in 
de abdijen en kloosters van de orde verspreid 

. werden, kregen Friese ordesheiligen uit de 
middeleeuwen in latere tijd in de Zuidelijke 
Nederlanden de nodige aandacht en zelfs 
verering. Meteennaderestudie, een uitgebreide 
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editie (versies A en B) en de bezorging van 
een - in het licht van de verminderde kennis 
van het Latijn bij de bevolking - Nederlandse 
vertaling, promoveerde 17 juni 2008 Lambooij 
op 77-jarige leeftijd aan de Leidse universiteit 
bij prof. dr.j.A, (Hans) Mol, waarbij denorbertijn 
prof. dr. Ulrich G. Leinsle uit Regensburg als 
copromotor fungeerde. 

Lambooij doet in deel I van dit boek 
een verslag van zijn onderzoek naar de 
geschiedkundige waarde van de edities en 
afschriften, de tekstoverlevering, de invloed 
van tijd en omgeving op de totstandkoming 
van de geschriften. Hij onderzocht de 
culture Ie en spirituele achtergronden van de 
schrijver en plaatst hem op de grens van twee 
tijdperken en culturen. Sibrandus Leo, tussen 
1524 en 1529 te Leeuwarden geboren, zou 
- na zijn gedwongen vertrek uit Friesland in 
1580 omdat hij zich niet wilde conformeren 
aan de nieuwe leer - in 1583 in priorij Cusemer 
bij Sebaldeburen in Groningerland overlijden. 
Hij was volgens Lambooij vertrouwd met de 
nieuwe humanistische stroming, hetgeen 
zou blijken uit de wijze waarop hij het Latijn 
gebruikte en bijpassende retoriek hanteerde. 
Ais tradition eel katholiek werd hij gedwongen 
positie te kiezen tussen de voortschrijdende 
Reformatie en de felle Contrareformatie. 
Hij had contacten met Jacobus Panhuisen, 
de orthodox-katholieke abt van Steinfeld, 

en uiteraard met zijn eigen abt, l]sbrand 
Harderwijck, die Lutherse idee en koesterde 
en naar Emden vertrok met zijn Lutherse 
vriendin. Sibrandus Leo had een uitgebreid 
netwerk: zo moest hij nog in 1571 in Steinfeld 
en in 1572 in Leuven als vertegenwoordiger 
van de Friese abten de belangen van Lidlum 
en Dokkum verdedigen. Lambooij laat aan de 
hand van zaken waarover de kroniekschrijver 
zich uitspreekt en waarover hij zwijgt diens 
gereserveerde beleving jegens de Reformatie 
zien. De wetgeving van de Habsburgers 
ten opzichte van de abtsbenoemingen, de 
controlemogelijkheden vanuit Brussel en 
de instelling van nieuwe bisdommen zijn 
even zovele factoren uit de vaderlandse 
geschiedenis die bij Sibrandus Leo een eigen 
kleur krijgen. Vanuit deze kennis blijken tal 
van historische feiten en gegevens vanuit 
bijvoorbeeld de bouwgeschiedenis en politiek 
te kloppen. Deel II van dit boek wordt gevormd 
door de zorgvuldige uitgave van twee edities 
van de kronieken met een leesbare vertaling 
en ruime annotatie. 

Met dit boek is de kennis van een periode 
van vierhonderd jaar norbertijns leven in de 
context van de Friese samenleving en het 
algemeen geestelijk leven in de kloosters 
vergroot. Voor specialisten en voor niet 
specialisten is het ook een genot om de 
kronieken in vertaling te lezen. (Guus Bary). 

I 
1 Jaarvergadering - Dordrecht 9 mei 

Voorafgaand aan het symposium Calvijn Anders in Dordrecht zal op zaterdag 9 mei 2009 om 10.00 
uur de jaarlijkse huishoudelijke vergadering gehouden worden. Op de agenda staan de gebruikelijke 
onderwerpen als het jaarverslag, de jaarcijfers, de begroting en de samenstelling van het bestuur. 
De jaarstukken zullen bij de aanvang van de vergadering uitgereikt worden. 
Aile leden van de VNK worden van harte uitgenodigd. Nadere inlichtingen bij de secretaris: 
kerkgeschiedenis@gmail.com - 020 9636424. 

Jan Dirk Snel, secretaris vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 
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Eerste Nederlandse tentoonstelling 
over Calvijn en calvinisme in Dordrecht 

van 8 mei tim 31 oktober, Grote Kerk, Dordrecht 

In Dordrecht zijn de 
voorbereidingen in 
volle gang voor een 
tentoonstelling over de 
befaamde zestiende 
eeuwse denker en 
hervormer van de 
middeleeuwse kerk 
Jean Cauvin en over 
het calvinisme in 
Nederland. 

De expositie 'Calvijn & Wij' opent in mei 2009 en is de eerste 
in Nederland ooit over dit onderwerp. Dordrecht pakt uit met 
de markante Grote Kerk als locatie voor de expositie en met 
een gevarieerd cultureel programma in de stad. Wereldwijd 
wordt dit jaarCalvijns 500ste geboortejaar herdacht. Dordrecht 
is met de tentoonstelling en het cultureel programma het 
centrum van de Calvijnherdenking in Nederland. 

De presentatie in de Grote Kerk belooft onconventioneel 
en multimediaal te worden. De bezoeker wordt eerst 
geconfronteerd met het begrip 'calvinisme', waarmee typisch 
Nederlandse karaktertrekjes worden getypeerd, en met zijn 
eigen ideeen en gevoelens hierover. Staat het voor soberheid, 
degelijkheid, ijver, 'zuunigheid', dat ene koekje bij de koffie? 
Is het typisch Nederlands? En wat is het verband met Calvijn 
en zijn ideeen: is dat er wei? vervolgens bieden animaties een 
bijna persoonlijke ontmoeting met de mens Calvijn, en maakt 
de bezoeker kennis met zijn leven, zijn leer, zijn tijd en de 
betekenis van zijn werk voor het protestantisme in Nederland. 
De tentoonstelling zal aantrekkelijk zijn voor niet-gelovigen 

die zich in de cultuurhistorische betekenis 
willen verdiepen also ok voor mensen met 
een kerkelijke achtergrond. 

International Conference 

't Hof, oordretht. 

The Netherlands 

June 4-5, 1009 

Dordrecht en cultureel 
programma 

De organisatoren verwachten meer 
dan 80.000 bezoekers te trekken met dit 
programma. In de monumentale Grote Kerk 
is de gehele kooromgang gereserveerd voor 
'Calvijn & Wij'. De kerk is een historisch 
passende locatie, Willem van Oranje nam 
hier in 1573 deel aan het heilig avondmaal 
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en koos zo de zijde van de calvinisten. Ook 
werden er in 1619 de uitkomsten van de Dordtse 
Synode openbaar afgekondigd, geinspireerd 
door Calvijns ideeen. En Dordrecht biedt 
meer 'Calvijn' in 2009. In Het Hof is de 
fototentoonstelling 'Calvijn & Ik' gepland, met 
foto's van wat Nederlanders als calvin is tisch 
ervaren; het Dordrechts Museum aan de 
Haven en het Simon van Gijn-museum aan 
huis tonen elk een selectie kunstwerken rond 
Calvijn en de Reformatie; er zullen tal van 
culturele activiteiten worden georganiseerd, 
met film, theater, muziek en deb at. Op 30 
mei zal de Nationale Calvijnherdenking in 
Dordrecht plaatsvinden met bijdragen van 
premier Balkenende en James Kennedy, 
hoogleraar Nederlandse geschiedenis. 

Conferentie 
Voor een internationaal publiek vindt op 4 en 5 
juni 2009 in 't Hof in Dordrecht een conferentie 
plaats over "The Reception of Calvin and his 
Theology in Reformed Orthodoxy". Op het 
programma staan onder meer lezingen over 
Pietro Martire vermigli, Girolamo Zanchi, 
Jacobus Arminius, Johannes Maccovius, 
Gisbertus Voetius, Johannes Coccejus, 
Simon Oomius, Melchior Leydecker, Herman 
Witsius en Jonathan Edwards. Deelname aan 
de conferentie kost €150 (studenten €lOO). 
Aanmelding wadenboer@tua.nl 

Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 

Calvijn anders 

10.00 HuishoudeJijke vergadering van de VNK 

10.30 Opening 

Dordrecht zaterdag 9 mei 

10.40 dr. Mirjam van Veen, n •.• sodomien. dievcrtjen, overspelen. .. ". Calvijns image in 
de Lage Landen. 
Toen de Lage Landen in de zestiende eeuw een reJigieus veelstromenland 
werden, trachtten de verschillende godsdienstige groeperingen elkaar 
in polemische geschriften de loef af te steken. Ze deden dat onder 
andere door het aanrichten van zo veel mogeJijk imagoschade bij hun 
tegenstanders. Katholieken, dopers, vrijdenkers en remonstranten 
schilderden de gereformeerden zo zwart mogeJijk af. De manier waarop zij de 
gereformeerden portretteerden zegt veel over het gereformeerde "image" in 
de zestiende eeuw, en zegt minstens net zo veel over het beeld van de ideale 
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gelovige dat deze opponenten van de gereformeerden hadden. Duidelijk wordt 
dat het gereformeerde beeld van de "ideale gelovige" nauwelijks afweek van 
bijvoorbeeld het katholieke beeld. 

11.15 dr. Frans van Starn, Calvijns optreden tegen Servet: een Jatale reddingsactie. 
Sinds de dagen van Stefan zweig (1936) is Calvijn berucht om zijn optreden 
tegen Servet. Immers: met medeweten en medewerking van Calvijn belandde 
de Spanjaard Michael Servet op de Geneefse brandstapel. Echter: bij nadere 
beschouwing blijkt Calvijns actie tegen Servet te zijn begonnen als een poging 
om vijf protestantse studenten te redden uit de hand en van de inquisitie. 
Calvijns reddingsactie liep echter volkomen uit de hand. 

12.00 Lunch (op eigen gelegenheid) 

13.00 Calvijn en wij: bezoek aan de tentoonstelling 
Het Erfgoedcentrum DiEP in Dordrecht en het Instituut voor 
Reformatieonderzoek van de Theologische Universiteit Apeldoorn organiseren 
gezamenlijk de tentoonstelling Calvijn en wij: een bijna persoonlijke 
ontmoeting met de mens Calvijn, met zijn leven, zijn leer, zijn tijd en de 
betekenis van zijn werk voor het protestantisme in Nederland. 

14.00 Forumgesprek over Calvijn en wij: hoe is een aantal kenners van Calvijn en 
het Nederlands calvinisme de persoonlijk ontmoeting met Calvijn 
bevallen? Klopt het beeld dat van Calvijn en zijn invloed wordt geschetst? Hoe 
is de tentoonstelling vormgegeven? 
Drs. Tanja Kootte is conservator van Museum het Catharijneconvent. In die 
hoedanigheid had zij bijvoorbeeld een groot aandeel in de tentoonstelling 
Allemaal engelen. 
Prof. dr. Peter Nissen speelt een belangrijke rol in het debat over de rol van 
de katholieke kerk in de Nederlandse samenleving. Hij is medeauteur van 
het hoofdstuk over de zestiende eeuw in het onlangs verschenen Handboek 
Nederlandse Kerkgeschiedenis. 
Prof. dr. Gerrit Schutte is kenner van het neocalvinisme en auteur van onder 
andere Het Calvinistisch Nederland: My the en Werkelijkheid. 

Trinitatiskapel- Lutherse kerk, Vriesestraat 20-22, Dordrecht 
Toegang gratis Aanmelding niet nodig. Iedereen welkom. 

Meer informatie 
Mirjam van Veen (0294-413240) - Herman Selderhuis (038-477441) 

www.vnkonline.nl-kerkgeschiedenis@gmail.com 
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Het Instituut voor Reformatieonderzoek heeft op de eerste nationale 
debatavond over Calvijn op 3 maart jl. een rijk geillustreerd kijk- en 
luisterboek met de titel Calvijn en de Nedetlanden gepresenteerd. 
Bekende auteurs uit binnen- en buitenland hebben aan dit boek 
meegewerkt. Het boek gaat in op de persoon van Johannes Calvijn, 
de beelden die over hem bestaan, de tijd waarin hij leefde en de 
verspreiding van zijn werken. Daarnaast is er vee I aandacht voor de 
invloed die Calvijn heeft gehad op het gebied van religie, bouwkunst, 
kunst in het algemeen, huwelijk en echtscheiding, opvoeding etc. 
Daarbij worden ook veellijnen naar de Noordelijke en Zuidelijke 
Nederlanden getrokken. Speciaal aandachtsveld is het thema 
kerkmuziek en alles wat Calvijn daarvoor heeft betekend. Calvijn en de 
Nederlanden heeft als bijlage een unieke CD van het bekende ensemble 
Camerata Trajectina onder de titel Calvijn in de Gouden Eeuw. 

Calvijn en de Nederlanden (red. Karla 
Apperloo-Boersma en Herman). Selderhuis) 
is een uitgave van het Instituut voor 
Reformatieonderzoek. Het bock vcrschijnt in 
ecn luxe, gebonden editic met meer dan 200 
afbccldingen en een totalc omvang van 288 
pagina's. De verkoopprijs bedraagt slechts 
€ 24,95. ISBN 978-90-79771-03-5. 
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