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Paul H.A.M. Abels 

Watertanden in het 
Statenbijbelmuseum 

Net buiten Leerdam, 
aan de oevers van het 
schilderachtig door het 
Gelderse landschap 
meanderende rivier- 
tje de Linge, is sinds 
ruim een jaar een klein 
museum gebouwd, dat 
met name kerkhistorici 
en bibliofielen zal doen 
watertanden: het 
Statenbijbelmuseum. 

Fragment uit boek Genesis in de 
Lieveltbijbel 

Eigenaar en conservator is de gepensioneerde fabrieksdirec 
teur Wim van 't Zelfde, die al een levenlang bijbels verzamelt 
en deze ook vakkundig restaureert. Anders dan vele andere bi 
bliofielen houdt hij zijn boekenbezit niet uitsluitend voor zich 
zelf, maar brengt hij de bijbels bijna aanraakbaar dichtbij voor 
geinteresseerden. 

De naam van het museum is weI misleidend. De collec 
tie bevat veel meer dan aileen uitgaven van de bijbel die op 
last van de Staten-Generaal werd vertaald uit de grondtalen 
en vanaf 1637 ontelbare edities kende. Ook vele Nederlands 
talige voorgangers van deze Statenbijbel zijn in het museum 
te vinden, te beginnen bij een vroege editie van de Antwerpse 
drukker Jacob van Liesvelt (1538). Ook de in voeggereformeer 
de kring veelgelezen 'deux-aes bijbel' (vanaf 1565), genoemd 
naar een merkwaardige kanttekening bij Nehemia 3:15 over 
het kaartspel, is aanwezig. De kaarten die veel van deze bij 
bels sieren - en waarover vorig jaar in dit tijdschrift nog werd 
geschreven - zijn in vele varianten (gekleurd en zwart-wit) te 
bewonderen. 

Hoewel het Statenbijbelmuseum een reformatorische uit 
straling heeft door zijn naam en inrichting, hebben ook bijbels 
uit andere geloofstradities hun plek gekregen. Lutherse bijbels, 

met een prominente plek voor het portret 
van Maarten Luther (gereformeerden zul 
len Calvijn niet op deze wijze met de Schrift 
verbinden) en doopsgezinde varianten, 
(aangevuld met martelaarsboeken) liggen 
zij aan zij met officiele Statenbijbels (dat 
wil zeggen gedrukt met privilege van de 
Staten-Generaal) en zogeheten roofdruk 
ken (illegale edities, gedrukt onder bescher 
ming van individuele stadsbesturen). Zelf 
de rooms-katholieke bijbels, zoals de Leu 
vense vertaling, ontbreken niet. 

De bijbelcollectie van het Statenbijbel 
museum is daarmee in belangrijke mate 
een afspiegeling van het brede religieuze 
palet, dat ook de achterban van de Vereni 
ging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 
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kenmerkt. Wie de files voor de brug bij Vianen 
een keer zat is en verlangt naar de schoonheid 
en inspiratie van oude boeken, doet er goed 
aan een keer de Lingedijk op te rijden om een 

kijkje te gaan nemen in dit bibliofiele pareltje 
aan de Linge. Wei even letten op de openingstij 
den. (http://www.statenbijbelmuseum.nl) 

VNK -bestuurslid Van Booma promoveert 
Jan G.J. van Booma, bestuurslid van de vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, 
hoopt op 1 juli te promoveren tot doctor aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije 
Universiteit te Amsterdam. De titel van het proefschrift van de 73-jarige promovendus 
luidt: Communio clandestina. Archivalien der Konsistorien der heimlichen niederliindischen 
reformierten FIiichtlingsgemeinden in Goch und Gennep im Herzogtum Kleve 1570- c. 1610. 
Zijn promotoren zijn prof. dr. W. Ianse en prof. dr. C.P.M. Burger. Ais opponenten zullen 
optreden dr. P.H.A.M. Abels, dr. Gerrit Jan Beuker (Laar, Dld.), prof. dr. J.Y.H.A. Jacobs, prof. 
dr. Andreas Muhling (Trier) en mevr. dr. M.G.K. van Veen. 

Van Booma ontving na de middelbare school zijn opleiding aan de vroegere 
Rijkskweekschool voor Onderwijzers(-essen) in zijn geboortestad Groningen (1952-1957). 
Hij was aanvankelijk onderwijzer, hoofd der school en leraar Duits (1957-1967). Na een 
opleiding aan de Rijksarchiefschool en privelessen Latijn, vervolgde hij zijn loopbaan in 
Den Haag als adjunct-archivaris van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk (1967- 
1976) en ten slotte tot zijn pensionering (2001) als staflid van het Centraal Bureau voor 
Genealogie, eveneens in Den Haag. 

Ais kenner bij uitstek van de kerkelijke archieven schreefVan Booma vele kerkhistorische 
boeken, bronnenpublicaties en artikelen. Zo schreef hij een handleiding vcor het gebruik 
van kerkelijke archieven en bezorgde hij het middeleeuwse memorieboek van Voorburg. 
Samen met de oud-rijksarchievaris J.L. van der Gouw was hij ook verantwoordelijk voor de 
uitgave van de acta van de Nederlandse vluchtelingengemeente van wesel. 

Van Booma was een van de initiatiefnemers tot de oprichting van de vereniging voor 
Nederlandse Kerkgeschiedenis. Hij was jarenlang lid van de synodale commissie voor 
kerkgeschiedenis van de Evangelische Kirche im Rheinland (Dusseldorf) en is nog steeds 
lid van het Kerkhistorisch Gezelschap en van de Kirchengeschichtlicher Arbeitskreis der 
Evangelisch-reformierten Kirche, Kirchenkreis Grafschaft Bentheim (Nordhorn). Hij liet 
ons weten, dat aile vrienden en bekenden van de VNK bij de promotieplechtigheid en bij 
de receptie daarna van harte zijn uitgenodigd. 

De promotie vindt D.V. plaats in de Aula van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, 
1081 HV Amsterdam (5-10 min. gaans van het NS-station Amsterdam-Zuid) op donderdag 
1 juli 2010 om 13.45 uur. 
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Philippus Melanchthon in de 
N ederlandse kerkgeschiedenis 

Uiteraard was 
Philippus Melanchthon 
(1497-1560) zelf geen 
actant in de 
Nederlandse kerk 
geschiedenis. Maar 
deze kerkgeschiedenis 
staat ook niet los van 
hem. 

"De Heiden det Reformatie" luidt 
het Nederlandse onderschrift van 
een in Duitsland gedrukte prent uit 
de tweede helJt van de tse eeuw. 
Afgebeeld zijn onder anderen. 
Meianchthon, Luther, Calvijn, 
Zwingli en Huss. (E.G May, uitgever 
te Frankfurt am Main. 40. 0-48, 5 cm, 
Museum Catharijneconvent Utrecht) 

In dit jaar waarin internationaal wordt stilgestaan bij zijn 
450ste sterfdag, volgen hier aan de hand van literatuurstudie 
enige sporen van Melanchthons invloed op de Nederlandse, 
met name lutherse traditie. Vaak werd Melanchthon slechts 
terloops neergezet als vriend en collega van Luther, dus 
aileen met het begin van de Reformatie verbonden.' Hij 
werd daarnaast uiteraard wei genoemd als de opsteller van 
de Augsburgse Confessie (1530)2 Dat dit een te eenzijdige 
benadering was, laat zich lezen uit de door S. Hiebsch 
verzorgde hoofdtekst van: Martin Luther; zijn leven, zijn 
werk> 

Zoals ook hier via verschillende lutherse invalshoeken 
zal blijken, stond de Nederlandse protestantse theologie 
al sinds haar vroege begin in contact met uiteenlopende 
stromingen en gedachten. Belangrijk is het om hierbij de 
godsdienstgesprekken te Marburg te noemen, die werden 
gehouden van 1 tot en met 4 oktober 1529. Naast Martin 
Luther (1483-1846) en Huldrych Zwingli (1484-1531) namen 
ook de hervormers Johannes Agricola, Johannes Brenz, 
Martin Bucer, Caspar Hedio, Justus Jonas, Andreas Osiander, 
Johannes Oecolampadius en Philippus Melanchthon deel aan 
het dispuut. 
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Het is een open deur intrappen te zeggen 
dat sommige tradities in het bijzonder de 
toon zetten in de Nederlanden in later 
eeuwen. En dat leek voor vele protestanten 
vanzelfsprekend, totdat men in het Samen-op 
Weg-proces ook de geschriften van lutheran en 
- al dan niet opnieuw - leerde kennen. Enkele 
van die geschriften zijn opgenomen onder de 
belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerk 
in Nederland (PKN) waarin de Nederlandse 
Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en 
de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk 
der Nederlanden in 2004 fuseerden.' 

Bovendien verscheen inmiddels een boek 
over protestantse katholiciteit, met als titel de 
vertaling van een citaat dat uit Melanchthons 
pen afkomstig is: "Wij zijn ookkatholiek" ("Etiam 
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Portret van Philip Melanchthon, ajkomstig uit Ludwig 
Bechstein, Zweihundert deutsche Manner in Bildnissen 
lind Lebensbescbreibungen (Leipzig 1854). 

et nos catholici sumus').S Melanchthon koos 
deze kwalificering bewust, alhoewel die ietwat 
defensief klinkt. Oit terwijl Luther, vanwege 
de associatie met het rooms-katholieke, liever 
de benaming "chtistiidv' verkoos.s Oit is een 
mooi vertrekpunt om te zien wie Melanchthon 
was en welke lijnen hem verbonden met de 
Nederlandse kerkgeschiedenis, die van de 
lutherse traditie in het bijzonder. 

Philippus Melanchthon 
Voor wie bijvoorbeeld de mooie, alhoewel een 
tikkeltje verouderde, biografie van de hand 
van Kooiman niet voor handen heeft voIgt 
eerst een beknopte schets van de persoon 
Melanchthon.' Hij werd op 16 februari 1497 
in Bretten geboren als Phillip Schwarzerd 
en overleed in Wittenberg op 19 april 1560. 
Naar de mode van die tijd vergriekste hij 
zijn achternaam "Schwarzerd", die letterlijk 
als "zwarte-aarde" gelezen kan worden in 
"melanchthon". Reeds als 21-jarige - hij 
stond al jong als briljant bekend - werd hij 
door keurvorst Frederik de Wijze (1463- 
1525) als hoogleraar aan de door hem in 
1502 opgerichte universiteit van Wittenberg 
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benoemd om de Griekse taal te doceren. De 
humanist en taalgeleerde Johannes Reuchlin 
(1455- 1522) droeg hem voor deze functie voor. 
Melanchthons inaugurele rede luidde: "Over 
de vcrbeteting van het onderwijs aan de jcugd", 

Martin Luther herkende de scherpe geest 
van deze jonge coIlega en stimuleerde hem 
ook theologische vakken te studeren. In 
1519 mocht hij zich al "baccalaureus biblicus" 
noemen. Uit vele publica ties die op diverse 
terreinen volgden, kunnen we onder andere 
commentaren noemen op de Kolossenzenbrief 
en de Romeinenbrief. Luther en Melanchthon 
werkten veel samen op uiteenlopende 
gebieden en de een is eigenlijk niet zonder de 
andere te bestuderen." 

Oeze waaier aan bekwaamheden werd in 
later tijden meer dan nuttig gemaakt. Vanaf 
hetzelfde jaar 1519 hield Melanchthon 
zich ook reeds actief bezig met wat later 
reformatorische theologie zou gaan heten. Al 
in het gesprek met Johannes Eck te Leipzig 
begeleidde hij Luther niet aIleen op zijn reis, 
maar ook bij het dispuut zelf. Ook stond hij 
Luther bij de bijbelvertaling terzijde.? Tijdens 
de periode dat Luther op de Wartburg zat, had 
hij briefcontact met Luther en nam hij ook 
diens colleges waar.v Later hield hij zich, met 
anderen zoals Johannes Bugenhagen (1485- 
1558) met de organisatie van gemeenten 
bezig, onder andere via kerkvisitatie, die 
een pedagogisch element in zich droeg.!' 
Zoals andere grote denkers van zijn tijd was 
ook hij een stimulator van goed onderwijs. 
In Ouitsland geniet hij dan ook niet aIleen 
bekendheid door zijn taalkundige bijdragen 
en de bijbelvertaling, maar ook vanwege het 
door hem sterk humanistisch geschoeide 
schoolsysteem.v Gaandeweg profileerde hij 
zich immers als theoloog en organisator van 
school-. kerk, - en universiteitszaken.v 

Hoewel hij bang was dat een huwelijk 
ten koste zou gaan van de tijd voor zijn 
wetenschappelijke werk, huwde Philipp us 
Melanchthon op 25 november 1520 met 
Katharina Krapp (1497-1557).'4 Zij was de 
dochter van de Wittenbergse burgemeester 
Hieronymus Krapp. Uitdithuwelijk werden twee 
zonen en twee dochters geboren. Hij nam in zijn 
leven deel aan vele godsdienstgesprekken." 
Zo was hij ook aanwezig in Worms in de 
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Portret van Meianchthon uit een Nederlandstalig 
boekwerkje van L. Verheiden met Af-beeldingen van 
reformatoren, verschenen in 1603. 

maanden augustus tot en met december 
1557, in opdracht van keurvorst August (1526- 
1586). In die stad hoorde hij van de dood van 
zijn vrouw Katharina, op 13 oktober 1557. 
Ongetwijfeld deed dit overlijden Melanchthons 
ziekelijke constitutie geen goed. Op 19 april 
1560 stierfook hij. Melanchthons grafbevindt 
zich vlak bij dat van Luther in de Slotkerk te 
Wittenberg. 

Theologie 
Melanchthon nam dee! aan de gesprekken 
tijdens de Rijksdag te Augsburg (1530). De 
confessie die daar gepresenteerd werd, 
was een zo helder mogelijke samenvatting 
van waar deze stroming voor stond, also ok 
waar zij zich van distantieerde. Het eigen 
geloofsverstaan zag men in continuileit met 
dat van de vroege kerk, en men las in de 
vroegchristelijke belijdenis eveneens een 
juiste en legitieme verwoording van de heilige 
Schrift." Melanchthon gold zondermeer als 
de belangrijkste hoofdopsteller van deze 
Confessie. Hij had daarbij een bijna dagelijks 
briefcontact met Luther, die vanwege de ban 
niet veilig verder kon reizen dan de Vesting 

Coburg. Deze versie van de Augsburgse 
Confessie ging later de geschiedenis in als 
de Onveranderde Confessie van Augsburg 
(Invariata), die in de Nederlanden vaak 
terugkeerde." De aangepaste versie (VariataL 
die Melanchthon in 1540 maakte, is opgesteld 
naar aanleiding van onder andere een besluit 
van de Schmalkaldische Bond (1537) en betrof 
een aanpassing in de tekst ten aanzien van 
het Avondmaal. Al zouden die aanpassingen 
de gereformeerden meer aangestaan hebben, 
een gereformeerd belijden was het daarmee 
nog niet geworden. Hierin lag de reden dat 
Luther zich niet tegen deze versie verzette." 

Melanchthon was aanvankelijk zeer 
overtuigd dat de Augsburgse Confessie als 
een goed katholiek document opgevat zou 
worden door hen die afwerend of kritisch 
tegenover de evangelische beweging stonden. 
Echter: met een Conjutatio werden deze 
reformatorische standpunten afgewezen en in 
de daaropvolgende Apologie van de Augsburgse 
Corfessie trok Melanchthon feller van leer. 19 

Los daarvan wilde hij altijd grote scheuringen 
voorkomen, ook als dat betekende dat de 
afgeschafte rooms-katholieke gebruiken 
toch weer moesten worden aanvaard; dit 
altijd vanwege de oer-katholiciteit die hij 
nastreefde.> 

Na Luthers dood legde men geleidelijk 
meer nadruk op de verschillen. Degenen die 
zich meer met Luther verbonden voelden 
volgden de Invariata, degenen die meer met 
Melanchthon meedachten orienteerden zich 
op de variata (hetgeen later aanleiding gaf de 
tot de benaming van de laatsten als Philippisten 
of Melanchthonianen). 21 

Een ander belangrijk werk van Melanch 
thon was zijn Loci communes. Kortweg, 
een dogmatisch getint werk, waarin aan de 
hand van bijbelse passages (door middel 
van vergelijkbare of herhaalde teksten 
en woorden) de nieuwe reformatorische 
inzichten uiteengezet werden." Hij werkte 
regelmatig aan aangepaste versies van dit 
werk, waarin hij zich boog over de vraag hoe 
een mens tot heil kan komen. Naast Luthers 
rechtvaardigingsleer en de betekenis van de 
sacramenten speelde bij Melanchthon ook de 
vrije menselijke wil een rol.> 

Overigens (van deze gelegenheid wil ik als 
schrijver dezes graag gebruik maken) was er 
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na Luthers dood pas sprake van de gedachte 
dat hij de stellingen op de sIotkapeldeur 
aangeslagen had. De getuige bleek nota bene 
Melanchthon te zijn, die daar echter niet bij 
was omdat hij op 31 oktober 1517 nog in 
Tiibingen verbleef. Een legende was geboren,> 
aile beeldende kunst ten spijt waren ze toch 
niet zo dramatisch gepubliceerd." 

Melanchthons invloed in de 
Nederlanden 

Een calvinistische lijn 
Alvorens ons te richten op de ontwikkelingen 
in de lutherse traditie in de Nederlanden moet 
ook het volgende geregistreerd worden. De 
beschrijving van het briefcontact tussen Calvijn 
en Melanchthon gaat dit artikel te buiten: de 
punten van discussie in hun uitwisseling (zoals 
de vrije wil en de predestinatie) kwamen - hoe 
kan het anders - later wei overeen met de 
gespreksonderwerpen in de Nederlanden.> 
Daarmee zou men kunnen zeggen dat ook 
via de afwegingen die Calvijn c.s. maakte, het 
gedachtegoed van Melanchthon ook langs 
de calvinistische lijn is meegenomen. Dit 
kan vergelijkbaar heten met zijn invloed op 
andere gebieden buiten zijn Wittenbergsel 
Duitse invloedssferen, zoals de reformatie 
rond BaseJ.27 

In ditzelfde kader moet dan eveneens 
meegenomen worden of en zo ja, op welke 
wijze Melanchthon een stempel drukte op de 
Heidelbergse Catechism us uit 1562 (aangepast 
1563). Fysiek was dit niet aan de orde, hij 
overleed immers twee jaar eerder. Echter naar 
aanleiding van adviezen op afstand, die hij 
tijdens de reformatie gaf aan de vorsten Otto 
Heinrich (1556-1559) en Friederich (1559- 
1576), is bekend dat laatstgenoemde zich reeds 
meer verbonden zag met de standpunten zoals 
die door Melanchthon werden verwoord.> 

Daarnaast moe ten we rekenschap geven 
van het feit dat de mensen die bij de Heidel 
bergse Catechismus betrokken waren, deels 
ook tot zijn Ieerlingen gerekend werden. Daar 
zijn namen aan te verbinden als Zacharias 
Ursinus als hoofdopsteller, alsook Theodorus 
Beza, Leo ]ud en Nikolaus Gallus.29 

Vervolgens wordt wei geconcludeerd dat 
deze catechismus niet aIleen door de themata 
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Schilderij van Melanchthon van de hand van Lucas 
Cranach de oudere. 

(die uiteraard ook bij anderen aandacht 
kregen) maar ook door de toon op bepaalde 
punten als melanchthoniaans gekenschetst 
kan worden.>' Dit geldt bijvoorbeeld het niet 
apart spreken over de verkiezing. Wei wordt 
tegelijkertijd op samenvattende wijze het 
volgende geconcludeerd: dat zijn invloed bij 
het opstellen van de Heidelbergse Catechismus 
over het algemeen even groot als nauwelijks 
precies aan te wijzen is geweest." Ditzelfde 
zou gelden voor de latere calvinistische traditie 
in de Nederlanden." 

Deze bovenstaande data komen mutatis 
mutandis ook voor in de hierna te bespreken 
lutherse lijn. Voor meer aandacht voor 
nadere ontwikkelingen in het gereformeerd 
protestantisme zie Melanchthon en de Nedet 
landen in de 16< en 17 e eeuw van H,). 
selderhuts.> Daarin wordt ondermeer ingegaan 
op Melanchthons betekenis voor het ontstaan 
van het Nederlandse pietisme. Zijn visie op 
de verhouding tussen wet en evangelie werd 
gedeeld door meerdere vertegenwoordigers, 
onder wie Gisbertus Voetius, van de Nadere 
xetormaue.> 
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Een lutherse lijn 
Kerkhistoricus Loosjes registreerde in 1921 
de discussies over hoe men historisch gezien 
de Melanchthonianen inschatte (zi] neigden 
vanwege het aanhangen van de Variata 
meer tot het "meer gereformeerde leertype"). 
Dit gold met name de periode dat er slechts 
sprake was van stromingen en nog niet 
van concrete gemeenschappen, laat staan 
van vaste kerkelijke structuren. Zij waren 
geen gereformeerden, al hingen zij voor de 
genesiolutheranen soms weinig lutherse 
denkbeelden aan. 

Rond het begin van de 17e eeuw werd 
de aanduiding "lutheranen" of "luthersen" 
meer en meer gebruikelijk, waarbij andere 
namen (dus ook martinisten, philippisten=j 
in onbruik raakten.> Overigens is het bekend 
dat 'lutheraan zijn' en 'lutherije' voordien 
gelijk stond aan ketterij en als zodanig berecht 
werd." 

Er zijn enige individuele geschiedenissen 
bekend die - juist met enige aandacht voor 
diverse details - tonen hoe vervlochten de 
ontwikkelingen waren. Zij speelden al tijdens 
het leven van Melanchthon. Reeds in 1524 
las de Amsterdamse schout Jan Hubrechtsz. 
werken van Melanchthon, die hij uit hoofde 
van zijn functie zeker niet onderschreef" 
Eveneens ook in 1524 preekte Nicolaas 
van der Elst (rend 1493 in Brussel geboren), 
pastoor van de Antwerpse Iacobskerk, naar 
de evangelische leer. Hij maakte deel uit van 
een bredere "club van Lutheraanhangers", 
met name door kunstenaars bepaald. In deze 
kringen ontstonden ook satirische prenten op 
de Rooms-Katholieke Kerk.'? Na de afzetting 
van Van der Elst (1525) reisde hij naar 
Wittenberg, waar hij zo goed als zeker ook 
Melanchthon ontmoette zoals ook anderen 
hem bezochten." Nadien reisde hij naar Jan 
Hubrechtsz. De onderlinge contacten tussen 
deze gelijkgezinden bestonden uit gesprekken, 
studie en het uitwisselen van boeken." Van 
der Elst werd in 1528 te Leiden gearresteerd 
en overleed nog voor zijn proces begon. Naast 
velen uit zijn omgeving werd ook Hubrechtsz. 
gedagvaard, die uiteindelijk in 1534 zou 
worden afgezet. 

Een ander voorbeeld was de jurist Jan der 
Kinderen (geboren rond 1470 in Antwerpen). 
Van hem was bekend dat hij vanaf 1521 

geschriften van Luther, Melanchthon en 
Oeculampadius las. Hij en andere leden 
van de Brusselse elite, sympathisanten van 
dezelfde nieuwe leer, waren aanwezig bij 
de verbranding van de twee Antwerpse 
augustijner monniken, Hendrik Voes en Jan 
van Esschen, die op I juli 1523 terechtgesteld 
werden op de Brusselse markt. De prior, 
Lambert van Thorn (ongeveer rond 1490 in 
het Land van Luik geboren). vroeg bedenktijd 
en ontsnapte daarmee aan het lot van zijn 
medebroeders. Hij was de opvolger van prior 
Hendrik van Zutphen, nadat die - bevrijd door 
een volksoploop - vluchtte naar Bremen. 

Hoewel de overheid zijn bestaan in het 
gevang doodzweeg waardoor sommigen, 
zoals ook Erasmus, hem dood waanden, 
werd Van Thorn door onder meer Jan der 
Kinderen bezocht in de Steenpoort. Zij 
bezorgden hem diverse werken van onder 
meer Oeculampadius, Johannes Bugenhagen, 
maar ook Melanchthons commentaren op 
de brieven van Paulus aan de Romeinen 
en aan Korinthe. Van Luther zelf ontving 
hij een brief ter bemoediging. Na vijf jaar 
gevangenschap, waarin de overheid deze en 
andere contacten gedoogde, stierf Van Thorn. 
Als onboetvaardige werd hij op 15 september 
1528 onder de galg op de Flotsenberg te Vorst 
bij Brussel begraven.? 

Jan der Kinderen en Nicolaas van der Elst 
bleken zonder meer centrale figuren te zijn 
geweest waarbij de eerstgenoemde de ander 
niet in alles volgde. Der Kinderen sloot nauw 
aan bij Luthers avondmaalsleer en verwierp 
de (zwingliaans getinte) mening van Van 
der Elst dat de geconsacreerde hostie niet 
het waarachtige lichaam van Christus was. 
Dat waren bekende standpunten sinds het 
godsdienstgesprek te Marburg, toen Luther 
Hoc est corpus meum op tafel schreef. Der 
Kinderen gold hiermee als een der eerste 
genesioLutheranen van de Nederlanden." 

In de geschiedschrijving kwamen naast 
genoemde steden ook Amsterdam en 
Utrecht voor, dit doet vermoeden dat elders 
op eenzelfde wijze de ontwikkelingen hun 
voortgang hadden. Wat nu al als variatie op 
het individuele vlak naar voren kwam, kan 
een bescheiden blauwdruk zijn van het model 
zijn voor hetgeen in een breder perspectief 
terugkomt. 
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Melanchthoniaanse ontwikkelingen in 
de 16de en begin 17de eeuw 

Met dat we ingaan op de wijzen waarop 
sommigen zich dieht bij Luther of dichter bij 
Melanchthon positioneerden, moeten we in 
herinnering roepen hoe ingewikkeld de tijden 
waren voor de recent gegroeide Antwerpse 
gemeente. De geschiedenis daarvan is al 
elders uitgebreid beschreven." Doch hier 
volgen enige aspecten die voor dit artikel in 
het bijzonder van belang zijn. 

De aanhangers van de reformatie die van 
Wittenberg uitging, streefden - met name 
in de jaren zestig van 16de eeuw - naar een 
duidelijke positie tussen calvinisten en rooms 
katholieken. Bij de opbouw van de gemeente 
vroeg en kreeg men hulp van "vier doctoren 
uyt Duytscbland". Allen waren sterk v66r het 
zogenaamde rechte lutherse geloof en tegen 
de compromissen van Melanchthon." Een 
centrale figuur hierin was Matthias Flacius 
(1520-1575). Hij verzette zich tegen hetInterim 
van Leipzig (1548),46 waar Melanchthon 
toenadering zocht met de rooms-katholieken 
toen daar onder meer oliesel en vormsel als 
"adiafora" (bijkomstigheden) werden genoemd. 
Met de strijd tegen de rooms-katholieke 
onderdrukker spoorde deze houding eveneens 
geed." 

De Antwerpse gemeente en de theologische 
impulsen die van haar uitgingen werden 
duidelijk bepaald door de traditie die met 
de Invariata verbonden was. De Antwerpse 
gemeente en de daarmee verbonden doctores 
liet in 1566 een belijdenis met een niet mis 
te verstane titel het licht zien: "Confessio oj 
Bekentenisse der Dienaren tesu Chrisi inde 
Kercke binnen Antwerpen diewelcke der 
Conjessie van Ausborch toegedaan is"," jaren 
later, nadat Antwerpen gevallen was (1585) 
en ook de lutheranen gevlucht waren en 
in de Noordelijke Nederlanden gemeenten 
hielpen stiehten en versterken, werd een 
synode gehouden te Amsterdam in 1605. 
Afgevaardigden uit die eerste gemeenten 
volgden de door de Antwerpse gemeente 
ingezette lijn. de Invariata werd aangenomen 
als theologische basis waarmee gemeenten 
zieh aan elkaar en aan de eisen van de 
stedelijke overheden kenbaar maakten.'? 

Doch sinds 1529 was ook van andere 
ontwikkelingen sprake. In dat jaar werden 
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door de overheid namelijk al enige boeken 
van Melanchthon verboden. Hij prees Luther 
immers. Toen vervolgens in 1550 al zijn 
werken op de Index van verboden werken 
werden gezet, toonde zich een speciaal soort 
rekkelijkheid: vele melanchthonianen die zieh 
mogelijk al eerder zeer verwant voelden met 
de calvinisten gingen tot hen over. Dit waren 
echter meestal weI de meer gematigden, die 
daarmee in zekere zin als voorlopers van de 
latere remonstranten genoemd zouden kunnen 
worden so Melanchthon namelijk verwoordde 
een en ander op een wijze waarin de latere 
remonstranten zich zouden herkennen. 

Hoewel de stroming vanuit Antwerpen 
niet zo sterk op Melanchthon gericht leek te 
zijn geweest, studeerden velen uit Friesland 
en Oversticht (met name Deventer en Zwolle) 
na 1538 in Wittenberg. Daar wortelde met 
name de invloed van Melanchthon. J. Chr. 
Schultz Jacobi schreef dat het een paar 
honderd studenten moet zijn geweest, die 
uit de Nederlanden naar Wittenberg gingen 
om bij hem te studeren." Tevens no emden 
Lutheranen - hoe bijzonder - in Leiden in 
1567 nadrukkelijk Melanchthons naam als de 
opsteller van de variata. Mogelijk was dit een 
politi eke ("pro-calvinistische") zet. die door 
de tijd was ingegeven, of was deze opstelling 
"crypto-melanchthoniaans'?52 Ook van andere 
steden met gemeenten in ontwikkeling, zoals 
in Deventer en Zwolle, was dit niet altijd helder 
te stellen, dan weI uit te sluiten.v 

Vanuit luthers oogpunt bezien, ontstond 
een lastig in te schatten situatie: de synoden 
van "Geldern en Zutfcrv' verklaarden de 
opvattingen van Melanchthon als geheel 
en al gereforrneerd.» En in Noord- en 
zuid-Holland werden in het begin van de 
17e eeuw anticalvinistische werken van 
genesiolutheranen zwaar afgekeurd, terwijl 
men gelijktijdig ook klaagde over het overgaan 
van gereformeerden naar de lutheranen. Maar 
toch werd aan dit als problema tisch ervaren 
overgaan geen verdere aandacht gegeven in 
de vergaderingen. Dit was vanwege de hoop 
dat beide stromingen zich zouden verenigen.» 
Dat een vereniging nog enige eeuwen op zieh 
lOU laten wachten is genoegzaam bekend. 

In het toenmalige tijdsgewrieht was het 
bovendien opvallend te zien, dat een vijftal 
predikantleden van die Hollandse synode zich 
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Huis van Melanchthon in Wittenberg. 

later min of meer als remonstrant bekend 
maaktenl= De situatie werd nog ingewikkelder 
toen Koning Jacobus I van Engeland zich in 
de discussie mengde, bij monde van Engelse 
afgevaardigden op de Dortse synode." Hij 
wilde lutheranen en remonstranten scheiden, 
waarbij hij hoopte op een veroordeling van 
de remonstranten. Deze veroordeling kon er 
moeilijk van komen als de remonstranten met 
de lutheranen goede banden onderhielden. 
Bovendien konden calvinisten en lutheranen 
zich dan niet meer verenigen. De lutheranen 
werden dus door twee partijen als mogelijke 
partner gezien door de -"Engelse"- calvinisten 
en door remonstranten.s Deze laatsten 
zochten na hun veroordeling op genoemde 
synode steun bij diverse lutherse gemeenten. 
Amsterdam was daarin meer afwerend dan 
bijvoorbeeld een gemeente als Rotterdam. 
Toen de vervolgingen van remonstranten 
duidelijker vormen aannamen, moesten niet 
deze twee, maar juist vaak kleinere lutherse 
gemeenten het daarbij soms ontgelden, zoals 
bij de bouw van de Haagse Lutherse Kerk. 
De gereformeerde overheid wilde eerst weI 
zekerheid dat er niet met "arminiaans geld 
getimmerd werd"." 

In de lutherse gemeente Rotterdam 
ontstond rond 1624 intern een probleem, 
toen steeds meer remonstranten aldaar onder 
meer hun kinderen lieten dopen. Een van 
de predikanten, Hieronymus Hirnius (1617- 
1648), leerling van de remonstrant Episcapius, 
voerde prompt het avondmaalsbrood weer 
in, in plaats van de voorgeschreven ouwel. 
Kennelijk leefde hij in de hoop de drempel 
nog lager te maken. Een en ander liep uit op 
wat in de praktijk een sphtsing in de lutherse 
gemeente werd.w 

De voorkeuren die de lutherse en de 
remonstrantse stroming voor elkaar hadden, 
hingen samen met onder andere enige 
parallellen in het denken zoals het 
gemeenschappehjk verwerpen van de 
predestinatieleer. Bovendien ken den zij beide 
een vorm van anticonfessionalisme, in die 
zin dat het bindend gezag van de belijdenis 
geschriften ontkend werd." Loosjes betoogde 
dat, hoewel de remonstranten zich op het 
eerste oog tot de doperse verdraagzaamheid 
aangetrokken hadden kunnen voelen, dit 
anders liep. Diverse aspecten speelden een 
rol, niet in de laatste plaats de reactie van 
de inmiddels strenge lutherse faculteit te 
Wittenberg. Zij stak de arminianen, na de 
afwijzing van de predestinatieleer, een hart 
onder de riem toen zij zei dat zij "onze mening 
hebben verdedigt"." Maar in de Nederlanden 
zag men daarentegen de lutheranen zelf 
inmiddels als "inconfesloneel". en ook dat 
bood remonstranten de gezochte openheid>.v 
Ook hier speelden vele meningen en belangen 
door elkaar. Uiteindelijk bleek dat deze 
toenaderingen slechts een meer tijdehjk 
karakter droegen. 

De remonstranten ervoeren onder meer 
de strenge lutherse avondmaalsleer als een 
beknottingvan hun vrijheid. Episcopiusnoemde 
het 'bijna een slavenjuk' 64 En er was oak een 
lutherse kant: indien de samenwerking met de 
veroordeelde remonstranten langere tijd zou 
duren, zagen de lutheranen van hun zijde een 
mogelijk verbod op hun eigen samenkomsten 
als zwaard van Damokles boven het hoofd 
hangen.« 

Deze gegevens uit een zeer gecompliceerde 
tijd leggen een paar bijzondere ontwikkehngen 
bloot. Het betekende dat, ondanks de strenge 
invloed van Flaccius in Antwerpen (zie boven). 
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alsook de reacties vanuit Wittenberg, de 
lutheranen toentertijd in den lande duidelijk 
als meer melanchthoniaans bekend stonden. 

Kennelijk bestond er een andere stroming 
of invloedssfeer, die naast de confessionele 
lijn liep. Die zogenaamde confessionele lijn 
koos tijdens de Nederlandse Opstand tegen 
Spanje stevig positie, waarbij men zich goed 
profileerde, en dat zeker niet aileen vanuit 
politiek standpunt. Het feit dat men na de 
vlucht na de val van Antwerpen eigen lutherse 
gemeenten stichtte of versterkte (zoals in 
Amsterdam, Rotterdam, Middelburg, Gouda 
en Utrecht om een paar plaatsen te noemen) 
was daar een teken van66 In sommige steden 
werd het de lutheranen daarbij namelijk niet 
gemakkelijk gemaakt." En juist ook binnen 
deze stroming was al snel een opvallend 
weinig confessionele variant aan de orde, 
wanneer men in de ordonnantie betreffende 
het Avondmaal in plaats van "des Heeren 
Iichaam en blocd" over "bet brood en de kelk" 
sprak. Dat was al op de reeds eerder genoemde 
synode in 1605!68 

De andere, minder geprofileerde stroming 
orienteerde zich meer op onder anderen 
Melanchthon, zoals ook bleek uit overeen 
komsten met het protestantisme in de 
Rijnstreken, waarvanbekendisdatMelanchthon 
daar zeker invloed op had. Ondermeer in 
Gelderland, Friesland, Overijssel, Amsterdam 
en 's-Hertogenbosch en op diverse plaatsen 
in Zuid-Holland waren daar aanhangers van 
te vinden. Dat deze stroming niet doorzette, 
hangt mede samen met de nog zeer gebrekkig 
organisatie van de lutheranen. Daardoor 
sloten met name predikanten zich bij de meer 
georganiseerde gereformeerde traditie aan69 

In dit grensverkeer met de gereformeerde kerk 
zullen, zeker wanneer het lutheranen betreft, 
"Melanchthoniaanse" invloeden zich niet 
onbetuigd hebben gelaten. 

Na de 17e eeuw 
Dezeminderconfessionelemelanchthoniaanse 
stroming (of onderstroom?) zou met name na 
het eerste kwart van de 17e eeuw tengevolge 
van Duitse invloeden tijdelijk terre in 
verltezen.> Dit veranderde toen een rekkelijke 
richting onder lei ding van Coenraad Hoppe 
(1585-1656), met zijn weinig confessionele 
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("vrijzinnig" kon dit nog niet he ten) invloeden, 
tot ook in de kleinste gemeenten doordrong." 
Deze ontwikkelingen duurden voort. ook 
toen Ludwig Carl Lentz (1807-1895)72 een 
rechtzinnig genootschap oprichtte om het 
Duits-confessioneellutheranisme weer ingang 
te laten vinden: het "Nederlands genootschap 
voor de Evangelisch-Lutherse Zending" (sinds 
1872: het Nederlands Luthers Genootschap 
voor in- en uitwendige zending"). Maar ook 
zelfs in haar eerste artikel stond ook geen 
bindende confessie bij name genoemd. Loosjes 
citeerde reeds: "van Lutherschen die hunne Kerk 
liefhebben wegens hare Nieuw- Testamentische 
geIooJsrichting en die het grondbeginsel hater 
beiijdenis: de techtvaardiging van den zondaar 
uit genade door bet geloof in den Heer lezus 
Chtistus, door de bediening van Woord en 
sacrament wenschen te zien gciiandbaafd en 
voortgeplatir'P 

Hier is dan inmiddels sprake van een bij 
zondere mengeling, of miss chien beter: een 
lens met twee brandpunten. Het ene aspect 
hing samen met de standvastigheid en de 
positionering van een traditie, die nadrukkelijk 
luthers moest zijn. Deze (aanvankelijk ook 
anti-calvinistische) standvastigheid was naar 
buiten gericht, met als doel de leer buiten 
ieder controle, ook die van de overheid te 
houden." Het andere aspect betrof wanneer 
we de geschiedenis samenvatten en over soms 
felle strijden heenkijken, een bijzondere, meer 
intern-lutherse pendelbeweging in het omgaan 
met het belijden. Hierbij was niet aileen de 
onveranderde Augsburgse Confessie in het 
spel, maar ook de variata van Melanchthon, 
die ook de Nederlanders bereikte. 

Gold Melanchthon voorde kerkgeschiedenis 
van de Noordelijke Nederlanden to en al als de 
grondlegger van een speciale katholiciteit, ook 
binnen het Nederlandse lutheranisme? 

Er ontstond daaromheen een traditie 
waarin men met het belijden in de Nederlandse 
lutherse traditie kennelijk vrij soepel kon 
omgaan: waarbij het aanhangen aan de 
Augsburgse Confessie niet tot een pseudo 
geloofsbelijdenis of imitatie-Credo verwerd.> 

TNK jaargang 13 (2010) 



't Licht is op den kandelaer gestelt. Anoniem schilderij uit de tweede helft van de zeventiende eeuw. Melanchthon 
(links, met inktpot en veer) heefl hier ook zijn plaats tussen de rcformatoren gekregel1. Museum Catharijneconvent 
Utrecht. 

Bioqrafieen en afbeeldingen van 
Melanchthon in Nederland 
Melanchthon kreeg niet aileen bekendheid 
door zijn theologische invloeden, maar 
(ongetwijfeld in nauwe samenhang daarmee) 
ookdoor zijn leven zelf, getuige deverschillende 
biografieen zoals die van hem zijn verschenen 
tot in de vorige eeuw toe.> Een bijzondere 
was die van Abraham van den Corput, die in 
1728 met zijn gegraveerde titelpagina meteen 
bijdroeg aan oak de 'gezichtsbekendheid' van 
Melanchthon." 

Op deze wijze komen we Melanchthon 
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oak regelmatig tegen in de Nederlandse kunst. 
Het lijkt een onbewust, maar onmiskenbaar 
Nederlands format te worden. Hij werd daarin 
afgebeeld als de hoofdrolspeler in een deel van 
de kerkgeschiedenis. Hier gold hij niet zozeer 
als beelddrager van een van de nieuw uit te 
leggen sacramenten, maar als zodanig werd 
hij wei op het linkerluik van het altaar in de 
Marienkirche te Wittenberg afgebeeld, terwijl 
hij het sacrament van de Doop bediende 
(wat hij overigens nooit deed, hij was geen 
predikant!) .78 In het oeuvre van het atelier van 
Cranach kwam hij in hun portretprogramma 
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va or in een dubbelportret met Luther. 79 Hij gold 
toen dus als bekende reformator, van wie een 
grate zeggingskracht uitging. Het opvoedende 
of pedagogische element van het gebruiken 
van zijn portret moest hem wei welgevallig 
geweest zijn; vanwege zijn niet zo schone 
uiterlijk was het beslist niet.80 En dit sloeg een 
brug naar de Nederlanden. 

In Nederland zijn enige portretten van hem 
bekend, zij zijn slechts deels met het genoemde 
portretpragramma van het Cranach-atelier 
verbonden." Dit to ant letterlijk hoe hij in de 
kerkgeschiedenis afgeschilderd wordt. Globaal 
zijn al Melanchthons belangrijke portretten op 
twee manieren in te delen: of hij maakte deel 
uit van het beeldgoed dat met het lutheranisme 
verbonden is,s2 Of Melanchton maakte deel uit 
van een graep reformatoren die gezamenlijk 
het tegenweer tegen de rooms-katholieke 
kerk vorm gaf. Een goed voorbeeld is Het Licht 
is op de tafel gesteld. 83 Deze titel lijkt vanwege 
de tekst van Kooiman een aanpassing van een 
citaat van Melanchthon zelf. Namelijk uit diens 
lijkrede bij de bijzetting van Martin Luther in 
de Wittenbergse slotkerk in februari 1546: [ ... ] 
Hij heeft het Woord Gods weer op de kandelaar 
gezet en de leer van de rechtvaardiging door het 
geloof uit Paulus' btieven weer ontdekt. [ ... ].84 

Op beide wijzen sierden grate reformatoren, 
al dan niet gezamenlijk, als heiden de muren. 
Dus oak Melanchthon.v Overigens maakt 
een van zijn portretten oak deel uit van 
academische portrettencollecties als van 
Gerard van Papenbraeck van de Universiteit 
van Amsterdam, een schenking uit 1743,s6 

Deze literatuurinventarisatie laat zien 
dat oak op het luthers erf nag veel nader 
onderzocht moet worden." Daarnaast is 
het kerkgrensoverschrijdend belang van 
Melanchton een tweede aandachtspunt. 
Om, naast bestaande oproepen daartoe, 
dit onderzoek gemeenschappelijk te 
doen is op zichzelf al een uitdaging: een 
mooie en oecumenische bijdrage aan het 
wetenschappelijke discours, waarmee tegelijk 
gehoor gegeven kan worden aan wat hij al 
poneerde: "Wij zijn ook katnoliek" ("Etiam et 
nos catholici sumus').BB 

Martin L. van Wijngaarden (1966), predikant 
van de Lutherse Gemeentc Rotterdam, 
kerkrdstoricus. Hij publiceert ondermeer over 
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Nederlandse Lutherse kerkgeschiedenis, met 
daarbij bijzondere aandacht voor kerkbouw en 
kunst. 
Adres: Heer Vrankestraat 51, 3036 LB Rotterdam; 
E-mail: ml.van.wijngaarderwsplanet.nl 
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Devotie aan de Suetbeeck 
Laatmiddeleeuwse handschriften met brevieren 
uit de Soeterbeeckcollectie 

Toen de bejaarde 
nonnen van het 
augustijner vrouwen 
klooster Soeterbeeck 
bij Ravenstein in 1997 
definitief de deuren 
achter zich sloten, 
droegen zij het beheer 
over de gebouwen en 
inboedel over aan de 
Radboud Universiteit 
Nijmegen. 

(afb. 1) HS.1V 83 (Nijmegen, UB Hs 
474),1 91r. In de ondermarge staan 
aantekeningen van Jatere datum. 

Die verwierf daarmee een bijzondere collectie laat 
middeleeuwse liturgische handschriften.' De collectie is 
uitzonderlijk vanwege het grote aantal van ruim veertig 
handschriften. Even bijzonder is het, dat verschillende 
handschriften tot ver na de middeleeuwen nog werden 
gebruikt door de nonnen, wat blijkt uit aantekeningen van 
latere datum op diverse plaatsen in de teksten." Dit maakt de 
collectie tot een interessante bron voor onderzoek naar het 
laatmiddeleeuwse religieuze leven van de augustinessen, die 
leefden in de traditie van de Windesheimse orde.' 

Zes handschriften met brevieren vormen het onderwerp 
van dit artikel, IV 16, IV 74, IV 79, IV 79A, IV 80 en IV 834 De 
handschriften dateren uit het laatste kwart van de vijftiende 
eeuw, een tijd waarin kopiistenarbeid nog niet volledig was 
verdrongen door de opkomende boekdrukkunst. Bovendien 
was er in die tijd nog geen sprake van standaardisering van 
het breviarium. zoals Andrew Hughes benadrukt in zijn 
standaardwerk Medieval manuscripts for mass and office. 
A guide to their organization and terminology (2004)S Oat 
ontstond pas als gevolg van ingrijpende hervormingen van 
de liturgie na het Concilie van Trente (1545-1563). die onder 
paus Pius V resulteerden in de publica tie van het Breviarium 
Romanum in 15686 

Met de handgeschreven breviaria uit de Soeterbeeck 
collectie hebben we unieke exemplaren in handen, die 
bovendien meer dan gedrukte brevieren kunnen zijn 
afgestemd op het specifieke gebruik in het klooster waarvoor 
ze zijn gemaakt. Een antwoord op de vraag naar de precieze 
herkomst van de handschriften blijft hier verder buiten 
beschouwing. In dit artikel belicht ik de sam ens telling van de 
inhoud van de brevieren, teneinde de contouren bloot te leggen 
van het 'Soeterbeeckbrevier', het brevier uit de collectie van 
de oude bibliotheek van Soeterbeeck. Aangenomen wordt? dat 
de collectie niet aileen exemplaren omvat van Soeterbeeck, 
maar ook van vrouwenkloosters uit het Kapittel van Venlo, 
die in het verleden zijn opgegaan in klooster Soeterbeeck. Ik 
vergelijk die samenstelling met Hughes' bevindingen en een 
breviarium Windeshemense. 
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Soeterbeeck is onder invloed van de Moderne 
Devotie in 1448 ontstaan als een convent voor 
vrouwen, nabij het beekje de Suetbeeck in 
het Brabantse Nederwetten. Na de verhuizing 
naar Nuenen gingen de zusters. die de regel 
van Augustinus hadden aangenomen en onder 
supervisie stonden van het Windesheimse 
mannenklooster Marienhage, in 1467 over 
tot een contemplatief bestaan achter het 
kloosterslot. In 1485 gaven zij door toetreding 
tot het Kapittel van Venlo uiting aan hun wens 
om in de geest van de Windesheimse orde te 
leven." De vrouwenkloosters van dit kapittel 
waren qua opbouw en organisatie nagenoeg 
identiek aan die van de vrouwenkloosters van 
Windesheim.? Het kapittel was in 1455 opgericht 
door de bisschop van Luik als reactie op het 
pauselijk decreet dat vrouwenkloosters niet 
meer mochten toetreden tot de Windesheimse 
congregatie; dit als gevolg van de groeiende 
werkdruk onder de Windesheimse kanunniken 
die belast waren met de geestelijke zorg voor 
de aangesloten vrouwenkloosters." 

Vanaf de aanvang beleefde Soeterbeeck 
roerige tijden, met een grote brand in 1539 
en plunderingen door Maarten van Rossum 
in 1543. In de zestiende en zeventiende eeuw 
gingen enkele vrouwenkloosters binnen het 
Kapittel van Venlo in elkaar op, omdat ze in 
hun voortbestaan werden bedreigd onder 
meer als gevolg van de Nederlandse Opstand 

(afb. 2) H.5JV 16 (Nijmegen, UB Hs 450), f 239ven 
240r. Antiphonariumdeei met rechtsonder (f 240r) in de 
tekst 'priotinne' en 'hcbdomadacrstcr' t-wcckzusier). 
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(1568-1648) en het opkomende calvinisme. II 

Ruim een eeuw later, in 1732, zochten de 
zusters van Soeterbeeck noodgedwongen hun 
heil op het landgoed 'Den Bongerd' te Deursen 
in het Land van Ravenstein, dat in die tijd een 
katholieke enclave was. Daar bleefhet klooster 
actief tot de sluiting eind vorige eeuw. 

Met het brevier in hand en 
Het dagelijks leven van de reguliere 
augustinessen van Soeterbeeck stond in 
het teken van het bidden en zingen van 
de canonieke getijden in de kloosterkerk, 
van de vroege ochtend tot het begin van 
de avond. Daarbij maakten de nonnen 
gebruik van liturgische boeken als brevieren. 
Woorden als 'domina', 'mater', 'priorinne' 
en 'hebdomadaerster' (weekzuster) in de 
tekst (IV 16, IV 80) verwijzen expliciet naar 
vrouwenkloosters. 

De Soeterbeeckbrevieren zijn te verdelen 
in bteviatia nocturnales (ook wei matutinales 
genoernd) voor het nachtofficie en breviaria 
diurnales voor het dagofficie.v Er zijn drie 
handschriften met een breviarium nocturnale 
(nachtofficie), IV 16, IV 74 en IV 79; en drie 
handschriften met een breviarium diurnale 
(dagofficie), IV 79A, IV 80 en IV 83. 

De breviaria nocturnales zijn bedoeld 
voor de metten, het getijde rond middernacht 
waarin een tot drie nocturnes worden gevierd, 
afhankelijk van de feestdag of weekdag. Korte 
metten omvatten slechts een nocturne. De 
inhoud bestaat hoofdzakelijk uit lezingen en 
verwijzingen naar gregoriaanse gezangen als 
psalmen, hymnen, antifonen en responsoria. 
Van de drie breviaria nocturnales zijn IV 
16 en IV 74 compleet, IV 79 is onvolledig 
overgeleverd. 

De breviaria diurnales zijn bestemd voor 
de dag, te beginnen met de lauden, dan de 
'kleine uren' (priem, terts, sext en noon), de 
vespers en de completen.i> De inhoud bestaat 
uit gebeden, verzen en gezangen (antifonen 
en responsoria). Met name bij de diurnales 
staan veel gezangen met muzieknotatie 
(hoefnagelnotatie) in de lopende tekst. 14 Van 
de drie diurnales is er geen een compleet 
overgeleverd. van IV 79A zijn slechts twee 
onvolledige katernen over met in totaal 22 
bladen. 
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De inhoud van breviaria is, evenals bij 
andere liturgische boeken, afgestemd op de 
liturgische jaarkalenderwaarin de belangrijkste 
gebeurtenissen van Christus' leven centraal 
staan (zie figuur I). Het liturgisch jaar begint 
met de advent, gevolgd door de hoogtijdagen 
- Kerstmis, Pasen en Pinksteren - en de 
tussenliggende liturgische feesten. Dit wordt 
het proprium de tempore genoemd oftewel 
temporale of 'tijdeigene'. Daarnaast zijn er 
door het jaar heen veel heiligenfeesten op 
een vaste dag in het jaar, die in het proprium 

de sanctis of sanctorale worden vermeld. 
Bovendien zijn er ook heiligen zonder eigen 
feest, die gemeenschappelijk worden herdacht 
naar gelang hun waardigheid, zoals apostelen, 
martelaren, belijders, maagden en anderen: 
deze teksten staan in het commune sanctorum. 
Het commune bestrijkt het hele jaar. Het 
temporale en sanctorale kunnen verdeeld 
worden in winter en zomer met vaste begin 
en eindtijden." Van de zes brevieren zijn er 
drie bestemd voor het hele jaar, twee voor de 
winter en een voor de zomer. 

Piguut 1 

Uturgische jaarcyclus Uturgische fees ten 

Proprium de tempore (temporale, Hoogtijdagen (advent, Kerstmis, tijdeigene) 
tijdeigene) veertigdagentijd, (winter, zomer) Pasen, Hemelvaart, Pinksteren) 
en tussenliggende fees ten 

Proprium de sanctis (sanctorale) Heiligenfeesten op een vaste dag van het jaar 
(winter, zomer) 

Commune sanctorum (hele jaar) Gemeenschappelijke feestdagen van niet met 
naam genoemde heiligen 

De drie onderdelen - proprium de tempore, 
proprium de sanctis en commune sanctorum 
- vormen de kern van het brevier. Hughes 
(2004) onderscheidt in zijn standaardwerk nog 
twee hoofdonderdelen: het kalendarium en 
weekpsalterium, waarbij aan het psalterium 
meestal nog een hymnale is toegevoegd. 
De samenstelling van deze onderdelen kan 
varieren, vol gens Hughes." Op welke wijze 
de inhoud van de zes Soeterbeeckbrevieren is 
samengesteld, laat ik hierna zien. 

Opbouw Soeterbeeckbrevier 
De kern van de Soeterbeeckbrevieren is 
opvallend eenduidig opgebouwd (zie figuur 2). 
Zowel bij de diurnales als bij de nocturnales 
wordt de kern gevormd door het proprium 
de tempore, proprium de sanctis en commune 
sanctorum, en wei in deze volgorde. Omdat de 
brevieren bestaan uit een dee I voor de winter 
en een deel voor de zomer, al dan niet in 
een band, is het van belang te kijken hoe die 
indeling per winter- en zomerseizoen is. 

Het wintergedeelte in de brevieren bestaat 

enkel uit het proprium de tempore en proprium 
de sanctis, aileen in IV 16 wordt het aangevuld 
met het commune sanctorum omdat het een 
zelfstandig winterdeel betreft. In IV 74 wordt 
het wintergedeelte voorafgegaan door een 
weekpsalterium annex hymnale dat een geheel 
vormt met het daaropvolgende proprium de 
tempore. 

Het zomergedeelte is in aile gevallen 
omvangrijker dan het wintergedeelte. Het 
begin van het proprium de sanctis (zomer) 
wordt voorafgegaan door het commune 
sanctorum in tempore pasch ali (CSTP) - het 
commune in de paastijd - in de drie breviaria 
voor een heel jaar (IV 74, IV 80 en IV 83).17 
Voor het onvolledige IV 79, dat aileen een 
zomerdeel bevat, is niet vast te stellen of er 
ook een CSTP voorafging aan het proprium de 
sanctis. Het begin van het proprium de sanctis 
ontbreekt namelijk en daarmee missen we een 
indicatie of IV 79 misschien oorspronkelijk een 
breviarium voor een heel jaar heeft bevat. Het 
commune sanctorum, dat het hele jaar bestrijkt, 
voigt direct op het zomergedeelte. 
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(afb. 3) H5.IV 16 (Nijmegen, UB Hs 450), f 148r. 
Versierde initiaal in Marienhage-stijl. 

Hughes (2004) noemt naast de vijf 
hoofdbestanddelen - de kern plus kalendarium 
en weekpsalterium - nog enkele onderdelen 
die van minder belang zijn. zoals het officie 
van het kerkwijdingsfeest, het officie van de 
dood, het officie van de heilige maagd Maria, 
benedicties (zegeningen) en een onderdee1 
met rubrieken. 18 

Ook in de Soeterbeeckbrevieren met een 
zomergedeelte is de kern uitgebreid met teksten 
als kerkwijdingsfeest, hymnale, hymnen, officie 
voor Maria en Maria-antifonen (zie figuur 2). 
Twee teksten hebben een vaste plaats in het 
zomerdeel van het Soeterbeeckbrevier. Het 
kerkwijdingsfeest voigt direct op het proprium 
de sanctis (zomer) in IV 74, IV 79, IV 80 en IV 
83. Het officie van Maria sluit direct aan op het 
commune sanctorum in IV 79, IV 80 en IV 83. 
De vier Maria-antifonen, die in twee diurnales 
voorkomen. hebben daarentegen verschillende 
posities. In IV 80 staan ze na het zomerdeel 
tussen het psalterium en het hymnale, maar 
in IV 83 komen ze in het winterdeel na het 
proprium de sanctis. Ook hebben deze twee 
handschriften een setje met hymnen, wederom 
op verschillende plaatsen. In IV 83 staat het 
v66r het hymnale dat achterin zit, en in IV 
80, dat bovendien ook achterin een hymnale 
bevat, in het muziekdeel in het breviarium 
(zomer), 

Figuur 2 

SOETERBEECKBREVIER NOCTURNALE DIURNALE 

winter zomer jaar jaar jaar winter 
volledig onvolledig volledig onvolledig onvolledig onvolledig 
295 ff. 137 ff. 370 ff. 187 ff. 195 ff. 22 ff. 

x 

x x x x 
x 

x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x 

x 
x 
x 
x x 

Aantal folia (ff.) IV 16 IV 79 

Psalterium en hymnale 
Winter 
Proprium de tempore 
Proprium de sanctis 
4 Maria-antifonen 
Commune sanctorum x 
Antiphonarium x 
Zomer 
Proprium de tempore 
Gezangen met muzieknotatie 
Com. Sanct. Temp. Pasch. 
Proprium de sanctis 
Kerkwijdingsfeest 
Commune sanctorum 
Comm. Beatae Maria Virgin. 
Zes hymnen 
Psalterium 

x 
x 

4 Maria-antifonen 
Hymnale 
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Soeterbeeckbrevier versus breviarium 
Windeshemense 
Behalve met het standaardwerk van 
Hughes, heb ik de samenstelling van de 
Soeterbeeckbrevieren vergeleken met een 
breviarium Windeshemense, aangezien de 
vrouwenkloosters van het Kapittel van Venlo 
zich door de Windesheimse geest lieten 
inspireren. De beschrijving van de inhoud 
van een wiegendruk uit 1488, de periode van 
de handgeschreven Soeterbeeckbrevieren, 
ontleen ik aan Kruitwagen (1914) .19 Hij 
onderscheidt, evenals Hughes, minimaal 
vijf onderdelen in een brevier: het proptium 
de tempore, pioprium de sanctis, commune 
sanctorum, weekpsalterium en het kalendarium 
met rubrieken. Daarnaast noemt ook hij 
tekstonderdelen die van minder belang zijn, 
zoals boetepsalmen, litanie van aile heiligen 
en hymnen. Dit gedrukte brevier bestaat 
overigens uit twee banden en is verdeeld in een 
winterdeel (pars hiemalis) en een zomerdeel 
(pars aestivalis). 

Ais we de contouren van het Soeter 
beeckbrevier afzetten tegen het gedrukte 
breviarium Windeshemense, zien we over 
eenkomsten naast verschillen. De volgorde 
van de drie kernonderdelen in het 
Windesheimse zomerdeel is gelijk aan het 
zomerdeel in de Soeterbeeckbrevieren. De 
kern in het Windesheimse winterdeel heeft 
een andere volgorde met eerst commune 
sanctorum, dan proprium de tempore en 
vervolgens proptium de sanctis. Zowel in het 
Soeterbeeckbrevier (IV 79, IV 80 en IV 83) als 
in het breviarium Windeshemense wordt het 
commune sanctorum in het zomerdeel direct 
gevolgd door het officie voor Maria. Ook in de 
Windesheimse incunabel is een afzonderlijk 
commune sanctorum in de paastijd (CSTP) 
gevoegd v66r het ptoprium de sanctis (zomer), 
En ook het kerkwijdingsfeest komt direct na 
het proprium de sanctis (zorner), zoals bij de 
Soeterbeeckbrevieren. 

Psalterium en kalendarium 
In tegenstelling tot wat Hughes en 
Kruitwagen stellen, bevat de kern van de 
Soeterbeeckbrevieren in de huidige staat niet 
standaard een psalterium en een kalendarium. 
Het kalendarium is in geen enkel handschrift 

aangetroffen, wat niet uitsluit dat het er ooit 
toe behoorde. Het psalterium annex hymnale 
treffen we sIechts aan in twee handsehriften, 
namelijk in IV 74 en IV 80. In IV 80 komt 
het aan het eind van het handschrift (na het 
zomerdeel) en kan het afzonderlijk hebben 
gefunctioneerd. In IV 74 zit het voorin, v66r het 
temporale (winter), waarmee het onlosmakelijk 
samenhangt. Deze positie voorin zien we ook 
bij het Windesheimse brevier naar Kruitwagen. 
Hughes daarentegen onderscheidt meerdere 
posities van het psalterium, zowel voor als na 
het temporale= 

Opmerkelijk is dat er bij de handschriften 
zonder psalterium (in de huidige staat) in de 
tekst veelvuldig verwijzingen staan naar een 
psalterium. In het sterk gehavende handsehrift 
IV 83 wordt verwezen naar een psalterium; 
wellicht is dat veri oren gegaan of is er sprake 
van een afzonderlijk boek. In ieder geval kan 
het onmogelijk voorafgaan aan het hymnale 
in IV 83, omdat er geen blad- of tekstverlies 
is tussen het begin van het hymnale en het 
voorgaande tekstdeeI (Commemoraties voor 
Maria). Ook in IV 16 staan verwijzingen 
naar een psalterium dat echter niet in de 
band zit, terwijl bij dat handschrift geen 
sprake lijkt van tekst- en bladverlies. In het 
onvolledige handsehrift IV 79 zijn weliswaar 
geen verwijzingen aangetroffen naar een 
psalterium, maar wei zijn de eerste woorden 
van psalmen uitgeschreven en voorzien van 
muziek. Wellicht was dit afdoende verwijzing 
naar de volledige tekst in een afzonderlijk 
psalterium. In het kleine dee I dat resteert van 
IV 79A staan eveneens verwijzingen naar een 
psalterium. 

Uiterlijke kenmerken 
De overeenkomsten in samenstelling tussen 
de handschriften met brevieren worden 
ondersteund door het uiterlijk van de 
handschriften. Ze zijn sober uitgevoerd, in de 
geest van de Windesheimers en de Moderne 
Devotie. De bladen (circa 20 x 15 em) zijn 
hoofdzakelijk van papier, met uitzondering 
van een gering aantal perkamenten bladen 
die als buitenblad of binnenblad van papieren 
katernen functioneerden en grotendeels, al dan 
niet moedwillig, veri oren zijn gegaan.> De lay 
out be staat uit een kolom per pagina, het schrift 
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". 

(afb. 4) HS.IV 83 (Nijmegen, VB Hs 474), f 1721: 
Muzieknotatie in de iopende tekst; de versierde initiaai 
vetwijst naar Zuidoost-NederJand. 

is een littera hybrida en de muzieknotatie in de 
vorm van hoefnagelnotatie staat veelal in de 
lopende tekst. 

De decoratie is eenvoudig en spaarzaam 
aangebracht. In een enkel geval (IV 16) verwijst 
de stijl naar het naburige mannenklooster 
Marienhage als productieherkomst, waarnaar 
de decoratiestij I genoemd is: de Marienhage-stijl 
(zie afb. 3). Dit klooster had tevens de supervisie 
over Soeterbeeck. Enkele handschriften zijn 
voorzien van de zogenaamde 'Luikse randjes', 
randversieringen die de nonnen mogelijk zelf 
hebben aangebracht (zie afb 5). De decoratie 
in handschrift IV 83 wijkt sterk af en verwijst 
naar zuidoost-Nederland (zie afb. 4).22 

22 

In aile zes handschriften staan in de lopende 
(Latijnse) tekst zogenaamde aanwijzingen in 
het Latijn en Middelnederlands (IV 74 heeft 
aileen Latijnse aanwijzingen). geschreven in 
een kleinere letter en rood onderlijnd. Deze 
aanwijzingen bevatten voorschriften over 
het gebruik van de liturgische gezangen en 
gebeden tijdens het officie en zijn waarschijnlijk 
afgeleid van de ordinarius, een liturgische gids 
voor het kerkelijk jaar, van de eigen orde of 
van het eigen bisdom.> Onderling vertonen de 
aanwijzingen veel overeenkomsten, en soms 
is er zelfs sprake van een letterlijke vertaling 
in het Middelnederlands van een Latijnse 
equivalent. 

Slot 
De handschriften met brevieren uit de 
Soeterbeeckcollectie zijn op hoofdlijnen 
eender samengesteld. De opbouw van de 
kern van de nocturnales en diurnales is 
gelijk, en ook op andere onderdelen zijn er 
overeenkomsten zoals de vaste plaats van 
het kerkwijdingsfeest en het officie van Maria. 
Oit ondersteunt de veronderstelling dat de 
handschriften in samenhang zijn gebruikt. 
Er is ook gelijkenis met het breviarium 
Windeshemense naar de beschrijving van 
Kruitwagen. Verder onderzoek, bijvoorbeeld 
naar de feestdagen van de heiligen in de 
breviaria, zal moeten uitwijzen of er meer 
inhoudelijke overeenkomsten zijn tussen 
de brevieren onderling.> Mogelijk ontstaat 
er dan een beeld van de laatmiddeleeuwse 
liturgie van het Kapittel van Venlo, waarvan 
Soeterbeeck en de andere vrouwenkloosters 
deel uitmaakten. 

Jose Rekers (1957) is neerlandica en 
verticht onderzoek naar de brevieren in de 
Soeterbeeckcollectie, naast haar werk als (web) 
redacteur/tekstschrijver. 
E-mail: jjrekers@hccnet.nl 
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Noten: 

voor een overzicht van de collectie Soeterbeeck zie Hans 
Kienhorst e.a. Rijkdom in eenvoud. Laatmiddeleeuwse 
tiandschtiften uit klooster Soeterbeeck. Nijmegen 
(Nijmegen 2005). 

2 Arnoldus Beckers, rector van Soeterbeeck van 1772 tot 
1810, bracht in meerdere koorboeken vernieuwingen 
aan. lie o.m. Rudolf Th. M. van Dijk, 'Oat oetmoedich 
fundament ende privilegie der susteren'. Het leven van 
een reguJiere kanunnikes in Soeterbeeck, in: Kienhorst, 
Rijkdom in eenvoud, 11-25. 

3 Over de Windesheimse geest zie Van Dijk in Kienhorst, 
Rijkdom in eenvoud, 14-17. Dit wordt ondersteund door 
Christian van Zitteren, 'De Middeleeuwse antiphon aria 
uit de collectie Soeterbeeck'. Tijdschrijt voor Nederlandse 
Kerkgeschiedenis 12 (2009) 15-22. 

4 De zes handschriften, die behoren tot de serie IV van 
Soeterbeeck, hebben tevens een signatuur van de 
universiteitsbibliotheek Nijmegen, respectievelijk Hs 450, 
Hs 465, Hs 469, Hs 470, Hs 471 en Hs 474. Het onderzoek 
dat de basis vormt voor dit artikel vond plaats aan de 

(afb. 5) H5.IV 74 (Nijmegen, UB Hs 465},j 95. Voorbeeld 
van de 'Luikse tandjes' met bloemetjes en eikeJtjes. 
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Radboud Universiteit Nijmegen door Anouk Geurts 
en auteur dezes onder leiding van dr. Hans Kienhorst, 
met dank aan Dianne Steuten voor haar bijdragen over 
handschrift IV 83 en de dominicaner fragmenten. 

5 lie Hughes, Medieval manuscripts (Toronto 2004), xxxi; 
xxxvi. Hij refereert vooral aan bronnen van dominicanen 
en slechts in een enkel geval aan bronnen van 
augustijner kloosters. 

6 lie Hughes, Medieval manuscripts, xxxvii. 
lie R.Th.M. van Dijk. De constituties del' Windesheimse 
vrouwenkloosters v66r 1559. Bijdrage tot de institutionele 
geschiedenis van het Kapittel van Windesheim. [Nijmegen 
Middeleeuwse studies III-I en 111-2] (Nijmegen 1986). 

8 Het Kapittel van Venlo ontleende zijn naam aan 
klooster Mariaweide te vente waar het zetelde, en 
bestond verder uit stnt-Agnes te Maaseik, Mariagaarde 
te Roermond en Sint-Geertruid te 's-Hertogenbosch. 
In 1485 werd het uitgebreid met Onze Lieve Vrouw in 
Soeterbeeck, Onze Lieve Vrouw in de Hage te Helmond, 
Bethanie (Windmolenberg) te 's-Hertogenboscn en Onze 
Lieve Vrouw in Nazareth te Waalwijk. lie ook Van Dijk, 
De constituties del' Windesheimse vrouwenkioosters, 591- 
605. 

9 Tot 1810 waren Windesheimse kanunniken rector van 
Soeterbeeck, aanvankelijk uit klooster Marienhage te 
Woensel bij Eindhoven (tot 1744) en later uit Gaesdonck 
te Goch. lie J.w.M. Peijnenburg, 'De geschiedenis van 
Soeterbeeck tot 1840', in: R.Th.M.van Dijk (red.), Het 
klooster soeterbeeck te Deursen 1732-1982 (TilburgI982) 
3 I -53. lie ook A.M. Frenken, 'Het Augustinessen 
klooster te zoeterbeek'. Bossche bijdrager; Bouwstoffen 
voor de geschiedenis van Iiet bisdotn 's-Hertogenboscn. I I 
(1931-1932) 174-301, hier 197 noot2. 

10 Paus Eugenius IV vaardigde zijn decreet uit in 1436. lie 
Van Dijk, Hct klooster soeterbeeck, 21-22 (in de vorige 
noot). 

I I Klooster Onze Lieve Vrouw in de Hage (Helmond) was in 
1543 opgegaan in sint-Annenborch te Rosmalen dat in 
1572 werd uitgebreid metde zusters van Sint-Annentroon 
(Kerkdriel). In 1613 viel het doek voor sint-Annenborch 
en kwamen de laatste zeven zusters na de ophetling 
naar Soeterbeeck. In 1954 fuseerde Soeterbeeck met 
Mariendaal te Sint Oedenrode (voorheen Diest). lie o.m. 
Van Dijk, Oat oetmoedich fundament, 15 en 19 (zie noot 
2). 

12 Hughes, Medieval manuscripts, 120; 123 vermeldt dat 
breviaria soms zijn verdeeld in de seizoensdelen winter 
en zomer en soms in nocturnales en diurnales. Beide 
indelingen zien we terug bij de Soeterbeeckbrevieren. 

13 In het psalterium in IV 74 staan ook psalmen voor 
de lauden opgesomd, terwijl het breviarium bij 
het nachtotlicie hoort. Mogelijk werden de lauden 
samengevoegd met de metten. 

14 Hughes, Medieval manuscripts, I 23 veronderstelt dat het 
'breviarium notatum', een brevier met muzieknotatie, 
functioneerde als een soort referentie-exemplaar voor de 
transmissie van een ritus naar een andere instelling, een 
soort volledige meesterkopie. 

15 Winter: temporale loopt van advent tot en met 
paaszaterdag; sanctorale van St Andreas (30 november) 
tot en met Ambrosius (4 april). Zorner: temporale 
loopt van Pasen tot en met 23' zondag na Pinksteren 
ofTrinitas; sanctorale van Leo Pape (II april) tot en 
met Linus Pape (26 november). Zie John Harper, The 
forms and orders oJ western liturgy. From the tenth to the 
eigilteenth century. A historical introduction and guide for 
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students and musicians (New York, Oxford 1995). 
16 Hughes, Medieval manuscripts, 239 onderscheidt drie 

soorten samenstellingen bij brevia ria, waarvan de eerste 
het meest voorkomt: I. kalender, psalterium, temporale, 
sanctorale, commune sanctorum; 2. kalender, temporale, 
psalterium, sanctorale, commune sanctorum; 3. temporale, 
kalender, psalterium, sanctorale, commune sanctorum (de 
laatste twee kunnen gewisseld worden). 

17 Commune sanctorum tempore paschaJi (commune 
sanctorum in de paastijd) geldt van Pasen tot en met 
Pinksteren of Trinitas. volgens Hughes, Medieval 
manuscripts, 238 is het CSTP vaak in het midden van 
het sanctorale gevoegd, aan het eind van de fees ten in 
het voorjaar. Als het sanctorale echter is verdeeld over 
een winter- en een zomerdeel, komt het CSTP aan het 
begin van het zomerdeel van het sanctorale, zoals ook 
hier het geval is (evenals bij de incunabel breviarium 
Windeshemense naar Kruitwagen). Hughes noemt als 
derde mogelijkheid dat het toegevoegd wordt aan het 
gewone communedeel. 

18 Zie Hughes, Medieval manuscripts, 119·120 en 238·242. 

19 Zie B. Kruitwagen, "Het breviarium Windeshemense', 
Antwerpen, Gerard Leeu, 1488, 15 october'. Het 
boek, tweede reeks van het tijdschrijt voor bock- en 
bibliotheekwezen 3 (1914) 193·202. 

20 Zie noot 16. 
21 Tien perkamenten binnenbladen en twee perkamenten 

enkelbladen zijn teruggevonden met de schenking van 
de Nederlandse Provincie van de orde der Dominicanen 
aan de Universiteitsbibliotheek Nijmegen in 2006. 

22 De Marienhage·stijl, gedateerd in de tweede helfl van de 
viftiende eeuw, is herkenbaar aan de geschilderde initialen 
waarin gelobde bladranken zijn uitgespaatd met penwerk 
in de randen, bestaande uit lijnenbundels van waaruit 
korte lijnen spiegelbeeldig ten opzichte van elkaar naar 
buiten buigen. De 'Luikse randjcs' is een decoratiestijl met 
bloemetjes en eikeltjes die zowel met Marienhage als met 
Soeterbeeck in verband wordt gebracht. Zie R. WM. de 
Beer, 'De verluchting van de Soeterbeeckse handschrlflen', 
in: Kienhorst, Rijkdom in eenvoud, 3 I ·39. 

23 Zie Van Dijk, 'Dat oetmoedich fundament', 19. 
. 24 Zoals Van Zitteren, 'De Middeleeuwse antiphon aria' , 

heeft gedaan, zie noot 3. 

Verenigingsnieuws 

De jaarlijkse Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis van de VNK zal dit jaar 
plaatsvinden op zaterdag 6 november 2010 in het Limburgs Museum in Venlo. Thema 
van deze dag is het religieuze en kerkelijke leven in Limburg (met zo mogelijk een 
toespitsing op het Overkwartier van Gelre, met als belangrijkste steden Roermond en 
Venlo alsmede Goch (tot 1473) en Geldern). 
De werktitel voor de bij die gelegenheid te presenteren nieuwe VNK-bundel is: Religieus 
en kerkelijk leven tussen Maas en Rijn. 
De organisatie is in handen van de vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, 
in samenwerking met de sectie Kerkgeschiedenis van het Limburgs Geschied- en 
Oudheidkundig Genootschap (LGOG) en de stafvan het Limburgs Museum. Bovendien 
zijn er contacten met de Historischer Verein fur Geldern und Umgebung en het 
stadsarchief Venlo. 

• Sinds kort he eft de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis een geheel 
vernieuwde website. Op http://vnkonline.nl vindt u voortaan aile bijzonderheden over 
verenigingsactiviteiten, Ook de publica ties van de vereniging, zoals dit tijdschrift, de 
VNK-bundels en de reeksen studies worden erop vermeld, evenals bestelmogelijkheden 
voor de nog leverbare titels. In de toekomst zullen waarschijnlijk ook de oudere 
jaargangen van het verenigingsblad integraal op de website te vinden zijn. De website 
van de VNK is gemaakt door Meije van Slageren. 
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Naam, voomaam/voorletter(s) 
Snel, Jan Dirk 

Geboortejaar en -plaats 
1957, Mastenbroek, destijds gemeente Zwollerkerspel 

Studierichting en -plaats 
Geschiedenis, Vrije Universiteit Amsterdam 

Wat is/zijn uw buidige functietsi? 
Ik redigeer en vertaal en soms schrijf ik wat. Ais kleine 
zelfstandige dus. 

Hoe luidt de titel van uw voomaamste publicatie tot op 
heden? 
Bestaat niet. Ik vermoed dat sommige krantenstukjes wei 
geslaagd zijn, maar ik bewaar die dingen nooit systematisch. 
Het meest tevreden ben ik altijd over artikelen waarin ik iets 
ingewikkelds - op wijsgerig gebied bijvoorbeeld - zo eenvoudig 
mogelijk weet uit te leggen zonder te versimpelen. (Als ik per 
se naar iets met voetnoten moet verwijzen: kerkhistorisch heb 
ik ooit een poging gedaan de ligging van de refogordel ietwat 
nader te duiden.) 

Hebt u een Javoriete bijbeJtekst. Zo ja, welke? 
Nee, heb ik niet. Maar oudere fragmenten uit de Tenach waarin 
nog meer primitieve en vaak ook fysieke godsvoorstellingen 
een rol spelen, fascineren me weI. Verder boeien de 
achtergronden van, zeg, Psalm 119 me: de lof van de tora. Dat 
recht religieus gefundeerd wordt, valt antropologisch goed te 
begrijpen, maar hoe is het te verklaren dat de op zich tamelijk 
rommelige verzameling wetsteksten uit de pentateuch zozeer 
het bezongen centrum van een religie, het jodendom, werd - en 
daarmee dus ook van Paulus tot Luther en Barth de christelijke 
beleving bepaalde? Heel boeiend en een mooie studie waard. 

Wie is uw Javoriete figuur uit de geschiedenis van het 
christendom? 
Anselmus van Canterbury (1033-1109), denk ik. De man komt 
vanuit Aosta naar het Normandische Le Bec en midden in een 
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ongeordende, ruwe, ridderlijke wereld schrijft 
hij in het klooster pareltjes. Als je een kleine 
verhandeling als De veritate ter hand neemt, 
is het net of je een hedendaags analytisch 
filosoof Ie est, aileen dan eentje die ook nog 
wat te zeggen heeft. En de wijze waarop hij 
het ontologische godsbewijs ontwikkelde in 
de eerste paar paragrafen van het Proslogion 
blijft schitterend. 

Stel: u krijgt een jaar volledige viijbeid om u 
aan studie en onderzoek te wijden. Wat gaat 
u doen? 
Ik heb weI tien onderwerpen waar ik een boek 
over zou willen schrijven. Wat vooralsnog 
bovenaan mijn lijstje staat, is een overzicht 
van de Nederlandse verzuiling tussen 
1839 en nu, waarin ik trouwens zou willen 
betogen dat de verzuiling veelal overschat 
is en nooit meer is geweest dan een soms 
weI erg invloedrijk deelsysteem binnen een 
dominante algemene cultuur, die langzaam 
van traditioneel hervormd naar meer seculier 
verschoot. Maar daar heb ik meer dan een 
jaar voor nodig. In een jaar zou ik een studie 
willen schrijven over de horizon tale werking 
van grondrechten en dan met name over de 
merkwaardige hedendaagse bejubeling van 
het gelijkheidsbeginsel. 

Wat is uw Javoriete boek op uw vakgebied? 
Ik weet niet eens wat mijn vakgebied is. 
lets rand (politieke en rechts)filosofie en 
geschiedenis, schat ik zoo Kerkgeschiedenis 
is een hobby, die ik ook in het kader van de 
VNK, onder meer als bestuurslid, beoefend 
heb. Romans, van Saul Bellow of Amos Oz 
bijvoorbeeld, of autobiografieen, van Manes 
Sperber en Arthur Koestler onder meer, 
hebben meer indruk op me gemaakt. Het 
volgende boek is altijd het spannendste. Ik 
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lees trouwens ook graag (filosofische) boeken 
waar ik het op voorhand al mee oneens ben, 
omdat je zo beter een eigen argumentatie kunt 
ontwikkelen. 

Welke recente publicatie op uw vakgebied 
heejt veel indruk op u gemaakt? 
Als zes jaar geleden nog niet te lang geleden 
is: Pieter H. van der Planck, Etnische 
zuivering in Midden-Europa. Natievorming en 
staa tsburgerschap in de XXe eeuw (Leeuwarden 
2004). Het is een heel gedetailleerd boek, maar 
op een overweldigende manier besef je zo wat 
de schaduwkanten van democratisering en 
politieke modernisering zijn. Tijdens de oorlog 
in joegoslavie in de jaren negentig werd 
vaak gedaan alsof verouderde, onderdrukte 
nationale sentimenten naar boven kwamen, 
maar zo is het natuurlijk niet: etnische 
zuivering is een gevolg van modernisering en 
(zoals in Palestina) van een utopisch streven. 
Nationalisme heeft overigens alles met religie 
(in de oorsprankelijke betekenis en functie) 
van doen. 

Als het over kerkgeschiedenis moet gaan, yond 
ik Reformation. Europe's House Divided 1490- 
1700 (2003) van Diarmaid MacCulloch een 
alleraardigste en vooral geslaagde poging om 
gespecialiseerde theologische kennis in een 
lichtvoetig betoog om te zetten. Zijn A History 
of Christianity. The First Three Thousand Years 
(2009) heeft in principe dezelfde kwaliteiten - 
let op de ondertitel T =, maar een enkele keer zie 
je ook dat de auteur bij zo'n breed onderwerp 
zijn hand overspeelt en niet goed weet waar 
hij het over heeft. En verder zal ik niet meer 
uitweiden over filosofen als Charles Taylor 
of Roger Scruton, terwijl ik good old jurgen 
Habermas altijd blijf lezen zonder te weten 
waaram. 
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Welk boek op uw vakgebied zou beslist ooit 
geschreven moeten worden, zij het niet 
noodzakelijk door u zelf? 
Een mooi groot boek dat de Gematigde 
Verlichting in Europa en Noord-Amerika 
in een grote synthese neerzet. Ik erger me 
groen en geel aan de wijze waarop Jonathan 
Israel in zijn op zich zeer knappe boeken 
de Radicale Verlichting overschat en vooral 
verideologiseert. Zijn laatste tussendoortje, A 
Revolution of the Mind, is potsierlijk partijdig; 
het is het ultieme exempel van simplistische 
goed-foutgeschiedschrijving, met trouwens 
een enorme overdrijving van de historische rol 
van Spinoza: politiek waren diens ideeen niet 
zo belangrijk en vooral niet zo progressief als 
Israel doet voorkomen. 

Ook een nieuwe biografie van Johannes 
Wtenbogaert zou welkom zijn. Dat driedelige 
ding van Rogge is uit 1874-1876. Het liefst zou 
ik dan een wat kritische, voor mijn part zurige 
benadering zien. Alles wat niet strikt orthodox 
was, is vroeger altijd eenzijdig vanuit een 
zwijmelende vrijzinnigheid benaderd. 

Is er een ontwikkeling op uw vakgebied die u 
betreurt; zo ja, welke? 
Nederlandse historici schrijven veel te 
weinig publieksboeken over de rest van de 
wereld. Kijk maar in de winkels: hele stapels 
boeken over Nederlandse geschiedenis door 
Nederlandse historici, voortreffelijk vaak, 
maar bijna alles wat de geschiedenis van 
de rest van de wereld betreft, is vertaald. Er 
blijken weI geschiedkundige kenners van de 
rest van de wereld te zijn, maar die schrijven 
dan weer in buitenlandse vaktijdschriften. En 
verder is het benul voor religiegeschiedenis, 
zelfs onder goed opgeleide, gepromoveerde 
historici soms bedroevend. Dat is echter geen 
vakmatige ontwikkeling, maar heeft te maken 
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met een algemeen gebrekkig cultuurhistorisch 
inzicht. 

Is er een ontwikkeling op uw vakgebied die u 
toejuicht; zo ja, welke? 
jonge historici kijken vaak met een heel frisse 
blik naarhetverleden, zodat je stof die je in grote 
lijnen kent, ineens met andere ogen leert zien. 
De historische en geesteswetenschappelijke 
rijkdom is momenteel immens. Het rijk van de 
geest is nog nooit zo rijk geweest. 
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VOORJAARSVERGADERING TNK 
Zoals reeds op de achterzijde 
van de vorige aflevering van ons 
tijdschrift aangekondigd, zal de 
voorjaarsvergadering van de 
VNK in het teken staan van de 
150ste geboortedag van de sociaal 
bewogen priester Alphons Ariens. De 
bijeenkomst zal op zaterdag 24 april 
2010 plaatsvinden in het gebouw van 
het Arienskonvikt, aan de Keistraat 
9 in Utrecht. Leden van de VNK, 
maar ook andere belangstellenden 
zijn van harte uitgenodigd. De 
toegang is gratis. voorafgaand 
aan de lezingen over Ariens zal in 
hetzelfde gebouw de huishoudelijke 
jaarvergadering van de VNK 
plaatsvinden. De vergaderstukken 
voor deze bijeenkomst zullen ter 
plaatse worden uitgereikt. 

Programma 
10.00- 10.30 uur: jaarvergadering VNK in belendend vertrek. 

10.30 uur opening: door Hub Crijns (Ariens Cornite) en Jan Jacobs (VNK) 

10.45 - 11.15 lezing Drs. Wouter Beekers: 'Christelijk-sociaal denken en de 
strijd om de moderniteit', met mogelijkheid tot vragen stellen. 
Wouter Beckers is ondcrzoekcr aan het Historisch Documentatiecentrum voor 
bet Nederlands Protestantisme van de vrije Univetsiteit Amsterdam. 

11.30 - 11.45 pauze 

11.45 - 12.15 Ie zing Dr. Wim H. Nijhof : Rooms of Rood, het dilemma van 
Alfons Ariens in de sociale strijd in de textielindustrie in TWente, met 
mogelijkheid tot vragen stellen. 
Wim NijhoJ is zelfstandig publicist, journalist, politicoloog en bistoticus, eind 
2009 gepromoveerd op de biografie van Jan Herman van Heek (1873-1957), 
onder de titel Kunst, Katoen en Kastelen. 
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Bernardus Arcerius Snoek 
(1747-1813), predikant en 
'lichte' patriot 

Tot onze spijt zijn 
door een technische 
onvolkomenheid 
verschillende 
pagina's in het 
artikel van Woudstra 
verwisseld. 
Vandaar dat het 
artikel in deze af 
levering van TNK 
opnieuw is 
afgedrukt in de 
juiste volgorde. 
De redactie biedt de 
auteur en de lezers 
haar exuses aan. 

Bernardus ArceriusSnoek was predikant in het Friese 
Oosterwierum. Zijn bekendheid dankt hij aan het feit dat 
hij tweemaal uit zijn ambt is gezet, waarbij zijn patriotse 
sympathieen een grote rol speelden. Zijn lotgevallen geven 
een fraaie inkijk in de gevolgen van de achttiende-eeuwse 
partijstrijd voor kerkelijke voorgangers, oak op de dorpen. De 
eerste keer dat Snoek geschorst werd, betrof het zijn prive 
leven. Het eerste kind uit zijn derde huwelijk werd zeventien 
weken na de voltrekking ervan geboren en dat vanden zijn 
ambtsgenoten in de classis Sneek wat snel. Door de bemoeienis 
van de patriotsgezinde grietman van Baarderadeel, die de 
door de classis opgelegde sanctie te streng yond, werd de 
zaak echter in het politi eke vlak getrokken, want de classis 
deed een beroep op de Gedeputeerde Staten van Friesland. De 
tweede ontzetting uit zijn ambt was geheel politiek van aard. 
De reden was een onderschepte brief, welke Snoek in 1790 
schreef aan eerdergenoemde grietman, die toen als patriotse 
balling in Frankrijk verbleef. 

Minder bekend is dat Snoek ook nog een derde maal 
geschorst is geweest en weI tijdens de politi eke woelingen 
in 1796. Door de snelle machtswisselingen in Friesland 
duurde de schorsing maar tien dagen en is deze nooit 
effectief geweest. Niettemin was deze schorsing van groat 
belang voor de politi eke positiebepaling van Snoek. Door de 
ambtsontzettingen figureert Snoek vaak in de literatuur over 
de patriottenbeweging.' Zijn naam wordt in verband gebracht 
met de radicale patriotse coup van eind januari 1796.2 Maar 
was Snoek weI zo'n overtuigde en bevlogen patriot? 

Afkomst 
Bernardus Arcerius Snoek werd geboren in 1747 te 
Leeuwarden, als enige zoon van Johannes Snoek, praeceptor 
van de Latijnse school aldaar en van Geertruida Ielgerhuis. 
Bij de doop op 12 juli van dat jaar ontving hij de namen 
Bernardus Arcerius. Deze twee voornamen kunnen als 
symbolisch worden beschouwd voor de verdere levensloop 
van de dopeling. 
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Arcerius was de achternaam van zijn 
overgrootmoeder van moederszijde, te weten 
Geertruid Arcerius. Zij was een nakomelinge 
van de theoloogjohannes Arcerius, bijgenaamd 
Theodoretus (1538-1604), die onder andere 
hoogleraar Grieks te Franeker was.' Haar 
grootvader Paulus Arcerius had medicijnen 
gestudeerd, maar was rector van de Latijnse 
school te Dokkum en Sneek en voelde zich 
meer aangetrokken tot de theologie. Net als 
zijn verre nazaat werd ook hij afgezet (in 
1614) en ook wegens een brief. Deze had 
hij geschreven aan Hugo de Groot en daarin 
had hij zich zeer kritisch uitgelaten over de 
bekende theologen Sibrandus Lubbertus en 
Johannes Bogerrnan.' 

Johannes Arcerius, bijgenaamd Theodoretus 
(1538-1604), predikant en hooglcraar Gtieks 
te Franeker. (Collectie Museum Mattena, Pta 
neker) 

De naam Bernardus kwam van zijn grootvader 
van moederszijde: Bernardus Rienks Ielgerhuis 
was zilversmid te Leeuwarden. Hij was 
getrouwd met Anna Huidekoper, die uit een 
familie van gegoede middenstanders starnde, 
die ook stadsbestuurders onder haar leden 
telde, een bevolkingsdeel dat later een goede 
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voedingsbodem vormde voor de patriotse 
denkbeelden. Anna had echter ook een 
aantal predikanten onder haar verwanten en 
voorouders. 

De vader van Bernardus Arcerius was dus 
praeceptor (leraar) aan de Latijnse school. 
Hij wordt ook dominee genoemd, maar 
waarschijnlijk heeft hij nooit een standplaats 
gehad." Johannes Snoek en GeertruidJelgerhuis 
kregen drie kinderen: naast Bernardus de 
twee meisjes Anna Elisabeth en Titia. In 
de familie van zijn zwagers bevonden zich 
enkele vooraanstaande patriotten. Bernardus 
studeerde theologie in Franeker; in 1765 werd 
hij ingeschreven als student. Hij werd op 26 
september 1773 bevestigd als predikant te 
Oosterwierum. Het prive-leven van Bernardus 
is niet bepaald gemakkelijk geweest. Hij 
overleefde drie vrouwen en zes van zijn 
veertien kinderen. 

Drie jaar na zijn intrede in Oosterwierum 
trouwde hij met zijn eerste vrouw Dina Siegel 
uit Amsterdam. Zij kregen drie kinderen: 
zoon Johannes zou ook predikant worden. 
Dina overleed begin 1783 en al een half jaar 
later trouwde Bernardus met een dochter 
van ds. Passamier uit Stiens, die reeds in 
1785, samen met haar eerste kind, overleed. 
Op 7 mei 1786 huwde Bernardus, met 
'consent van de grietman dezer deele', zoals 
hij zelf in het trouwboek vermeldde, de net 
achttien jaar geworden Grietje Buwalda, een 
timmermansdochter uit Weidum, bij wie hij 
tien kinderen kreeg. Zij was vermoedelijk de 
dienstbode van Snoek. Reeds op 5 september 
1786 werd het eerste kind uit het derde 
huwelijk geboren; deze spoedige geboorte 
trok de aandacht van Snoeks collega's in de 
c1assis Sneek. 

De classis 
Op 19 september 1786 belegde de c1assis 
Sneek een buitengewone vergadering. Wat de 
aanleiding hiertoe was wordt niet vermeld.? De 
voorzitter, ds. Wigeri van Oosthem, bracht het 
feit naar voren dat de vrouw van Snoek 'soo 
vroegtijdig was in de kraam bevallen, maar 
17 weken getrouwt geweest sijnde'. Hij was 
van oordeel dat Snoek daarover onderhouden 
diende te worden, waarmee bijna aile leden 
konden instemmen. een predikam was echter 
van mening dat zulks niet in een buitengewone 
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vergadering kon worden beslist, maar dat de 
zaak eerst in de kerkenraad van Oosterwierum 
moest worden behandeld. De meerderheid van 
de aanwezige broeders oordeelde 'dat het een 
zaak van aanbelang was en dat men daar mede 
moeste voortvaren'. 

Daarop werd de zondaar binnen geroepen 
en hij beleed 'dat de saak waarheit was'. De 
praeses vroeg daarop of hij zich in dezen aan 
de discipline van de ciassis wilde onderwerpen 
en hierop antwoordde Snoek: '500 de ciassis 
hem een broederlijke correctie wilde geven, 
daar soude hij hem onderwerpen, maar de 
censure niet'. Vervolgens moest Snoek weer 
naar buiten en besloot de vergadering om hem 
met in gang van 1 oktober voor zes weken te 
schorsen. Hij mocht zijn ambt niet uitoefenen, 
niet deelnemen aan het Heilig Avondmaal en 
ontving ook geen traktement. Hij was verplicht 
in die zes weken de kerkdienst te bezoeken. Op 
de eerste zondag na de strafperiode zou hi], in 
aanwezigheid van twee gecommitteerden uit 
de classis, een boetepredikatie moeten doen. 
Als Snoek aan aile vereisten had voldaan 
zouden deze gecommitteer den hem in zijn 
ambt mogen herstellen, zo niet, dan bleef de 
schorsing voortduren tot nader order van de 
ciassis. 

Strafverwerking 
Dit was dus een behoorlijk zware sanctie, ver 
uitgaande boven een 'broederlijke correctie'. 
Snoek heeft kennelijk zijn nood geklaagd bij 
de grietman van Baarderadeel, jonker Ernst 
Frans van Aylva, want in de eerstvolgende 
ciassisvergadering van 3 oktober werd een 
ingekomen brief van de grietman behandeld. 
Hij gaf hierin zijn verwondering te kennen 
over de 'verhaasting der classis' in de zaak van 
Snoek. Hij gooide het over de juridische boeg: 
hij yond de straf veel te zwaar, ver uitgaande 
boven de door "5 Lands wet gestatueerde 
boete of breuke', Zo'n boete mocht niet eens 
worden gevorderd door een nedergerecht 
(grietenijgerecht), laat staan door een kerkelijke 
rechter. De grietman betoogde verder dat de 
senten tie door de ciassis onwettig was, omdat 
aile kerkelijke en politieke zaken eerst door 
de politieke rechter behoorden te worden 
behandeld. Hij verzocht de ciassis dan ook de 
senten tie inzake Snoek te wijzigen zoals de 
classis 'sou verstaan te behoren'. 

Ds. Cannegieter van Deersum, die was 
belast met het doen van de eerste preek te 
Oosterwierumgedurendedeschorsingsperiode, 
meldde vervolgens dat hij een missive had 
ontvangen van grietman Van Aylva, waarin 
deze hem ambtshalve beval de sententie 
tegen Snoek met uit te voeren. Toch is hij 
op de bewuste zondag naar Oosterwierum 
gegaan, maar daar yond hij de executeur (de 
bediende van het grietenijgerecht) bij de kerk, 
die hem uit naam van de grietman verbood de 
senten tie tegen Snoek ten uitvoer te brengen. 
Os. Cannegieter blies daarop de aftocht. De 
verga de ring was niet onder de indruk van 
dit alles en bleef bij haar besluit. Zij gaf de 
predikanten die nog te Oosterwierum moesten 
preken opdracht hun plicht te doen. 

De grietman gaf echter ook geen krimp, 
want op de volgende ciassisvergadering bleek 
dat hij nog steeds het preken te Oosterwierum 
belette. Daarop besloot men een brief te 
schrijven aan het college van Gedeputeerde 
Staten van Friesland. Os. Wigeri bracht een 
concept ter tafel, dat werd goedgekeurd en 
verzonden. In januari 1787 kwam het antwoord 
van G.S. Zij gelastten Van Aylva om de ciassis 
Sneek niet te belemmeren in de uitvoering 
van haar senten tie, met daarbij de ernstige 
aanbeveling zich in de toekomst te onthouden 
van een dergelijk wederrechtelijk en willekeurig 
gedrag, dat strijdig was met '5 lands resolutien 
en institutie', De grietman moest bovendien 
de kosten betalen van de buitengewone 
ciassisvergaderingen en van de waarneming 
te Oosterwierum. Om de vernedering voor 
de grietman compleet te maken, moest hij 
verschijnen voor het College van G.S. om de 
resolutie te horen voorlezen. 

De ciassisvergadering nam 'met innig 
genoegen' kennis van de beslissing van G.S. 
Vervolgens kwam Snoek als smekeling ter 
vergadering: hij verzocht 'in genade: om 
verzachting van het vonnis. De ciassis ging 
hierop niet in. De sententie zou zonder 21 
januari worden voorgelezen in de kerk en 
dan zou ook de schorsingsperiode van zes 
weken ingaan. Tot slot werd de vergoeding 
die Van Aylva moest betalen vastgesteld op 35 
guldens. 

De conciusie kan wei zijn dat Snoek 
door de bemoeienis van de grietman van de 
regen in de drup is gekomen. In plaats van 
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6 weken kon hij nu 22 weken zijn ambt niet 
waarnemen en hij zal zolang ook weI geen 
traktement hebben ontvangen. Wat begonnen 
was als een affaire in de prive-sfeer van een 
predikant, kreeg een politieke lading, die ver 
uitging boven het belang van de zaak. De 
oorzaak hiervan lag in de politi eke spanningen 
van die tijd. De zaak speelde ten tijde van de 
opkomende patriottenbeweging, die zich met 
volkssocieteiten en exercitiegenootschappen 
steeds duidelijker manifesteerde. Snoek 
beyond zich met zijn schorsing weI in goed 
gezelschap, want in september 1786 werd ook 
prins Willem V geschorst als kapitein-generaal 
van het gewest Holland. 

Nu liepen de Friese Staten weI niet over 
van compassie met de Prins, maar van 
de patriotten waren ze bepaald ook niet 
gecharmeerd. Ze voelden zich bedreigd, de 
burgermi!itie kon weI eens een geducht wapen 
worden in de handen van c.L. van Beyma, de 
fanatieke voorman van de Friese patriotten. 
Eveneens in september 1786 werden dan 
ook de exercitiegenootschappen aan banden 
gelegd. Ook de vrijheid van drukpers werd 
beperkt. Deze resoluties droegen het stempel 
van de angst: angst voor een burgeroorlog, 
die in de overige gewesten van de Republiek 
nagenoeg een feit was. Begin september had 
de stadhouder de patriotse stadjes Elburg 
en Hattum met militair geweld tot de orde 
geroepen, maar in de stad Utrecht zegevierden 
de patriotten. Ook Ernst Frans van Aylva, de 
grietman van Baarderadeel, was een vurig 
patriot en het zou kunnen dat G.S. de zaak van 
Snoek aangegrepen hebben om deze patriot 
een lesje te leren. 

Strafmaat 
Wat zien we wanneer we deze tuchtzaak 
uit het eind van de achttiende eeuw zo 
onbevangen mogelijk in haar historische 
context proberen te plaatsen? AIlereerst 
zien we een menselijke misstap, zeker voor 
een predikant oneervol, maar in die tijd niet 
buitensporig. Oosterwierum had op het gebied 
van predikantafzettingen een 'rijke: traditie: 
de eerste gereformeerde predikant, Hugo Petri, 
werd afgezet omdat hij in zware financiele 
moeilijkheden zat, en van 1658-1677 stond 
er ds Sibrandus Jacobi Mancadan, die wegens 
onkuisheid, dronkenschap en verduistering 
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van gelden werd atgezet'. 
Het is duidelijk dat Snoek een man was, 

die niet lang een vrouw kon ontberen. Na het 
overlijden van zijn eerste vrouw hertrouwde 
hij al na een halfjaar en ook tussen het 
overlijden van zijn tweede vrouw en de relatie 
met het meisje dat zijn derde vrouw zou 
worden, zat minder dan een jaar. WeI is het zo 
dat Snoek ervoor koos haar te trouwen en dat 
was bij sommige van zijn ambtsbroeders weI 
anders. Die bezwangerden hun dienstmaagd 
en zonden haar weg met een geldbedrag om 
elders te bevaIlen. 

volgens Cuperus werd de ongeoorloofde 
omgang van een ongehuwde predikant met 
zijn dienstmeid of huishoudster vaak bestraft 
met een schorsing van drie maanden of een 
halfjaar.! In dat licht bezien was de straf voor 
Snoek niet onredelijk, maar het kan zijn dat in 
het laatst van de achttiende eeuw de strafmaat 
iets verminderde. De voorbeelden die Cuperus 
noemt zijn bijna aIle uit de zeventiende of 
eerste helft achttiende eeuw. In elk geval 
ervoer Snoek zijn straf als onmatig zwaar. 
Ook kon hij op weinig clemen tie rekenen bij 
zijn collegas: zijn herhaalde verzoeken om 
verlichting van het vonnis hadden geen effect. 
Men kan zich voorsteIlen dat dit aIles bij Snoek 
tot gevoelens van wrok leidde ten opzichte van 
de Staten van Friesland. Misschien heeft dit 
zijn sluimerende patriotse gevoelens versterkt 
en hem nog nader tot de grietman Van Aylva 
gebracht, die ook reden te over had tot wrok.? 

Kerk en staat 
TWee factoren hebben in de hiervoor 
behandelde tuchtzaak tegen ds. Snoek een 
belangrijke rol gespeeld: een institutionele 
en een persoonlijke factor, die, zoals we 
zullen zien, waarschijnlijk met elkaar 
verband hielden. De institutionele zijde van 
de zaak betreft de verhouding tussen kerk 
en staat tijdens de Republiek: de menselijke 
factor wordt vertegenwoordigd door de 
'waardige grijsaard' ds. Petrus Wigeri, die zeer 
uitgesproken denkbeelden koesterde over de 
relatie kerk en staat. 

De overheid bevorderde de gereformeerde 
religie. Naast deze ideele band tussen kerk 
en staat bestond er ook een van materiele. 
dat wi! zeggen flnanciele aard. De Staten van 
Friesland bekostigden uit de opbrengsten van 
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de in beslag genomen kloostergoederen de 
bezoldiging van predikanten. Voor wat hoort 
wat en dus eiste de overheid ook een stem 
in het kapittel. Dit kwam op verschillende 
niveaus tot uiting. Sinds 1589 woonden 
twee vertegenwoordigers van de Staten (de 
commissarissen politiek) de vergaderingen van 
de Friese synode bij: later kregen zij het recht 
van veto, waarvan ze zonodig ook gebruik 
maakten. In het algemeen misten de besluiten 
van kerkelijke vergaderingen kracht van wet 
indien de Staten ze niet goedkeurden.iv 

Hoe sterk stond nu grietman Van Aylva 
met zijn bewering dat de senten tie van de 
c1assis onwettig was, omdat aile kerkelijke en 
politi eke zaken eerst door de politi eke rechter 
behoorden te worden behandeld? Niet erg 
sterk vermoedelijk, want met be trekking tot 
synodebesluiten was het weliswaar zo dat deze 
geen kracht hadden als ze niet door de Staten 
waren goedgekeurd, maar hiervan waren 
uitgezonderd die besluiten welke betrekking 
hadden op kerkelijke censuur en discipline. II 

En daarvan was nu juist hier sprake. 
Op het lokale vlak was er vooral overheids 

bemoeienis bij de predikants-benoeming. 
Daarin speelden de grietman en de bezitters 
van stemgerechtigde boerderijen een grote 
rol. De beroeping van een predikant was 
daarmee een politieke zaak geworden, die 
aanleiding gaf tot veel twist en gekrakeel. 
De kerk heeft bij voortduring tegen deze 
gang van zaken vruchteloos geprotesteerd. 
Pas in de negentiende eeuw zou hierin 
verandering komen. Bij eventuele geschillen 
bij het beroepingswerk beslisten de Staten. ZO 
bezien is het niet verwonderlijk dat Snoek de 
hulp bij de grietman zocht. Het laat zich raden 
dat de kerk de overheidsinmenging wei eens 
als hinderlijk ervoer. Daar stond tegenover 
dat de Staten met hun wereldlijke macht 
tuchtmaatregelen kracht konden bijzetten, 
zoals we bij Snoek hebben gezien. 

Ds. wigeri, die van 1741 tot 1799 te Oost 
hem stond, was volgens Kalma een knap 
theoloog. Waarom stelde hij zich zo 
onverzoenlijk op tegenover zijn ambtsbroeder 
Snoek? Het is waarschijnlijk dat zijn visie op 
de verhouding tussen kerk en staat daarin 
een grote rol speelde. Van die visie had hij 
bIijk gegeven in brochures die hij in 1763 liet 
verschijnen naar aanleiding van de veel ophef 

veroorzakende twist tussen ds. Cornelius 
Blom en de magistraat van Leeuwarden. In 
zijn brochures pleitte Wigeri voor een vrij 
grote invloed van de staat op de kerk. Een 
christen diende de overheid te erkennen 
en te eerbiedigen en deze overheid moest, 
aangezien ze ook gereformeerd was, in 
allerlei kerkelijke zaken meespreken. Het is 
kennelijk deze opvatting geweest die Wigeri 
tot zijn strijdvaardige, doch tevens intolerante, 
houding tegenover zijn coli ega Snoek bracht. 
Hij zocht zijn heil bij de landsregering 
tegenover de lokale overheid in de persoon 
van de grietman. 

Patriotse invloeden 
Zowel in onmiddellijke omgeving als in zijn 
familie waren er patriotse invloeden, die 
mogelijk op Snoek inwerkten. In het nabij 
gelegen Bozum stond ds. Eelco Alta, overtuigd 
patriot en bevriend met de Baarderadeelse 
gnetman.? Ook ds. jelgersma van Weidum 
was patriot en zelfs commandant van het 
Weidumer vrijkorps, waarvan Snoek honorair 
lid was. Het is heel goed mogelijk dat de drie 
predikanten elkaar ten huize van de grietman 
op Dekemastate te Wei dum hebben ontmoet 
en er de actuele politieke situatie en ideeen 
hebben besproken. In de hierna te behandelen 
brief van Alta aan Van Aylva bericht hij deze 
ook over de familiale omstandigheden van 
Snoek en Ielgersma. De grietman, jelgersma en 
Snoek werden in 1787 lid van de Leeuwarder 
Fraterniteit, Snoek in zijn hoedanigheid van 
honorair lid van het Weidumer vrijkorps. 
Deze societe it was in 1785 opgericht voor 
officieren en leden van de vrijkorpsen of 
exercitiegenootschappen." 

Wat betreft de familie van Snoek was 
het vooral het milieu waaruit zijn moeder 
afkomstig was, dat van de gegoede stedelijke 
middenstanders, dat veel patriotten voort 
bracht. ZO was de achterneef van Snoek, de 
Leeuwarder apotheker Hermanus Borgrink, 
een vooraanstaand patriot; in 1795 werd 
hij voorzitter van het Cornite Revolutionair 
Provinciaal. Bernardus jelgerhuis, zilversmid 
te Leeuwarden en volle neef van Snoek, 
was luitenant-kapitein van een compagnie 
burgermilitie en betrokken bij de kortstondige 
tegenregering van de patriotten, die bekend 
staat als de Franeker of Pretense staten." Deze 
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Bernardus was, evenals zijn vader Johannes 
en zijn broer Wijbe, lid van de societeit 
Fraterniteit. 

Misschien hebben ook contacten die 
nog dateerden uit zijn studententijd Snoek 
bemvloed. Een studiegenoot van Snoek en 
ingeschreven te Franeker in hetzelfde jaar, 
was ds. Petrus Brouwer, predikant te Blija 
en politiek actief patriot van het eerste uur 
Hij was lid van het Cornite Revolutionair 
Provinciaal en secretaris van de Provisionele 
Representanten. 

Er is reeds vaak op gewezen dat de 
predikanten in de vergadering van Pro 
visionele Representanten en de latere 
Volksrepresentanten oververtegenwoordigd 
waren: bij de Provisionele Representanten 
waren het zes van de 56 en bij de 
Volksrepresentanten elfvan de 68. AI vanafhet 
begin van de omwenteling in 1795 speelden 
predikanten een belangrijke rol. Schama wijst 
erop dat de patriotse retoriek en beeldspraak 
haar oorsprong vaak yond in de protestants 
christelijke traditie. De patriotten wezen het 
christelijk geloof niet af maar absorbeerden het 
juist en wisten daardoor een deel van de lagere 
burgerij aan zich te binden." Predikanten die 
zich tot het patriotisme voelden aangetrokken, 
hoefden hun prediking maar weinig aan te 
passen en vel en deden dat dan ook. 

De brief 
Ernst Frans van Aylva was een geestverwant 
van de radicale c.L. van Beyma en hij steunde 
dan ook de coup die in september tot de hiervoor 
vermelde tegenregering in Franeker leidde. 
Onder de dreiging van Pruisische troepen 
vluchtten veel patriotten en onder hen ook de 
grietman van Baarderadeel en zijn broer Sicco 
Douwe, grietman van West-Dongeradeel. Via 
Bremen en Emden belandden ze in 1788 in st. 
Omer in Noord Frankrijk. Later trokken ze nog 
naar Duinkerken, waar Ernst Frans in 1792 
overleed. 

Veel gematigde politieke geestverwanten 
van deze radicale patriotten bleven in de 
Republiek achter, maar stonden wei op de een 
of andere manier, vaak schriftelijk, in contact 
met de bannelingen. In 1790 arresteerden 
de Staten van Holland in Amsterdam twee 
uit Friesland afkomstige koeriers met ruim 
vijftig brieven en pakjes bestemd voor dertig 
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in St. Omer en Duinkerken verblijvende 
vluchtelingen. De Gedeputeerde Staten van 
Friesland werden door hun Hollandse collega's 
op de hoogte gesteld van deze vangst en zij 
zochten er zeven brieven uit, waaronder die 
van Snoek aan zijn voormalige grietman": 
Ook ds. Alta van Bozum en ds. Van der Schaaf 
te Minnertsga behoorden tot de briefschrijvers. 
Tegen de laatstgenoemde liep al een proces 
wegens voorbede voor de vluchtelingen 
in Frankrijk. Van Snoek zijn dergelijke 
pub Ii eke uitingen van patriotse sympathieen 
niet bekend. Ook de Harlinger drogist en 
oranjeklant Mecima heeft zich blijkbaar niet 
aan het gedrag van Snoek gestoord. In een 
pamfiet beschuldigde hij een hele reeks Friese 
predikanten van patriotse gevoelens, maar 
Snoek noemt hij niet." 

Snoek moest voor een commissie uit 
Gedeputeerde Staten verschijnen. Zij lieten 
hem een brief zien gericht aan jonker E.F. van 
Aylva 'grietman over Baarderadeel thans te 
Duinkerken', gedateerd 22 juni 1790 en door 
hem ondertekend.'" Snoek kwam daarop 
met het weinig overtuigende verweer dat het 
handschrift wei wat op dat van hem leek, 
maar dat hij deze brief niet had geschreven. 
Het moest volgens hem een 'ondergestooken 
stuk' zijn. Hij erkende echter wei dat hij een 
brief aan Van Aylva had geschreven, maar hij 
wist niet dat 'daarinne kwaad stak'. Ais dat wei 
het geval was, excuseerde hij zich en vroeg hij 
om c1ementie van de heren. 

Gedeputeerde Staten hadden hun 
huiswerk echter goed gedaan en beschikten 
over een door Snoek geschreven verslag 
van een c1assisvergadering en over vier 
huurcontracten van de laatste tien jaar, door 
hem ondertekend en gedeeltelijk geschreven. 
Er hoefde geen grafoloog aan te pas te komen, 
want de conclusie was duidelijk: Snoek had 
zich schul dig gemaakt aan ongeoorloofde 
correspondentie met een persoon, die bij 
publicatie van de Staten van 6 oktober 1787 
onder de aanvoerders en 'hoofdbeleiders' van 
een gewapend oproer was gerekend. Maar dat 
niet aileen, Gedeputeerde Staten hi even het 
vingertje en gaven de predikant een koekje 
van eigen deeg. door zijn ontkenning had hij 
getracht hen te misleiden en 'door dit zijn 
gedrag en handelwijze, gantsch strijdig met 
Gods woord en de Formulieren van eenigheid 
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in onze kerk gebruikelijk en minst betaamende 
aan een leraar der waarheid en openbaar 
Dienaar des Evangeliums, zigh daardoor heeft 
onnut gemaakt om de gemeente verder te 
kunne stigten'. Het besluit was dan ook om 
Snoek als predikant van Oosterwierum 'te 
deporteeren en van het openbaar leraarampt 
binnen deese Provincie te ontzetten'. Het 
woord deporteren moet hier niet worden 
opgevat in de zin van verbannen, want bedoeld 
werd dat hij uit zijn ambt gezet werd. 

Bezien we de brief van Snoek aan Van 
Aylva inhoudelijk, dan is weI duidelijk, waar 
de sympathieen van eerstgenoemde liggen. 
Hij was blij dat Van Aylva vertrouwde op 'de 
Albestierende voorzienigheid met betrekking 
tot de herstelling van ons sinkend Vaderland' 
en hij hoopte dat Van Aylva 'beneevens de 
uitgewekene eerlang tot ons in Triumph 
mogen wederkeren'. Hij was verder blij met 
de nieuwe regeringsvorm in Frankrijk. In 
Oosterwierum ging het 'thans redelijk weI, 
de Orangie klanten zijn zoo brutaal niet meer 
als zij plagten', zo meldde Snoek. Men denkt 
hier, zo schreef hij, dat er weI geen oorlog zal 
komen tussen Leopold (Oostenrijk) en Pruisen 
en tussen Spanje en Engeland. Het zal weI een 
algemene vrede worden en dan 'kan ik ook 
niet inzien hoe de Patriotten kunnen hersteld 
worden'. Hij eindigde met de wens dat Van 
Aylva binnenkort gezond in het Vaderland 
zou mogen terugkeren en over zijn vijanden 
triomferen. We zien hier dus weI duidelijke 
politi eke uitspraken, maar de brief blijft 
toch algemeen en oppervlakkig: hier is geen 
politieke activist aan het woord. 

In de brieven van Alta en Van der 
Schaaf is de politieke stellingname minder 
uitgesproken, meer impliciet. Waar Snoek dus 
tamelijk oppervlakkig en kort schreef, was Alta 
zeer uitvoerig. Hij schreef onder andere dat 
jonker Hans (Hans Willem van Aylva van de 
Wonseradeelse tak van de familie, die in 1788 
Ernst Frans als grietman van Baarderadeel was 
opgevolgd en een Oranjeklant) op de kermis 
in Oosterwierum was geweest en toen hij weg 
was 'hebben de vrinden aldaar een kloppartij 
gehad', die weI een politieke achtergrond 
zal hebben gehad. Het is opmerkelijk dat 
Snoek hierover niet schreef. Verder ging Alta 
uitgebreid in op de zaak die hem na aan het 
hart lag: het boerenbedrijf. Een groot deel van 

de brief ging over het bemesten en beweiden 
van de kerkelijke landerijen en ook schreef 
hij over draverijen. Wanneer men dit leest 
wekt het geen verwondering dat Alta, na de 
ontzetting uit zijn ambt, boer is geworden. 

Van der Schaaf begon zijn brief aan Van 
Beyrna zoals men van een predikant mag 
verwachten, namelijk met een bijbelcitaat en 
weI uit Spreuken:'een goede tijding uit een 
ver afgeleegen land is als koud water op ene 
vermoeide ziel'. Dit naar aanleiding van door 
hem ontvangen brieven van Van Beyma. Deze 
had kennelijk hulp aangeboden, mocht het 
tegen hem gevoerde proces verkeerd aflopen. 
Verder gaat de brief nagenoeg geheel over 
dit proces. Van der Schaaf laat een geheel 
andere houding zien dan Snoek. Hij schreef 
een uitvoerige toelichting en verantwoording 
inzake de brief, waarin hij echter zijn patriotse 
idealen niet verloochende.'? 

Buiten Friesland 
Op de vergadering van de classis Sneek van 
7 september 1790 werden de betreffende 
Statenresoluties (ook van de twee andere 
predikanten) voorgelezen. Snoek was weI op 
de vergadering aanwezig. Hij stelde voor een 
commissie te benoemen tot controle van de 
classicale financien en het bijwonen van de 
overdracht hiervan aan ds Liefsting; kennelijk 
was Snoek quaestor van de classis. 

Hoewel hij dus niet uit Friesland was 
verbannen, was Snoek weI brodeloos 
geworden. Dat is wellicht de reden dat hij zich 
gevoegd heeft bij de patriotse vluchtelingen 
in Frankrijk. Deze kregen merendeels een 
uitkering van de Franse regering en Snoek 
komt met vrouw en twee kinderen voor op de 
bedelingslijsten. Hij kreeg een maandelijkse 
uitkering van 1200 en zijn vrouw van 150 livres, 
totaal circa 630 gulden.> Snoek heeft daar 
waarschijnlijk ook zijn hierboven genoemde 
neef Bernardus jelgerhuis ontmoet. De familie 
Snoek is daar niet lang gebleven, want volgens 
het kerkelijk lidmatenregister van Weesp werd 
Snoek daar ingeschreven op 22 september 
1791 met attestatie van Oosterwierum! 
Misschien heeft snoek het verstandig geacht 
voorbij te gaan aan het Franse intermezzo, 
of is hij tijdelijk weer in Oosterwierum terug 
geweest. Zijn vrouw is waarschijnlijk later 
in Weesp aangekomen. Zij wordt pas medio 
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1792 in de kerkelijke annalen vermeld. 
Deze vermelding is weI wat laat. want op 15 
december 1791 werd in Weesp een dochter 
van het echtpaar Snoek gedoopt. Oak in 1794 
verbleef het gezin Snoek nag in Weesp; op 
24 juni van dat jaar verzochten de collatoren 
van het Wybingaleen te Bolsward namelijk 
aan Gedeputeerde Staten van Friesland am 
het leen te begeven aan Johannes Snoek, oud 
12 jaar, zoon van Bernardus Snoek, gewezen 
predikant te Oosterwierum, doch thans te 
Weesp woonachtig. Gedeputeerde Staten 
waren echter niet ran cuneus en gaven in 
september een brief van placet (toestemming) 
af. Bernardus was indertijd zelf oak benefi 
ciant van het leen geweest. De gerechtigdheid 
hiertoe kwam van zijn grootmoeder van 
moederskant Anna Huidekoper." 

Het is niet bekend wat Snoek naar Weesp 
bracht. Misschien is het de aanwezigheid 
geweest van de ambt- en lotgenoot ds. 
Dominicus van der Schaaf uit Minnertsga. 
Deze werd 30 juni 1791 ingeschreven als 
lidmaat van de kerkelijke gemeente te Weesp 

als gewezen predikant en 'met eene loffelijke 
attestatie'. Deze uitvoerigevermelding staat in 
groat contrast tot de inschrijving (met spelfout) 
van Snoek: 'ingekomen Bernardus Alerius 
Snoek met attestatie van Ooosterwierum'. 
Op 7 mei 1795 werd Snoek met zijn gezin 
uitgeschreven 

Weer terug 
In 1795 keerden de kansen va or Snoek 
in Friesland. De patriotse omwenteling 
kreeg haar beslag. Op 19 februari werd 
de Statenvergadering ontbonden en de 
macht overgedragen aan de Provisionele 
Representanten van het Yolk van Friesland. 
Gedurende de maanden februari en maart 
werd overal in Friesland rond vrijheidsbomen 
gedanst en werden de grietenijbesturen ver 
vangen door provisionele municipaliteiten. 
Alles verliep met 'kalmte en bedaardheid: een 
'fluwelen revolutie'. Waar de zaak even uit 
de hand dreigde te lopen, zoals in Bolsward, 
oordeelden de patriotten het verstandig 'de 
Revolutie uit te stellen am geen dierbaar 

De kerk van Oosterwierum, de standplaats van ds Snoek. Het schip van de kerk werd in het 
begin van de 2CY eeuw aJgebroken, alleen de toren resteert. (Collectie Tresoat; Leeuwarden) 
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burgerbloed te laten stroomen' .22 

De tussenregering van de Provisionele 
Representanten, waarvan de predikanten 
Ioha en Brouwer respectievelijk voorzitter en 
secretaris waren, herstelden de vijf eerder 
afgezette dominees weer in hun ambt bij 
resolutie van 18 april 1795 of wei - zoals het 
genoemd werd - het eerste jaar der Bataafse 
vrijheid. Volgens het lidmatenboek van 
Oosterwierum kwam de vrouw van Snoek 
in mei 1795 vanuit Weesp weer terug in het 
dorp. Waarschijnlijk was Snoek al eerder terug 
gekomen, maar niet direct weer in zijn ambt 
getreden. Zijn plaatsvervanger Greidanus 
werd namelijk niet genoemd bij de predikanten 
die een toelage kregen omdat de indertijd 
afgezette dominees weer terugkeerden; hij 
vertrok pas medio 1796 naar Texel 23. 

De situatie rond de bezetting van de 
predikantsplaats van Oosterwierum gedurende 
1795 is echter niet duidelijk. Enerzijds maakte 
Snoek in mei 1795 in het lidmatenboek een 
lijst van lidmaten, 'die bij mijne herstelling 
in mijnen dienst als Leraar nog in leven 
bevonden wierden'. Anderzijds werd de 
diaconierekening, die jaarlijks in november/ 
december werd gecontroleerd en getekend 
door onder anderen de plaatselijke predikant, 
in 1795 niet getekend door enig predikant; 
pas eind 1796 tekende Snoek weer. Hoe het 
ook zij, in elk geval werd Snoek ambtenaar 
onder het nieuwe bewind. De toegang tot het 
nieuwe bestuur zal niet moeilijk voor hem 
zijn geweest, gezien de aanwezigheid daarin 
van veel ambtsgenoten en zijn familielid 
Hermanus Borgrink, die, zoals reeds vermeld, 
een vooraanstaande positie bekleedde. 
Reeds op 24 februari 1795 werd hij dan ook 
benoemd tot tweede commies ter secretarie 
van de Provisionele Representanten.>' Volgens 
resolutie van II november 1795 trad hij al 
weer af, maar onder de verzekering dat 'niet 
eenig wangedrag of pligtversuim' tot dit 
vertrek aanleiding had gegeven.> 

Of Snoek nu al of niet een 
predikantstraktement genoot, eind 1795 was 
zijn financiele situatie in elk geval zo weinig 
florissant dat hij zich tot het Provinciaal 
bestuur richtte met een verzoek om bijstand. 
Hij vroeg 500 gulden 'of een andere som'. 
Begin januari 1796 besloot het Bestuur om aan 
de gewezen commies Snoek een 'douceur' 

van lOa gulden te geven.> In de notulen van 
de vergadering van Representanten werd 
vermeld dat het verzoek was gedaan omdat 
Snoek 'bij en om het aanvaarden: van de post 
van commies veel kosten had moe ten maken 
en om 'meer andere redenen breder in het 
Request vermeld.?' Jammer genoeg is het 
rekwest van Snoek veri oren gegaan, zodat de 
andere motieven niet bekend zijn. Het is echter 
waarschijnlijk dat zijn verzoek mede te maken 
had met het uitblijven van de uitbetaling van 
de schadeclaims, die vele uitgewekenen, 
onder wie ook Snoek en de andere afgezette 
predikanten, hadden ingediend. De 'Commissie 
van achttien' uit de Representanten, die de 
meestdringende zaken behandelde en daarover 
advies uitbracht aan de hoofdvergadering, 
adviseerde inzake de afwikkeling van de 
aanvragen tot schadevergoeding dat eenieder 
zijn aanspraken in individuele gerechtelijke 
procedures moest trachten te realiseren. Dit 
advies wekte algemene verontwaardiging en 
een vijftigtal personen, onder wie Snoek en 
Alta, dienden in oktober 1795 een rekwest 
om deze, naar hun mening heilloze weg, niet 
te bewandelen. Zij vroegen om het rapport 
van de 'Commissie van achttien' niet goed te 
keuren en adviseerden om een commissie uit 

Opening van de Nationale Vergadering in maart 
1796. Naar een gravure van joh. jelgerhuis Rzn, 
achiemeef van ds Snoek. (Stichting Atlas Van 
Stalk, Rotterdam) 
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de Representanten te vormen aan welke men 
opgave kon doen van de geleden schade.> Uit 
de notulen van de 'Commissie van achttien: 
blijkt echter dat de commissie zelf al op 
2 oktober een soortgelijk voorstel aan de 
vergadering van Representanten heeft gedaan, 
maar dat dit afgewezen was.> De commissie 
neemt het verzoek weI in bespreking, maar 
de uiteindelijke afhandeling is niet duidelijk. 
De animo zal, gezien de eerdere afwijzing, 
niet groot geweest zijn en bovendien was 
de commissie geen lang leven beschoren; ze 
verdween in de loop van 1796. 

Snoek en de andere indertijd afgezette 
predikanten dienden de volgende claims in, 
die slechts ten dele werden gehonoreerd. 

schadevergoeding in guldens 
gevraagd toegekend 
3011.1l.l4 2711.14.- 
6550. -v-. -- 5041. --. -- 
3314. 5.14 2082.14.- 
2067. -r-. -- 1.687. -- -- 

B.A. Snoek 
E. Alta 
D. van der Schaaf 
P.M. Kesler 
F. Hellendoom Cramer4.000. -r-. -- 

Deze gegevens zijn ontleend aan de scriptie 
van Bootsma; helaas zijn de originele stukken 
we gens de slechte staat waarin ze verkeren, 
thans niet meer te raadplegen. Het is dan ook 
niet bekend waarom Hellendoorn Cramer 
nul op zijn rekwest zou hebben gekregen, 
want hij had het geld bitter nodig. Afgaande 
op de verschillende smeekschriften die hij in 
de loop der jaren schreef, is zijn situatie weI 
zeer schrijnend en misschien, tot op zekere 
hoogte, illustratief voor de overige betrokken 
predikanten. Hellendoorn Cramer heeft 
ruim zeven jaar traktement gederfd en dus 
schulden moeten maken en werd nu door 
zijn schuldeisers achtervolgd. In zijn verzoek 
van 5 oktober 1798 (dat is drie jaar na zijn 
eerste rekwest) schreef hij dat hij nog niets 
ontvangen had, behalve een voorschot van 
300 gulden. Bovendien was het traktement 
van het verstreken halfjaar ingehouden. In 
een beeldrijke taal, een predikant waardig, 
schilderde hij zijn toestand: 

'even (alsof) ofhij in de Fransche Republijk 
geleert had, om in den winter met den 
groenlandschen beer op den poot te 
zuigen. al weder een request, - geen 
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antwoord, maar toen hij in Persoon zig liet 
horen, wierp men, om den blaffende Kees30 
te stillen, hem weder een stuk brood toe, 
en heeft vervolgens ieder halfjaar daarom 
moeten verzoeken'." 

Of de gevraagde schadevergoeding nu 
al dan niet is toegekend, zal echter geen 
verschil maken, want er werd niets 
uitbetaald. Het was namelijk de bedoeling 
deze vergoedingen te betalen uit de 
schadeclaims die men bij de voormalige 
regenten van het 'ancien regime' had 
neergelegd. De invordering hiervan lag 
politiek echter zeer moeilijk en werd 
telkens getraineerd. Ook Eelco Alta was 
hierover verontwaardigd en richtte in maart 
1797 een vlammend protest tegen de gang 
van zaken aan de Nationale Vergadering 
in Den Haag. Hij memoreerde ook nog dat 
hij met twee ambtsgenoten we gens een 
brief uit het ambt was ontzet en al die tijd 
zijn traktement van 1200 gulden per jaar 
had moeten missen. Men hoefde met de 
voormalige regenten geen medelijden te 
hebben, aldus Alta; ook na betaling van 
de schade claims hielden deze nog 'tonnen 
gouds' over.v Alta was met zijn protest 
weI aan het juiste adres, maar het mocht 
niet baten. Uiteindelijk werd op nationaal 
niveau het veto uitgesproken over de 
terugvordering en de vele aanvragers van 
schadevergoeding bleven met lege handen 
staan. Een zaak, die vele gemoederen in 
beroering en pennen in beweging had 
gebracht, stierf zo een stille dood.> 

De derde maal 
In de eerste helft van het jaar 1796 wisselde 
in Friesland het bewind sneller dan de classis 
Sneek kon vergaderen. Zo kon het gebeuren 
dat op een classisvergadering in het voorjaar 
van 1796 twee brieven van het Gewestelijk 
Bestuur als ingekomen stuk werden 
behandeld, die elkaar volle dig tegenspraken, 
de eerste gedateerd 17 februari en de tweede 
27 februari. In de eerste brief werd de classis 
meegedeeld dat Snoek tijdelijk was geschorst 
en de classis werd verzocht de predikdienst 
te Oosterwierum 'tot onze nadere dispositie' 
waar te nemen. De tweede missive behelsde 
de intrekking van de eerste brief. De schorsing 
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van Snoek werd ongedaan gemaakt. Wat 
was er aan de hand? De revolutionaire, 
patriottische ontwikkelingen in Friesland 
sedert de omwenteling van februari 1795 
kunnen als voigt worden samengevat. 

De omwenteling had het bewind van de 
Volksrepresentanten aan de macht gebracht, 
dat niet aileen gematigd van aard was, maar 
ook federalistisch. Men was huiverig voor 
een eenheidsstaat, waarin aile gewesten 
zouden opgaan en men weigerde dan ook 
toe te treden tot de Nationale vergadering in 
Den Haag. Daar zag men deze ontwikkeling 
met Ie de ogen aan en teneinde de radicale 
en tevens unitarische patriotten te steunen, 
werden de Franse troepen (tijdelijk) uit 
Friesland terug getrokken. De radicale 
patriotten zagen hun kans schoon en grepen 
op 26 januari 1796 de macht. Veel gematigde 
patriotten vluchtten naar Groningen, maar 
het radicale tijdperk duurde niet lang. Op 11 
februari keerden de vluchtelingen onder Frans 
escorte weer terug in Leeuwarden en de dag 
daarop kon het Gerecht van Harlingen al een 
schrijven, waarin men het Provinciaal Bestuur 
feliciteerde met het feit dat 'het Schrikbewind 
alhier (dat is in Leeuwarden) een einde heeft 
genomen' 34 De gematigden hadden hun lesje 
geleerd en besloten toch toe te treden tot de 
Nationale vergadering. Desondanks was hun 
bewind geen lang leven beschoren. Op 22 
februari trokken de Fransen troepen weer weg 
uit Friesland en veroverden de radical en weer 
de macht en ditmaal voor langere tijd. 

Tijdens het gematigde intermezzo van 11 
tot 22 februari besloot het gewestelijk bestuur 
de politieke raddraaiers van de radicale 
coup van 26 januari te vervolgen. Daaronder 
bevond zich kennelijk ook Snoek en hij werd 
geflankeerd door twee fameuze, zo niet 
beruchte, beroepsbroeders: ds. P.M. Kesler van 
Dronrijp en de doopsgezinde leraar Abraham 
Staal uit Leeuwarden. Beiden waren, evenals 
Snoek, lid van het kortstondige radicale 
'Comite van Herstel' geweest. Dit is de enige 
keer dat we Snoek kunnen betrappen op 
deelname aan het politieke gebeuren. Oat hij 
door het daaropvolgende gematigde bewind 
over een kam geschoren werd met Kesler 
en Staal, pleit echter niet voor hem. Waar 
Staal een felle radicale patriot was, die een 
belangrijke rol in de gewestelijke politiek zou 

spelen maar uiteindelijk in botsing kwam met 
zijn gemeente, was Kesler een aan de drank 
geraakte querulant, die door zijn handel en 
wandel zijn ambt te schande maakte. Kuiper 
vermeldt van hem dat hij dronken met zijn 
chais door Leeuwarden raasde en betrokken 
was bij ordinaire dronkemansruzies in de 
lokale kroegen.> 

De opdracht die de 'commissie 
waarnemende de zaken van het Collegie' 
ingevolge de resolutie van 13 februari 1796 van 
de Representanten van het Friesche Volk kreeg, 
luidde dan ook na te gaan hoe het drietal had 
'deelgenomen in de gewelddadigheden deze 
dagen: van schrik en overheerschend geweld 
in de stad Leeuwarden voorgevallen' .36 
Gelukkig voor de heren waren hun radicale 
broeders spoedig weer aan de macht en 
konden deze op 27 februari de reeds genoemde 
tegenorder geven, waarbij ze 'van de hun 
aangetijde blaam ten eenemaal vrijgesproken' 
werden. 

Snoek is, getuige deze affaire, kennelijk 
in radicaal vaarwater terecht gekomen. Op 
een naamlijst van de leden van het 'Comite 
van Herstel', opgemaakt door een anonymus 
en kennelijk tegenstander van het radicale 
bewind, figureerde inderdaad 'ds, B.A. Snoek 
te Oosterwierum, commies ter secretarie der 
Representanten' (wat hij echter niet meer was). 
Achter veel namen op de lijst zijn denigrerende 
benamingen en opmerkingen vermeld, zoals: 
'gedeserteerd soldaat door Willem de 5e van 
de galg gepardonneert' (Feugen), 'om zijn 
slegt gedrag gedeporteerd' (Staal), 'befaamd 
deugniet' (De Bere) en 'verloopen Blikslager' 
(Dijkstra). Bij Snoek treffen we een dergelijke 
kwalificatie niet aan." Andere namen zoals 
Kesler en Kamminga, die volgens Kuiper wei 
lid waren van het 'comtte van Herstel', komen 
op de lijst niet voor.> 

Na deze wei erg kortstondige politieke 
loopbaan, koos Snoek weervoor een ambtelijke 
functie. Hij werd op 4 maart 1796 weer benoemd 
tot commies van het Provinciaal Bestuur (van 
's Lands secretarie') .39 Waarschijnlijk heeft zijn 
penibele financiele situatie, ontstaan door het 
uitblijven van de uitbetaling van de geleden 
schade, hem tot deze stap gebracht. Hij had 
inmiddels wei weer zijn ambt in Oosterwierum 
opgenomen. Het Provinciebestuur stelde 
namelijk als voorwaarde dat Snoek zich, 
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'wat de waarneming van het Predik Ampt te 
Oosterwierum betreft met zijn gemeente tot 
onderling genoegen heeft verstaan'. Voelde hij 
zich misschien niet meer thuis in het ambt of in 
Oosterwierum? Het is wei opvallend dat in de 
notulen van de ciassis met geen woord wordt 
gerept over de terugkeer van Snoek, terwijl 
wei aandacht wordt besteed aan die van ds. 
Alta van Bozum op I september 179540 Het is 
niet bekend hoe lang de ambtelijke loopbaan 
van Snoek deze keer heeft geduurd en of hij 
nog met zijn gemeente tot overeenstemming 
heeft kunnen komen. 

Wanneer Snoek nu gedacht had dat onder het 
Patriotse bewind alles pais en vree zou zijn, 
dan kwam hij bedrogen uit. De jaren 1795 en 
1796 lieten een voortdurende machtsstrijd 
zien tussen radicale en meer gematigde 
patriotse elementen, welke niet aan Snoek 
voorbijgingen zoals we zagen en ook niet 
aan Baarderadeel en Oosterwierum. Oaar 
komt nog bij dat Baarderadeel ook in religieus 
opzicht verdeeld was. Zo was 40% van de 
bevolking van Oosterwierum katholiek. Oit 
deel van de bevolking verzette zich tegen 
bestuurlijke hervormingen, die in zijn ogen de 
protestanten bevoordeelden, wat aanleiding 
was tot langdurige spanningen in de grietenij." 
Ook het jaar 1797 bracht niet louter patriotse 
zegeningen voor Oosterwierum, in tegendeel. 
Na de demping van het Kollumer oproer 
kwamen Leeuwarder patriotse kanonniers 
in Oosterwierum terecht en gingen daar als 
wilden tekeer. 

Men kan zich moeilijk voorstellen dat dit 
alles de patriotse syrnpathieen van Snoek 
heeft aangewakkerd. Misschien heeft hi], 
net zoals zo velen van zijn tijdgenoten en 
geestverwanten, met een lichte weemoed 
aan het Ancien Regime teruggedacht, zeker 
nadat het patriotse bewind plaats maakte voor 
Franse overheersing. Het herstel van het oude 
regime heeft hij echter niet meer meegemaakt. 
Snoek overleed op 17 juni 1813, vijf maanden 
voordat de prins van Oranje (de latere koning 
Willem I) in Scheveningen voet aan wal zette. 

Misschien was Snoek niet aileen teleur 
gesteld door de politieke ontwikkelingen van 
zijn tijd, maar keek hij ook met gemengde 
gevoelens, waarin de scepsis wellicht 
overheerste, terug op zijn eigen levensloop. 
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Oit kan de reden zijn geweest voor zijn 
verzoek aan de chroniqeur van de Boekzaal der 
Geleerde wereki om hem slechts zeer beknopt 
te gedenken. Aan deze 'uitdrukkelijke begeerte 
van de overledene' is gevolg gegeven.v 

Conclusie 
In de inleiding stelde ik dat Snoek in de literatuur 
over de patriotten vaak wordt genoemd en 
dan meestal aileen vanwege het feit dat hij 
tweemaal uit zijn ambt is gezet. Om hem 
echter, zoals Kuiper in zijn artikel doet, onder 
'andere bekende patriotten' te rangschikken 
en ook nog wei samen met een houwdegen 
en raddraaier als De Bere, gaat mijns inziens 
te ver. Het lidmaatschap van het 'Comite van 
Herstel', dat de radicale coup van begin 1796 
organiseerde, geeft Kuiper aanleiding tot deze 
kwalificatie. Oit lidmaatschap is echter de 
enige werkelijk politi eke activiteit waarvan 
Snoek blijk heeft gegeven. Bovendien blijkt 
niets van een organisatorische betrokkenheid 
in dezen. Kuiper herhaalt zijn bovenstaande 
kwalificatie dan ook niet in zijn dissertatie. 

Zoals ik in het voorgaande heb laten zien is 
de enige andere patriotse activiteit van Snoek 
het schrijven van een brief aan de grietman 
van Baarderadeel in ballingschap. Verder 
zijn er geen uitingen, zowel in woord als 
geschrift, van Snoek bekend, die getuigen van 
zijn patriotse gezindheid. De man die, zowel 
door afkomst en familiale betrekkingen als 
door zijn werkomgeving, die hem in contact 
bracht met patriotse collega's en een dito 
grietman, op een bijna natuurlijke wijze met 
het patriotse ideeengoed in aanraking kwam 
en dit absorbeerde, bleef zijn gehele leven 
politiek gezien op de achtergrond. 

De conciusie moet dan ook zijn dat zijn 
frequente vermelding in de literatuur over de 
patriottentijd in Friesland niet met zijn belang 
in overeenstemming is. Oit neemt echter niet 
weg, dat de zaak van zijn eerste ontzetting 
uit het ambt tekenend is voor de politi eke en 
kerkelijke verhoudingen binnen Friesland in 
de tachtiger jaren van de achttiende eeuw. 

Johannes Woudstra (1939) studecrde economic 
aan de Vrije Universiteit en was werkzaam als 
registeraccountant. Adtes. Mr. P.I Troelstraweg 
96, 8917 CS Leeuwarden. Email: 
jwoudstra@hetnet.nl 
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De werkende Societeit, 
de vereerde societeit, de lijdende sccieteit 
en de 'Duyts-Nederlantsche' societeit waren 
de eerste kenmerken die in mij opkwamen 
gedurende het lezen van deze dissertatie. 
Deze vier eigenschappen van de Societeit van 
Iezus, ontieend aan het jubileumboek van 
de orde uit 1640, kwalificeren op een haast 
symbolische manier de pijlers van dit boek. Het 
was de 'verloren' werklust, hoofdzakelijk van 
een enkeling, die in de twintigste eeuw aan 
de dag werd gelegd binnen de orde om haar 
algemeen overste en 'tweede: ordesstichter 
Jan Philip Roothaan (1785-1853) heilig te 
verklaren, dit tegen de achtergrond van de snel 
veranderende ontwikkelingen in maatschappij 
en katholieke Kerk, waar ook de jezuieten niet 
aan konden ontsnappen. Marc Lindeijer S.J., 
thans werkzaam op de postulatuur van zijn 
orde in Rome, heeft een volumineus, en 
niet gemakkelijk, proefschrift geschreven 
dat verschillende verhaallijnen combineert. 
Allereerst is dat de causa (zaak) Roothaan. 
Deze Nederlander werd vanaf het begin van de 
twintigste eeuw binnen de orde, zoals we later 
zullen zien als 'utopistisch initiatief", naar voren 
geschoven als 'kandidaat-heilige'. Een van de 
jezuieten die zich daar in Nederland bijzonder 
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hard voor maakte was Comelis Ligthart (1895- 
1980). Zijn leven en werkzaamheden vormen 
de tweede verhaallijn. In de drie kemdelen 
van de publica tie komen zij afwisselend aan 
bod, met op de achtergrond de veranderingen 
binnen de jezuietenorde in het bijzonder de 
Nederlandse jezuietenprovincie. Dit geeft 
soms verwarring omdat beide strengen niet 
altijd chronologisch met elkaar opgaan. In 
een stuk is de paus al dood, terwijl hij in de 
daaropvolgende paragraaf nog in leven is. De 
auteur heeft duidelijk voor een descriptieve 
benadering gekozen, waardoor de publica tie 
bij tijd en wijle plezierig, ja zelfs als een roman, 
leest. Het grote nadeel is dat het boek daardoor 
veel te lang is geworden, zeker in het licht van 
de conclusie. De tussenkopjes per hoofdstuk, 
die han dig zijn om het overzicht te bewaren, 
bieden de lezer daarvoor gelukkig enig houvast. 
In de beknopte inleiding, waarin twintigste 
eeuwse heiligen en heiligheid worden geduid, 
komt pas aan het einde de, enigszins verborgen, 
vraagstelling naar voren. De auteur stelt: 'De 
studie van een zaak [tot heiligverklaring] is 
het, de zaak Roothaan, in groter detail dan 
ooit gedaan, maar tegelijk te smal van basis 
om algemene conclusie te kunnen trekken. 
In plaats daarvan zal een duiding gegeven 
worden in het kader van het utopistisch 
denken dat de twintigste eeuw tenminste vanaf 
de Eerste Wereldoorlog tot en met mei 1968 
beheerste, een duiding van de zaak Roothaan 
all ere erst, van de idealen die de voornaamste 
betrokkenen bij zulke canonisaties bezielden: 
de pausen, de generaal-oversten van de orde, 
de postulatoren-, en ook van de idealen van 
de Nederlandse jezuieten zoals die tot uiting 
kwamen in hun den ken over heiligheid en 
hun verering van de heiligen.' (p, 14). In het 
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menologium dat daarop voigt introduceert 
Lindeijer op een originele manier het leven van 
Roothaan, door de, bij ordes en congregaties 
gebruikelijke, tafellezing integraal afte drukken. 
Omdat het leven van Roothaan eigenlijk 
bijzaak is (het gaat immers om zijn zaak tot 
heiligverklaring), start de dissertatie eigenlijk 
pas vanaf hier. Het eerste deel 'Proprium S], 
('het eigene van de societeit van Iezus') bestrijkt 
de periode 1914-1940. Centraal hierin staat de 
verering van de eigen ordesheiligen, waarbij 
de jezuieten Rodriguez, Pignatelli, Bellarminus 
en Doyle ten voorbeeld worden gesteld. Het 
kantelend perspectief van het begrip heiligheid 
treedt al meteen op de voorgrond. Het concept 
van 'onbereikbare: canonieke heiligen maakt 
plaats voor 'heiligheid voor iedereen', zoals 
gepromoot door de pausen Benedictus XV 
en Pius Xl en met instemming omarmd door 
de generaal van de orde Led6chowski. Het 
beeld van deze 'heiligheidsbeleving' kwam 
tot uitdrukking in een mentale strijd, het 
winnen van zielen voor Christus, een totale 
zelfverloochening en bovenal gehoorzaamheid 
aan het hoogste gezag. Volmaaktheid was het 
doe!. De katholieke Kerk dacht hierin een middel 
te hebben gevonden om het modernisme te 
bestrijden. En wie paste hier als model nu beter 
in voor de jezuieten dan Roothaan, hun grote 
generaal die 'gelouterd was door het lijden' (p. 
17) en de socfetetr van jezus weer tot bloei had 
gebracht? De pogingen om Roothaan heilig te 
verklaren startte in 1923 op instigatie van de 
generaal, maar ongetwijfeld met instemming 
van de Nederlandse jezutetenprovincie. De orde 
had een eigen afdeling die zich bezighield met 
zalig- en heiligverklaringen (de postulatuur). 
Deze moest, nadat de zaak van aile kanten 
was bekeken en gebedsverhoringen waren 
onderzocht, eenrapportopstellen datvervolgens 
werd aangeboden aan de Ritencongregatie, 
waar het proces tot heiligverklaring pas eigenlijk 
begon. Het hoeft dan ook weinig verbazing te 
wekken dat sommige zaken tientallen jaren 
duurde of zelfs nooit werden afgerond. In 
het land dat de aanvraag had gedaan werd 
een vice-postulator benoemd. Hij moest zich 
bezig gaan houden met het verzamelen van 
de scripta van 'de dienaar Gods' (kandidaat 
heillge). gebedsoverhoringen en waar nodig de 
'kandidaat-heilige' onder de aandacht brengen 
van een breder pubJiek. De Nederlandse vice- 

postulatoren. Piet Albers S.], Gerard Gorris 
S.]., Louis Clobus S.J. en Louis de jonge S.]., 
waren om uiteenlopende redenen geen succes, 
waarbij het weglaten van onwelgevallige 
stukken (vooral de stroeve verstandshouding 
tussen Roothaan en Pius IX) door De Ionge wei 
de grootste diskwalificatie was. 

Hoewel Cor Ligthart S.J., die in 1913 was 
ingetreden bij de jezuieten. pas in 1953 tot 
vice-postulator werd benoernd, was hij het die 
zich al snel tot de drijvende kracht van de 'zaak 
Roothaan' ontpopte. Zijn functies binnen de 
verschillende Mariacongregaties, zijn pastorale 
werkzaamheden en de bevordering van de 
devotie tot Petrus Canisius (die in 1925 was 
heilig verklaard) diende hij ernaast te doen. 
'Werken, werken, werken, rusten kunnen wij in 
de eeuwigheid', was een uitspraak binnen de 
familie Led6chowski, die zowel de veelzijdige 
activiteiten als de onderhavige peri ode treffend 
lijkt te verwoorden. 

Lindeijer betitelt deze hele "beweging" in 
zijn conclusie als 'massificatie van heiligheid' 
of 'katholiek totalitarisme' en ziet daarin 
trekken van programma tisch modernisme, 
een zwakkere variant van de systeemutopie. 
'Ideologische programmering, strenge regle 
mentering, veelvormige bescherming tegen 
kwade invloeden van buiten, en het opdringen 
van heteigen ideaal aan dewereld' (p, 601). Een 
systeem dat gedoemd is te mislukken, omdat 
de basis te smal is en de druk van buitenaf 
komt. De zaak Roothaan werd door generaal 
Led6chowski aangegrepen als 'utopistisch 
initiatief' om deze systeemutopie binnen de 
orde te verwezenlijken, aldus de auteur. Het 
twee deel 'Sursum corda' ('Verheft uw hart') 
vangt aan in 1940 met de overplaatsing van 
Ligthart van Maastricht naar Amsterdam, 
waar hij als kapelaan en congregatiedirecteur 
verbonden werd aan de jezuietenkerk de Krijt 
berg. Een jaar eerder was Eugenio kardinaal 
Pacelli tot paus gekozen en had hij de naam 
Pius XII aangenomen; een teken dat hij in 
de voetsporen van zijn voorganger wenste 
voort te gaan. Het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog bracht ook voor de Nederlandse 
jezufetenprovincie problem en. De vordering 
door de Duitsers van het onlangs verbouwde 
Canisianum, de theologische opleiding van 
de orde in Maastricht, was al op 11 mei 1940. 
De opleiding zou in de oorlogsjaren op ver- 
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schillende locaties worden voortgezet, met 
aile gevolgen voor de moraal en discipline van 
dien. Een van de drijvende krachten achter de 
vernieuwingen van die tijd was Felix Malmberg 
S.]. (1903 - 1979), als professor fundamentele 
theologie verbonden aan het Maastrichtse 
studiehuis. Aanvankelijk werden deze ver 
anderingen in het theologische curriculum 
nog toegedekt met een neo-scholastieke saus 
om de buitenwereld tevreden te houden, maar 
de scheurtjes werden steeds meer zichtbaar. 
De ordesleiding klaagde dat er 'een geest van 
onafhankelijkheid waai t' onder de scholastieken 
en dat er geen opofferingsgezindheid meer 
heerste in de Nederlandse Provincie. 

Oat de visie op heiligen ook aan verandering 
onderhevig was, merkte Ligthart toen hij in 
Amsterdam, de stad waar Roothaan geboren 
was, een groot propagandaoffensief begon 
om de verering van deze algemeen-overste 
te bevorderen. Hij gaf lezingen, publiceerde 
artikelen en hunkerde naar een populaire 
Roothaanbiografie, maar het enthousiasme, 
zowel onder de gelovigen, zijn congregatieleden 
alsook onder zijn eigen medebroeders was 
zeer matig. Wei wist hij te bewerkstelligen dat 
in 1944 het Pater-Roothaangenootschap werd 
opgericht; een lekengezelschap dat de devotie 
en bekendheid van Roothaan in het hele land 
moest bevorderen. Veel, veel ideeen hadden 
zij, maar weinig werd gerealiseerd. Ook de 
contacten met de postulatuur in Rome waren 
vaak moeizaam (er werd veel beloofd maar 
weinig gedaan) en ook de nieuwe generaal John 
Janssens S.]. rekende het, in tegenstelling tot 
zijn voorganger, niet meer tot zijn prioriteit om 
invloed uit te oefenen op de Ritencongregatie 
of de paus om de 'zaak Roothaan' te be 
spoedigen. Het begon er verdacht veel op te 
lijken dat Ligthart 'aan een dood paard aan 
het trekken was.' Gelukkig voor hem werd er 
een medebroeder 'vrijgemaakt' en naar Rome 
gezonden om een biografie, in het Italiaans, 
over Roothaan voor te bereiden en deze samen 
met de processtukken (van de goedgekeurde 
gebedsoverhoringen) aan te bieden aan de 
'historische sectie' van de Ritencongregatie. 
Het hoofd van de historische afdeling, 
Antonelli O.F.M., legde het dossier vervolgens 
rustig naast zich neer... Aanvankelijk, net 
na de oorlog, probeerde de provinciaal Kees 
Kerremans S). en de rector van het Canisianum 
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Piet van Gestel S.]. de Nederlandse provincie 
weer in het gelid te krijgen. Voor een tijdje leek 
het te lukken, maar de 'vernieuwende geest' 
die een deel van het professorencorps in zijn 
macht had gekregen waaide niet meer over. De 
bekritisering van de 'oude' theologische studie, 
die als te afstandelijk, schools en star werd 
ervaren, was niet in de laatste plaats ingegeven 
door een nieuwe, meer speculatieve vorm, van 
theologiseren. Deze nouvelle theologie, waarin 
Franse jezuieten een niet onbelangrijk aandeel 
hadden gehad, was in 1950 met de pauselijke 
encycliek Humani Generis onder vuur komen 
te liggen. Maar de groep van jezuieten rond 
Malmberg leek in de ban van de 'totale 
vernieuwing' en trok op het Canisianum steeds 
meer de macht naar zich toe. Regels werden 
door de scholastieken steeds meer in twijfel 
getrokken en een geloofscrisis kwam aan de 
oppervlakte. En hoe ging het ondertussen met 
Ligthart? Hij was inmiddels bij de paus geweest 
waar hij had gepleit voor de 'zaak Roothaan'. 
die muurvast leek te zitten. Ook was hij in 
1953 tot vice-postulator benoemd en was er in 
hetzelfde jaar zelfs een Roothaantentoonstelling 
georganiseerd. Maar tot zijn spijt moest Ligthart 
constateren dat landelijke devotie uitbleef ook 
al sprak hij van talloze gebedsverhoringen. 

Het derde en laatste deel wordt gedekt 
door de titel 'Urbs beata' ('de mooie stad'), 
waarrnee de auteur Amsterdam bedoelt, de 
stad waar de jezuieten in 1967 hun filosofische 
en theologische opleidingen concentreerden 
en de Krijtberg het centrum werd van de Root 
haandevotie. In de jaren 1956 - 1968, die in dit 
dee I worden behandeld, raakte de Nederlandse 
provincie volledig op tilt. 'Vooral de gelofte 
van gehoorzaamheid achtte men bedreigd 
door de hedendaagse denkwijze die vrijheid 
zocht en gezag wantrouwde, die tekortschoot 
in de noodzakelijke boven-natuurlijke geest 
en gehoorzaamheid louter disciplinair zag.' 
(p. 426). Het aloude ideaal van heiligheid werd 
vervangen door eigentijdse modellen, waarbij 
de heilige-nieuwe-stijl iemand werd waar 
de mensen gewoon dank-baar voor waren. 
De Amsterdamse studenten-ecclesia werd 
het nieuwe brandpunt, met Jan van Kilsdonk 
S.J. en Huub Oosterhuis S.]. (uitgetreden in 
1969) als utopistische voor-gangers, terwijl 
onbereikbare dromen werden nagevolgd in 
de missionaire Bijlmerparochie; een project 
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dat al in de vormingsfase sneuvelde. Ligthart 
bleef intussen doorgang met het promoten van 
de 'zaak Roothaan', maar het was inmiddels 
al lang een achterhoedegevecht geworden. In 
de nabeschouwing, waar de theorievorming 
pas op gang komt, wordt deze 'destructie van 
heiligheid' aangeduid als een utopistische 
tegenbeweging, net zo onhaalbaar als het 
programma tisch modernisme van de katholieke 
leiding in de vroege jaren 1914 - 1940. De 
systeemutopie in zijn meest radicale vorm 
behelsde een ideologische programmering 
en het ontwikkelen van een "nieuwe mens" 
naar eigen inzicht. Het is hier dat de auteur 
ook verbanden legt met twintigste-eeuwse 
stro-mingen buiten de katholieke Kerk. Op het 
politi eke vlak ziet hij als me est extreme vorm 
van systeemutopieen het communisme en het 
nationaal-socialisme: de 'terreur van de wil'. 

Binnen de Nederlandse jezuietenprovincie, 
in het bijzonder op het Canisianum, kwam er 
vanaf de jaren 1940 een tegenbeweging op 
gang, die zich probeerde te ontworstelen aan 
alles wat met gezag te maken had. Malmberg, 
altijd met een dubbele agenda, was in 1960 
zelfs rector geworden van het studiehuis en 
belichaamde de vernieuwende geest. Deze 
veranderingen in de Nederlandse Provincie in 
de jaren 1950 - 1960 duidt Lindeijer als een 
utopistische (tegen)beweging, die zich afzette 
tegen de vorige genera tie, met als enige doel 
"voordurende verandering". De auteur ziet 
hierin grote overeenkomsten met de anti 
revolutionaire (studenten)revoltes uit de 
roerige jaren '60. Is het toeval dat de auteur het 
boek eindigt in 1968: het jaar dat symbool werd 
voor de radicaal en bevlogen maatschappij 
veranderingen? Beide richtingen (de systeem 
utopie en de utopistische beweging) waren tot 
mislukken gedoemd: de twintigste eeuw kan 
aldus gekenschetst worden als een utopistisch 
tijdperk. Wie de geschiedenis van de Neder 
landse Provincie een beetje kent, zal kunnen 
beamen dat de jezuieten jacques van Ginneken 
(1877 - 1945) en Felix Malmberg op ideologisch 
vlak miss chien weI ver van elkaar afstonden, 
maar in het najagen van utopistische dromen 
veel overeenkomsten vertoonden. 

Tot slot heb ik toch enige kritische kant 
tekeningen. Ten eerste, het is al vermeld, is 
de publicatie te lang. Vooral het middenstuk, 
met soms nietszeggende details, staat in geen 

verhouding tot de korte inleiding en conclusie. 
Het concept utopisme, dat Lindeijer ontleend 
aan de politieke studies van Roger Griffin, Ruth 
Eaton, Joachim Fest en Jonathan Glover, spant 
hij als een net over deze rumoerige peri ode 
in de geschiedenis van de jezuietenorde en 
de katholieke Kerk, wat een interessante en 
originele invalshoek oplevert. Maar soms 
geeft het ook iets kunstmatigs, alsof al 
het voorafgaande (582 pagina's!) tot deze 
conclusie moest leiden. In aile stromingen, 
gedachten, strubbelingen en strevingen 
worden kenmerken van de systeemutopie, het 
programma tisch modernisme, het utopisch 
initiatief of de utopische beweging gezien. 
Was de 'zaak Roothaan', waar pater Ligthart 
maar mee door bleef gaan, niet gewoon een 
particuliere obsessie? Losgezongen van de 
werkelijkheid? 

Kan de crisis binnen de Nederlandse 
jezuieten-provincie in de onderhavige periode 
weI op deze manier geduid worden; als actie 
reactie of golfbeweging, van een program 
matisch modernisme naar een utopistische 
beweging? Was er niet meer aan de hand? 
En waarom zoomt de auteur zo in op het 
Canisianum, terwijl het noviciaat, de filosofische 
opleiding, de retraitehuizen, en niet te vergeten, 
de jezuietencolleges, die in deze periode toch 
ook een ontwikkeling moeten hebben door 
gemaakt, nauwelijks aan bod? 

Lindeijer heeft onnoemelijk veel bronnen 
geraadpleegd, zo blijkt uit het notenapparaat. 
Maar bij sommige verwijzingen of citaten 
worden meerdere brieven in een voetnoot 
geplaatst, waardoor niet altijd duidelijk is 
waar hij wat precies vandaan heeft gehaald. 
Tot slot mag een begrippenindex in zo'n 
omvangrijk werk eigenlijk niet ontbreken. 
Maar deze "kroniek", die zich eigenlijk niet laat 
samenvatten, is absoluut een aanwinst in de 
geschiedschrijving van ordes en congregaties 
in die woelige twintigste eeuw. En Roothaan? 
Zijn zaak is gesneuveld op de treden van het 
altaar. 

(Joep van Gennip) 

Noten 

I De oorspronkelijke versie was in net Latijn, maar in hetzelfde 
jaar verscheen nog een vertaling onder de titel AfbeeJdinghe 
van d'eerste eeuwe der societeyt tesu (Antwerpen, 1640). 
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2 De orde was in 1773 opgeheven, maar werd in 1814 
hersteld door paus Pius VII. Roothaan werd de eerste 
algemeen overste van de 'nieuwe' Societe it. 

3 Hier op te vatten als het 'feesteigen van de soctetett van 
Jews', het vieren van de eigen ordesheiligen. 

4 Waarschijnlijk bedoelt de auteur hier met de harten (het 
gevoel) naar boven (op de heme I) gericht. Van boven moet 
de genade voor deze heiligverklaring komen. 

5 Iezuieten in opleiding. 
6 De historische sectie behandelt zaken van heiligen waarin 

geen ooggetuigen meer zijn. 
7 In 1967 werd de theologische opleiding in Maastricht 

gesloten, evenals de filosofische opleiding in Nijmegen. 
8 Voor de megalomane (bekerings)projecten van Van 

Ginneken zie. Mat jet Derks, Heilig moeten. saakaat 
katholiek en retto-tnodem in de jaren twintig en dertig 
(Hilversum, 2007). 

9 Modernism and Fascism. The sense oj a Beginning under 
Mussolini and Hitler (Hampshire/New York, 2007). 

lODe ideale stad. Utopia en de (niet) gebouwde omgeving 
(Antwerp en, 200 I). 

I I Die zersiOrte Traum. Vom Ende des utopischen Zeitalters 
(Berlin, 3e druk, 199 I). 

12 Humanity. A Moral History oj the 'TWentieth Century (New 
Haven/London, 2000). 

Heiligaom/ 
Sanctuary 
Sint Gerlach Piet Mertens (red.), 

Heiligdom / Sanctuary 
Sint Gerlach. Nijmegen 
[Uitgeverij Van tilt] 
2009 - 176 p. - ISBN 
978-94-6004-023-8 - 
€24,50. 

Het voonnalige klooster 
van st. Gerlach in het zuid-Limburgse 

Hout-hem wordt terdege beschreven. Er 
is veel aandacht voor de geschiedenis van 
de gebouwen, maar ook voor de kunst en 
de plaatselijke heiligencultus. Het huidige 
gebouw was oorspronkelijk opgezet als 
adellijk klooster. Na tussentijdse invullingen 
heeft het een drievoudige herbestemming 
gevonden: schatkamer, parochiekerk en hotel 
annex restaurant. Na een jarenlange restau 
ratie van de gebouwen (beeindigd in 2008) 
verscheen een tweetalig uitgegeven werk 
met per hoofdstuk veel uitvoerige informatie. 
Opnieuw - want de geschiedenis bleek roerig 
- mag dit complex een bijzonder reisdoel zijn. 
Oat geldt degenen die als bedevaartgangers of 
kerkelijke belangstellenden komen en voor de 
schatkamer en de kerk naar Houthem gaan. 
Maar vast ook hen die voor het hotel met 
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restaurant komen. Hoe dan ook, dit werk bevat 
toegankelijke informatie in een schitterende 
lay-out die 'licht glossy' is! 

De globaal acht eeuwen omvattende 
geschiedenis die beschreven wordt begint bij 
Gerlach (1120/1125 - 1165), die daar ter plekke 
woonde. Ais voormalig ridder koos hij voor een 
kluizenaarsbestaan in een holle eikenboom. 
Omdat hij velen trok door zijn prediking kwamen 
er al snel een echte kluis en een kerk. Reeds snel 
na zijn overlijden werd hij als heilige vereerd. 
En vanaf 1220 is er sprake van een genezende 
kracht van onder andere het zand dat men bij 
het graf van Sint Gerlach wegnam. Spoedig 
werd er een premonstratenzer klooster bij deze 
sacrale plek gesticht. Nadat er daadwerkelijk 
wonderen aan hem toegeschreven werden 
werd de kloosterkerk een bedevaartsoord. 
Deze historie wordt zorgvuldig beschreven, 

Op 6 september 1786 moest dit, inmiddels 
door Norbertinessen bewoonde klooster, 
worden ontruimd. De enclave Sint Gerlach, 
behorend tot het Oostenrijks grondgebied, werd 
geruild tegen bezittingen van de Republiek. 
Na leegstand, en even een militair hospitaal 
geweest te zijn, kreeg het complex nieuwe, 
bijna definitieve, functies: de kloosterkerk werd 
parochiekerk en de proosdij kwam in handen 
van particulieren en bleef dat tot 1979. 

Met name de tussenliggende tijd is bij 
zonder, waarbij kerk- en kunstgeschiedenis 
zich voor Nederland op een bijzondere wijze 
vermengden. Na onder meer diverse branden en 
minstensdrie voorgangers werd de huidige acht 
tiende-eeuwse Sint-Gerlachuskerk gebouwd. 

Allereerst werd op een elegante wijze 
geen dwingende geleding in het on twerp 
van de kerkruimte toegepast. ZO is er geen 
nadrukkelijk afgebakend priesterkoor terwijl 
dat deel van de kerk wei zo kon functioneren, 
terwijl tegelijkertijd de andere bedoeling van de 
kerk ook zijn plaats en ruimte vond. Namelijk 
de functie van een pelgrimskerk waarin men 
dus rondtrok rond de tombe en de relieken. 

Opmerkelijk voor Nederland zijn de unieke 
wand- en gewelfschilderingen in barokstijl 
(eveneens in 2008 gerestaureerd, zoals 
uitgebreide verslagen tonen). Deze fresco's uit 
1751 zijn van de hand van de schilder Johann 
Adam schopff (1707-1772) uit Regensburg. 
Zij illustreren Gerlachs leven (dat eveneens 
aandacht krijgt in dit werk). Het zijn dus niet 
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slechts herinneringen uit de zogenaamde 
Oostenrijkse periode van deze kerk, zij 
getuigen van een contrareformatorische barokl 
In de negentiende eeuw stortte een deel van 
het gewelf in en daarmee ging de scene van 
tenhemelopneming van Gerlach verloren. Op 
die plaats (de tombe van Sint Gerlach stond 
er to en toch niet meer onder, de eenheid in 
het totaal concept was daarmee verbroken) 
zien we nu nog dat het contrareformatorische 
concept nog eens versterkt werd doordat daar 
nu de hemelvaart van Maria is afgebeeld. 

Recentere herinrichtingen van de kerk 
hebben een en ander weer in een evenwicht 
terugbracht. Tevens werd in 2009 een rijke 
schatkamer opengesteld: naast een achttiende 
eeuwse relikwieenbuste van Sint Gerlach is er 
ook zeventiende-eeuws altaarzilver van de 
Norbertinessen te bewonderen. Maar de tunica 
van Sint Gerlach geldt toch als het topstuk. 

Alles bijeen is er veel aan pracht en 
ambacht! Dit boek gaat daar op een frisse 
maniermee om. Moderne restauratietechnieken 
gaan parallel op met hedendaags kritisch 
onderzoek op ieder terrein. Oat blijkt uit een 
tweetal voorbeelden: Ook nu nog kan men 
onder Gerlachs tombe, geneeskrachtig zand 
meenemen zoals men in vroeger eeuwen ook 
al deed. Dit om ondermeer land en dieren te 
beschermen. Hiervoor laat men nu zuiver (dus 
niet vervuilde grondl) mergelzand aanleveren. 
De wetenswaardigheden hiervan worden 
verhaald in het hoofdstuk over de cultus rond 
deze heilige. En bovendien: onderzoek lijkt de 
legende te bekrachtigen. De relikwieen van 
Sint Gerlach weerspiegelen wat van de heilige 
verteld wordt: zijn toegeschreven postuur 
en voedingspatroon werden door modern 
botonderzoek bevestigd. 

Afwisselende en goed afgeronde in 
valshoeken maken dit boek tot een zeer 
lezenswaardig werk met, zoals gezegd, 
uitvoerige informatie in ieder specialisme. 
Door de mooie toto's en illustraties met dito 
lay-out, aangevuld met onder meer een heldere 
chronologie heeft het grote zeggingskracht. 

(Martin L. van Wijngaarden) 

jurjen Vis, 
Gaudeamus. Het 
leven van Julius 
Rontgen (J 855- 
1932). Componist 
en musicus. 
Zwolle. 
Waanders, 2007. 
ISBN 978 90 400 
1870, 
€ 39,50. 

Ais het aan Abraha-mine des Amorie van 
der Hoeven (1870-1940) gelegen had, dan 
zou ze nooit in dit blad zijn genoemd; ze had 
namelijk niet veel op met kerk en geloof. Haar 
naam roept bij kerkhistorisch onderlegde 
lieden uiteraard wei direct herkenning op. 
En inderdaad, ze was een kleindochter van 
de befaamde remonstrantse theoloog en 
kanselredenaar Abraham des Amorie van der 
Hoeven (1798-1855) en diens gelijknamige 
zoon was een oom van haar. Niet vanwege 
haar afkomst, maar vanwege haar echtgenoot, 
de componist en musicus Julius Rontgen (1855- 
1932), figureert ze hier. 

Ook hij gaftrouwens de eerste zestigvan zijn 
levensjaren weinig aanleiding om opgemerkt 
te worden door historici van kerkelijke muziek, 
maar door de Eerste wereldoorlog veranderde 
dat. In 1915 konden Julius en Mien Rontgen 
niet langer op vakantie naar hun vaste stek 
in Denemarken en zo kwamen ze in het 
Noord-Hollandse Schoorl terecht, waar de 
componist de vrijzinnige hervormde predikant 
A.].P' Boeke leerde kennen. Io Boeke leidde de 
eerste alledagkerk van Nederland en al spoedig 
vroeg hij Rontgen om een muzikale bijdrage 
voor de liturgie. De componist begon met een 
driestemmige bewerking van Psalm 68. 

Julius Rontgen was in Leipzig geboren als 
de zoon van een Nederlandse vader. In 1878 
vestigde hij zich in Amsterdam, maar pas op 
30 december 1919 werd hij tot Nederlander 
genaturaliseerd. Rontgen was leraar aan de 
Muziekschool in Amsterdam en in 1884 was hij 
een van de oprichters van het Amsterdamsch 
Conservatorium. Van 1913 tot 1924 was hij 
directeur van die instelling. Rontgen was 
onder meer dirigent van het beroemde koor 
van Toonkunst. tot Willem Mengelberg 
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hem in 1898 het dirigeerstokje afhandig 
maakte. Tot die tijd stond hij ook wei voor 
het Concertgebouworkest. Rontgen was een 
veelzijdig uitvoerend musicus, die graag achter 
de vleugel ofhet orgel plaatsnam. Maar bovenal 
was hij een componist, die zodra hij het ene 
stuk afhad, onmiddellijk aan een volgend 
werk begon. De 24 symfonieen - ook al niets 
niks - vormen slechts een klein dee I van zijn 
immense oeuvre. 

Het oud-VNK-bestuurslid jurjen Vis (1958), 
die inmiddels een omvangrijk en gevarieerd 
historisch en kerkhistorisch oeuvre op zijn naam 
heeft staan, is ook musicus en musicoloog en 
aan de Universteit Utrecht promoveerde hij op 
een imposante, vuistdikke levensbeschrijving 
van de man die na zijn pensionering zijn 
nieuwgebouwde villa in Bilthoven 'Gaudeamus' 
-Iaten we ons verheugen - noemde. Zo no em de 
hij ook een van de twee pianotrios die hij rond 
die tijd schreef. Het andere kreeg het motto van 
het Geneefse Refomatiemomument mee: 'Post 
tenebras lux' - na de duisternis het licht. 

Julius Rontgen was in het overwegend 
lutherse Leipzig inderdaad gereformeerd 
gedoopt. De ironie was dat zijn vader Engelbert 
in het overwegend hervormde Deventer juist 
luthers was gedoopt, maar diens kinderen 
kregen de kerkelijke richting van hun moeder. 
De 'reforrnierte' gemeente waar Julius op 
zestienjarige leeftijd belijdenis deed, kende een 
vrijzinnige signatuur. In 1880 trouwde hij in de 
lutherse kerk van het Zweedse Landskrona met 
Amanda Maier (1853-1894). De twee kinderen 
uit dat huwelijk werden Iuthers gedoopt. De 
vijf kinderen uit het huwelijk met Mien van der 
Hoeven werden niet gedoopt. 

Een luthers theoloog was overigens 
Rontgens oudste vriend in Nederland: Abraham 
Dirk Loman (1823-1897), die van 1856 tot 
1893 hoogleraar was aan het Evangelisch 
Luthersch Seminarie te Amsterdam. Loman, 
vanaf 1874 blind, was een van de bekendste 
vertegenwoordigers van de radicale richting, 
die zelfs de historische existentie van Iezus 
in twijfel trok - een stroming die het in de 
twintigste eeuw tegen de wetenschappelijke 
historische kritiek heeft moe ten afleggen. 
Hij is bekender gebleven vanwege zijn 
musicologische verdiensten: de Lomanstraat in 
Amsterdam-Zuid loopt niet voor niets parallel 
aan de Valeriusstraat. Loman bezorgde onder 
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meer Valerius' Gedenckklanck en Twaalf 
Geuzenliedjes. Hij was het die de componist 
op de oude Nederlandse volksliederen attent 
maakte. 

Pas na zijn zestigste zou Rontgen zich dus 
uitgebreid met het kerkeliike lied bezig houden. 
Hij componeerde bijvoorbeeld diverse nieuwe 
liederen voor de Vervolgbundel (1920) van de 
Nederlandse Protestantenbond (NPB). Rontgens 
eigen religiositeit overschreed de grenzen van 
het specifiek christelijke. Hij stierfmet woorden 
van de Indiase mysticus Rabindranath Tagore 
op zijn lippen: "Ik heb de verborgen honing van 
den lotus geproefd, die zich ontplooit op den 
oceaan van licht, en dus ben ik gezegend - dit 
zij mijn afscheidswoord." 

jurjen Vis wijdt een van de zestien hoofd 
stukken van zijn biografie aan het thema 'Religie 
en levensbeschouwing'. Zijn boek is tevens 
een levendige schets van het Amsterdamse 
en Europese muziekleven in de ruime halve 
eeuw rond 1900. Rontgen was een epigoon 
van de grote Johannes Brahms (1833-1897), 
met wie hij ruim twintig jaar optrok, en hij 
was intens bevriend met Edvard Grieg (1843- 
1907), wiens biografie hij ook schreef. Grieg, 
een oorspronkelijker componist, worstelde 
ook meer met het geloof dan de gelijkmatige 
Rontgen; hij werd een unitarist met een 
nadrukkelijk geloof in de onsterfelijkheid van 
de ziel. 

Uiteraard komt religie ook wei in andere 
hoofdstukken om de hoek kijken. De Europese 
muziektraditie is immers doordrenkt van het 
christelijk geloof. Tegelijk laat het boek zien hoe 
de muziek een eigen, zelfstandige levenssfeer 
kan scheppen, die als vervanging voor kerk en 
godsdienst kan dienen. De muziek, dat is mijn 
religie, moet Rontgen eens gezegd hebben en 
zijn leven bevestigt dat. En het ging in dit geval 
om een harmonieuze godsdienst die de musicus 
volkomen verzoende met wereld en bestaan 
en tot steeds nieuwe scheppingen inspireerde. 
Maar juist daarom do en religiehistorici er goed 
aan een biografie als deze te lezen omdat het 
een wijde blik geeft op anderesectoren van het 
geestelijk leven en zo ook indirect het kerkelijk 
leven in perspectiefplaatst. 

(Jan Dirk Snei) 
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Hans Wortelboer, 
Het instituut Rooms 
Katholieke Kerk. 
Compleet overzicht. 
Delft, Eburon, 2008 
(ISBN 978-90-5972- 
237-8) 655 biz. - 
€ 32,50. 

Kijk, dat kom je 
tegenwoordig niet 
vaak meer tegen, 

maar in dit boek 
rangschikt Hans Wortelboer lutheranisme en 
calvinisme samen on-bekommerd onder de 
ketterijen. En dat in een boek dat vol gens de 
auteur 'zakelijk en objectief' is. Paradoxaal 
genoeg ligt juist in dat streven de verklaring. 
Wortelboerprobeert aile mogelijke aspecten van 
de katholieke kerk als instituut te beschrijven, 
maar beschrijft de rest van de wereld, voor 
zover die althans in het zicht komt, vanuit 
katholiek perspectief. 

De lijst met ketterijen is chronologisch 
gerangschikt. Lutheranisme en calvinisme 
worden voorafgegaan door het bajanisme en 
gevolgd door het trio tutiorisme, probabilisme 
en laxisme. Bajanisme? 'ruttortsme> Inderdaad, 
dat geeft aan wat voor een aardig boek dit 
is: je steekt nog eens wat op. Het bajanisme 
is genoemd naar de Leuvense hoogleraar 
Michael Bajus (1513-1589), wiens opvattingen 
over natuur, vrije wi! en genade, die kennelijk 
vooruitliepen op het latere jansenisme, in 1567 
door paus Pius V veroordeeld werden. Bajus 
onderwierp zich overigens na een aantal jaren 
aan het gezag van Rome. Hij was trouwens ook 
een fel tegenstander van de reformatie en het is 
daarom ietwat onduidelijk waarom Wortelboer 
zijn ketterij v66r die van de oudere Luther 
behandelt. 

Het tutiorisme staat daarentegen weer wat 
vroeg in de lijst, want pas in 1690 werd deze 
ethische gedragslijn door paus Alexander 
VIII veroordeeld en dat was ruim nadat de 
stellingen van jansenius in 1653 door een 
anathema getroffen werden. TUtiorisme wordt 
ook weI rigorisme genoemd: de stelling was 
dat in geval van morele twijfel de wet altijd 
verplichtend is voor het persoonlijke geweten 
en dat je bij twijfel aan die verplichting van 

de voorgenomen handeling dient af te zien. 
Ook uiterste ethische behoedzaamheid kon 
kennelijk een ketterij zijn. 

Er was overigens een verschil tussen 
lutheranisme en calvinisme, nuanceert Wortel 
boer. Luther opperde zijn opvattingen als 
lid van de kerk en wilde die reformeren. 
Daarmee was hij een echte ketter. Maar Calvijn 
ontvouwde zijn leer pas nadat hij de katholieke 
kerk achter zich had gelaten. Daarmee was hij 
dus nauwkeurig beschouwd geen ketter, maar 
een buitenkerkelijke dwaalleraar. Altijd goed 
om zoiets te weten. 

Wortelboers dichtbedrukte bladzijden 
bevatten veel handige Iijsten. Uitvoerig is 
het overzicht van aile pausen. dat ongeveer 
tweehonderd bladzijden bevat. Het hoofdstuk 
over bisschoppen bevat ook overzichten van 
de Nederlandse en Belgische bisschoppen 
sinds 1853 en 1830. En in het hoofdstuk over 
de heiligen kun je zo even opzoeken welke 
patroonheiligen er zijn. Wie in de trein stapt, 
mag op de aartsengel Rafael vertrouwen, maar 
wie de auto of scooter neemt, staat onder de 
bescherming van Francesca Romana, een 
Romeinse moeder uit de veertiende, vijftiende 
eeuw. 

Wortelboers boek bestaat uit 27 
hoofdstukken die ondergebracht zijn in vier 
delen: I. Stichting en uitbouw, II. Leer, III. Ambt 
en IV. Bestuur. De opzet van met name het 
eerste deel is wat onhelder: je zou toch zeggen 
dat het hoofdstuk over kerkvergaderingen ook 
onder bestuur had gepast en dat ketterijen en 
schisma's eerder bij de leer thuishoren. Maar 
eigenlijk maakt het niet zoveel uit, omdat het 
werk zich goed leent voor een kriskrasgebruik. 

Eigenaardig, maar heel typerend is het 
hoofdstuk over theologie en kerkelijke 
wetenschappen. De ontwikkeling van de 
theologie wordt in drie stapp en behandeld: 
1. patristiek, 2. scholastiek en 3. de nieuwe 
theologische stromingen die na de rweede 
Wereldoorlog opkwamen. Uiteraard waren de 
belangrijke scholastici grote persoonlijkheden 
en geleerden, maar het geeft ook aan hoezeer 
meer persoonlijke theologieen in de katholieke 
kerk in feite een nieuw fenomeen zijn. Het 
indiceert mete en hoezeer alles rond het 
instituut draaide. 

Op dit ogenblik zit daarin tegelijk de 
zwakte en de kracht van de katholieke kerk. 
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In onze maatschappij hechten weinig mensen 
nog aan de leer en de moraal van de kerk en 
het gezag accepteren ze niet, maar tegelijk 
hebben de oude rituelen nog wei een sterke 
aantrekkingskracht. Wei heel merkwaardig uit 
zich dat tegenwoordig in de eis van mensen 
om aan de communie deel te mogen nemen, 
ook al delen ze de leerstellingen en morele 
opvattingen van de kerk niet. Ook opvallend is 
hoe juist in het mediatijdperk de bisschoppelijke 
hierarchie beter publiciteit genereert dan een 
relatief democratische kerk als de PKN weet te 
bewerkstellingen. Wie Peter Verhoeff en Arjan 
Plaisier zijn, weten aileen insiders, terwijl 
iedereen Wim Eijk en Ad van Luyn kent. 

Ais we deze korte aankondigingjournalistiek 
mogen noemen, dan is dit stukje geschreven 
onder de bescherming van Maximilian Kolbe 
(1894-1941), de Pooise priester die in het 
concentratiekamp de plaats innam van een 
tot de dood gedoemd gezinshoofd. Kolbe die 
in Polen en Japan bladen leidde, werd in 1999 
uitgeroepen van de patroonheilige van de 
journalisten. 

(Jan Dirk Snel) 

Signalementen Marijke 
Tolsma, Martin L. Van 
Wijngaarden (red.), 
Prachtig Protestant 
Utrecht Zwolle [Museum 
Catharijneconvent / 
Waanders Uitgeverij] 
2008 - 122 p. -ISBN 978- 
90-400-8521-5 - € .. ,50. 

Door het beeldende 
verleden van de Beeldenstorm heeft 
eeuwenlang een beeld bestaan dat 
protestantisme en kunst zich slecht met elkaar 
verdragen. Waar het Woord centraal kwam te 
staan verdween het 'plaatje' achter de witkalk 
of erger. In dit boekwerkje wordt met behulp 
van 95 afbeeldingen - het getal is niet toevallig, 
want correspondeert met het aantal stellingen 
dat Luther aan de deur van de slotkapel in 
Wittenberg zou hebben aangeslagen (zou, want 
zie het artikel over Melanchthon in dit tijdschrift) 
- een verdienstelijke poging gedaan dit beeld bij 
te stell en. Dat er zoiets bestaat als een Stichting 
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Protestantse Kerkelijke Kunst (SPKK), die het 
initiatief tot de uitgave heeft genomen, geeft al 
aan dat het oude beeld van het kunstvijandige 
karakter van het protestantisme onjuist is of 
ten minste nuancering behoeft. Dat niettemin 
het Woord tot op de dag van vandaag in het 
midden is gebleven, laten redactie en auteurs 
zien door de gekozen categorisering van de 
kunstwerken: Het Woord, mensen van het 
Woord, huizen van het Woord en het zichtbare 
Woord. De getoonde kunstwerken liggen voor 
de hand: veel bijbels, predikantenportretten, 
tiengebodenborden, geschilderde kerk 
interieurs, avondmaalsstellen en orgels. Nogal 
wat afbeeldingen zijn al veelvuldig gebruikt in 
eerdere publicaties, waaruit valt afte leiden dat 
de keuze voor de samenstellers toch tamelijk 
beperkt was. Ook de modernere objecten uit 
het boek volgen dit pad. Daarmee is Prachtig 
Protestant in als zijn bescheidenheid toch min 
of meer te beschouwen als een canon voor de 
kerkelijke protestantse kunst. Veel meer is er 
niet van. 

(Paul Abels) 

H.A. van Dolder-de 

des Heeren '. Dominee 
Hette Genii Abma 
(1917-1992): predikant 
en partementatier. Met 
bijdragen van dr. ir. f. 
van der Graef en mr. G. 
Holdijk. Ede: [Uitgeverij 
Frits Hardeman] 2006 
- 335 p. - ISBN 978-90- 
7643-044-7 - € 32,90. 

De hervormde predikant Hette Gerrit Abma 
werd in Friesland geboren. Hij was lid van de 
Gereformeerde Bond. Zijn schoonvader was 
de predikant H.A. Leenmans. Abma diende 
diverse gemeenten maar dankt zijn reputatie 
niet aan zijn kerkelijke doch aan zijn politi eke 
activiteiten. 

In 1956 werd hi], op dat moment politiek 
niet bijster geinteresseerd, door dominee 
Zandt het hoofdbestuur van de Staatkundig 
Gereformeerde Partf (SGP) binnengehaald. Na 
het overlijden van Zandt werd hij in 1961 tot 
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Altijd al een kerkhistorisch boek gratis willen ontvangen? 
De redactie krijgt diverse kerkhistorische publica ties binnen van uitgeverijen met het 
verzoek tot recenseren. Ais er interesse onder de leden bestaat om ook eens een recensie 
of signalement te schrijven, dan kan men zich wenden tot ondergetekende voor het 
aanvragen van een publicatie. Ik zal deze dan opvragen bij de uitgeverij en doorsturen 
naar uw adres. Het is wei de bedoeling dat als u een boek aanvraagt deze ook, binnen 
afzienbare tijd, gerecenseerd wordt. De recensie, of in verkorte vorm een signalement, 
kunt u naar onderstaand mailadres sturen. 

partijvoorzitter gekozen, en in datzelfde jaar 
gekozen tot lid van de TWeede Kamer. TWintig 
jaren bezette hij zijn zetel. Van 1981 tot 1986 
was hij lid van de Eerste Kamer. Ook op lokaal 
niveau was hij voor de SGP actief en in het 
partijorgaan De Banier heeft hij vaak en veel 
geschreven. 

Abma, die in 1961 de emeritaatsrechten 
verkreeg, bleef zich al die jaren dominee 
voelen. Hij ging elke zondag tenminste eenmaal 
en liefst twee keer voor. Het was geheel in lijn 
met de SGP-traditie dat dominee Abma haar 
fractievoorzitter was: hij was voorgegaan door 
Kersten en Zandt, terwijl de oudgereformeerde 
predikant Mieras ook enige tijd lid van het 
parlement was geweest. 

Maar Abma was anders dan Kersten en 
Zandt. Zijn formuleringen waren veel minder 
traditioneel dan die van zijn voorgangers. 
Daardoor ontstond in de jaren zestig en 
zeventig roering binnen de partij. Abma 
schreef in zijn dagboek dat de meeste partijen 
een revolutionaire linkerflank hebben, maar 
dat de SGP een revolutionaire rechterflank 
had. Hij bleef evenwel overeind en diende 
zijn tegenstanders waardig van repliek - 
waardigheid die zijn tegenstanders niet op 
konden brengen. 

)oep van Gennip 
(j. vangennip@rs.ru.nl) 

Mevrouw H.A. van Dolder-de Wit heeft over 
dominee Abma een levensschets samengesteld, 
waarbij ze hoofdzakelijk geput heeft uit de 
artikelen, de correspondentie en het dagboek 
van Abma. Oat geeft een interessant maar 
tegelijk eenzijdig beeld van de hoofdpersoon: 
aUes wordt vanuit diens perspectief be 
schreven. Ook wordt de lezer soms in het 
ongewisse gelaten over cruciale kwesties: 
zo bewerkte Abma 'een verandering in het 
geestelijk klimaat' van de SGP, maar er wordt 
niet uitgelegd welke verandering dat precies 
geweest is. De bijdragen van Van der Graaf en 
Holdijk over respectievelijk Abma's theologie 
en politiek staan tezeer los van de levensschets 
om het integrale beeld te verscherpen. 

Het lijkt erop dat Hette Gerrit Abma, 
hervormd, Fries en opgegroeid buiten verzuild 
verband, nooit goed heeft kunnen aarden 
in het grootste deel van het SGP-electoraat: 
afgescheiden, Zeeuws-Veluws en sterk ver 
zuild. Wat hem aan de partij bond, was het 
theocratische gedachtegoed, door Abma echter 
ontraditioneel geformuleerd. Het waardevolle 
boek van mevrouw Van Dolder-de Wit vraagt 
om meer. 

(John Exaito) 
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• Bijbeldruk methodes en Bijbeldnlkkers 
• Statenbijbels 
• Lutherse, Doopsaezinde, {oud}Katholieke en vrijzinnJAe Bij 
• Prent Bijbels met houtsnedes, staal/koperaravures, etsen, 
steendrukken en kleurlitho's 

• Bijbels met historische landkaarlen van beroe:mde kaartenmakers 
• Bijbels met sloten van messing, koper, zilveren 80udbeslag 
• Kinderbijhels 


