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Enny de Bruijn

De laurierboom van Revius
Aan de Stromarkt in
Deventer, op nummer 8, staat een van
de meest imposante
huizen van de stad: het
Badenhuis. De statige,
neoclassicistische
gevellijkt niet erg oud:
die is aan het begin
van de twintigste eeuw
voor het oorspronkelijke pand gezet.

Jacobus Revius

TNK jaargang 13 (2010)

Maar achter de gevel begint het verleden, met krakende trappen, rijkbeschilderde plafonds en voorname schouwen. Dit is
het huis waar tussen 1618 en 1642 de predikant en dichter Jacob Revius woonde. De inrichting is van net na zijn tijd. Aileen
de eeuwenoude kelders moet hij ongeveer zo gezien hebben,
toen hij hier in eigen persoon rondliep.
Aan dat huis met zijn grote tuin moet ik den ken als ik Revius' gedicht Laurus rediviva lees - een technisch hoogstandje
in het Grieks, Latijn, Frans en Nederlands, geschreven ter gelegenheid van de benoeming van Henricus Reneri aan het Deventer Athenaeum. De Nederlandse versie begint zo:

o Lauwer, die my meest van alles con't vermaken
Oat in mijn hofken is te ruycken off te smaken,
My dunckt (daerom ghy oock mijn oge bet behaecht)
Oat ghy van onse school het beeltenisse draecht.
Oat wekt de indruk van een klassiek georienteerd gelegenheidsgedicht, vol verplichte lauwertakken, eeuwige roem en
bloeiende wetenschappen.
De bezongene, Henricus Reneri, gunt ons bij dit
gedicht echter een blik achter de schermen in de
werkplaats van de dichter. En wat blijkt? De takken van de laurierboom die het vers dragen zijn niet
slechts dichterlijke beeldspraak. ze hebben weI degelijk een concrete basis in de werkelijkheid. In's
dichters tuin achter de pastorie in Deventer blijkt een
reele laurierboom te staan, een vierarmige boom die
doodgevroren lijkt na een koude winter, maar onverwacht weer begint uit te lopen. Oat gebeuren, dat
zich onder zijn ogen voltrekt, biedt diepe troost aan
Revius' symbolisch ingestelde gemoed: wat dood
lijkt komt tot leven, zelfs als wij het allerminst verwachten.
Voor zichzelf legt de dichter daarbij, als we Reneri in zijn brief aan David Ie Leu de Wilhem (10120
december 1631) gel oven mogen, een verband met
de opleving van zijn trieste stemming. Datzelfde jaar
immers werd hij getroffen door een ramp: bij het instorten van een schoorsteen in het huis raakten hijzelf zijn vrouw en hun dochtertje begraven onder de
puinhopen. Zijn vrouw raakte zwaar gewond maar
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herstelde. Het kindje echter -waarschijnlijk niet
ouder dan twee jaar- kwam om het leven. Geen
wonder dat Revius in een trieste stemming verkeert, die rnaanden later pas opleeft door wat
hij ziet in zijn tuin.
In het gedicht waartoe de herleefde laurier
hem inspireert, verbergt hij die persoonlijke
emotie evenwel achter een universeler gevoel
van hoop, hoop voor het Deventer Athenaeum dat weliswaar treurde om het verlies van
Scanderus, maar met de komst van Reneri herleeft en mogelijk in de toekomst tot 'een bos
van Lauweren' zal worden. De treurigheid en
vreugde van de dichter, de zichtbare boom in
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zijn tuin, de groei van de school en de bloei
van de wetenschap, de liefde tot Deventer en
uiteindelijk de christelijke hoop op een betere
toekomst smelten samen in een vers vol symboliek.
Het is niet Revius' beste, meest ontroerende
of persoonlijke gedicht. Maar voor wie de achtergrond kent, wordt hier zichtbaar hoe het
'graan des levens' wordt omgestookt tot 'jenever der poezie'. Zo bezien kan zelfs een gelegenheidsgedicht, geperst in het keurslijf van de
literaire conventie, een uitstekende historische
bron zijn: meer dan welk feitenrelaas geeft het
inzicht in de geloofsbeleving van de dichter.
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Fundamentalisme als
theologiehistorische categorie
In de publieke opinie
is veel aandacht voor
fundamentalistische
moslims. Vaak wordt
geclaimd dat moslimfundamentalisten nog
'niet door de Verlichting
heen zijn gegaan' 1 .De
oorzaak zou zijn, dat zij
komen uit gebieden die
buiten de invloedssfeer
van de Verlichting zijn
gebleven.

TNK jaargang 13 (2010)

De term 'fundamentalisme' valt ook regelmatig in verband met
christenen, bijvoorbeeld wanneer reformatorische christenen
geen praktiserende homo's als leraar willen, wanneer de SGP
geen vrouwen op zijn kieslijsten wi! en wanneer christen en de
evolutietheorie afwijzen. In al deze gevallen heeft de term een
negatieve lading.
Oorspronkelijk was 'fundamentalisme' juist een geuzennaam.
Vanaf de vroege twintigste eeuw noemde een groep conservatieve Amerikaanse christenen zich trots 'fundamentalisten'.'
Deze christenen zijn wei afkomstig uit de invloedssfeer van de
verlichting. Kan men van hen ook zeggen dat zij niet door de
Verlichting zijn heengegaan>
Wie meer wi! weten en zich daarbij wendt tot de in
Nederland gangbare handboeken kerk- en religiegeschiedenis,
wordt teleurgesteld. Nederlatidse religiegeschiedenis (2005) van
loris van Eijnatten en Fred van Lieburg noemt fundamentalisme
eenmaal: 'Ook evangelischen of 'evangelicalen' vonden in
letterlijke bijbelinterpretaties - in de pers en de volksmond
werden die "fundamentalistisch" genoemd - [ ... J een vaste
norm voor het leven' (358). In het Handboek Nederlandse
kerkgeschiedenis (2006) onder redactie van Herman Selderhuis
vindt men het woord 'fundamentalisme: helemaal niet.'
Kerkhistorici, theologiehistorici en religiehistorici zijn kennelijk
niet zo snel geneigd, het begrip 'fundamentalisme' te gebruiken.
Ik zie hiervoor drie redenen:
'Fundamentalisme' wordt tegenwoordig meestal niet als
zelfbeschrijving gehanteerd, maar ter karakterisering van
anderen.
De term wordt niet als neutraal en descriptief ervaren, maar
als pejoratief en evaluatief.
Er zijn geen heldere criteria voor de toepassing van de
term.
Dit maakt het riskant om de term te hanteren. Vandaar de
'oplossing: van Van Eijnatten en Van Lieburg, die de term in
een citaat gebruiken, en daarmee geen verantwoordelijkheid
nemen voor de toepassing.
In deze bijdrage concentreer ik mij op de verhouding tussen
fundamentalisme enerzijds en moderniteit en Verlichting
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the Church is on the Fundamentalist side."
De gedachte dat het fundamentalisme de aloude
orthodoxie vertegenwoordigt treft men ook
buiten fundamentalistische kring, zelfs tot in de
oxford English Dictionary, die 'fundamentalism'
omschrijft als 'a religious movement which
became active among various protestant bodies
in the United States after the war of 1914-1918,
based on strict adherence to traditional orthodox
tenets (e.g. the literal inerrancy of Scripture) held
to be fundamental to the Christian faith' 6

Onfeilbaarheid als oorspronkelijk
standpunt?

Rene Descartes ( 1596-1650)

anderzijds. Tevens zal ik laten zien dat
vanuit de verhouding tussen moderniteit en
fundamentalisme criteria zijn te geven voor een
descriptief, niet pejoratief, gebruik van deze
term. Ikhoop deze term ZO ook beter hanteerbaar
te maken voor kerk- en religiehistorici. De term
'fundamentalisme' hoort niet slechts 'in de pers
en de volksmond' thuis, maar juist ook in een
historische discussie.

Het zelfbeeld van het christelijk
fundamentalisme
Fundamentalisten
zien zichzelf graag als
hoeders van de onveranderlijke waarheid. De
term 'fundamentalisme: mag dan uit de vroege
twintigste eeuw dateren, de zaak is ouder.
zo ziet J.I. Packer fundamentalisme als 'the
oldest version of Christianity; theologically
regarded, it is just apostolic Christianity
itself' 4 Harold Lindsell citeert de liberale
nieuwtestamenticus
Kirsop Lake om deze
opvatting te ondersteunen:
Fundamentalism [ . . J is the [ ... J survival of a
theology which was once universally held by
all Christians. [ ... J The Fundamentalist may
be wrong. I think that he is. But it is we who
have departed from the tradition, not he
[ ... J. The Bible and the corpus theologicum of
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Oat de oorspronkelijke Ie zing van de Schrift een
letterlijke was, spreekt niet vanzelf. In de vroege
kerk was niet de letterlijke maar de allegorische
exegese dominant. Schijnbare inconsequenties
in de tekst werden gezien als verwijzingen
naar een diepere, allegorische betekenis. In de
middeleeuwen sprak men van een viervoudige
schriftzin.
Naast de letterlijke
betekenis
onderscheidde men opnieuw de allegorische
betekenis (de verborgen leerstellige betekenis
van de tekst), een tropologische (morele)
betekenis, en een anagogische (eschatologische)
betekenis.' Pas met de Reformatie kwam de
sensus literalis sive historicus van de tekst in
het middelpunt van de belangstelling te staan.s
Verwijzend naar allegorische interpretaties van
de Schrift stelde Maarten Luther: 'Nuhn hab
ichs faren lassen, und dilb ist mein letzte und
beste Kunst: Tradere Scripturam simplici sensu;
denn literalis sensus, der thuts, da ist leben,
trost, krafft, lehr und kunst inen. Das ander ist
narren werck.'?
Zelfs in de Reformatie werd de Schrift
echter niet gezien als onfeilbaar in de zin
waarin hedendaagse fundamentalisten haar
voor foutloos houden. Luther en Calvijn claim en
weliswaar dat de Bijbel onfeilbaar is, maar geven
zonder omwegen toe dat de Bijbel niet helemaal
nauwkeurig is op het gebied van wetenschap en
geschiedenis. De getallen zijn volgens Luther
bijvoorbeeld vaak onnauwkeurig: 'Wenn man
liset, es sein offt grose sum men erschlagen,
als 80 000 etc., so glaub ich, das ir offt kaum
1000 erschlagen sein."? En Calvijn geeft toe dat
Mozes in Genesis ten onrechte suggereert dat
Saturnus niet groter is dan de maan, II terwijl
Matteus een komeet met een ster verwarde.
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Toch is de bijbelschrijvers niets te verwijten,
omdat zij zich richtten naar de waarneming van
de gewone man.v
De reformatoren hadden weliswaar een
zeer hoge dunk van de Schrift (Luther: 'Die
heilige Schrift ist das hoheste und beste Buch
Gottes, voll Trostes in aller Anfechtung:"). maar
zij onderscheidden tussen de heilsboodschap
van de Schrift als geheel, die onfeilbaar is,
en afzonderlijke teksten die handelen over
wijsgerige, technische of wetenschappelijke
kwesties. Die laatste kunnen foutjes bevatten.'!
Het 'foutloos van kaft tot kaft' treffen wij nog
niet bij de reformatoren. De vraag is: waar
komt het dan weI vandaan? Wanneer heeft
het zijn intree gedaan> Wat heeft ertoe geleid
dat dit fundamentalisme zo op de voorgrond
is gekomen in de twintigste eeuw? Waardoor
is de veel meer ontspannen houding van
Calvijn en Luther in delen van het hedendaags
protestantisme
verdwenen?
Mijn these is
dat deze verschuiving een gevolg is van
verschuivende opvattingen over kennis en
auto rite it.
In de middeleeuwen berustte auto rite it
op auctotitates. Auctoritates waren personen
of teksten die beschouwd werden als
betrouwbaar." De hoogste politieke auctoritas
was de keizer en de autoriteit bij uitstek was de
paus. De tekst met de meeste autoriteit was de
Bijbel, maarookhet werk van een Aristoteles kon
als autoriteit fungeren. Gezaghebbende teksten
werden verzameld in jlorilegia en systematisch
georganiseerd in verzamelingen Sen ten tiae zoals
die van Petrus Lombardus. Vanaf de twaalfde
eeuw werd steeds duidelijker dat auaoritates
interpretatie nodig hadden door middel van
de methode van quaestio en expositio.» Zelfs
een oppervlakkige lezing van de Summa
Theologiae van Thomas van Aquino toont dat
autoriteiten soms van mening verschillen en
elkaar tegenspreken. Geleerden konden ze
vergelijken en bevragen en discussieren over
de waarde van hun argumenten. Zij konden ze
ook creatief interpreteren, waarbij zij geenszins
gebonden waren aan de auteursintentie. Dit
alles ondermijnde de autoriteit van deze teksten
niet."

Verlichting en onfeilbaarheid
In de moderne tijd wordt kennis niet langer

TNK jaargang 13 (2010)

ontleend aan traditionele
ouctoritates.v Ik
schets de verschuiving in mentaliteit - en in de
onderliggende kentheorie - aan de hand van
enkele kernfiguren. Zoals in het conflict tussen
Galilei (1564-1642)
en de Rooms-Katholieke
Kerk bleek, achtte Galilei voor de kennis
van natuurlijke verschijnselen
zintuiglijke
waarneming hoger dan de Bijbel. Hij schrijft
hierover:
In de bespreking
van natuurkundige
problemen moeten wij niet uitgaan van de
auto rite it van Schriftpassages, maar van
zintuiglijke ervaring en van overtuigende
bewijzen: want de Heilige Schrift en de
natuur komen be ide voort uit Gods Woord,
het eerste als een dictaat van de Heilige
Geest en het tweede als een zorgvuldige
uitvoerder van Gods geboden. Voor de
Schrift is het [ ... J noodzakelijk om vee I
dingen te zeggen die letterlijk genomen
lijken te verschillen van de absolute
waarheid, om zich zo aan te passen aan
het begripsvermogen van eenieder. De
natuur is daarentegen onvermurwbaar en
veranderlijk en overschrijdt nooit de wetten
die aan haar opgelegd zijn."
Met zijn opvatting dat de wetenschap bij het
begrijpen van fysische problemen prioriteit moet
hebben boven het geloof, staat Galilei duidelijk
in de traditie van Calvijn." De klemtoon ligt
echter anders. Calvijn gaat het om de bijbelse
boodschap, Galilei om het goed recht van
wetenschappelijk onderzoek.
De paradigmawisseling die bij Galilei in
de lucht hing wordt bezegeld door Descartes
(1596-1650).
Descartes deelt met Galilei de
opvatting dat de traditionele autoriteiten niet
voUedig betrouwbaar zijn. Hij beoogt echter een
veel radicaler herschikking van onze kennis.
Hiervoor gebruikt hij de metafoor van een stad.
Niemand gooit een hele stad plat om hem te
herbouwen op nieuwe fundamenten. Het zou
weI eens kunnen, aldus Descartes, dat wij dat
met de stad die gevormd wordt door onze kennis
weI moeten doen." Welk fundament is echter
volkomen betrouwbaar> In zijn Meditaties (1641)
betoogt hij dat we zelfs onze zintuigen niet
volledig kunnen vertrouwen. Elke zintuiglijke
indruk kan in principe een zinsbegoocheling
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zijn. Elk oordeel over de wereld buiten ons laat
ruimte voor twijfel. Aan een ding kan ik echter
niet twijfelen: ik denk. De reden is dat wanneer
ik twijfel of ik werkelijk denk, ik twijfel - en
twijfelen is zelf een vorm van denken. Maar
wanneer ik denk, moet ik ook bestaan: wie niet
bestaat kan ook niet denken. cogito ergo sum.
Nadat Descartes zo in de tweede meditatie zijn
eigen bestaan bewezen heeft, gebruikt hij dit
als grondslag voor verdere kennis: in de derde
meditatie leidt hij bijvoorbeeld het bestaan
van God af. Kortom, bij Descartes nemen
ontwijfelbare fundamenten de plaats in van
traditionele auctoritates.
In de Verlichting wordt de verwerping
van tradition eel gezag een centraal principe.
Dit is duidelijk te zien in Immanuel Kant's

Beantwortung der Frage: 'Was ist Aujk1arung?'
(1784). Voor Kant is Sapere aude! - heb de moed
je eigen verstand te gebruiken - het motto van
de Verlichting. Vertrouw niet op leiding van
buitenaf. van geestelijken of van de traditie.
Aileen door zelf te denken, door te vertrouwen
op je eigen verstand kun je 'een zekere koers'
volgen.
Met Descartes en Kant betreden wij het
tijdperk van wat tegenwoordigfimderingsdenken
wordt genoemd. Ik zal het funderingsdenken
nu
kort
beschrijven.
Funderingsdenken
onderscheidt twee so orten proposities:
(I) Proposities die onderbouwing nodig hebben
om hun waarheid vast te stellen.
(2) Proposities die geen verdere onderbouwing
behoeven (basisproposities).
Het zou niet goed zijn, stellig te gel oven in
uitspraken waarvan de waarheid onzeker is.
Stellig geloof moe ten we slechts hechten aan
basisproposities
of proposities die daarvan
geldig zijn afgeleid. Wij hebben dus criteria
nodig om vast te stell en of een propositie
een basispropositie is of niet: criteria zoals
de ontwijfelbaarheid
van Descartes.
De
geschiedenis
van de kennistheorie
na
Descartes kan grotendeels gezien worden als
een serie pogingen om de juiste criteria voor
basisproposities vast te stellen. Hoewel men
het over deze criteria nooit eens is geworden,
is men het er wei over eens dat traditie niet als
argument mag gelden. We moeten zelf denken!
Ook voor religieuze proposities geldt dat wij ze
pas stellig mogen geloven als we hun waarheid
hebben vastgesteld op gronden die algemeen
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toegankelijk zijn.
Zo geeft het funderingsdenken ook een
nieuwe urgentie aan rationele argumentatie
voor het bestaan van God en de waarheid
van religie. In de middeleeuwen waren er wei
Godsbewijzen, maar ze waren voor de gelovige
van ondergeschikt belang. Thomas van Aquino
wijdde er in de hele Summa Theologiae maar
een artikel aan. Wanneer men echter niet
langer geacht wordt op gezag te geloven,
heeft men andere gronden nodig. Traditionele
Godsbewijzen nemen dan weer in belang
toe. Toch brengt het funderingsdenken het
christendom hiermee in een lastige positie.
Geen enkel Godsbewijs is immers ooit algemeen
geaccepteerd geweest. Anselmus' ontologische
argument bijvoorbeeld werd verworpen door
latere denkers zoals Thomas van Aquino.
Thomas' vijf wegen werden op hun beurt ook
weer bekritiseerd.
Wanneer Godsbewijzen
moeten gaan fungeren als grondslagen voor
het christelijk geloof, gaat dit gebrek aan
overeenstemming opspelen.
Met het gezag van de Schrift gaat het al
niet anders. Zoals men het bestaan van God
probeert af te leiden uit proposities die met
zekerheid vaststaan, zo probeert men ook
het gezag van de Schrift te onderbouwen. De
kleine wetenschappelijke onjuistheden die voor
Luther en Calvijn nog niet zon punt waren,
worden nu obstakels. Alles wat wijst op het
menselijk karakter van de Schrift wordt een
barriere. Tegelijkertijd doet met het humanisme
een historisch bewustzijn zijn intrede, dat
de aandacht voor deze menselijke gestalte
versterkt. De historisch-kritische exegese is
het resultaat.« Terwijl zowel het algemene
culturele klimaat met zijn funderingsdenken
als het theologisch klimaat met zijn nieuwe
focus op de sensus literalis druk uitoefenen op
de theologie om te laten zien dat de Schrift
zijn gezag verdient, omdat zij louter letterlijke
waarheden bevat, ondermijnt het historischkritisch onderzoek deze conclusie juist.
Francesco Turretini (1623-1687) en de
gereformeerde scholastici van de zeventiende
eeuw introduceren nu een nieuwe benadering
van het gezag van de Schrift, waarbij dit niet
langer van externe fundamenten afhankelijk is
en de Schrift zelf de laatste grond wordt. Deze
scholastici verwerpen de accommodatieleer
en claimen dat de Bijbel in aile opzichten
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volstrekt waar en betrouwbaar is.23 Dit is geen
terugkeer naar het middeleeuwse idee dat de
Bijbel betrouwbaar is omdat hij de belangrijkste
auto rite it is. Het is omgekeerd: de Bijbel heeft
auto rite it omdat hij betrouwbaar is.24 ZO wordt
de autoriteit van de Bijbel afhankelijk van zijn
inhoud: het is omdat alles wat in de Bijbel
staat waar is dat de Bijbel autoriteit heeft.
Deze verdedigers van de onfeilbaarheid van de
Schrift zijn cartesiaanse funderingsdenkers die
de schrift zien als een ontwijfelbaar fundament
voor al ons denken.
De moderne nadruk op onfeilbaarheid
die we in Europa voor het eerst vinden in de
gereformeerde scholastiek, zou zich in de
achttiende en negentiende eeuw verspreiden
naar de Verenigde Staten. Archibald Alexander
(1 772 -1851)
en zijn leerling Charles Hodge
(1797 -1878)
bewonderden
TUrretini zeer.
Voor Hodge is de Bijbel wat de natuur voor de
natuurwetenschapperis:
een verzamelingfeiten.
Die vormen het fundament van een inductieve
wetenschap: de theologie." Wanneer men deze
weg eenmaal is ingeslagen, is de druk groot
om de onfeilbaarheid van de Schrift in steeds
sterkere bewoordingen uit te drukken. Wie zijn
theologie bouwt op de onfeilbare proposities
van de Schrift, kan er maar beter voor zorgen
dat ze inderdaad onfeilbaar
zijn. Anders
wankelt het hele gebouw. Hodge zelf had er,
ondanks zijn uitgesproken opvattingen over de
onfeilbaarheid van de Schrift, geen problemen
mee om toe te geven dat de Bijbel kleine foutjes
bevatte op het gebied van geschiedenis en
wetenschap. In een beroemde passage zegt
Hodges:
The errors in matters of fact [ ... J bear no
proportion to the whole. No sane man
would deny that the Parthenon was
built of marble, even ifhere and there a
speck of sandstone should be detected
in its structure. Not less unreasonable
is it to deny the inspiration of such a
book as the Bible, because one sacred
writer says that on a given occasion
twenty-four thousand, and another
says that twenty-three
thousand,
men were slain. [ ... J Admitting that
the Scriptures do contain, in a few
instances, discrepancies which [ ... J
we are unable satisfactorily to explain,
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they furnish no rational ground for
denying their infallibility.>
Het logische probleem met deze positie is het
volgende. De scheidslijn tussen claims die
slechts wetenschappelijk en historisch zijn en
claims die ook een wezenlijk dee I uitmaken
van de heilsgeschiedenis is flinterdun. Stamt de
mensheid afvan een man, Adam? Op het eerste
gezicht is dat een historische kwestie. Maar
hoe zit het dan met de bewering van Paulus
dat zoals de zonde in de wereld kwam door
een man (Adam), ook de verlossing door een
man (Christus, de nieuwe Adam) in de wereld
kwam? Wanneer Adam niet de voorvader van
allen is, vervalt Paulus' bewering over Christus
dan ook? Het standpunt dat de Bijbel aileen
kleine foutjes bevat kan een hell end vlak zijn
dat uiteindelijk ook meer centrale beweringen
in de Bijbel ondergraaft. Wanneer men zich
hiervan bewust wordt, wordt de drang naar
omvattende
onfeilbaarheid heel sterk. Zo
kwam het dat een paar decennia na Charles
Hodges zijn zoon A.A. Hodges en B.B. Warfield
stelden: 'A proved error in Scripture contradicts
not only our doctrine, but the Scripture claims
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and, therefore, its inspiration in making those
claims.?'
In het kielzog van wat in de negentiende
eeuw binnen de familie Hodge gebeurde, zijn
fundamentalistische geleerden in de loop van
de twintigste eeuw steeds verder opgeschoven
naar het standpunt dat de Bijbel geen enkele
fout bevat; hij is foutloos van kaft tot kaft.
Aangezien de term infallibility (onfeilbaarheid)
vaak gebruikt werd door degenen die kleine
fouten erkenden, werd een nieuwe term
geintroduceerd:
inerrancy
(foutloosheid).
Strikt genomen heeft inerrancy een zwakkere
betekenis dan infallibility. Waar de laatste term
aangeeft dat een geschrift niet kan dwalen, geeft
de eerste slechts aan dat een geschrift feitelijk
niet dwaalt. Toch heeft de zwakkere term in de
theologische discussie de sterkere betekenis
gekregen en is als een sjibbolet gaan fungeren.
'One who affirms merely the "infallability" of
the Bible, without using the word "inerrant,"
shows by this choice of words that he does not
believe that the Bible is Inerrant.'>
Zoals zoveel ogenschijnlijk lang gevestigde
tradities, is derhalve ook de traditie dat 'for two
thousand years the Christian church has agreed
that the Bible is [ ... J infallible or inerrant?" een
invented tradition en nog een recente ook. Zij
ontstond in reactie op 'modern philosophy's
demand for an indubitable foundation'> en is
in dit opzicht net zo modern en eigentijds als
haar liberale tegenhanger.

autoriteiten niet als fundament konden gelden,
af. Voor de Schrift, het onfeilbare Woord van
God, moest een uitzondering worden gemaakt.
Oat kon wei als fundament gelden.
Oit antwoord op de eerste vraag stelt ons
vervolgens in staat am ook de tweede vraag
te beantwoorden. Fundamentalisten zijn door
en door modern: het zijn funderingsdenkers
die het Verlichtingsaxioma
accepteren dat
het gebouw van onze kennis op betrouwbare
fundamenten
moet worden opgetrokken.
Zij roeien tegen de hoofdstroom van de
moderniteit in met hun aanname dat de
Schrift als Gods onfeilbaar
(infallible) of
foutloos (in ettati t) Woord zo'n fundament
kan zijn. Tach is deze positie niet premodern.
Zij is zelf onder invloed van de moderniteit
ontstaan. Wij kunnen fundamentalisten dus
definieren als moderne funderingsdenkers die
religieuze uitgangspunten als basisproposities
of fundamentele kennis accepteren. Ik hoop,
dat een dergelijke omschrijving de term
'fundamentalisme: voor de kerk-, theologie- en
religiegeschiedenis beter te hanteren maakt."
Prof dr. Marcel Sarot (1961) is hoogleraar
'Theologie
als
wetenschapsgebied:
haar
geschiedenis, context en relevantie' en hoofd
van het Departement Godgeleerdheid aan de
Universiteit Utrecht. Hi} publiceerde onder meer
OeGoddeloosheidvandewetenschap:Theologie,
geloof en het gangbare wetenschapsideaal
(2006).

Conclusies
Hierboven stelde ik twee vragen: die naar de
verhouding tussen fundamentalisme enerzijds
en moderniteit en Verlichting anderzijds, en die
naar criteria voor een descriptief, niet pejoratief,
gebruik van de term 'fundamentalisme'.
In
antwoord op de eerste vraag heb ik laten zien
dat fundamentalisme
niet het vasthouden
aan een traditionele positie is, maar een
reactie op het funderingsdenken dat opkomt
in de moderniteit en tot volle bloei komt in
de verlichting. Volgens dit funderingsdenken
mogen wij pas kennisaanspraken
doen
wanneer wij ontwijfelbare gronden hebben.
Teen het lastig bleek om op dergelijke gronden
voor het gezag van de schrift te pleiten, kozen
sommige theologen voor de vlucht naar voren.
Zij bleven het funderingsdenken accepteren,
maar wezen de gedachte dat traditionele
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foto van Meijer reeds zo'n twintig jaar in mijn
studeerkamer hing.

De familie Meijer
Dirk Christiaan Meijer werd te Amsterdam
geboren op 17 augustus 1837 en overleed in
diezelfde stad op 21 augustus 1905. Zijn vader,
kruidenier en koopman van beroep, heette
Dirk Christiaan Meijer (5 februari 179S - 6 juli
IS7S; gedoopt op 7 februari 1798, Hersteld
Evangelisch-Luthers) en zijn moeder Willemina
Hardenberg (23 januari 1801 - IS april 1879;
gedoopt op 30 januari ISO 1, NederlandsHervormd); het huwelijk van zijn ouders werd
voltrokken op 30 september IS24. Zijn moeder
was de dochter van Isaak Hardenberg en Antje
Linscheer. 4
De grootvader en -rnoeder van D.C. Meijer
jr. waren Gerrit Meijer (geboren 7 oktober 1767,
wonende te Amsterdam, overleden aldaar op

D. C. Meijer jt. (1839- J 908)

18 januari IS54) en Debora Frederika Reef,
afkomstig uit Mannheim, geboren rond 1769,
wonende te Amsterdam, overleden aldaar
op 27 augustus IS22, dochter van Johannes
Matheus Reiff en Caatje Balijn. Zij huwden op
23 april 1797.
De overgrootvader van D.C. Meijer jr. was
Christian Meijer, die geboren werd in Wevelsk,
Wiebelsee in Kreis Ammerland, Oldenburg en
gehuwd was met Maria Wulcke,
Een oudere broer van D.C. Meijer jr., Willem
Deboris (1831-1897),
was zwak van gezondheid
en had vaak ontzettende hoofdpijnen, zodat
de huisdokter als raad gaf: "Laat die jongen
boer worden, de Haarlemmermeer wordt juist
drooggelegd, koop daar wat grond". Vader
Meijer deed wat de huisarts had gezegd, kocht
grond in de Haarlemmermeer en gaf deze aan
zijn zoon Willem Deboris, die het boerenvak op
boerderij "De Hel" tussen Opheusden en Zetten
had geleerd. De door hem in de Haarlemmermeer
aan de Ringdijk te zevenhuizen/Hoofddorp
gebouwde
boerderij
met woonhuis kreeg
de naam "Hoeve de Hardenberg", naar de
achternaam van zijn moeder. De eerste steen
werd gelegd op 6 juni IS55 (door D.C. Meijer
sr. of jr.?). Bepaalde percelen van de boerderij
waren nogal drassig, reden waarom de paarden
plankjes onder de hoeven kregen. In ISS0
verhuisde Willem Deboris, Meijer, die op 2 maart
1859 was getrouwd met Antje van Beijnum
(lS38-1915),
naar Velp, gemeente Rheden
(Gelderland), en verpachtte en verkocht later
(1915) "Hoeve de Hardenberg" aan Johannes
van Vuuren. De luchthaven Schiphol slokte de
afgelopen jaren deze boerderij op en brak haar
af.5
Naast broer Will em Deboris had D.C. Meijer
jr. een zuster, Antonetta (geboren te Amsterdam
op zaterdag
15 augustus
1829,
Hersteld
Evangelisch-Luthers,
overleden
aldaar
op
dinsdag 19 januari 1909), die op dinsdag 27 juli
IS69 huwde met Koenraad Helper Sesbrugger,
kruidenier,
koopman
en
commissionair,
geboren te Enkhuizen op donderdag 4 december
IS23 (Hersteld Evangelisch-Luthers),
wonende
te Amsterdam, overleden aldaar op donderdag
4 mei 1893. Koenraad Helper sesbrugger was
de zoon van Johanna Gerardina Troon en de
Hersteld Evangelisch-Lutherse ds. J.A. Helper
Sesbrugger
(1788-1851),
die als predikant
werkzaam was te Medemblik (IS10-lS1S),
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D.C. Meijer jr. (1839-1908):
wijnkoper, kerkhistoricus en verzamelaar

De Nederlandse
Lutherse Kerk heeft in
de tweede helft van de
negentiende eeuw en
de eerste helft van de
twintigste eeuw enkele
klinkende namen opgeleverd op het terrein
van de beoefening van
de (kerkjgeschiedwetenschap.

Hersteld Lutherse Kerk aan de
Kloveniersburgwal te Amsterdam

TNK

jaargang

13 (2010)

Om te beginnen was er het duo J.e. Schultz Jacobi (1806-1865)
en F.J. Domela Nieuwenhuis (1808-1869),
vervolgens waren
er J.w. Pont (1863-1939)1 en J. Loosjes (1874-1935).
Door het
publiceren van archivalische bronnen en het uitgeven van
reeksen als Bijdragen tot de geschiedenis der Evang.-Luthersche
Kerk in de Nederlanden (verzameld door J.e. Schultz Jacobi
en F.J. Domela Nieuwenhuis), Stemmen uit de Luthersche
Kerk in Nederland (onder redactie van J.P.G. Westhoff. c.«.
Evelein en Joh.W. Pont) en Nieuwe bijdragen tot de kennis
van de geschiedenis en het wezen van het Lutheranisme in de
Nederlanden (onder redactie van J.w. Pont), alsmede het in het
licht zenden van vijf deeltjes oua en Nieuw uit de gescbiedenis
der Nederlandsch-Luthersche Kerk (uitgegeven door J.e. Schultz
Jacobi in de jaren 1862-1866) en diverse rnonografieen hebben

zij een fundamentele aanzet gegeven tot de beoefening van de
lutherse kerkgeschiedenis in ons land.'
Een naam die zelden wordt genoemd, maar zowel als
meelevend lutheraan en (kerkjhistoricus van zich heeft doen
horen, is die van D.e. Meijer jr. geweest. Dankzij genealogische
notities die mij in handen werden
gegeven- en door het bij elkaar leggen
van gegevens die ik in de loop der tijd
reeds had verzameld, kan ik in deze
bijdrage enkele historische facta op een
rij zetten en daarmee wellicht de basis
leggen voor een uitvoeriger studie
die aan D.e. Meijer jr. zou kunnen
worden gewijd. Ook de bibliografische
gegevens kunnen daartoe een bijdrage
leveren.
Toen ik enkele jaren gel eden - bij
speurwerk op de (voormalige lutherse)
begraafplaats "Rustoord" te Diemen
(vroeger: Diemerbrug) - het graf van
D.e. Meijer jr. en zijn vrouw yond
(hun namen zijn met enige moeite
nog te Iezen), was dat voor mij een
bijzondere ervaring, aangezien een
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De Classis Edam: een interessante kwestie
Zaterdag 19 juni organiseerde de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis in
samenwerking met de vereniging Oud Edam in de Lutherse Kerk een minisymposium
ter gelegenheid van de verschijning van het boek: 'De classis Edam, 1572-1650, opbouw
van een nieuwe kerk in een verdeelde samenleving'. Het boek is geschreven door dr.
Liesbeth Geudeke, die op deze studie promoveerde op 31 oktober 2008 aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam.
Wat behandelt het boek?
In 1527 werd de Monnickendamse Wendelmoet Claesdr verbrand, omdat ze zich fel afzette
tegen katholieke geloofsopvattingen. In 1648 werd Claes Boon verbannen uit Edam, nadat hij
alle gereformeerden naar de hel had verwenst. In de jaren tussen deze beide vonnissen zijn de
religieuze verhoudingen in Holland grondig gewijzigd. In dit boek wordt nauwkeurig getekend
hoe dat proces in de classis Edam is verI open. De auteur beantwoordt in deze studie de vraag op
welke wijze - en met hoeveel succes - de gereformeerde voormannen en hun geloofsgenoten in de
classis Edam zich hebben ingezet voor de opbouw van hun nieuwe kerk in een politiek en religieus
verdeelde samenleving.
Schakel tussen kerkenraad en synode
Aan de classis als schake I tussen de lokale kerkenraden en de synode werd binnen de gereformeerde
kerkelijke organisatie het toezicht op de gemeenten opgedragen. Belangrijk is in dit verband de
wijze waarop de bestrijding van andere religieuze stromingen en de reformatie van de ere dienst, de
kerkgebouwen, het onderwijs, de armenzorg en de openbare orde ter hand werden genomen.
Diversiteit in kerkgemeenten
Zo'n 85 gemteresseerde luisteraars werden getrakteerd op een drietal boeiende lezingen. De titel
van de lezing van Liesbeth Geudeke luidde 'Gelovigen op drift: religieuze veranderingen in de
16e en 17e eeuw in Waterland en de Zeevang.' ZO legde ze uit hoe het komt dat bijvoorbeeld
Volendam katholiek is en Monnickendam een doopsgezinde gemeente heeft. In 1566 had Edam
al een gereformeerde gemeente. Deze beschikte over een eigen armenzorg. Er werden regelmatig
diensten buiten de stadspoorten gehouden. En men verzorgde doopbedieningen en begrafenissen
in eigen kring. De Beeldenstorm ging aan Edam voorbij.
Moeizame kerkverandering
Dr. Paul Abels ging in zijn verhaal in op het lief en leed van de toenmalige voorgangers in de classis
Edam en daarbuiten. De kerkverandering was een moeizaam proces. Met name het vinden en
behouden van geschikte predikanten vroeg veel aandacht.
Van Nicolaaskerk naar Grote Kerk
Als derde in het rijtje voordragers liet dr. Wim de Wolf zien hoe de omvorming van een katholiek
naar een protestants kerkgebouw zich in Edam voltrok, van Nicolaaskerk naar Grote Kerk.
Tot slot van deze ochtend werd het eerste exemplaar van 'De classis Edam' overhandigd aan ds.
Herrianne Allewijn, voorzitter van de classis Edam-Zaandam. Het boek telt zo'n 500 pagina's. het
is te verkrijgen bij de boekhandel, via www.vnkonlineofviadeauteure.geudeke@kabelfoon.net.
prijs € 34,95.
Hans van Drongelen
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Enkhuizen (1818-1836) en Amsterdam (1836
tot zijn overlijden op 9 september 1851.
De oudste broer van D.C. Meijer jr. was
Gerrit Frederik Meijer, koopman, geboren te
Amsterdam op 22 januari 1828 (Hersteld Evangelisch-Luthers), woonachtig aldaar en overleden tachtig jaar oud.

D.C. Meijer jr.
Dirk Christiaan Meijer jr. werd geboren op 17
augustus 1839 op de Pijpenmarkt in Amsterdam.
Hij ging in ondertrouw op 25 juni 1867, huwde
op 29-jarige leeftijd te Amsterdam op 8 augustus
1867 met Anna Maria Elisabeth Lodewijks en
woonde eerst op de Kloveniersburgwal." Zijn
vrouw was de dochter van de suikerraffinadeur
en fabrikant Hendrik Albert Lodewijks en Maria
Elisabeth Braun. Zij trouwde op 19-jarige
leeftijd, werd geboren te Amsterdam op 4 juli
1848, woonde aldaar en overleed te Amsterdam
op 17 maart 1895,46 jaar oud.
Van 1859 tot 1861 was Meijer werkzaam
op een kantoor van Verlee & Co, dat in wijnen
handelde.' In 1861 vestigde Meijer zich als
wijnkoper en associeerde zich met H.J.N. Wolff
onder de firmanaam Wolff en Meijer. Vele jaren
dreef Meijer deze zaak als een goede koopman,
totdat hij zich terugtrok om zich geheel aan zijn
historische stu die te wijden."
Meijer liet in 1883 een huis voor zich en zijn
vrouw bouwen in de Vondelstraat op nummer
81, waar hij de spreuk "Soli Deo Gloria" in de
gevel liet plaatsen. Dit huis stond bij de bouw
deels op de grond van Nieuweramstel en
deels op de grond van Amsterdam. Als hij zijn
voordeur had laten aanbrengen aan de kant
van Nieuweramstel, was hij Nieuweramstelaar
geworden en had hij heel wat minder belasting
hoeven te betalen aan de gemeentelijke
overheid. Met verontwaardiging
wees hij
deze mogelijkheid echter van de hand om op
die wijze zijn geliefd Amsterdam ontrouw te
worden, ook al was er een niet onbelangrijk
financieel nadeel aan verbonden.?
Deze
nieuwe woning werd geheel naar eigen
denkbeelden gebouwd en ingericht. Hij had er
goede jaren, totdat zijn echtgenote op 17 maart
1895 plotseling overleed. 10 Zijn werkkamer was
geheel in zeventiende-eeuwse stijl betimmerd,
met in lood gezette vensters, waarin vier
medaillons waren aangebracht. 1'wee stelden
respectievelijk zijn ouders voor met de spreuk
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"Ora et labora" en de bewoners van het huis
zelf met de spreuk "Dominus providebit". De
twee andere medaillons waren emblemen die
betrekking hadden op kunst, wetenschap en
letteren. II In deze studeerkamer bewaarde
Meijer zijn atlas van Amsterdam in prent en
tekening.
Op historisch gebied was Meijer een selfmade-man. Door zelfstudie en grote liefde voor
de Amsterdamse geschiedenis, een scherpzinnig
oordeel en grote belezenheid groeide Meijer uit
tot een vee I geraadpleegde Amsterdam-kenner.
"Niemand kende het oude Amsterdam beter dan
hij", schreef H. Brugmans bij zijn overlijden."
Zijn eerste publicatie verscheen in 1863,
bij de viering van het halve eeuwfeest van
Nederlands onafhankelijkheid (1813-1863),
de
verdrijving van de Fransen en de start van het
Koninkrijk Holland onder Willem I. Het was een
brochure onder de titel Over de ware beteekenis
van het Oranje Boven, geschreven onder de
naam Chr.
Meijer was een felle man, die een grote
voorliefde aan de dag legde voor het behoud
van oude monumenten. Zo opponeerde hij
onder andere tegen de stedelijke overheid van
Utrecht, die in 1860 het plan had opgevat twee
rijen bomen van de Maliebaan om te hakken
en daarvoor in de plaats trottoirs aan te leggen.
Meijer moest er niets van weten!
Een tweede zorgenkind
van Meijer
was in 1860 het plan van de Amsterdamse
gemeenteraad een verkeersweg aan te leggen
van het Rijnspoor-station naar de Dam, waarbij
zouden worden verlaagd de bruggen van de
Zwanenburger, Staal- en Doelenstraat langs
de Oude Turfmarkt en verbreding van de
Grimnesse-sluis en Rokin Oostzijde. Meijer
hield zijn hart vast voor het mooie groepje
huizen om de Vispoort en voor de Vispoort zelf.
Meijer stelde hierbij zijn hoop op de stemmen
van J.A. Alberdingk Thijm en "Architectura et
Amicitia".
Een derde zaak waar hij boos over was
betrof de sloop van de Witte Poort te Leiden
in 1865. Meijer schreef naar aanleiding van
dit gebeuren een brochure onder de titel
Wandalisme. Een waarschuwend woord tot allen
wien de vaderlandsche kunst onverschillig is, ook
onder de naam Chr. uitgegeven.!-
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De studeerkamer van D, C. Meijer was een museum

op zich.

D,C. Meijer jr. heeft van vele genootschappen
deel uitgemaakt en in diverse besturen gezeten,
Oak was hij betrokken bij de arganisatie van
enkele tentoonstellingen, mede ingericht met
hetgeen Meijer zelf in de loop der jaren had
verzameld.
In 1876 zette Meijer zijn schouders onder een "Historische Tentoonstelling van
Amsterdam", ondergebracht in het stedelijke
Oude-Mannen- en Vrouwenhuis, gelegen aan de
Koveniersburgwal, heden de Oudemanhuispoort
geheten, een dee1 van de Universiteit van
Amsterdam. Er kwam een catalogus tot stand,
maar deze was Meijer te weinig inhoudelijk.
Daarom schreef hij een Wandeling door de zalen
der Historische Tentoonstelling van Amsterdam

(Amsterdam 1876,222 bladzijden dik, exclusief
het register), zijnde een uitvoerige beschrijving
van hetgeen deze expositie te bieden had.
Er werden schilderijen, wapens, vaandels,
uithangtekens, gevelstenen, prenten, meubels,
tekeningen
en
zeldzame
manuscripten
getoond.
Meijer schreef in zijn boek:
"predikanten hingen naast acteurs, dichters
onder de Schuttersmaaltijd, de protestantsche
liefdadigheid
tusschen
het
roomsche
mirakel; de oude gravenbeeldjes omringden
een
achttiende-eeuwschen
drinkbeker,
publica ties van de Stedelijke regeering lagen
half verscholen onder merklappen!':"
Deze
tentoonstelling wilde "heel een stad, zoo groot,
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zoo rijk, zoo roemruchtig, voor ( ... ) stellen in
haar gedaante, haar leven, haar daden, haar
kinderen - ( ... )".15 Toen de "Tentoonstelling"
gesloten was en een inmiddels in 1877 ingericht
"Amsterdamsch Museum" korte tijd later alweer
werd opgeheven, was het positieve resultaat
dat het plan werd opgevat voor de prenten een
atlas van Amsterdam tot stand te brengen. Het
plan werd uitgewerkt en zo kwam de Atlas van
Amsterdam van het Koninklijk Oudheidkundig
Genootschap tot stand, toen ter tijd een der
fraaiste verzamelingen in dat gebied."
Meijer was bij verschillende historische
activiteiten betrokken: de vondeltentoonstelling
in "Arti etAmicitiae" in 1879; de P.c. Hooftfeesten
in 1881; de oprichting van het tijdschrift oudHolland in 1883; de herdenking van de 300jarige geboortedag van Gerbrand Adriaansz.
Bredero in 1885; het schrijven voor het in 1888
door N. de Roever opgerichte en later door E.W.
Moes voortgezette Amsterdamsch laarboekjc"
Met een achttal vrienden werd door Meijer
in mei 1900 de "Vereeniging Amstelodamum"
opgericht, die zich ten doel stelde de kennis
van het heden en het veri eden van Amsterdam
te bevorderen. Meijer was vanaf de oprichting
voorzitter en nam op zich in ieder jaarboek
de geschiedenis van verschillende beroemde
huizen in de stad te beschrijven.
Een van zijn zeer geprezen publica ties
was het boek De Bloeitijd van Amsterdam, dat
deel uitmaakte van het verzamelwerk over
Amsterdam in de zeventiende eeuw (1897 en
verder). Meijernamhetjaar 1625alsuitgangspunt,
toen de zeer uitvoerige vogelvluchtkaart van de
landmeter en "kaartmaker" Balthasar Florisz.
van Berckenrode verscheen. Het boek bevat
een belangrijke bijdrage aan de kennis van het
beroemde uitbreidingsplan van 1612.18
Vanaf 1866 was Meijer lid en sedert
1879 penningmeester
van het Koninklijk
Oudheidkundig
Genootschap. Voorts was
hij sedert 1885 lid van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden en het
Historisch Genootschap te Utrecht. Hij was
mede-bestuurder
van "Het Vondel-Museum"
en in 1906 betrokken bij de "RembrandtCommlssie".'?
In 1860 bezat de verzamelaar Meijer reeds
493 prenten en portretten; hij was toen 22 jaar
oud. Hij vulde zijn collectie geregeld aan dankzij
de veilingen van Kuhn, Sarphati, Meulman,
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Rompel, Rieke, Slagregen en Wurfbain. Zijn
verzameling telde ook vele Lutherana, die
afkomstig waren van de lutherse ds. T.e.e.
Everts (1789-1864) .20 Meijer verzamelde voorts
tekeningen van Amsterdamse gevelstenen en
oude gevels, die een aardig beeld gaven van
de zeden en gewoonten 'onzer voorvaderen'
inzake handel, bedrijf en kunst. Het was de
tekenaar Herman M.J. Misset, die enkele
honderden gevelstenen zo heeft bewaard voor
het nageslacht." Een grote eigen bibliotheek
over Amsterdam en de Lutherse Kerk stond
Meijer ten dienste bij het schrijven van zijn
boeken en artikelen. Meijer noteerde eens:
"Men zij toch niet te zuinig met bewaren"
en zo bewaarde hij alles om het ooit eens te
bewerken. Dankzij zijn reusachtige woning aan
de Vondelstraat kon hij zijn verzamelwoede
ook de vrije loop laten.
Op 21 augustus 1908 overleed hij - hij leed
aan suikerziekte - en werd hij bij zijn vrouw te
Diemerbrug (Diemen) begraven.« Zijn overlijden
en zijn begrafenis werden breed uitgemeten in
de kranten van die dagen.>
Hersteld Evangelisch-Luthers
gemeentelid en bestuurder
D.e. Meijer jr. was een zeer betrokken lid van
de Hersteld Evangelisch-Lutherse gemeente te
Amsterdam en sloeg zelden een eredienst in de
kerk der Herstelden aan de Kloveniersburgwal
over.> Reeds zijn ouders waren bij dit
kerkgenootschap betrokken. Zijn vader, D.e.
Meijer Gz., werd diaken van de Hersteld
Evangelisch-Lutherse gemeente te Amsterdam
in 1826 en zoon D.e. Meijer jr. was regent van
het Wees-, Oude Mannen en Vrouwenhuis aan
de Herenmarkt/ Haarlemmerdijk sinds 1891,
diaken sedert 1869 en ouderling vanaf 1903.25
Ook landelijk was Meijer actief op kerkelijk
terrein. In 188 I werd Meijer lid van het
hoofdbestuur van het Nederlandsch Luthersch
Genootschap voor In- en Uitwendige zending,
waarvan hij een reeks van jaren penningmeester
was. In oktober 1883 werd Meijer gekozen tot
redacteur van het tijdschrift van voornoemd
Genootschap, Een vaste burgis onze God!. ; 25 jaar
lang zat hij in de redactie. Hij leverde meerdere
interessante bijdragen voor dit periodiek, zoals
die over de "Doleerende Lutherschen" (1889),
"Luther's sterfbed" (1896) en ''Wat beteekenen
de woorden 'Nederlandsch Luthersch"'(l897).
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Meijer werkte mee aan de Luthetsche Scheurkalender sinds de start in 1885 tot aan zijn
overlijden in 190826 Bestuurlijk zat Meijer ook
nog in de Algemene Kerkelijke Vergadering
(synode) van de Hersteld Evangelisch-Lutherse
Kerk in ons land. D.e. Meijer jr. geloofde in de
toekomst van zijn eigen Nederlandse Lutherse
Kerk. Hij liet er geen twijfel over bestaan dat hij
zijn Kerk en haar belijdenis liefhad."
Oat de dienst ter nagedachtenis van Meijer,
van 1891-1903 Regent van het Wees-, Oude
Mannen- en Vrouwenhuis
der Hersteld
Evangelisch-Lutherse gemeente te Amsterdam,
gehouden werd in de kerkzaal van deze
instelling aan de Herenmarkt, was niet meer
dan passend. In deze dienst op 23 augustus
1908 ging de Hersteld Evangelisch-Lutherse
predikant CF. Westerrnann-" voor, die preekte
over Zalig zijn de dooden, die in den Heer sterven.
Lccrtede over Openb. 14 vs. 1329 Dominee
Westermann zei: "D.e. Meijer jr. is van ons
heengegaan! Bijna veertig jaar lang heeft hij
de [Hersteld Evangelisch-Luthersej gemeente
gediend in allerlei functies en wie zal het
uitspreken, wat hij voor haar is geweest!" En,
zo voegde ds. Westermann er direct aan toe:
Meijer was geliefd in de kring der zijnen, de ziel
van de familiekring, een vriend, een grondig
beoefenaar van de wetenschap, een man des
geloofs, een christen, een kind van God.30 Een
reeks van jaren was D.e. Meijer jr. Regent van
het Wees-, Oude Mannen- en Vrouwenhuis,
een "Vader der weezen": "Hij had vooral de
kinderen lief. God had hem het voorrecht
onthouden zelf kinderen te hebben, maar welk
een kindervriend was hij!"31 De vieringen van
het Heilig Avondmaal sloeg hij nooit over, dat
waren "de hoogtepunten in zijn christenleven."
Hier deed Meijer de kracht op, die hij nodig had
om zijn van allerlei christelijke werkzaamheden
vervuld leven te ontplooien. Aan het eind van
zijn preek sprak ds. Westermann: "Mannen
als D.e. Meijer, die met een groot verstand
begaafd, met aardsche middelen gezegend,
nochtans hunne hoogste wijsheid en hun
grootste rijkdom hebben gevonden in Christus
om aan Zijne gemeente en Zijne armen in Zijn
Koninkrijk allereerst hun talenten en krachten
te wijden - dezulken hebben wij er niet velen
te missen"."
Bij de begrafenis, 26 augustus 1908, op
"Rustoord" te Diemen sprak een groot aantal
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representanten van de instellingen waarmee
Meijer in zijn arbeidzame leven te maken had
gehad. Van lutherse zijde waren aanwezig en
voerden het woord: ds. w.F. Hekker (president
van de Algemene Kerkelijke Vergadering der
Herstelden). ds. CF, Westermann (president van
de Kerkenraad van Hersteld Evangelisch-Luthers
Amsterdam), de heer L.J. van Wijk (presidentouderling van de Hersteld Evangelisch-Lutherse
gemeente), ds. P. van Wijk jr. (ere-voorzitter van
de Christen-Werklieden-Vereeniging
"Maarten
Luther") en ds. J.J.L. Duyvendak (secretaris van
het Nederlandsch Luthersch Genootschap voor
In- en Uitwendige Zending).
V66r de gang naar de begraafplaats was in
het huis van de overledene een godsdienstige
samenkomst gehouden voor de naaste familie,
waarbij ds. P. Groote een toespraak hield.>

Het kerklied
D.C. Meijer jr. leverde in zijn leven ook een grote
bijdrage aan het kerklied. Niet het minst is het
aan Meijer te danken dat in 1904 de Christelijke
Liederen, verzameld en uitgegeven vanwege het
Ned. Luth. Genootschap konden verschijnen. Er

hebben niet minder dan 44 liederen, door hem
vertaald, een plaats in gevonden.
De bundel Uit hart en tnotid, een uitgave van
de Nederlandse Lutherse jeugdbond in 1953,34
telde ook bijdragen van D.C. Meijer jr., en wei
de liednummers 3, 28, 52, 60 en 93.
In het Gezangboek det Evangelisch-Lutherse
Kerk (Amsterdam 1955) kwamen wij Meijers'
naam als vertaler tegen bij de liederen nummer

D. C. Meijer in zijn studeerkamer.
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14,38,60 (samen met H.C. Millles), 76, 94, 105,
155,161,170,179,183,184,187,193,217,218,
220,234 en 291.
Ten slotte verscheen het Liedboek voor
de Kerken ('s-Gravenhage-Leeuwarden
1973)
met nog een keer een bijdrage van D.C. Meijer
jr., lied 254: "God in den hoog' aileen zij eer
en dank voor zijn genade, daarom, dat nu en
nimmermeer ons deren nood en schade. God
toont zijn gunst aan ons geslacht. Hij heeft de
vrede weer gebracht; de strijd heeft thans een
einde." Dit lied, "Gloria in excels is" werd in het
Duits vertaald door Nikolaus Decius (ca. 14851546), toen in het Nederlands vertaald door Dirk
Christiaan Meijer jr. (1839-1908)
en ten slotte
bewerkt door Jan Wit (1914-1980).
Een reeks opstellen van Meijer, "Onze
Luthersche
Gezangen",
gepubliceerd
in
Stemmen uit de Luthersche Kerk in Nederland gaf
achtergronden bij vele liederen.

Twee verzamelaars
De twee verzamelaars en vrienden op wie
wij nu het oog gericht houden waren RW.P.
de Vries en D.C. Meijer jr.35 Beiden hadden
uitgebreide verzamelingen op het gebied van
prenten en tekeningen en beider portefeuilles
zijn uiteindelijk geveild en daardoor verspreid
geraakt. Er was in hun collecties sprake
van zeer zeldzame plattegronden en oude
gravures, waaruit de historie van het oude
Amsterdam naar voren kwam. Het ging de beide
verzamelaars niet aileen om de architectuur, de
oude gebouwen in Amsterdam, maar ook om de
geschiedenis die zich in en rond die gebouwen
had afgespeeld, het openbare leven in de stad
Amsterdam zelf. Hun belangstelling richtte zich
op het verdwijnende Amsterdam, maar tevens
op Amsterdamse burgemeesters, professoren
en dominees, vooral als deze belangrijke figuren
waren geweest in het Amsterdamse leven.
Meijer was strijdlustig van aard en liet niet
na telkens in woord en geschrift zijn stem te
laten horen, wanneer er plannen tot afbraak
van oude gebouwen en tot demping van
mooie grachtjes in de gemeenteraad ter sprake
kwamen. Wij kunnen hier met name denken
aan het succes dat Meijer had rond de befaamde
Reguliersgracht-kwestie."
RW.P. de Vries werd geboren op 1 mei 1841
in de Warmoesstraat 122 te Amsterdam; een
huis dat later werd afgebroken voor de bouw
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van de Effectenbeurs. Hij was de zoon van een
boekverkoper en kreeg zijn eerste opleiding
op de Lagere School van H.R Meskendorf.
Daarna zat hij vier jaar (1854-1858) op het
Amsterdamse Gymnasium, waar onder andere
w.J. Hofdijk geschiedenis doceerde, die bij zijn
leerlingen belangstelling wist te wekken voor
"Ons voorgeslacht", waarvan hij toen de uitgave
voorbereidde. Hoewel De Vries het Gymnasium
niet voltooide, kwam zijn kennis van de Latijnse
taal hem in zijn boek- en prentbedrijf en bij zijn
verzamelingen goed van pas. De Vries ging
zich in het yak van boekhandelaar bekwamen
en ging om het "vak" te leren naar Arnhem.
Daar ging hij in 1859 in de leer bij H.A. Tjeenk
Willink. In die peri ode correspondeerde hij met
D.C. Meijer jr., wiens wekelijkse nieuwsbericht
De Vries troostte in zijn eenzaamheid te
Arnhem. Het "nieuwe boek" waarvoor hij werd
opgeleid interesseerde hem minder dan het
"oude" boek en de oude prent. In kennis van
Oud-Arnsterdarn stond De Vries op een lijn met
D.C. Meijer jr. en in 1905 bevatte de atlas van
De Vries reeds tienduizend exemplaren. Zijn
verzameling beperkte zich voornamelijk tot
oude gravuren en tekeningen, en vormde hem
later tot een bekende antiquair en auctionaris.
Na zijn Arnhemse leerjaren kwam De Vries
aanvankelijk in 1862 in de zaak van zijn vader,
die na diens overlijden het eigendom van zijn
beide broers was geworden. Op I mei 1865
zag hij echter kans de oude-boekhandel en het
antiquariaat van C. weddepohl over te nemen
en hield hij daar reeds op 26 juni 1865 zijn eerste
veiling. Op 1871 werd hij deelgenoot van de
oude firma Ten Brink en De Vries en verplaatste
hij zijn oud-boekhandel naar het ouderlijk
huis in de Warmoesstraat, waar deze tot 1901
gevestigd zou blijven. Het was in dat huis in
de Warmoesstraat, dat naast en misschien ook
wei door zijn prenten- en boekenveilingen, zijn
eigen verzameling groeide tot een der meest
belangrijke uit die tijd. Het was ook daar, dat
zijn oude vriendschap met D.C. Meijer jr., die
to en op de Kloveniersburgwal woonde en daar
dicht bij zijn wijnzaak had, nog hechter werd,
omdat zij beiden dikwijls zitting hadden in
dezelfde besturen, dezelfde commissies voor
tentoonstellingen en herdenkingsfeesten. Toen
het huis in de Warmoesstraat moest worden
afgebroken, verplaatste de zaak zich naar Singel
146. Tot 25 september 1919 is het antiquariaat
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daar gevestigd gebleven en de verzameling van
De Vries gegroeid. In 1925 werd de collectie-De
Vries geveild en daardoor verspreid.
RW.P. de Vries en D.C. Meijer jr. waren
vanafhun schooljaren bevriend en beiden bezig
te verzamelen: penningen, munten, boeken
en prenten. Het meest, alles wat Amsterdam
aanging. In hun contacten was een belangrijk
punt van aandacht: welk systeem hanteren wij
bij het verzamelde, een probleem dat alleen maar
groter werd naarmate de collecties groeiden.
Waar behoren bijvoorbeeld poorten en torens
bij? Het zijn geen eigenlijke gebouwen, maar zij
dienen als ingang of zijn een sieraad voor een
stad. Moeten versterkingen van een stad een
verzameling "openen"? Een versterking maakt
een stad immers tot stad. Wat is de plaats van
de bruggen en de stenen sluizen? Moeten we
het Rasphuis voorrang geven op de Beurs? Waar
plaatsen we de kranen van de Oost- en WestIndische Compagnie en de Adrniraliteit? Wat is
de plek van de wapens en de portretten?
De beide verzamelaars gingen steeds na
wat er van hun gading was op binnen- en
buitenlandse veilingen of bij antiquarische
aanbiedingen. Zij hielden elkaar op de hoogte
van hun aanwinsten,
ruilden doubletten,
trachtten betere exemplaren te krijgen ter
vervanging van minder goede. En z6 groeiden
hun collecties in aantal en kwaliteit. De Vries
en Meijer begonnen als jongens van achttien en
twintig jaar oud te verzamelen. Zij hebben door
de jaren heen hun collecties uitgebreid, geschift
en gespecialiseerd. Het verzamelen was voor
de beide vrienden een genot en een bran van
wetenswaardigheden,
waaruit zij hebben
geput zodra er in Amsterdam iets bijzonders te
doen was. De Vries en Meijer hebben er een
genoegen in gehad om in woord en geschrift
bij jongeren belangsteHing te wekken voor de
geschiedenis van de stad Amsterdam; een stad
die zij hun leven lang hebben lief gehad.

Drs. Th.A. (Arno) Fajie (1945) is lutiiers theoloog,
retraiteleidcr en kerkbistoticus. Hij was bijna
veettig jaar in het onderwiis werkzaam, de
laatste twintig jaar ais docent "Godsdienst" en
"Latijt:" aan het Herbert vissets College te NlcuwVennep. Hij is oprichter en eindredacteur van het
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Noten

volgende

Th.A. Pafie, s.v. J.w. Pont, in: Christelijke Encyclopedic,
deel III (Kampen 2005) 1438.
2

In C.Ch.G.

Visser,

De Lutheranen in Nederland - tussen

kathoJicisme en calvinisme J 566 tot tieden (Dieren
165-170 (opgave van geraadpleegde

literatuur)

1983)

kan men

zien hoe vaak hun namen voorkomen;
en nog altijd
keren in noten bij boeken en artikelen op het terrein der
Nederlandse Lutherse kerkgeschiedenis
de namen van
deze historici met regelmaat terug.
3

Mijn dank gaat uit naar de heer E. de Wolff te Rhoon, die
mij inzage gaf in zijn genealogische gegevens.

4

Dirk Christiaan sr. woonde eerst Pijpenmarkt,
waar D.C.
Meijer jr. werd geboren, en later op de Keizersgracht

5

6

95-97, geen jaartal en geen auteursnaam. Een foto van
deze boerderij bij dit artikel geeft ons nu nog een beeld

27

van deze voormalige hoeve.
R.w.P. de Vries, 'Levensbericht

28
Meijer

memoriam),

Jr.
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De Vries, 'Levensbericht',
Meijer jr., WandeJing, 12.
Meijer jr., Wandeling, 13.
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I II
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Westermann, 'Dirk Christiaan Meijer Jr. (in memoriam)"
4.
Westermann, 'Dirk Christiaan Meijer Jr. (in memoriam)"
2.
lie voor het leven en den ken van deze predikant: Th.A.
rane, "Carel Ferdinand Westermann (1865-1936). Luthers
predikant en scribent",
in: Documcntaticblad Lutherse
Kerkgeschiedenis 36 (2008) 2-33.
Deze preek
Westermann

werd als boekje uitgegeven.
Ds. C.F.
gaf gaarne gehoor aan het verzoek om

die erin wordt herdacht en aan wie de Hersteld

Evangelisch-Lutherse
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Kerk zoveel te danken had. Deze

preek was niet in de handel.
Westermann, 'Dirk Christiaan
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Meijer Jr. (in memoriam)',
Meijer Jr. (in memoriam)',

Westermann, 'Dirk Christiaan Meijer Jr. (in memoriam)',
28.
In het Luthersch weekblad
De Wartburg verschenen
na het overlijden van D.C. Meijer jr. enkele uitgebreide

16

De Vries, 'Levensbericht',

335.

artikelen,
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De Vries, 'Levensbericht',

335-339.
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lie "Voorwoord van de uitgever", in: D.C. Meijer jr., De
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Bloeitijd van Amsterdam, uitgeverij Minerva te Amsterdam
z.jr., herdruk, 5.
De Vries, 'Levensbericht',
342.

17 Aug. 1837, overleden 21 Aug. 1908", in: De Wartburg,
IX (35), 28 augustus 1908; en c.r. Westermann, "Uitvaart
van D.C. Meijer Jr.", in: De Wartbllrg, IX (35), 28 augustus
1908.
Het "Ter inleiding"
werd ondertekend
namens het
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te weten: P. van Wijk, "D.C. Meijer Ir., geboren

J. Loosjes, s. v. T.C.C. Everts, in: Naamlijst van predikanten
en hoogleeraren en proponenten del' Lutnersche Kerk in
Nederland. Biographie en bibliographie ('s-Gravenhage
1925,) 77v. In de Lutiiersche Volksalmanak van 1857
schreef ds. Everts een artikel
"Gedenkpenningen,
die betrekking hebben tot de Luthersche
Kerk in de

Bondsbestuur
van de N.L.J.B. door J.K. Schendelaar,
G.
Gunderman en H. Noordhuis. Zie over de bundel Uit hart
en mond het artikel van J .K. Schendelaar,
"Notities over
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Hij kwam binnen, zonder kloppen
De worsteling van pater Jacobus de Vos
met zijn geestelijke dochters

Bij afwezigheid van
kloosters, die onder
druk van de Reformatie
op het eind van de
zestiende eeuw aIle
waren gesloten,
afgebroken of voor
wereldse doeleinden
bestemd, ontwikkelde
zich in de Noordelijke
Nederlanden een
alternatief systeem dat
voorzag in de behoefte
van met name vrouwen
die hun leven geheel
in dienst wilden stellen
van God en de Kerk.
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Dergelijke vrouwen, die in de volksmond kloppen, geestelijke
maagden of geestelijke dochters werden genoemd, plaatsten
zich onder de bescherming van een biechtvader (een pater of
een werelds priester). Zij verrichtten tal van taken die van belang waren voor de instandhouding van een katholiek kerkelijk leven in een situatie waarin de openbare uitoefening van
deze godsdienst formeel was verboden, maar door plaatselijke
overheden oogluikend werd toegestaan. In aile steden in de
Noordelijke Nederlanden omringenden de katholieke geestelijken zich elk met zo'n eigen vrouwelijke 'hofhouding, die in de
praktijk van onschatbare waarde bleek voor het functioneren
van de verschillende staties (parochies).
Het verschijnsel van de 'klopjes' is in de geschiedschrijving vanouds omgeven door een welhaast mystieke waas
van geheimzinnigheid. Aileen al de merkwaardige aanduiding
van deze groep vrouwen gaf voeding aan de fantasie. Een
vaak aangehaald misverstand is dat deze vrouwen kloppen
genoemd werden, omdat zij in tijden van vervolging door de
overheid bij nacht en ontij langs de huizen zouden zijn getrokken om de katholieke medegelovigen na een klop op de deur
te attenderen op plaats en tijdstip van de volgende c1andestiene misviering. Pas recent is overtuigend aangetoond dat het
woord 'klopperi' in werkelijkheid teruggaat op het veelvuldig
door deze geestelijke dochters gebruikte beeld dat Christus
heeft geklopt op de deur van hun hart.' Dit beeld komt ook
prominent naar voren in enkele veelgelezen 'kloppenboeken',
waarin enkele van deze vrouwen hun medezusters gedetailleerd voorhielden aan welk ideaalbeeld zij in materiele en spirituele zin moesten voldoen.'
Tegenover dit ideaalbeeld stond een alledaagse werkelijkheid die er soms toch wat anders uitzag dan de geestelijke
dochters en de kerkelijke gezagsdragers wilden doen geloven.
Het is echter niet eenvoudig om hier zicht op te krijgen. De
voorgeschreven orde is doorgaans goed te destilleren uit een
overvloed aan bronnen, maar de geleefde praktijk heeft in veel
mindere mate haar weerslag gevonden in geschriften. Dankzij
een opmerkelijke affaire, die zich in de jaren tachtig van de
zeventiende eeuw afspeelde rond de jezuietenpater Jacobus
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Groningse perikelen

Ncdcrlandsc vertaling van een Frans geschrijt tegen
de jezutetcn. Hietin wordt beweerd dot zij seksuele

betrekkingen ondemicldcn met biechtelingen. Het
boekje is in Bolsward gedrukt in 1682, in dezclfdc tijd
dot ook de Goudse iezuietenpatet Jacobus de Vos in
opspraak kwam door een a1 te losse omgang met zijn
klopjes ..

de Vos, is het mogelijk een meer aards beeld te
krijgen van het kloppenbestaan, dat op sommige punten nogal schril afsteekt bij het verheven
beeld en zelfbeeld dat in veel kerkelijke bronnen
van deze geestelijke dochters wordt geschetst.
Daarbij is het voor de objectiviteit van belang
dat we voor dit artikel over de gebeurtenissen
rond De Vos hebben kunnen putten uit zowel
de gekleurde informatie van deze missiepater
zelf, als van de al even partijdige oordelen van
zijn tegenstanders.
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Jacobus de Vos was afkomstig uit Brugge en
deed op 19-jarige leeftijd zijn intrede in het
jezuietenklooster te Mechelen. Na de gebruikelijke reeks van lagere wijdingen werd hij in
1671 tot priester gewijd.' Hij was aanvankelijk werkzaam in de Zuidelijke Nederlanden,
tot hij in 1678 - naar eigen zeggen tegen zijn
zin - door zijn orde naar het Noorden werd gestuurd om in de zogeheten Hollandse Missie
aan de slag te gaan> De jezuieten stelden zich
op het standpunt dat de kerkelijke hierarchic in
de Noordelijke Nederlanden met de Reformatie
en het ontslag van de bisschoppen opgehouden
had te bestaan. Het gebied van de Republiek der
Nederlanden was volgens hun daarmee missiegebied geworden, waar de paters vrij spel hadden om de bevolking (terug) te winnen voor het
katholicisme. Zij botsten daarbij op de achtergebleven seculiere geestelijkheid, die deze concurrentie op het geestelijk erf maar matig kon
waarderen. Oat weerhield de jezuieten er echter niet van in diverse steden staties te stichten,
waar grote groepen gelovigen zich rond een of
meer missiepaters verzamelden. Een andere
religieuze orde, de minderbroeders of franciscanen, deed hetzelfde.
Pater De Vos kreeg het niet gemakkelijk,
want hij werd als zuiderling naar het hoge
Noorden gestuurd om in de stad Groningen de
jezui'etenstatie aan de Hoge der Aa te bed ienen, die was vrijgekomen door het overlijden
van pater joannes Pathuys." Als nieuweling in
de missie kreeg hij daarmee meteen een zeer
omvangrijke kudde van zeker twaalfhonderd
zielen onder zijn hoede, die qua taal en volksaard nogal afweek van wat hij in het Zuiden gewend was. Toch slaagde hij erin het vertrouwen
te winnen van het grootste deel van zijn parochianen, zoals blijkt uit een door 150 personen ondertekend getuigschrift uit 1682, waarin
hoog werd opgegeven over zijn levenswandel
en zijn geslaagde pogingen om diverse Groningers te bekeren tot het katholicisme. Zelfs zijn
concurrenten, de wereldse priesters in de stad,
gaven aan de hoogste kerkelijke gezagsdrager
in de Republiek, apostolisch-vicarus Ioannes
van Neercassel, een positief oordeel over zijn
geestelijke arbeid. Tot de ondertekenaars van
het getuigschrift behoorden enkele Groningers
die in hoog aanzien stonden en ook een twintigtal klopjes.'
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Toch waren er ook enkele klopjes die minder ingenomen waren met pater De Vos en hem
al vanaf zijn aantreden irriteerden en dwars zaten. Zo kon hij zijn ergernis niet verbergen over
hun omgang met zijn assistent, de landjezuiet
'oom Christiaen', die nogal stotterde. Enkele van
de vrouwen huppelden achter deze pater aan in
het huis, trokken grimassen achter diens rug
en sloegen daarbij kruistekens. Ook gingen ze
soms op een gematte stoel staan en 'sijn preken
en spreken al stammerende na-apen'. De Vos
kon maar niet begrijpen dat de 'huiskloppen,
bedaagde dochters met een geestelijk kleed',
zich zo konden gedragen. Zijn verhouding tot
deze klopjes verslechterde steeds verder, volgens hem vooral omdat zij vervuld waren van
nijd en afgunst over zijn goede verhouding met
zijn huishoudster, Willemtje Aldershof." Maar
ook zijn relatie met enkele medepaters was
stroef en verslechterde door uiteenlopende kleine strubbelingen. Uiteindelijk liepen de emoties
zo hoog op, dat een groepje Groningse tegenstanders van De Vos in april 1681 zijn beklag
over hem deed bij zijn orde-superieur, overste
]oannes de Brier.?
In de reeks beschuldigingen die De Vos te
horen kreeg, nam zijn omgang met de kloppen een prominente plaats in. Zo zou hij veelvuldig 'gegast en gebrast' hebben met enkele
geestelijke dochters en met hen uit rijden zijn
geweest en buitenshuis onder een dak hebben
overnacht. Ook zou hij aan tafel soms een veel
te vrijpostige omgang hebben gehad met sommige klopjes door hen tekenen van bijzondere
genegenheid te geven, bijvoorbeeld 'door haar
tot aan de mond toe op te dragen eenige lekkere beetjes' .10 De pater ontkende dergelijke
beschuldigingen met klem en liet weten slechts
twee of drie keer een 'vriende-mael' georganiseerd te hebben voor twee mannen en vijf a zes
klopjes, louter uit dankbaarheid voor het catecheseonderricht dat zij aan de jeugd hadden
gegeven en het bekostigen van de gebruikelijke
aanmoedigingsprijsjes die ze daarbij uitgereikt
hadden. De weinige keren dat hij uit spelevaren was geweest met geestelijke dochters en
daarbij elders had overnacht, was hij altijd in
gezelschap geweest van enkele aanzienlijke
mannen en bloedverwanten van de vrouwen.
volgens De Vos waren dergelijke beschuldigingen steevast afkomstig van drie klopjes die ook
zijn buren waren. De vrouwen zorgden volgens
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hem voor meer problemen dan aile kloppen
tezamen en hielden precies bij wie er bij hem
op bezoek kwam en hoe lang. De problemen
met de klopjes brachten De Vos tot de verzuchting dat dergelijke geestelijke dochters, als ze
deugdzaam waren, veel goeds konden do en tot
stichting van Gods kerk, maar de kerk daarentegen zeer veel schade konden berokkenen als
ze 'ondeugdig' waren.!'
De beschuldigingen aan het adres van De
Vos deden de ordeleiding er in juli 1681 toe
besluiten hem weg te halen uit Groningen.
De omstreden pater kreeg de belofte dat men
hem ter compensatie een 'heerlijke statie' zou
bezorgen, omdat uit niets zou mogen blijken
dat zijn overplaatsing oneerbaar zou zijn.v Hij
tekende protest aan, maar nog voordat hij zijn
standpunt aan de ordeleiding kenbaar had kunnen maken arriveerde zijn opvolger in het Groningse en bleef hem niets anders over dan zijn
biezen te pakken. Zijn tegenstanders vierden
zijn vertrek als een overwinning en strooiden
het bericht rond dat hij was weggeroepen 'om
sijn al te groote gemeenzaamheid met vrouwpersoonen'.
Pater De Vos reisde via Kampen naar Amsterdam, waar overste De Brier verbleef. Voor
hem brak nu een lange periode van onzekerheid aan, in afwachting van hetgeen de leiding
van zijn orde zou beslissen. De overste ontving hem koel en van een belofte dat hij een
andere statie zou krijgen wilde hij niets weten.
In plaats daarvan kreeg De Vos opdracht terug
te keren naar Brabant. Hiertegen verzette hij
zich met hand en tand, bevreesd als hij was dat
hij daar ernstig bestraft zou worden door zijn
orde. De pater herinnerde zich maar al te goed
diverse voorbeelden van medebroeders die met
zoete woorden naar daar gelokt waren om vervolgens van hun vrijheid te worden beroofd.
Vandaar dat hij ervoor koos geen gehoor te geyen aan dit bevel en zijn strijd tot hers tel in zijn
functie vanuit Friesland voortzette, waar hij bij
vrienden onderdak vond."
Eerherstel in Gouda
Pas in 1684, na personele wijzigingen in de ordeleiding van de jezuieten, gloorde er nieuwe
hoop voor pater De Vos. De nieuwe overste,
Henricus van der Beets'! bleek bereid de oude
belofte tot eerherstel na te komen, maar aileen
als hij zich eerst voor korte tijd in Brabant zou
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melden. Toen De Vos aan deze eis voldaan had,
stond niets de toewijzing van een statie meer
in de weg. Zijn nieuwe werkplek werd Gouda,
waar de pater vol goede moed naar toe trok,
met het vaste voornemen om er ten minste een
paar jaar te blijven. Maar hij zou ook daar al
snel weer van een koude kermis thuiskomen.
Achterafbeklaagde hij zich erover dat men hem
kon wijsmaken dat Gouda een voortreffelijke
statie was, omdat hij geheel onbekend was met
de situatie ter plaatse. Als hij vooraf had geweten hoe de jezuietenpaters Le Roy, Possenier,
Hertogveld en Fierlinx in deze stad sinds jaar
en dag met elkaar en met de klopjes overhoop
hadden gelegen, had hij zich wei drie keer bedacht. Ook schrok hij weer van het gedrag van
de kloppen: 'hoedanig daar was de grootsten
hoop van de dogters, hoe los- en lichtveerdig
van herssenen, hoe ongebreidelt van tonge,
hoe wangunstig aan malkanderen!' .'s Waarom,
zo vroeg hij zich af, had de overste mij hier niet
voor gewaarschuwd> En had hij zich niet kunnen bedenken dat het wegroepen van pater
Bernardus Michiels." die plaats moest maken
voor De Vos, slecht zou vallen bij de parochianen?
Ook in Gouda waren het vooral weer enkele
kloppen die De Vos het leven van meet af aan
zuur maakten." De felste oppositie kwam van
juffrouw Agatha Verschoor en juffrouw Emerentia Verrijs, die volgens de pater getekend
werden door jarenlang ingevreten ijverzucht en
afgunst. Meer welwillendheid bespeurde hij bij
een andere klop, juffrouw Maria Buijs. Zij was
net als de anderen zeer teleurgesteld over het
vertrek van pater Michiels, die naar Delft zou
zijn overgeplaatst omdat hij slecht tegen de
vochtige lucht in Gouda ken." Maria Buijs was
hem achterna gereisd naar Amsterdam. Daar
besprak zij met hem aile mogelijkheden om terug te keren naar Gouda, maar toen dit onmogelijk bleek had zij zich geschikt in haar lot en
accepteerde zij de beslissing van de ordeleiding
en daarmee ook pater De Vos als haar biechtvader. Bij de twee andere klopjes veroorzaakte
dit 'scheele oogen en leet-klagende tongen'. Zij
leken dan ook vast van plan de nieuwe pater
zoveel mogelijk dwars te zitten.
De spanning kwam tot ontlading na een
ogenschijnlijk onbelangrijke ingreep van pater
De Vos in de gang van zaken in het kerkgebouw.
Op basis van zijn verantwoordelijkheid en zorg
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voor de eucharistievieringen
zag hij zich genoodzaakt het slot van de zogeheten muziekkast te vervangen, nadat hij geconstateerd had
dat deze kast door onbevoegden was geopend
en dat er muziekstukken uit verdwenen waren.
Bij het tumult dat hierover ontstond bleek. dat
zijn medebroeder, pater Thomas Pierlinx,'? de
sleutel van de kast heimelijk en tegen aile regels
had toevertrouwd aan juffrouw Catharina Berkhorn. Dit klopje, dat de favoriet van Fierlinx was
en door dik en dun door hem werd gesteund,
werd door De Vos smalend aangeduid als zijn
allerliefste Catje: 'soo lief is hem dat zoete dier
en daer kon geen ruste wesen, of Catje moest
het al-bestier hebben op het choor'. Met de slotenverandering van de muziekkast had De Vos
overduidelijk de precaire verhoudingen tussen
de verschillende klopjes in en om de jezuietenstatie verstoord.
Vanaf dit moment waren Fierlinx en De
Vos gezworen vijanden en hielden zij elkaar
en elkaars omgang met de geestelijke dochters
scherp in de gaten. De vos registreerde haarscherp, hoe Margrietje de Jager en 'Catje' Berkhorn hun pater wisten 'te vleibekken', 'na de
mond te fluijten' en 'zyn conkefuysjes met hem
uyt te werken', of hem opwachtten aan zijn
kamerdeur. Maria Buijs kreeg het zwaar te verduren van haar medekloppen. Zij verdachten
haar ervan pater De Vos op het idee gebracht te
hebben van de sleutelwijziging. Ook strooiden
zij geruchten door de stad dat deze pater was
betrapt toen hij met zijn favoriete klop aan het
spelevaren was in een stoel-kar of chaise. Ook
lOU hij haar rond middernacht naar huis hebben vergezeld.
Het duurde dan ook niet lang of De Vos
moest zich opnieuw tegenover zijn superieuren
verantwoorden over deze en andere berichten
over een te losse omgang met het andere geslacht. Zo werd hem een beschuldiging voorgehouden dat hij in het huis van Maria Buijs
had gedanst en dat hij daar eens met negentien
schotels 'bijster kostelijk: was onthaald. Anderen beweerden dat zij beiden hand in hand hadden zien wandelen langs de rivier de Lek.
Overste Van der Beets nam deze berichten
serieus en kwam op verzoek van Fierlinx in
februari 1685 persoonlijk naar Gouda om een
onderzoek in te stellen. Aile eerdergenoemde
klopjes werden door hem over handel en wandel van pater De Vos ondervraagd. Ook de pater
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zelf werd aan de tand gevoeld. Maar hoezeer
De Vos de beschuldigingen ook ontkende of
nuanceerde door erop te wijzen dat ook FierJinx en zelfs Van der Beets soms uitstapjes of
schaatstochtjes met de kloppen maakten, de
overste bleef onvriendeJijk tegenover hem.
Slechts het veranderen van de muziekkast
keurde hij goed.
Een dag later klopte de overste weer bij De
Vos aan en eiste van hem dat hij een overzicht
van inkomsten en uitgaven zou overleggen.
De pater zag dit als een blijk van wantrouwen,
aangezien hij pas een half jaar in dienst was
en het gebruikeJijk was om een dergelijke rekening pas na een jaar op te stellen. Zijn financiele situatie was veel minder rooskleurig dan
die van pater FierJinx, die volgens De Vos drie
of vier klopjes onder zijn bestier had van wie
binnen niet al te lange termijn grote sommen
geld verwacht werden. Waarschijnlijk doelde
De Vos hierbij ook op eerdergenoemde Agatha
Verschoor en Emerentia Verrijn, die beiden als
kapitaalkrachtig te boek stonden.> Ook zouden
nog 10.000 gulden door juffrouw Letmaet aan
Fierlinx zijn nagelaten. 'Op mijn schaepjens lag
de wolle niet dik', aldus De Vos.
Aile geruchten en het wantrouwen tegenover zijn persoon dat sprak uit het optreden van
de overste in Gouda, leidden ertoe dat het pater
De Vos zwaar te moede werd. Hij zoeht zijn superieur op en barste bij hem aan tafel in huilen
uit. Deze bleef echter stoicijns en toonde geen
greintje medelijden. Daarmee werd de situatie
voor de gekwelde pater zo ondraaglijk, dat hij
tot de slotsom kwam dat hij de stad maar het
best voor enkele dagen kon verlaten. Hij trok
opnieuw naar het logeeradres van de overste om hiervoor toestemming te vragen, maar
van de dienstbode kreeg hij te horen dat pater
superieur op visitatiereis was vertrokken naar
Haastrecht of Oudewater. roen hij vervolgens
naar zijn kamer terug was gekeerd om wat
spullen voor zijn vertrek in te pakken, trof hij
daar Maria Buijs, die onmiddellijk besloot hem
op zijn reis te vergezellen. Het stel pakte op Valentijnsdag, 14 februari 1685, de laatste wagen
naar Rotterdam, waar zij elk een eigen onderkomen zoehten. De Vos yond onderdak in herberg
de TWee Sleutels, waar hij zich direct aehter de
sehrijftafel zette om zijn overste per brief op de
hoogte te brengen van zijn vertrek uit Gouda.
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Pater en klop op de vlucht
Oat pater Jacobus de Vos en zijn klopje Maria
Buijs met hun overhaaste vertrek uit Gouda de
reeds bestaande verdenking versterkten dat
hun relatie meer was dan aileen geestelijk, lag
voor de hand. Toch is het opmerkelijk dat De
Vos met dit op een vlucht lijkend vertrek niet
brak met zijn orde, maar zich binnen 24 uur tot
zijn overste richtte om zijn vertrek toe te lichten en te rechtvaardigen." Bovendien trachtte
hij een verklaring te geven voor Maria's besluit
om hem te vergezellen en probeerde hij haar
reputatie hoog te houden. Doordat haar medezusters uit teleurstelling over het vertrek van
pater Michiels van meet af aan afkerig van hem
waren geweest, had hij buitengewoon sterk
moeten steunen op Maria. Zij was volgens hem
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De Goudse pastoor Ignatius Walvis (1654-1714) had
in zijn geschrijten geen goed woord over voor de
gedragingen van pater De Vos, maar gebruikte diens
verdedigschrijten dankbaar am de misstanden onder
zijn aartsvijanden. de jezuieten. aan de kook te stellen.

altijd een vrouw geweest van goede naam en
faam en had altijd een onberispelijk leven geleid.
De brief aan overste Van der Beets haalde voorspelbaar weinig uit. Binnen vijf uur na diens
vertrek had deze een slotenmaker laten komen,
die de kamers van De Vos aan de Keizerstraat
moest openbreken. Daarmee werd zoveel opzien gebaard, dat weldra het gerucht door
Gouda ging dat de jezuieten een grote som geld
misten en dat er brieven waren onderschept
van een zeker klopje, die zij in strijd met de
voorschriften in haar bezit had gehouden. Op
16 februari gaf de overste in een brief De Vos
het bevel zo spoedig mogelijk terug te keren,
aangezien hij door zijn ongeoorloofde vertrek
veel opzien had gebaard en daardoor veel schade aan de kerk had toegebracht.>
De Vos, teleurgesteld over het uitblijven
van elke vorm van begrip of medeleven, be-
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sloot geen gehoor te geven aan het bevel van
de overste, maar opnieuw een brief te schrijven
waarin hij aangaf aileen terug te willen keren
als de overste hem in bescherming wilde nemen tegen zijn lasteraars en zijn onschuld zou
bevesttgen.> Van der Beets zag in dat hij zijn
ondergeschikte op deze manier niet tot de orde
kon roepen en koos daarom voor een andere
strategie. In een volgende brief verbood hij De
Vos terug te keren naar zijn statie en kondigde
hij aan naar Rotterdam te komen om hem in
herberg de TWee Sleutels te spreken. Als de pater deze locatie ongeschikt yond wilde de overste hem ook wel in zijn woonplaats Den Haag
ontmoeten.>
Weer sloeg de schrik de voortvluchtige pater om het hart. In plaats van de komst van zijn
overste af te wachten, verliet hij overhaast Rotterdam om enkele weken doelloos in tie omgeving rond te zwerven. Uiteindelijk koos hij
ervoor om samen met Maria Buijs naar zijn
oude vrienden in Friesland te trekken, om zo zoals hij in een nieuwe brief aan Van der Beets
vanuit Leeuwarden liet weten - het verbod om
naar Gouda terug te keren na te komen.v Om
zijn goede wi! te tonen liet hij zijn nieuwe brief
vergezeld gaan van de sleutels van zijn Goudse
onderkomen en vroeg hij in ruil daarvoor restitutie van zijn achtergelaten geld, goederen en
geschriften.
De Vos slaagde er overigens niet in zijn verblijfin Friesland geheim te houden voor zijn ordebroeders in deze streek. Toen dezen er lucht
van kregen, kreeg hij het zwaar te verduren.>
Overal moest hij zich verdedigen tegen roddel
en achterklap en veelvuldig zag hij zich naar
eigen zeggen genoodzaakt dergelijke 'vuylbecken en schendbroecken te bodmuylen'. Met
name de aanwezigheid van Maria Buijs in zijn
nabijheid bleef echter de tongen in beweging
houden, hoezeer hij er ook op toe zag dat zij
de nacht altijd op een andere plaats doorbracht
dan zij. Maar, zo was het de pater wel duidelijk
geworden, 'men kan zich wel wagten voor de
daed, maer niet altijts voor de praet'.
Om aile roddels te stoppen nam De Vos uiteindelijk bij de Friese jezuieten zelf zijn intrek.
Ook deze stap mocht echter niet baten, want
hij bleef over de tong gaan. Vanuit zijn vroegere standplaats Groningen schreef zijn opvolger aldaar aan de overste 'dat P. de Vos met sijn
sloer in Vriesland waer'. En ook zijn Goudse
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tegenstanders droegen hun steentje bij aan de
lastercampagne. Een kramer had op zijn reizen
door Friesland een 'rnarz vol nieuwe tijdingen'
over de pater, die hem aangereikt werden door
de Goudse priesters Hildebrand van der Wiel en
Martinus Verrijn. Tot ver buiten de landsgrenzen ging hierdoor het gerucht dat pater De Vos
er vandoor was met een klopje, dat hij al met
haar getrouwd zou zijn en zelfs dat hij inmiddels dominee zou zijn geworden. De Vos vernam bijvoorbeeld dat een werelds priester die
naar Engeland was geweest om de kroning van
de koning te zien, op de schuit bij Brugge dit
verhaal had verteld aan een zekere juffrouw,
niet wetend dat dit de zus was van Jacobus de
Vos. Toen zij de spreker met de vingers op haar
hart had laten weten dat hij onwaarheid vertelde, was hij beschaamd afgedropen.
Omdat de zaak in steeds bredere kring
bekend werd en overste Van der Beets er maar
niet in slaagde de losgeslagen pater weer in
het gareel te krijgen, werd de zaak in handen
gelegd van het hogere gezag binnen de orde,
de provinciaal van de Nederduitse provincie.
Deze functie werd bekleed door Ludovicus de
Camargo, maar deze had wegens langdurig
verblijf in Rome het bestier van zijn provincie
overgedragen aan Aegidius Estrix." Deze uit
Mechelen afkomstige zuiderling trachtte de
pater met een viertal vriendelijke brieven in te
laten zien dat terugkeer naar zijn Goudse statie door alle ophef uitgesloten was, maar bood
hem hoop dat hij elders aan de slag zou kunnen en dat daarmee zijn eer hersteld zou kunnen worden.> Om De Vos van zijn goede wil te
overtuigen kwam de provinciaal op 10 juli zelfs
voor een persoonlijk gesprek naar Friesland.
In een uren durend onderhoud trachtte hij de
weerspannige pater over te halen om voor enkele maanden naar Brabant terug te keren om
daar in de zielzorg aan de slag te gaan, want hij
moest toch inzien dat er geen andere weg terug
was.> 'Doch De Vos had geen ooren om hie rna
te luisteren. Voor Brabant was al sijne vrees,
na der Goude al sijn verlangen', zo schetst de
Goudse pas to or en stadsgeschiedschrijver Ignatius Walvis de gemoedstoestand van deze pater
op dat moment.v

de vlucht te gaan voor zijn tegenstanders. Wellicht heeft hierbij ook een rol gespeeld dat zijn
gezellin genoeg had van het gedoe en terug
wilde naar haar familie in Gouda. Hoe het ook
zij, in augustus 1685 leverde de pater zijn geestelijke dochter af bij het huis van haar moeder,
de weduwe Buijs. Deze onverwachte wending
in de zaak baarde uiteraard veel opzien in de
stad, waar iedereen, katholiek en protestant,
inmiddels tot in detail op de hoogte was van
deze spraakmakende affaire. Ook de tegenstanders van de pater, niet in de laatste plaats zijn
grootste opponent pater Fierlinx, waren in rep
en roer. De grendel ging op de deur van het jezuietenhuis. uit angst dat de verloren pater daar
weer zijn intrek zou willen nemen. 'Gijsbertje is
op de been', luidde de zegswijze waarmee De
Vos de door zijn terugkeer veroorzaakte situatie karakteriseerde."
De jezuieten. minderbroeders en de wereldlijke priester, die normaal in een felle concurrentiestrijd waren gewikkeld en elkaar het licht
in de ogen niet gunden, sloten plots de rijen en
keerden zich als een man tegen de wegloper.
De jezuieten lieten Maria Buijs weten dat zij, als
zijnde onwaardig en eerloos, was 'geschrapt
uyt de suffragien." Dit hield in dat zij niet meer
als klopje geaccepteerd zou worden. Toen De
Vos bij gebrek aan ander onderdak een gastvrij
onthaal vond in het huis van de moeder van
Maria Buijs, stelde de Goudse geestelijkheid alles in het werk om de moeder en haar andere
dochter, Maijken," te bewegen met het stel te
breken. Ook een broer van Maria in Amsterdam
werd onder druk gezet. Geen middel werd daarbij geschuwd. Moeder Buijs, die kwam biechten
bij haar pastoor Van der Wielen, kreeg in de
biechtstoel te horen dat deze priester haar geen
absolutie zou verlenen zolang zij De Vos in
haar huis zou toelaten. Toen zij vervolgens bij
de minderbroeder pater Johannes Maille" naar
de Heilige Mis ging, weigerde hij haar ostentatief aan de communiebank door haar luidkeels
mee te delen dat zij eerst het schandaal uit haar
huis moest weren, op straffe van eeuwige verdoernenls.>
Voor De Vos was dit aanleiding zich op 27
februari 1686 nozmaals - en naar later 7()1l

bejegend. Hij noemde deze zaak onverteerbaar,
te meer omdat hij zes of zeven dagen voordat
het incident zich afspeelde haar woning al had
verla ten en elders zijn intrek had genomen. Hij
yond dan ook niet aileen dat de monnik over
deze schanddaad bestraft moest worden, maar
vroeg pater Estrix nadrukkelijk zijn zaak nogmaals onder ogen te zien en rechtvaardig te
handelen.
In negentien punten zette De Vos daarom
de gebeurtenissen en zijn handelwijze nog
eens uiteen, waarbij hij de schuld volledig in
de schoenen schoof van pater Thomas Fierlinx
en enige kloppen, die hij de 'roervinken van alIen het qua edt' noemde. De komst van Van der
Beets naar Gouda had ook Maria Buijs aileen
maar schade berokkend, omdat deze overste net als enkele kloppen - 'met een swarte kool
geteikend [had] die bewuste dochter van Gouda'. Mede om haar eer te redden was hij uiteindelijk teruggekeerd naar deze stad, om aan
iedereen te tonen dat aile geruchten ('straetmaeren') vals waren. Daarbij was hij zonder
schroom bij haar en haar moeder in huis getrokken, daarbij de te verwachten ergernis op
de koop toenemend. Immers, zo liet De Vos zijn
superieur weten, het was overal in de Hollandse
Missie gebruikelijk en volstrekt geaccepteerd
dat een priester in een huis woonde met een
klopje van goede naam en faam. Het zou na aile
ophef ook niet uitmaken waar hij zich zou vestigen, want overal waar hij in een huis zou gaan
wonen waar zich ook een vrouw beyond, zou
deze - hoe eerzaam zij ook zou zijn - over de
tong gaan 'by aile janhaegel en graue van volk
( ... ) dat zij mijn bijslaap en gerief' zou zijn.
De Vos meende met recht aanspraak te
kunnen maken op herstel in zijn statie te Gouda, aangezien hij deze plek destijds door de
ordeleiding toegewezen had gekregen. Daar
kwam bij dat apostolisch-vicaris Van Neercassel zijn benoeming goedgekeurd had, hij nimmer afstand had gedaan van zijn rechten op
deze statie en ook niets gedaan zou hebben dat
het verlies van deze statie zou rechtvaardigen.
Met deze argumenten slaagde hij er echter niet
in provinciaal Estrix te vermurwen. In een brief
van 8 maart 1686 liet deze weten dat er geen
enkele hoop meer was dat Van Neercassel zou
instemmen met een dergelijk eerherstel. Toen
deze apostolisch-vicaris de eis van De Vos vernam, had hij tegenover de provinciaal der jezu-
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ieten 'seer bulderagtig' laten weten dat hij hiermee niet zou instemmen, al moest hij sterven.
Estrix hield De Vos dan ook voor dat de enige
manier om met zichzelf en zijn orde in het reine
te komen een terugkeer naar Brabant was. Ais
hij hieraan geen gehoor zou geven, zou Estrix
helaas genoodzaakt zijn andere maatregelen te

nemen."
Voor De Vos was het na al deze jaren van
soebatten met zijn ordeleiding duidelijk dat er
geen mogelijkheid meer voor hem bestond het
oude bestaan van zielzorger op te pakken. Ook
het aanbod om in Brabant aan de slag te gaan
was volgens hem niet meer dan 'een dun bovenkorsjen van schijn-soet'. Hij constateerde
dat er inmiddels een 'ijseren muir' door de jezureten tegen hem was opgetrokken, die op geen
enkele manier meer te slechten was.>

Uit de orde, de kerk en het celibaat
De frustratie over de behandeling die hem binnen de jezuietenorde ten deel was gevallen
moet groot zijn geweest voor De Vos. Hij had
blijkbaar een enorme behoefte om zijn handelen te rechtvaardigen en zijn tegenstanders te
kijk te zetten. Oat verklaart in elk geval dat in
1686 twee pamfletten het licht zagen, waarin in
geuren en kleuren zijn lotgevallen uit de doeken worden gedaan. Het meest uitgebreid is het

Verdedig-Schri[t voor Jacobus de Vos, tegens sommige jesuiten, dat korte tijd later nog gevolgd
werd door een zend-briefraekende den overlast,
met dewelke eenige jesuiten beledigen seker jesuit tot Gouda. De geschriften willen doen geloyen dat zij zijn geschreven en uitgegeven door
anonieme vrienden en medestanders die het
voor de omstreden paterjezuiet opnamen, maar
in werkelijkheid lijkt aileen De Vos de veder te
hebben gevoerd. De uitgebreide briefwisseling tussen hem en zijn ordeleiding wordt in
de pamfletten grotendeels integraal afgedrukt,
maar wei voorzien zijn scherpe commentaren.
In de pamfletten deinst De Vos er niet voor
terug zijn medebroeders stuk voor stuk neer te
zetten als onbetrouwbaar, huichelachtig, jaloers
of schijnheilig. Verder klapt hij met graagte uit
de school over de financiele handel en wandel
van zijn orde en hun heimelijke praktijken. Ook
de diverse kloppen die hem in Groningen en in
Gouda dwarszaten krijgen ervan langs. De rest
van de Goudse geestelijkheid spaart hij evenmin. De wereldlijke priesters Hildebrand van
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der Wiel en Jacobus Cats worden over de hekel
gehaald wegens enkele preken die zij hi elden.
Van der Wiel wreef hij jansenistische sympathieen aan omdat hij had geleerd dat Christus
slechts gestorven is voor de uitverkorenen. Cats
had in een preek zozeer over de lichamelijke
liefde gesproken, dat hij vol gens De Vos leek
op 'een geslepen leeraer in de school van Venus'. De hele stad zou hier schande over hebben gesproken, waarna bij een volgende Mis
de straatjongens het kerkvolk vroegen of zij de
pastoor weer hadden horen preken over zijn
'liefhebberij'."
Uiteraard blijft in de pamfietten ook de omgang van de geestelijkheid met de kloppen en
andere vrouwen niet onbesproken. Tot in detail
weet de hierom bekritiseerde pater te melden
hoe zelfs de hooggeplaatste geestelijken in de
Hollandse katholieke kerk zich soms vrijpostigheden tegenover het andere geslacht veroorloofden en ook hun favorieten hadden. Zo vertelt hij van overste Van der Beets, dat in Leiden
'niemant te deeg slegts syn bed kon schicken,
niemant het nachtgewaet spreyen [mocht] als
zeker jofvrou, niemant de mond koken als de
dienstmeit van zeker mevrou, by dewelke hij
staeg de voeten onder tafel en dikwils ook in de
karros had'." Dat De Vos met deze geschriften
zich definitief afkeerde van zijn orde, moet dan
ook voor iedereen duidelijk zijn geweest.
Bij het afsluiten van het laatste pamfiet, de
zend-brieJ, moest De Vos de lezer nog in het ongewisse laten over zijn toekomst. voor de afioop
van deze affaire zijn wij dan ook volledig aangewezen op andere bronnen. Uit het Kamerboek
van de Goudse magistraat blijkt dat De Vos op
5 oktober 1686 erin slaagde met hulp van de
wereldlijke overheid zijn in de statie achtergelaten persoonlijke bezittingen, in de vorm van
zijn papieren en kleren van linnen en wol, terug
te krijgen van pater Fierlinx. Ook diende deze
pater in totaal 3180 gulden aan de magistraat te
overhandigen, een bed rag waarop Jacobus de
Vos nog met recht aanspraak kon maken."
volgens Ignatius Walvis, die twee jaar later
pastoor zou worden in Gouda en later in zijn
Goudsche en andre daartoe dienende katolyke
kerk-zaaken uitgebreid aandacht zou besteden aan de moeilijkheden van pater De Vos in
Gouda, kon deze jezuiet, na alles wat er was
gebeurd, niet langer katholiek meer blijven. Dat
najaar zou dan ook gezien zijn hoe De Vos '5
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Ecntgenote
van
D'; M.A.RTINUS
LUTHERUS.
Gebo1'en den ~9·!e .Ia nue.r-v 499.
Over-Ied.en ~5 Decemb~r\?9'

Portret van de uitgetreden non Catharina van Bora,
vrouw van kerkhervormer Maarten Luther. Het Goudse
klopje Maria Buis werd door pastoor Walvis zonder
schroom op een lijn gesteld met deze echtgenote van
de 'aattsvader van aIle afoalligen', Illustratie uit C. w.F.
walch, Levensbeschryving van Catharina van Bora
(Amsterdam 1777). Ptivecollcctic.

avond via de zogeheten kraamvrouwendeur de
Sint-Ianskerk binnenging en in de 'advocaatsbank' de gereformeerde kerkdiensten bijwoonde. Bovendien, zo weet Walvis nog te melden,
had De Vos zijn intrek genomen bij de remonstrantse apotheker Jacobus Stout in het pand 'In
den Hond' aan de Gouwe."
Weldra zou blijken dat Maria Buijs hem ook
na zijn uittreden uit de jezuietenorde en het
verla ten van de katholieke kerk trouw bleef.
Walvis, die geen goed woord voor haar overheeft en haar een 'doorsleepte en welgebekte
klop: noemt.v verhaalt met leedvermaak dat De
Vos haar bezwangerde en korte tijd later 'met
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sijne bevrachte Buis' naar Utrecht trok om daar
met haar in het huwelijk te treden. Het huwelijk zou zijn voltrokken in de kapel van het st.
Anteunisgasthuis
buiten de Waardpoort. Bij die
gelegenheid had een schoenmakersdochter
de
bruidegom langdurig in het gezicht gekeken en
to en hij daarop geurtteerd had gevraagd waarom zij hem zo aankeek, zei ze dat het haar verwonderde 'dat een paap met eene klop troud',

De Vos zou hierop geantwoord hebben dat zij
zoiets nog weI vaker zou zien. 'God betere her
had de vrouw daarop tegen hem gezegd, waarop hij antwoordde 'God dank der voor: .44
Oat Walvis goed gemformeerd was, blijkt
uit de trouwboeken van de gereformeerde gemeente van Utrecht. Hierin staat vermeld dat
Jacobus de Vos op 23 november 1686 inderdaad
in het huwelijk is getreden met Maria Buijs, na
hiervoor op 17 november daaraan voorafgaand
toestemming te hebben gekregen van de Goudse gereformeerde kerkenraad." Er is dan ook
geen reden te twijfelen aan de juistheid van
de informatie die Walvis verder nog geeft, namelijk dat Maria ongeveer vijf weken later beviel van een tweeting." Samen met vrouw en
twee zonen trok De Vos vervolgens door naar
Culemborg, waar hij emplooi vond als Latijns
schoolmeester. Twee jaar later kon hij zijn positie verbeteren door in Tiel rector te worden van
de Latijnse school aldaar." Die functie zou hij
bekleden tot 1716. Walvis weet nog te melden
dat hij en Maria in totaal vijf kinderen kregen,
van wie er 1706 aileen twee zonen nog in leven
waren.v
Of beide echtelieden ook daadwerkelijk
lidmaat zijn geworden van de gereformeerde
kerk, kon niet worden vastgesteld. Hun namen
staan niet vermeld in de lidmatenregisters.
Zijn baan als meester en rector van de Latijnse
scholen in Culemborg en Tiel zou De Vos echter
niet hebben gekregen als hij deze religie op dat
moment niet op zijn minst als liefhebber was
'toegedaan'."

Siotbeschouwing
Walvis kan er maar niet over uit dat in Gouda
een pater en een klopje op zon manier hun
plichten aan de kerk verzaakten. Gretig trekt
hij een parallel met het huwelijk van Maarten
Luther, 'aartsvader van zulke afvalligen' met de
non Katharina von Bora, die weinige dagen na
de inzegening ook een kind had gebaard. De
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Goudse pastoor roept daarbij in herinnering dat
De Vos een zo eerzaam man als zijn ambtgenoot Jacobus Cats durfde te lasteren en de maat
te nemen om een preek over de liefde, terwijl
hij nota bene zelf zijn gelofte van kuisheid geschonden had. 'Ellendich Roomsch geloofwanneer het van zulke huichelaars onderschraagd
word, rampzalige kuisheid die aan zulke vossen vertroud word', zo verzucht walvis.v
Hoezeer het gedrag van de afvallige jezuietenpater ook door Walvis verafschuwd wordt,
het weerhoudt hem er niet van de twee geschriften van De Vos dankbaar uit te pluizen
om de handelwijze en praktijken van de door
hem zeer verfoeide missieorde eruit te lichten
en uitgebreid aan de schandpaal te nagelen."
De kloppen en de door De Vos over deze groep
geestelijke dochters vastgelegde bijzonderheden laat hij echter nadrukkelijk buiten beschouwing. Toch moet ook Walvis ervan op de hoogte
zijn geweest dat de aanwezigheid van grote
groepen ongehuwde vrouwen in de nabijheid
van priesters en monniken die geacht werden
celibatair te leven, grote spanningen kon oproepen. Ais we de geschriften over de affaire De
Vos op dit thema in ogenschouw nemen, dan
bevestigen zij het beeld dat klopjes van groot
belang waren voor het kerkelijke leven van de
katholieken in de Republiek. Zij verzorgden inderdaad het catecheseonderricht aan katholieke kinderen, hadden een taak bij het aankleden
van het altaar en de inrichting van de kerkruimtes en verrichtten huishoudelijke werkzaamheden voor de in een statie aanwezige geestelijken. Bovendien brachten met name de klopjes
van goede komaf grote sommen geld mee, die
ten goede kwamen aan de kerk.
Tegenover deze verdiensten stond dat blijkbaar rekening gehouden moest worden met
een precair evenwicht tussen de vele klopjes
die zich in en rond een statie ophielden. De
kleinste verandering in de bestaande taakverdeling, zoals de verandering van het slot op de
muziekkast in Gouda, kon de verhoudingen
dan ook ernstig verstoren. Bovendien kon de
binding van klopjes aan een specifieke biechtvader problema tisch worden op het moment
dat deze op last van hogerhand naar elders
overgeplaatst werd. Nieuw aangestelde priesters die zonder kloppen in een statie arriveerden, werden zo opgezadeld met de erfenis van
hun voorganger en wisten zich dan ook niet bij
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voorbaat verzekerd van de genegenheid van
de aanwezige kloppen. Zowel in Groningen,
als in Gouda kwam Jacobus de Vos hier tot zijn
schade en schande al snel achter. Tot slot waren er nog de diepmenselijke emoties en onhebbelijkheden die naar boven kwamen in een
situatie waarin verschillende vrouwen om de
bijzondere gunst van een biechtvader moesten
dingen. Uit de verhalen van De Vos blijkt hoezeer deze vrouwen elkaar in de gaten hielden,
precies bijhielden wie er bij de priester naar
binnen ging en hoe lang zij daar bleef en bij de
geringste verdenking bij de leiding aan de bel
trokken of roddels gingen verspreiden. Al met
al is dit geen fraai beeld, maar afgaand op de in
dit artikel beschreven affaire, moet dit weI een
reele schaduwzijde van het kloppenbestaan in
de Nederlanden zijn geweest.
Paul H.A.M. Abels (1956) is kerkhistoricus en
eindredacteur van dit tijdschrft. Website: www.
oaulabels n1 Email: p.abels2@kpnplanet.nl
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Klassiek en katholiek:
onderzoek naar door religieuzen geleide gymnasia

PvdA-politicus Erik
Iurgens, hoogleraar
Nederlandse Letterkunde
Marita Mathijssen en
KRO-man Leo Fijen
delen met elkaar een
gemeenschappelijk
verleden: dat van een
middelbare schooltijd
die zij doorbrachten aan
een door religieuzen I
geleid gymnasium.
Scheikundeklas van Fans Vitae, jaren
dertig (Schoolarchief Fans Vitae)

t

Op 27 maart j.l. spraken zij tijdens het Nijmeegse symposium
'Oragers van belofte' kritisch maar ook met humor over
hun schoolervaringen."
Oit symposium, dat als ondertitel
'Opleiding en vorming van een katholieke elite' meekreeg, was
een spin-off van het onderzoeksprogramma dat sinds 2005
aan de Radboud Universiteit te Nijmegen wordt uitgevoerd
door de leden van de onderzoeksgroep Geschiedenis van het
Nederlands Katholiclsme.' Wij maken als promovendi deel uit
van deze groep en de bijeenkomst op 27 maart bood ons de
gelegenheid onze onderzoeken aan een geinteresseerd publiek
te presenteren en met oud-leerlingen in gesprek te gaan. Het
leverde een interessante en vruchtbare dag op, die liet zien hoe
verschillend de jongens en meisjes van toen hun gymnasiumtijd
hebben beleefd.
In de door ons als promovendi uitgevoerde projecten naar
een drietal meisjesscholen en naar drie jongensinternaten
zijn het juist ook deze verschillen waarin we gemteresseerd
zijn. Ons onderzoek naar jongens- en meisjesgymnasia brengt
in kaart hoe de vorming van een 'intellectuele voorhoede'
plaatsvond en besteedt daarbij niet
alleen aandachtaan de overeenkomsten
tussen de scholen. maar ook aan
alle nuanceverschillen die binnen de
katholieke intellectuele cultuur op deze
scholen te onderscheiden zijn.
Katholieke gymnasia
In katholieke kring was het middelbaar
onderwijs voor jongens en meisjes, in
tegenstelling tot openbaar of christelijk
onderwijs, bijna altijd gescheiden
naar sekse. Het aantal scholen dat
gymnasiaal
onderwijs
aanbood
groeide snel in het interbellum, al
waren er meer gymnasia VOOl" jongens
dan VOOl" meisjes, zeker als we de
vele kleinseminaries!
meerekenen
die Nederland rijk was. In 1925
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Nebo-Ieetlingen uit de zesde kias, begin jaren veertig
(Stichting Kloosterarchieven Nederland. coIIectie redemptoristen)

waren er zestien gymnasia voor jongens en
daarnaast nog eens 39 kleinseminaries waar
de leerlingen weliswaar geen wettelijk erkend
gymnasiumdiploma konden halen, maar wei
een opleiding volgden die qua curriculum nauw
aan dat van het gymnasium verwant was.
Voor meisjes waren er in 1925 vijf scholen die
gymnasiaal onderwijs aanboden. De gymnasia
voor meisjes maakten in de meeste gevallen
deel uit van een lyceum, dat bestond uit zowel
gymnasium als hbs (hogere burgerschool). Na
1947 kregen veel Iycea ook een mms-afdeling
(middelbare meisjesschool) omdat toen ook
voor dat schooltype overheidssubsidie kon
worden aangevraagd. Het merendeel van deze
Iycea, kleinseminaries en gymnasia - in het
vervolg uit praktische overwegingen allemaal
aangeduid als 'gymnasia'S - was in handen
van religieuzen die het onderwijs in katholieke
kring voor een groot deel voor hun rekening
namen. In de twee onderzoeken die wij
uitvoeren aan de Radboud Universiteit, staan
als gezegd zes van deze scholen centraal. Dit
artikel vormt een nadere introductie op ons
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onderzoek. We lichten onze doelstellingen
en het onderzoeksperspectief van waaruit we
werken toe en laten zien - aan de hand van
twee korte voorbeelden - wat onze benadering
van de scholen kan opleveren.s

Zes scholen
Marieke Smit onderzoekt hoe in de peri ode
van 1920 tot 1968 de vorming van meisjes op
drie katholieke meisjeslycea gestalte kreeg:
het Fons Vitae Lyceum in Amsterdam, geleid
door de Franciscanessen van Heythuysen,
het meisjeslyceum Mater Dei te Nijmegen,
waar de Ursulinen van de Romeinse Unie de
scepter zwaaiden, en het Theresialyceum van
de Zusters van Liefde in Tilburg. Het ging om
scholen die grotendeels externaten waren en
dus voornamelijk dagleerlingen uit de regio
aantrokken. Marieke Smulders doet onderzoek
naar een drietal katholieke jongensinternaten
voor gymnasiumonderwijs, in dit geval alledrie
op Nijmeegse bodem: het Canisius College
van de jezuieten, het Dominicus College van
de dominicanen en de Nebo, geleid door de
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redemptoristen.
In dit onderzoek staat de
vorming van een katholieke intellectuele elite
in een internaatssetting centraal.
De dynamiek en de variatie binnen de
gymnasiale
schoolcultuur
komt door de
vergelijking tussen de scholen goed tot uiting.
In een vergelijking tussen de be ide onderzoeken
springt uiteraard allereerst het verschil in
sekse in het oog. De strenge seksescheiding
in het katholiek onderwijs, die het gevolg was
van de onder katholieken sterk heersende
zorg om de zedelijkheid van de opgroeiende
jeugd, nodigde de opvoeders ertoe uit de
verschillen tussen jongens en meisjes sterk
te benadrukken. Een vergelijking tussen de
uitkomsten van beide onderzoeken, waarbij de
schoolcultuur op de meisjesgymnasia naast die
van de jongensscholen wordt gezet, kan aan
het licht brengen hoezeer de vormingsidealen
en praktijk werd bemvloed door de sekse van
de leerlingen en hun opvoeders. Gender, ofwei
het geheel van opvattingen over wat in de
beleving van de religieuzen en de leerlingen
als 'mannelijk' en als 'vrouwelijk' gold, vormde
een belangrijke factor binnen de schoolcultuur.
De toekomstperspectieven
voor jongens en
meisjes liepen uiteen, omdat zij als wezenlijk
verschillend van elkaar werden beschouwd zou
ook hun rol als katholieken in de maatschappij
later anders zijn, en hierop diende hun vorming
te worden afgestemd. Maar ook factoren als de
geografische ligging en de cultuur, geschiedenis
en ambities van de verschillende ordes en
congregaties oefenden invloed uit op de
katholieke schoolcultuur en op de keuzes die
de opvoeders maakten met be trekking tot de
opleiding van hun pupillen.
Onderzoeksperspectief
Om juist zoveel mogelijk nuances tussen de
verschillende scholen, periodes, congregaties
en personen zichtbaar te maken, kiezen
we in ons onderzoek nadrukkelijk voor het
dragersperspectief.
Oat betekent
dat wij
paters en zusters, docenten en leerlingen
centraal stellen als dragers van de katholieke
intellectuele cultuur die kenmerkend was
voor deze gymnasia. We hebben daarbij oog
voor hun idealen, maatregelen, bijdragen,
ervaringen en keuzes. Op die manier ontstaat
een beeld van een katholieke schoolcultuur die
steeds 'onder constructie' bleef en waaraan aile
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dragers - ieder vanuit zijn of haar eigen positie
- bijdroegen.
Beide invalshoeken staan in een traditie van
onderzoek naar religieuze gemeenschappen.
De laatste
twee decennia is hiervoor
onder historici in Nederland een groeiende
belangstelling ontstaan.' Diverse congregaties
hebben hun geschiedenis door professionele
historici op laten tekenen. Deze studies gingen
verder dan het beschrijven van de organisaties
en hadden ook aandacht voor hoe religieuzen
zelf hun verleden hebben beleefd. In het
opdrachtonderzoek kwam vooral de visie van
de aanbieders van onderwijs en zorg, de
religieuze gemeenschap zelf, naar voren. Voor
de ontvangstzijde,
bestaande uit leerlingen
en patienten, was weinig aandacht. In haar
stu die naar de werkzaamheden van de Arme
Zusters van het Goddelijk Kind, een congregatie
die zich richtte op verpleging en zorg, laat
Van Heijst zien hoe dit aspect kan worden
gelntegreerd.8 Niet aileen de zorgverleners,
maar ook de zorgontvangers komen in deze
studie aan bod, net zoals als de mens en met
wie de religieuzen samen hebben gezorgd. Op
deze manier geeft Van Heijst een aanzet tot een
'boven-congregationele
benadering'". Ook onze
studies vertrekken vanuit dat uitgangspunt.
Net zoals de paters en zusters oefenden
de leerlingen invloed uit op de schoolcultuur.
Zij brachten hun eigen interesses en vragen
mee de scholen binnen, waarop de religieuzen
moesten reageren. Niet zelden speelden ook de
eisen en verlangens van hun ouders een rol in
het beleid en de keuzes van de paters en zusters.
Bovendien namen de jongens en meisjes de
heersende cultuur van hun opvoeders niet
zomaar klakkeloos over, maar gingen actief
aan de slag met hetgeen zij hen voordeden en
voorschreven. Dankzij deze processen van toeeigening slaagden de leerlingen erin het door
de religieuzen gebodene zelfbetekenis te geven
en zich er thuis bij te voelen. I 0
Sport
De sportcultuur op de gymnasia is een goed
voorbeeld van die wederzijdse beinvloeding
tussen leerlingen en opvoeders. De religieuze
cultuur waarin de paters en zusters waren
gevormd, contrasteerde sterk met de moderne
sportcultuur
in de westerse samenleving.
Religieuzen
stonden ambivalent tegenover
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alles wat met lichamelijkheid te maken had,
omdat zij het geestelijke leven als hoogste
waardeerden. In plaats van zich er tegen af te
zetten, integreerden zij het verschijnsel sport
echter in hun schoolcultuur. Zo konden zij
leerlingen aan zich binden en laten zien dat
ze wei degelijk mod erne opvoeders waren.
Vanuit het adagium 'een gezonde geest in een
gezond lichaam' gingen zij lichaamsbeweging
beschouwen als een goed tegenwicht voor de
vele uren die hun leerlingen achter de boeken
doorbrachten.
Tegen 1940 had de mod erne sport op aile
gymnasia zijn eigen plek verworven. Oat iedere
school, iedere congregatie en orde hierin zijn
eigen accenten legde, wordt duidelijk dankzij
een vergelijking tussen de verschillende scholen.
Marjet Derks liet in haar artikel 'Modesty
and Excellence' al zien hoezeer de sekse van
leerlingen en opvoeders bepalend was voor de
sportcultuur op een tweetal Nijmeegse scholen
voor gymnasiumonderwijs. De ursulinen van
Mater Dei benadrukten samenspel, omdat
meisjes geacht werden samen te werken en
niet individueel uit te blinken; de jezuteten van
het Canisius College daagden hun sportende
leerlingen juist wei uit om te excelleren.ll
Een nadere
vergelijking
tussen
de
verschillende
scholen
laat nog verdere
nuanceringen zien. De ordes en congregaties
verschilden namelijk onder meer in het tempo
waarin zij moderniseringen
op sportgebied
doorvoerden, in de sporten die hun leerlingen
konden beoefenen en in de idee en die ze
trachtten over te brengen. Behalve gender
waren blijkbaar nog andere factoren van
invloed op de sportcultuur van de verschillende
scholen.
Elitaire instituten
De beide scholen die door Derks al werden
geportretteerd, mogen als de meest elitaire van
de zes door ons onderzochte scholen gelden.
De ursulinen en de jezuieten. die allebei hun
onderwijsgeschiedenis koesterden die terugging
tot de zestiende eeuw, presenteerden zich in
ieder geval nadrukkelijk als elite-instituten. Het
imago van een 'elite-instituut' vertaalde zich
ook in de sportcultuur op de scholen. Op het
Canisius College werd - dankzij de contacten
met Engelse jezuieten - cricket gespeeld, en
de meisjes van Mater Dei liepen wat betreft
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sportbeoefening en lichamelijke cultuur voorop.
Hun Ierse rectrix mere Laurence Roche had
vanuit haar vaderland de liefde voor de sport
meegebracht. Sporten als hockey, cricket en
tennis waren zeker in die tijd aileen toegankelijk
voor de hogere standen. Door juist deze sporten
te stimuleren verstevigden zowel de jezuieten
als de ursulinen hun elitaire reputatie en lieten
zij zien dat zij moderne trends volgden en zich
daarbij aansloten.
Op de vier andere scholen - de beide
kleinseminaries, het Theresialyceum en het Fons
Vitae - was men later met het stimuleren van
competitiesporten. Maar ook daar gaven paters
en zusters de bij leerlingen geliefde sporten als
voetbal en tennis vanaf de jaren dertig steeds
meer ruimte. Zij benadrukten het belang van
sport voor de juiste karaktervorming, waarin
zelfbeheersing
en samenspel
belangrijke
elementen vormden. Op die manier hoop ten zij
te voorkomen dat de competitie de overhand
zou krijgen. Oat zou, zo vreesde men, kunnen
leiden tot een verheerlijking van het lichaam
en de sporters. In de schoolkrant riepen de
voetballers van de Nebo en het Dominicus
College, in navolging van hun opvoeders, hun
medeleerlingen op tot discipline en fairplay, iets
waaraan het nogal eens ontbrak bij het harde
voetbalspel. Deze kritiek van enkele leerlingen
maakt duidelijk dat tegelijk veel sporters zich
weinig gelegen lieten liggen aan aile mooie
idealen en zich naar eigen inzicht uitleefden op
het sportveld.
De religieuzen slaagden er in het moderne
fenomeen sport te integreren in hun schoolleven.
Deels deden zij dat vanuit de grote vraag die
ernaar was bij hun leerlingen; deels ook zagen
ze in sport een middel om hun pupillen discipline
en samenwerking bij te brengen en hen de
gewenste lichaamsbeweging te kunnen geven.
Sport gaf de zusters en paters de mogelijkheid
hun leerlingen in gewenste vrouwelijke dan
wei mannelijke richting te vormen en zich als
school te profileren ten opzichte van andere
onderwijsinstituten.
Kennis en katholiciteit
Ook op het terrein van intellectuele vorming
werd de katholieke traditie waarin de opvoeders
wilden staan, geconfronteerd met vragen en
eisen aan het onderwijs van de religieuzen
vanuit de moderne maatschappij.
Welke
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keuzes werden gemaakt en welke accenten
werden gelegd in de relatie tussen kennis
en katholiciteit kon nogal uiteenlopen.
De
congregaties of ordes en de individuele paters
en zusters bleken verschillende afwegingen te
maken, waarbij de invloed van de leerlingen en
hun ouders groat kon zijn. Oak hier gold dat
het verschil in gender belangrijke gevolgen had
voor de katholieke vorming van de leerlingen.
Intellectuele vorming voor meisjes was aan
het begin van de twintigste eeuw vee I minder
vanzelfsprekend dan voor jongens. Er werden
discussies gevoerd over de vraag of intellectuele
vorming voor meisjes wei gewenst, of misschien
zelfs schadelijk was. Meisjes werden vanaf het
einde van de negentiende eeuw wei toegelaten
tot het middelbaar onderwijs, maar het duurde
lange tijd voor zij hun achterstand ten opzichte
van hun mannelijke medeleerlingen
hadden
ingehaald. In 1930 volgden 36.770 in Nederland
de hbs of gymnasium, tegenover 14.636
meisjes." Uitgesplitst naar katholiek onderwijs
wordt het verschil nag sterker zichtbaar. Van de
jongens op het gymnasium en de hbs was bijna
33% katholiek. Redelijk in evenwicht dus met
het percentage katholieken in de Nederlandse
samenleving op dat moment. 13 Het aantal
katholieke meisjes dat de hbs ofhet gymnasium
volgde laat een ander beeld zien. Zij maakten
slechts 13,6 procent uit van het totaal aantal
meisjes op deze schooltypen, een behoorlijke
achterstand.
Het dominante
katholieke
ideaalbeeld
van de vrouw als maagd of moeder was niet
direct te rijmen met onderwijs voor meisjes
dat hen voorbereidde op de universiteit. De
gymnasiastes werden dan oak opgeleid met
een dubbel doe!. In het dagelijks schoolleven
stond het eindexamen centraa!. De zusters
stimuleerden hun leerlingen zich intellectueel
te ontwikkelen en bereidden hen voor op een
latere universitaire studie. Maar onuitgesproken
speelde tegelijk de bijna vanzelfsprekende
gedachte dat het merendeel van de meisjes
hun studie zou staken zodra zich een geschikte
echtgenoot zou aandienen. Het vergaren van
kennis was belangrijk, maar de meisjes kregen
met het oog op hun toekomst oak mee dat zij
boven alles katholieke vrouwen waren, en dat
zij zich daarom oak op het aanleren van andere
vaardigheden moesten concentreren. Het een
zat het ander niet in de weg.
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Zesdek:lassersvan het Dominicus College, 1936.

Oat blijkt oak uit cijfers uit het
schoolarchief van Fans Vitae, die duidelijk
maken dat de Franciscanessen van Heythuysen
erin slaagden niet aileen intellectueel gevormde
moeders en echtgenotes op te leiden, maar
ook ongehuwde vrouwen die zich aan een
carriere of een bestaan als religieus wijdden.
Van de 385 leerlingen die in de jaren van 1914
tot 1940 eindexamen deden aan Fans Vitae,
vervolgde meer dan de helft de opleiding met
'enige verdere studie'. Uiteindelijk zou maar
liefst 35% van aile oud-Ieerlingen in die periode,
ongehuwd blijven. Acht procent van de meisjes
die examen deed trad in als religieuze.
Het Canisius College kende vanaf het
begin in 1900 een erkend gymnasium, waarbij
de jezuieten zich dienden te voegen naar de
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wettelijke voorschriften met betrekking tot het
gymnasiale curriculum. Bij de dominicanen en
redemptoristen was dat anders. De niet-erkende
status van hun kleinseminarieonderwijs gafhun
de mogelijkheid het curriculum aan te passen.
Zij zochten naar de balans tussen kennis en
katholiciteit met het oog op de priestertoekomst
van hun pupillen. Vakken als wiskunde en
lichamelijke oefening werden minder of niet
gegeven, zodat er meer tijd over bleef voor
declamatielessen en muziekonderricht; van
meer nut voor een aankomend priester. Verder
konden de paters de overgangsnormen wat
soepeler hanteren zodat zoveel mogelijk
jongens binnenboord werden gehouden. De
paters pasten hun onderwijs dus aan om zoveel
mogelijk geschikte kandidaten voor de orde of
congregatie op te kunnen leiden. Problematisch
daarbij was dat ze. juist omdat ze hun leerlingen
geen door de overheid erkend diploma konden
verschaffen, steeds minder jongens uit gegoede
milieus aantrokken. Oat waren nu net de zoons
van welgestelde ouders die - in tegenstelling
tot veelleerlingen uit eenvoudiger milieus - het
kostgeld volledig konden betalen. Vanwege dit
financiele motief begonnen de kleinseminaries
al ruimschoots voor de TWeede Wereldoorlog na
te denken over mogelijke overheidserkenning,
iets wat zij uiteindelijk in respectievelijk
1950 (Dominicus College) en 1952 (de Nebo)
bereikten. De meeste andere kleinseminaries in
Nederland volgden hen in de tien jaren daarna.
De hierboven geschetste voorbeelden
laten zien dat de meisjes werden opgeleid
met een dubbel doel, maar dat kennis en
katholiciteit in de praktijk zonder al te veel
problemen met elkaar werden verenigd.
Katholieke ideaalbeelden van het moederschap
bleken gedurende de gymnasiumjaren geen
belemmering voor de intellectuele vorming.
Na een eventuele vervolgstudie moesten de
meisjes echter t6ch kiezen: het moederschap
6f een carriere. De gymnasiale opleiding bleek
voor de meeste meisjes toch een voorbereiding
op een leven als de goed opgeleide echtgenote
van. ZO bezien moesten de zusters hun pupillen
vooral vormen in het spanningsveld tussen
kennis en vrouwelijkheid.
Op de kleinseminaries was de spanning
tussen kennis en katholiciteit veel nadrukkelijker
aanwezig, juist amdat het ideaalbeeld van het
priesterschap een zekere ambivalentie in zich
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droeg. Moest een priester een intellectueel
zijn, of vooral een vrome man? Deze discussie
duurde voort tot in de jaren zestig. Op het
Canisius College lag het wettelijk eindexamen
vast, dus werd deze discussie vee I minder
expliciet gevaerd. De gestelde eisen aan kennis
lagen immers grotendeels vast.
Tot slot
De religieuzen lieten zich bij hun anderwijswerk
leiden door de katholieke toekomstvisiaenen
die zij voar hun leerlingen koesterden, maar
voegden zich bij de invulling en varmgeving
van hun apleiding voor een belangrijk dee I naar
hetgeen de jongens en meisjes, hun ouders
en de maatschappij in bredere zin, van hen
vroegen. Oat daarbij bepaalde aspecten van
de gymnasiale, katholieke vorming een meer
positieve invloed op het leven van de oudleerlingen uitoefenden dan andere, werd ook
duidelijk tijdens het Nijmeegse symposium over
katholieke gymnasia op 27 maart j.l. Halverwege
de dag werden de bezoekers en sprekers verrast
door de komst van NOS-journaliste Pauline
Broekema, die met een cameraploeg op pad
was gestuurd om een journaalbijdrage samen te
stellen over de actuele kwestie van het seksueel
misbruik. Uit haar korte reportage, waarmee
het achtuurjaurnaal die avond opende, bleek
dat seksueel misbruik tijdens het symposium
weI even ter sprake is gekomen, maar dat
de schoalherinneringen van de meeste oudleerlingen door andere ervaringen werden
gekleurd, hoewel lang niet alJemaal positief.
Duidelijk werd dat voor veel oud-Ieerlingen
de gymnasiumtijd een bepalende is geweest,
die veel magelijkheden heeft geschapen voor
hun verdere leven. Tegelijk bleek dat, al naar
gelang de persoonlijk opgedane ervaringen, de
herinneringen aan die schooltijd per persoon
sterk kunnen verschillen. Aileen wanneer al die
verhalen naast elkaar worden gezet, ontstaat
een genuanceerd beeld van de geschiedenis
van de door religieuzen geleide gymnasia. 14
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