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]oep van Gennip 

Bioemen van barmhartigheid 

De zomermaanden 
vormen voor mij I en 
waarschijnlijk voor 
veel anderen, een van 
de mooiste peri odes 
van het jaar. Als ik in 
de zomer op vakantie 
ga, worden er altijd 
wel een paar romans 
en (kerkjhistorische 
boeken meegenomen. 

Glas-in-ioodraam uit de jaren 1930. 
Links vioottjes, met als ondersehrift 
Voveo paupertatem (,ik beIoojpIeehtig in 
armoede te leven'), rectus de Ietie, met 
als ondersehrift Voveo eastitatem ('i): 
beIoojpleehtig kuis te Ieven'). 

TUssen het lezen en het afleggen van bezoekjes aan pittoreske 
dorpen en kleine musea, is ook het wandelen door de natuur 
een vast onderdeel geworden van de vakantie. Alles staat 
in bloei; de velden met zonnebloemen, de lelies langs de 
waterkant, de rozen en de viooltjes. Op een gegeven moment 
kwam ik langs een vervallen houten kerkje waarin de glas-in 
loodramen nog deels aanwezig waren. Op een daarvan stond 
een zonnebloem afgebeeld: in de christelijke iconografie het 
symbool voor de gehoorzaamheid. Nu liep ik om het gebedshuis 
heen en zag aan de andere kant opnieuw een bloem in het 
glas verwerkt. Het was een lelie. De lelietak symboliseert de 
deugd, de reinheid en de onschuld. Hoeveel heiligen staan er 
niet afgebeeld met een lelie in de hand? Antonius van Padua, 
Clara van Assisi en Stanislaus Kostka, om de meest bekende 
te noemen. En op bijna elke Middeleeuws schiJderij dat de 
annunciatie uitbeeldt houdt Maria een witte lelie in de hand 
als teken van haar maagdelijkheid. De raampartij achter de 
apsis onthulde de laatste, donkerpaarse, bloem: het viooltje. 
De deugd van nederigheid en armoede wordt hierin uitgebeeld. 
Toen ik naar het voorportaalliep werd het duidelijk dat dit een 
kloosterkerkje was. Het 'boeket' bloemen stond symbool voor 
de drie kloosterlijke deugden die de monniken in de vorm van 
geloften aflegden als ze waren ingetreden. De gehoorzaamheid 
aan de abt of overste, het celibaat en de gelofte van armoede 

die tot uiting kwam in het opgeven van 
persoonlijk bezit. 

Maar deze bloemen vormen slechts 
een tipje van de sluier van een veel grotere 
christelijke symbolische bloementuin. 
Onbetwiste winnaar is Maria die in de 
Middeleeuwse en Renaissancekunst, 
al dan niet in een 'omsloten hof", 
werd afgebeeld met witte rozen en 
lelies (voorstellende de Maagdelijke 
zuiverheid), viooltjes, sleutelbloemen, 
lenteklokjes, madeliefjes (Maeghdelieve), 
margrieten, weegbree en lelietjes-van 
dalen (allemaal verwijzend naar de 
nederigheid), aardbeien (de ootmoed van 
Maria tijdens de Verkondiging), akeleien 
(die verwijzen naar haar smarten), de 
korenbloem (voor Maria's zedigheid) en 
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de goudsbloem als algemeen Mariasymboo!. 
De meimaand, wanneer de natuur tot bloei 
komt, heet(te) in de volksmond niet voor niets 
Mariamaand. 

voor Christus waren onder meer weggelegd 
de paardenbloem (als teken van Zijn lijden), 
de wijnstok en de (koren)aar (algemeen 
Christussymbolen), de Ie lie (die staat VOOl' Zijn 
barmhartigheid tijdens het Laatste Oordeel), 
de anjer (symbool voor Zijn kruisiging), 
steenbreek (symbool van Zijn opstanding) en 
de muurbloem, die vaak door stenen heen 
'breekt' en daardoor herinnert aan het graf 
van Christus waarvan de steen was weggerold. 
Maar ook de vorm van bloemen had vaak een 
symbolische betekenis. ZO stonden drielobbige 
bloemblaadjes voor de Heilige Drie-eenheid, 
vier gaven het kruis weer en vijf blaadjes 
verbeeldden de won den van Christus. 

En dan waren er nog talloze heiligen die 
voor hun herkenbaarheid vaak afgebeeld 
werden met bloem- en plantenmotieven, 
waarbij rode bloemen (bij voorkeur een 
roos) hun martelaarschap in algemene zin 
'verwoordde' en de reinheid en onschuld tot 
uiting kwam in een witte lelie die meestal in de 
hand werd gehouden. Voorbeelden van, meer 
specifieke, bloemen waren. de bloesemtak, 
waarmee de heilige Lidwina van Schiedam 
werd afgebeeld, de brandnetels van Johannes 
van Ortega en de doornenstruik van Nicolaas 
van Flue. En dan hebben wij het nog niet gehad 
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over de namen van enkele groene ruikers, 
die vernoemd zijn naar apostelen, zoals (St.-) 
Iacobsladder en St.-Pietersbloemen, naar Maria, 
als Mariadistel, Vrouwenmantel en onze Lieve 
Vrouwenbedstro, en naar bijzondere heiligen, 
waaronder Christoffelkruid, st.-jonsknnd en 
St.Antheunisblomme (beter bekend als het 
sneeuwklokje). 

Veel van deze planten zijn ontleend 
aan Bijbelpassages (bijv. joh. 15: 1, 15:5; Ps. 
51:9; Ies. 34:13; Sir. 39:13, 50:8 en Hoog!. 
2: 1-2) of gaan terug op oude christelijke 
teksten die in de Middeleeuwen opnieuw 
bestudeerd en geinterpreteerd werden in een 
symbolische context. Fameus in dit kader zijn 
de vroegmiddeleeuwse Clavis Melitionis en de 
in de dertiende eeuw geredigeerde Legenda 
Aurea, waarin aandacht werd besteed aan 
de christelijke symboliek van de flora. De 
Middeleeuwen waren doortrokken van een 
hang naar ordening en systematiek en het 
verbinden van deugden met verschillende 
soorten bloemen pasten daar prima in. Eenvoud 
en uniformiteit was het uitgangspunt en de 
toeschouwer kon in een oogopslag zien welke 
deugden er werden verbeeld op een schilderij 
of glas-in-loodraam, Aan de andere kant wist 
de bezoeker van een kerk, mede, aan de hand 
van bepaalde attributen, tot welke heilige hij 
bad. Op deze manier is de natuur, de Kerkvader 
Augustinus zei het ai, eveneens een afspiegeling 
van het goddelijke. Ooep van Gennip). 
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Aart de Groot 

Arcana atheismi (1676) 
Frans Kuyper contra de ongodisten van zijn eeuw' 

Behalve door zijn vaardige pen viel hij op door zijn licht 
ontvlambaar karakter. Hij deinsde er niet voor terug te Jiegen 
alsofhet gedrukt stond en zijn vele tegenstanders te bekladden. 
Kuhler karakteriseert hem als in de hoogste mate eigenzinnig 
en dientengevolge twistziek, een doordrijver die in alles de 
uitersten zocht.' Toch verdient hij een plaats in de geschiedenis 
van het Nederlandse socinianisme, al was het alleen maar 
om zijn aandeel in het grote project van de uitgave van de 
BibliothecaJratmm potonorum, de tot op heden gezaghebbende 
editie van het werk van de leidinggevende theologen uit het 
Poolse socinianisme. Veel opzien baarde zijn discussie met de 
Rotterdamse collegiant Bredenburg, waaruit twee groeperingen 
ontstonden die elkaar jarenlang met een keur aan argumenten 
te lijf gingen. Nauw hiermee samen hangt zijn strijd tegen het 
atheisme (inclusief het spinozisme) van zijn dagen. 

Kuypers levensloop kan kort worden weergegeven. Gebo 
ren in Amsterdam, waarschijnlijk in 1629, was hij aldaar stu- 

dent aan het seminarium der remonstranten. Veel 
heeft hij in theologisch opzicht ook te danken ge 
had aan de omgang met zijn oom, de bekende col 
legiant Daniel de Breen. Kuyper werd in 1652 re 
monstrants predikant te Vlaardingen. Het volgen 
de jaar legde hij echter zijn ambt al neer, vanwege 
zijn bezwaren tegen het dopen van kinderen. Hij 
vestigde zich als boekdrukker te Amsterdam. Hier 
narn hij deel aan het college van Adam Boreel en 
Galenus Abrahamsz de Haan. Nadat hij naar Rot 
terdam verhuisd was, bezocht hij ook daar colle 
ges. Hij overleed te Rotterdam op 21 oktober 1691 
aan de gevolgen van een klap van een molenwiek, 
opgelopen toen hij kruiden zocht. 

Verschillende malen heeft Kuyper naar de 
pen gegrepen om Spinoza en anderen die open 
stonden voor spinozistische ideeen te bestrijden. 
Tegenover sptnoza- was Kuyper geen partij; hij 
zal zich daarvan wellicht ook zelf weI bewust 
zijn geweest. juist daarom zal zijn afwijzing van 
het spinozisme zo venijnig zijn geweest. Hij was 

Titelpagina van Frans Kuypets Arcana atheismi (1676) onparlementair gezegd een opschepper. Rotsvast 

Frans Kuyper is een van 
de merkwaardigste figu- 
ren uit de kerkgeschie- 
denis van de zeventien- 
de-eeuwse Republiek, 
aldus Wiep van Bunge in 
zijn bijdrage over hem 
aan het Biografisch lexi- 
con voor de geschiede- 
nis van het Nederlandse 
protestantisme.> 

ARCANA 
ATHEIS·MI 

RiEVELATA, 
Philofophice & Paradoxe refutata, . 

Examine TrI1CflltuS 

THEOLOGICO-POLITICI. 
Pn- FR A NCJSCU:vI· CU PERUM 

v1mjl_/odammjim. 

Dnobus .Libds comprehenfa: 
Priori ipfi Trat1attJf e:~a1lJinat"r atqtu reld/jltt!. Alrero ipfilJim4 
Atheorum, primo contra SacramS(Tiptumm~ deinde (fin"" Teli ... 
gilJntm & 'Dei exiflmtiam argummta, exp!irantur atqf~e nUT- . 

'!JamUT) & 'Dmm ~ffin()'I)if argummtio dmlonflraft~r. 

Operi przfix;J. en Prefaelc , ad operis inrelledum l?eni:u.s necdTuh: & in wee 
additameOt3& lllutaci,onC:Jnonnulla:, iddem neceflarie, . 
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overtuigd van eigen gelijk had hij in de loop der 
jaren een eigen systeem opgebouwd en kon hij 
een aantal stevige argumenten tegen Spinoza 
in het veld brengen. Oaarbij was het van meet 
af aan zijn strategie om Spinoza en diens 
halve of hele medestanders als athetsten te 
brandmerken, zoals de genoemde Bredenburg, 
die in 1675 een wijsgerige Enervatio 5 van 
spinoza's werk publiceerde. 

Voor een goed verstaan van de zeventiende 
eeuwse beschouwingen over het atheisme 
is het nodig eerst het begrip te definieren. 
Het zeventiende-eeuwse atheisme - wei te 
onderscheiden van dat van de achttiende 
eeuw en later - heeft in de jongste decennia 
opmerkelijke aandacht gekregen, en dat 
meer uit de hoek van de geschiedenis van 
de wijsbegeerte dan van de theologie.s 
]Uist in het bloeitijdperk van de gereformeerde 
en lutherse orthodoxie is 'atheisme' een graag 
behandeld thema, terwijl vreemd genoeg 
'atheisten' zelf zich nergens als zodanig 
aandienden.' De atheistische geschriften waren 
"geheimnisumwittert wie Zauberbucher"." 
Winfried SchrOder heeft ondanks ijverig 
speurwerk voor de zeventiende eeuw maar 
een tiental titels kunnen opsommen.? Vanwaar 
dan al deze polemische exercities? Waren de 
disputen "de atheismo", zoals bijvoorbeeld 
Voetius ze hield, toch niet meer dan oefeningen? 
Maar wat is 'atheisrne' dan precies? 

In zijn disputaties "De atheismo" 
(1639) 10 citeert Voetius in groten getale de 
contemporaine literatuur, om te bewijzen hoe 
groot het gevaar is dat de kerk uit deze richting 
bedreigt, vooral in Frankrijk. Het athersme 
heeft zich van ltalie uit ("cloaca diabolorum") 
over Europa verbreid. Het begrip wordt echter 
nogal ruim genomen. "Atheismus" heet het, 
wanneer men de "praescientia Dei" ontkent, 
want de ontkenning van Gods attributen leidt 
consequent tot godloochening. Remonstrantse 
theologen worden in dit opzicht gelijkelijk 
gedenuncieerd als Descartes, wiens naam 
overigens nog ongenoemd blijft. En het is zeer 
merkwaardig dat Voetius de vraag of elke ketterij 
eindigt in atheisme bevestigend beantwoordt 
in het geval dat het de gods- en genadeleer 
betreft. ZO vergaat het ook de 'epicureeers', die 
volgens de Nederlandse Geloofsbelijdenis (art. 
13 ) beweren dat "hem God nerghens mede 
bemoeyt, ende laet aile dinghen by gevalle 

98 
TNK jaargang 13 (2010) 

geschieden", zodat de mens een vrijbrief heeft 
voor een leven in genot zonder God of gebod. 
ZO kan het begrip 'atheismus' in Voetius' 
werk weliswaar op de godloochenaar duiden 
("atheismus speculativus"), maar veelmeer nog 
op iemand die zich niet aan Gods geboden stoort 
("atheismus practicus, indirectus"), een spoedig 
ook door anderen overgenomen onderscheid, 
maar hijzelf hanteerde deze termen tamelijk 
subjectief. II 

In deze context heeft ook de libertijn zijn 
plaats, van wie evenmin een precieze definitie 
is te geven. Bij aile terminologische onklaarheid 
staat in voenus: geschriften het libertinisme voor 
ons als een verzamelbegrip voor allen, die niet 
zozeer vanwege dogmatische controversen, als 
weI uit praktische gronden zich distantieerden 
van de strenge discipllne van de gereformeerde 
kerk." De libertijn is verwant aan sceptici, 
neutralisten en "(pseudo-) politici". Hij denkt 
dat aile christenen slechts een God vereren en 
dat ieder in zijn eigen vorm van religie zalig 
kan worden, als men maar braaf leeft en zijn 
eigen belang niet vergeet. Maar aan het eind 
zal men dan toch niet anders dan "atheismus" 
hebben omarmd. De socinianen vergaat het niet 
anders: ze plaveien de weg voor neutralisme, 
scepticisme. libertinisme en bij gevolg naar 
(indirect) atheisrne.'> 

In een van de disputaties uit de serie "De 
atheismo" bestempelt Voetius zijn vaderland als 
een waar toevluchtsoord voor aile libertijnen en 
fanatieke monsters en beklaagt hij de manier 
waarop zijn landgenoten met open armen 
libertijnen, neutralisten. atheisten en anderen 
verwelkomden.'! Wij horen hier een echo van 
de vele boetepreken die in de Gouden Eeuw 
van de gereformeerde kansels dreunden, in het 
bijzonder in door voetiaanse dominees geleide 
gemeenten." Oit homiletisch genre had zijn 
functie in het kerkelijke en sociale leven, maar 
als bron voor de bestudering van de toenmalige 
verhoudingen kunnen zulke preken slechts 
met de nodige voorzichtigheid worden benut. 
Hetzelfde geldt van de kritische opmerkingen 
in Voetius' disputaties. Ais men vraagt waar 
en in welke mate die door hem zo gevreesde 
ketterse groeperingen te vinden waren, krijgt 
men maar mondjesmaat een antwoord.i- Als de 
geleerde professor primarius voortdurend zijn 
heresiologien citeert, werkt dat op den duur 
vermoeiend of ook juist geruststellend, zoals 



wanneer oudtijds de burgers van de stad rustig 
verder slapen konden, zolang de nachtwacht 
maar met zijn rate! de uren aftelde. 

Volgens Anne Eusterschulte is 'atheisme' 
- allerminst een eenduidig begrip - de 
uitdrukking van een "Strategie konfessioneller 
Selbstvergewisserung vermittelst der 
gezielten Inkriminierung 'gottloser Denker' 
".'7 De theoloog die waarheden ontvouwde en 
beschreef, had kennelijk de behoefte om zijn 
systeem als een bastion af te schermen tegen 
mogelijke aanvallen. Zo werd het bezit van de 
waarheid gekoesterd en uitgebouwd. Was men 
inderdaad overtuigd van de effectiviteit van al 
deze manoeuvres? 

Het heeft dan ook weinig zin om het 
begrip 'atheisme' los te maken van het destijds 
overheersende spraakgebruik, teneinde er de 
dogmenhistorische of filosofische terminologie 
mee te verrijken en vervolgens op zoek te gaan 
naar de echte atheisten, zo die er al waren. Hoe 
schimmig deze speurtocht zou zijn, blijkt weI 
hieruit dat Voetius - en in zijn voetspoor ook 
anderen - ronduit het bestaan van atheisten 
of weI atheisme ontkenden." Wie het bestaan 
van God loochende, kon dat weI zeggen, maar 
in werkelijkheid moet elke godloochenaar Gods 
bestaan toegeven. Het is de dwaas die in zijn 
hart zegt: Er is geen God, naar Psalm 14: l. 
Elke mens heeft het besef van Gods bestaan 
in zich, zo vernemen wij uit de gereformeerde 
scheppingsleer en de antropologie, zelfs nog bij 
H. Bavinck.'? 

Hoe is Kuypers positie in deze? In 
onderscheid met Voetius en de haast algemene 
opinie van destijds. wil hij weI in navolging van 
Socinus aannemen dat er atheisten bestaan. 
Hele volken zelfs zouden leven zonder rellgte.> 
Voor het overige is zijn gebruik van de term 
'atheist' al net zo ruim als bij Voetius. Kuyper 
zelf zou, volgens zijn zeggen, in zijn jeugd veel 
met atheisten zijn orngegaan." Omdat hij er 
zelf geen duidelijkheid over verschaft heeft, hoe 
deze mededeling te interpreteren, is er nogal 
gespeculeerd over zijn 'atheistische periode'." 
Toch heeft hij in een boekje, uitgegeven in 
1678 ter verdediging van het geloof in duivels, 
een vingerwijzing gegeven wanneer hij zegt 
dat atheisten en anderen die niet geloven 
dat er duivels zijn, "genoegsaam altemaal, 
zeer waanwijs en laatdunkende, gemeenlijk 
zeer spot- en boertachtig" zijn en bekent dat 
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hij "meede zodaanig als zij geweest heeft" 
en niet in duivelen geloofde "tot dat ik in de 
godgeleertheyt begon te studeeren".> Kuyper 
hanteert aldus, conform het spraakgebruik 
van zijn tijd, een zeer ruime definitie van het 
begrip 'atheist', Atheisten zijn niet alleen zij die 
1etterlijk het bestaan van God of een hoogste 
wezen ontkennen, dus 'godloos' zijn, maar ook 
al of niet op grond daarvan een losse levensstijl 
hebben en zich allerlei spotternijen veroorloven, 
'goddeloos' met andere woorden. In de visie 
van Voetius zou men hen libertijnen noemen. 
Dat atheisrne en zedeloosheid onvermijdelijk 
samengaan, zoals in de orthodoxe polemiek 
doorgaans werd gesuggereerd, laat Kuyper 
overigens in het midden; ten opzichte van iemand 
met een dergelijk onberispelijke levenswandel 
als Spinoza zou deze argumentatie trouwens 
onvruchtbaar zijn geweest.> 

Of er in Kuypers jeugd nu in enigerlei vorm 
een 'bekering' heeft plaatsgevonden, wordt 
ons niet verteld. Wei zal er sprake zijn geweest 
van een rigoureuze afwending van were Ids 
vermaak. Gezien sommige opmerkingen in 
Arcana atheismi heeft Kuyper, aangetrokken 
door doperse principes - misschien in de trant 
van zijn vriend Iohan Hartigveld - conscientieus 
ernst willen maken met een leven in de navolging 
van Christus. Hij signaleert ergens hoe van de 
oorspronkelijke "opinio et vita Mennonitarum" 
nog maar een schaduw overgebleven is.> 
In dit licht versta ik de beslissing van Kuyper 
om het predikantsambt in de Remonstrantse 
Broederschap neer te leggen; hij voelde zich niet 
langer gerechtigd de kinderdoop te bedienen. 

Toen Spinoza in 1670 zijn geruchtmakend 
werk Tractatus theologico-politicus (hierna afge 
kort als ITP)26 publiceerde, kwam de vaderland 
se orthodoxie meteen in actie. Dat dit werk een 
specimen was van het alom gevreesde athe 
isme, was voor een gereformeerde theoloog 
zonder meer duidelijk." En hoewel de bekende 
leuze "Deus sive natura" niet in ITP, maar in 
de postuum in 1677 gepubliceerde Ethica voor 
komt> werd Spinoza's godsbegrip bij de bestrij 
ding van ITP als pantheistisch gebrandmerkt. 
Van Bunge heeft er voorbeelden van gegeven 
in zijn stu die over Bredenburg> Wie hem niet 
als schepper boven de natuur als zijn schepping 
plaatst, miskent het wezenskenmerk van God. 
Het was overigens spinoza's bedoeling met ITP 
juist tegen het atheisme te schrijven.> Zijn ver- 
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handeling, dat meesterlijk pleidooi voor de vrij 
heid van denken, tegen de heersende vooroor 
delen van de christelijke theologen in, moest 
echter niet minder dan de beschuldiging van 
atheisme een algemene afschuw oproepen, 
doordat ze het goddelijk gezag van de Heilige 
schrift bestreed. 

In dit opstel vraag ik aandacht voor Kuypers 
bestrijding van ITP, getiteld Arcana atheismi,» 
verschenen in 1676. Het is zijn hoofdwerk, 
maar minder gelezen dan de in hetzelfde 
jaar gepubliceerde eerste twee delen van Den 
philosopherenden boer, 32 in een min of meer 
populaire stijl geschreven gesprekken. Het 
derde deel, onder de titel De diepten des sa tans 
een jaar later verschenen,> is de Nederlandse 
bewerking van Arcana atheismi, "welk ik 
teegen zeeker boek, van de beroemde Atheist 
Benediktus de Spinosa, dien ik, terwijl hij leefde, 
om hem in geen zwaarigheyd te brengen, toen 
niet wilde noernen, heb geschreeven". Wij 
nemen de Latijnse tekst als uitgangspunt, waar 
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no dig, betrekken we de Nederlandse bewerking 
erbij. 

Hoewel Kuyper doorgaans te boek staat 
als sociniaan, afficheert hij zichzelf nergens als 
zodarng.> WeI wordt hier en daar teruggegrepen 
op oud-sociniaans gedachtegoed, als het 
geschikte instrumentarium om het geloof 
van een eenvoudig christen te omschrijven. 
Kuyper vertegenwoordigt meer de traditionele 
standpunten van Socinus, Volkelius en anderen, 
dan die van zijn sociniaanse tijdgenoten, die 
bereid waren met de wijsgerige ontwikkelingen 
mee te gaan. 

In Den philosopheerenden boer is het de boer 
die oorspronkelijk sociniaanse denkbeelden 
verdedigt tegenover zijn als filosoof 
gemtroduceerde gast die een cartesiaan blijkt 
te zijn, straks zelfs spinozistische trekken heeft 
en als "atheistisch filosoof" wordt aangeduid. 
Kuhler ziet in het gesprek van de boer met de 
filosoof duidelijk de posities van Socinus en 
Crellius getekend.> De tekst is het resultaat van 
de samenwerking met een van zijn vrienden, 
Barend Joosten Stol, zonder dat duidelijk is, 
voor welk deel elk van beiden verantwoordelijk 
is. 

In onze - noodgedwongen - beknopte be 
spreking van Arcana atheismi stip ik een drie 
tal punten aan alvorens de scopus van het he Ie 
betoog te bezien. Daarbij concentreren we ons 
op het theologisch gehalte: hoe de positie van 
Kuyper in wijsgerig opzicht is te karakteriseren, 
vergt nader onoerzoek.> 

I. Het zal duidelijk zijn, dat als Kuyper bij het 
geschi! met Spinoza tevens het atheisme wi! 
bestrijden, de grondslagen van de kennistheorie 
en de verhouding van geloof en filosofie 
omschreven moeten worden. Dit gebeurt in de 
inleiding van het Latijnse werk als ook van de 
Nederlandse bewerking." Kort gezegd komt het 
stelsel van Kuyper neer op empirisch, common 
sense-rationalisme. Welke invloeden Kuyper 
hierbij heeft ondergaan, zou nader moeten 
worden bestudeerd; te denken valt bijvoorbeeld 
aan de Engelse filosoof bisschop S. Parker, 
bekend empiricist en vurig voorstander van 
experimentele wetenschap.> Kuyper kant zich 
tegen het deductieve, cartesiaanse rationalisme 
met zijn a priori beginselen en ontwikkelt een 
eigen stelsel in het gebruik van de ratio. Het is 
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zijn overtuiging, dat als de rede zou worden 
gezien als bron van religieuze principes 
onafhankelijk van de Heilige Schrift, het gezag 
van Gods open baring wordt aangetast. Kuyper 
noemt deze rede "natuurlijk"." Fix merkt hierbij 
op, dat Kuyper hier refereert aan het intuttieve 
rationalisme van Descartes en sptnoza.e Het is 
kennis die ontstaat als uitvloeisel van de rede, 
of wei rationalistische kennis die min of meer 
in een abstracte zelfstandigheid gegrond op 
axioma's tegenover de zintuigen staat, aldus 
Van der Mark. Spinoza noemt dit proces het 
zuivere denken zonder woorden en beelden. 41 

In de filosofie, of wei de "natuurlyke 
weetenschappen", moet men, aldus Kuyper, 
aileen "van nieuws op beproeft zijnde" ("de 
novo examinata") stellingen en beginselen 
aannemen, die aldus "zeeker en waarachtig" 
zijn bevonden. "En al wat daar dan tegen strijdt, 
moet in zaaken van Godsdienst, als valsch 
verworpen worden". Men mag zijns inziens dan 
ook niet iets in de filosofie voor waar houden, 
wat in de godsdienst vals is, want dat is "een 
rechte God-verzaaking".? Bijbelse waarheid is 
nooit in tegenspraak met rede of natuur, daarom 
moeten openbaring en rede niet los van elkaar 
gezien worden, anders dan in Spinoza's stelsel, 
waarin filosofie en theologie scherp gescheiden 
zijn43 Als er in de Schrift iets is dat met de rede 
strijdt, moet dit als vals worden verworpen, 
maar wij ontkennen dat er zoiets staat." 

In het debat dat in deze jaren over de 
Bijbelinterpretatie woedt naar aanleiding van 
Meyers boekv waarin de (cartesiaanse) filosofie 
leidinggevend wordt verklaard, vinden we 
Kuyper dan ook bij diens tegenstanders. Slechts 
een enkele maal wordt er in Arcana atheismi 
en Den philosopherenden boer aan gerefereerd. 
Kuyper vindt de rol die Meyer de filosofie 
toebedeelt, bepaald overdreven. De "gezonde 
reden" ("sana ratio"), het natuurlijke vermogen 
van de mens tot redeneren en begrijpen, is 
ook bij machte de Heilige Schrift uit te leggen, 
lOwe I als de zinnelijke realiteit." Wanneer 
men geen verschi! maakt tussen de gezonde 
en de natuurlijke rede wordt de zin van Gods 
geboden, bijvoorbeeld inzake het gebruik van 
geweld verdraaid "alsmen ze (gelyk van aile 
geleerde luyden tot noch toe me est geschied is) 
naar het richtsnoer van de Natuurlijke reeden 
("ex naturalis rationis norma") wi! verklaaren", 
in een zin die vreemd is aan de Geest van Jews 

Christus. 47 

Een merkwaardig specimen van deze 
exegese vindt men in het traktaat De recht 
weerlooze christen, dat Kuyper 1678 uitgeeft 
uit de nalatenschap van de bekende collegiant 
johan Hartigvelt." De ouddoperse leer van 
de geweldloosheid had in kringen van de 
collegian ten in deze jaren zeker nog wei 
aanhang, maar werd telkens ter discussie 
gesteld door collegianten die zich lieten 
overtuigen door pragmatische en politieke 
overwegingen. Als discipel van De Breen 
zal Kuyper ook pacifistische idee en hebben 
opgedaan. Geweldloosheid gaat in tegen de 
menselijke natuur. Door deze natuurlijke 
rede mag men als christen zich niet laten 
leiden. Dit pacifisme laat zich in Kuypers over 
het algemeen weinig vreedzame optreden 
maar moeilijk onderkennen, toch is het wei 
degelijk geworteld in zijn schriftbeschouwing. 
De daardoor geschapen afstand tot Spinoza's 
politieke theorie ( zie bijvoorbeeld hoofdstuk 
16 - 20 in IT?) is diametraal, maar Kuyper gaat 
in zijn bestrijding van Spinoza vreemd genoeg 
geheel aan dit gedeelte voorbij." 

2. Wat nu Kuypers Bijbelbeschouwing betreft, 
ze heeft op de Arcana atheismi overduidelijk 
haar stempel gezet, meer dan filosofische 
ideeen. Ongetwijfeld heeft Kuyper zichzelf 
in de eerste plaats gezien als 'Bijbeltolk'. 
Zijn gedachten over de uiUeg van de Heilige 
Schrift kunnen we opmaken uit een kort stuk 
dat hij in diverse edities van het werk van 
De Breen heeft opgenomen.v Behalve dat 
de gelovige lezer zich door gebeden en "een 
waare oprechte beleeving van al de geboden 
Gods" op de Bijbelstudie moet voorbereiden, 
is het dienstig de grondtalen te kennen en 
verschillende vertalingen te raadplegen. Men 
kan zo eventuele fouten op het spoor komen, 
die bij het afschrijven zijn ontstaan. Let op het 
taaleigen van de diverse auteurs, met name 
de eigenaardigheden van de profetische taal. 
Zeer belangrijk is bij de historische boeken de 
kennis van de gebruiken, kleding et cetera van 
de Bijbelse tijden. vergelijk schrift met Schrift. 
Voor verdere studie wordt verwezen naar de 
geschriften van Faustus socinus, Hugo Grotius, 
Simon Episcopius, Ph.Vives, de kanttekeningen 
op de Statenbijbel et cetera. 

Het is in het eerste deel van Arcana atheismi, 
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dat we de methode van Kuypers Bijbelstudie 
fraai en met kennis van zaken zien geillustreerd. 
Hij voigt hier de tekst van TTP op de voet, met 
name waar Spinoza de resultaten van zijn vrij 
en eigenzinnige Bijbelinterpretatie ontvouwt.» 
Zowel van Oud als van Nieuw Testament 
handhaaft Kuyper de tekst onverkort, al 
geeft hij toe dat er in de handschriften fouten 
ingeslopen kunnen zijn. Het Woord Gods is 
immers niet een samenstel van boeken, maar 
de leer zelf van jezus Chrlstus.v De historiciteit 
van de Bijbelse geschiedenis staat vast, ook 
wat betreft de wonderen. Dit is trouwens in de 
lijn van Socinus. 

Uiteraard gaat Kuyper grondig in op 
het aan de Bijbelse wonderen gewijde zesde 
hoofdstuk van TTP. Spinoza kan krachtens 
zijn filosofisch uitgangspunt dat zich door het 
"natuurlijk licht" laat leiden, de traditionele 
opvatting over wonderen niet aanvaarden. 
In het wonder als doorbraak van de orde der 
natuur gelooft hij niet: God staat niet boven 
de natuur, Hij is de orde der natuur.v Voor 
deze tijd een unieke opvattingl= Kuyper geeft 
dit standpunt correct weer, maar stelt het 
zijne daartegenover. "Contra naturarn" is iets 
anders dan: iets kan niet gebeuren "ex naturae 
legibus". "Contra naturam" is 't bij voorbeeld 
als men vuur koud noemt, of 2+2=5. Maar als 
er in de Bijbel wordt gesproken van het in het 
leven terugroepen van een dode, dan is dat niet 
"contra naturam", maar wei een wonder. En het 
zijn de wonderen die het krachtigste argument 
voor het bestaan van God, zijn almacht en 
voorzienigheid zijn en waardoor atheisten en 
ook Spinoza, het meest worden gekweld.v Het 
wonder wordt door Kuyper gerespecteerd als 
daad van de Schepper ("naturae author"), die 
de loop van de natuur kan stuiten ofveranderen 
naar believen." en daarom verdienen de 
Bijbelse wonderverhalen meer geloof dan aile 
zogenaamde verklaringen of de redeneringen 
van iemand als Spinoza die hier volksgeloof of 
iets dergelijks ("praejudicium vulgi") aan het 
werk ziet. 

De discussie gaat moeizaam, hoewel Kuy 
per hier en daar Spinoza toch met enige in 
stemming kan citeren. Het terecht vermaarde 
zevende hoofdstuk van de TTP over de schrift 
uitleg had bij Kuyper wei wat meer instemming 
mogen hebben, daar toch Spinoza evenals 
Kuyper op zijn beurt de confessionalistische 
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theologie van zijn dagen op de korrel neemt. 
In ieder geval kan Kuyper met Spinoza mee 
gaan als deze de mozaische oorsprong van 
de Pentateuch aanvecht.? Kuyper koestert het 
wantrouwen dat de Heilige Schrift door zijn 
tegenstander wordt ondergewaardeerd en be 
schuldigt hem ervan de zin van de Bijbel te ver 
draaien. Stilzwijgend zou Spinoza bijvoorbeeld 
doorlopend vooronderstellen dat de natuur of 
dit heelal God zou zijn. Laat hij nu eerst maar 
eens Socinus' traktaat over het gezag van de 
Heilige Schrift lezen, waar wordt aangetoond 
dat de tekst van de boeken van Oud en Nieuw 
Testament onbedorven tot ons is gekomen." 

Op tal van plaatsen corrigeert Kuyper zijn 
Adversarius inzake de interpretatie van de 
Schrift en het gebruik van Bijbelteksten. Een 
enkel voorbeeld. Terwijl in Spinoza's gedachte 
gang het van belang is een tekst als Maleachi 
1: 11 in het heden te plaatsen, want zo kan dui 
delijk zijn dat God zich ook aan andere volken 
openbaart zoals of zelfs meer dan aan Israel, 
houdt Kuyper het - NB: met Calvijn en de sta 
tenvertalers - op een futurum, wat grammati 
caal evengoed mogelijk is.59 Ais Spinoza - na 
te hebben vastgesteld dat de Bijbel zonder eni 
ge twijfel het bestaan van een enig God leert 
- vervolgens ontkent, dat evenzo zou worden 
geleerd wat God is ("quid Deus sit") en dat het 
voor het geloof iets zou uitmaken of Hij nu een 
steen is, de wereld, een ster et cetera, dan is 
onder verwijzing naar teksten als joh. 4:24 en 2 
Cor. 3: 1 7 Kuypers reactie: Ais dat geen atheisme 
is, wat dan wei? De Adversarius kan altijd wei 
een of andere zin aan een bepaalde constructie 
verbinden, ervaren als hij is in dergeJijke kunst 
stukjes.w Even verderop gaat het over de uitleg 
van enkele verzen uit de Bergrede. Kuyper wil 
er met Spinoza niet over redetwisten, zolang 
deze Christus niet voor de onfeilbare leraar 
en wetgever houdt. Wat de hier door Christus 
gepredikte geweldloosheid betreft, verwijst 
hij naar het werk van Brenius, wolzoginus en 
Zwikkerus." Veel moeite getroost Kuyper zich 
om tegenstrijdigheden in de Bijbel te verklaren, 
omdat atheisten daar maar al te graag misbruik 
van kunnen maken. 

Hoe stellig Kuyper ook is in zijn afwijzing 
van allerlei opvattingen van Spinoza inzake de 
Schrift, een ander een overtuiging opdringen of 
opleggen, is zijns inziens ongeoorloofd. Dwang 
leidt slechts tot een schijn van instemming." 
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3. Reeds kwam de godsleer ter sprake. Spreken 
Spinoza en Kuyper nog over dezelfde God? In 
Arcana atheismi laat Kuyper er geen misverstand 
over bestaan: spmoza's God is niet de God 
van de christenen.v Telkens wijst Kuyper erop 
dat voor zijn Adversarius God gelijk is aan 
de natuur en derhalve doet hij wat er in IT? 
wordt gezegd over Gods eigenschappen, de 
geboden, profetieen enzovoorts af als onzinnig 
of blasfemisch. De vereenzelviging van God 
en natuur ontneemt zijns inziens voorts aan 
God en mens elke vrijheid van handel en. 
Kuyper verwijt Spinoza een deterministische 
visie ("concatenatio") te leren." Oat leidt tot 
atheisme. 

Een duidelijk standpunt neemt Kuyper in ten 
aanzien van de natuurlijke godskennis, zoals 
hij met de nodige herhalingen in het tweede 
deel van Arcana atheismi uiteenzet. - Spinoza's 
IT? is hier inmiddels naar de achtergrond 
gedrongen; wij zullen nu Kuyper eerder met 
Bredenburg kunnen horen disputeren.« - Die 
kennis rust uitsluitend op Gods openbaring. 
Dit is goed sociniaans gedacht.v Dus gelden 
hier geen wiskundige bewijzen, maar "aileen 
onbesproken, onwraakelijke en welkundige 
getuygen" (Hebr. 11:36, Rom. 10: 14,15,17 
). Deze klare sociniaanse afwijzing van de 
natuurlijke theologie is in Kuypers oog de 
noodzakelijke consequentie van het geloof aan 
de God van de Bijbel, schepper van hemel en 
aarde. 

De gang van de vertogen is, hoe levendig 
ook, enigszins verwarrend en kent allerlei 
onverwachte wendingen. Soms moet men 
gissen naar de zin van een vraag of antwoord, 
want in Kuypers betoog krijgen de argumenten 
van de atheisten opmerkelijke aandacht. 

Ik zie caput 11/9 als de spits van Kuypers 
verhandeling, het is getiteld: "Weerlegging 
van de atheistische tegenbewijsgronden 
tegen de argumenten, waarmee de theologen 
gewoonlijk het bestaan van God bij het licht 
van de natuur bewijzen.v Het is een dialoog 
tussen drie gefingeerde personen: Philalethes, 
van wie we een welgefundeerde opinie in 
de gangbare theologie kunnen verwachten: 
Misalethes, die scherp kritische vragen stelt 
en Diatetes, die als arbiter optreedt. Het zijn 
personages die los staan van de drie waarmee 
we in Den philosopherenden Boer kennis hebben 
gemaakt. Soms voelen we ons bij deze lectuur 
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in gedachten verplaatst naar een bijeenkomst 
van collegianten. Het moet daar pittig zijn 
toegegaan, stel ik me voor.s Zijn tegenstanders 
- hij had er vele, Bredenburg voorop - hadden 
aile aanleiding om zijn redenaties met argwaan 
te bezien, want Kuyper hield ervan met 
prikkelende the sen zijn gehoor te choqueren. 
Men moet trouwens aannemen dat Kuyper 
in werkelijkheid ook gedebatteerd heeft met 
atheisten (van welk slag dan ook), zo duchtig 
wordt Misalethes' tegenstander in het nauw 
gebracht.s" 

De kernvraag luidt: Kan men het bestaan 
van God bewijzen? De gangbare theologie, 
katholiek zowel als protestants, zag - soms 
meer soms minder helder - alom de tekenen 
van Gods handelen, zijn voorzienigheid. 
Zoals Vondel het twintig jaar eerder in zijn 
Harpzangen verwoordde: "AI d'aardkloot 
is gepropt van Gods genade". De atheist 
daarentegen, zo althans is het in de christelijke 
apologetiek geschetste beeld, meent elk 
godsbewijs te kunnen ontzenuwen. Kuyper geeft 
merkwaardig genoeg in deze dialogen daarvoor 
volop de ruimte. Inderdaad krijgt Philalethes - 
anders dan de argeloze lezer zou verwachten 
- ongelijk wanneer hij, om Gods bestaan te 
bewijzen, een groot aantal redenaties te berde 
brengt. Heel sterk is bijvoorbeeld het betoog 
van Misalethes, dat men op grond van de vele 
rampen die de aarde, dus de mensheid treffen, 
niet minder gezien de voortdurende gevaren 
voor de voedselvoorziening, moet concluderen 
dat de natuur een vijandin is."? Zoals het 
bij monde van de filosoof in de Nederlandse 
bewerking onder woorden wordt gebracht: 
"Maar nu is er bijnaa niets in de werreld, daar 
hy niet meer verdriet als vermaak van geniet. 
Wie kan een vrouw zonder duijzenderleij 
quellingen genieten? Wie kinderen zonder 
oneijndige ongemakken?"." In zijn antwoord 
verwijst de boer, respectievelijk Philalethes 
naar een ons mensen verborgen goddelijk plan, 
maar dit klinkt bijzonder vlak evenals andere 
vanouds gehanteerde stichtelijkheden en ook 
zijn verwijzing naar de vermeende goddelijke 
oorsprong van het geweten kan Misalethes 
zonder veel moeite als ongeldig afdoen." 

Wie om zich heen kijkt, zo laat Kuyper 
ons concluderen, bespeurt niets van de 
aanwezigheid van een godheid, niet als 
voorzienigheid en niet als een natuurgod. 
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En wat de bekende filosofische godsbewijzen 
betreft; ook die helpen ons niet verder. Ais 
Philalethes bijvoorbeeld het ontologische 
godsbewijs" naar voren brengt, dat aangezien 
met het woord 'God' een volmaakt wezen 
bedoeld moet zijn, God inderdaad bestaat omdat 
'bestaan: bij volmaaktheid behoort ("nullum 
ens perfectum esse queat, quod non existat"), 
antwoordt Misalethes: Een prachtige dragreden 
("Egregium sophisma"). Ais je mij vraagt wat 
ik onder God versta, zeg ik niet: een volmaakt 
wezen, maar niets ("sed nihil"). Maar als je een 
nauwkeuriger antwoord van mij vraagt wi! ik 
je wei toegeven dat jij er een volmaakt wezen 
onder verstaat, maar wat bereik je ermee?" 
Voor Misalethes is God dus "nihil", "niets". Oit 
antwoord zou iemand uit de mystieke traditie 
hebben kunnen geven, eerder nog zou het een 
echo kunnen zijn van de bekende aan de door 
Calvijn ter dood veraordeelde Jacques Gruet 
toegeschreven uitspraak: "Dieu n'est rien"." 

Langs een andere weg kun je overigens 
volgens Misalethes ook concluderen dat er 
geen God is. Dit lezen we aan het slot, als 
Philalethes de ral van arbiter krijgt, omdat 
Oiatetes graag zijn eigen argumenten in het 
veld wil brengen. Deze had tevoren op grand 
van bepaalde Schriftplaatsen (uit Psalm 19, 
Hand. 17, Rom. I en 2 )76 uitvoerig bestreden, 
dat kennis van de natuur zou kunnen leiden 
tot een godsbewijs zoals Misalethes het al had 
betoogd. Als de twee gesprekspartners het dus 
kennelijk eens zijn geworden, jaagt Misalethes 
iedereen de stuipen op het lijf door langs zijn 
neus weg te beweren, dat uit de natuur net zo 
goed kan worden aangetoond dat er geen God 
iSH Wanneer je bijvoorbeeld met Descartes en 
anderen aanneemt dat de godsidee ons niet is 
aangeboren, maar ons door God zelfis gegeven, 
zou je doorredenerend deze "idea Dei" ook een 
verzinsel of inbeelding ("figmentum") kunnen 
noemen." althans - zo verzwakt Misalethes 
de conclusie - de kennis Gods voor een aan 
onze natuur vreemd element moeten houden." 
Oaartegen merkt Diathetes op, dat wanneer wij 
met ons verstand geen "supranaturalia" zouden 
kunnen uitdenken, dit nog niet betekent dat 
ze niet bestaan, maar dit weerwoord klinkt 
uitermate zwak. 

Wat kan de bedoeling van deze stelling en 
zijn geweest, waardoor toch op het eerste 
gezicht de positie van het atheisme wordt 
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gesteund? Men heeft oudtijds Kuyper atheisme 
verweten, zo goed ging hem de beschrijving 
van atheistische meningen kennelijk af80 
In de slotpassage van dit hoofdstuk doet 
Misalethes er het zwijgen toe en blijft het bij 
het opsommen van enkele argumenten zonder 
die nog uit te werken, omdat kennelijk de 
zaak al beslist is. En zo kan ik de atheist met 
zijn eigen wapenen verslaan, moet Kuyper 
gedacht hebben: hoe meer er in het bereik der 
natuur tegen het bestaan van God pleit, des te 
minder argumenten zijn er voor identificatie 
van God met de natuur." God is de schepper 
en regeerder van deze wereld en godskennis 
berust aileen op Gods open baring. Pas wanneer 
eenmaal door openbaring in de mens die kennis 
gegeven is, kan de rede erap voortbouwen en 
zien we in de natuur ook godsbewijzen. "Wij 
zijn van natuuren atheisten", placht Kuyper in 
zijn debatten met Bredenburg te zeggen.v 

De conclusie moet wei zijn dat hoe scherp 
de menselijke ratio ook kan argumenteren, zij 
ons over God niets kan leren dat ertoe doet. 
Door de laatste bewijzen van Misalethes niet 
eens meer uit te schrijven, terwijl op de eerder 
genoemde punten Phi!alethes toch telkens in 
het nauw gedreven was, lijkt het wei alsof de 
auteur een loopje met zijn lezers neemt. In een 
van zijn latere geschriften is er iets dergelijks 
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aan de hand. Voordat Kuyper zijn weerlegging 
van Spinoza's opus magnum, de Ethica, 
publiceerde (1687), gaf hij in 1682 op 8 pagina's 
een "Voorloper" uit, "om een staaltje te geven, 
op wat wijze men de bewijzen van Spinosa 
kan vernietigen". Die bewijzen stellen niets 
voor. schrijft hi], ze zijn "enkel bedriegerij, door 
welken men de geenen, die daar in ongeoeffend 
zijn, verwart en vangt. eerze de zaak verstaan". 
ZO zal Kuyper nu eens bewijzen dat de mens 
een zon is vol gens "de eygen gronden van 
Spinosa". En zo zet Kuyper iedereen voor gek. 
"We zouden noch al meer krakken en breuken 
in zijn geschaakelde keeten [ = Spinoza's 
"concatenatio"] konnen aanwijzen; maar zullen 
dat spaaren tot de volkoome weerlegging"83 
En die weerlegging werd in 1687 gepubliceerd 
achter de door Kuyper in het Nederlands 
vertaalde Refutation of Spirioza's Mathematical 
Proofvan de hand van Henry More uit 168784 

De kwaliteit van Kuypers weerlegging van 
de Ethica nu daargelaten, in Arcana atheismi 
stellen Kuypers inspanningen om "krakken en 
breuken" in het betoog van de Adversarius aan 
te tonen bepaald teleur. Maar met een wijs 
gerige redenering Spinoza's argumentatie te 
ontkrachten is ook niet nodig, aangezien het 
geloof zich niet met mathematische bewijsvoe 
ring ("cum mathematicis demonstrationibus") 
laat omschrijven of verdedigen. Want elke be 
wijsvoering wordt gedaan met tellen en meten 
en dat kan in de godsdienst nu eenmaal niet.8S 
"Zulks dat het geloof vernietigt word, als 'er 
wiskonstige zeekerheyd was. Want byaldien 
dit niet naauwkeuriglijk word in acht genoo 
men, dat hier geen wiskonstige zeekerheyd kan 
plaats hebben, zoo moetmen noodzaakelyk tot 
atheisterij koomerr.w Dus kunnen wij wanneer 
de bekende godsbewijzen te berde worden ge 
bracht, ook hier wei concluderen: "enkel be 
driegerij, door wei ken men de geenen, die daar 
in ongeoeffend zijn. verwart en vangt, eerze de 
zaak verstaan". 

Don Cameron Allen concludeert uit deze 
dialogen dat Kuyper Misalethes niet als een 
atheist heeft willen karakteriseren. maar eerder 
als een fundamentalistische "scripturalist and 
revelationalist"." In hoeverre was Kuyper 
misschien zelf een dergelijke 'fideist'? Het 
volgende hoofdstuk van de Arcana atheismi 
geeft hierover nader bescheid. Wanneer 
nog eens de vraag naar een godsbewijs 

wordt aangesneden, nu in de vorm van een 
verhandeling, wordt er om het atheisme af te 
weren teruggegrepen op de "catholica in orbe 
terrarum opinio", de kennis van de naam van 
dit goddelijk Wezen, zoals die door God zelf in 
den beginne ("primitus") via Adam of Noach 
gemaakt is, onder verwijzing naar Hebr. II :3, 
Rom. 10:14,15,17. Wij kunnen dus het wezen 
Gods ("Dei existentiam") niet langs de weg van 
bewijsvoering ("demonstrative") kennen.» 

Voor Voetius en de zijnen had de atheist 
geen recht van bestaan, hij bestond dan ook 
inderdaad niet. De orthodoxie meende tegen 
de ongodisterij breeduit het geloof te kunnen 
funderen op filosofische gronden. Voor Kuyper 
daarentegen, de socinianiserende ketter, was 
er buiten de openbaring geen zekerheid. Hij 
kon met een gerust geweten de atheist aile 
ruimte te geven om schoon schip te maken met 
ondeugdelijke godsbewijzen, maar het is wei ten 
koste van zijn reputatie gegaan, zoals blijkt uit 
menig tijdens de Bredenburgse twisten gedrukt 
pamflet alsook uit rijmpjes na zijn dood.» 

Na drie, vier eeuwen is het moeilijk op de 
'strijd der geesten' van de Gouden Eeuw het 
juiste zicht te krijgen. Bepaalde ontwikkelingen 
zijn duidelijk. ZO mag achteraf gezien het 
zeventiende-eeuwse socinianisme als voorloper 
van de Aufklarung worden beschouwd. Het 
optreden van Frans Kuyper is in dit schema 
even wei moeilijk in te passen. Heel nieuwsgierig 
ben ik naar de relatie met zijn medewerker in het 
project van de Bibliotheca fratrum polonorum, 
wiszowaty,= wiens Religio rationalis de 
voltooiing van de sociniaanse ontwikkelingen 
mag heten, maar Kuypers systeem achter zich 
Iiet. Tot het tegendeel blijkt, moet ik aannemen, 
dat er bij de editoriale samenwerking ook een 
basis voor theologische gedachtewisseling is 
geweest. Hoe dit zij, een opstapje naar de eeuw 
der verlichting levert Kuyper niet. 

Noten: 
De tekst van dit artikel heett gediend als lezing voor het 
Kerkhistorisch Gezelschap in zijn vergadering op 7 juni 
2010 te Apeldoorn. 

2 Biograjisch lexicon voor de geschiedenis van net 
Nederlandse ptotestantisme, IV (Kampen 1998). Zie voorts: 
J.C. van Slee, De Rijnsburger coltegianten. Geschiedkundig 
onderzoek, met inleiding door S.B.). Zi!verberg (Utrecht 
1980; herdruk van de uitgave Haarlem 1895 I. reg. 
in v.; Biographisch woordenboek van protestantscne 
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godgeleerden in Nederland, o.r.v. J.P. de Bie (e.a.), V 
('s-Gravenhage 1943). 332-343 (artikel door J.P. de Bie). 
Bibliografie in: Bibliographia Sociniana, compiled by Philip 
Knijff & Sibbe Jan Visser. edited by Piet Visser (Hilversum 
2004 ) [ = BS L nr. 3086-3103. voorts. Louis [ = Wiep 
I van Bunge, johannes Bredenburg (1643-1691), een 
Rolterdamse collegian: in de ban van Spinoza, (Rotterdam 
1990), reg. in v., met uitgebreide literatuuropgave, Michiel 
Wielema, Filosojen aan de Maas. Kronick: van vijJhonderd 
jaar wijsgerig den ken in Rotterdam ( Rotterdam 1991). 41- 
43 met bloemlezing uit De diepten des satans , 201-211 

3 w.J. Kiihler, Het socinianisme in Nederland, voorzien van 
een inleiding door Aart de Groot (Leeuwarden 1980; 
oorspronkelijke uitg.Leiden 1912). 243. 

4 voor een inleiding in Spinoza's leven en werk, zie bijv.: 
Margaret Gullan-Whur, Within Reason. A Uje ojSpinoza, 
(London 2000). Ik citeer zijn Latijnse werk naar de 
uitgave: opera, im Aujtrag der Heidelberger Akademie 
der Wissenschajten, uitg. door Carl Gebhardt, 5 din. ( 
Heidelberg 1972 -1987; herdruk van de uitgave Heidelberg 
1925 ). 

5 joannes Bredenburgius, tnavatio Tl"actatlls theologico 
politici, una cum demonstratione, geometrico online 
disposita, naturam non esse Deum: cujus Effati contrario 
praedictus 7lvctatus unice innititur (Roterodami 1675). 
De controverse Kuyper-Bredenburg laat ik hier buiten 
beschouwing, zie hierover Van Bunge, Bredenburg, 131- 
176. 

6 Zie het overzichtsartikel van M.R. Wielema, 'Ongeloof 
en atheisme in vroegmodern Europa', Tijdschrijt voor 
geschiedenis, jg. I 14 (200 I ) 332-353. 
Wielema, "Ongeloof en atheisme," 338: "De groei van 
deze chrislelijk-apologetische literaire 'industrie, bij 
een vrijwel totale afwezigheid van openlijk atheislische 
documenten, is een van de vreemdste verschijnselen uit 
de vroegmoderne cultuurgeschiedenis." 

8 Hans-Marlin Barth, Atheismus und Orthodoxie. Ana!ysen 
und ModeJJe christlicher Apologetik im 17. tahrtiundett ( 
Gottingen 1971) (FOrschllngen zur systematiscnen und 
okumenischen Theologie, dl. 26 ) 49. 

9 Win fried Schroder, Urspriinge des Atheismlls. 
untersuchungen zur Metaphysik - und Religionskritik des 
17. und 18. Iahrhundens (Stuttgart-Bad Canstatt 1998)( 
Quaestiones, d!. 11 ) in "Anhang." 

1 0 Gehouden door Gualterus de Bruyn in 4 delen in juni 
en juli 1639: Gisbertus Voelius, Selectae disputationes 
theologicae, 1 ( Ultrajecti 1648 ) 114-226. zie. Aart de 
Groot, 'Heterodoxie, Haresie und Toleranz in der Sicht 
von Gisbertus Voetius (1589-1676)" in: La jormazione 
storica deJJa atterita. Studi di storia deJJa toJJeranza nel!' eta 
moderna offerti a Antonio Rotondo, o.r.v. Henry Mechoulan 
(e.a.). 11 (Firenze 2001) 517-539. 

11 Positiever oordeelt: Win fried Schroder, 'Hydra multiceps 
ou negatio existentiae dei? Garasse, Voetius et Ie concept 
d' atheisme', in: La question d' atheisme au dix-septieme 
siecic, o.r.v. Pierre Lurbe en Sylvie Taussig (TUrnhout 
2004). 35-41; in hoeverre Voetius' beschrijving berust op 
kennis van zaken blijkt daar niet. verge!. Andreas). Beck, 
Gisbettus Voetius (1589-1 676}. sein Theologieverstiindnis 
und seine Gotteslehre (Gottingen 2008) (FOrschungen zur 
Kirchen- und Dogmengeschichte, d!. 92 ) 63, 173. Zie ook: 
Banh, Atheismus und Orthodoxie, 77-86. 

12 Gisbertus voetius, Politica ecclesiastica, pars secunda ( 
=111) ( Amstelodami 1669) 222 vlg. 

13 Voetius, Disputationes, 1. 194. 
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14 "Belgium nostrum, vere libertinorum omniumque 
fanaticorum monstrorum Africarn": voetius, t.a.p., 1,223. 

15 Voetius, t.a.p., 1. 225: "Et hue procul dubio respiciunt 
frequentes conciniatorum querelae et exclamationes." 

16 Augustijn relativeert de historische waarde van de in 
zulke ketterijcatalogi gebruikte benamingen, zte: Cornelis 
Augustijn, 'Die Reformierte Kirche in den Niederlanden 
und der Libertinismus in der zweiten Halfte des 16. 
Iahrhunderts', in: Querdenken. Dissens und Toleranz im 
Wandel der Geschicilte. Festschrijt zum 65. Geburtstag von 
Hans R. Guggisberg. o.r.v. Michael Erbe (e.a.) ( Mannheim 
1996) 109. 

17 Anne Eusterschulte, '1st Spinozismus Atheismus? Die 
Diskussion um die atheistischen Konsequenzen der 
Philosophie sptnozas im 17. und 18. jahrhundert', in: 
Atheismus. ldeologie, Philosophic oder Mentatitat? o.r.v. 
Richard Faber, Susanne Lanwerd ( Wiirzburg 2006) 36. 

18 O.a. op grand van teksten als Rom.l:18 vlg., 2:14 
vlg.: voetius, Disputationes, I, 148 vlg. Zie bijv. ook de 
uitgebreide verhandeling over de oorsprong van het 
atheisme bij: Abraham Heidanus, De origine erroris Jibri 
octo (Amstelodami 1678) lib. IV. 

19 H. Bavinck, Gerejormeerde dogmatiek, 4e dr., II (Kampen 
1928) 27-29. Zie ook: Theo Verbeek, 'Descartes and the 
Problem of Atheism: The Utrecht Crisis', in: Nederlands 
archiejvoor kerkgesciliedenis, d!. 71 (1991) 212. 

20 F. Socinus, 'Praelectiones theologicae,' c.2, in: Opera 
omnia ( Irenopoli post annum 1656) 537 vlg. In Arcana 
atheismi, 248 ( d.i. de dialoog van h. 9, zie hierover 
verderop ) laat Kuyper Misalethes hiernaar verwijzen. 
Ook iemand als Bayle lOU - jaren later - berichten dat 
nu nog vol ken zonder godsdienst bestaan, niet willen 
verwerpen, verge!. E. Labrousse, Pierre Bayle, II ( La Haye 
1964) 104 vlg. 

21 Kuyper, Arcana ( zie bij n. 31 hieronder ) prooemium: 
"ab infantia inter atheos educate." Verge!. Den 
philosopherenden boer ( zie bij n. 32 ) 3: "lk ben [ zegt de 
boer 1 van kindsbeen op, van mijn twaalfjaaren at, onder 
atheisten opgevoed, die my geduuriglijk haar stellingen 
zocnten in te stampen, en het waaren zeer aanzienelijke 
luydcn, en zeer vermaakelijk van ommegang." Zie ook: 
Barth, Atheismus und Otthodoxie, 46. 

22 Zoals door C.B. Hylkema, Reformateurs. Gesciliedkundige 
studien over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen 
onzergouden eeuw. I (Haarlem 1900) 105; de chronologie 
is hier veronachtzaamd. 

23 Frans Kuyper, Piloscfisch en historiaal bewijs, dat 'er 
duyvelen zijn ( .. .). ThVeede deeJ tot overtuyging der atheisten 
en duyveten-ontkenners.t .. .) (Rotterdam 1678) achterzijde 
van de titelpagina en 9: "( ... ) datmen zoo los over de 
schriftuurlijke leeringen en getuijgenissen loopt. die van 
die zaak [ dat er duivels zijn I handelen, alsof het slechts 
sprookjes waren: en dat er geen devotie in onze harten 
kan plaats hebben; maer lachchen, spotten, boert, los 
en onbedacht leeven. En daar is bij naa onafscheijdelijk 
bij, dat men niet gelooft, dat 'er een Heer en maaker van 
de Natuur is." Zie over het geloof aan duivels (ook wat 
betreft Kuypers positie ): Andrew Fix, 'Angels, Devils and 
Evil Spirits in Seventeenth Century Thought ( ... ) " in: 
journal oj tile History of Ideas, jg. 50 (1989), nr. 4, 527- 
547. 

24 Ook Bayle ontkent dat atheisme onvermijdelijk "a une 
depravation morale" lOU moe ten worden geassocieerd. 
zie Labrousse, Bayle, II, 105. Iuist onder de Iibertijnen in 
Den Haag en elders yond Spinoza begrip: Gullan- Whur, 



Within Reason, 228 vlg. 
25 Cuperus, Ncana (zie bij n. 31 hieronder) 256, en m.n. 

262. 
26 [B.de Spinoza] Tractatlls theologico-politicus continens 

dissertationes aliquot, quibus ostenditur libertatem 
philosopnandi non tan tum salva pietate, et reipublicae 
pace posse con cedi, sed eandem nisi cum pace reipublicae, 
ipsaque pietate tolli non posse (Hamburgi 1670) in: Opera, 
Ill, 1-247. Ik gebruik als vertaling: Spinoza, Theologisch 
politiek traktaat, uit het Latijn vertaald, ingeleid en van 
verklarende aantekeningen voorzien door F. Akkerman ( 
Amsterdam 1997) (= ITP). 

27 Zie hierover o.m. het genoemde artikel van Eusterschulte, 
"Ist Spinozismus Atheismus." Over Bayles veroordeling 
van Spinoza als atheist en de toenmalige discussie, zie: 
Pierre Bayle, Over spinoza, bezorgd O.r.v. Henri Krop en 
jacob van Sluis ( ... ) (Budel 2006) (Marginalia reeks, dl. 
15). 

28 Spinoza, tunica. vertaald en ingeleid door Henri Krop 
( Amsterdam 2008 ) pars IV, praefatio, noot 5. Ook in: 
Opera, II, 41-308. Overigens zie men bijv. ITP, 190, en 
briefnr. 73 aan Oldenburg, in: Opera, IV, 306-309. 

29 Van Bunge, Bredenburg, 145, 152-156, 160. 
30 Brieven nr. 30 en 43 aan Oldenburg en Ostens: 

Spinoza, opera, IV, 166 resp. 219 vlg. In verschillende 
oude biografieen wordt Spinoza atheist genoemd, zie: 
spmoza, Siimtliche Werke, uitg. door O. Baensch (e.a.) 
dl. lll: Lebensbeschreibungen und Gespriicile (Leipzig 1914) 
(Pililosopilische Bibliothek, dl. 96b), 48, 54, enz. Zie ook 
bijv.: jonathan I. Israel, Radical Enligiltenment. Pililosopily 
and tile Making oJModernity 1650-1750 (Oxford 200 I) 277. 
Zeer scherp was ook Bayles oordeel: Bayle, Over Spinoza, 
53, 56 vlgg. Spinoza waarschuwt tegen het atheisme: 
ITP, 195 vlg. Het beg rip 'atheisrne' in splnoza's werk 
is onderwerp van een uitgebreide Iiteratuur, zie o.a.: 
Wiep van Bunge, "Spinoza's atneisme," in: Sporen van 
spinoza. o.r.v. Etienne Kuypers (Leuven-Apeldoorn 1993) 
(ROndomjilosoJen, dl. 4), 89-113; Eusterschulte, a.w. 

31 Cuperus, Franciscus,Ncanaatheismi revelata, ptulosopbice 
et paradoxe refutata, examine Tractatus theologico-politici: 
duobus libris comprehensa, priori ipsi tractatus examinatuf 
atque rcfellitur, a/tero ipsissima atheorum, primo contra 
Sacram scriptura., deinde contra religionem et Dei 
existentiam OIgumenta, explicantur atque enervantw; et 
Dewn esse navis atgumentis demonstratur. Operi praefixa 
est praefatio ( .. .) et in calce additamenta (. .. ) ( Rotterdam 
1676) [BS, nr. 3086]. 

32 S.I.B., Den pililosopherenden boer ilandelende van de 
dwalingen der iledendaagse cbtistenen, philosophen, 
cartesianen en quakers, (. . .) begrepen in een samenspraak 
tussclien een boer, philosooph en quaker, gedrukt voor de 
cartesian en en quakers am de oogen te openeti (1676) r 
8S, nr. 3094 ]; 2e dr. o.d. t.: Den phiiosophercnden Boer, 
eerste dee! (. .. L de t.weede druk, merkelijk verbetert (. . .) ( 
1677). Het tweede deel o.d.t.: Frans Kuyper, Tweede deel oj 
vervolg van de philosopheerende boer. In welke de geheyme 
gevoelens del' quaakets, uyt haar eygen schriften, en met 
haar eygen woorden, ontdekt worden (. .. ), (Rotterdam 
1676) r BS, nr. 3095 J. 

33 De diepten des Satans, oj geheymenissen der atheisteti], 
ontdekt en vernieit. Waar in del' godverzaakers, en del' 
vyanden van de chlistelijke godsdienst, allergeheymste 
teegenwetpingen en bewijzen, eerst teegen aile godsdienst, 
en daarnaa teegen de Heylige Schtiftuur, zoo ten opzicti te van 
ongerijmtheeden, als van strijdigheeden, die daar in schijnen 
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gevonden te worden, op een paradoxe oj onvenneynde wijz, 
uyt de gronden van de rechte jilosojie, naaktelijk worden 
verklaart en weerleyd. BenejJens een nieuw richtnsnoei, 
am de verschillen in de godsdienst te beslechten, en de H. 
Schrift te verklaaren. Dienende met eenen tot onderrechting 
van de geenen, diemen heedensdaags noemt Karteziaanen 
en Quaakers. By Jorm van saamenspraak, tusschen een 
filosocf quaker en boer (. .. ), (Rotterdam 1677) [ BS, nr 
3097 ]. De titel van deze Nederlandse bewerking is 
ontleend aan Openb. 2:24. Volgens de uitleg van dit vers 
in het door F. Kuyper uit het Latijn vertaalde werk van zijn 
oom Daniel van Breen, Verkiaring over d'Openbaaring des 
Apostels Johannes (Amsterdam 1666) 21, doelt "diepten 
des Satans" op: "duyve1sche raadslaagen en heymelijke 
streeken," "vleeschelyke wijsheyt, dewelk van den Satan 
is voortgekoornen," "door welk zommige meenen, dat 
zy Godt en de Werrelt, of God en den Duyvel te gelijk 
konnen dienen." 

34 jeroom Vercruysse, 'Frans Kuyper (1629-1691) ou les 
ambiguites du christianisme liberal hollandais', in: 
Tijdschrift voor de studie van de veiiictning, jg. 2 (1974) 
231-241 

35 Kuhler, Socinianisme, 243 vlg. De filosoof zegt in Den 
philosopherenden boer, 105: "Toen ik noch in het 
gezelschap der atheisten verkeerde, heb ik een groote 
meenichte van strijdigheeden in de Heylige Schrift 
hooren voorwerpen." Zie ook: jonathan 1. Israel, Radical 
Enlightenment. Philosophy and the Making oj Modernity ( 
Oxford (2002) 347 vlg. 

36 Een eerste aanzet geeft de doctoraalscriptie van F.j. 
van der Mark, 'De filosofeerende boer' [1988J (scrip tie 
Erasmus Universiteit Rotterdam ). Zie ook: Maria 
Emanuela Scribano, Da Descarte a Spinoza. Percorsi della 
teologia razionale nel Seicento (Milano 1988), 

37 Andrew C. Fix, Prophecy and Reason. The Dutch Collegiants 
in the Early Enlightenment ( Princeton N.j. 1991) 154-158. 

38 Verwijzingen naar Parker o.a.: Cuperus, Ncana atheismi, 
233, 235. Over Parker zie: jully Kraye, 'conceptions 
of Moral Philosophy', in: Tile Cambridge History oj 
Seventeenth-Century Philosophy, o.r.v. Daniel Garber en 
Michael Ayers (Cambridge 1998) 1292. 

39 Kuyper, Diepten des satans, voorreeden. Elders: "lumen 
naturale." 

40 Fix, a.w., 157. 
41 Van der Mark, 'De filosofeerende boer', 44. 
42 Kuyper, De diepten des Salons, voorrede. 
43 Kuyper, Diepten des satans, voorrede: Cuperus, Arcana 

atheism), prooemium. "Me naturalem rationem in 
religion is negotio pro norma aut judice controversiarum 
non admittere ( ... ) et per eam intelligere ratiocinationes ex 
innatis homini affectibus et passionibus legitime deductas. 
Ea vero quae ex demonstrationibus mathematicis, vel 
ex sensuum externorum testimonio certa esse constat, 
lubens admitto, nee quidquarn in religione verum esse 
posse existimo, quod iIIis est contrarium." Er heerst een 
"summa concordia" tussen Heilige Schrift en de rede, 
Ncana atheismi, 134. 

44 Cuperus, A]'(;ana atheismi, 135, 84. Spinoza zou een 
dergelijk bericht toeschrijven aan het ingrijpen van 
"heiligschennende mensen", ITP, 202, wat Kuyper 
uiteraard scherp afwijst, Cuperus, Arcana atheismi, 70. 

45 [Lodewijk Meyer], Philosopl1ia S. scripturae inteipres, 
exercitatio paradoxa (. . .) (Eleutheropoli 1666). vergel.. 
Israel, Radical Enlightenment, h. I I: 'Philosophy, the 
Interpreter of Scripture', 197-217. 



46 Kuyper, De diepten des Satans, voorrede; Cuperus, Arcana 
atheismi,274. 

47 Cuperus, Arcana atheismi, 262. Gods geboden zijn wei 
"absurda et rationi naturali contra ria," maar niet "rectae 
rationi contrarium," want er is een beloning die alles 
overtreft. Over de "sana ratio" in het socinianisme, zie: 
Otto rock, Der socinianismus nach seiner Stettung in der 
Gesammtentwick!ung des christlichen Geisles, nach seinem 
historischen VerlauJ und nach seiriem LehrbegrijJ ( Kiel 
1847) 374 - 413. 

48 De recht weerlooze duisten. OJ verdeediging van het 
gevoelen der eerste chtistenen (. . .) weegens !Jet overheijds 
ampt, oorlog en geweldige teegenstand ( ... ) ( Rotterdam 
1678 ) [BS, nr. 3085 ]. Vaak wordt het gesteld op naam 
van Hartigvelt; m.i, mag men het beschouwen als werk 
van Kuyper, gezien ook het inleidende stuk van Frans 
Kuyper, "Verklaaring ( .... ). " 

49 Cuperus, Arcana atneismi, 143. 
50 'Introductio brevis, ad intellectum Sacrarum Literarum', 

in: Daniel Brenius, Opera theoJogica ( . .) (Amstelaedami 
1666). Kolakowsky die ten onrechte De Breen zelf voor 
de auteur ervan heeft gehouden, wil deze visie wei 
als "'rationalisme religieux" karakteriseren: Leszek 
Kolakowski, cnretiens sans egttse. La conscience religieuse 
et Ie lien conJessionne/ au XVlle siecte ( Paris 1969 ) 200. 
De Nederlandse vertaling in: Daniel van Breen, Verk!aring 
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NOBLESSE OBLIGE ... 
inzake beslagen bijbeltjes van de Waalse kerk 

In de tweede helft van 
de zestiende eeuw 
waren - als gevolg van 
de Reformatie - ook in 
Noord-Frankrijk en in 
de Zuidelijke Nederlan 
den protestantse ker 
ken van calvinistische 
snit ontstaan. Onder 
Spaanse druk zijn veel 
van deze protestan 
ten in de periode van 
Alva uitgeweken naar 
andere streken. 
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Onder andere kwamen zij naar Holland, waar ze zich 
aansloten bij de Gereformeerde Kerk van die tijd. Vanwege 
het taalverschil organiseerden deze Franssprekende kerkleden 
zich in afzonderlijke gemeentes en zij kwamen vanaf 1577 in 
een eigen synode bijeen. Daar de meeste gemeenteleden uit 
het Zuiden van de Lage Landen afkomstig waren, is de naam 
Waalse kerk ontstaan. Bij deze kerk voegden zich - na de 
herroeping van het Edict van Nantes (1685) - de hugenoten of 
refugies (vluchtelingen). waardoor het aantal Waalse kerken 
in Nederland groeide: op het hoogtepunt zelfs tot tachtig 
gemeentes. De diensten werden - uiteraard - in het Frans 
gehouden, met Franssprekende voorgangers en men gebruikte 
tijdens de eredienst Franstalige bijbels en psalmboekjes. 

Voorname lidmaten 
Onder de leden van de toenmalige Waalse kerk bevonden 

zich prominente intellectuelen, waarvan de Nederlandse sa 
menleving destijds duchtig neett geprofiteerd. Lidmaten wa- 

EnkeJe voorbeeJden van antieke WaaJse kerkboekjes 
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ren onder andere rechtsgeleerden, theologen, 
staatslieden, kunstenaars, bestuurders, afkom 
stig van aristocratische Franssprekende fami 
lies. Vermaarde leden van de Waalse kerk wa 
ren bijvoorbeeld Charlotte de Bourbon (1546- 
1582) en Louise de coligny (1555-1620), elkaar 
opvolgend als echtgenotes van Willem van 
Oranje. En Jan Six (1618/1700), burgemeester 
van Amsterdam. Politici als Guillaume Groen 
van Prinsterer (1801-1876) en Alexander de Sa 
vornin Lohman (1837-1924) waren eveneens 
leden van de Waalse kerk. De jong gestorven 
dichter Jacques Perk (1859-1881) kwam ook uit 
die kring; zijn vader was er predikant. 

De Waalse kerk in de Nederlanden bood 
vanzelf onderdak aan uitgeweken hugenoten, 
die zich alras verdienstelijk maakten voor hun 
nieuwe vaderland en een geziene aanwinst 
vormden op het gebied van negotie en 
ambacht. Van oorsprong Franse kooplieden 
vestigden zich hier en brachten bijvoorbeeld 
de lakenhandel tot bloei. Hetzelfde gold voor 
handwerkslieden als wevers, kousenmakers, 
papierscheppers, edelsmeden enzovoorts. In de 
loop der tijd assimileerden de hugenoten met 
de bevolking; sommigen vernederlandsten hun 
namen en pasten zich vlot aan bij de gevestigde 
orde. 

In de Waalse kerk hanteerde men de 
geloofsbelijdenis van Guido de Bres (1562) en - 
bijna vanzelfsprekend - traden er, net als in de 
andere protestantse kerken, verschillen op in 
een liberale en een orthodoxe stroming. Waarin 
men echter een lijn trok, was de vakkundige 
vervaardiging en de voortreffelijke uitvoering 
van bijbeltjes, die men mee ter kerke nam. 

Voorname kerkboekjes 
In de zeventiende en achttiende eeuw 

stond in Nederland het drukkersgilde open voor 
vreemdelingen; vandaar dat veel hugenoten 
terechtkwamen in het boekenvak. Aileen al in 
Amsterdam waren rond 1700 meer dan zeventig 
grafische bedrijven en bedrijfjes werkzaam, 
opgericht door hugenoten. Een aantal daarvan 
had zich toegelegd op het drukken en uitgeven 
van bijbels en psalmboekjes, speciaal voor 
gebruik in de Waalse kerk. 

In de achttiende eeuw drukten Zacharias 
Chatelain & Fils, joanncs Caspar Arkstee samen 
met Henricus Merkus en Marc Michel Rey in de 
hoofdstad mooi uitgevoerde kerkboekjes. Aan 

het einde van de achttiende eeuw kwamen 
veel bijbeltjes en psalmboekjes uit de drukkerij 
van Fo. Onder de Linden te Amsterdam. Deze 
boekjes werden meestal aangevuld met een 
gezangenbundel, gedrukt door Blusse et Van 
Braatn (of A. Blusse & Fils) te Dordrecht. 

De Waalse kerkboekjes hadden gemeen 
dat ze bij elk deel van La Sainte Bible en van 
Les Pseaumes de David voorzien waren van 
schitterende titelgravures. Op de titelprent bij 
het Oude Testament is veelal Mozes met de 
wettafels te zien en bij het Nieuwe Testament 
een afbeelding van de evangelistensymbolen. 
Bij de Psalmen staat dikwijls een gravure van 
koning David als harpist. 

Een ander belangrijk aspect dat de boekjes 
van de Waalse kerk gemeenschappelijk hadden, 
was een magnifiek uiterlijk. Aan alles was 
te zien dat de totstandkoming met zorg was 
omgeven. Zowel het drukwerk, het boekblok 
als de boekband straalde vakmanschap 
uit, terwijl op menig exemplaar versierend 
sluitwerk was aangebracht. Opmerkelijk is dat 
de teksten met Latijnse letters zijn gezet (dus 
niet, zoals veel Nederlandstalige kerkboekjes, 
in gotisch schrift). Wat eveneens opvalt zijn 
de minuscule lettertjes: kennelijk had het 
kerkvolk toen deugdelijke ogen. Het bindwerk 
van de boekjes was perfect uitgevoerd en aile 
exemplaren hadden een vergulde snede. De 
fraaie bijbelbandjes waren van kalfsleer met 
goudstempeling of van gekleurd marokijn 
dan wel van schildpad, stuk voor stuk een 
sieraad. Op heel wat boekjes die meegenomen 
werden naar de Waalse kerk zijn zilveren (of 
gouden) sloten aangebracht, soms aangevuld 
met hoeken of scharnierstukjes. Kortom, de 
buitenkant van de boekjes zag er gedistingeerd 
uit en paste uitstekend bij de veelal voorname 
kerkbezoekers. 

Exemplaar uit 1690 
Deze bespreking beperkt zich tot enkele Waalse 
kerkboekjes met edelmetalen sluitwerk. 

Het hierbij afgebeelde exemplaar met zil 
verwerk is weI een van de oudste. Smaakvol 
gevat in een schildpad bandje met sloten en 
scharnieren, gedrukt in het jaar 1690. Op de 
titelpagina's van Le Nouveau Testament en 
van Les Pseavmes de David staat vermeld dat 
de inhoud gedrukt is in Amsterdam dans J' 
imprimaie de P et I. Blaev, MDCXC. Deze Pieter 
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Schi1dpad bandje bevat 'Le Nouveau Testament' en 'Les 
Pseavmes de David' 1690 

en Joan Blaeu waren directe nazaten van de 
bekende kaartenmaker en boekdrukker Blaeu, 
wiens zaak in 1672 totaal en onherstelbaar was 
uitgebrand. Zij zetten het drukkersvak vanaf 
1679 voort als uitgevers van liturgische en 
theologische werken: vandaar dit Franstalige 
kerkboekje. 

Het opengewerkte bijbelzilver op dit 
chique bandje heeft aile stijlkenmerken 
van de betreffende peri ode en is zorgvuldig 
gedecoupeerd en geciseleerd. Zoals gebruikelijk 
in die tijd heeft de zilversmid geen merken of 
stempels aangebracht; het zilvergehalte is op 
een later tijdstip weI gekeurd. 

Uit aantekeningen in dit kerkboekje blijkt 
dat het eigendom is geweest van het geslacht 
De Vries van Doesburgh. Een erfstuk, dat 
waarschijnlijk lang in het bezit van deze 
familie is geweest. De laatste vermelding 
werd geschreven in 1895. Kennelijk was het 
gewoonte om bij een huwelijksjubileum - in dit 
geval ter gelegenheid van zes en een kwart jaar 
echtvereniging - dit bijbeltje aan elkaar door te 
geven. johan de Vries van Doesburgh (geboren 
in 1863 te Rotterdam-Kralingen, overleden in 
1951 te Middelburg; advocaat en procureur te 
Dordrecht) gaf dit boekje aan zijn echtgenote 
Johanna Cornelia Maas Geesteranus (1867- 
1902) en schreef op het schutblad: 

A madame f. c. de Vries Van Doesburgh - 
Maas Geesteranus 
a l' occasion de notre celebration de I' 
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anniversaire de nous apres 6\4 ans de 
matiage 
Rotterdam ce 4 Decembre 1895 
f. de Vries van Doesburgh. 

Hiermee eindigen de persoonsgegevens in dit 
kerkboekje. Geconcludeerd mag worden dat tot 
in de twintigste eeuw de familie De Vries Van 
Doesburgh tot de Waalse kerk heeft behoord. 

Zeeuwse elegantie 
Opgericht in 1574 had Middelburg de oudste 

Franstalige gemeente en tegen het einde van 
de zestiende eeuw waren er in de Zeeuwse 
hoofdstad reeds drie Waalse predikanten. In 
de provincie ontstonden in aile belangrijke 
stadjes - zoals in heel Nederland - bloeiende 
Waalse kerken. In 1653 is er zelfs een nationale 
Synode van de Waalse kerk georganiseerd in 
Groede (overigens de enige die ooit in Zeeland 
heeft plaatsgevonden). In Middelburg heeft de 
Waalse kerk heel lang stand gehouden en veel 
vooraanstaande families waren lidmaten. Als 
voorbeeld moge dienen het geslacht Berdenis 
van Berlekom, aan wie een fraai bijbeltje heeft 
toebehoord. Deze familie maakte dee I uit van 
de ontwikkelde elite in Middelburg en bestond 
uit juristen, advocaten, rechters en artsen, die 
- afgeleid van het volgende - lid waren van de 
Waalse kerk. 

Dit Franstalige kerkboekje bevat het Nieuwe 
Testament en de Psaimen, aan het eind van 
de achttiende eeuw gedrukt in Amsterdam 
(bij F.G. Onder de Linden) plus 130 Gezangen 
(Cantiques). begin negentiende eeuw gedrukt 
in Dordrecht (bij Blusse & van Braam). Deze 
onderscheiden delen zijn anna 1823 samen 
gebonden in een rood marokijnen boekbandje 
(gelooid geitenleer) bij E. Hendrikse te Middel 
burg; het betreffende bedrijfsetiket is achterin 
het bijbeltje gelijmd. De randen van het 
boekbandje zijn aan de binnen- en buitenkant 
voorzien van kaders in goudstempeling. Aan de 
bovenkant van de rug is de (verkorte) naam van 
een lid van de familie Betdenis van Ber1ekom 
aangebracht en aan de onderkant de datum 
Le 26 Mars 1823, beide ook in goudstempeling. 
Bovendien heeft het kerkboekje extra aan 
zien gekregen doordat zilveren sloten en 
hoekstukken (toegeschreven aan Johannes 
Dijxhoorn II, destijds edelsmid te Rotterdam) 
erop zijn gemonteerd. Dit zilverwerk heeft een 
schelpmotief met hangende kelkbloemen op 
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een gematteerde ondergrond, hetgeen typisch 
is voor de streek rond de grote rivieren. Al met 
al heeft het boekje door de bestempelde band 
en het zilveren sluitwerk een elegant uiterlijk 
gekregen, waaruit eens te meer blijkt dat men in 
de Waalse kerk buitengewoon fraaie bijbeltjes 
hanteerde. 

18 karaat 
Des goats ... on ne discute pas {over smaak 

valt niet te twisten}. Velen meenden dat het nog 
mooier kon en verkozen gouden sluitwerk bo 
ven zilverglans. Menig Franstalig bijbeltje voor 
de Waalse kerk kreeg dan ook sloten en soms 
hoekstukken van kostbaar goud, waardoor het 
een nog waardevoller kleinood werd. Om het 
niet al te overdadig te maken wordt hier een 
voorbeeld getoond van een Waals kerkboekje 
met - slechts - een gouden sluiting. Dit slotje 
is anna 1824 gemaakt door edelsmid Antonie 
Passink, die zijn atelier in 1822 te Amsterdam 
opende. De buitenrandjes van het goudwerk 
zijn voorzien van een kabelpatroon. Op het 
midden van de klamparm, de muiter en het 
aanzetstuk {de onderdelen van een boekslot} 
is een versiering van prachtige flora Ie motte- 

Gouden boekslot 1824 op een Waals bijbeltje uit de 
18de eeuw 

ven aangebracht. Deze bloemdecoraties zijn 
met onzichtbare nageltjes op de ondergrond 
bevestigd {applique} en minutieus gevormd - 
als het ware gebeeldhouwd. In het goud is het 
teken van de Amsterdamse keurkamer afge 
slagen, hetgeen een waarborg betekende voor 
het goudgehalte. Dit beeldschone bijbelslotje is 
gemonteerd op een rood kerkboekje, waarvan 
het voor- en achterplat is voorzien van kaders 
in goudstempeling. Centraal op beide platten 
is een gestileerde harp afgebeeld, eveneens in 
goudstempeling. De vergulde snede van het 
boekblok is geciseleerd met slingerrandjes 
en enkele ornamentele figuurtjes. De inhoud 
is praktisch identiek aan het in de vorige pa 
ragraaf beschreven kerkboekje. Het Nieuwe - 
Testament en de Psalmen zijn in Amsterdam 
gedrukt bij F.G. Onder de Linden anna 1796. 
De gezangen {Cantiques pour Ie Culte Public, re 
cueillis et imptimes par ordre du Synode WaIJon} 
zijn in Dordrecht vervaardigd door A. Blusse & 
Fils anna 1806. Welbeschouwd is ook van deze 
kleine bijbel een juweeltje gemaakt, waarmee 
de betreffende eigenaresse - meestal waren het 
dames die een dergelijk kerkboekje bezaten - 
ongetwijfeld eer heeft ingelegd. 

Cadeautje van opa Blusse 
In de voorgaande alinea's passeerde enkele 

malen de naam van Blusse als drukkers van de 
Cantiques {gezangen}, die toegevoegd werden 
aan het bijbel- en psalmendeel van veel Waal 
se kerkboekjes. Abraham Blusse stichtte in de 
achttiende eeuw een boekhandel en een uitge 
verij en zijn gezin stond bekend als een deftige 
Dordtse familie. Zijn oudste zoon Pieter Blusse 
(I748-1823) zette het bedrijf voort en ontpopte 
zich naast boekhandelaar en uitgever ook als 
drukker en houder van een postagentschap. Hij 
voerde een winkelbibliotheek, zette de uitgave 
op van een encyclopedie over ambachten en 
technieken, bekleedde functies in diverse be 
stuurlijke organen en wist zich als uitgever in 
een politiek riskante tijd goed te handhaven. 
Het verhaal gaat dat hij waarschijnlijk ook een 
loterij beheerde en wellicht daarin eens een 
prijs gewonnen heeft. Hij bezat bij zijn sterven 
een vermogen van bijna driehonderdduizend 
gulden plus de heerlijkheid Oud Alblas. In hoe 
verre hij dit bezit uit zijn grafische bedrijvighe 
den had overgehouden valt te betwijfelen. 

Hij hield kennelijk van zijn nakroost en 
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Beslagen kinderpsalmboekje 1821 van 
Henrietta Blusse 

van mooie dingen, wat mag blijken uit een 
geschenk dat hij op 75-jarige leeftijd aan een 
van zijn kleinkinderen gaf. Op de bijgaande 
illustratie is dit cadeautje afgebeeld. Het is een 
sierlijk kerkboekje in schildpad gebonden en 
voorzien van uitgebreid zilverwerk. Het is klein 
en fijn: het boekje is slechts 8\1'2 centimeter noog. 
Grootvader Blusse schreef een alleraardigste 
opdracht op het eerste schutblad: 

Dit gezangboekje stichte het jeugdig gemoed 
van mijne zeer /ieve kleindochter Henrietta Blusse, 
wien God aIle goet in lengte van dagen verleene! 

Dotdtecht 20 iuni 1821 
P Blusse van Oud Alblas. 

Het spreekt vanzelf dat in deze verhandeling 
de nadruk ligt op het aanlokkelijke kerkboekje 
van de kleine Henrietta. Meer over het Oordtse 
drukkersgeslacht Blusse is te lezen in: 'Een 
lot uit de loterij - Het wei en wee van een 
uitgeversfamilie in de achttiende eeuw', 
geschreven door Arianne Baggerman 1. 

Ten slotte 
Op de keper beschouwd wijkt de buitenkant van 
bijbeltjes en psalmboekjes van de Waalse kerk 
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niet af van de gebruikelijke verschijningsvorm. 
Ook boekjes die naar de joodse, rooms 
katholieke of gereformeerde erediensten 
werden meegenomen hadden ongeveer 
hetzelfde uiterlijk. Het opvallende verschil is 
echter, dat Waalse kerkboekjes er nog steeds zo 
verzorgd, rijk en ongeschonden uitzien. Ze zijn 
niet 'stukgelezen', hebben geen ezelsoren en 
zijn over het algemeen brandschoon, ook al zijn 
ze honderden jaren oud. Oat kan twee dingen 
betekenen: ze werden praktisch nooit gebruikt 
of de leden van de Waalse kerk waren heel 
zuinig op hun kerkboekjes. Het beste is om de 
tweede mogelijkheid te blijven veronderstellen. 
In mijn boek 'Zondags Zilver', 2 verschenen 
ter gelegenheid van de gelijknamige expositie 
in het Bijbels Museum te Amsterdam, zijn 
meerdere voorbeelden te vinden van Waalse 
kerkboekjes (object 10, 11,71,167). Stuk voor 
stuk zijn het goed geconserveerde exemplaren, 
elk afgebeeld en beschreven boekje is een lust 
voor het oog. 

Bernard van Noordwijk (1934) was in zijn 
werkzame leven international salesmanager 
in bedrifsorganisatiesystemen (1956-1999) Hij 
verzamelt bijbelzilver vanaf 1965 en heeft zijn 
collectie in 2008 overgedragen aan bet Bijbels 
Museum en Universiteitsbibliotheek van de Vrije 
Universiteit. Van Noordwijk schreef 'Zondags 
Zllvet' (2005) en 'De Erfenis van Kortjakje' 
(2009). »ares. Park Grcvcnngentiout 23 4311NL 
Btuinissc. E-mail: bevanooehetnet.nl 

Noten: 
Een uitgave van Sdu - Den Haag - 200 I - ISBN 
9789012093132 

2 Een uitgave van NBG - Heerenveen - 2006 - ISBN 
9789061266815 

Fraai geconsavectd Waals kerkboekje 1 770 
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)aap van Amersfoort 

Gilles Quispels betekenis voor de beoefening 
van de wetenschap van de geschiedenis van 
het vroege christendom in Nederland 

Een van de meest 
markante Nederlandse 
kerkhistorici van de 
twintigste eeuw was 
Gilles Quispel. Zijn 
wetenschappelijke 
arbeid was voor een 
belangrijk deel gericht 
op de geschiedenis van 
wat weI het marginale 
christendom genoemd 
wordt. 

Gilles Quispe/ 

Geestelijke stromingen, zoals de gnostiek, het hermetisme en 
het joodse christendom, die door de officiele kerkgeschiedenis 
als vormen van heresie beschouwd werden, hadden zijn hart 
en de bestudering hiervan werd op zijn colleges en in zijn 
geschriften warm en met verve aanbevolen. 

Leven en Loopbaan 
Gilles Quispel werd op 30 mei 1916 geboren in Rotterdam. 
Al spoedig verhuisde het gezin naar Kinderdijk in de 
Alblasserwaard, waar hij al vroeg in aanraking kwam met de 
gereformeerde bevindelijke vroomheid met een sterk mystieke 
inslag, waarvan hij later ook elementen terugvond in die 
marginaal christelijke stromingen, die zo zijn aandacht zouden 
hebben. Zijn gymnasiale opleiding kreeg hij in Dordrecht, waar 
de rector van het Gymnasium, Pjotr Hendrix, hem de klassieke 
talen onderwees. Deze leraar heeft bij hem de belangstelling 
gewekt zowel voor de Griekse mysterien, als ook voor de 
mystiek van de Russisch Orthodoxe Kerk, die hij ook ontdekt 
had in de vroomheid van de Alblasserwaard. vervolgens 
studeerde Quispel klassieke talen in Leiden. Later heeft hij 
ook theologie gestudeerd. Na zijn studie klassieke talen diende 
hij enige jaren het gymnasiaal onderwijs, van 1941 tot 1945 in 
Enschede en van 1945 tot 1952 in Leiden. 

In 1952 werd hij aan de Rijksuniversiteit te Utrecht benoemd 
tot hoogleraar in de geschiedenis van het christendom naast 
Maarten van Rhijn. Zijn leeropdracht was de geschiedenis 
van de Oude Kerk, dat wi! zeggen de peri ode vanaf het begin 
tot aan de tijd van Karel de Grote (800). Deze functie heeft hij 
bekleed tot aan zijn emeritaat in 1984. In die tijd was hij in de 
cursus 1964/1965 gasthoogleraar aan de Harvard University in 
Boston en van 1969 tot 1974 gasthoogleraar aan de Katholieke 
Universiteit van Leuven voor de hellenistische achtergrond 
van het Nieuwe Testament. In die tijd zijn ook vele publicaties 
van zijn hand verschenen, waaronder een aantal boeken en 
verschillende artikelen. Ook in de jaren van zijn emeritaat 
bleef hij publiceren. Hij stierf op 2 maart 2006 tijdens een reis 
in Egypte, bijna 90 jaar oud.' 
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Tertullianus 
Zijn eerste belangrijke publica tie was een 
studie over de bronnen van het geschrift van 
de apologeet uit de tweede eeuw Tertullianus 
tegen de ketter Marcion. Op deze studie promo 
veerde hij in utrecht op 12 april 19432 H. 
Wagenvoort was toen zijn promotor. In dit werk 
leverde hij kritiek op de belangrijke studie van 
Adolf von Harnack over Marcion." Met name 
wordt bestreden dat Tertullianus voor zijn 
Bijbelcitaten gebruik gemaakt zou hebben van 
een Latijnse vertaling van de Bijbeltekst van 
Marcion. Het was volgens hem duidelijk, dat 
Tertullianus die bijbeltekst in het Grieks voor 
zich had liggen en in het Latijn vertaalde. Deze 
opvatting vindt nog heden aanhangers.' Bij de 
voorbereiding van deze publicatie kwam hij ook 
al in aanraking met de gnostiek. Immers behalve 
Marcion werden ook de gnostici door Tertulli 
anus bestreden, met name ook de volgelingen 
van Valentinus.? Mogelijk werd hierdoor voor 
Quispel een nieuw studieveld geopend. Dit zou 
opgemaakt kunnen worden uit de laatste van 
de stellingen die bij zijn dissertatie zijn gevoegd 
en die luidt: 'De wijsgerige beteekenis van 
Valentinus wordt miskend'. Oat dit voor Quispel 
allerminst een schertsstelling zou zijn, zou al 
spoedig blijken. 

De gnostiek 
Naast Tertullianus, over wie hij ook bleef 
publiceren. zou hij de komende jaren grondige 
studie maken van het systeem van Valentinus 
en zijn leerlingen, dat hij in de avonden van de 
laatste oorlogsjaren in Enschede reconstrueerde, 
waarbij hij nog uitsluitend gebruik kon maken 
van de polemische be rich ten van kerkvaders 
als Irenaeus, Hippolytus, Clemens van Alexan 
drie en Tertullianus. De resultaten van dit werk 
werden gepubliceerd in de eerste jaargang van 
VigiIiae Christianae, een tijdschrift voor de vroeg 
christelijke literatuur, in het leven geroepen 
door J.H. Waszink, Christine Mohrman en G. 
Ouispel.s Al snel werd deze publica tie gevolgd 
door een artikel over de opvatting van de mens 
in de Valentiniaanse gnosis, dat verscheen in 
het Eranos-Iahrbuch van 1947.7 Deze bijdrage 
was ontstaan uit een lezing. die hij gehouden 
had op een van de Eranos-bijeenkomsten in 
Ascona, waar hij regelmatig kwam en waar 
hij onder anderen de psycholoog jung leerde 
kennen. 
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In 1949 verscheen van Quispel de uitgave 
van een gnostisch geschrift, namelijk de 
Brief aan Flora van Ptolemaeus, een van de 
leerlingen van valentinus. Na eerst een artikel 
hierover geschreven te hebben, zag nu de 
tekst hiervan met een Franse vertaling en 
een commentaar het licht, uitgegeven in de 
bekende reeks van de Sources Chretiennes." 
Deze briefhandelt over betekenis van het Oude 
Testament. In tegenstelling tot Marcion, die het 
Oude Testament in zijn geheel verwierp, maakt 
Ptolernaeus een onderscheid tussen perikopen. 
die in de nieuwe bedeling hun geldigheid 
veri oren hebben en andere die van kracht zijn 
gebleven. Zo zijn er in de wet ook drie delen te 
onderscheiden, waarvan het ene deel afkomstig 
is van de Demiurg, het tweede van Sophia en 
het derde van Christus. Het eerste deel heeft 
geen geldigheid rneer, het tweede heeft slechts 
een symbolische betekenis en het derde is van 
blijvende waarde, wat met name geldt voor de 
decaloog. Een wat uitvoeriger studie over de 
gnosis verscheen in 1951 onder de titel Gnosis aIs 
weltrcligion." Dit is een bundeling van lezingen 
die Quispel gehouden heeft aan het G.c. jung 
Instituut te Zurich met het doel de betekenis 
van de vondst van de codices bij het Egyptisch 
Nag Hammadi te belichten. In dit boek wordt 
ook de vraag naar de oorsprong van de gnosis 
aan de orde gesteld. Hierbij wordt ook gewezen 
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op joodse elernenten, zoals de voorstelling van 
de gnostische Adam. Het is een boek geworden, 
dat Quispel meer bekendheid heeft gegeven. 

Nag Hammadi 
De lezingen die Quispel in Zurich hield, hadden 
als doel om belangstelling te wekken voor 
een nieuwe vondst. In 1945 waren namelijk 
in Egypte bij Nag Hammadi dertien codices 
gevonden, die voor het grootste deel gnostische 
geschriften bevatten. Door bemiddeling van 
jung wist hij gelden te verwerven om over een 
van de codices de beschikking te krijgen, na 
melijk Codex I, die ook naar jung vernoemd 
zou worden. Samen met onder anderen H.-Ch. 
Puech en J. Zandee heeft hij de uitgave van de 
geschriften van deze codex verzorgd. Het zijn 
vijf forse delen geworden, die zijn uitgegeven 
door Rascher Verlag in Zurich en Francke 
verlag in Bern. De bekendste geschriften van 
deze codex zijn Het Evangelie del' waameid» en 
de tractatus Itipattitus.!' Sindsdien beschikken 
wij voor de beschrijving van de gnostische 
system en ook over geschriften van de gnostici 
zelf. Na de uitgave is de codex aan Egypte 
teruggegeven, waarna zij berust in het Koptisch 
Museum van Oud Cairo. 

Steeds sterker werd Quispel geboeid door 
de vraag naar de oorsprong van de gnosis, die 
hij ging zoeken in het jodendom. Waarschijnlijk 
hebben Erik Peterson, met wie hij tijdens 
een studieverblijf in Rome in aanraking was 
gekomen, en Gershom Scholem, door hem weI 
het genie van de precisie genoemd, hem in die 
richting gewezen. Beiden waren immers grote 
kenners van het jodendom en de joodse mystiek. 
In een brief aan zijn coli ega Oude Testament 
Th.C. Vriezen schreef hij immers: 'Scholem was 
zo vriendelijk mijn studie over "der Gnostische 
Anthropos und die judische Tradition" door te 
lezen en is het met de inhoud eens. Dit artikel 
schreef ik, naar aanleiding van uw vraag of 
de Anthropos in de Poimandres werkelijk weI 
Adam was. Te zijner tijd hoop ik u dit opstel, 
dat in druk is, toe te zenden ... De inhoud van 
de Codex dwingt mij er toe, mij voortdurend 
met joodse voorstellingen bezig te houden. Wei 
vermoed ik, dat er enige samenhang bestaat 
met de Dead Sea scrolls, maar zolang de 
teksten nog niet volledig uitgegeven zijn, ben ik 
nog enigszins terughoudend'. 12 

Het door Quispel genoemde artikel is 

verschenen in het Eranos-Iahrbuch van 1954 
en een herdruk hiervan is te vinden in Gnostic 
Studies I.'3 Hierin betoogt hij dat de gnostische 
my the van de schepping van de wereld joodse 
wortels heeft, maar dat aan de andere kant 
daarin ook elementen zijn aan te wijzen, 
die aan het Griekse denken zijn ontleend. 
De hypothese echter, dat de oorsprong van 
deze my the in de Iraanse religie gezocht zou 
moeten worden, wordt door hem radicaal 
afgewezen. Ook in zijn andere publicaties over 
de gnostiek zou Quispel steeds erop wijzen 
dat de oorsprong van deze stroming te vinden 
is in het heterodoxe jodendom. In dit verband 
noemde hij de gnostikoi, een joodse sekte in 
Alexandrie. 

loods christendom 
In verband hiermee en mede door de 

invloed van Eric Petersen wees Quispel ook 
op het belang van de studie van het joodse 
christendom, of judese christendom, een term 
die later zijn voorkeur had.'! In de negentiende 
eeuw was hiervoor veel aandacht, met name in 
de Ti.ibinger School, maar in het begin van de 
twintigste eeuw trad er in dit opzicht, zoals hij 
zelf in een artikel uit 1968 betoogt, met name 
in de Duitse wetenschap een verduistering 
op. De gangbare voorstelling was to en dat 
na de verwoesting van jeruzalem in 70 na 
ChI'. het joodse christendom vrijwel geheel 
verdwenen was. Het is met name de Nouvelle 
Theologie in Frankrijk geweest, die in dit op 
zicht voor eerherstel heeft gezorgd. Zo wees 
Jean Danielou in zijn Thcologie du iudeo-Chtis 
tianisme op verschillende sporen van joods 
christelijk gedachtegoed bij vroegchristelijke 
auteurs tot in de 5" eeuw": In Duitsland wees 
Hans Joachim Schoeps die zeer duidelijke spo 
ren aan van het joodse christendom in een 
vroegchristelijk geschrift uit de vijfde eeuw, de 
Pseudo Clementijnse roman." Quispel sloot zich 
bij hen aan, waarbij hij ook wees op het belang 
van de joods christelijke evangelietraditie. Deze 
is volgens hem terug te vinden in de fragmenten 
van joods christelijke evangelien die ons in de 
geschriften van de kerkvaders zijn overgele 
verd. Ook zouden de evangeliecitaten in de 
Pseudo Clementijnse Homiliae en Recognitiones 
deze evangelietraditie vertegenwoordigen. 

Een belangrijke bron voor onze kennis 
van de joods christelijke evangelietraditie 
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yond Quispel in een van de bij Nag Hammadi 
gevonden Koptische geschriften, namelijk het 
Evangelie van Thomas. 17 Dit evangelie bevat 114 
losse uitspraken van jezus. waarvan een deel, 
afgezien van kleine varianten, overeenkomt met 
woorden van jezus in de canonieke evangelien 
en een ander deel hierin niet zijn terug te vinden. 
Hoewel dit evangelie deel uitmaakt van een 
verzameling van meest gnostische geschriften, 
is er nog steeds discussie over de vraag of ook dit 
evangelie gnostisch is. Quispel heeft zich steeds 
geschaard aan de zijde van hen die bestrijden 
dat dit een gnostisch geschrift is en hij heeft dit 
evangelie beschouwd als een van de getuigen 
van de joods christelijke evangelietraditie. 
Immers een van de bronnen van dit geschrift 
zou een van die joods christelijke evangelien 
zijn, waarvan wij fragmenten bezitten, namelijk 
het Evangelie der Hebteeen. 18 Al spoedig nadat 
dit evangelie bekend was geworden verscheen 
in de jaren 1957-1964 in VigiJiae Christianae van 
zijn hand een aantal artikelen, waarin hij wees 
op overeenstemmingen tussen de logia van het 
Thomasevangelie en de evangelietekst in andere 
geschriften. ZO wijst hij hierin op parallellen in 
het Nieuwe Testament, de Pseudo Clementijnse 
roman, het Diatessaron van Tatianus, het 
Oudsaksische epos de Heliatid en de Westerse 
tekst van het Nieuwe Testament'". Ten slotte 
vestigde hij ook de aandacht op parallellen bij 
de Syrische mysticus Macarius, waarover hij 
ook een boek schreef.> In deze artikelen wees 
Quispel steeds op de overeenkomsten in de 
variae lectiones, die volgens hem te verklaren 
zijn uit het gemeenschappelijke gebruik van 
hetzelfde joods christelijke evangelie. 

Tatianus en zijn Diatessaron 
In dit verb and was voor Quispel ook de 
evangelieharmonie van Tatianus, het Diates 
saron genaamd, een veld van onderzoek. 
Hier werd hij echter geconfronteerd met het 
probleem dat van de oorspronkelijke tekst van 
dit werk maar een Grieks fragment bewaard 
is gebleven en dat het zelfs niet zeker is 
dat dit de originele tekst is, omdat Tatianus 
dit werk ook in het Syrisch geschreven kan 
hebben." Wat bewaard gebleven is, zijn een 
Syrische commentaar van Ephrem op dit werk 
en verschillende vertalingen, zowel in de 
Oosterse als ook in de Westerse talen. Er is ons 
namelijk ook in verschillende handschriften 
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een Middelnederlandse vertaling van dit werk 
overgeleverd. Daarnaast berust waarschijnlijk 
ook de tekst van het Oudsaksische epos 
over het leven van jezus, de Heliatid, op het 
Diatessaron.« De oorspronkelijke tekst moet 
dus uit die verschillende versies gereconstrueerd 
worden, waarbij gemeenschappelijke lezingen 
die afwijken van de canonieke tekst van belang 
zijn. Die zouden kunnen teruggaan op de 
joods Christelijke evangelietraditie, die in het 
Evangelie van Thomas is terug te vinden. Om 
dit te kunnen aantonen heeft Quispel samen 
met assistenten de tekst van de Hetland ver 
geleken met de verschillende vertalingen van 
het Diatessaron en hij heeft daarvoor een kaart 
systeem aangelegd. Een deel van dit materiaal 
is gepubliceerd in twee monografieen, namelijk 
Het Evangelic van Thomas en de Nederlandenv en 
Tatiati and the Gospel of Thomas. 24 Het volledige 
materiaal berust thans bij de Bibliotheca 
Philosophica Hermetica te Amsterdam, waar het 
ook te raadplegen is. De hierboven beschreven 
methode om de tekst van het Diaressaron te 
reconstrueren, riep echter wei tegenspraak 
op. Met name zijn Leidse coli ega c.c. de 
Bruin zocht de verklaring van die afwijkende 
lezingen in de Middelnederlandse evangelic 
harmonieen in het gebruik van een verzameling 
verklarende glossen, of vanuit het idioom van 
het Nederlands." 

Laatste publicaties 
Quispel bleef ook na 1984 in de jaren van 
zijn emeritaat wetenschappelijk productief 
op de terreinen die zijn interesse hadden. 
Hij wist zich daarbij verzekerd van de steun 
van de heer J. R. Ritman, een fabrikant van 
serviezen voor de luchtvaart en stichter van 
eerdergenoemde Bibliotheca Philosophica 
Hermetica. Deze zorgde ervoor dat zijn boeken 
opgenomen werden in de reeks van deze 
bibliotheek, Pimander. Zo verscheen er in 1996 
een vertaling van het hermetische geschrift 
de Asciepius= In 2003 volgde valentinus de 
gnosticus en zijn EvangeJie der Waarheid. 27 In 
dit boek treffen wij ook een vertaling aan van 
het Evangelie dei Waarheid, evenals van de Brief 
aan Flora. Ten slotte verscheen er in 2004 van 
zijn hand een uitvoerige commentaar op het 
Tbomasevangelie." Ook dit werk is duidelijk 
geschreven vanuit de visie dat het Evangeiie 
van Thomas zijn wortels heeft in een joods 
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christelijk milieu. De parallellen die Quispel 
aanvoert zijn duidelijk afkomstig uit een joods 
milieu, waarbij men zich terecht kan afvragen, 
of dit niet zeer eenzijdig is. Na zijn dood in 
2006 heeft zijn leerling Johannes van Oort een 
uitgave verzorgd van een bundel met artikelen 
over onderwerpen op aile terreinen, waarop 
zijn leermeester zich bewogen heeft. Deze 
bundel kreeg dan ook als titel mee Gnostica, 
Iudaica, Catholica>. Deze artikelen waren voor 
het grootste dee I al eerder gepubliceerd. Nog 
tijdens zijn leven heeft Quispel zelf trouwens 
deze uitgave al voorbereid. 

Betekenis van zijn werk 
Overzien wij zo hetleven en de wetenschappelijke 
productie van deze geleerde, dan kan de vraag 
gesteld worden, welke betekenis Quispel 
gehad heeft voor de beoefening van de kerk 
geschiedenis in Nederland. In dit verband wil ik 
hier drie aspecten noemen, die in dit verband 
relevant zijn. 

In de eerste plaats moet opgemerkt worden 
dat de bestudering van de gnostiek door zijn 
werk op dit terrein een belangrijke stimulans 
heeft gekregen. In het begin van de twintigste 
eeuw was de gangbare opvatting in kerkelijk 
Nederland, dat de gnostiek een ketterij was uit het 
verre verleden, die de moeite van het bestuderen 
niet waard was. Het is Quispels verdienste 
geweest, dat hij duidelijk gewezen heeft op het 
belang van deze stroming voor het geestelijk 
leven in Europa. En dat doe I trachtte hij niet 
aileen te bereiken door zijn wetenschappelijke 
publicaties, maar ook door artikelen in populaire 
tijdschriften, door lezingen en niet te vergeten 
door zijn optreden voor de televisie, zoals in de 
vee I bekeken serie over 'De Verliezers', waarin hij 
samen met Henk Verkerk de betekenis van deze 
stromingen met verve belichtte.v Ook is hierbij 
de uitgave van de Nag Hammadi geschriften 
van eminent belang geweest, waarin hij ook 
een belangrijk aandeel heeft gehad doordat 
hi], weliswaar samen met anderen, zoals met 
de koptoloog J. Zandee, de Codex jung heeft 
uitgegeven. Zijn werk is duidelijk voortgezet 
door onder anderen leerlingen van hem, zoals 
R. van den Broek en J. van Oort. Een belangrijke 
recente publicatie op dit terrein is de Dictionary 
of Gnosis and Western Esotericism, dat het gehele 
gebied van de gnostiek vanaf de Oudheid tot 
aan het huidige New Age denken bestrijkt." Fel 

bestreden zijn zijn opvattingen over de joodse 
oorsprong van de gnostiek, maar deze zijn nog 
steeds in discussie en het laatste woord hierover 
is nog niet gezegd. 

In de tweede plaats is het me de aan Quispel 
te danken, dat het joodse christendom zijn recht 
matige plaats verkreeg in de geschiedenis van het 
christendom. Zoals we gezien hebben, was aan 
het begin van de twintigste eeuw de algemene 
opvatting, dat deze vorm van christendom na 
de verwoesting van Ieruzalem in het jaar 70 een 
zeer marginale plaats toegewezen kreeg. Zijn 
voortbestaan bleef beperkt tot enkele sekten, 
die door de kerkvaders als ketters werden 
beschouwd. Zoals wij gezien hebben heeft 
Quispel in navolging van de Nouvelle Theologte 
gewezen op duidelijk joods christelijke 
elementen in de vroegchristelijke literatuur 
tot aan de vijfde eeuw. Een vrij laat geschrift, 
zoals de Pseudo Clementijnse roman ziet hij, 
evenals zijn voorgangers in de negentiende 
eeuw, als een belangrijke bron voor deze vorm 
van christendom. Nog steeds is het joodse 
christendom een belangrijk studieobject, vooral 
in Amerika en Scandinavie. Het wordt dan ook 
tegenwoordig als een vanzelfsprekende zaak 
gezien, dat er eeuwen lang joodse christen en 
waren, die hun eigen opvattingen hadden 
en die ook het heidenchristendom bemvloed 
hebben. Immers ook joden hebben zich tot het 
christendom bekeerd. Men spreekt nu dan ook 
liever van joden die in Christus geloven, en niet 
meer van joodse cnristenen=. 

Ten slotte is het vermeldenswaard, dat 
Quispel heeft gewezen op de invloed van de joods 
christelijke evangelietraditie op het Diatessaron 
van Tatianus, dezelfde evangelietraditie die ook 
in het Evangelie van Thomas is terug te vinden. 
Een belangrijk deel van zijn publica ties heeft 
hij eraan gewijd om die evangelietraditie in 
verschillende vroegchristelijke geschriften te 
traceren. Weliswaar worden thans in de door 
hem toegepaste methode zwakke punten aan 
gewezen, met name waar het joods christelijke 
lezingen in de Westerse versies van het Dia 
tessaron betreft.> Maar ook hierover is het 
laatste woord nog niet gezegd en het is de 
verdienste van Quispel geweest, dat hij de 
discussie hierover op gang heeft gebracht. Een 
bekende uitspraak van Quispel is hier misschien 
van toepassing: 'Ik word veel weersproken, 
maar nooit weerlegd' 34 
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iaap van Amersfoort was tot 2002 verbonden aan 
de FacuJteit GodgeJeerdheid van de universitett 
van Utrecht, waar hij Geschiedenis van de vroege 
Kerk; Grieks en Latijn doceerde. Lange tijd was 
hij daar assistent en medewerker van prof Gilles 
Quispel. 

Noten: 

Voor een omvangrijker curriculum vitae van G. Quispel 
zie het voorwoord van j. van Oort in Gnostica, judaica. 
Catholica. Collected Essays oJGilles Quispel [Nag Hammadi 
and Manichaean Studies 55J (Leiden 2008) [X - XIV. 

2 De bronnen van Tertullianus' Adversus Marcionem (Leiden 
1943). 

3 Adolf von Harnack, Marcion, das Evangelium vom Jremden 
Gott, 2e dr. (Leipzig 1924, onveranderde herdruk WBG 
Darmstadt 1996). 

4 Dieter T. Roth, 'Did Tertullian Possess a Greek Copy or 
Latin Translation of Marc ion's Gospel?', Vigiliae Christanae 
(afgekort vq 63 (2009) 429-467. 

5 Polemiek van Tertullianus tegen de gnostici treffen we 
aan in Adversus Valenlinianos en Adversus nermogenem. 

6 'The original Doctrine of Valentin us', VC 1 (1947) 43-73, 
gedeeltelijk herdrukt in Gnostic Studies I (Istanbul 1974) 
27-36. 
'La conception de l'hornme dans la gnose valentinienne', 
Eranos-jahrbuch 15 (1947) 249-286, herdrukt in Gnostic 
Studies 1, 37-57. 

8 Ptolemee, Lettre Ii Flora, Texte, traduction et introduction 
[Sources Chretiennes 24J (Parijs 1949 2e druk 1966). 

9 ZOrich, 1951, 2e druk (ZOrich,1972). 
10 Evangelium Veritatis, ed. M. Malinine, H.-Ch. Puech, G. 

Quispel (Zurich 1956) supplementum, ed. M. Malinine, 
H.-Ch. Puech, G. Quispel, W. Till (Zurich-Stuttgart 1961). 
Zie voor een Nederlandse vertaling met inleiding en 
commentaar R. van den Broek, De taal van de Gnosis, 
Gnostische teksten [lit Nag Hammadi (Baarn 1986) 105- 
148. 

11 7l'actaws 7hpartitus, ed. R. Kasser, M. Malinine, H.-Ch. 
Puech, G. Quispel en j. Zandee, deer 1 (Bern 1973), deel2 
(Bern 1975). Een editie van aile Nag Hammadi geschriften 
in 5 delen (Koptische tekst met Engelse vertaling, in lei ding 
en aantekeningen) is james M. Robinson (ed.). The Coptic 
Gnostic Library (Leiden/Boston/K6ln 2000). Een recente 
Engelse vertaling van aile geschriften is Marvin Meyer, 
The Nag Hammadi Scriptures. The International Edition 
(San Francisco 2007). 

[2 Deze brief die gedateerd is 17 maart 1954 bevindt zich 
in de bewaard gebleven correspondentie van prof. dr. 
Th. C. Vriezen. Momenteel wordt door de Th.C. Vriezen 
stichting gewerkt aan een inventarisatie van deze 
correspondentie. Deze zal over enige tijd in de UB van 
Utrecht te raadplegen zijn. 

13 Eranos-tahrbuch 12, 1954, 195 - 234. Herdrukt in Gnostic 
Studies [ (tstanbul [974) 173-195. 

14 Zie 'The Discussion of Judaic Christianity', VC 22 (1968) 
81-93 (= Gnostic Studies II, 146 - [58). 

15 jean Danielou, Histoire des Doctrines cnreuennes avant 
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Niece I, TMologie du [udeo-Chrtstianisme (Parijs 1958). 
16 Hans Joachim Schoeps, Theologie und Geschichte des 

Iudenchristcntutns (Tiibingen 1949). 
17 Een recente uitgave van de Koptische tekst van dit 

geschrift met een Nederlandse vertaling is Riemer 
Roukema, Het Evangelie van Thomas, vettaald, ingeleid en 
van aantekeningen voorzien, uitgegeven in de reeks Ad 
Fontes (Zoetermeer 2005). 

18 Quispel's ideeen over de bronnen in het Evangelie van 
Thomas zijn o.a. te vinden in 'The Gospel of Thomas 
revisited', in B. Barc (ed.), colloque international sur 
les textes de Nag Hammadi (Quebec, 22 - 25 aoot 1978) 
(Quebec-Louvain 1981) 218 - 266. Herdruk in Gnostica, 
[udaica, Catholica, 176-225. 

19 'The Gospel of Thomas and the New Testament', VC I I, 
[957. 189 - 207 (= Gnostic Studies II (Istanbul [975) 3 - 
16); 'L'Evangile selon Thomas et les Clementines', VC [2 
(1958) 181-196 (= Gnostic Studies II, [7-29); 'L'Evangile 
selon Thomas et Ie Diatessaron', VC 13 (1959) 87-1 [7 (= 
Gnostic Studies II, 3[-55); 'L'Evangile selon Thomas et Ie 
"Texte Occidental" du Nouveau Testament', VC 14 (1960) 
204-215 (een herziene editie hiervan in Gnostic Studies II, 
56 - 69); 'Der Heliand und das Thomasevangelium', VC 16 
(1962) 121-[51 (=GnosticStudiesII, 70-97). 

20 'The Syrian Thomas and the Syrian Macarius', VC 18 
(1964) 226-235 (= Gnostic Studies II, 113-12[). Een 
uitwerking van zijn ideeen is te vinden in zijn boek 
Makarius, das Thomasevangelium und das [jed von der 
Perle [Supplements to Novum Testamentum 15] (Leiden 
1967). 

21 Het betreft een fragment van 15 regels, dat in het Syrische 
Dura Europos is gevonden. 

22 Zie voor de geschiedenis van het Diatessaron onderzoek 
William L. Petersen, Tatian's Diatessaron, its creation 
dissimination, significance, and histoiy in scholarship 
[Supplements to vigiliae Christianae 25] (Leiden-New 
York-Koln) 1994. 

23 Het Evangelie van Thomas en de Nederlanden (Amsterdam 
[ 971, herdruk met een vertaling van het Evangelie van 
thomas Baarn 1991). 

24 Talian and the Gospel oJ Thomas. Studies in the History cf 
the Western Diatessaron, Leiden, 1975. Deze uitgave bevat 
enige appendices met Diatessaron lezingen in de Oud 
Hoogduitse Harmonie, de Middeleeuwse Vita tesu Christi 
en het Thomasevangelie. 

25 Zie c.c. de Bruin, tezus, het verhaal van zijn leven (Den 
Haag 1980) 194-208. 

26 Asclepius. De volkomen open baring van Hermes 
7l'ismegistus [Pimander 6] (Amsterdam 1996). 

27 [Pimander 8J (Amsterdam 2003). 
28 Het Evangelie van Thomas, uit het Koptisch vertaald en 

toegelicht [pimander 10] (Amsterdam 2004). Verder 
verzorgde hij samen met j. van Oort een uitgave van de 
Keulse Mani-Codex die in 2005 in Amsterdam in de reeks 
Pimander, no. I I, verscheen. 

29 Zie hierboven noot I. 
30 Dit programma werd in het seizoen 1980/1981 

uitgezonden door de NCRV. Het werd gepresenteerd 
door Henk Verkerk samen met Gilles Quispel als een 
programma over de christelijke minderheden. De teksten 
van deze uitzendingen zijn ook in boekvorm uitgeven. 
Zie Gilles Quispel & Henk Verkerk, De Verliezers. Een 
partijdige geschiedenis van kerken en xeuers (Arnhem 

1981). 
31 Wouter j. Hanegraaff (ed.), Dictionary oJ Gnosis & Western 

Esotericism (Leiden, 2005, 2e druk 2006). Een zeer 

TNK jaargang 13 (2010) 



recente in lei ding op de gnosis is Roelof van den Broek, 
Gnosis in de Oudheid. Nag Hammadi in context [Pimander 
18] (Amsterdam 2010). 

32 Recente publicties over het joodse christendom zijn: 
Oskar Skarsaune & Reidar Hvalvik (ed.), jewish Believers 
in jesus: The Early Centuries Peabody Massachusetts 
2007); Matt jackson-Mccabe (ed.). jewish Christianity 
reconsidered (Minneapolis 2007); Oskar Skarsaune, 
In the shadow of the Temple. jewish Influences on Early 
Christianity (Downers Grove, Illinois, 2002). 

33 Zie voor een recente publicatie over de Middeleeuwse 
Evangelieharrnonieen Christoph Burger, August den 
Hollander en Ulrich Schmidt (ed.), Evangelienharmonien 
des Mittelalters [Studies in Theology and Religion 9] 
(Assen 2004). 

34 Zie voor een lijst van aile publicaties van G. Quispel tot 
1980 R. van den Broek & M.J. Vermaseren (ed.). Studies 
in Gnosticism and Hellenistic Religions, presented to GiIles 
Quispel on the Occasion of his 65th birthday [EPRO 91] 
(Leiden 1981) 1-12. 
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Gertjan van Harten en Bastiaan van der Wal 

Lutzen Wagenaar: 
een Friese Kuyperiaan met een sociaal bewogen hart 

Het is dit jaar precies 
honderd jaar geleden 
dat Lutzen Harmens 
Wagenaar stierf. Wa 

genaars was in zijn 
tijd een invloedrijk 
predikant. Zo heeft hij 
veel betekent voor de 
emancipatie van de 
Friese taal en de Dole 
antie in Friesland. 

Portret van L.H. WagenaaJ~ Uit: II 
Ka/ma en H. O/denhoj, Kostgangers 
fan de Hear: Bylden (It de Fryske 
tsjerkenskiednis, Ljouwert: De Tille! 
Friesch Dagblad, 1983. 

Bovendien speelde hij een belangrijke rol in de sociale kwestie. 
Toch is er weinig tot geen aandacht geweest voor zijn 100e 
sterfjaar. Reden genoeg om Wagenaar voor het voetlicht te 
halen. Nadat we kort aandacht hebben besteed aan Wagenaars 
jeugd en studiejaren, beschrijven we in vogelvlucht zijn 
predikantsjaren. Daarna kijken we achtereenvolgens naar 
Wagenaar als historicus en als emancipator van de Friese taal. 
We besluiten dit artikel met een beschrijving van zijn positie in 
de sociale strijd. 

jeugd en studiejaren 
Op 15 maart 1855 werd Lutzen Harmens Wagenaar geboren 
te Heerenveen. Lutzen was het eerste kind van de smid 
Harmen Martsens Wagenaar en Frederika Gerritsma. Na hem 
zouden in totaal nog zes broers en zussen volgen. Omdat 
Harmen Wagenaar steeds meer bezwaren kreeg tegen de 
ontwikkelingen in de Nederlands Hervormde Kerk liet hij zijn 
zoon niet dopen. Lutzens moeder was van huis uit doopsgezind 
en zij zal daar daarom vermoedelijk niet veel bezwaar tegen 
hebben gehad. In 1861 scheidde Harmen Wagenaar zich af om 
zich aan te sluiten bij de Christelijke Gereformeerde Gemeente 
in Heerenveen. Daar kreeg Lutzen onder meer catechisatie van 
de latere hoogleraar Maarten Noordtzij (1840-1915). 

Lutzen Wagenaar ging naar de Rijks Hogere Burgerschool 
in Heerenveen en op 18 jarige leeftijd kwam hij op het 
gymnasium van Zetten van de hervormde predikant F.P.L.c. 
van Lingen (1832-1913). Door deze predikant werd Wagenaar 
aan het einde van zijn studietijd gedoopt. 
In 1875 vertrok Wagenaar naar Utrecht om theologie te gaan 
studeren. Tijdens zijn studie raakte hij door onder meer het 
onderwijs van c.w. Opzoomer (1821-1892) en J.I. Doedes 
(1817-1897) in een diepe geloofscrises. Mede door artikelen 
van Abraham Kuyper (1837-1920) uit De Heraut vond Wagenaar 
zijn geloof weer. Maar het was naar eigen zeggen vooral een 
bezoek aan zijn studievriend en latere zwager H. Hoekstra 
(1852-19 I 5) dat hem weer op het calvinistische spoor bracht.' 
In 1880 sloat Wagenaar zijn studie af met een dissertatie over 
het Reveil en de Afscheiding.s 
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Predikantsjaren 
Nadat Wagenaar zijn opleiding had afgerond, 
deed hij op 3 november 1880 proponentsexamen. 
Hij werd door het provinciaal kerkbestuur 
van Zuid-Holland echter als "hoogst treurig" 
beoordeeld.' En dus werd Wagenaar afgewezen 
als proponent. Hij moest een jaar wachten 
op een nieuwe kans. In dit jaar werkte hij 
als journalist en ontmoette hij voor het eerst 
Pieter Jelle Troelstra (1860-1930), met wie hij 
vriendschap sloot. Ook trad Wagenaar in deze 
periode in het huwelijk met Hiltje Hoekstra. Hun 
huwelijk zou kinderloos bJijven. 

Op 2 november 1881 verscheen Wagenaar 
opnieuw voor het provinciaal kerkbestuur. Deze 
keer werd hij beoordeeld als "middelmatig" 
maar slaagde hij wel.' Wagenaar ontving een 
tiental beroepen en hij besloot het beroep van 
Wons en Engwier aan te nemen Daar werd hij 
in februari 1882 bevestigd. De kerkenraad van 
Wons voerde allangere tijd een orthodoxe koers 
en Wagenaar voelde zich daar prima bij thuis. 

In 1884 nam Wagenaar een beroep aan naar 
Heeg waar hij vijf jaar predikant was. In deze 
peri ode hield hij zich bezig met vragen rondom 
het schriftgezag. J.H. Gunning ].H.zn (1858- 
1940) had in augustus 1884 een rede gehouden 
in Zeeland voor hervormde predikanten en een 
half jaar later was het in druk verschenen: "De 
kritische beschouwingvan tsraels geschiedenis". 
In deze rede viel Gunning de onfeilbaarheid 
van de schrift aan en pleitte hij voor meer 
ruimte voor het historisch kritisch onderzoek. 
Wagenaar klom in de pen en schreef een 
brochure tegen de visie van Gunning." In zijn 
brochure verdedigde Wagenaar de historische 
betrouwbaarheid en het goddelijk gezag van de 
bijbel. 

Op 10 februari 1886 was Wagenaar 
aanwezig op de vergadering van de Friesche 
Gereformeerde Predikanten-Vereeniging waar 
].J.A. Ploos van Amstel (1835-1895)6 meedeelde 
dat hij met zijn gemeente te Reitsum was 
uitgetreden uit het Hervormde Kerkverband. 
volgens J.e. Rullman (1876-1936) wekte Ploos 
van Amstel Wagenaar hiermee tot "een heilige 
jaloersheid".' Maar zelf zegt Wagenaar hier later 
over: "Ook de voorzitter sidderde en, hoewel 
de notulen door Ploos gehouden - zeggen: Dr 
Wagenaar beantwoordde deze mededeeling met 
een hartelijk. broederlijk woord, weet schrijver 

dezer zich nog zeer wei te herinneren, dat hij, 
waar hij den geloofsmoed bewonderde en er 
Ploos dub bel lief om kreeg, toch ook uitsprak: 
"ik ben er nog niet ten volle van overtuigd, dat 
het zoo moet." Allen zwegen voorts stille en 
gaven geen geluid.:" Was Wagenaar in eerste 
instantie niet overtuigd van het recht om te 
doleren, in januari 1887 besloten hij en zijn 
kerkenraad over te gaan tot Doleantie. Samen 
met Ploos van Amstel.j.c. Sikkel (1855-1920) en 
G.H. van Kasteel (1850-1931) werd Wagenaar 
de drijvende kracht achter de Doleantie in 
Friesland. 

In april 1887 werd Wagenaar bevestigd 
als predikant in de Friese hoofdstad. Een jaar 
later volgde hij Sikkel op in de redactie van de 
Friesche Kerkbode. Talloze artikelen schreef hij 
voor het weekblad. Hij bleef in de redactie tot 
hij in 1892 naar Arnhem vertrok en de provincie 
verliet. 

In Leeuwarden maakte Wagenaar zich 
sterk voor gezamenlijke avondmaalsvieringen 
met de Christelijk Gereformeerde Gemeente. 
Ook pleitte hij in de Fnesctie Kerkbode voor 
kanselruil met de Christelijke Gereformeerde 
Gemeente in Leeuwarden.? 

Wagenaar werd in 1891 verkozen tot 
scriba van de derde voorlopige Synode van 
de Nederduitsche Gereformeerde Kerken. 
Op deze in Den Haag gehouden synode werd 
ondermeer gesproken over een mogelijke 
vereniging met de Christelijke Afgescheidene 
Kerk. De Vereniging was een onderwerp dat 
Wagenaar al langer bezighield. Vanaf 1889 
schreef hij er met enige regelmaat over in de 
Ptiesche Kerkbode. Vanwege het opkomend 
socialisme vond Wagenaar het belangrijk dat 
de Afgescheidenen en de Dolerenden zich zo 
snel mogelijk verenigden om sam en een front 
te kunnen vormen. Gods Woord eist het en de 
tijdsomstandigheden nopen er toe, meende 
Wagenaar. 10 

In 1892 was de vereniging een feit en gingen 
de Afgescheidenen en Dolerenden verder als 
Gereformeerde Kerken in Nederland. Op de 
eerste generale synode van de Gereformeerde 
Kerken in Nederland, die gehouden werd in 
1892 te Amsterdam, was Wagenaar een van 
de afgevaardigden. Op de Synode vervulde 
hij de rol van assessor. Hij werd in meerdere 
deputaatschappen benoemd. II In het jaar van 
de vereniging vertok Wagenaar naar Arnhem 
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nadat deze gemeente tot drie keer toe een 
beraep op hem had uitgebraeht. De eerste twee 
keer bedankte Wagenaar voor het beroep, de 
derde keer nam hij het aan. Op 4 september 
werd hij aan Arnhem bevestigd door J.J.A. Ploos 
van Amstel. 

Wagenaar heeft vijf en een half jaar in 
Arnhem gestaan. Hij had daar een goede tijd, 
al moest de gemeente volgens Wagenaar 
wei wennen aan hun nieuwe predikant. Het 
benadrukken van het verbond, het besehouwen 
van de gemeente als een vergadering 
van gelovigen en het aetief zijn op allerlei 
deelterreinen van het leven, was men niet 
gewoon.v In dezelfde periode dat Wagenaar 
in Arnhem kwam, deed ook A.S. Talma (1864- 
1916) intrede in de Hervormde Gemeente in 
Arnhem. Deze latere minister van Arbeid onder 
het Kabinet -Heemskerk (1908-1913) heeft veel 
betekent voor de soeiale wetgeving. Wagenaar 
en Talma raakten in hun Arnhemse peri ode met 
elkaar bevriend. 

Vanaf 1898 was Wagenaar predikant in het 
Zeeuwse Middelburg. Hij spande zieh daar in 
om de verdeeldheid tussen de Afgeseheidenen 
en Dolerenden te doen ophouden. Ook 
zoeht hij toenadering tot de zogenaamde 
Lederboerianen. In 1910, na een aantal jaren 

ziek te zijn geweest, overleed Wagenaar op 19 
oktober. Johannes Dirk wielenga (1881-1938) 
sprak vier dagen later tijdens de begrafenis een 
gedaehtenisrede Uit.13 

Wagenaar als historicus 
Wagenaar had meer dan gemiddelde belang 
stelling voor de vaderlandse gesehiedenis. Het 
is niet met zekerheid te zeggen wanneer deze 
interesse gewekt is, maar het is heel goed 
mogelijk dat dit tijdens zijn studietijd aan het 
gymnasium in Zetten was. Hier was Wagenaar 
namelijk lid van de jongelingsvereniging en op 
deze vereniging werd veel aandaeht besteed 
aan vaderlandse gesehiedenis. Wagenaar werd 
voorzitter van de jongelingsvereniging en hij 
behandelde veel onderwerpen die samenhingen 
met de Taehtigjarige Oorlog. Het was ook tijdens 
zijn gymnasiumjaren dat Wagenaar zijn eerste 
historisehe werk schreef "Tsjerk Ages". Dit 
werk ging over het begin van de Nederlandse 
opstand. 

Wagenaar had een grate voorliefde voor het 
huis van Oranje. In zijn artikelen in de Fticschc 
Kerkbode verwees hij regelmatig naar wat de 
Oranjes in de gesehiedenis hadden betekent 
voor ons land en voor de gereformeerde 
kerken. En toen Wagenaar als predikant van 

Onthulling van het standbeeld van Willem Lodewijk, graaj van Nassau (J 560- J 620) in Leeuwarden. Dit beeld van 
'us heit' was een initiatiej van Lutzen WagenaGl: Het werd in J 906 onthuld door Koningin Wilhelmina. Bij deze 
gelegenheid hieJd ook Wagenaar in toespraak. Op de sokkel staat: Den vader van zijn volk, den strijder vaar 's lands 
vtijheid. Collectie Rene & Peter van det Kragt. Website: http://www.vanderkragt.net 
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Leeuwarden in 1890 de tweede voorlopige 
Synode van de Nederduitsche Gereformeerde 
Kerken mocht openen, stond hij uitbreid stil bij 
de rol die graafWiliem Lodewijk van Nassau en 
Johannes Bogerman speelden in de bloeitijd van 
het calvinisme in Friesland en in het bijzonder 
in Leeuwarden. wagenaar heeft overigens ook 
het initiatief genomen om een standbeeld op 
te rich ten van de Friese stadhouder Willem 
Lodewijk van Nassau. Hij mocht dan ook de 
inwijdingsrede houden toen dit standbeeld 
in 1906 in Leeuwarden werd onthuld door 
koningin Wilhelmina. 

De studie in Utrecht werd in juli 1880 door 
Wagenaar afgesloten met een proefschrift over 
het Reveil en de Afscheiding. Hiermee was hij 
een van de eerste Nederlandse kerkhistorici die 
in een breed orienterend werk het Revell en de 
Afscheiding met elkaar vergeleken hebben.!' 
Tot teleurstelling van zijn vroegere catecheet, 
de Kamper docent M. Noordtzij, bekritiseerde 
Wagenaar in zijn dissertatie de uittreding door 
de afgescheidene in 1834 en volgende jaren. 

Wagenaard heeft meerdere historische 
studies geschreven. Zo schreef hij naast 
zijn dissertatie boeken over J'].A. Ploos van 
Amstel", Johannes Fontanus, 16 Willem Lodewijk 
van Nassau" en de Synode van Dordrecht 
van 1618/19.18 Hij beweerde dat Kuyper hem 
graag als hoogleraar aan de Vrije Universiteit 
wilde hebben. '''t Lokte me wei aan, doch 
de zielsbegeerte om t evangelie te mogen 
verkondigen, zat toch te diep".'? Wagenaar deed 
dus voorkomen dat hijzelf een benoeming aan 
de Vrije Universiteit tegenhield. De werkelijkheid 
lag echter wat anders. Kuyper had zijn oog in 
eerste instantie inderdaad op Wagenaar laten 
vallen toen hij een hoogleraar geschiedenis 
voor de Vrije Universiteit zocht. Maar to en 
hij advies inwon bij Robert Fruin (1823-1899), 
hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden, 
bracht deze een negatief advies uit. volgens 
Fruin gaf Wagenaars proefschrift onvoldoende 
duidelijk aan dat Wagenaar voor deze functie 
geschikt was.> 

Bij de begrafenis van Wagenaar stelde 
Wielinga dat God Wagenaar een taak had 
gegeven op het gebied van de historic." Nu heeft 
Wagenaar inderdaad het nodige gepubliceerd 
op dit gebied. Maar wij moeten daarbij wei 
opmerken dat Wagenaars historisch werk vooral 
populair wetenschappelijke waarde had. 

Wagenaar en het Fries 
In de jaren 1885 en 1886 voerde Wagenaar 

een felle polemiek met zijn jeugdvriend 
Troelstra. De aanleiding was de verkiezing 
van een afgevaardigde voor de Tweede 
Kamer in het kiesdistrict Sneek. De liberalen 
schoven Bernardus Hermanus Heldt (1841- 
1914) naar voren als hun kandidaat. Heldt 
was een van de oprichters van het Algemeen 
Nederlandsche Werklieden-Verbond. Omdat 
Heldt een voorstander was van het door 
de antirevolutionairen verfoeide algemeen 
kiesrecht, kwamen de antirevolutionairen in 
het geweer tegen Heldt. In een antirevolutionair 
manifest werd Heldt aangevallen en 
zwartgemaakt. Wagenaar was voorzitter van de 
centrale commissie van de Anti Revolutionairen 
in het hoofddistrict Sneek. 

Troelstra kwam in het geweer tegen 
het genoemde manifest waarin Heldt werd 
aangevallen. In de brochure "Fy, Lutsen!"? 
verweet Troelstra Wagenaar dat Heldt ten 
onrechte zwart was gemaakt. Toen Ferdinand 
Domela Nieuwenhuis (1846-1919) in diverse 
plaatsen de revolutie had gepreekt, was Heldt 
hem nagereisd om de mensen op te roepen zich 
verre te houden van de revolutie. Heldt was ten 
onrechte zwartgemaakt en dat was Wagenaar 
als voorzitter van de Anti Revolutionairen in 
het hoofddistrict Sneek aan te rekenen . "Dit 
wit min sunder de bibel wol, en oars, as jy 't 
licht net sunder bibel wisten, den hiene jy dy 
aile dagen by jo. om 't der ris yn nei to slaen"." 
Verder verweet Troelstra Wagenaar dat deze nu 
hij predikant was de tale Kanaans sprak, terwijl 
hij 'yn 't Frysk de rom fen 'e frydom song' en 'sa 
swietludich de lof fen 'e lieafde ophelle'." 

Onder het pseudoniem Lu Tsen reageerde 
Wagenaar met de brochure "Hark ris. Piter!"> 
Deze brochure yond gretig aftrek. De eerste druk 
kwam uit op 10 februari 1886 en twee dagen later 
moest er al een tweede druk komen. In prachtig 
Fries, doorvlochten met citaten van Friese 
schrijvers, liet Wagenaar zien dat hij nog steeds 
liefde had voor de Friese taal. Ook liet hij zien 
dat hij helemaal niets tegen arbeiders had. Hij 
kwam immers zelfs ook uit een arbeidersgezin; 
zijn vader was smid. Het bezwaar dat hij tegen 
Heldt had, was dat deze de invloed van de kerk 
op de arbeiders wilde verkleinen. De brochures 
van Troelstra en wagenaar werden veel gelezen 
en ze betekenden een enorme stimulans voor 
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het gebruik van de Friese taal. 
Wagenaar hechtte veel be lang aan de Friese 

taal en de Friese beweging. volgens de Friese 
predikant en geschiedschrijver G.A. Wumkes 
(1869-1954) bezag Wagenaar de Friese 
beweging theocentrisch.> Het ging Wagenaar 
niet am het Fries als zodanig, maar God zelf 
was subject in de Friese zaak. Daarom was de 
strijd voor het Fries een va lop christelijke strijd. 
"Sa is it in hillige striid, in bigjinselstriid yn 'e 
wiere sin fen it wird"." 

Hoewel Wagenaar niet direct betrokken was 
bij de oprichting van het Kristlik Frysk Selskip in 
1909, kan hij wei worden beschouwd als een 
voorloper ervan.> 

Wagenaar en de sociale kwestie 
In de tweede helft van de negentiende 
eeuw kwam de industria lisa tie op gang. Dit 
veroorzaakte vele sociale misstanden en 
leidde tot de zogenaamde sociale kwestie. 
Wagenaar voelde zich hier nauw bij betrokken 
en hij kwam op voor de arbeiders die vaak in 
armoedige omstandigheden verkeerden. Jacob 
Ietzes Kalma (1907-1991) typeerde Wagenaar 
dan oak als een "sosiaal strider" 29 Maar vreemd 
genoeg wordt er in de diverse In Memoriams 
na het overlijden van Wagenaar in 1910 met 
geen woord gerept over Wagenaars sociale 
bewogenheid. 

Het is niet onwaarschijnlijk dat dit 
verzwijgen te maken had met het feit dat de 
denkbeelden van Wagenaar over de sociale 
kwestie binnen de gereformeerde wereld zeker 
niet onomstreden waren. zo was Wagenaar 
niet per definitie tegen stakingen en bovendien 
pleitte hij voor landnationalisatie. Hiermee stand 
hij lijnrecht tegenover de onbetwiste leider van 
de gereformeerden: Abraham Kuyper. 

In deze paragraaf zoomen we in op de 
positie die Wagenaar innam in de sociale 
kwestie. Vanuit zijn eerste predikantsjaren 
zijn geen stukken bekend waaruit blijkt dat 
Wagenaar zich bezighield met de sociale 
kwestie. Hij schreef voor het eerst hie rover in 
zijn polemiek met PJ Troelstra in de jaren 1885 
en 1886. Wagenaar verzette zich in de discussie 
tegen het socialisme. Het socialisme verwachtte 
veel te veel van de overheid, terwijl volgens 
Wagenaar het sociale leven aan het particulier 
initiatief moest worden overgelaten." In een 
artikel in de Ptiesche Kerkbode schreef hij dat 
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het de grootste roeping van de Gereformeerde 
Kerken was "om de kracht van het socialisme te 
stuiten en te breken en ons volk te redden van een 
dteigende ondergang"," En bij het aantreden 
van het kabinet Kuyper in 190 I sprak Wagenaar 
tijdens een tijdpreek de hoop uit dat het kabinet 
de burgervrijheid zou beschermen tegenover de 
sociaal-democraten.v 

Hoewel Wagenaar fel gekant bleef 
tegen het socialisme, maakt hij wei een 
ontwikkeling door in zijn denken over de 
sociale kwestie. zo was Wagenaar in 1886, 
in zijn polemiek met Troelstra, een duidelijk 
tegenstander van landnationalisatie. Maar vijf 
jaar later pleitte hij in de Friesche Kerkbode 
v66r landnationalisatie.> Wat is de reden dat 
Wagenaar, am de woorden van Kalma aan te 
halen, steeds radicaler werd?34 Het ligt voor 
de hand dat dit kwam doordat Wagenaar in 
de praktijk steeds meer geconfronteerd werd 
met sociale misstanden. Als kind had hij zelf 
geen armoede gekend, getuige het feit dat zijn 
ouders voldoende financiele middelen hadden 
am hun zoon naar de HBS te laten gaan. Maar 
toen Wagenaar in de pastorie terechtgekomen 
was, zag hij de armoede onder brede lagen 
van de bevolking. Niet in het minst door de 
Friese landbouwcrisis die eind jaren zeventig 
begonnen was. Deze crisis sloeg diepe wonden 
in het maatschappelijk leven op het platteland. 

Wagenaar was ook diep geraakt door 
de armoede waarin de arbeiders in Het 
Bildt verkeerden aan het begin van de jaren 
negentig. Toen de arbeiders in staking gingen 
am loonsverhoging af te dwingen, wees 
Wagenaar dit niet principieel aP5 Hij vond 
dat de arbeider rechten hadden waar ze voor 
mochten opkomen. Wagenaar heeft overigens 
nag, zij het tevergeefs, een bemiddelingspoging 
gedaan tussen de stakende arbeiders en de 
boeren. 

In de Friesche Kerkbode schreef Wagenaar 
met de regelmaat van de klok over de socia le 
kwestie. Zo riep hij bijvoorbeeld in november 
1890 de werkgevers op om, met het oog op 
de naderende winter, de armen aan het werk 
te helpen. God wil immers dat wij ons am de 
armen ontfermen. "Geef dus werk, zoveel gij 
kunt."= En een artikel over de staking in Het Bildt 
eindigt Wagenaar met: "Toone de Calvinistische 
groep in onzen lande ( ... ) een hart te hebben 
voor de nooden van ons arbeidersvolk.'?' 
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Vanaf 1888 speelde Wagenaar een actieve 
rol binnen Patrimonium. Hij werd al snel een 
van de leidende figuren binnen de Friese 
afdeling." Verder hield Wagenaar zich als 
predikant ook bezig met het diaconaat. Zo sprak 
hij meer dan eens op diaconale vergaderingen. 
In april 1888 sprak Wagenaar op de eerste 
provinciale samenkomst van de diaconieen in 
Friesland. Wagenaar stelde dat het diakenambt 
te veel gezien werd als een erebaantje dat de 
gegoede burgerij bij toerbeurt vervulde." De 
dienst der barmhartigheid was hierdoor veelal 
ontaard in onbarmhartige, liefdeloze bedeling. 
Daarom was het volgens hem noodzakelijk dat 
de diakenen weer het beeld van Christus als de 
barmhartige Hogepriester gingen vertonen. 

Vervolgens gaf Wagenaar een analyse van 
de ellende in de maatschappij. De samenleving 
ging gebukt onder de ellende van de verarming. 
Er waren duizenden die met de beste wi! van 
de wereld het brood voor hun eigen gezin niet 
konden verdienen. Volgens Wagenaar was 
de voornaamste oorzaak van deze ellende 
het straffende optreden van God40 Het was 
Gods wraak, omdat men meende God niet 
meer nodig te hebben. Voor genezing van de 
maatschappij was volgens hem bekering nodig 
en geen revolutie zoals de socialisten menen: 
"het geneesmiddel, dat het socialisme aanbiedt 
een remedie, erger dan de kwaal; geen olie en 
wijn in de wonden maar - vitriool"." De enige 
macht die Nederland kon behoeden voor een 
sociale revolutie was volgens wagenaar de 
kerk. Oat kon door de bediening van het woord 
en door de dienst der barmhartigheid. Door de 
barmhartigheid kon de kerk haar eer en plaats 
in de maatschappij terugveroveren. 

Op 31 januari 1891 verscheen er in de 
Friesche Kerkbode een artikel van Wagenaar 
onder de titel Het Mozaisch sociatismev Naar 
aanleiding van een lezing van Dammes Paulus 
Dirk Fabius (1851-1931), waarin het Mozaische 
en het Romeinse recht met elkaar vergeleken 
werden en een lezing van de Leeuwarder 
predikant van de Christelijke Gereformeerde 
Kerk Jan van Andel (1839-1910) over wat de 
Mozalsche regelgeving zou kunnen betekenen 
voor de maatschappelijke verhouding, gaf 
Wagenaar zijn visie over de betekenis van de 
Mozaische regelgeving voor de sociale kwestie. 
Volgens hem werd de sociale kwestie beheerst 
door de vraag wie er recht heeft op het land. 

"Is het land, naar Gods wil, patticulier bezit of 
moet het nationaai bezit geacht worden naar 
de bedoeling des Heeren". wagenaar verwees 
naar de geschiedenis van Iozef. Iozef kocht 
voor de Farao al het land van de Egyptenaren 
op en vervolgens werd het land in erfpacht weer 
aan de Egyptenaren teruggegeven. Wagenaar 
vroeg zich af of hier geen wijze les uit te leren 
viel: .Deze les dat het voor den welstand 
der maatschappij, het beste is als de bodem 
nationaal eigendom is en in erfpacht (voor een 
deel van den opbrengst) wordt uitgedeeld aan 
de geslachten der burgers?" Volgens Wagenaar 
werd hiermee voorkomen dat een klein deel 
van de samenleving schatrijk was, terwijl de 
overgrote meerderheid te weinig had. Aan het 
slot van zijn artikel gaf Wagenaar aan dat hij 
besefte dat hij een leek was op het gebied van 
de sociale kwestie. Maar hij zou zijn mening 

Portret van L.H. Wagenaar en zijn vrouw. Foto uit H.E. 
Endedijk, Als een adelaar zijn vleugels ... geschiedenis 
van der gereformeerde kerk van Arnhem. Kampen: 
Kok,1986. 
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toch graag overwogen zien op het later dat 
jaar te houden Christelijke Socia Ie Congres. 
Verder hoopte Wagenaar dat de kracht van het 
calvinisme een einde kon maken aan de socia Ie 
misstanden want de socia Ie kwestie zag hij als 
een zonde tegen God. 

Binnen Friese Patrimoniumkringen werd 
positief aangekeken tegen het idee om via 
landnationalisatie uit de sociale ellende te 
geraken. Het Friese Patrimonium drong er dan 
ook op aan bij de organisatie van het Christelijk 
sociaal Congres dat er nagedacht en gesproken 
zou worden over het bodemvraagstuk. Het 
was voor de Friezen, Wagenaar incluis, een 
grote teleurstelling dat dit onderwerp wegens 
tijdgebrek niet aan de orde kwam op het 
congres. Toch had Wagenaar de hoop dat hij 
wat de landnationalisatie betrof op Kuyper kon 
rekenen. In zijn openingsrede op het Christelijk 
sociaal Congres leek Kuyper immers voor dit 
idee open te staan. Maar Wagenaars hoop bleek 
ijdel, want in De standaard van 16 oktober 1893 
maakte Kuyper duidelijk dat landnationalisatie 
in principe misschien wei heel mooi was, maar 
praktisch gezien onuitvoerbaar. Het had volgens 
Kuyper daarom ook geen enkele zin om het idee 
concreet op te nemen in het programma van de 
antirevolutionairen. Een maand later schreef 
Kupyer in De Standaard dat landnationalisatie 
onoverkomelijke bezwaren kende.v 

In 1892 vertok Wagenaar uit Friesland toen 
hij een beroep naar Arnhem aannam. Hoewel 
hij ook in de Gelderse hoofdstad lid was van 
Patrimonium, heeft Wagenaar zich na zijn 
overgang naar Arnhem nog maar weinig met 
de socia Ie kwestie beziggehouden. Wat hiervan 
de reden is, is niet met zekerheid te zeggen. 
Het kan zijn dat de sociale omstandigheden 
in Arnhem beter waren dan in Friesland. Maar 
het kan ook heel goed samenhangen met 
Wagenaars zwakker wordende gezondheid. 
G.R. zondergeld noemt als reden dat Wagenaar 
het na zijn vertrek uit Friesland zo druk kreeg 
met zijn historisch werk dat hij niet meer aan 
de socia Ie actie toekwam.v 

Typering Wagenaar 
volgens M. Golverdingen was Wagenaar 

"geen rechte Kuyperiaan" en behoorde hij 
"kennelijk tot de bevindelijke stroming in de 
Gereformeerde Kerken"." Op deze typering 
va It het een en ander af te dingen. Zo verwierp 
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Omslag van de door Wagenaar geschteven biografie 
van de Amhemse refotmator Johannes Fontanus. 

Wagenaar, geheel in de lijn met Kuyper, het 
beginsel van de Afscheiding." Ook stond 
hij volledig achter de door Kuyper gestichte 
Vrije Universiteit. Maar dat betekent niet dat 
Wagenaar alles blindelings aan- en overnam 
van Kuyper. Zo hebben we gezien dat hij een 
eigen koers vaarde in de sociale kwestie. Ook 
schrok Wagenaar er niet voor terug om kritiek 
te leveren op Kuyper, ook al gaf hij aan dat dit 
niet gemakkelijk was omdat Kuyper "in zijn 
weelderige beeldspraak dikwerf onaangenaam 
aandoet, wellicht zonder dit zelf te gevoelen" 47 

Als we de balans opmaken dan kunnen 
we zeggen dat Wagenaar een overtuigd 
medestander van Kuyper was. Maar daarbij 
behield hij zijn zelfstandigheid en durfde hij, 
bewogen door de sociale nood, ook zelfstandig 
positie te kiezen. 

Gertjan van Harten (1969) is predikant van de 
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Wezep. 
Email: (g.v.h@hetnet.ni) Bastiaan van der 

TNK jaargang 13 (2010) 



Wal (1978) is predikant van de Gercformccrde 
Kerk (vtijgemaaku te costeiwoide (Fr.) i.c.m. 
Wjjnjewoude. Email. bastiaan21@zonnet.nl 
Beiden schreven een anikd in M. te Velde en H. 
Werkman (red.), Vrijgemaakte vreemdelingen: 
visies uit de vroege jaren van het gereformeerd 
vrijgemaakte leven (1944-1960) op kerk, staat, 
maatschappij, cultuur, gezin (Barneveld 2007). 
Van der Wal schreef samen met R. van der Woude 
een anike! in George Hatinck (red.), 'Niets is 
overbodig, niets is toevallig': leven en werk van 
Cornelis Veenhof (1902-1983) (Barneveld 2008). 

Noten: 

L.H. Wagenaar, Genadeen eeregegeven (Psalm 84: 12en 13). 
Gedaehtenisrede zijn vijfen-tlo/intig-jarige ambtsbediening 
gehouden in de Noorderkerk op 19 Jebruary 1907 (Goes 
1907) 14. 

2 L.H. wagenaar, Het "Revell" en de ''AjSeheiding: bijdrage tot 
de Nederlandscl1e kerkgeschiedenis van de eerste heift der 
XIX eeuw (Heerenveen 1880). 

3 Volgens een niet uitgegeven scriptie kerkgeschiedenis: P. 
de jong, Llitzen H. wagenaar en De Doleantie in Friesland 
(Achlum 1982) 29. 

4 De jong, Lutzen H. wagenaar en de Do/eantie in Friesland, 
31. 

5 L.H.wagenaar, De Heer en zijn bijbel: openbaie brief aan 
D/: j.H. Gunning j.H.zn ( Balk 1885). 

6 wagenaar schreef in het sterfjaar van J.J.A. Ploos van 
Amstel een biografie over hem: L.H. Wagenaar, Een 
wandel met God: levensbesehrijving van Ds. ].J.A Ploos van 
Amstel (Amsterdam 1885). 

7 J.C. Rullman, De Doleantie in de Nederlanseh Hervormde 
Kerk der XlXe eeuw histotiscti geschetst (Kampen, 41936, 
37. 

8 L.H. Wagenaar, Een wandel met God: levensbeschrijving 
van Ds. J.f.A. Ploos van Amstel (Amsterdam: Wormser, z.j. 
[1895]) 81. 

9 L.H. wagenaar, 'Een brood en een wijn' in Friesehe 
Kerkbode (21 maart 1891). 

10 L.H. Wagenaar, De vereeniging derCerefotrn. Kerken in tiet 
lieht dertijdsomstandigenheden in Friesche Kerkbode (13 
april 1889 en 20 april 1889). 

I I oeputaat voor het opstellen van een conceptakte van 
ineensmelting van twee of meer plaatselijke kerken. De 
Oefening van het verband met de Theologische Faculteit 
der Vrije Universiteit te Amsterdam. En het deputaatschap 
Zending 

12 Wagenaar, Genade en eere, 25. 
13 J.D. Wielenga, Zaligdie in de Heere sterven: gedachtenisrede 

bij net overlijden von D/: L. Wagenaar. Uitgesproken in de 
Noorderkerk te Middelbuig 23 October 1910. (Goes, z.j. 
[1910]). 

14 Aldus Van der zwaag in W. van der zwaag, Reveil 
en aJscheiding: negentiende-eeuwse kerkhistorie met 
bijzondere aetualiteit (Kampen 2006), 113. 

15 wagenaar, Een wandel met God. 
16 L.H. Wagenaar, De hetvormer van Gelderland: 

levensbesehrijving van Johannes Fontanus (Kampen 

1898). 
17 L.H. Wagenaar, Het leven van graaf willem Lodewijk: een 

vader des vaderlands, "Uz Heir' (Amsterdam z.j. [1904]). 
18 L.H. Wagenaar, Van strijd en ovetwinning. de groote 

Synode van 1618 op '19, en wat aan haar vooraJging 
(Utrecht 1909). 

19 wagenaar, Genade en eere, 15. 
20 J. Stellingwerff. Kuyper en de VU: dr. Abraham Kuyper en 

de Vlije Universiteit (Kampen 1987). 
21 Wielenga, Zalig, die in de Heere sterven, 13. 
22 Pieter jelles, Fy, Lutsen' lepen brief oan Dr. L.H. WagenaaJ; 

alear atbeidsjend lid Jen it Selskip for Fryske tael en 
schrijtenkennisse, mar no domeny to Heech (Ioure z.j. 
[1885]). 

23 Pieter jelles, Fy, Lutsen', 13. Vertaling: "Oat weet men 
zonder de bijbel nog. en anders, als u het niet gemakkelijk 
zonder bijbel wist, dan had u die aile dagen bij u, om het 
er eens op na te slaan." 

24 Pieter jelles, Fy, Lutsen', 12. vertaling. "in het Fries de 
roem van de vrijheid bezong" en "zo welluidend de lof 
van de liefde ophaalde". 

25 Lu rsen. Hark Ris Piter! (Balk 1886). 
26 G.A. wumkes, wagenaar kontm Stellingwelf, in: Yn lis 

eigen tael, XXII (2), 1930. 
27 Wumkes, wagenaar kontm Stellingwer[. 57. Vertaling: "Zo 

is het een heilige strijd, een beginselstrijd in de ware zin 
van het woord." 

28 Aldus prof.dr. K. Fokkema in F.w. Grosheide en G.P. van 
itterzon (red.) Christelijke Encyclopedie: tlo/eede geheel 
herziene druk. 01. VI (Saadja-Zwolle), (Kampen 1961) 
562. 

29 J.j. Kalma, J.J. 'Dr Lutsen Wagenaar als sosiaal strider', in: 
Kostgangers fan de Hear: bylden ut de Fryske tsjerkeskiednis 
(Leeuwarden 1983), 226-270. 

30 L.H. wagenaar, "Hark ris, Piter!" in: 'Moai sein, Llitzen': 
mei in ynlieding [en fcarwira] fen 5. Huistnans (Snits 
[Sneek] 1915), II I. 

31 L.H. wagenaar, De vereeniging der Getefotm. Kerken in het 
licht der tijdsomstandigenheden, In Friesche Kerkbode (20 
april 1889). cursivering van wagenaar. 

32 L.H. wagenaar, Gods lankrnoedigheid over Nederland: een 
roepstem tot bekering. Tijdpreek bij het optreden van het 
Ministerie Kuyper, over Lukas Xlll:1-9. (Middelburg 1901) 
20. 

33 L.H. Wagenaar, Het Mozaisd: socialisme, In rriescne 
Kerkbode (31 januari 1891). 

34 Kalma, 'wagenaar als sosiaal strider', 269. 
35 T. van der Wal, Op zoek naar een nieuwe vtijheid: een 

kwart eeuw arbeidersbeweging in Friesland (1870-1895). 
(Leiden 1972) 327. 

36 L.H. Wagenaar, Een dringend verzoek aan allen, voorai aan 
aile werkgevers, die naar Gods Woord wensehen te leven, In 
Friesehe Kerkbode (22 november 1890). 

37 L.H. wagenaar, Werkstaking, In tnescne Kerkbode (19 
december 1891) (19 december 1891). 

38 Wal, Op zoek naar nieuwe vrijheid, 367. 
39 L.H. Wagenaar, De Provundis. ReJeraat getiouden op de 

eerste provinciale samenkomst onzer diakonien in niestona. 
op woensdag 25 april 1888 door D/: L.H. Wagenaar. (Balk 
1888) 6. 

40 wagenaar, De Provundis, 10. 
41 wagenaar, De Ptovundis, 17. 
42 L.H. wagenaar, Het Mozaisch socialisme, In Ptiesctu: 

Kerkbode (.31 januari 1891). 
43 H.J. Langeveld, "Protestantse Christenen van Nederland, 
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vereenigt u - althans wat de sociale nooden betreft. 
Achtergronden. organisatie en resultaten van het 
Christelijk-Sociaal Congres van 1892', in: G.). Schutte 
(red.), Een arbeider is zijn loon waardig: hotidetd jaar na 
Rerum Novarum en Christelijk-Sociaal Congres /89/: de 
ontwikkeling van het cnristelijk-sociale denken en handeJen 
in Nederland /89/-/9/4 ('s Gravenhage 1991) 103-141 
(136). 

44 G.R. zondergeld, "wagenaar, Lutzen Harmens", 
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In Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het 
Nederlandse Protestantisme. Dl. 3 (Kampen 1988) 389-391 
(391). 

45 M. Golverdingen, Ds. C.H. Kersten: Jacelten van zijn leven 
en werk. (Houten 42000), 368. 

46 L.H. wagenaar, Een en ander over de Synode van 
Leeuwarden. In Friesche Kerkbode (5 september 1891). 

47 L.H. wagenaar, Rep/iek. In Friesch Dagb/ad (14 februari 
1891). 
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jos schatorje 

Het Limburgs Museum; 
meer dan de som der del en 

Op 6 november 2010 
wordt de 22e Dag 
van de Nederlandse 
Kerkgeschiedenis 
georganiseerd in het 
Limburgs Museum. 
Reden om een 
introductie te geven 
op dit voor velen nog 
onbekende museum. 

Het gebouw 
Het Limburgs Museum te Venlo is het cultuurhistorisch 
museum van de provincie Limburg dat in 1994 ontstond uit het 
samengaan van een aantal muse a die elk apart geen bijzondere 
collecties hadden. Voor de nieuwe organisatie werd in 2000 een 
geheel nieuw gebouw geopend waarin de cultuurgeschiedenis 
van Limburg centraal diende te staan. De architectuur van het 
gebouw is zonder meer modern te noemen en maakte heel wat 
los bij de presentatie van het schetsontwerp. De Venlonaren 
vonden het maar een wat groot gebouw in het intieme 
stadspark. Anno 2010 is het museum geheel geaccepteerd 
en kunnen de criticasters van toen niet meer zonder de 
vele culturele activiteiten die vanuit het Limburgs Museum 
plaatsvinden. Architecte Jeanne Dekkers creeerde aan de 
hand van het stringente programma van eisen een museum 
waarin de logistieke bewegingen van goederen en mensen 
centraal staan. Via de hoofdentree komen bezoekers in de 
ontvangstruimte met winkel en balie om vervolgens hun weg 
te vinden naar de tentoonstellingszalen of de groepsruimten. 

Het gebouw kent een duidelijke tweedeling. Achter een 
grote bakstenen muur van meer dan honderd meter lengte en 
zestien meter hoogte bevinden zich de muse ale ruimten en een 
brede gang die het mogelijk maakt door het museum te flaneren 
of direct op een specifieke presentatie af te gaan. De muur 
verwijst naar de middeleeuwse stadsmuur die in de nabijheid 
stond en die ooit de inwoners van Venlo beschermde tegen 
de boze buitenwereld. Haaks op de bakstenen muur staat een 
transparante vleugel die kantoren en overige voorzieningen 
bevat. Een bijzondere toevoeging aan het gebouw is het 
Informatiecentrum (IC) van het museum dat gevestigd is in 
het oudst bewaarde benzinetankstation van Nederland (1933) 
dat in de bouwplannen werd gemtegreerd. In het Ie kan de 
instellingsbibliotheek worden geraadpleegd ofkunnen museale 
informatiedragers (objecten, films etc) worden bestudeerd. 

De collecties 
Het Limburgs Museum is een jong museum dat geen 'last' had 
van bijzondere topstukken die om speciale aandacht vragen. 
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Men kon dus het cultuurhistorisch verhaal 'van 
Limburg' centraal stellen en daarin de collecties 
een plaats geven. In de zes jaren voor de opening 
kon het museum experimenteren met soorten 
van presentatiemethoden en kon de verhaallijn 
worden vastgesteld. In deze verhaallijn staan 
onderwerpen centraal die aan bod komen 
in het onderwijs, waarbij speciaal aandacht 
wordt gevraagd voor de geschiedenis van de 
gewone man en vrouw. De vaste presentaties 
zijn ontwikkeld door onderwijsmethoden 
goed te analyseren en te luisteren naar de 
maatschappelijke vraag. Voordat men in 
Nederland sprak over de Canon was het principe 
al te zien hier in Limburg. Omdat 'Limburg' een 
geopolitieke constructie uit de negentiende 
eeuw is, werd door de museumstaf ook steeds 
gekeken naar de historische context waarin 
de inwoners van de streek waren ingebed. Die 
was soms Koninklijk Nederlands, Bonds-Duits, 
Belgisch, Frans, Pruisisch, Staats, Oostenrijks, 
Spaans, Gelders, Rijks-Duits, Karolingisch, 
Frankisch, Merovingisch, Romeins of anders. 

Met de reeds aanwezige collecties en 
de verhaallijn van het museum, werden 
vervolgens diverse collectieplannen opgesteld 
waarmee het Limburgs Museum aan de 
collectie ging bouwen. Van een aantal 
musea in Nederland werden belangrijke 
bruiklenen gekregen zoals het Rijksmuseum 
te Amsterdam, Bonnefantenmuseum in 
Maastricht, Rijksmuseum van Oudheden te 
Leiden en Catharijne Convent in Utrecht. 
Daarnaast werden ook bruiklenen van Instituut 
Collectie Nederland en Limburgs Geschied- en 
Oudheidkundig Genootschap in de plannen 
gemtegreerd. Met het eigen aankoopbedrag, 
de jaarlijkse dona tie van Vrienden en een 
aantal schenkingen en legaten kon in relatief 
Korte tijd een collectie worden bijeengebracht 
om de beoogde verhaallijn te verbeelden. De 
zwaartepunten binnen de collecties vormen nu 
de zogenaamde ABCD-collecties: archeologie, 
beeldcultuur, cultuurhistorie, documentaire 
verzamelingen. Nog steeds hebben de 
collecties een hoge prioriteit in het museum, 
te meer omdat er nooit sprake is geweest van 
een continue verzameltraditie in de provincie 
Limburg. Dat samenhangend verzamelen, 
vanuit een cultuurhistorisch perspectief van 
betekenis geven, is een van de kern taken 
van het Limburgs Museum, waardoor de 
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collecties steeds meer samenhang en kwaliteit 
verkrijgen. Een heel bijzonder aandachtsgebied 
is daarbij het verzamelgebied Bewegend 
Beeld, (onderdeel van beeldcultuur) waarin 
ruim 1500 titels uit de afgelopen honderd jaar 
zijn bijeengebracht binnen het geintegreerde 
Limburgs Film en Video Archief (Lifva). Als geen 
andere bron geven de films een indrukwekkend 
beeld van de enorme mentaliteitsveranderingen 
in de laatste eeuw. 

De presentaties 
Het Limburgs Museum kent een tiental 
serni-permanente presentaties over de 
cultuurgeschiedenis van Limburg. Een aantal 
van deze opstellingen dateert nog uit het 
openingsjaar, maar het museum is bezig de 
komende jaren alles te vernieuwen, omdat door 
het veelvuldige bezoek slijtage is ontstaan, 
communicatietechnieken zijn vernieuwd, 
inzichten zijn gewijzigd door recent onderzoek 
of omdat belangrijke objecten konden worden 
verkregen die geintegreerd moeten worden. Als 
geschiedenis niet statisch is, kan een museum 
over geschiedenis dat ook niet zijn omdat de 
band met wetenschap en publiek moet worden 
onderhouden. 

Een van de nieuwste presentaties is een 
vernieuwde projectie in de ronde multi 
mediale historoscoop, waarin een spannend 
beeld wordt geboden van nieuwkomers, 
veranderende grenzen en voortdurende 
veranderingsprocessen in de samenleving. 
De historoscoop laat zien dat nieuwe mensen 
niet per definitie 'vreemd: of 'gevaarIijk' zijn, 
maar dat de wereld zich steeds verandert, 
waarbij men steeds op zoek is naar een 
nieuwe balans. De historoscoop is daarmee 
ook een decondltioneringsruimte die tevens 
een introductie geeft op de verschillende 
tentoonstellingen. 

Archeologische objecten zijn de belang 
rijkste authentieke informatiedragers in de 
presentaties over de oudste geschiedenis 
van de huidige provincie Limburg, die vanaf 
ruim 250.000 jaren geleden al frequent door 
mensachtigen werd bewoond. Uitingen 
van diverse rituelen, zoals dodenbezorging 
en sacrale deposities in rivieren, beken en 
vennen, tonen aan de mensen ook toen 
bovenaardse krachten voelden. In de Romeinse 
tijd speelde de religie een zeer belangrijke rol 
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Het Limburgs Museum 

in het dagelijkse leven, wat tot uitdrukking 
kwam in onder andere overgangsrituelen en 
wijplechtigheden. De verering van vele goden 
vond plaats op cultusplaatsen, heiligdommen 
en huisaltaartjes. Een bijzonder fraai bronzen 
beeld voor een huisaltaar is de met zilver 
ingelegde voorstelling van Attis, die is 
afgebeeld vlak voordat hij zichzelf ontmand. 
Vaak is een koppeling van inheemse goden aan 
Romeinse goden zichtbaar, bijvoorbeeld bij het 
wijgeschenk voor Arcanua/Mars Halamarthus. 

Archeologische vondsten zijn nog steeds 
belangrijk in de presentatie 'Macht tussen 
Hemel en aarde', zoals een pre-Romaanse 
Christusvoorstelling tussen zon en maan, uit de 
basiliek van Sint -Odilienberg. Toch vallen in deze 
zaal over de christelijke cultuur ook de collecties 
beelden, schilderijen en pronkschotels op. Het 
Limburgs Museum verzamelt laat-Gothische en 
Renaissance sculpturen van regionale heiligen 
(bijv. Lambertus, Amandus, Hubertus) of van 
regionale Meesters (bijvoorbeeld Meester van 
Leende en Van Elsloo of Dries Holthuys). Het 
zijn allemaal voortbrengselen uit de Gouden 
Eeuw (1475-1575) van de regio tussen Rijn en 
Maas. Regionale me esters op het gebied van 
de schilderkunst waren er weinig en zijn vaak 
verscholen in de anonimiteit. Als we ze kennen 
is het omdat ze weg trokken op zoek naar 
mecenaat, zoals de Venlonaren Hubert Goltzius 
(1526-1583) en Jan van Cleef (1646-1716) die 
respectievelijk in Antwerpen/Brugge en in 
Gent furore maakten als typograaflnumismaat 
en als schilder van grote voorstellingen uit 
de bijbelse-, kerk- en wereldgeschiedenis. 
Vergelijkbare religieuze taferelen sieren ook de 
ISe eeuwse pronkschotels van Baucmkctamik, 
een ambachtelijke kunstuiting uit de belangrijke 
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keramische regio tussen Rijn en Maas. 
In de daarop volgende zalen over het 

leven op kastelen en over stadsleven, zijn 
minder onderwerpen betreffende religie- of 
kerkgeschiedenisgeintegreerd. Hetontstaan van 
meer christelijke denominaties langs de Maas, 
blijkt onder andere uit portretten van een proost 
versus een vroege dominee en monstransen 
versus avondmaalzilver. Oat een confrontatie 
tussen twee in wezen verwante religies, die het 
verschil nadrukkelijk benadrukten soms hoog 
kon laten oplopen, blijkt uit een schilderij van 
de terechtstellingen vanwege het 'Verraad van 
Maastricht' (1638). 

Het in de 18e eeuw territoriaal versnipperde 
gebied langs de Maas werd in de loop van 
de 1ge eeuw grotendeels door internationale 
bemoeiingen omgevormd tot de Nederlandse 
provincie Limburg: Frans kantonvorming, 
Koninklijk hertogdom, Belgisch bestuur met een 
Nederlandse exclave in Maastricht, lid van de 
Ouitse Bond en uiteindelijk uitsluitend provincie 
in Nederland. Het moge duidelijk zijn dat de 
inwoners van dit gewest moeite hadden met 
de vorming van een identiteit, te meer omdat 
de horizon voor de meesten niet verder reikte 
dan de slagschaduw van de eigen kerktoren 
(die in Limburg overwegend in dienst stond 
van de rooms-katholieke eredienst). Vooral de 
vorming van het Bisdom Roermond - als enig 
Bisdom in Nederland met identieke grenzen als 
de provincie - was bepalend voor de mentale 
ontdekking van het bestaan van een 'Limburg'. 
Dit dynamische identiteitsbegrip staat centraal 
in de zaal 'Limburg ontstaat. .. steeds opnieuw', 
die begin van dit jaar werd geopend. 

Vijf themas bepalen de speelse tijdbalk: 
bestuur, geloof, arbeid, migratie en identiteit. 
Vooral de integratie van filmbeelden geeft 
de presentatie een extra dimensie, waardoor 
bezoekers toch lang verblijven in deze 
'ingewikkelde' zaal. Bijzondere elementen 
in deze zaal zijn een cartografische kamer 
waarin een kaartenmaker politiek-bestuurlijke 
grenscorrecties doorvoert en een klassiek 
kunstkabinet, waarin regelmatig wissellende 
mini-exposities worden gepresenteerd van 
kunstenaars die gegrepen werden door 
maatschappelijke veranderingen, zoals 
schilder-graficus Aad de Haas, die door-en-door 
gelovig was, maar door zijn expressionistische 
vormentaal in de katholieke cultuur vrijwel niet 
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werd geaccepteerd. Hierdoor werd De Haas in 
Limburg een rolmodel van de botsing tussen 
traditie en moderniteit. 

De wisseltentoonstellingen 
Elk museum heeft - als het werk serieus 

wordt opgevat - een aantal redenen om 
een samenhangende reeks van grote of 
kleinere tentoonstellingen in te plannen. Een 
tentoonstelling hoeft immers niet aileen een 
doel te zijn, het kan ook het gewenste middel 
zijn om andere doelen te verwezenlijken. 
Naast de bezoekersaantallen, waarvoor 
tentoonstellingen met een groot publieksbereik 
worden georganiseerd, kunnen de redenen 
divers zijn: bereik van nieuwe doelgroepen, 
stimulering van herhaalbezoek, collectieve 
herinnering van belangrijke momenten, evenals 
presentatie van de resultaten van onderzoek, 
collectieverwerving en materiele zorg. 

Het Limburgs Museum heeft de afgelopen 
jaren een reeks van evocatieve tentoonstellingen 
gemaakt die aantrekkelijk waren voor veel 
bezoekers die doorgaans in kleinere groepen 
(vrienden, families, schoolklassen) naar het 
museum kwamen. Zeer succesvol waren 
tentoonstellingen waarin rolveranderingen bij 
vrouwen in de 20e eeuw werden vergeleken 
met de gedaantewisselingen van Barbie, of 
waarin belangrijke historische feiten werden 
geanalyseerd binnen de fictieve wereld van 
Suske en Wiske (De jantasievolle vertellers). 
Middels sommige projecten werd nadrukkelijk 
ingezet op bereik van nieuwe doelgroepen, 
zoals allochtonen (Kleur bekennen) of 
plattelandsenioren (Maria met een zachte-G; 
Dit dorp ... Ik weet nog hoe het was). Daarnaast 
werden er tentoonstellingen georganiseerd die 
nadrukkelijk raakvlak had den met collectiezorg, 
zoals Grenzeloos, een cartografische tentoon 
stelling vanwege een schenking van ruim 
vijfhonderd historisch-topografische werken 
op papier. Een prachtig voorbeeld van meer 
ledige synergie was de expositie Met vliegend 
vaande/: in samenwerking met het Sociaal 
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Historisch Centrum Limburg te Maastricht 
werden tientallen vaandels van Limburgse 
standsorganisaties onderzocht, gerestaureerd, 
overgedragen aan het Limburgs Museum en 
gepresenteerd in een tentoonstelling. 

De toekomst 
Hoewel het Limburgs Museum in Nederland 
buiten de museale branche minder bekend 
zal zijn, is het de afgelopen tien jaar in 
Limburg een begrip geworden. Terecht spreekt 
Gerard Rooijakkers over het museum als de 
identiteitsjabriek van Limburg, waardoor het 
een maatschappelijke meerwaarde heeft 
opgebouwd die groter is dan de som der delen. 
Binnen het museale krachtenspel in West 
Europa zal de komende twee decennia veel 
gaan veranderen. Bevolkingskrimp, vergrijzing, 
bestuurlijke schaalvergroting en verdergaande 
technologischerevolutieszullenookhetmuseale 
bedrijf veranderen. Meer dan voorheen zullen 
musea meer middelen zelf moeten genereren 
waardoor het nu noodzakelijk is daarvoor 
de juiste randvoorwaarden te verkrijgen 
(accommodatie, collectie en organisatie) of met 
een aantal strategische partners hierin samen 
te werken. Allianties met zorginstellingen (het 
maatschappelijke welbevinden), het onderwijs 
(educatie voor aile leeftijden) of de toeristische 
branche (het den ken in ketens van product 
markt-combinaties) worden maatschappelijk 
steeds belangrijker. Daarbij blijft het van belang 
om steeds vast te houden aan de rol van het 
museum als betekenisgever en beheerder van 
ons roerend cultureel erfgoed. Want in de snel 
veranderende wereld zullen identiteiten niet 
verdwijnen, maar dynamisch blijven zoals ze 
altijd zijn geweest, waardoor mensen altijd de 
behoefte zullen voelen om zich te verbazen, te 
verwonderen en te verdiepen in uitingen van 
cultuur. 

los Schatorje 
Directeur Limburgs Museum 
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Een nieuwe VNK-bundel: 
Religieus en kerkelijk leven in het gebied van 
Maas en Rijn 

Na de verschijning in 1997 van de bundel 
Religie aan de gtens. Aspecten van de Limburgse 
kerkgeschiedenis achtte het bestuur van de 
Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 
het zinvol om ten behoeve van de 22ste Oag 
van de Nederlandse Kerkgeschiedenis in 2010 
opnieuw naar het zuiden af te zakken. Oaarbij 
werd de Maas als vaarroute gekozen. Via die 
rivier kan zonder al te veel moeite van Gennep 
in het noorden via Venlo en Roermond naar 
Maastricht in het zuiden gereisd worden. 
Oat gebeurt ook in de bundel opstellen, die 
tijdens die 22ste Oag van de Nederlandse 
Kerkgeschiedenis op 6 november 2010 in Venlo 
onder de overkoepelende titel Reiigieus en 
kerkeiijk leven in het gebied van Maas en Rijn zal 
worden gepresenteerd. 
De bundel bevat niet minder dan zestien 
bijdragen die grotendeels zijn gebaseerd op 
nieuw onderzoek. Ze bestrijken in totaal 
veertien eeuwen, waarbij het zwaartepunt ligt 
op de zeventiende en achttiende eeuw. Zes 
opstellen zijn door Ouitse auteurs in het Ouits 
geschreven. Oat is logisch voor een gebied 
waarvan delen tijdens het Ancien Regime 
werden bestuurd door vorsten, wier territoria 
later zouden opgaan in Ouitsland. 
Een van de meest aardige aspecten van de 
bundel is dat door de verschillende auteurs 
gebruik is gemaakt van zeer uiteenlopende 
categorieen van bronnen zoals hagiografieen, 
mirakelboeken, synodale acta, rescripten 
en elogia. Oat leidt soms tot verrassende 
resultaten. 
De bundel wordt ingeleid door A.P.J. Jacobs en 
J.Y.H.A. Jacobs en bevat de volgende bijdragen: 

• P.J.A. Nissen, Grensgevallen van religie. Over het onder 
zoek naar dimensies van het religieuze veri eden in het ge 
bied tussen Maas en Rijn 

• R.M. de La Haye, Amandus, bisschop van Maastricht. 
• J.G.J. van Booma, Kwam in 1563 in Thorn een gereformeer 

de synode bijeen? 
• A.M.P.P. Janssen, Het dekenaat Erkelenz in het oude bis 

dom Roermond an no 161 I. 
• W. Janssen, Die Pfarreien des geldrischen Amtes Kricken 

beck im Obergang von den Diozesen Koln und Luttich zum 
Bistum Roermond. Beobachtungen zu Visitationsprotokol 
len des 17. und 18. Iahrhunderts. 

• J.W.J. van Gennip, Polemische vonken aan de Maas. Het 
roerige verblijf van de jezuiet Godefridus Wandelman in 
Maastricht, 1633-1636. 

• L. Peters, 'Apostaeten binnen de stadt Venlo' Wechselvolle 
kirchengeschichtliche Beziehungen zwischen Kaldenkir 
chen und Venlo, insbesondere in den jahren 1637-1702. 

• W. van Aaken, Religioser Aufbruch zum Marienbild auf del' 
Kevelaerer Heide. Anfangsjahre der Kevelaerwallfahrt im 
spiegel des altesten Mirakelbuchs von 1647. 

• K. schutgens, In de schaduw van de halve maan. De weer 
klank van de Turkenoorlog in het bisdom Roermond, 1683- 
1686. 

• H. van de Linde, Oem Konig imponieren: Die 'Evangelisch 
Reformierte Schutz en-compagnie' zu Goch (Mitte 17. jh - 
Ende 18. Jh). 

• P.J.A. van Meegeren, Gehaat in Kessel en geliefd in Oirlo. 
Een biografisch portret van pastoor Franciscus Antonius 
Cluner (1771-1844) 

• F. Gommans, Die Geschichte del' Volksmissionen in Hom 
mersum und des Homrnersumer Missionskreuzes, 1853- 
1981. 

• E.M. Theune, Die Evangelische Kirchengemeinde Kevelaer. 
Chronik einer Hinterlassenschaft des Krieges. 

• C. 0015, Een Limburgs wespennest. Het Bureau Maastricht 
van het Katholiek sociaal-Kerkelijk Instituut (KASKI), 1948- 
1951. 

• A.P.J. Jacobs, 'Geen geestelijke jachthut.' De karmelieten en 
het open Deurwerk in Limburg. 

• L.G.M. Winkeler, Verkeerde plaats, verkeerde tijd. De Uni 
versiteit voor Theologie en Pastoraat te Heerlen (1966- 
1992). Geschiedenis van een 'wetenschappelijke beroeps 
opleiding.' 
De bundel wordt afgeslolen met een overzicht van de ge 
raadpleegde bronnen en Iiteratuur alsmede met een twee 
tal registers. 
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RELIGIEUS EN KERKELlJK LEVEN IN HET GlI, t!!!2 2 i gi n g 
DE 22STE DAG VAN DE NEDERLANDSE KERKGESCHIEDENIS 

6 november 2010 
HET LIMBURGS MUSEUM TE VENLO 

Op zaterdag 6 november 20 I 0 organiseert de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK) 
sarnen met het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) en het Limburgs Museum 
in Venlo en met medewerking van de Historischer Verein fur Geldern und umgegend de 22ste Dag van 
de Nederlandse Kerkgeschiedenis. Deze stud ie- en ontmoetingsdag is gewijd aan het 'Religieus en 
kerkelijk leven in het gebied van Maas en Rijn'. De Dag vindt plaats in het Limburgs Museum, Keulse 
poort 5 te Venlo. 

Programma: 
10.30 uur: Ontvangst met koffie of thee en vlaai. 
11.00 uur: Opening door prof. dr. J. Jacobs, voorzitter van de VNK en tevens dagvoorzitter. 
11.10 uur: Drs. J. schatorte, directeur van net Limburgs Museum over Tien jaar Limburgs Mu- 

seum. 
11.30 uur: Dr. A. Jacobs, voorzitter van de sectie kerkgeschiedenis van het LGOG, over de 

betekenis van het LGOG voor de Limburgse (kerk)geschiedenisbeoefening. 
11.50 uur: Dr. Barbara Kruijsen, conservator van het Limburgs Museum, over de nieuwe vaste 

museumpresentatie 'Limburg ontstaat ... steeds opnieuw': Over de Limburgse iden 
titeit en de geschiedenis van Limburg vanaf 1795. 

14.00 uur: Vertoning van de propagandafilm 'Levensgang' uit 1938 van de Limburgse cineast 
Wim Cox (1909-1992). Deze film werd gemaakt in opdracht van de 'RK Bond voor 
Groote Gezinnen' en vormt een waardevolle bron voor de cultuur- en mentaliteits 
geschiedenis. 

14.45 uur: Rondetafelgesprek met enkele auteurs, die een bljdrage leverden aan de zo dadelijk 
te presenteren bundel. 

16.00 uur: aanbieding van de bundel Rcligicus en kerkelijk levcn in het gebicd van Maas en Rijn, 
uitgegeven in de reeks Publicaties van de Vereniging voor Nederlandse 
Kerkgeschiedenis. 

16.30 uur: Sluiting. 

12.30 uur: lunchpauze met de mogelijkheid het museum te bezoeken. 

Om aan de dag deel te nemen dienl U zich v66r 1 november aan te melden bij het Bureau LGOG per tel. 
043-3212586 of per email info@lgog.nl onder vermelding van uw lidmaatschap van VNK, LGOG of His 
torischer Verein. Wilt U gebruik maken van de lunch in het Museumrestaurant, dan dient U dat bij Uw 
aanmelding op te geven (Kosten 15 euro p.p. te voldoen bij aankornst). De kosten voor declname aan 
de dag bedragen 15 euro. Dit bed rag dient bij aankomst op 6 november voldaan te worden. 
Aile deelnemers aan deze studie- en ontmoetingsdag onlvangen van het Limburgs Museum een exern 
plaar van het rijk gei'llustreerde boekwerk Pronkstukken Venlo 650 jaar stad dat enkele jaren gel eden 
werd uitgegeven. 

Het Limburgs Museum ligt tegenover het treinstation Venlo. Er is slechts weinig parkeerruimte in de di 
recte omgeving van het museum. 

Publicatie 
Op 6 november 201 0 presenteert de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis in samen 
werking met het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap een bundel artikelen over 
de religiegeschiedenis van het gebied tussen Maas en Rijn. van Venlo tot Maastricht onder de 
titel Religieus en kerkelijk leven in het gebied van Maas en Rijn. De bundel bevat bijdragen van 
Nederlandse en Duitse (kerk)historici. 

De bundel is aan het einde van de dag te koop bij de boekentafel van de VNK voor de prijs van 
25 euro. Leden van de VNK, de Historischer Vercin en het LGOG kunnen het boek voor 20 euro 
aanschaffen. 
Nadien is het boek te bestcllen bij de pcnningmeester van de VNK, de heel' Georg van Siageren: 
G.W.Th. van Siageren, Hogeweg 36 7582 CH Losser, 053-5382850, georgvanslageren0hetnet.nl 


