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Willem van Asselt

Utrechtse theologen weer
onder de vleugels van de Dom
Februari 201 1 is het dan
zover: het departement
godgeleerdheid
van de faculteit
Geesteswetenschappen
van de Universiteit
Utrecht - voorheen
Theologische Faculteit gaat verhuizen. Van de
Uithof naar de binnenstad
van Utrecht.
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Het departement zal gevestigd worden in een pand aan de Trans,
in de buurt van de Domkerk. Daarmee keren de godgeleerden
terug naar de plek of althans de straat waar ze in 1953 zijn
begonnen. Dat geeft een merkwaardig gevoel. Dat gevoel kan
ik nu nog niet goed onder woorden brengen, maar misschien
lukt dat wei tijdens het schrijven van dit stukje, dat gemspireerd
werd door de opmerkingen van een mederedacteur van ons
blad tijdens een van onze redactievergaderingen. Nu eerst een
stukje geschiedenis dat deze verhuizing wellicht enig relief kan
geven.
Van oudsher vormden de panden aan de Trans de immuniteitsgrens van het middeleeuwse kapittel van Oudmunster.
Daar woonden de kanunniken, die er hun huizen bouwden.
In de zeventiende eeuw werden die gedeeltelijk afgebroken
en verbouwd. Van de steeg achter de huizen werd een straat
gemaakt, de huidige Trans, toen voornamelijk bevolkt door de
adel. In de 18e en 1ge eeuw werd er opnieuw verbouwd, nu in
renaissancestijl. Aileen tussen de nummers 10 en 12 bevindt
zich nog een classicistisch poortje uit de 17e eeuw. In 1953
werd het pand Trans 10 plechtig verheven tot Theologisch Instituut. In 191 7 was het door de universiteit aangekocht voor
de uitbreiding van het universiteitsgebouw en tot 1947 was het
bureau van de curatoren er geherbergd. Na de plechtige opening op 23 februari had de theologische faculteit nu eindelijk
een eigen instituut. Daarmee zou, zo meende men, een tijd van
grote bloei aanbreken.
In september 1964 schreed ik voor het eerst
over de drempel van dit pand, Ik genoot van de
atmosfeer die dit gebouw adem de, vooral in de eigen
theologische bibliotheek waar ik menig tentamen
voorbereidde. Het gebouw gaf je het gevoel thuis te
zijn in een klassiek theologische omgeving. En niet te
vergeten: de vakgroep kerkgeschiedenis telde, toen ik
ging studeren, vijf hoogleraren: G. Quispel, G.P. van
Itterzon, S. van der Linde, ].M. van der Linde en A.].
Bronkhorst. Dat vertrouwde Trans 10 gevoel verdween
bij mij toen de faculteit in 1970 besloot om (achteraf
gezien) op zwerftocht te gaan in de kale toren van
Transitorium II, net gebouwd in de Uithof-polder. Het
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was en is nog steeds de meest winderige en
tochtige plek buiten de stad. Toen ik begin jaren
zeventig van de vorige eeuw daar nog enkele
malen college liep en er later vanaf 1993 zelf
colleges gaf, had ik het gevoel mij te bevinden
in kille kantoorruimten die op elke verdieping
op precies dezelfde wijze waren ingericht.
Als je de lift uitkwam was de kans groot dat
je verdwaalde. Sommigen zagen zelfs enige
gelijkenis met een 'nette gevangenis', vanwege
de identieke kamers, deuren, toiletten, liften,
trappen enz.
De faculteit begon hoopvol op de verdiepingen 24, 25, en 26 (later hernummerd als 15, 16
en 17), maar zakte vanaf 1985 af naar lagere
regionen om daarna weer twee verdiepingen
hoger te klauteren. Was het symbolisch voor de
neergang en een (lichte) opgang van de theologie in de jaren negentig van de vorige eeuw?
Dat laatste zou je misschien kunnen afleiden
uit het feit dat de kale toren na enige tijd de
naam kreeg van een van de illustere hoogleraren van de theologische faculteit: w.e. van
Unnik (aan wie op 10 december jongstleden
een symposium gewijd werd ter gelegenheid
van zijn honderdste geboortedag). Toch bleef
het gebouw in mijn beleving een voorbijgaande
en zeer vergankelijke plek, een transitorium in
de letterlijke zin. En dat gevoel wordt nu inderdaad bewaarheid. Transitorium 11 zal, naar ik
begreep, binnen afzienbare tijd helemaal worden afgebroken.
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Nu dus weer terug naar de Trans, maar nu op
nummer 14. In dit pand zullen de godgeleerden
en andere geesteswetenschappers
zich gaan
nestelen. Helaas mist dit pand de allure van
Trans 10. Het is in de 20ste eeuw gebouwd
en dat is binnen hier en daar te zien aan de
art nouveau details. Wat zal het brengenr Een
nieuwe lente voor de theologie en een nieuw
geluid van de theologen? Er is in de faculteit thans departement - te veel veranderd om dat
gevoel van Trans 10 weer bij mij op te roepen.
De kerkgeschiedenis
bijvoorbeeld moet het
nu zonder een enkele hoogleraar doen en
dat betreur ik zeer. Maar dat is wellicht praat
van een laudator acti temporis (een prijzer van
vervlogen tijden), Een jongere collega sprak
een dezer dagen de memorabele woorden: de
cirkel is weer rond! Is dat zo? TUssen Trans 10
en Trans 14 ligt een geschiedenis waarin de
positie van de theologie aan de universiteit aan
vele en soms heftige veranderingen onderhevig
is geweest. Het is de geschiedenis van een
steeds kleiner wordend migrantenvolkje. Biedt
Trans 14 een blijvend asiel of is het een laatste
rustplaats? De toekomst zal het leren. Voorlopig
schuilen de godgeleerden weer (evenv) onder
de vleugels van de Dom (willem van Asselt).
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Een Marokkaan in het Statencollege
Johannes Maurus en zijn disputaties over de islam'

In de bibliotheek van
Jesus College, Oxford,
liggen vijf bijzondere
zeventiende-eeuwse
theologische disputaties. Ze zijn geschreven
door Johannes Maurus,
een tot het christendom
bekeerde Marokkaan die
zijn medestudenten in
de theologie als insider
voorlichting geeft over
de islam."

Als een exotische vogel moet Maurus halverwege de zeventiende
eeuw zijn neergestreken in het Statencollege, de Hollandse
kweekvijver voor toekomstige gereformeerde predikanten.
Wanneer hij in 1648 in Leiden arriveert, wonen er zo'n veertig
theologiestudenten in het complex aan de Cellebroedersgracht.
Hun maaltijden, onderdak en studiekosten worden betaald
uit een fonds dat de Staten van Holland en West-Friesland
beheren, waarbij aile Hollandse steden een of meer jongens
mogen aanwijzen als 'hun' beursstudent. Elk van de studenten
heeft een kamertje met een getimmerde bedstee, een kist voor
beddengoed en kleren, een tafel en een stoel en een klein
kastje voor waskom, pot en andere zaken. Tussen de collegeuren aan de universiteit door gebruiken ze de maaitijden in
een grote eetzaal, ze doen op vaste tijdstippen aan verplichte
"exercitien des lichaems" en op zondag nemen ze deel aan de
gezamenlijke kerkgang en preekbespreking.>
Verder repeteren ze op gezette tijden hun collegestof via
oefendisputaties, de werkcolleges van de zeventiende eeuw.
Daarbij moet een student (soms geholpen door de voorzitter
van de disputatie) een aantal stellingen
over een theologisch of filosofisch
onderwerp verdedigen,
terwijl de
andere studenten in de oppositie gaan.
Het geheel vindtplaats in het auditorium
van het Statencollege, onder lei ding
van de regent of de sub regent. Meestal
levert de voorzitter de stellingen kant
en klaar aan, maar een enkele keer
D. ALEUN;~~~MORO.
ss
Theol. Dolloro. & In iilufiri AmR I
mag een student zelf de tekst schrijven
damenfiu III GymD2fioHiltOriilrum;;
ft'(foriceleberrjmo
waarover hij wi! disputeren.' Oat is de
D. GOTfiOFREDO
HOTTON.
I
context waarbinnen Johannes Maurus,
feclefix G.llo-Delgicz Amflelodam, ••
fu Paftod \'igilaoriffimo,
.
Arabs-Afer, Marocanus -zoals hij zichzelf
11« EMnit_~"-t.k_;
presenteert- zijn vijf disputaties over
1II,_I.lIIIJIIi,;--.
r~ __ a&"'~
de islam houdt, onder leiding van de
,IOiiA~;\£S14"uJ..~
regent van het Statencollege, Jacobus
Revius.
Titelpagina van een van Maurus' disputaties over de 'pseudo-islam',
onder voorzitterschap vall Jacobus Revius. (Bron. Jesus College
Bekeerde moslim
Library, Oxford)
Maurus (de Moor) is geen naam die
l
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Christelijcke Religie heeft aengenomen ende tot
Delf den H. Doop ontfangen, ende nu soo verre
in zijne studie is gecomen dat hij de selve in
Leyden vervolght. Ende alsoo dese remarcable
sake en reerste en t'eenigste exempel is in dese
landen soo word bij de vergadering goetgevonden dat elck predicant in zijne plaetse hem sal
recornmanderen, opdat hij (gantsch sonder
middelen zijnde) van elcke kercke ( . . ) ten minsten een schelling ontfangende, mach in zijne
studien continueren, tot dienst vande kercken
in Arabien oft vande Oost-Indische landen, welcker sprake hem bekent is''.9
Uit de opdrachten van zijn disputaties en
de vermeldingen in diverse archieven blijkt dat
Maurus woont dus, voordat hij in Leiden
hij bij uitstek de nationale troetelstudent is. Hij
gaat studeren, in Delft. Om precies te zijn in
krijgt geld van de synode van Zuid-Holland, van
het Fraterhuis, de Latijnse school waaraan een
de classes Dordrecht, Haarlem, Leiden, Gouda,
soort vooropleiding voor studenten theologie
Woerden, Rotterdam en Den Haag, van de stad
verbonden is. 10 In het archief van die instelling
valt even wei niets over hem te vinden - aileen
Leiden en de stad Haarlem, en vier jaar lang
dat zijn latere medestudent en vriend Philippus
zelfs van de Staten-Generaal." Zijn disputaties
Baldaeus in die periode ook in het Fraterhuis
zijn opgedragen aan talrijke stedelijke en kerwoont en studeert. II De acta van de Delftse
kelijke machthebbers en notabelen.' Oat tekent
kerkenraad hebben echter meer te bieden: daar
hem meteen als een groot netwerker, die overal
duikt in 1643 wel degelijk een personage op dat
geld los weet te krijgen en zich daar ook gepast
niemand anders kan zijn dan de latere Johandankbaar voor betoont. De notulen van diverse
nes Maurus.
kerkelijke classes en synoden vormen daarvan
"Jan Cornelisz Arabier", schrijft de notulist,
het bewijs: overal verschijnt Maurus, beleefd en
"jongman van on trent 23 jaren tot het Christenverstandig, in de vergadering, en overal weet
dom bekeert sijnde ende goede reeckenschap
hij een bedragje in de wacht te slepen."
gevende van sijn gelove in Christum, versoecOat komt doordat iedereen het ontzettend
ket sijnen Christelijcken Doop volghens d'ordre
bijzonder vindt, een bekeerde Marokkaan die
theologie wil studeren om later zijn volksgeonser Kercke. Is geresolveert sijn begeerte inte
noten het evangelie te gaan brengen. Zoals
willighen"." En inderdaad valt er twee weken
de classis Leiden het formuleert: "Is gerecomlater in het doopboek van de Nieuwe Kerk te
mandeerd een Arabier, oft Mahumetaen, die de
lezen dat daar ene Jan Cornelisz gedoopt is,
"een jongeling oud 19 jaeren", wiens ouders "Machum, een Turc" en "]annetjen,
"'.J'
een Turckin" waren.'>
J" ~ . r ~ t t:rl(~ .•.. """~
G"
""~
I
Daarmee is meteen duidelijk dat het niet
. .J:~ s+: , '- L~"" "'",..,
.", <:! -"i. r;:" ;...:':.
I,_
,J.., ':t -:: ~
r:..,:,- ~'~~~""'t \." ':~~/;:~ .~
simpel is om de identiteit van een alloch, •.•••.•. ,,~
r-r+ ~
..>\,:~"_",,:,
If .•.•.•..
~. "d",.~t .. b- r:; :, ~~~<I:((~r.t. Lv.'
toon in de zeventiende eeuw vast te stel_
.,.,.._~f.Ir.
len. Hij krijgt een onvervalst-Nederlandse
~
..-:,."1"~')
M,. •.·~4':.1'-"
~
__ ./-.),..•.. 'l.-~ " •••
naam opgeplakt, terwijl hij de ene keer een
,
\ ... 1...:".",
f."'~.~
£.>t J.,l 1 •.•.•.•.• 1... ~ 3"'~.'"
~_
Turk heet, de andere keer een Arabier, de
~"l..I.>- ~
r.:--,) ..~\".,s,...-' •.. . \,;:' .'I"t~..> xr..!>
r. .~lG"" ~.~ .•• t~ ~ \.~ t _-' .• ':· .•. ..;-c I,::;. ~
ene keer 19 jaar is, de andere keer 23. Toch
,.C 8"""''''r._:;
fp.J,.:J;j
,,-,....t,.. ,,', t .... \.......:\, ': J ,-\.
moet het hier steeds om dezelfde persoon
•. >- r ,
~t ..•.-<.•. .c-...Ii_. ••• \c::,...,.tc; ~9"'A\ ..•. •.••..•• _gaan.
~...).•• j' ,._;.c-t~ ~
•..•. ~ ... '-:--"- 2;:"'"
...•. ._
"'~ ~ Ar1......,..., ::; _;,..~,.(".
'vvr.
1 .J-~ I~Clc,r..
Oat die persoon 66k degene is die later
',,~,_.; ,,~~~
.......,__ t,.. . \..."e.,u- 1<-. __ ~~
als Johannes Maurus in Leiden gaat studet"'~t
~(~-'"..,. ... (~) "tt..~ \n..;, t.~
t""!.
ren, blijkt uit een vervolgaantekening van
/"h,,,,.(),: ';:1''' if ''(""I.~ '-5 r/lt.• y ''11.
de kerkenraad: "Jan Cornelisse Arabier
vermelding van Mautus' doop in de kerkenraadsacta van Delft.
wordet bevonden een groote lust te hebben

vee I houvast biedt bij het achterhalen
van de
herkomst van deze theologiestudent:
het is stellig niet de achternaam die hij bij zijn geboorte
meegekregen heeft. Het ligt voor de hand dat
hij de naam Maurus pas tijdens zijn verblijf in
de Republiek heeft aangenomen naar het voorbeeld van een andere, beroemde moslim die
zich in de vijftiende eeuw tot het christendom
bekeerde: de geleerde Johannes Andrea uit Valencia, die onder de naam Johannes
Maurus
een weerlegging van de islam, Confusion de Ja
secta Mahometana, publiceerde."

""V-

J

~J

rc- . .
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tot de studien, om de Christelijcke Religie voort
te planten onder sijne natie. Edoch alsoo hem
middelen ontbreecken, hebben de Broeders aengenomen haer selven daer over wat naerder
te bedencken"."
Het kan niet anders of die bedenkingen van de kerkenraad leiden uiteinde-

lijk naar een plaats voor deze Arabische jongen
in het Delftse Fraterhuis, waar hij vier jaar lang
klaargestoomd wordt voor de universiteit.

Barbarijse zeerovers
De vraag blijft echter hoe Maurus als jonge
man in Delft terechtgekomen is. Daarover valt
slechts te speculeren, al is er weI een aantal feiten te vinden dat met grote waarschijnlijkheid
op hem betrokken kan worden.
Allereerst is daar het scheepsjournaal van
Adriaen Matham, een verslag van de expeditie van gezant Anthonis de Liedekerke die in
opdracht van de Staten-Generaal in 1640 naar
Marokko afreist om daar Nederlandse slaven
vrij te kopen. Het gaat om de bemanningen van
twee schepen die een paar jaar eerder door Barbarijse zeerovers zijn buitgemaakt en die sindsdien in slavendienst van de 'Santon' van Marokko terechtgekomen zijn. Liedekerke slaagt
maar gedeeltelijk in zijn missie: nadat hij met
de broer van de vorst afspraken heeft gemaakt
over het losgeld, blijkt ineens dat de vorst zelf
daar geen genoegen mee neemt. Daardoor krijgen ze maar de helft van de slaven mee, terwijl
de anderen, "gemerckt den Goddelosen santon
sijne ongefundeerden eijsch niet heeft willen
verminderen, oversulcx sijn genootsaeckt geweest te blijven in dese ellendige slavernije"."
Behalve tal van boeiende observaties over
cultuurverschillen die de Nederlanders ervaren,
bevat het journaal van Adriaen Matham een in
dit verband intrigerende opmerking. Op het punt
waar hij beschrijft hoe de vrijgelaten slaven aan
boord gaan en de nodige proviand ingeslagen
wordt om de thuisreis te aanvaarden, voegt hij
toe: "Pieter Moor met sijn soon sijn bij ons in
'tschip gebleven, met intentie om haer in notlandt tot het Christen geloof te begeven".» Die
zoon zou heel goed de latere Johannes Maurus
kunnen zijn - in 1641 in de Republiek aangekomen, in 1643 als 'jongeling' in Delft gedoopt,
vanaf 1648 studerend in Leiden.
Er is nog een andere bron die in dezelfde
richting wijst: de correspondentie van Jacobus
Golius, hoogleraar oosterse talen in Leiden, die
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zelflangdurig door Marokko reisde en, eenmaal
gevestigd in Leiden, zich ontfermt over aile verdwaalde oosterlingen in de stad." Een van Golius' connecties is ene Mohammed ibn-Ali ibnBelqasim, een Marokkaan die begin jaren veertig van de zeventiende eeuw in de Republiek is,
kort daarna met diverse opdrachten op zak een
reis naar Marokko maakt en vervolgens weer
terugkeert in Amsterdam. Deze Mohammed
blijkt in 1640 bij de expeditie van Liedekerke
aanwezig geweest te zijn, en een zoon te hebben die rond 1650 in Leiden woont. 18 Het kan
bijna niet anders of die zoon is Johannes Maurus. Niet aileen klopt in dit geval de voornaam
van de vader - Machum, zoals de naam in het
Delftse doopboek vermeld staat, is een variant
van Mohammed - ook de woonplaats is correct.
Bovendien is er een innige band tussen Golius
en Johannes Maurus aantoonbaar: als Maurus
een van zijn disputaties aan Golius opdraagt,
noemt hij hem zelfs een plaatsvervangende vader.'?
Uit de correspondentie van Golius met Mohammed ibn-Ali wordt overigens ook duidelijk
waarom Mohammed en zijn zoon zich tot het
christendom aangetrokken hebben gevoeld.
Mohammed beschrijft hoe hij naar Saijid Ali opperhoofd van de zeerovers - is gegaan om te
vertellen wat hij in de Republiek gezien heeft
aan rechtvaardigheid en recht, trouw en eerlijkheid, en om te benadrukken dat het volgens de
christelijke godsdienst verboden is om slaven te
maken, blank of zwart. "Maar deze lieden zijn
niet zoals men (bi] u) meent. Het zijn zeer inhalige lieden, die van niets weten dan wat zij
v66r zich zien", Het blijkt bovendien dat Saijid
Ali met zijn onderdanen verantwoordelijk is
voor de dood van Mohammeds broer en dat
hij bovendien de erfenis heeft ingepikt. Aileen
een aantal boeken uit de nalatenschap heeft
Mohammed nog kunnen bemachtigen, maar
daarvan heeft hij er een paar moe ten verkopen
om kleding voor zijn zoon en zichzelf aan te
schaffen.>

Oat alles verklaart weI waarom vader en
zoon in Marokko niet veel meer te zoeken hebben, waarom ze geneigd zijn om steun bij Nederlandse christen en te zoe ken en zelf ook het
christendom te omhelzen. Het verklaart bovendien Maurus' studieuze inslag: kennelijk is hij
afkomstig uit een geleerdenfamilie, die in het
land van herkomst een tamelijk hoge positie in-
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nam. Vader Mohammed spreekt diverse talen,
en dat zal de reden zijn waarom hij voortdurend op reis is met politieke en wetenschappelijke opdrachten." De laatste brief die Golius
rond 1650 van hem krijgt, meldt even wei dat
hij tijdens een van zijn zeereizen door Franse
kapers gevangen genomen is en als galeislaaf
verkocht. Hij hoopt dat zijn zoon, samen met
Golius en andere invloedrijke connecties, het
nodige geld bij elkaar kan brengen om hem vrij
te kopen - de vraag blijft echter of dat gelukt
is."
Disputeren onder Revius
Behalve Golius heeft ook Jacobus Revius, dichter, theoloog en regent van het Statencollege,
zich bijzonder ingezet voor de enige Marokkaanse student in Leiden.> Hij zorgt ervoor
dat Maurus de eerste jaren van zijn stu die in
het Statencollege mag komen eten, hoewel hij
daar al snel 200 gulden per jaar van de StatenGeneraal voor terugkrijgt.> Als die bijdrage na
vier jaar ophoudt, komt hij opnieuw in actie. Hij
schrijft de nodige aanbevelingen voor MaUl"US,
zodat die aanspraak kan maken op een vaste
plek in het Statencollege. De stad Haarlem staat
er welwillend tegenover en besluit hem een van
de Haarlemse beurzen toe te kennen.> Daarmee is Maurus vanaf 1653 een echte bursaal.
Als tegenprestatie disputeert hij wat af onder Revius: meer dan de gemiddelde student.
Niet minder dan twaalf disputaties zijn er van
hem bewaard gebleven: de vijf over de islam,
maar daarnaast nog zeven andere die in Revius' verzamelbundels zijn opgenomen (en dus
door de regent zijn geschreven). Over de onvolmaaktheid van goede werken disputeert Maurus en over het celibaat van priesters, over het
duizendjarig rijk en over de kerkelijke tucht.>
Maar tussen al die theologische onderwerpen
uit Revius' lesprogramma door werkt hij gestaag aan zijn eigen project: een overzicht van
de islam voor zijn gereformeerde medestudenten. Want dat hijzelf en niet Revius, de auteur
is van de vijf disputaties over de islam, blijkt uit
de afwijkende to on ervan en de inside-informatie die erin verstrekt wordt - waarover straks
meer.
De eerste disputatie dateert van februari
1654, de laatste van januari 1656; Maurus is er
dus ongeveer twee jaar mee be zig geweest."
Als stramien voor zijn betoog gebruikt hij de vijf
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zuilen van de islam: geloofsbelijdenis, gebed,
vasten, aalmoezen geven en pelgrimeren naar
Mekka, zij het dat hij voor de eerste zuil - de
geloofsbelijdenis - twee disputaties nodig heeft,
terwijl hij de derde en de vierde - vasten en aalmoezen geven - samen in een disputatie stopt.
Daarmee is meteen zichtbaar dat hij iets
heel anders aan het doen is dan andere gereformeerde theologen die in zijn tijd over de
islam schrijven. Die kiezen er immers in het
algemeen voor om uitvoerig de herkomst van
de islam te behandelen, de betrouwbaarheid
van Mohammed en de Koran, om ten slotte uit
te komen bij de inhoud van het moslimgeloof
en de theologische beoordeling daarvan vanuit
christelijk perspectief. Had Revius deze disputaties geschreven, hij zou zeker - volgens zijn
vaste gewoonte - aile islamitische dwalingen
expliciet hebben benoemd en aan de hand van
bijbelteksten weerlegd.> Maar Maurus' doel
lijkt vooral te liggen in een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de islamitische leer en
gebruiken.
Maurus over de islam
Toch ontkomt ook Maurus niet aan een evaluatie van de islam, al neemt die naar verhouding weinig ruimte in zijn betoog in. Zijn positiekeuze is meteen duidelijk met de eerste stelling van zijn betoog, waar hij van start gaat met
een citaat van Calvijn. "Het is me niet onbekend
(zegt Johannes Calvijn, die grate restaurator
van de orthodoxie) dat Satan in vee I opzichten
de nabootser van God is. Zo heeft hij de goddeloze dwalingen waarmee hij miserabele mensen misleidde. listig in onbeschaafde en bijna
barbaarse taal rondgestrooid, om zich dankzij
die bedrieglijke overeenkomst [met Gods woorden] des te beter toegang te verschaffen tot de
zielen van eenvoudige mensen" 29
Daarmee is het kader geschetst. De islam is
volgens Maurus opgekomen als gevolg van die
misleiding van de duivel, waardoor de christelijke kerk in de loop van de zesde eeuw tot dwalingen verleid werd: monniken, heilige maagden, biecht en boetedoening enzovoort. De kerk
in Azie en Afrika had bovendien te kampen met
een giftig mengsel van ariaanse ketterijen, gecorrumpeerd jodendom en heidense afgoderij.
De goddelijke straf bleef niet uit: de christenen
kregen een golf van twisten, conflicten en oorlogen over zich heen, en uiteindelijk verscheen
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te midden van al die duisternis Mohamrned" Oat schept meteen helderheid over Maurus' eigen standpunt. Hij
beschouwt de islam als een godsdienst
die afwijkt van de zuivere waarheid,
gestoofd uit een mengsel van joodse,
heidense en corrupt-christelijke
ingredienten, en hij vindt zelfs een nieuw

£1 Badi Paleis in Marrakech, getekcnd tijdens de teis van Adtiaen
Matham in 1640. Dit in 1578 door koning Ahmad at-Mansur
gebouwde paleis zou niet lang daama gtotendeels verwoest worden

woord voor deze religie uit. Het woord door koning
'islam' - vertrouwen, gehoorzaamheid
en onderwerping ten opzichte van God
en zijn profeet - geeft de zaak immers niet goed
weer. Mohammed was 'een pseudoprofeet, die
ongelukkige mensen listig misleidde en daarom
spreken wij van 'pseudo-islam' 31
Toch is het register waarin Maurus over Mohammed, Koran en moslims spreekt, beduidend
minder negatief dan dat van zijn gereformeerde
tijdgenoten. Zo noemt Coccejus de profeet "een
verderfelijk en waanzinnig man, die zijn mond
tegen de hemel opzette", Hoornbeeck heeft het
over een "vervloekte bedrieger" en Voetius beschrijft hem als iemand die "manisch bezeten"
is geweest.v Maar Maurus presenteert de stamboom van Mohammed -teruggaand op tsmael
- als feit en in zijn hele betoog blijkt dat hij die
afstamming van Abraham enorm belangrijk
vindt. Zo vermeldt hij dat bepaalde gebruiken
uit de islam terug te voeren zouden zijn op de
geschiedenis van Abraham, de gemeenschappelijke patriarch van jodendom, christendom
en islam. Wat Mohammed gedaan heeft is ook
niet aIleen maar negatief: hij heeft de islam immers ingevoerd om de Arabieren van hun afgodendienst te genezen.> Onvermijdelijk zijn er
daarbij resten van het polytheisme achtergebleyen, die de islam corrumperen, maar uiteindelijk doen moslims eerder aan bijgeloof dan aan
afgoderij, omdat ze niet zozeer valse goden
vereren als wel de waarheid op de verkeerde
manier dienen."
Oat laatste is bepaald geen conclusie die iemand als Revius voor zijn rekening zou nernen:
die vindt immers dat mensen die de godheid
van Christus loochenen, zoals de joden, niet de
enige ware God dienen.> Toch valt Maurus niet
mete en buiten de bandbreedte van de gereformeerde theologie: er zijn in zijn tijd verschillende standpunten mogelijk. ZO ziet Voetius de
islam als een vorm van atheisme en epicurisme,
maar Coccejus is milder en beschouwt de islam
veeleer als een soort ketteri].> Oat laatste lijkt
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op Maurus' stellingname.
Een welwillende to on valt ook op in zijn beschrijving van de islamitische gebruiken, waarbij dikwijls zichtbaar wordt dat hij uit eigen
waarneming put. Zo schrijft hij over de moskeeen waarin het gebed moet plaatsvinden, dat ze
"groots en magnifiek" zijn. Maar dat heeft ook
nadelen: "als ik me zou voornemen om iets op
een passende en geschikte manier te zeggen, in
verhouding tot de pracht en harmonie van het
bouwwerk, zou dat niet van dezelfde orde zijn,
en ik zou niet makkelijk de kern van het gebed
kunnen bereiken"." Over de Koran zegt hij dat
het boek inhoudelijk vele gebreken vertoont en
dat de boodschap misleidend is, maar dat die
toch met "zoveel zuiverheid van taal, een zo
accurate gelijkmatigheid en volmaaktheid van
de schrift is weergegeven, dat men het voor
een wonder houdt"." En nadat hij een aantal
indrukwekkende voorbeelden van islamitische
vrijgevigheid he eft opgesomd, beschrijft hij kennelijk uit eigen waarneming - hoe het feest
na het geven van de aalmoezen eruitziet: "Het
is wonderbaarlijk, wat een hoog geschetter en
gejubel de vrouwen weten voort te brengen,
die met snel bewegende tong, half open mond
en geknepen stem als zwanen plegen te zingen. De mannen kunnen dit niet nadoen. Als
de vuren gedoofd zijn, vermaken ze zich met
verschillende spelen, en ze besteden bijna de
hele nacht aan toneelstukken (die ze terecht fabels noemen) uit de oude geschiedenis. ( . . ) De
vreugde van dit feest duurt drie dagen"."
Oat hij intussen heel goed beseft waar cruciale verschillen tussen christendom en islam
zich op toespitsen, blijkt uit talrijke opmerkingen over de godheid en het middelaarschap
van Christus. Bijvoorbeeld in de tekst zelf - "Als
[moslims] Christus het Woord van God noemen,
bedoelen ze niet een persoon in de Godheld'?"
=, maar vooral in de corollaria die aan het eind
van de disputaties geplaatst zijn: "Christus is
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Middelaar vol gens beide naturen [goddelijk en
menselijkj", "De voldoening van Christus voor
onze zonden was noodzakelijk", "De leer van
de voldoening door Christus verschaft overvloedige stof om de goddelijke majesteit en
goedheid te loven, en een gewillig streven naar
vroornheid"."

Slechte afloop
Intussen loopt het met Maurus zelf minder goed
af dan die laatste stelling suggereert. Het eerste
signaal is het feit dat de stad Haarlem zijn beurs
per 30 september 1656 stopzet." Misschien vinden de burgemeesters dat hij nu lang genoeg
van de subsidie heeft geprofiteerd. Sowieso
staan er in Haarlem weer nieuwe studenten
in de rij om aanspraak te maken op een beurs,
terwijl Maurus al acht jaar in Leiden rondhangt
en de dertig inmiddels ruim gepasseerd is - al
vermindert hij zelf zijn leeftijd structureel met
een paar jaar.?
Wat er dan verder gebeurt, is raadselachtig.
De meeste van de studenten die tegelijk met
Maurus in Leiden aankwamen, hebben inmiddels een getuigschrift van Revius gekregen dat
ze klaar zijn voor de "kerckedienst", zijn daar-

AJbeelding van Caspar Luyken uit Mahamets Alkaran,
de Nederlandstalige Karan, die in J 657 vaar het eerst
in Leiden verscheen.
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mee naar de kerkenraad van Leiden getogen
voor hun attestatie en hebben met al die papieren gewapend examen gedaan voor de classis. Daarna voIgt dan het beroep naar deze of
gene gemeente, of het vertrek naar een overzeese bestemming. Maar bij Maurus gebeurt
dat niet. Heeft hij uiteindelijk toch geen zin om
naar Marokko of lndie af te reizen, is de roeping
getaand, de bevlogenheid afgenomen? Zijn de
disputaties over de islam een signaal dat hi],
als het erop aankomt, helemaal niet zo missionair is ingesteld? Hij lijkt zich tijdens zijn studie
meer te hebben ontwikkeld als filoloog dan als
theoloog; er zijn signalen dat hij zich - met Golius? - in het Chinees verdiept, dat hij jongere
studenten met belangstelling voor vreemde talen om zich heen verzamelt en dat hij soms als .
expert over Arabische en islamitische terminologie geraadpleegd wordt."
Toch vormt die filologische belangstelling
uiteindelijk niet de enige reden dat hij geen predikant wordt. Uit het archief van de Leidse kerkenraad blijkt dat hij in 1656 naar Amsterdam is
verhuisd, maar dat er "zeer kwade" geruchten
over hem gaan. zolang zijn gedrag niet "beter
en godtsaliger" wordt, krijgt hij dus geen attestatie van de kerkenraad=, maar wat er precies
aan de hand is, wordt niet duidelijk. Oat wekt
de intrigerende vraag of hier misschien met
twee maten gemeten wordt: is de kerkenraad
strenger op het gedrag van een Marokkaan
dan op dat van even lichtzinnige Nederlandse
studenten? Of is Maurus echt een grotere zondaar? In het laatste geval moet het om meer
gaan dan om incidentele dronkenschap of een
wat te voorbarige relatie met een vrouw - zulke
dingen overkomen immers diverse student en in
het Statencollege, die dan tijdelijk niet aan het
avondmaal mogen gaan, maar na beloofde beterschap gewoon predikant kunnen worden."
Weliswaar is er ook in Maurus' geval hoop
op verbetering, maar aangezien ze dat in Leiden niet goed meer in de gaten kunnen houden,
is het beste wat hij kan do en een voorbeeldig
leven leiden en daarover een goed getuigschrift
vragen bij een van de Amsterdamse predikanten. De kerkenraad zal bovendien een brief sturen naar dominee Lansman. "op dat sijn waerde ( ... ) goede acht op het comportement van
den Arabs geliefde te nemen"." En inderdaad,
nog geen week later komt het geval in de Amsterdamse kerkenraad ter sprake, want Maurus
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heeft het bestaan om in Amsterdam aan het
avondmaal te gaan, terwijl hij in Leiden onder
censuur staat. Dominee Heidanus gaat hem
daarop aanspreken en een paar weken later
blijkt dat de 'bestraffing indruk gemaakt heeft:
Maurus "heeft sijn schult bekent, sal wijders de
sorge en de opsicht van Do. Heijdano bevoolen
blijven"."
Daarmee eindigt het spoor van Johannes
Maurus in de Leidse en Amsterdamse kerkenraadsacta.? Hoe het verder met hem afgelopen
is, vermeldt de geschiedenis -voorlopig - niet.
Vijftien jaar lang viel er geregeld een glimpje
van zijn aanwezigheid in de wereld op te vangen. Maar na 1657 valt de duisternis.
Enny de Btuijn (1968) is neerlandica, werkt als
cultuurredacteur bij het Reformatorisch Dagblad
en schrijfi een dissettatie over leven, dichterschap
en wereldbeeld van jacobus Revius. ZiJ is ook redacteur van dit tijdschrijt. E-mail: ennvdebruiin@
gmail.com.
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Herbert de
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GA Leiden,
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jager, "in lingua rum peritia palmam nemini
met wie hij zich door studievriendschap
weet.
Archief hervormde gemeente Leiden, acta
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( ... ), Antichristi

credunt in eum. sunt impii ( ... ),
( . . ), anathema.

w.J. van Asselt, 'De islam in de beoordeling van Johannes
Coccejus en Gisbertus Voetius', Kerk en Theoiogie 46
(1995) 229-251, aldaar 234, 244.
Maurus, De Pseudisiamismo, nr. 3, 2: Templa vero
orationibus
consecrata
tam ampla atque magnifica

Archief hervormde

gemeente

Leiden,

hervormde

F1808,

gemeente

(376), inv.nr. 9, f. 205v dd 24 mei 1657, f. 207v dd 14 juni
1657.
49

Zijn naam duikt evenmin op in de Amsterdamse
doop-, trouw- en begraafboeken,
poorterboeken
of
(gedeeltelijke)
index op de notariele archieven (30452).

sumptuose extruunt Mohammedani, ut si pro amplitudine,
aut fabricae harmonia aliquid apte & convenienter dicere
instituerem;
nec hujus esset loci, nec facile ad oration is
scopum pervenire possem.
38

Maurus,

De Pseudis/amismo, nr.2,

17:

tanta

tamen

est

sermonis puritate, tam accurata analogia, & Scripturae
perfectione expressus, ut pro miraculo habeant ( ... ).
39

Maurus, De Pseudis/amismo, nr. 4, 8: Incredibile enim est,
quam altum sonum iubilumque aedere mulieres norint.
linguam
enim celerrime
motando,
ore semiaperto,
contractoque ceu cygni drensare solent. quod imitari viri
nequeunt. extinctis istis ignibus, variis Iud is se recreant:
& comoediis (quas optime fabulas vocant) ex anttquis
historiis petitis noctem fere totam insumunt. ( . . ) hoc
itaque festo per triduum durant hilaria.

40

Maurus,

41

verbum Dei vocant non personam in Deitate.
Maurus, De Pseudisiamismo, nr. 5, corollaria

De Pseudisiamismo, nr. 2, 15: ( . . ) cum Christum
5. Christus

secundum utramquae naturam est Mediator. 8. Satisfactio
Christi pro peccatis nostris necessaria fuit. 10. Doctrina
de satisfactione Christi uberrimam materiam laudandae
majestatis
& benignitatis
studium praebet.
42

facileque

pietatis

Archief universiteit Leiden, AC I, inv.nr. 689-1I-1,
brief
magistraat Haarlem aan Revius, dd 21 sept. 1656. Vgl.
Stadsarchief Haarlem, Archief stadsbestuur Haarlem, inv.
nr. rood 225, f. 94 en 96: ene Jacobus Fabricius wordt
door de scholarchen
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voor de tweede maal bijeen in Limburg

Een kleine vijftig belangstellenden kwamen op 6 november 2010 bijeen in het Limburgs
Museum te Venlo voor een programma over het Religieus en kerkelijk leven in het
gebied van Maas en Rijn. jan jacobs heette de aanwezigen op deze 2251e Dag van de
Nederlandse Kerkgeschiedenis welkom namens de vereniging voor Nederlandse
Kerkgeschiedenis, het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, Historischer
Verein fur Geldern und Umgegend en het Limburgs Museum. De in 1997 in Limburg
gehouden 7e kerkhistorische dag had eerder als thema 'grens'. Ditmaal werd gekozen
voor het thema 'Limburg, land zander grenzen' met de Maas als verbindingsroute door
de he Ie provincie van noord naar wid, terwijl we in oostelijke en westelijke richting over
de grenzen heengaan.
Eerst kwamen de partners van de VNK aan het woord. Ios Schatorje vertelde over de
totstandkoming van het Limburgs Museum als nieuwe organisatie, die tien jaar geleden
bestaande collecties uit de verschillende delen van de provincie en bruiklenen van elders
in beheer heeft gekregen. Deze vonden een plek in een fraai nieuw gebouw op een
eerbiedwaardige plaats. De eertijds hier aanwezige stadsmuur is in de architectuur tot
uitdrukking gebracht door een bakstenen muur, waarlangs verschillende transparante
ruimten zijn gegroepeerd. Na aanvankelijke reserves tegenover deze nieuwbouw blijkt
deze nu geheel geaccepteerd in de stad. De presentaties zijn voornamelijk gericht op
het onderwijs: in een provincie waar de bisschoppen in het veri eden een belangrijke
plaats innamen is nu die van Myra aan bod! In deze relatief jonge provincie met een
moeizame vorming van eigen identiteit is het samenvallen na 1853 met het roomskatholieke bisdom van groot belang geweest. Toch is dit altijd een religieus veelkleurige
regio geweest. ZO onderzoekt Schatorje zelf de uit de grensstreek afkomstige Engelbert
Faber, betrokken bij de vroege reformatie. Onlangs is hier in Venlo bij reconstructiewerk
zaamheden een mikwe aangetroffen, te dateren rond 1300. Een zeer bijzondere vondst
die wijst op het streven van de landsregering naar vestiging van joden. Na conservering
zal de mikwe in het museum worden opgesteld.
Antoine Jacobs zette de totstandkomingvan hetLimburgsGeschied- en Oudheidkundig
Genootschap sinds 1822 uiteen. Eerst een op Maastricht gerichte societeit van
kerkhistorici, na 1863 een weliswaar voor de hele provincie bedoeld genootschap maar
met zwaartepunt zuid-Limburg en met edelen, geestelijken, notabelen en academici
als leden. Pas na 1970 is het een verband van plaatselijke en regionale heemkundige
verenigingen geworden, waarin ook professionals deelnemen.
Door conservator Barbara Kruijsen werden de aanwezigen meegenomen door de zaal
'Limburg ontstaat' waar een duurzame plaats voor migratiegeschiedenis is ingeruimd
en waar men werd gewezen op de verschillende vormen van informatieoverdracht. Het
Limburg Museum blijkt vooral een onderzaekscentrum te zijn.
Na de middag volgde vertoning van de propagandafilm van de RK Bond voor Groote
Gezinnen, uit de belangrijke collectie beeldmateriaal van het Limburgs Museum. Daarna
vond een rondetafelgesprek plaats met een viertal auteurs van de bundel Reiigieus en
kerkeiijk ieven in het gebied van Maas en Rijn. De bundel zelf werd door William den
Boer en Jan van Booma aangeboden aan vertegenwoordigers van de geografische
en godsdienstige verscheidenheid: ds. Hirsch (PKN Venlo) en deken Spee (dekenaat
Venlo-Tegelen), beide ook namens de plaatselijke Raad van Kerken, en de heer Schirm
(Evangelische Kirchenkreis Kleve).
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Persoonlijk profiel
Naam, voornaam/voorletter(s):

gesteld, verhield zich tijdens haar leven tot vertegenwoordigers van aile confessies, mengde
zich in de theologische discussies van haar tijd
en slaagde erin een enorm omvangrijk oeuvre
te publiceren. Ze wist tijdgenoten te inspireren
en sommigen zelfs ertoe te bewegen om hun
leven radicaal om te gooien. Tegelijkertijd blijft
zij ook iets ongrijpbaars houden.

Mirjam de Baar

Geboortejaar en -plaats:
Rotterdam,

1960

Studierichting en -plaats:
Geschiedenis,

Rijksuniversiteit

Utrecht

Wat is/zijn uw huidige functie(s)?
Verbonden aan de Faculteit Godgeleerdheid en
Godsdienstwetenschap
van de Rijksuniversiteit
Groningen als universitair hoofddocent voor de
geschiedenis van het christendom (Reformatie
en vroegmoderne tijd, genderstudies), bijzonder hoogleraar vanwege de zwinglibond in de
geschiedenis en beginselen van het unitarisme
en tijdelijk ook als vice-decaan, portefeuillehouder onderwijs en opleidingsdirecteur.

Hoe luidt de titel van uw voornaamste publicatie tot op heden?
'Ik moet spreken'. Het spitituecl Ieidetsctiap van
Antoinette Bourignon (J 616-1680), Zutphen:
walburg Pers, 2004.

Hebt u een favoriete bijbeltekst.
welke?

Zo ja,

I Korintiers 13 over 'De liefde, met name vers
13: 'Ons resten geloof, hoop en liefde, deze
drie, maar de grootste daarvan is de liefde'.

Wie is uw favoriete figuur uit de geschiedenis van het christendom?
De profetes Antoinette Bourignon (1616-1680),
een van de meest fascinerende figuren van de
zeventiende eeuw. Zij was zeer avontuurlijk in-

148

Stel: u krijgt een jaar volledige vrijheid om
u aan studie en onderzoek te wijden. Wat
gaat u doen?
Ik noem hier een van de projeeten waaraan ik
denk: een stu die sehrijven over wat de Poolse
filosoof Leszek Kolakowski in zijn Cbretiens
sans Eglise. La conscience religieuse et Ie lien
confessionnel au XVUe siecte (Parijs 1969/1987)
de 'christenen zonder kerk' genoemd heeft, die
vooral in de zeventiende-eeuwse
Nederlandse
Republiek van zich hebben doen spreken. Kolakowski legde echter een sterk accent op de
ideeengeschiedenis
en op individuele figuren;
ik zou daarentegen willen kiezen voor een bredere soeiaal-eulturele invalshoek en tevens de
dynamiek met de gevestigde kerken willen onderzoeken, ook om meer zieht te krijgen op het
eonfessionaliseringsproces
dat zich in Nederland in de zeventiende eeuw voltrok.

Wat is uw favoriete boek op uw vakgebied?
lk heb niet een favoriet boek, maar wei twee
favoriete auteurs op mijn vakgebied, wier werk
ik buitengewoon inspirerend vind: de Amerikaanse historiea Natalie Zemon Davis en de
Nederlandse historicus Willem Frijhoff. Beiden
zijn zeer veelzijdige historiei, die op voorbeel-
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dige wijze gebruikmaken van theorievorming
in historisch onderzoek op het gebied van de
vroegmoderne tijd en ook expliciet reflecteren
op de betekenis van religie.
Welke recente publicatie op uw vakgebied
heeft veel indruk op u gemaakt?
Eric Iorink, Het Boeck del' Natuere. Nedetiandse
geleerden en de wonderen van Gods schepping
1575-1715
(Leiden 2006, 2de dr. 2007). Dit is
een prachtige interdisciplinaire studie waarin
wetenschapsgeschiedenis,
kunstgeschiedenis en religiegeschiedenis van de Nederlandse
zeventiende eeuw op een originele en erudiete
wijze met elkaar verbonden worden.

de 'terugkeer' van religie in het historisch
onderzoek naar de negentiende en twintigste
eeuw, mede als gevolg van het inzicht dat de
klassieke (lineaire) secularisatiethese niet Ianger houdbaar is. Hierdoor is er recentelijk ook
binnen de politieke geschiedenis en de cultuurgeschiedenis van de mod erne tijd meer aandacht gekomen voor religie als maatschappelijk
en historisch fenomeen.

ja,

Welk boek op uw vakgebied zou beslist
ooit geschreven moeten worden, zij het
niet noodzakelijk door u zelf?
Een (analytische) cultuurgeschiedenis van de
ziel in het westers christendom.
Is er een ontwikkeling op uw vakgebied
die u betreurt; zo ja, welke?
ja, dat in Nederland anders dan in bijvoorbeeld
Groot-Brittannie, 'gender' (sekse) niet een vanzelfsprekende analytische categorie is geworden in onderzoek op het terrein van de geschiedenis van het christendom (zie bijvoorbeeld
Linda Woodhead, An Introduction to Christianity,
Cambridge 2004 of Callum G. Brown, The Death
of Cbtistian Britain. Understanding secularisatioti
1800-2000, Landen/New York 2001, 2de dr.
2009).
Is er een ontwikkeling op uw vakgebied
die u toejuicht; zo ja, welke?
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FotograaJ
Elmer Spaargaren
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Th.).S. van Staalduine

Duits in een Nederlandse kerkdienst
Een kwestie van integratie in de Hollandse Hervormde
Kerk van Sint-Petersburg.'
In Sint- Petersburg,
hoofdstad van het Russische tsarenrijk, he eft
van 1717 tot 1927 een
Hollandse hervormde
kerk gefunctioneerd.

Als kerk van Nederlanders en hun afstammelingen hield zij
haar diensten echter niet aileen in de Nederlandse taal. Tot het
begin van de Eerste Wereldoorlog in 1914 werd de helft van
de samenkomsten in het Duits gehouden. Deze tweetaligheid
lijkt op het eerste gezicht onnodig. Er waren in Sint-Petersburg
immers een behoorlijk aantal andere protestantse kerken. Allereerst een keur aan Duitstalige lutherse gemeenten, een
Zweedse en een Finse lutherse kerk en voorts een Engelstalige anglicaanse kerk en nog twee hervormde (calvinistische)
kerken met ieder een andere voertaal: Frans en Dults.' Wie
als West-Europese protestant geen Nederlands verstond, kon
gemakkelijk bij een andere kerk terecht dan de Hollandse. De
keuze voor het Duits in de Hollandse kerk was dus niet nodig
als tegemoetkoming aan ontheemde niet-Nederlandse protestan ten in Rusland. Het is kennelijk een behoefte van de Nederlandse kolonie zelf geweest. Hun Duitse
erediensten zijn een teken van integratie van
de kleine groep Nederlandse protestanten
(nooit meer dan enkele honderden leden),
in een veel grotere buitenlandse kolonie: de
Duitstalige middenstand van Sint-Petersburg.
Deze taalintegratie riep echter ook weerstand
op onder een deel van de Hollanders. Was de
Hollandse kerk niet bij uitstek de plek om de
Nederlandse taal en cultuur levend te houden
in het verre Rusland? Dan mocht het Duits
het Nederlands niet overvleugelen!
Het kan verbazing wekken dat de taalkwestie in de Hollandse Kerk de positie van
het Duits betrof. Lag als alternatief voor Nederlands niet eerder het Russisch voor de
hand, de taal van het gastland? Een keuze
voor Russisch is echter nooit aan de orde
geweest. De verklaring moet gezocht worHet interieur van de kerkzaal van de Hollandse Hervormde
den in het feit dat tsaar Peter de Grote op 16
Kerk in Situ-Petersburg. Foto van een maquette, gemaakt
door de Maquettewerkplaatsvan het Staatsinstituut voor
april 1 702 aileen aan buitenlanders het recht
Architectuur in Sint-Petersburg in 2001. Maquette is
had gegeven om naar eigen goeddunken hun
eigendom van de Protestantse Theologische Universiteit,
religie vorm te geven en te beleven.' Met dit
locatie Kampen. 5
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voorrecht kon hij vaklui uit West-Europa weryen voor de stichting van Sint-Petersburg en
voor het bemannen van zijn vloot. Maar deze
godsdienstvrijheid gold niet voor eigen onderdanen. De Russische bevolking werd zonder onderscheid gerekend tot de Russisch-orthodoxe
kerk, en proselitisme onder de inheemse bevolking was de buitenlanders streng verboden.
Trouwde een buitenlander met een Rus of Russin, dan dienden hun kinderen onder het Russisch geloof te vallen. Deze wetgeving, die van
kracht bleef tot in het jaar 1905, betekende dat
protestantse kerkleden wei over konden gaan
naar de Russisch-orthodoxe kerk, maar dat er
andersom geen Russisch bloed toegevoegd
werd aan buitenlandse kerken.' Grensverkeer
tussen de buitenlandse kerken onderling kwam
echter wei veelvuldig voor.
Wij zullen in dit artikel bezien hoe de Nederlandse protestanten in Sint-Petersburg gedurende twee eeuwen schipperden tussen de
taal van hun vaderland en het Duits van de
dominante buitenlandse sociale laag waartoe
zij in Sint-Petersburg behoorden. Waar kozen
zij voor integratie en dus aanpassing als religieuze en culturele minderheid, en waar hielden
zij het toch maar op de soevereiniteit in en van
de eigen Hollandse kring? En welke motieven
speelden daarbij een rol?
Eerste halve eeuw
Sint-Petersburg is door tsaar Peter de Grote
gesticht in 1703. Reeds een jaar later, in 1704,

functioneerde er in de jonge stad een oecumenische en meertalige kerk voor de Westeuropese protestanten. Vice-Admiraal
Comelis
Cruys, een Noorse lutheraan, getrouwd met
een Nederlandse calviniste, Catharina Voogt,
verzamelde lutheranen en calvinisten, zowel
Nederlands-, Frans- als Duitstaligen samen
in een kerkje in zijn achtertuin. De kring was
klein en werd bediend door lutherse Duitstalige predikanten.s De oudste bewaard gebleyen boekhouding uit 1712 werd echter gevoerd
in het Nederlands.? In 1717 kwam er een eind
aan dit samenzijn. Reeds vanaf 1713 hadden
Nederlandse kooplieden, gesteund door de Nederlandse diplomatieke dienst, gestreefd naar
afscheiding. Zij verzochten de Staten-Generaal
in Nederland hun een calvinistische predikant
te sturen. Hun wens werd in 1717 ingewilligd in
de komst van ds. H.G. Grube. Het verzoek van
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1713 was gemotiveerd met het argument dat
de Hollanders in Sint-Petersburg de 'zaligmakende' religie misten, doordat zij en hun kinderen geheel aangewezen waren op lutherse
geestelijken in onderricht en sacramenten.s
Een minder religieuze verklaring zou kunnen
luiden dat op dat moment de grote Noordse
oorlog tussen Zweden en Rusland (1700-1721)
nog volop aan de gang was. Sint-Petersburg
lag aan de Oostzee op bezet gebied, waarvan
de inheemse bevolking luthers was. Lutherse
geestelijken konden daarom allicht verdacht
worden van sympathie met de vijand. ZO had
ook daadwerkelijk in 1711 de aanklacht geluid
van Comelis Cruys tegen de lutherse predikant
van de Zweedse kerk van Sint-Petersburg, 'pasto or Staakenbek'." Wilden de Hollanders zich
misschien meer als calvinisten profileren, opdat
zij konden tonen part noch deel te hebben aan
dergelijke lutherse samenzweringen?
In ieder geval was de scheiding van 1717
niet ingegeven door taalmotieven. Een aantal
Franstalige en Duitstalige calvinisten gingen
namelijk mee naar de calvinistische 'Hollandse' kerk." De Franstaligen organiseerden zich
weliswaar enkele jaren later in 1724 als een
afzonderlijke kerk rondom ds. R. Dunant. Maar
de Pranse gemeenschap vloeide probleemloos
terug in de Hollandse kerk toen zij zich vanaf
1740 de luxe van een eigen predikant niet meer
konden veroorloven. II Met het oog op deze
groep werd ds. J.F.H. Carp door de Hollandse
kerk in 1744 uit Nederland beroepen met de
voorwaarde dat hij zich zou bekwamen in het
Frans en ook in het Frans erediensten zou verzorgen. Maar deze predikant bleek lui. Er waren
veel klachten over zijn functioneren en van de
Franstalige bediening kwam al helemaal niets
terecht. Franstaligen en Duitstaligen scheidden
zich uit onvrede met Carp van de Hollandse
kerk af en beriepen in 1747 een eigen predikant, J. Risler. Ook de meerderheid van de aanzienlijke Nederlandse gemeenteleden verlieten
de Hollandse kerk en bezochten in het vervolg
de diensten in de Frans/Duitse kerk." Nadat
Carp in 1749 zijn conge kreeg, betwistte deze
het ontslag en de juridische procedures maakten het functioneren van de Hollandse kerk gedurende twaalf jaar onmogelijk.?
Inmiddels was de stad in 1732 opnieuw tot
rijkshoofdstad benoemd. Zij groeide onstuimig
en voor het kader waren onvoldoende Russen
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beschikbaar. Voor de ambtenarij en in de handel werd daarom een groot beroep gedaan op
Duitstalige krachten. Terwijl de taal van de elite
het Frans was, was de voertaal voor het gros
van de buitenlanders in Sint-Petersburg
het
Duits. Hollanders die zich blijvend in Rusland
vestigden, zoals de zeelui en vaklieden die door
Peter de Grote waren aangeworven, gingen 6f
op in de Russische samenleving, 6f sloten zich
aan bij de Duitse subcultuur. De laatste groep
bleef in de regel betrokken bij de Hollandse
kerk, maar hun nageslacht vervreemdde van
het gebruik van de Hollandse taal. Zoals hierboven vermeld, bevonden er zich in de Hollandse
kerk reeds ten tijde van het conflict rondom ds.
Carp een groep die geregeld Frans sprak en een
groeiende groep Duitstaligen. Samen vormden
zij het meest stabiele en rijkste deel van de gemeente. Daarnaast waren er de louter Nederlandstaligen, niet of minder geworteld in SintPetersburg, vooral zeelui, maar vanaf de tweede helft van de 18e eeuw in toenemende mate
ook trekkende handelaren." Al maakten dezen
maar tijdelijk deel uit van de kerk, zij vormden
toch een belangrijke factor. Enerzijds omdat de
zeelui met hun scheepsgeld van vijf roebel voor
ieder Nederlands schip dat in de stad aanmeerde een belangrijke bron van inkomsten voor de
kerk was." anderzijds omdat deze passanten
in de zomermaanden meer dan de helft van de
kerkgangers uitmaakten."

de Nederlandse zeelui in de zomermaanden.
Tijdens zijn ambtsperiode brandde bovendien
de Frans/Duitse kerk en pastorie af. De nietgebruikte Hollandse gebouwen werden daarop
afgestaan aan de Frans/Duitse gemeente. Wat
was logischer geweest dan een volledige fusie van de drie taalgemeenschappen
onder de
rechtspersoonlijkheid
van de Franse kerk, met
overname van de Hollandse bezittingen?
De
Hollandse kerk was immers als instituut op
sterven na dood.
Onder leiding van de Nederlandse gezant
kwamen de fusieplannen
in de jaren '60 tot
in een vergevorderd stadium, maar mislukten
door Hollandse kleinzieligheid en een inschattingsfout van de Frans/Duitse kerkenraad. De
Hollanders, denkend vanuit twee afzonderlijke
kerken, eisten namelijk huur voor hun gebouwen, terwijl voor de Frans/Duitse kerkenraad
de eenheid al een gepasseerd station was.
Waarom dan nog huur afdragen? Anderzijds
stierf de drietalige Dilthey in 1767 en meende
de functionerende
gemeente,
gedomineerd
door emigranten, het beroep te kunnen beperken tot iemand die Frans en Duits sprak. Maar
waar bleef dan het geestelijk tehuis voor de
Hollandse zeelui die toch elke keer als zij aanlegden in de Russische hoofdstad vijf roebel
moesten beta len voor het in stand houden van
hun Nedctlandse kerk?"

Ruimte voor Duitstaligen
Poging tot samenvoeging
Het gekrakeel rondom ds. Carp was dus aanleiding geweest voor het Frans- en Duitstalig deel
van de Hollandse kerk de voormalige Franstalige kerk nieuw leven in te blazen, maar nu met
een tweetalig karakter: Frans en Duits. De officiele Hollandse kerk leidde vanaf 1749 tot in
de jaren '60 een kwijnend bestaan, omdat de
juridische procedures betreffende het ontslag
van ds. Carp het de Hollandse kerk onmogelijk
maakte een nieuwe predikant te beroepen en
deze kerk dus ook geen kerkdienst kon be leggen. De Frans/Duitse gemeente fungeerde vanaf 1750 in toenemende mate als noodopvang
voor de Nederlands-sprekenden.
Met de komst
van ds. L.F.A. Dilthey naar de Frans/Duitse
gemeente in 1760 werd de drietaligheid van
deze gemeente versterkt. Deze predikant was
namelijk ook het Nederlands machtig en hield
zelfs Nederlandse diensten ten behoeve van
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De verhoudingen raakten zonder de samenbindende figuur van Dilthey zo vertroebeld dat
de Hollanders in 1769 toch maar weer apart
voor zichzelf begonnen. Maar ook de nieuwe
Hollandse kerkenraad bleef dromen van een
multinationale
gemeenschap.
Allereerst deed
zij haar uiterste best een predikant te zoeken
die naast het Nederlands ook Frans of Duits zou
spreken. Toen dit mislukte, moest zij in 1770
genoegen nemen met ds. J. Gargon, die geen
enkele vreemde taal sprak. De kerkenraad deed
echter een tweede poging toen de Frans/Duitse
kerk op haar beurt in het slop kwam en langs
de taalgrens in een Frans en een Duits deel
scheurde. In die situatie bleek Gargon zelfs met
gebroken Duits voor de Duitsers acceptabel te
zijn als invalpredikant. Welk een levenskrachtige gemeenschap zou er niet bij fusie van Nederlands- en Duitstaligen ontstaan als de predikant
vervangen kon worden door een predikant die
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zowel het Nederlands als het Duits goed machtig was? Gargons contract werd, mede vanwege
deze hoop, in 1774 opgezegd.?
Maar voor de tweede keer had de gevestigde elite buiten het belang van de trekkende Hollanders gerekend. Het ontslag was midden in de
zomer aangezegd, terwijl de haven vol met Nederlandse schepen lag. De schippers verbonden
zich met een groeiende nieuwe categorie kerkleden: eenvoudige handelaren uit het rwentse
Vriezenveen die met hun negotie over land naar
Sint-Petersburg kwamen en net als de zeelui
in de winter terugkeerden naar West-Europa.
Zij vreesden voor het Nederlandstalig karakter van de kerk bij het benoemen van iemand
die de Duitstaligen zou moeten aanspreken en
verzetten zich met kracht. Eind 1776 werd het
compromis bereikt dat de kerkdiensten in het
vervolg in de winter in het Duits voor de emigranten en hun nageslacht zouden zijn en in
de zomer voor de passanten in het Nederlands.
Maar toen had de Duitse calvinistische (hervormde) kerk inmiddels haar zaken op orde. De
gehoopte versterking van het ledenbestand van
de Hollandse kerk bleef daarmee uit.
ZO was de Hollandse kerk na zestig jaar officieel een tweetalige gemeenschap geworden.
lWeetalig, maar dan wei met twee buitenlandse
talen. Het Russisch en de Russische invloed bleyen geheel buiten beeld. Dat had kunnen veranderen indien de tsaar in 1798 zijn zin had gekregen. Na het overlijden van ds. J.H.L. Reuter,
predikant van 1777 tot 1798, verbood hij de kerkenraad een predikant te beroepen van buiten
het grondgebied van het Russische rijk.!" Kennelijk wilden de Russen zich zo verzekeren van
de loyaliteit van predikant en gemeente aan het
land van verblijf. Voor de calvinisten in Sint-Petersburg was dit echter geen haalbare kaart. Zij
zouden dan een eigen ambtsopleiding in Rusland gehad moe ten hebben, zoals de lutheranen die in Dorpat onderhielden. Maar het aantal calvinistische (hervormde) kerken was daarvoor veel te klein. Liever lieten de Hollanders
hun kerk een paar jaar vacant om enkele jaren
later in 1802 alsnog een predikant uit West-Europa over te laten kornen, ds. G.M. Lamping. Hij
was tweetalig (Duits en Nederlands) en als calvinist uit het Rijnland de geschikte persoon om
de beide taalgemeenschappen in de kerk te bedienen. Zijn opvolger in 1809, ds. D.J. Janssen,
was eveneens een Duitser, uit het graafschap
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Kleef.20 Deze voorkeur voor een Duitse voorganger boven een Nederlandse valt te begrijpen als wij weten dat rond deze tijd de Duitstalige leden inmiddels verre de Nederlandstalige
overtroffen."
Integratie in context Sint-Petersburg
Beide groepen verschilden echter niet alleen in
taal. Ds. Janssen meldde van de Duitsers dat zij
'Sociniaans' van opvatting waren, d.w.z. verlicht vrijzinnig, terwijl de Nederlanders meer
gesteld waren op zijn 'evangelischen' preken,
meer orthodox dus van snit." Dit onderscheid
tussen de meer verlichte Duitstalige inwoners
van Sint-Petersburg en meer orthodox-georienteerde Nederlandstalige leden, openbaarde zich
ook in een verschillende behoefte aan kerkbezoek. De opvolger van Janssen, ds. D. de Clercq,
klaagde in 1817 openlijk bij de kerkenraad dat
de Duitstalige leden het bij zijn kerkdiensten
lieten afweten. Daardoor bestond zelfs bij een
Duitse dienst zijn gehoor nog steeds voor tweederde uit Nederlandstaligen.>
Het beeld dringt
zich op van een kerk waarin de kernleden bestonden uit mensen met een sterke band met
het moederland, eerste generatie Ruslandgangers, vooral uit Vriezenveen, terwijl een brede
rand gevormd werd door meer kosmopolitisch
ingestelde Duitstalige leden van de tweede en
derde generatie. Deze brede rand werd begin
1ge eeuw intussen wei bediend met zeven
maanden Duitse diensten, tegen maar vijf zomermaanden Nederlands. Vanaf 1819 werd
meer rekening gehouden met de werkelijke
opkomst van be ide bloedgroepen. De kerkdiensten werden fifty-fifty verdeeld, ieder zes maanden: van 1 mei tot 1 november Nederlands en in
de donkere helft van het jaar Duits."
De meningsverschillen met de Frans/Duitse
gemeente waren na een halve eeuw vergeten.
De Hollandse kerk stichtte met haar zusterkerken in 1817 een middelbare hervormde school,
waarin de voertaal Duits en Russisch was, maar
wenste wei dat in de school ook het vak Nederlands gegeven zou worden." In 1832 bleek nog
meer eensgezindheid mogelijk. Ter gelegenheid van de nieuwbouw van de Hollandse kerk
moest er voor langere tijd naar een ander onderkomen worden omgezien. Tijdens de Duitse
maanden werden de diensten van de Hollandse
gemeente gemakshalve maar samengevoegd
met die van de Duitse gemeente. Men vierde
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ook het avondmaal gemeenschappelijk
en enige decennia later, in 1857, stelde men zelfs gemeenschappelijk
een zangbundel voor de beide
gemeentes sarnen.> In al deze eensgezindheid
zag het Duitse gedeelte van de Hollandse kerk
echter geen reden om haar "halve" kerk te verruilen voor die van de Deutsch Reformierten.
De erfelijke en culturele band aan de Hollandse
gemeente en haar gebouwencomplex
met tal
van Hollandse handelshuizen
aan de Nevski
Prospect 20 was daarvoor kennelijk te sterk."

Strijd om de Nederlandse identiteit
Inmiddels was het nationalisme in de Hollandse
kerk aan een opmars begonnen. In 1837 werd
van de organist gevraagd, dat hij tevens de
Nederlandse taal moest onderwijzen."
Voor
de kerk was het enkele jaren later in 1842 ondenkbaar om de Russische overheid tegemoet
te komen in haar eis dat de Nederlandse predikant Russisch staatsburger moest worden. Voor
geen geld preste zij haar nieuwe predikant, ds.
w.L. Welter, om zijn Nederlanderschap op te
geven. De monarchen van Rusland en Nederland kwamen er aan te pas en de Nederlandse
identiteit van de kerk werd definitief vastgelegd door haar rechtstreeks onder het gezag
van het Nederlandse gezantschap te plaatsen.>
Maar sluipend groeide toch het Duitstalige ledenbestand. Het hielp nauwelijks dat vele Nederlandstalige zeelieden, die overwinterden
in Sint-Petersburg, in de 1ge eeuw de kans te
baat namen om tijdens de lange winteravonden
catechisatie te volgen en in grote menigte tegen Pasen belijdenis deden. lmmers, de week
daarop vertrokken zij met hun schip om nimmer meer het Nederlands karakter van de kerk
te komen versterkenw
In de tweede helft van de 1ge eeuw voelde
de minderheid die sterk hechtte aan het Nederlands karakter van de kerk zich steeds meer
in het defensief gedrongen. De Vriezenveense
kooplui trokken niet meer heen en weer tussen
Twente en de Oostzee, maar vestigden zich met
vrouw en kinderen in Rusland, zodat de vaste
inbreng van vers bloed uit deze bron langzaam
maar zeker opdroogde. Men zocht bescherming
in reglementering. Van de zes kerkenraadsleden moesten er volgens het reglement uit 1875
drie uit de Hollandse groep en drie uit de Duitse
komen. Hiermee hadden de Nederlanders met
de Nederlandse dominee altijd een meerder-
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tweetalig reglement van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Sint-Petersburg anna 1875.
Foto van een exemplaar in Museum Oud- Vriezenveen te Vriezenveen (OV.j33

heid. Voor de gemeentevergadering werden
sommige gemeenteleden uitgesloten van het
stemrecht. Het argument was dat zij reeds te
ver af zouden staan van hun oorspronkelijke
Nederlandse wortels, met aile onverkwikkelijke discussies wie er dan weI en wie er geen
stemrecht mocht hebben." Ook het gebruik van
Duits dan weI Nederlands als voertaal in de kerkenraad of op gemeentevergaderingen kon tot
discussie leiden. De ene partij wilde principieel
dat de vergadering in het Nederlands geleid zou
worden, anderzijds konden niet aile belanghebbenden deze taal verstaan. Op een gemeentevergadering in 1917 werd het com prom is bereikt dat een van de leden verzocht werd om
het Nederlands gesprokene te vertolken "in een
voor ieder verstaanbare taal". Opmerkelijk is
dat dat geen Duits werd, maar Russisch!"
Intussen was de feitelijke verduitsing van de
kerk voortgegaan. Os. H.A. Gillot, benoemd
in 1872, was een prominent lid van de intelligentsia van stnt-retersburg en een begenadigd
spreker. Bij zijn Duitse diensten was de kerk
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telkens afgeladen vol, ook met Russische prominenten. De Hollandse diensten werden beduidend slechter bezocht>' Geen wonder dat
hij de hand lichtte met de zes maanden Nederlandse diensten-regel, en deze feitelijk inkromp
tot drie maanden.> Zijn opvolger, ds. F.C.A.
Pantekoek, was begin twintigste eeuw echter weer op de hand van de Nederlandstalige
(lees: Vriezenveense) vleugel. Zijn Duits was
dan ook zo slecht dat hij voor zijn ambtsaanvaarding nog enkele maanden op taalcursus
werd gestuurd. Hij kreeg de kerkenraad zo ver
dat in 1902 de gelijkwaardigheid van Duitse en
Nederlandse diensten werd hersteld, maar dan
weI door deze om en om af te wisselen." Een
grote teruggang voor het Duits karakter van de
kerk was het gevolg van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Duitsland was Ruslands vijand
en daarom werden Duitstaligen naar Siberie
verbannen. Om niet het odium op zich te laden
met de vijand te heulen werden de Duitse diensten, op een enkele dienst per jaar na, gestaakt.
Ze werden overigens niet vervangen door Nederlandse diensten. De kerkdienst verviel, of
werd vervangen door een concert met muziek
van Duitse (1) componisten. Muziek is kennelijk
minder bedreigend dan het gesproken woord."
Met de revolutie van 1917 werd alles anders. Degenen die zich nog een toekomst in
Nederland konden denken, lieten zich repatrieren. Slechts de meest geassimileerden, die
van oudsher Duits- en Russischtalig waren geworden, bleven achter, een vijftigtal van de 250
leden. Reeds een eeuw lang was gebleken dat
deze geassimileerde groep zich het minst aan
het kerkelijk leven gelegen liet liggen. Wij zien
dan ook geen van hen terug in de ledenlijsten
van de Russischtalige protestantse kerk die in
de twintiger jaren nog kerkdiensten organiseerde in het Hollandse kerkgebouw.>
Conclusie
Wat kunnen wij tot slot zeggen over de talen
van de Hollandse kerk van Sint-Petersburg?
De taalkwestie lijkt in de 18e eeuw op zichzelf
genomen geen oorzaak van verdeeldheid te zijn
geweest. Bij de stichting van de kerk waren het
de con fessi one le verschillen tussen lutheranen
en calvinisten die de reden vormden voor de
splitsing van 1717. Later leidde het wangedrag
van een predikant en de belangentegenstellingen tussen emigranten en passanten tot kerk-
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scheuring en kerkvorming. Toen de kruitdampen opgetrokken waren bleken de Frans/Duitse
en Nederlands/Duitse kerken prima te kunnen
functioneren in tweetaligheid. Teken daarvan is
dat de Duitstalige meerderheid in de Hollandse
kerk best bereid was in 1819 een stapje opzij te
doen toen de Nederlandse minderheid behoefte
had aan meer kerkdiensten in de eigen taal.
Pas het nationalisme van de tweede helft
van de 1ge eeuw bracht de taalkwestie in de
kerk tot een zo grote belangenstrijd dat het
soms leek alsof het religieuze doel van de kerk
geheel door het nationale culturele element in
de schaduw werd gesteld.> Duidelijk is dat de
wrijving over het Duits en het Nederlands in
deze fase telkens gevoed werd door het verschijnsel dat degenen die in Rusland geboren
waren los raakten van de Nederlandse taal en
cultuur. Hoe sterk de nieuwkomers uit Nederland de gevestigde Sint -Petersburgers ook het
Nederlandse karakter van de kerk op wilden
dringen, dat verwaterde telkens toch. Wanneer een familie zich blijvend vestigde ging het
nageslacht binnen enkele generaties op in de
smeltkroes van de ontvangende samenleving.
De regelmatige aankomst van vers bloed uit
Nederland was dus essentieel voor het handhaven van Nederlands in de erediensten.
De communistische revolutie van 1917
maakte een abrupt einde aan de broedertwisten over Duits en Nederlands. De Nederlandstalige bloedgroep vertrok. Vanaf 1917 waren
er geen handelsbetrekkingen tussen communistisch Rusland en het kapitalistische Westen
meer mogelijk. Daarmee eindigde na twee eeuwen de stroom van passanten en emigranten
uit Nederland en in het bijzonder Vriezenveen.
En toen de kerk gereduceerd was tot de groep
meest geassimileerde leden, bleek al gauw de
taalkwestie irrelevant geworden. Vanaf 1920
werden er bij gebrek aan voorgangers geen erediensten meer door de 'Hollandse' kerk belegd,
totdat zij ook formeel in 1927 haar laatste adem
uitblies.
Dr. Th';'S. van Staalduine (* 1963, adres. Oudestraat 47-1, 8261 CE Kampen, tjsvanstaalduineemome.nt, is predikant van de Protestantse
Gemeente Tollebeek en was van 1998 tot 2004 in
dienst van de TheoJogische Universiteit Kampen
vaar anderzaek naar de geschiedenis van de HalJandse Hervarmde Kerk van sint-tetersburg.
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Noten
De inhoud van dit artikel werd in een kortere versie gepubliceerd onder de titel 'Meertaligheid in de Hollandse
Kerk van Sint-Petersburg: Teken van integratie of bron
van ongenoegen?' in Waver 't Vjenne 15 (2006) 313-316.
Het is een uitwerking van een referaat dat de auteur hield
op een symposium dat gehouden werd van 26 tot en met
28 januari 2005 tel' gelegenheid van het emeritaat van
prof. P.N. Holtrop als hoogleraar Missiologie aan de Theologische Universiteit te Kampen. Van 1998 tot en met
2004 leidde prof. Holtrop een onderzoeksproject naar de
geschiedenis van de Hollandse Hervormde Kerk van SintPetersburg, waarbij de auteur zijn naaste medewerker
was. Als belangrijkste vrucht van het project verscheen
een driedelige bronnenpublicatie: P.N. Holtrop en Th.J.S.
van Staalduine (bew.), De Hollandse neivormde Kerk in
Sint-Petersburg.

Teksten uit protocolJen,

brieven en an-

dl. (Kampen 2003-2004).
In dit artikel zal naar deze publicatie verwezen worden
via de afkorting HHK. voor literatuur betreffende de kerk
zij verwezen naar de twee literatuuropgaven die daarin
te vinden zijn: HHK I, xxxvii-xlii en II, xxxiv-xxxvii. Als
aanvulling dient vermeld: G. Brinkman, Rumoer in Sint-

dere documenten

1713-1927,3

Petersburg. Het conflict tussen ds. Carp en de kerkenraad
van de HolJandse GereJormeerde Kerk omstreeks 1750
(Kampen 2005) en P.N. Holtrop en C.H. Slechte, Foreign
Churches in st. Petersburg and Their Archives 1703-1917

2
3

4

5

(Leiden/Boston 2007).
Zie voor een overzicht van de buitenlandse kerken in
Sint-Petersburg: P.N. Holtrop en C.H. Slechte, a.w.
Duitse vertaling van het Manifest van Peter de Grote in:
H. Dalton, Urkundenbuch der evangeliscb-reformitter: Kirche in Russland (Gotha 1889) 21-28.
Zie over het verbod op proselitisme en de opheffing daarvan in 1905: E. Amburger, Geschichte des Protestantism us
in Russland (stuttgart 1961) 107vv. Zie als voorbeeld van
het verbod op bekering van en het verlenen van sacramenten aan Grieks-orthodoxende richtlijnen van de Russische overheid voor ds. G.M. Lamping van de Hollandse
Hervormde Kerk van 14-1-1803 in HHK I, 414-415.
Bron: P.N. Holtrop (e.a.), De Nederlanders en hun kerk in
Sint Petersburg, 1704-1927.

Catalogus bij de tentoonstel-

ling "De Nederlanders en hun kerk in Sint-Petersburg 17041927" in de Alexander Blokbiblioti1eek (voomwlige Hollandse Kerk), Nevski Prospekt 20, Sint-Petersburg, 3 april
- 26 mei 2002, p. 64.
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7
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Zie over de oergemeente van Westeuropese protestanten in Sint-Petersburg in de periode 1704-1717 p. 12-15
van: P.N. Holtrop, 'De Hollandse Hervormde Kerk te SintPetersburg 1717-1927. Een kort overzicht' in: P.N. Holtrop
e.a. (red.j, Hervormd in Sint-Petersburg 1717-1927 (Zoetermeer 1999) 11-33 en P.N. Holtrop, 'Hollandse Protestanten in Sint-Petersburg in de tijd van Peter de Grote' in:
J.R. ter Molen e.a. (red.), Een vorstelijk archivaris. OpstelJen
voor Bernard Woelderink (Zwolle 2003) 160-168.
Opgenomen in HHK Ill, 385-393.
Zie HHK I, 33-39.
Zie de ongedateerde brief van Comelis cruys aan tsaar
Peter de Grote in het Marine Archiefvan Sint-Petersburg,
opgeborgen onder het jaartal 171 I in fond 233 (kanselarij generaal-admiraal Apraxin), opis I, delo II, papka
52, 199-204. Met dank aan johan Zielstra, die mij attendeerde op dit archiefstuk. Staakenbek is 'van de nieuwe
luytherse kerke' te Sint-P.etersburg en een Zweed. Ken-

nelijk is hij voorganger van wat later heet de Zweedse
st. Katharinengemeinde. Staakenbek is niet vermeld in
E. Amburger, Die pastoten der evangelische Kirchen Russlands (Erlangen 1998). Deze geeft op p. 90-91 een lijst
voorgangers van st. Katharinen, maar heeft geen gegevens over deze vroege peri ode.
10 Opgaven van gemeenteleden in 1718 en 1724-1728 in
HHK l, 40-46 en 61-67. Een bespreking van de sociale
samenstelling van de gemeente in deze jaren in: P.N. Holtrop, 'Hollandse Protestanten in sint-retersburg in de tijd
van Peter de Grote' in: J.R. ter Molen e.a. (red.), a. w.
II
Zie HHK I, 83, 156, 182, 220.
12 Zie HHK I, 99-100. Zelfs een diaken van de Hollandse
kerk, Jacob Murison, liet zijn dochter in 1748 door Risler
dopen. Zie HHK I, 125.
13 De geschiedenis van de Hollandse Hervormde Kerk in
de peri ode 1745-1761 is zeer grondig beschreven in: G.
Brinkman, a. w.
14 Het ging hier met name om handelaren uit Vriezenveen, die vanaf halverwege de 18' eeuw een belangrijk
deel uitmaakten van de Nederlandse kolonie en kerk.
Gedurende meer dan anderhalve eeuw kwam telkens
een nieuwe generatie Vriezenveners dee I uitmaken van
de samenleving van Sint-Petersburg. Zij waarborgden
hiermee voor een belangrijk deel het Nederlands karaktel' van de Hollandse Kerk. Zie over de Vriezenveners in
Sint-Petersburg: D.G. Harmsen, vriezenveners in Rusland
(Almen 1966) en K. Meeuwse,Opkomst en onder gang van
de Ruslui (Utrecht 1996).
15 Zie HHK I, 214. Rond 1770 vormde het scheepsgeld de
helft van de inkomsten van de kerk. Zie HHK I, 507.
16 ZieHHKI,324.
17 Documentatie betreffende de mislukte plannen tot samenvoeging van de Hollandse kerk met de Frans/Duitse
in de jaren '60 van de 18' eeuw in HHK I, 210-250.
18 Zie voor de in deze paragraaf beschreven strijd rondom
de taal van de eredienst in de Hollandse kerk in de periode 1769-1775 veel uitgebreider: T. van Staalduine, 'Taalstrijd in de Hollandse Hervormde Kerk te Sint-Petersburg
(1774-1775). Het vertrek van ds. Jacobus Gargon' in: H.
van Koningsbruggeen E. Waegemans (red.), Van de Vierpotige Leeuwen de TWeekoppige Adelaar (Groningen 2002)
87-107.
19 Zie HHK I, 383 en 385
20 Zie voor het beroepen van Lamping en Janssen HHK I,
388-416,451-471.
21 In januari 1809 wordt geconstateerd dat 'de Hoogduitsche ledematen het getal der Hollandsche verre overtreft'. Zie HHK I, 456.
22 Zie HHK 1,476-468.
23 Zie HHK I, 50 l.
24 Zie HHK II, 75-76.
25 Zie HHKII, 49-50.
26 Zie HHK II, 170 en 380.
27 In 1850 telde de gemeente 249 led en, waarvan er 68 in
Nederland waren geboren. 80 leden waren geboren te
Sint-Petersburg met een oftwee Nederlandse ouders. De
overige 101 leden waren wei 'oorspronkelijk uit Hollandsche farnilien gesproten, maar zowel hun ouders als zijzelf moesten tot 'Duitschers' worden gerekend. Zie HHK
11,348.
28 Zie HHKII, 213.
29 Zie P.N. Holtrop, 'De verandering in de staatkundige positie van de Hollandse Hervomde Kerk te Sint-Petersburg in
1842' in : P.N. Holtrop e.a. (red.), Hetvortnd in Sint-Peters-
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burg, 1717- I 927 (Zoetermeer
fende documenten
454-455.
30

31

1999) 83-95. en desbetref-

Zie voor dergelijke belijdenissen
door vertrekkende zeelieden in de jaren 1846, 1849, 1851, 1852, 1853, 1857 en
1865: HHK 111,47-51
Zie het Reglement in HHK 11, 469-474, met name § 2-7 en
II. Overigens is er al in 1870 sprake van het verkiezen
van 'een nieuwen Duitschen diaken', zodat het onderscheid en van Duitse en Nederlandse functies in de kerkenraad al eerder gebruikelijk was. Zie HHK II, 435. Over
de discussies over het stemrecht, zie HHK 11, 460-467. In
de jaren 1914-1916

werden stappen ondernomen

nieuwe concept-reglement

voor de kerk (zie HHKII,

674):

'Naar aanleiding

in HHK 11,264-265,270,280-295,317,

om het

reglement te herzien. In het ontwerp (HHK II, 644-651)
werd het onderseheid tussen Duitstalige en Nederlandstalige kerkenraadsleden
gehandhaafd, en bij de bespreking
werd explieiet vermeld dat de getalsverhoudingen
zo waren gekozen om de 'Hollanders een kleine meerderheid
te garandeeren'
Zie HHK 11, 674. Overigens was in 1914

van de notulen, ( ... ) vraagt de heer Van
Niftrik nader inlichting
over de opmerking van de predikant dat bij de voorbereiding
van het reglementsontwerp de godsdienstige
belangen der gemeente slechts
een secundaire 1'01 hebben gespeeld. De predikant lieht
zijn opmerking toe: hoofdzaak is voor de voorbereidingscommissie
het nation ale en daarnaast het eommercieele belang der kerk geweest. Dit wil niet zeggen
dat de commissie hierdoor steeds de religieuse belangen
heeft geschaad. Maar er zijn enkele punten waar dit toch
onweersprekelijk het geval is. Wanneer b. v. het ontwerp
aan kinderen van niet stemhebbende
leden onmogelijk
maakt tot de gemeente toe te treden, en de kerkelijke
wetten derhalve de leden van eenzelfde gezin dwingen

zich bij verschiJlende gemeenten aan te sluiten
wordt

hier wei degelijk

een godsdienstig

... dan
belang ge-

schaad.

besloten dat de bepaling dat er drie kerkenraadsleden
uit
het Nederlandse deel gekozen zouden worden zo gelezen moest worden dat minstens drie kerkenraadsleden
het Nederlands

in woord en geschrift

machtig

moesten

zijn. Het ging dus niet om de vraag wie er een Nederlands
paspoort kon torten. Zie HHK II, 710.
32
33

Zie HHK 11, 722 en 725.
Bron: P.N. Holtrop (e.a.), De Nederlanders en hun kerk in
Sint Petersburg, 1704- I 927. Catalog us bij de tentoonsteiling "De Nederlanders en hun kerk in Sint-PetersbUlg 17041927" in de Alexander Blokbibfiotileek (voormalige Ho1-
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landse Kerk), Nevski Prospekt 20, Sint-PetersbUlg, 3 april
- 26mei 2002, p. 72.
Geciteerd uit de autobiografische
notities van Egbert
Engberts (1875-1955),
lid van de Hollandse Kerk van
Sint-Petersburg,
uitgegeven onder de titel Herinneringen
aan Rusland (Amsterdam 2004) 72-73.
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Zie HHK 11,575.
Zie voor deze gegevens
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Sint-Petersburg
1902-1912,
HHK 11,574-578.
Zie HHKII, 661, 702-703 en 712. Programma's van deze
coneerten in het arehief van de Hollandse Hervormde

over Pantekoek,

predikant

te

Kerk, fonds 40 van het Centraal Staats Historisch Archief
van Sint-Petersburg,
inv.nr. 302, fol. 19-25. Overigens
spraken er van de 261 leden van de kerk in 1916 nog
maar 86 Nederlands. Zie HHK II, 70 I.
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Zie over de slotfase van de kerk: Th.).S. van Staalduine,
'De neergang van de Hollandse Hervonnde Kerk van SintPetersburg (1914-1927)'
in: P.N. Holtrop e.a. (red.), Hervormd in Sint-Petetsburg, 1717-1927
(Zoetermeer 1999)
97-118 en rn.j.s. van staaldume. 'The Lost Battle of the
Last Chairman: Prancois Schmitt and the Decline of the
Dutch Reformed Community in SI. Petersburg,

1920-1927'

in: P.N. Holtrop and C.H. Sleehte, a.w., 97-107. Een dossier o.a. betreffende de 'Petrograds-Russische
gemeente
van Jews Christus', waarin christenen van evangelischlutherse en gereformeerde eonfessie zieh verenigden in
de jaren '20 en die hun diensten hadden in de HoJiandse
kerk, in het Centrale Staats Archief van Sint-Petersburg,
fonds 100 I, opis 8, delo 52. Geraadpleegd werd de ledenIijst van 1923 met 58 namen (tol. 6, 7 en 9)' de vermelding
van negen nieuwe leden in een stuk van 14-10-1924
(fol.
104), vier nieuwe leden in 1925 (fol, 168) en vijfnieuwe
leden in een stuk van 19-5-1926
(tol, 178).
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Zoals ook geconstateerd

werd op 13 feburari

ds. H.P. Schim van der Loeff bij de bespreking
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Randall D. Engle

De duyvelsche fluytenkast
De orgelcontroverse

in de Nederlanden

Calvijn en zijn
Nederlandse
volgelingen uit de
zestiende eeuw wilden
het orgel uit de kerk
bannen. Dat is korte
tijd gelukt, maar
omdat het calvinisme
de gemeentezang
introduceerde, had
men het orgel toch
weer nodig.

In 1687 liet een oudere, kinderloze weduwe uit het Zeeuwse
dorpje wemeldinge
haar testament
opmaken.
Anna
Maria Koopman legateerde haar gehele vermogen aan de
gereformeerde kerk, waarvan ze een getrouw lidmaat was. Haar
erfenis was echter aan een strikte conditie gebonden: de kerk
mocht nimmer een pijporgel installeren. Als dat zou gebeuren,
diende de waarde van haar bezit alsnog overgedragen te
worden aan een stichting die de plaatselijke armen verzargde.
Mevrouw Koopmans afkeuring van orgelmuziek werd niet
door de kerkenraad gedeeld. De oplossing die de raad vond
om de erfenis toch te behouden, eerde slechts de letter van de
laatste wi! van weduwe Koopman: in de kerk van Wemeldinge
werd een muurschi!dering van een pijporgel aangebracht,
precies op de plaats waar in andere kerken een orgel stond.'
ZO heeft de gereformeerde gemeente van wemeldinge meer
dan tweehonderd jaar zonder het geluid van een orgel haar
erediensten gehouden - hoewel het orgel in de vorm van
een muurschildering wel steeds aanwezig was. In 1927 heeft
de rechter de condities van het testament nietig verklaard,
waarna de kerk een harmonium
aanschafte, dat in 1952 door een
pijporgel werd vervangen.'
Uit de tijd van de protestantse
reformatie in de Nederlanden zijn
er veel van dit soort verhalen over
'orgelruzies'
overgeleverd.
Ze
waren een gevolg van de breuk
met Rome. Die breuk veroorzaakte
diverse veranderingen
in de
protestantse liturgie, waaronder
een sterke reducering van de
rol van muziek in de eredienst,
in het bijzonder het gebruik van
het pijporgel. Volgens Johannes
Calvijn was het orgel een paaps
Het hoofdorgel van de Grote Kerk te Edam valt op door de lijke decotatie
instrument en een uitvinding van
en de in het oog springende orgeldeuren. Het werd in 1663 door Barent
de vorst der duisternis. Nu vormde
Smit gebouwd. Smit was destijds organist in Hoorn en vestigdelater aIs
het verzet tegen instrumentale
Bernard Smith een reputatie aIs orgelbouwer in Engeland.
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muziek geen hoofdrol in de reformatie, maar
niettemin was het thema op de agenda gezet
en het gevolg was dat bijna aile protestantse
kerken in Europa het orgel in den beginne
het zwijgen oplegden gedurende de eredienst.
Echter, nog geen honderd jaar na Calvijns dood,
terwijl de ban op het orgel offici eel nog niet was
opgeheven, weerklonk in bijna aile protestantse
kerken tijdens de erediensten het geluid van het
orgel. Oat gold evenzeer voor de gereformeerde
kerken in de Nederlanden, ondanks protesten
van mensen als de weduwe Koopman.
Historisch onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de meeste gereformeerde kerken helemaal nooit zijn gestopt met het gebruik van
het pijporgel. Hoewel de idealen van oeneve op
veel plaatsen werden doorgevoerd, hielden Calvijns voorschriften voor het gebruik van instrumentale muziek geen stand. Het verschil tussen
het liturgische ideaal en de lokale praktijk van
instrumentele muziek in de eredienst, veroorzaakte een weinig bekende maar venijnige controverse.
Daarover gaat het in deze bijdrage. Eerst
laat ik de vijf reformatorische argumenten tegen
het orgel de revue passeren, vervolgens ga ik in
op Calvijns auditieficonoclasme, op de redenen
waarom het orgel toch weer ingevoerd moest
worden, en op het nieuwe argument waarmee
het orgel wei getolereerd kon worden. De
gegevens die ik hier presenteer heb ik breder
uitgewerkt in mijn dissertatie A Devil's Siren or
an Angel's Throat? The Organ Controversy in The
Netherlands from Calvin to Huygens die ik op

termijn hoop te publiceren.
De duivelse fluitkast
We beginnen dus met de redenen van de
reformatoren waarom zij tegen het gebruik
van het orgel in de eredienst waren. Het
eerste argument wekt de minste verba zing en
ligt het meest voor de hand: het orgel was te
katholiek. Er bestaat verschil van mening over
hoe het orgelgebruik er in de Katholieke Kerk
aan de vooravond van de reformatie precies
aan toeging - er werd ook a capella gezongen.'
Maar naar Calvijns mening werd het in elk
geval te veel gebruikt. Hij klaagde erover in zijn
Institutie en in zijn commentaar op I Samuel
1.4 Hun muziek, wist Calvijn, mishaagde God.s
De gereformeerden wilden een eenvoudige,
ongecompliceerde stijl van liturgie, vrij van
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een overdosis aan ceremonieel, zoals dat
in de Katholieke Kerk het geval was. Daar
distantieerden ze zich nadrukkelijk van. Hoe
diep de afkeer van 'katholieke' orgelmuziek
was, blijkt wei uit een enigszins botte opmerking
van Gisbertus Voetius, een eeuw na Calvijn. Het
orgel is, aldus Voetius, gevaarlijk en verdacht,
in het bijzonder als de kerken terug willen keren
naar datgene wat ze zojuist verlaten heeft,
zoals een zieke hond naar zijn eigen braaksel

terugkeert.s
Maar daarmee wordt de Katholieke Kerk
niet geheel recht gedaan. In eigen gelederen
streed zij tegen het misbruik van muziek in de
liturgie en zij stelde ook reeds v66r de reformatie richtlijnen op voor het gebruik van het
orgel. Het grote Concilie van Trente heeft zich
in drie vergaderingen over de kwestie gebogen;
instrumentale muziek, besloot zij, mag gebruikt
worden om het zingen te verbeteren.? Op 17
september 1562 decreteerde het Concilie dat de
bisschoppen er zorg voor moesten dragen dat
de kerk werkelijk een huis van gebed genoemd
kon worden en dat daarom ook 'wereldse'.
'wellustige' en 'onzuivere: muziek, hetzij door
het orgel, hetzij door zang, uitgebannen moest
worden. Het is belangrijk om vast te stellen dat
de Katholieke Kerk het orgel toestond zolang
het bijdroeg aan de plechtigheid van de eredienst. De protestanten zagen het orgel niettemin als overblijfsel van het katholicisme dat
evenzeer als andere herinneringen aan de corruptie van het pausdom diende te verdwijnen.
Het orgel stond dus op een lijn met klokken,
kaarsen, priestergewaden, wijwater, feestdagen en processies.
Het tweede protestantse bezwaar was dat
het orgel een afgod was. Oat had niet zozeer
met het orgelspel te maken, als wei met het
object orgel. Wegens het zeeklimaat in de
Nederlanden werden hier metalen orgelpijpen
gebruikt en geen houten, die veel gevoeliger
voor vocht waren. Metalen pijpen echter waren
gevoelig voor de temperatuur en het licht, en
daarom werden er voor het orgel grote deuren
aangebracht die aileen open gingen tijdens het
spelen. Deze deuren werden beschilderd met
heiligen en bijbelse taferelen - ook daar waren
de gereformeerden tegen en zo werd het orgel
een dubbele afgod.
Protestanten die nog niet overtuigd waren
van het verwerpelijke van het kerkorgel, gingen
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wellicht voor het derde argument overstag:
het orgel was een actief, een ademend, een
geluid-producerende afgod - een afgod met
een stem. Met andere woorden, we hebben hier
met een levende afgod te doen. Anti-orgelisten
schreven daarom weI over het orgel als een
levend wezen. zen van deze polemisten was de
Haagse ambtenaar Jan jansz. Calckman:
'Wat zijn de Orghel-pijpen anders als Afgodenl
alsse gebruyckt worden tot eenen godsdienst/
sijnse niet gemaeckt van alderhande specienl
loot! yserl koperl tin/ silver en gout! ja
maectmen daer aen niet alderhande fatsoen
van Paters hoofdenl menschen aengsichtenl en
grijnsen van Duyvelenl door welcke de Pijpen
stecckenl en geven door de selve haer geluyt?
1st anders gedaen als de blinde Heydenenl ende
navolgers der Roomsche kerckel de welcke het
oock houden voor haeren godtsdienst.?
En wat gebeurde er als er een zondige organist
op de orgelbank plaatsnam, vroeg Calckman
zich af - een retorische vraag, want hij voegde
er aan toe dat wij allen zondig zijn. Zo'n
organist heeft de potentie om een gehele
gemeente op een dwaalspoor te lei den door de
muziek die hij speelt. Het gevaar van verleiding
van eenvoudige gemeenteleden met wereldse
en amoureuze melodieen was te groot. ZO zou
de orgelmuziek, die in zichzelf de kracht heeft
het hart en de gedachten van vrome gelovigen
in vervoering te brengen, hen afleiden van de
ware godsdienst. Het is dus beter dat het orgel
zwijgt.?
ZO was het nog maar een kleine stap om
het orgel - het vierde bezwaar - als 'duivels' te
etiketteren. Zo zei Voetius dat als het orgel in
de eredienst gebruikt zou worden, de werklast
van de predikanten substantieel verzwaard zou
worden. Ze moesten dan immers waken tegen
het misbruik dat Satan van het instrument zou
maken. 10 De tegenstanders van het orgel waren
ervan overtuigd dat het orgel de stem van de
duivel was. Het orgel heette daarom weI een
'duyvelschen fluytenkast'. Jan jansz. Calckman
vroeg zich retorisch af welk verschil er was
tussen het orgel en andere afgoden waar de
duivelen gebruik van maken om daardoor te
spreken. 'Sijn de Orgel-pijpen niet mede holl
isser eenighe macht of wetenschap in om te
spreeckenl of geluyt te maken uyt haer selven?
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[ ... J Sijn de Pijpen selve niet van veelderhande
materien gemaeckt! gelijck de Afgoden der
Heydenen?'." Als orgelmuziek het geluid van
de duivel zelf vertolkt, hoeft er geen discussie
meer plaats te vinden of het instrument zijn
stem mag laten horen.
Het laatste anti-orgel bezwaar diende ter
ondersteuning van de voorgaande principiele
bezwaren. Het orgel was namelijk een onnodige
en luxe investering. Zulke ijdele objecten
droegen op geen enkele manier bij aan de ware
godsdienstoefening.
Deze lawaaiige afgoden
stonden haaks op de idealen van eenvoud en
bescheidenheid, die de gereformeerden in
navolging van de vroege kerk nastreefden. In
protestants Europa werden daarom diverse
orgels vernietigd en gerecycled voor legitieme
doeleinden. Zo werden de metalen orgelpijpen
in het Zwitserse Winterthur omgesmolten ten
behoeve van het dak van de gevangenistoren,
en dienden de Geneefse orgelpijpen als servies
in het stadshospitaal."
Gezien deze vijf argumenten tegen het
orgel - het was te katholiek, het was een
afgod, bovendien een sprekende afgod, een
instrument van de duivel en ook nog eens
luxe en verkwisting - is het niet verrassend
dat de anti-orgel retoriek uit de protestantse
reformatie gebruik maakte van tal van niet al
te fraaie kwalificaties, varierend van het orgel
als trompet van de duivel tot de organist als
doedelzakspeler. 13
Het auditieve iconoclasme
ZO was het voor aile gereformeerden in Europa
duidelijk dat het orgel afgeschaft moest worden.
Waar het instrument niet werd ontmanteld,
vernietigd of gerecycled, bleef het ongebruikt in
de kerk hangen. In vrijwel aile gereformeerde
landen werden officiele kerkelijke en burgerlijke
besluiten uitgevaardigd tegen het orgelgebruik.
ZO bepaalde de 'nationale: synode van de
Nederlanden, die in 1574 te Dordrecht werd
gehouden, dat het orgelgebruik afgeschaft
diende te worden. Ze beriep zich daarvoor
op 1 Korinthe 14. De nationale synode van
1578 herhaalde dit besluit, en vele provinciale
synoden volgden haar daarin."
De protestanten waren echter niet aileen
reactief tegen instrumentale
muziek. Zij
articuleerden tegelijkertijd hun eigen ideaal
van goede kerkmuziek. In plaats van een door
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mensen gemaakt instrument voor lofprijzing
- het orgel - diende het door God zelf gegeven
instrument in de eredienst gebruikt te worden:
de menselijke stem van zowel mannen,
vrouwen als kinderen. Deze stemmen dienden
zonder muzikale begeleiding in de kerk te
klinken; begeleiding betekende afleiding. Ook
voor dit instrument gold dat het niet in eerste
instantie om de 'zoete harmonic' ging, maar om
het overbrengen van een boodschap. Daarom
werden aileen de gezangen gezongen die God
zelfgegeven had: de psalmen. Aangezien echter
de joodse melodieen niet zijn overgeleverd, was
Calvijn met zijn assistenten genoodzaakt zelf
voor muziek te zorgen. Het resultaat daarvan
was het eenvoudige Geneefse Psalter. Het
muzikale idioom van dit psalter blijkt ironisch
genoeg niet heel afwijkend te klinken van de
destijds bekende katholieke gezangen.
Calvijns bezinning op muziek hield niet
op bij de vervaardiging van het Psalter. Hij
schreef dat elk geluid in de eredienst dat de
kerkganger zou storen, geelimineerd diende
te worden. Ik zou daarom naast het bekende
visuele iconociasme - het verwijderen van
beelden, crucifixen, iconen en dergelijke - over
een auditief iconociasme willen spreken. Het
doel van de ingrijpende veranderingen met
betrekking tot muziek in de eredienst was
namelijk om de kerkgangers duidelijker bij de
kern van de dienst te bepalen: de verkondiging
van het evangelie. Calvijn vereenvoudigde
de bestaande katholieke en lutherse vormen
van liturgie en maakte de eredienst primair
didactisch door zijn nadruk op het gesproken
woord van de predikant.
De celebratie van de mis, waarbij de
pastoor met zijn rug naar de gelovigen stond,
transformeerde Calvijn in de verkondiging
van het evangelie door een predikant die
de gemeente toesprak vanaf de kansel. De
verkondiging werd het hart van de eredienst.
Niet een koor van monniken dat het Gregoriaans
of complexe polyfone motetten ten gehore
bracht, maar de gehele gemeente vertolkte de
psalmen in uniforme toonzetting. Het liturgisch
Latijn werd door de volkstaal vervangen en de
katholieke praktijk van de gezongen gebeden
werd door het gesproken gebed vervangen
- geen enkele muzikale versiering mocht de
gemeente afleiden van het Woord Gods.
Calvijn had dus een goed doordachte
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theorie over de eredienst. Toch was het orgel
minder dan honderd jaar na zijn dood in bijna
aile gereformeerde kerken in gebruik, met
uitzondering van Schotland. ja, we moeten
zelfs constateren dat de meeste kerken vrijwel
van het begin af aan de officiele ban op het
orgel genegeerd hebben. Hoe kan het zijn dat
het Geneefse ideaal in de praktijk niet werd
gerealiseerd?
De noten uitrekken
Hoe bedrieglijk eenvoudig het Geneefse Psalter
ook was, het was in de praktijk niet makkelijk
te zingen. In de beginjaren konden veel
gemeenteleden het psalter we gens de kosten
niet aanschaffen en hadden er dus geen toegang
toe. Wie wei een psalter kon kopen, kon echter
analfabeet zijn - dat waren er in de zestiende
eeuw niet weinigen. Verder was de vertaling uit
het Frans in het Nederlands nogal gewrongen
om recht te blijven doen aan het metrum van
de muziek. Oat zong dus niet goed. Alles wijst
er op dat in de eerste gereformeerde kerken
het Geneefse psalter niet bepaald eerbiedig
en majestueus heeft geklonken, maar een
kakafonie moet zijn geweest.
De oplossing die hiervoor bedacht werd,
was de voorzanger. Hij was gewoonlijk schoolme ester en zijn taak bestond uit het voorzingen
van een regel die de gemeente dan a capella
nazong. Hij kreeg synodale goedkeuring om
een maatstok te hanteren en voor de preekstoel
te staan. Oat schiep echter weer een nieuw
probleem. Het bleek namelijk niet eenvoudig
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voor de voorzanger om zonder enige muzikale
ondersteuning de melodie en het tempo vast
te houden." Dit probleem was echter deel van
een groter probleem. Het probleem school niet
zozeer in het Geneefse Psalter aileen, maar in
de gemeentezang als zodanig, dat een nieuw
verschijnsel was. Voor de reformatie werd de liturgische muziek uitgevoerd door professionals
(opgeleide musici en goed geprepareerde geestelijken). De gemeente zong destijds niet. Van
gemeentezang, zei Calckman, heeft 'het meestendeel vande gemeynte so veel verstants/ als
de Koe van Vlaenderlant'."
De kerken wendden pogingen aan de
gemeente te leren zingen. Kinderen werden er op
school in geoefend. En volwassenen in Zeeland
kregen het volgende zangonderwijs: '1. De noten
uitrekken: 2. in den mond draaien, 3. kauwen,
4. door ettelijke verhogingen en de verheffingen
tussen de tanden en 't gehemelte slangswijze
henen slingeren: 5. ze doen dwarrelen.:" Echter,
aile contemporaine getuigenissen vertellen
ons dat de gemeentezang abominabel slecht
was; de belangrijkse veroorzaker daarvan was
ironisch genoeg het Geneefse Psalter. Na korte
tijd begonnen zelfs de meest dogmatische
gereformeerde leidslieden zichzelf af te vragen
of de ban op het orgel wei terecht was. Terwijl
zij vanaf preekstoel de gemeentezang hoorden,
zagen voor of achter zich het zwijgende
orgel staan. Deze zwijgende instrumenten
waren even wei de sleutel tot een succesvolle
gemeentezang.
Hoewel sommige orgels tijdens de reformatie waren afgebroken ofvernietigd, waren de
meeste toch intact gebleven. In de Nederlanden
had dat te maken met het feit dat het kerkgebouw
waarin de gereformeerden samenkwamen
niet het bezit van de kerkelijke gemeente was
maar van de burgerlijke overheid. Daarom zien
we op de schilderijen van Pieter Saenredam
en Emanuel de Witte weliswaar witgekalkte
kerkinterieurs, maar de glas-in-Iood-ramen en
de orgels hebben hun plaats behouden.
Net zoals elders in Europa, vervulden de
Nederlandse kerkgebouwen diverse publieke
functies. De torens waren uitkijkposten tegen
brand, overstroming
en andere gevaren.
De klokken in de toren gaven de tijd aan.
Doordeweeks werden er in de kerkgebouwen
soldaten gerecruteerd en vissers hingen er hun
netten te drogen. 18 De dure pijporgels, gebouwd
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met stedelijk belastinggeld, waren in feite bezit
van de stad, niet van de kerk. In vele steden
werd het kerkorgel doordeweeks bespeeld om
de inwoners muzikaal vertier te bieden, dat
lang niet altijd religieuze muziek was. Ais het
markt was op het kerkplein, speelde het orgel.
Zelfs op de me est gereformeerde lokaties, waar
orgelmuziek tijdens de eredienst verboden was,
speelde het orgel wei voor en na de dienst. In
dat spelligt de oorsprong van de prelude en het
naspel zoals we dat nu nog kennen.
Adiaphora
Voor de volledigheid moet hierbij aangetekend
dat verschillende gereformeerde dominees
het orgel helemaal niet het zwijgen hebben
opgelegd. Mogelijk hield dat verband met hun
veri eden als priester in de Katholieke Kerk. Daar
hadden ze de kracht van het orgelleren kennen.
Na hun overgang tot de reformatie wilden ze
het orgel niet afzweren. Ze schakelden vaak
een geschoolde organist in. Diverse lokale
voorbeelden wijzen dat uit. Zelfs maakten
sommige van deze ex-priesters gebruik van
een professioneel koor. Zo kennen we uit het
plaatsje De Lier uit 1566 het getuigenis dat
er vijf zondagen per jaar voor en na de preek
de psalmen in de kerk door 'eenige jongens'
(een koor dus) gezongen zullen worden met
orgelbegelelding."
Binnen de tijd van een generatie volgden de
meeste dorpen het voorbeeld van De Lier om
het orgel te laten spelen. In 1638 verklaarde
de particuliere synode van Zuid-Holland dat
het orgelspel een middelmatige zaak was en
dat het gebruik daarom aan de vrijheid van de
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plaatselijke gemeente werd overgelaten om het
tot stichting te doen plaatsvinden.>
Bijna gelijktijdig met dit decreet ontwikkelde
het pijporgel zich tot een nieuw type
instrument. Het werd nu niet langer gebruikt
als een concertinstrument of ter begeleiding
van kleine monastieke koren, doch om gehele
gemeenten te ondersteunen bij het zingen. Dit
betekende dat het ontwerp drastisch moest
veranderen. zowel de bouw, het volume als de
constructie. Het orgel diende aangepast aan
de menselijke stem; zo werden de diameters
van de orgelpijpen bepaald aan de hand van
de klassieke afmetingen van het menselijk
lichaam, de breedte was eenzesde deel van de
hoogte.
Zo zou, dacht men, het orgel beter in
staat zijn de menselijke stem te begeleiden.
De onderdelen van het orgel kregen ook
antropomorfe benamingen:
we kennen tot
op de dag van vandaag orgelpijpen met de
benamingen van voet, mond, oren, baard,
taille - en de orgelpijpen 'zitten: op een 'borst',
Visueel en hoorbaar werd het orgel dus beter
gemaakt. Zo werd een imitatie van vogelgezang
uitgevonden en oak de vox humana op het orgel
aangebracht. De laatste leek nag het meest op
een zingend kind.
Verbazender nag was het dat sommige
gereformeerden het orgel als allegorie van de
kerk zelf gingen bezien. In plaats van de duivelse
handlangers, zoals de vorige genera tie ze bezag,
zagen de gereformeerden van het midden van
de zeventiende eeuw de gedisciplineerde rijen
orgelpijpen symbool staan voor de gelovigen in
de kerkbanken. Gelovigen begonnen het orgel te
zien als een kunstwerk waarin de orgelbouwers
hun van God ontvangen creativiteit hadden
uitgebeeld. Uit deze tijd dateren orgelkasten
met geschilderde
figuren van engelen of
beelden van bijbelse figuren - ondanks het
calvinistische
iconoclasme. Jacobus Revius
schreef: 'Tot psalmen en gebee'n wort 't orgel
recht gebruycket/ 0 Salich welcker keel des
Heeren roem ontluyckett?'
Maar hoewel halverwege de zeventiende
eeuw de publieke gereformeerde opinie ten
gunste van het orgel keerde, bleven er mensen
als weduwe Koopman uit wemeldinge, aan
het begin van deze bijdrage genoemd. Zij had
in 1687 nog overwegende bezwaren tegen het
orgel. Oat de publieke opinie niet in conflict
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met een vorige generatie kwam, had oak te
maken met de theologische rubriek waaronder
orgelmuziek, namelijk die van de adiaphora.
Wanneer iets niet expliciet in de confessie
stand, was het als een middelmatige zaak te
beschouwen: verboden noch goedgekeurd doch
weI in de kerk in gebruik.
Orgelmuziek behoorde tot de adiaphora, zo
stelde de particuliere synode van Zuid-Holland
in 1638. Ze liet het gebruik over aan de beslissing
van de lokale gemeenten. Ia, zij verklaarde
dat diegenen bij wie het orgel in gebruik was,
zelf het beste konden beoordelen of het 'met
stichtinghe' gebruikt werd of niet.> Er was dus
niet langer offici eel bezwaar tegen het geluid
van orgelpijpen in deze classis. Orgelgebruik
werd dus in de loop van de zeventiende eeuw
aanvaard om goede psalmzang mogelijk te
maken. Daarop volgde nog wei een worsteling
over de juiste wijze van orgelgebruik. Zo
was er de kwestie van de postlude, waarover
nogal wat discussie is gevoerd. Zouden niet
aile kerkgangers vergeten wat ze zojuist in de
preek gehoord had den als de postlude ging
spelen?= Over het algemeen werd besloten dat
de postlude gespeeld mocht worden, maar dan
weI met ernstige muziek, bij voorkeur psalmen,
en zeker geen frivole stukjes.>
Conclusie
Het is een misvatting die vooral door nietEuropese wetenschappers
in stand wordt
gehouden, dat na de reformatie de nieuwgeboren
gereformeerde kerk een uniforme, centralistische structuur aannam en dat deze kerk
de activiteiten van lokale gemeenten en
predikanten controleerde. Een uitvloeisel van
deze drogreden is de veronderstelling dat de
gereformeerde kerk van welk land dan oak
een uniforme en gemeenschappelijke liturgie
gebruikte op basis van Calvijns leer. Oat dit
onjuist is, blijkt uit het feit dat het orgel niet
avera I is afgeschaft of tot zwijgen is gebracht.
Onbelangrijke kwesties, die niet fundamenteel
werden geacht voor het zielenheil, werden
aan de lokale bevoegdheidsniveaus
overgelaten. Zoals dus orgelmuziek, naast zaken
als begrafenispraktijken,
doordeweekse kerkdiensten en het gebruik van gezangen.
Het slechtgezongen Geneefse Psalter versterkte de groeiende voorkeur voor het orgel.
Daar komt bij dat de kerkenraden zwak standen
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tegenover de burgerlijke overheden, die de
wettige eigenaren van het orgel dat dus niet
afgeschaft kon worden. Op lokaal niveau is er
veel verschil in doorvoering of juist negatie van
Calvijns auditieve iconoclasme geweest. Aan
het einde van de zeventiende eeuw klonk bijna
overal het orgel.
Niet dat het gereformeerde yolk overal
onmiddellijk het orgel heeft aanvaard en volledig geaccepteerd. Sommigen bleven ervan
overtuigd dat de duivel zelf door de pijpen zijn
ondeugden in de harten van de kerkgangers
blies. Op dezelfde tijd hoorden anderen in de
orgelmuziek het geluid van een engel dat de
kerkgangers tot aanbidding opwekte met het
gezang van hemelse koren.
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Boekennieuws
Ludo Iongen (ed.), Het leven van
de heilige bisschop Sint Ludger.
De Middelnederlandse tekst uitgegeveti, hertaald en ingeleid
door Ludo jongen. Hilversum
[Uitgeverij verloren] 2009 - 96
p. - ISBN 978-90-8704-089-5 € 13,00
Als oudste middeleeuwse vita (levens-beschrijving) van de heilige Liudger (Zuilen bij Utrecht 742
- Billerbeck 809) kennen wij die uit de negende
eeuw van de hand van de latere bisschop van
Munster Altfridus. Liudger was als diaken in Deventer werkzaam, als priester missioneerde hij
later onder de Friezen (onder meer in Dokkum
en in vijf gouwen in het noorden van de huidige provincie Groningen) en onder de Saksen
(vooral in Munsterland en de Achterhoek). Ook
was hij de stichter van de abdij Werden bij Essen en de eerste bisschop van Munster. De voor
ons liggende vita is de eerste die geschreven
is in het Middelnederlands.
Deze is afkomstig
uit het vrouwenklooster van Sint-Aegten in
Amersfoort in of kort na 148 I. Voor een groot
deel is deze gemodelleerd naar het Latijnse vita
tertia, de derde levensbeschrijving, die nog in
diezelfde negende eeuw is vervaardigd.
jongen heeft de Middelnederlandse
tekst
(Brussel, KB., ms. 19408-9, fol. 84r-fol. 90v), uitgegeven en fraai hertaald naar modern Nederlands en voorzien van een uitvoerige inleiding.
Hij gaat in op diverse aspecten, te beginnen
met leven en werk van Ludger. Ik hanteer in
deze alinea deze spellingsvariant vanwege het
handschrift in het hier besproken boek; als het
gaat om de oorspronkelijke aanduiding heeft
de benedictijn Basilius Senger deze uitdrukkelijk en terecht afgewezen ten faveure van
Liudger; Iongen houdt consequent Ludger aan,
ook bij de oudere vitae. Voorts gaat jongen in
op bovengenoemde oudste levensbeschrijving,
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(historische) feiten en (vrome) fictie, het historisch kader van het leven van de heilige bisschop, legendevorming. In de zesde paragraaf
komt de inleider toe aan het Middelnederlandse
Leven van de heilige bisschop Sint Ludger en in
de zevende paragraaf aan het Amersfoortse
Sint-Aegtenconvent.
In deze twee paragrafen
wordt duidelijk dat in de Middelnederlandse
versie, product uit de kring van de Moderne Devotie, het miraculeuze van wonderen ontbreekt
en dat het accent ligt op de deugdzaamheid en
op de moeite die Ludger heeft getroost om de
Blijde Boodschap te prediken. In de laatste twee
paragrafen van de in lei ding volgen een korte
uiteenzetting over de verering van Ludger in
de Lage Landen en zelfs in andere continenten,
waarbij onmiddellijk opvalt dat de verering in
Duitsland in de tekst nagenoeg afwezig is.
De waarde van dit boek is gelegen in de
goede weergave van de Middelnederlandse
tekst (met fascimile-afbeelding)
en hertaling.
Het geeft ook, zij het in geringe mate, een
inkijk in de wereld van de Moderne Devotie.
De cover van het boek, die de titel zander
ondertitel weergeeft, brengt helaas de lezer op
een verkeerd spoor. Wie het leven van Liudger
in zijn eigen context wi! zien moet naar mijn
mening toch maar te rade gaan bij oudere
studies als die van Senger, Bruna, Sierksma en
Angenendt. Bovendien komen bij de genoemde
auteurs aspecten naar voren, die al in de derde
levensbeschrijving
zijn weggelaten, zoals de
reis van Liudger naar het huidige Helgoland.
In de lopende basistekst van het boek noemt
de auteur de vermoedelijke
geboorteplaats
in het geheel niet, maar geeft hij in appendix
2 een aparte beschouwing hierover. Iongen
verkiest daarin mijns inziens terecht Zuilen
als geboorteplaats van Liudger, waar Sierksma
Ruwiel, bij Breukelen, aangeeft. In plaats van
deze rare compositorische
constructie
had
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de auteur wellicht hier en ook elders met
kaderteksten kunnen werken.
Het boek wordt ontsierd door te veel fouten
en onduidelijkheden, met name op geografisch
gebied. De inleider spreekt van foliumnummer
in plaats van folio (blz. 87); Vreden ligt niet
ten oosten, maar ten westen van Munster (bIz.
35, noot 69). Billerbeck, de sterfplaats van
Liudger, ligt niet ten zuidwesten van Munster
(blz, 15; weI goed "ten westen" op bIz. 63, noot
40); het hertogdom Benevento ligt niet ten
zuidwesten van Rome, maar ten zuidoosten
(blz. 59, noot 32). Verder: waarom voor de
lezer op bIz. 35, noot 72 niet vermeld waar
Ludgerkerk ligt (in het water verdwenen dorp
in het Eems-Dollardgebied) of op bladzijde 40
noot 88 dat Stynsgea de Friese naam is voor het
hedendaagse Augustinusga? Op bIz. 35, noot
73 wordt Framsum genoemd en moet de lezer
die weet dat er in de provincie Groningen de
plaatsen Fransum en Farmsum bestaan, maar
raden (het is hier Farmsum).
Het boek is verluchtigd met een aantal
mooie afbeeldingen. WeI had ik graag gezien
dat bij vele afbeeldingen ook het tijdstip van
de herkomst daarvan vermeld lOU zijn. (Guus
Bary).

J. Spitse, Ioannes

Bosch [17941842]. Van boerenzoon te Raalte tot
priester op Schokland.

Nijmegen [Valkhof Pers] 2010 93 p. - ISBN 978-90-5625-317-2€ 13,50
De schrijver van deze levensschets van een Rooms-katholieke
priester was psychotherapeut bij
een RIAGG en was zich gaan interesseren voor
kerkgeschiedenis. De priester Bosch, geboren als
zoon van een boer en herbergier in een buurtschap in de nabijheid van Raalte, leed aan een
vervelende zwakheid: hij kon niet met geld omgaan. Dat de keuze van de therapeut Spitse op
Bosch viel is niet verwonderlijk. Hij wilde namelijk de krachten achterhalen die tot gedragsverbetering van een ontspoord man hebben geleid
in een tijd waarin geestelijke gezondheidszorg
nog een onbekend fenomeen was. Spitse schetst
uitvoerig de kerkelijke en politi eke situatie. Toen
aan het eind van de achttiende eeuw de Fransen
de vrijheid van godsdienst in de Noordelijke Ned-
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erlanden initieerden werd met de stichting van de
seminaries in Warmond en 's-Heerenberg in 1799
voor het eerst sinds eeuwen de priesteropleiding
opnieuw mogelijk. De bisschoppelijke hierarchie
werd echter niet hersteld. 'De Hollandse missie'
werd ingedeeld in zes aartspriesterschappen en
twee vicariaten.
Over de jeugdjaren van Bosch is weinig bekend. Hij bezocht waarschijnlijk het gymnasium
Georganium van de franciscanen in het Duitse
Vreden. Bosch wilde priester worden. Over zijn
motivatie ervoor kan Spitse helaas geen uitspraken doen. Bosch ontving zijn priesteropleiding in
het in 1 799 geopende seminarie in het Gelderse
's-Heerenberg. Tussentijds moest Bosch zijn
opleiding vier jaar onderbreken wegens 'ziekte',
De auteur kan aileen maar gissen naar de aard
ervan: 'lichamelijk ofpsychisch'? Verder bestaan
er onduidelijkheden over de afdracht van het
studiegeld. Heeft Bosch het zelf gehouden? Ook
heeft Bosch een aantal keren geld van het seminarie geleend. In 1820 ontving Bosch in Munster
zijn priesterwijding. Het verwijt van verduistering blijft echter aan hem kleven. 'Na zijn wijding
verI oren we hem uit het oog', schrijft Spitse.
Bosch wordt in ieder geval in 1833 door zijn
superieuren geplaatst in het kruisherenklooster
St. Agatha, bij Cuijk. 'Hoe kwam hij binnen? Verwaarloosd? Depressief? Gebukt onder schuldgevoel? Was hij met het gerecht in aanraking geweest? Of ging het hem betrekkelijk goed en was
het verblijf bedoeld als een soort achterstallige
disciplinaire maatregel? vraagt Spitse zich af. Zal
het verblijf in het klooster en het leven volgens
de regel van Augustinus hem op het goed pad
hebben gebracht? De auteur probeert al deze
vragen ondanks de schaarse bronnen die hem
ter beschikking staan naar eer en geweten te
beantwoorden.
In 1835 stuurde Bosch vanuit Vilstern (een
katholieke enclave in de gemeente Ommen),
waar hij kapelaan was geworden, een verzoek
aan de aartspriester van Salland en Drenthe.
De inmiddels 42-jarige kapelaan wilde positie
verbetering en vroeg om de overleden pastoor
van Vilsteren op te mogen volgen. Dit gebeurde
echter niet. Blijkbaar veroorzaakte Bosch nog
steeds problemen. De aartspriester Henricus van
Kessel benoemde hem in 1838 als dcscivitor (d.i.
een priester die een vacante parochie beheerd
tot een nieuwe pastoor wordt benoemd) op een
absolute buitenpost: het eiland Schokland. Bij
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blijvend goed gedrag zou Bosch er ook pastoor
kunnen worden.
Het steeds meer door de krachten der natuur
atkalvende
eiland Schokland
was een waar
armenhuis. Landbouw en veeteelt waren er niet
meer mogelijk, de bewoners waren uitsluitend
afhankelijk van de visvangst of werkloos. Aile
noodzakelijkheden
voor het bestaan moesten van
het vaste land komen. Dit was de situatie zowel in
het hervormde zuiden en midden van Schokland,
als ook in het noordelijke, katholieke gedeelte

van het eiland (Emmeloord), bij de aankomst van
Bosch. De beschikbaarheid van bronnen is vanaf
nu vee I gunstiger, waardoor Spitse in staat is een
veel scherper, minder fragmentarisch, beeld van
Bosch als herder op Schokland te schetsen dan
van de vroegere stadia van diens leven. Een van
Boschs eerste handelingen op het eiland was
de oprichting van de 'Broederschap van den
Zaligen Dood', Serieuze leden ervan konden
kwijtschelding ervaren van die tijdelijke straffen
die de gestorvene nog zou moeten ondergaan?
De lezer vraagt zich ongetwijfeld af of Bosch hier
toch ook en niet vooral aan zichzelf dacht.
In een brief aan de aartspriester beschreef
Bosch de hoge nood, waarin niet aileen de parochie, maar de gehele bevolking van Schokland
verkeerde: 'Ach Heerooml1! Hoe nu we hebben
geen aardappelen, geen brood, geen turf, geen
geld. Wij moe ten nu allen vergaan.' Nu kwam er
een andere kant van Bosch aan de oppervlakte.
Samen met de hervormde dominee, de schoolmeester en de burgemeester bewerkte hij suecesvol de kerkelijke en wereldlijke autoriteiten
voor het verstrekken van geldelijke middelen ter
lediging van de nood. Van zijn zwakheid, geld te
vragen voor zichzelf, maakte hij nu zijn sterkte:
geld vragen voor zijn Schokkers! Daarnaast zette
hij zich in voor de vestiging van een katoenweverij op Schokland. In een brief aan de gouverneur van Overijssel van september 1840 wees
hij met klem op de vele kinderen tussen twaalf
en zestien jaar oud, die nog zonder werk zaten.
Bosch vroeg om uitbreiding van de weverij ter
vermindering van de armoede in het naderende
winterseizoen. Over de verschrikkelijke situatie
van de Schokkers geeft in woord en beeld het
boek Schokland verlaten. Een reconstructie van de
ontvolking in 1859 een indrukwekkend beschrijving. In dit boek wordt ook melding gemaakt van
een brief van Bosch aan de koning. waarin hij,
met succes, om financiele steun voor zijn paro-
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chianen vroeg.
Als gevolg van zijn slechte gezondheid
kwam het einde van zijn pastorale arbeid
sneller dan verwacht. Hij leed aan een 'soort
pleuris' en overleed op 14 mei 1842. Hij werd in
een witte kazuifel (de kleur van de onschuld!)
te midden van zijn Schokkers op het kerkhof
van Emmeloord begraven. De enige tastbare
herinnering van joannes Bosch bevindt zich op
de zandstenen doopvond van zijn kerk: in 1826
liet hij zijn naam in de rand ervan uitbeitelen. Het
doopvond bevindt zich nu in de rooms-katholieke
kerk van Ommen.
Spitse schetst vragenderwijs en overwegend
fragmentarisch maar goed historisch gedocumenteerd het leven van een eenvoudige priester met
een zwakheid in het omgaan met geld. Bronnen
die hem ter beschikking staan geven het beeld
van de toch vooral op wantrouwen gebaseerde
omgang van de kerkelijke autoriteiten met deze
man. Op zich aileen gesteld op Schokland weet
Spitse een dienaar Gods te beschrijven die in de
omgang met zijn medemens en in het opkomen
voor 'zijn' Schokkers boven zichzelf uitgroeit.
(Gunter Brandorff).

Thorn Mertens, Patricia Stoop,
Christoph Burger (red.), De Middelnederlandse preek. Hilversum
[Uitgeverij Verioren] 2009 - 219 p.
- ISBN 978-90-8704-058-1€ 19,00

De bundel opent met een
weliswaar technisch, maar heel
leesbaar geschreven overzichtsartikel van de Antwerpse professor Thom Mertens.
In dit artikel wordt eerst terminologisch helderheid geschapen door een onderscheid te maken
tussen preek, ptedicatie en prediking. De term
preek wordt gehanteerd als het literaire genre of
het tekstgenre wordt bedoeld; de term predicatie
wordt gebruikt voor de preek als liturgische handeling en prediking is de algemene term voor de
verkondiging van het woord van God.
Ook de term Middelnederlands roept nogal
eens vragen op, het is de taal van de Middeleeuwen, maar wanneer gaat het Middelnederlands
over in het Nieuwnederlands en waar liggen
geografisch de grenzen van het betreffende taalgebied? Mertens kiest 1550 globaal als chronologische afbakening en de Noordelijke en Zuidelijke
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Nederlanden
als geografisch Middelnederlands
taalgebied.
Vervolgens komen uitvoerig de vorm en de
functie van de preek aan de orde. In de preek zijn

drie hoofddelen te onderscheiden: de in leiding,
het corpus en het besluit. In de inleiding wordt
de Bijbelperikoop of het thema aangeduid; het
corpus valt uiteen in een divisio en een dilatatio,
wat respectievelijk betekent dat het them a van de
preek in stukjes wordt verdeeld en ondersteund
wordt door ter zake doende redeneringen,
gezaghebbende citaten en voorbeelden. De preek
eindigt dan vaak met een vermaning of met een
wensformule.
De predicatieis een mondelinge performance,
het daadwerkelijk optreden van de predikant
in de kerk op de kansel. De preek daarentegen
is een schriftelijk document dat ten grondslag
kan liggen aan de predicatie (predicatietekst).
maar ook de schriftelijke neerslag kan zijn die
achteraf door de predikant of een of meer van
zijn toehoorders is geproduceerd, waardoor de
predicatie tot leespreek werd. Leespreken werden
dikwijls ook gebruikt als model, als voorbeeld en
soms werden ze zelfs klakkeloos overgenomen.
Zo is bekend dat Geert Grote voor de verzamelde
Vtrechtse geestelijkheid letterlijk een sermoen
van Bernardus van Clairvaux heeft gepreekt. Ook
zijn er leespreken die geen direct verband met de
predicatie hebben. Zij zijn uitsluitend geschreven
om gelezen te worden.
Ais toehoorders predicaties uitschreven
hield dat het gevaar in van onvolledigheid of
verkeerde interpretatie. Sommige kloosterzusters
probeerden op wastafeltjes aantekeningen te
maken tijdens het beluisteren van een predikant,
maar het is zeer de vraag of die wastafeltjes
voldoende ruimte boden om alles te noteren. nog
afgezien van de vraag of de zusters wei in staat
waren het tempo bij te houden. Dit leidde dikwijls
eerder tot constructie dan tot reconstructie van
de predicatie, waarbij overigens meestal wei
getracht werd de oorspronkelijke beelden te
behouden.
De meeste preken zijn in verzamelingen
overgeleverd, waarbij het bindend element van
zo'n verzameling kan varieren. het kerkelijk jaar,
het beoogde publiek, etc. Mertens constateert dat
veel preken in zo'n leesprekenverzameling dikwijls niet meer de genre-kenmerken vertoonden,
zoals die hierboven zijn weergegeven, maar
omdat zij door de Middeleeuwse auteurs dikwijls
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als setmoen zijn aangeduid, schaart hij ze toch
onder de term 'preek'.
Het begin van de geschiedenis van de
Middelnederlandse preek ligt tegen het einde
van de dertiende eeuw met de zogenaamde
Limburgse Sermoenen, een prekenverzameling
bedoeld voor een publiek van mannelijke
kloosterlingen. Uit het begin van de veertiende
eeuw dateert het eerste fragment van de
zogenaamde
'Berlijnse verzameling'
van
epistel- en evangeliepreken. Dikwijls waren de
verzamelpreken conventspreken, dat wil zeggen
dat zij verzameld werden in kloosters en dienden
als huisliteratuur. De zelfstandig overgeleverde
preken blijven een sporadisch fenomeen
Na deze lange theoretische uiteenzetting
gaat Mertens over tot de behandeling van een
aantal voorbeelden van de verschillende soorten
preken en dat is, wat mij betreft, verreweg het
leukste deel van dit artikel. Wat is het heerlijk
om Middelnederlands te lezen en te ervaren met
welke teksten de Middeleeuwer religieus werd
gevormd en gesticht. Tot slot een citaat uit een
van de preken uit Een nuttelijc boec den kerstenen
mensch en (Een nuttig boek voor de christen); het is
de slotvermaning van een preek over Lucas 21:
25-33.
Laet ons dan die sonden begheven ende mit
biechtenende mit vasten ende mit aelmoessen ende
mit ghebede ojlegghen ende beteren ons ende ons
also oefenen in doeghden ende in goeden werken
dat wi waert moeten werdenmitten goeden salighen
menschen te comene int ewigheleven. Amen.

Christoph Burger gaat vervolgens in de
tweede bijdrage van de bundel in op een
preek van Nicolaas van Straatsburg: de preek
over 'de gulden berg' (ca 1325). Het is een
voorbeeld van een zelfstandige preek die Gods
genade beklemtoont. Maar het is tevens een
theologisch tractaat en als zodanig niet helemaal
vergelijkbaar met de gewone volkspreken. Na
een uiteenzetting over de genadeleer en een
overzichtje betreffende de overleveringsgeschi
eden is van deze preek, beschrijft Burger wie de
'leesmeestervan Straesborch' was. Deze Nicolaas
was dominicaan en lector in de theologie en
leefde in hetzelfde klooster als meester Eckhart
die in die tijd verdacht werd van ketterij en te
maken had met de inquisiteurs. Omdat Nicolaas
het voor zijn collega opnam, werd ook hij bij het
conflict betrokken. Door tussenkomst van de
paus via een brief in 1331 is Nicolaas uiteindelijk,
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naar alle waarschijnlijkheid,
gerehabiliteerd.
Van depreekzijn twee versies bekend: een lereversie en een sermoen-versie,
wat in de hierboven
beschreven termen van Mertens overeenkomt
met een leespreek en een predikatietekst.
Beide
teksten bevatten het exempel van de berg van
goud. Mensen met schuld mogen zoveel van de
gouden berg van de koning nemen als ze nodig
hebben om hun schuld te betalen en verder te
kunnen leven. vervolgens is er de uitleg van
dit voorbeeldverhaal:
de gouden berg is de
verdienste van jezus Christus, de genadebron. En
deze uitleg wordt gekoppeld aan het evangelie
van Lucas, dus de autoriteit van de Bijbel zelf via
de passage van de twee misdadigers die tegelijk
met Christus gekruisigd werden. In beide versies
voigt dan een uiteenzetting van de betekenis van
het exempel en de Bijbelpassage.
De zondaar
moet inzien dat hij geheel is aangewezen op de
schat van jezus' verdiensten: op de goddelijke

genade. De zondaar dient zich tijdig te bekeren,
zijn zonden te belijden en zich te oefenen in
de navolging van jezus Christus. Leuk detail is
dat Burger een nuanceverschil aangeeft in het
denken van Eckhart en Van Straatsburg, waarbij
deze laatste de ziel niet als een druppel ziet,
maar als een steen. De druppel wordt een met
de oceaan. de steen blijft ook in de oceaan een
steen. Nicolaas van Straatsburg neemt de grens
tussen God en de mens in acht.
In dezelfde codex is ook een commentaar
op deze preek van Nicolaas door de theoloog
meester Jan van Schoon hoven opgenomen met
als centrale vraag of de genadeleer die uit het
exempel spreekt wei theologisch aanvaardbaar
is. Komt de zondaar er niet te gemakkelijk
vanaf? De vraag stellen betekent dus ook
dat er kennelijk destijds aan de theologische
waarheid van de preek werd getwijfeld en dat
is niet vreemd als we beseffen dat in 1524 en
1525 een sterke polemiek gevoerd werd over
de genadeleer tussen Luther en Erasmus, met
als centraal twistpunt de rol van de menselijke
wi!. Jan van Schoonhoven concludeert dat
christenen hun hoop en vertrouwen niet op hun
eigen verdiensten moeten stellen, maar op de
verdiensten van Iezus Christus, dat de neiging tot
zondigen in een christen blijft, dat een christen
als de dood nadert zijn ziel in de handen van
zijn hemelse Vader zal bevelen en dat men alle
zonden volledig en van harte moet berouwen.
In de bijlage bij dit interessante voorbeeld
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van een zelfstandige preek, waarvan de
thematiek onmiskenbaar samenhangt met een
contemporain theologisch dispuut wordt door
Burger een synopsis gegeven van de beide
overgeleverde versies in het Middelnederlands.
Het is een boeiend artikel met name ook omdat
we kunnen lezen hoe men in die tijd dacht over
een theologisch probleem betreffende Gods
genade en de menselijke wil, een probleem dat
ook he den ten dage nog niet is opgelost.
vervolgens een artikel van Maria SherwoodSmith over Een nuttelijc boec den kerstenen
menschen van Willem de Biechtvader. Willem
was de biechtvader van hertog Albrecht van
Beieren: we spreken over het laatste decennium
van de veertiende eeuw. Het boek bevat een
verzameling
van drieenzestig
geestelijke
lezingen bedoeld voor elke zondag van het
kerkelijk jaar. De oudst bekende versie van deze
verzameling bevat bovendien nog vertalingen
van het Ave Maria, het Pater Noster en het Credo
en commentaar op de zeven gaven van de H.
Geest, de zeven doodzonden, de sacramenten
en de genadewerken. Daardoor is dit boek eerder
een theologisch leerboek dan een verzameling
van leespreken. De fictie van de orale preek
is, vol gens Sherwood-Smith, hier opzettelijk
gekozen 'om christelijk basisonderwijs te
presenteren aan een lezend lekenpubliek'. Verder
blijkt dat een aantal 'preken' ontleend is aan een
collectie modelpreken van de dertiende-eeuwse
dorninicaan jacobus de Voragine (1228-1298).
De auteur gaat vervolgens uitvoerig in op de
structuurvan de bundel en de preken tdispositio en
divisiov, maar veel boeiender is haar beschrijving
te lezen van, met name, de more le waarde van
het boek, die ik hier kort typeer als wat is zonde,
hoe vermijd je de zonde en vooral ook. als het
dan toch eens misgegaan is, hoe zuiverend
werken berouw, biecht en boetedoening. Met
name de zonden die betrekking hebben op de
hebzucht (woeker) en de kuisheid (hoererij en
overspel) worden benadrukt en dat zou ook
weI eens te maken kunnen hebben met zijn
verbondenheid met het hof. "Zijn grootste to om
wordt gereserveerd voor zonden 'tegen de natuur'
die hij opsomt: masturbatie, mannelijke en
vrouwelijke homoseksualiteit en bestialiteit." De
auteur kiest een treffend citaat dienaangaande:

Et is natuerlike een man behoerlike bi een wijJ te
wesen ende een wiifbin enen man te wesen. Mar e:
is onnatuerliken alse een man ojte een wijJaen hem
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selven, cfteeen man

an enen man, ofte een wijf an
een wjjf ofte een man aen beesten hare ghenoechte
soeken.
De toenmalige prelaten ontkomen ook niet
aan de toorn van Willem de Biechtvader: ze zijn
vaak te trots. Maar ook leken van hoge komaf
lijden nogal eens aan deze kwaal: ze ontlenen
aan hun afkomst een hoogmoedig gevoel: Want

somtnige menschen verheJJen hem (beroemen
zidi op J edelhei; haerre coemste ende versmaden

hare geestelik« broedere am dat si beter sijn van
coemsten dan si.
Er wordt nog een verzameling van biechtvaderpreken behandeld: die van biechtvader Jan
Storm (t1488). Patricia Stoop probeert wat helderheid te scheppen over de vraag in hoeverre
de schriftelijke weergave van Middelnederlandse
preken het resultaat is van directe uitschrijving
van wat men hoorde, dan wei van creatief gebruik van het eigen geheugen. wetenschappelijk
onderzoek van Hans-lochen Schiewer en Thom
Mertens op basis van hetzelfde materiaal leidde
tot verschillende conclusies. Schiewer achtte het
onmogelijk dat nonnen in staat zouden zijn geweest om preken te notuleren en te redigeren
op een zodanige wijze dat zij qua structuur en
formulering konden wedijveren met de schriftelijke weergave van de preek van de predikant
zelf. Mertens geeft argumenten van het tegendeel. Stoop probeert aan de hand van een selectie
van preken over Maria Magdalena van Jan Storm
wat helderheid te brengen. Ze bestudeert de eigen weergave van Jan Storm en de wijze waarop
met name met Bijbelverwijzingen is omgegaan
door de zusters die die preken hebben vastgelegd (lanne Colijns op basis van schriftelijke
aantekeningen en Maria van Pee op basis van
geheugen). Wat blijkt is dat er opmerkelijke verschillen zijn tussen enerzijds de preken die Jan
Storm eigenhandig en [anne Colijns op basis van
schriftelijk materiaal schreef en anderzijds de
preken waarvan Maria van Pee beweerde dat zij
ze uit haar geheugen heeft genoteerd. De verschill en liggen op het gebied van de structuur,
maar ook op het gebied van het karakter van
de preken: de uit het geheugen opgeschreven
preken waren weliswaar gestructureerder, maar
bevatten inhoudelijk ook elementen die niet in
de oorspronkelijke preek, maar wei in het kennisarsenaal van de schrijfster aanwezig waren.
Stoop bewijst dat men inderdaad vanuit het geheugen preken kon uitschrijven, maar aan het
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slot van haar artikel geeft zij heel terecht aan dat
nader onderzoek noodzakelijk is, omdat haar
conclusie gebaseerd is op heel beperkt onderzoeksmateriaal.
Deze interessante bundel wordt besloten
met nog een artikel van Thom Mertens. Het artikel begint met de constatering dat predicatie en
preek herkenbaar zijn als zodanig doordat ze de
vormkenmerken bezitten die beschreven zijn in
de artes praedicandi, maar bepaalde vormkenmerken vindt men nooit in Middelnederlandse
preken, zoals het kruisteken aan het begin van
de preek en het openingsgebed. Mertens behandelt vervolgens een preek die deze kenmerken
wei heeft, en bovendien nog een aantal andere
elernenten, zoals een gecombineerde schuld- en
geloofsbelijdenis, zodat het een voorbeeld lijkt
van predicatieJjturgje. De preek lijkt uitgebreid
te worden tot een mini-gebedsdienst. In de liturgiewetenschappelijke literatuur is deze predicatiedienst bekend, maar onderzoek is er nog
nauwelijks naar gedaan. Het is een interessant
onderwerp, omdat gebedsdiensten, met name
tegenwoordig ook in de katholieke kerk, steeds
vaker worden gehouden, omdat de terugloop
van het aantal priesters frequente Eucharistievieringen onmogelijk heeft gemaakt. Dergelijke gebedsdiensten bestonden dus kennelijk al
in de Middeleeuwen. De predicatieliturgie was
soms een zelfstandig onderdeel van de mis en
verschilde van de rest van de vie ring omdat het
Latijn was vervangen door de volkstaal. Mertens
ontdekt dat de predicatieliturgie zich ontwikkelde, steeds meer elementen opnam, maar
nooit een definitieve, vastgelegde vorm kreeg. Hij
analyseert vervolgens echter wei een uniek Middeleeuws tractaat (Een forme ende maniere van
preken) dat eigenlijk een formulier geeft voor de
predicatieliturgie en een exemplarisch karakter
heeft.
Deze bundel, De Miaaetnedertands« preek;
is een boeiende reeks studies over de vorm en
inhoud van de preek in de Middeleeuwen. De
auteurs dringen diep door in de structuur van
preken en preekverzamelingen en larderen hun
onderzoek met mooie Middelnederlandse voorbeelden. Aangezien de preek in de eigentijdse
kerkdiensten nog steeds de drager is van de
verkondiging - ook steeds meer in de katholieke
kerken - is deze bundel thematisch actueel. De
kerkhistorische en literair-historische
waarde
van de artikelen is evident en voor wie het
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Middelnederlands
een beetje machtig is, is het
leesplezier groot. (Hans Wilbrink).

Dr. Frank van der Pol, Mosterdzaad in
ballingschap. Over christelijkeidentiteit
en gelocfsreptessi«in de Nedetlanden.
Het Cleyn Mostettzaet (1590); auteur,
faceuen, tekstuitgave. Kampen [Uit-

geverij Kok] 2007 - ISBN 978-90-4351468-2 - 263 p. - € 36,50
Soms tref je in het rijke arsenaal van
historisch onderzoek uitgaven aan die
uitblinken omdat zij op indrukwekkende wijze
kerkhistorisch en literair-historisch onderzoek
met elkaar verbinden. Het boek van dr. Frank van
der Pol is daar een mooi voorbeeld van.
In het boek staat de preek Het Cleyn mosiertzaet van Ysbrandus Balkius (ca 1530-caI600)
centraal, een unieke schriftelijke weergave van
een afscheidspreek die bij zorgvuldige lezing niet
aileen een stich tend karakter heeft, maar zeker
ook inzicht verschaft in de uiterst turbulente situatie waarin de christelijke kerk van de zestiende
eeuw zich beyond.
In het eerste dee I van het boek tekent de auteur een helder profiel van Ysbrandus Balkius,
die, zijn naam zegt het al, geboren werd in het
Friese Balk. Yoor zijn predikantschap was hij
priester; rond 1556 is hij in reformatorische zin
gaan preken. Deze theoloog was een geleerde:
een licentiaat in de rechten en een doctorstitel,
waarschijnlijk in het canonieke recht. Ysbrandus'
leven wordt volledig bepaald door de godsdiensttwisten van zijn tijd. Hij nam altijd op moedige
en niet mis te verstane wijze standpunten in, wat
de oorzaak was van zijn voortdurend zwervend
bestaan.
Ysbrandus vluchtte vanuit Friesland naar
Noord-Duitsland, alwaar hij, als gereformeerde
predikant, in conflict kwam met de luthersen.
Toen de vrije evangelieprediking in het noorden
mogelijk werd, keerde hij voor korte tijd in Friesland, in Leeuwarden, terug (1565). Yervolgens
komen we hem in hetzelfde jaar tegen in Antwerpen, de toentertijd grootste stad van de Nederlanden. Ook daar kwam hij in aanvaring met de
lutheranen die sterk werden ondersteund door
de toen nog lutherse Willem van Oranje. Strijdpunt was vooral de avondmaalsleer. De politieke
en godsdienstige ontwikkeling raakte in 1567,
een jaar na de Beeldenstorm die ook Antwerpen
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zwaar had getroffen, in een stroomversnelling.
Cruciaal was de slag bij Oosterweel waarbij lutheranen en katholieken strijd leverden met de
gereformeerden. Het gevolg was een uitermate
gecompliceerde godsdienstige situatie in Antwerpen, waarbij de onverzettelijke hertog van Alva
het uiteindelijk van Willem van Oranje, maar ook
van de gereformeerden won, wat tevens leidde
tot de verbanning van Ysbrandus Balkius. Hij
hield op 9 april 1567, voor de eerste keer, zijn afscheidspreek over het mosterdzaadje.
We moe ten ons goed realiseren dat er
sprake was van een gruwelijk schrikbewind
(de Bloedraad van Alva) met als dieptepunt de
onthoofding van de edelen Egmond en Hoorne
en een van de burgemeesters van Antwerpen.
velen vluchtten vanuit Antwerpen naar het
buitenland, naar Duitsland en Engeland. Zo ook
verging het Ysbrand, die eerst naar het Duitse
Embden en vandaar naar het Engelse Norwich,
Maidstone en Sandwich de wijk nam, alwaar hij
vluchtelingengemeenten oprichtte.
Elfjaarlater, in 1578, werd Balkiusnamensde
buitenlandse vluchtelingenkerken afgevaardigd
naar de synode van Dordrecht; kort daarna
keerde hij terug naar zijn vroegere standplaats
Antwerpen, waar inmiddels een religievrede
van kracht was geworden. Een aantal jaren
was Balkius daar actief, als predikant, maar
ook als assessor bij synodes en overleggen over
de religievrede. In 1585 echter wist landvoogd
parma, bij de val van Antwerpen, de Scheldestad
definitief onder het katholieke bewind van
Filips II te brengen, wat opnieuw leidde tot een
vlucht van de gereformeerden uit de stad. Onder
hen was wederom Ysbrandus Balkius en vlak
voor zijn vertrek hield hij voor de tweede keer
zijn afscheidspreek over het mosterdzaadje.
Antwerpen was geheel in de ban van de
contrareformatie, het protestante volksdeel
keer deels terug naar het katholicisme en de
protestanten die dat niet deden hadden het heel
moeilijk; zij konden aileen nog in het geheim
bijeenkomen. Balkius besloot in 1590 zijn preek op
schrift te stellen en uit te geven ter ondersteuning
van zijn onderdrukte geloofsgenoten.
Deze afscheidspreek markeert dus eigenlijk
twee belangrijke momenten in de gereformeerde
kerkgeschiedenis en is als zodanig ook een
belangrijk kerkhistorisch document. Balkius
ging zelf via Middelburg naar Leiden en even
later ook weer naar Leeuwarden. Na een kort
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verblijf in Amsterdam ging hij naar Londen en
vervolgens naar de vluchtelingenkerk in Dantzig.
Daar kwam hij wederom in conflict met de
lutheranen. Over het verdere verloop van het
rusteloze leven van Balkius zijn de bronnen
schaars. We weten dat hij korte tijd in Deventer
een dienst heeft waargenomen en dat hij tot
1598 in Naarden he eft gestaan en in 1600 werd
hij in Stavoren en Leiden gesignaleerd ... daarna
houden de bronnen op. Van der Pol concludeert
na deze uitvoerige levensbeschrijving terecht dat
we te maken hebben met een invloedrijke, uiterst
actieve, zwervende theoloog met veel contacten
binnen het internationale protestantisme.
vervolgens behandelt de auteur de edities,
de structuur, de taal en de stijl van Het Cleyn
Mostertzaet om daarna uitvoerig in te gaan op de
inhoud ervan via een boeiende bespreking van
de hoofdlijnen van Balkius' uitleg van Marcus
4, 30-32. Het zaad staat voor het Godsrijk als
de prediking van het evangelie in de wereld en
in het hart van de gelovigen. Ook de kleinheid,
de groei, de takken, de nesten, de vogels en
het vliegen worden allegorisch geduid, waarbij
hij de notie 'nesten' met name aangrijpt om de
vervolging binnen de christengemeenschappen
te becommentarieren.
De afscheidspreek van Balkius is een groot
pastoraal gesprek; zij vertoont aile kenmerken
van de klassieke troostliteratuur uit de ats retotica,
zoals de retorische vraag, de prolepsis (het zelf
opwerpen van mogelijke tegenargumenten) en de
emotionele exclamatie (de krachtige uitroeping.
0, God, 0, Here, 0, broeders en zusters!). De
preek is ook een apologie van het evangelische
geloof waarin tal van leerverschillen worden
benoemd en de kritiek richt zich dan vooral op
de leer en de praktijken van de zogenaamde
antichrist
Rome.
De
evangelische
leer
karakteriseert Balkius als de leer van boete en
bekering. Uit de preek kan ook een groot aantal
elementen van het idea le predikantenprofiel
worden afgeleid, waarbij een sterk accent wordt
gelegd op de praktische pastorale theologie die
geheel is gericht op de gemeente, waarbij dus
de leraarsfunctie van de predikant voorop staat.
Van der Pol behandelt het bekeringsconcept van
Balkius heel uitgebreid en hij noemt dit concept
de positieve, opbouwende kracht van de preek.
De bekering als de intrede in een nieuw leven, als
een radicale verandering van denken en geloven.
De (afscheidsjpreek van Balkius biedt een nieuw
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ethisch en sociaal perspectief aan de vervolgde
evangelische geloofsgenoten in de zo turbulente
zestiende eeuw.
De preek is eigenlijk een academisch traktaat, een beschouwing en een beschrijving van
een aantal identiteitsdeterminanten
bedoeld
voor toehoorders en lezers 'die zich bevinden in
een situatie van confessionele overgang in een
instabiele maatschappelijke en politieke constellatie', En dat maakt dit boek zo lezenswaardig en
actueel: het is eigenlijk veel meer dan een woord
van afscheid. Wie de preek leest, krijgt een gedegen indruk van de opvattingen van een erudiete, bevlogen, temperamentvolle theoloog die
zich probeert staande te houden in een woelige
werkelijkheid.
In het tweede dee I van de studie verzorgt
Van der Pol een hernieuwde tekstuitgave die heel
leesbaar is. Die leesbaarheid wordt bevorderd
door een reeks van woordbetekenissen en
explicaties in de voetnoten. ZO kan de lezer dus
genieten van Het Cleyn mostertzaet, een tekst uit
1590, in de oorspronkelijke taal. voor wie via een
originele tekst kennis wi! nemen van de strijd
om en de zoektocht naar de identiteit van het
christelijk geloof in de periode van de Reformatie
is dit boek beslist een aanrader, waarbij zeker
ook moet worden opgemerkt dat het diepgaande
en gedegen onderzoek van Frank van der Pol het
inzicht in het werk van Balkius en de tijd waarin
hij leefde, zeer bevordert. (Hans Wi!brink).

jaap van Moolenbroek, Hans Mol,
Jakob Loer (red.), De abtenkroniek
De abtenkroniek
'Van AdN4rri

-_.-' .•..

van Aduard. Studies, editic en vertaling. Hi!versum en Leeuwarden

[Uitgeverij Veri oren en Fryske
Akademy] 2010 - ISBN 978-908704-116-8-373 p. -€ 32,00
Centraal staat in dit boek de in
het Latijn geschreven en uit de
late 15e en 16e eeuw daterende abtenkroniek van
het Sint-Bernardusklooster te Aduard. De grote
betekenis van het op zich vrij korte geschrift als
historisch document va It af te meten aan het
feit dat er een heel boekwerk aan is gewijd. De
abtenkroniek werd voor het eerst in 1719 gedrukt. Een vertaalde versie verscheen in 1724.
In 1850 volgde een tweede en in 1902 een derde
editie van de Latijnse tekst. De basis werd door
verschillende handschriften gelegd, waarvan de
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twee oudsten nog in het klooster zelf aanwezig
waren. Het boek bevat een uitvoerige toelichting
op de verschillende handschriften en drukken.
Naast een nieuwe editie en vertaling van de kroniek vindt de lezer in de door negen auteurs en
samenstellers (overwegend historici) gedragen
publica tie een aantal gedegen thematische studies over de context van klooster en kroniek.
Het cistercienzerklooster in het Groningse
Aduard was een van de meest belangrijke
kloosters in de noordelijke Nederlanden. Het
werd in I 192 gesticht vanuit de Friese abdij
Klaarkamp, die zelf in 1163 werd gesticht. De
aanwezigheid van deze kloosters had grote
invloed op het geestelijke, maatschappelijke en
economische leven in Friesland en Groningen.
De grote betekenis als geestelijk centrum blijkt al
kort na de stichting: er werd recht gedoceerd aan
jongeren, die hun vooropleiding in Roodeschool
hadden gehad. De cistercienzers volgden de regel
van Benedictus op basis van de vernieuwingen die
door Bernardus van Clairvaux (1090-1153) vanuit
het Bourgondische 'reformklooster' Citeaux werd
gemitieerd: armoede, (lichamelijke) arbeid en
teruggetrokkenheid.
Het openingsartikel schetst op gedegen wijze
de ontstaansgeschiedenis van het document van
'abtencatalogus' naar een 'abtenkroniek' vanaf
de 16e eeuw. De pas na 1485 op schrift gestelde
kroniek verkrijgt in de loop der jaren steeds meer
het karakter van 'vitae' van de verschillende
abten. De stand van geleerdheid en ambitie van
de acht verschillende, meestal anonieme monnikauteurs, en de invloed op hen van de traditionele ctstercienzer scholing of het humanistische
gedachtegoed is duidelijk in de tekst terug te vinden. In een volgende bijdrage wordt de abdij van
Aduard in het breder kader van de cistercienzerorde geplaatst. Vooral de relaties en verbanden
met andere kloosters in Friesland, de Om melanden en het (Duitse) Oostfriesland bieden een
boeiend beeld van de vruchten die de abten van
de hervormingen in de 15e eeuw wisten te plukken. In een van de artikelen komt het verrassende
gebruik van 'eigen' wonderdadige heiligen na
voren, waardoor een zekere autarkie van Aduard als godsdienstig centrum duidelijk wordt. In
plaats van de heiligen van de wereldkerk stonden
een tweetal abten, namelijk de monnik Richardus
en bisschop Emanuel van Cremona in het licht
van de verering, Een bijdrage over de erchitectuur
van Aduard stoelt onder meer op de bouwge-
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gevens van de abdij uit de kroniek, de beschikbare archeologische gegevens en het idea Ie plan
voor de aanleg van een cistercienzerklooster,
Een precieze bouwbeschrijving van het klooster
biedt de kroniek niet. Het complex wordt eerder
beschreven als een 'gewijd decor, waartegen de
handelingen van de abten vorm en kleur krijgen.'
Alhoewel de cistercienzers bekend stonden als
ontginners, schenken de auteurs van de kroniek
er vanwege de grote afstand in tijd geen aandacht aan. Een desbetreffende bijdrage laat op
basis van een goed gedocumenteerde reconstructie van de situatie tot 1350 zien dat de abdij
wei degelijk een betekenisvolle bijdrage leverde
aan het scheppen van cultuurland en een goede
waterhuishouding. Door de rijkdom en de grote
hoeveelheid aaneengesloten
landbouwgrond
van Aduard beschikte de abdij ook over politieke
en maatschappelijke invloed van betekenis. Dit
komt dan wei in de kroniek slechts zijdelings aan
de orde. Echter een van de auteurs van het boek
analyseert in zijn artikel het middeleeuwse regionale politi eke krachtenveld. Aduard beschikte
bijvoorbeeld over de jurisdictie van zes kerspelen
en de abten fungeerden als vredesstichters in de
peri ode van de Friese vrijheid. De abtenkroniek
van Aduard begint met Wibrandus (1193-1205),
'een nederig en vroom herder van dit klooster'
en eindigt met Wilhelmus Emmen (1594-1595).
De volledigheid van de lijst is onzeker, alhoewel
Van Moolenbroek in zijn 'Beredeneerde lijst van
abten van Aduard 1193- I 595' uitgaat van een
definitief getal van zesendertig abten.
Het boek vormt een van de voornaamste
bronnen voor de fascinerende geschiedenis van
het me est belangrijke klooster van Groningen en
Friesland. De verschillende studies behandelen
daarbij wezenlijke onderdelen van de kloostergeschiedenis en plaatsen haar in een religieuze,
economische en politieke context. Het boek bevat tevens een schat aan interessante illustraties, waaronder twee facsimilepagina's van een
handschrift van de abtenkroniek. De publica tie is
goed ontsloten door een uitvoerige bibliografie,
een lijst van illustraties en een uitstekend register. (Gunter Brandorff).
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In het gebied van Maas en Nederrijn heeft het
eeuwenlang ontbroken aan politieke stab iliteit.
Historici die zich in de geschiedenis van een
dergelijke regio verdiepen, richten hun aandacht al snel op het eigene van afzonderlijke steden en dorpen. Zo ook in deze bundel, waarin het religieuze leven in het gebied
van Maas en Nederrijn vanaf de vroege Middeleeuwen tot heden aan de orde komt.
Deze streek, die tot het begin van de Franse
Tijd (1794 - 1814) was opgedeeld over diverse
grotere en kleinere staten, bestrijkt een veel
groter oppervlak dan de huidige provincie
Limburg.
Daarom komen niet aileen de kerkelijke verhoudingen in plaatsen als Venlo, Kessel, Roermond en Maastricht in beeld, maar wordt
ook ingegaan op aspecten van het religieuze
verI eden in Kevelaer, Goch, Erkelenz en
Krickenbeck, die nu op Duits grondgebied liggen.
Hoe werd op al die verschillende plaatsen
geleefd? Hoe gingen mensen daar met elkaar
om? En vanuit welke levensovertuiging deden zij dat?
Bij hun onderzoek naar de antwoorden op deze vragen maken de auteurs gebruik van een
grote varieteit aan bronnen.
Dat levert een aantal verrassende inzichten op ten aanzien van - vooral - confessionele
identiteit en eigenheid.
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