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joep van Gennip 

'Vele groeten en Gods zegen' 
Brief- en ansichtkaarten van Nederlandse jezuieten 

Enige maanden geleden 
kwam er een oude be 
schimmelde koffer vol 
met honderden brief-en 
ansichtkaarten binnen 
op het Archief van de 
Nederlandse [ezuieten. 
De collectie, die bestond 
uit kaarten van jezuie 
tenhuizen en -kerken 
over de hele wereld, 
was in de loop van de 
tijd aangelegd door een 
broeder. 

Een eerste blik op de kaarten wees uit dat wij hier van doen 
hebben met een zeer rijke collectie. De vroegste gedateerde 
ansichtkaart was uit 1900, terwijl de meest recente honderd 
jaar later door de brievenbus ging. Het merendeel van de toto's 
was zwart-wit, maar er zaten ook kleurenafbeeldingen en nog 
oudere ingekleurde ansichtkaarten bij. ZO passeerden foto's 
van Huize Katwijk (Den Haag). het Canisius College (Nijmegen) 
en het Duitse Ignatiuskolleg te Valkenburg in vogelvlucht, 
maar ook interieurfoto's van de Gesu, de moederkerk van de 
jezuieten in Rome, de universiteits- of jezuietenkerk in Wenen 
en het door de jezuieten geleide gymnasium St. Blasien, 
gelegen in het Zuid-Duitse Zwarte Woud. De talloze dubbele 
prentenbriefkaarten werden afgestoten, waarbij 'Nederlandse 
series' (die bij ons inmiddels ruim voorradig waren) werden 
overgedragen aan het Katholiek Documentatie Centrum in 
Nijmegen. 

Door deze aanwinst werd onze kaartenverzameling, zeker 
waar het de buitenlandse residenties betrof aanmerkelijk 
verrijkt. Maar een ansichtkaart heeft twee kanten en vertelt 
dus een dubbel verhaal. Zeker zo interessant is wie de kaart 
geschreven heeft, wie de ontvanger was en natuurlijk wat 
erop stond. ZO werd een deel van de collectie, wegens de 
interessante opschriften overgebracht naar de nalatenschap 
van de geadresseerde of afzender. Het merendeel van de 
kaarten was immers door jezuieten geschreven en aan 
medebroeders gericht. 

Grofweg kunnen de kaarten met opschrift 
ingedeeld worden in een drietal categorieen. 
Allereerst bedankkaarten bij gelegenheid 
van een priesterjubileum, het afleggen van 
de laatste geloften of het behalen van een 
academische graad. Zo schreef Jan Heintjes 
S.J. in 1937 aan zijn medebroeder Jan (meestal 
Paul genoemd) Ellerbeck S.J. Hoewel erg laat: 
mijn hartelijkste gelukwenschen met je mooie 
succes. Moge de s van drs. binnenkort ook 
nog op een schitterende manier weggeveegd 
worden! TWee jaar later verwierf Ellerbeck 
zijn doctorsbul in de humaniora aan de Voorgevel Berchmanium 
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BERCHMANIANUM 

NIJMEGEN, .. 
HOUTLAAN 4 

.................. 19 

Achterkant ansichtkaart 1: Kaart van Henri van Waesberghe s.t., rector van het Nijmeegse Bcrcnmanianum 
(filoscfieopleidlng) in dispersie, aan de minister van het Nijmeegse Canisius College in dispersie JOS van Kempen 
S.j. Beide gebouwen waren in de jaren 1943-1944 gevorderd door de Duitsets. Ondanks dat de datumstempei 
onleesbaar is, kan door het adres te combineren met de functiecatalogus van de iezuieten de datum bepaald worden 
op eind J 943 - begin J 944. De jilosojieopleiding was in die tijd vetplaatst naar het Limburgse Eijsden, getuige de 
aJstempelplaats. 

Katholieke Universiteit Nijmegen. In datzelfde 
jaar feliciteerde Arnold Borret S.]., professor 
aan het Berchmanianum, met hart. gelukwensch 
Piet Schoonenberg S.]. met zijn priesterwijding. 
Soms werden felicitatiekaarten ook namens de 
hele residentie geschreven. ZO ontving broeder 
Wim Verhoeven S.]. tijdens de oorlogsjaren 
namens de heele verspreide communauteit 
van het Haagsche college mijn [rector Jan van 
Rijckevorsel S.].] hartelijke gelukwenschen en 
nag vele haren op Loyola! Verhoeven was van 
1937 tot zijn overlijden in 1948 hoofd van de 
knechten en reftermeester op het retraitehuis 
Loyola in Vught. Opvallend afwezig, met name 
voor de eerste helft van de twintigste eeuw, 
waren kaarten die bij gelegenheid van een 
verjaardag werden verstuurd. De enkelen die 
erbij zitten lijken met name door familieleden 
verstuurd te zijn. In een later stadium, zeker 
vanaf de jaren '60, komen deze kaarten wei in 
zwang en feliciteren de medebroeders elkaar 
ook onderling met hun verjaardag. 

130 

Een tweede categorie ansichtkaarten 
zijn de zogenaamde kattebelletjes, waarin 
de paters en breeders, vaak bondig en soms 
uitgebreid, hun wetenswaardigheden melden 
aan hun ordesgenoten. Iuist omdat wij hier van 
doen hebben met 'onofficiele: correspondentie 
en gericht aan medebroeders, met wie de 
afzender een speciale band had, zijn deze 
kaarten vaak zeer openhartig en daardoor een 
dankbare bron voor onderzoek. Vanuit zijn 
tertiaat in het Franse Paray Ie Monial schreef 
Willem de Kuijper S.]. aan een medebroeder: 
21 november [1927J zijn we uit de groote retraitc 
gekomen. Dat is een taaie doch goed werkende 
probatie. Trouwens he: detde jaar is taai en nogal 
eentonig bier en geen Hollandsche gezelligheid! 
Zeven jaar later trad hij uit de Orde. Bernard 
van Bergen S.]. deed in april van dat jaar zijn 
jaarlijkse retraite in het retraitehuis in het 
Oostenrijkse Kalksburg, zo vernemen wij uit 
zijn schrijven. Hij voegde eraan toe dat hij na 
zijn bezinningsperiode had moeten uitwijken 
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naar een andere locatie, omdat de kamers 
voor een groep van dertig heeren retraitanten 
[leken] waren opgeeist. Van een heel ander 
kaliber, maar daarom niet minder persoonlijk 
is het schrijven van frater Willem Heymeijer S.). 
aan zijn confrater Herman Robbers S,). verblijf 
te Venlo [retraitehuis Manresa] is toch niet die 
vctwezcnlijking van Ignatius' gedachte, die nu 
de Duitsche novicen ondervinden, name/ijk in 
de oorlogslazaretten (Noord-Frankiijk; tsrusset. 
Antwerpen) zieken vetplegen. Wat zou ik zelJ 
graag meedoen! Dat is niets kunstmatigs, maar t 
echte. eigenlijke werk van barmbanigheid. en dan 
nog wel apostolisch. Wij schrijven februari 1915, 
de Eerste Wereldoorlog was een kleine zeven 
maanden aan de gang. Aandoenlijk was ook 
de briefkaart van Jacques Lorie S.). in 1978 aan 
Piet Teeuwisse S,)., met wie hij in 1938 samen 
was ingetreden. Iouw kaart heejt me he: meeste 
plezier gemaakt van aIle felicitatien. veertig jaar 
ge/eden verwondetde jij je dat aIle kandidaten in 
Matiendaal [noviciaat] Frans heeuen! Zullen we 
mekaar ooit nog eens zien? 

Een derde rubriek ansichtkaarten is 
vooral vanuit een praktische kant geschreven. 
Iuist in de jaren dat niet overal een telefoon 
aanwezig was, het gebruik van de auto nog 
exceptioneel was en een computer met internet 
nog lichtjaren was verwijderd, moesten ook 
spullen worden opgehaald en verstuurd, gingen 
mensen op reis, moesten aankomsttijden 
worden doorgegeven en overnachtingen 
in andere residenties worden geregeld. ZO 
schreef een pater in haast: Tot m 'n spijt heb ik 
bij 't uitpakken van m'n boeken gemerkt dat ik 
[Erich] Wasmann's Zur Kenntnis te Leuven heb 
gelaten. Ik heb echter reeds geschreven en hij 
zal u een dezer dagen tecntstreeks uit Leuven 
worden toegestuutd. En Gerard van Woesik S.)., 
professor experimentele psychologie aan het 
Berchmanianum, wilde graag Polmann's boek 
over het Nederlandse volkslied ontvangen uit 
de patersbibliotheek van het Aloysius College 
in Den Haag. Ik zou het dolgraag zoo spoedig 
mogelijk voor een artikel gebtuiken, dat rand 1 
augustus [1938] af moet zijn. Ik zal het dus niet 
lang noodig hebben. Bij voorbaat 1000 x dank. 
De kaart was gedateerd 26 juli: Louis de Ionge 
S.), die op het moment van zijn schrijven in het 
College Saint-Paul in Belgie verbleef ontvouwde 
zijn reisplan als voigt: Morgenochtend eindelijk 

de retraite en [dan] ga ik weer naar Matiendaal 
terug. Echter niet over Maastricht. Te Eysden zal 
ik dus voorloopig weI niet komen, maar ik hoop 
u in Nijmegen te zien. Deze ansichtkaart was, 
net zoals vele uit het begin van de twintigste 
eeuw, aileen voorzien van de naam van de 
geadresseerde, het college of studiehuis en de 
plaats. Blijkbaar waren de colleges, pastorieen 
en studiehuizen in die tijd nog dusdanig 
markante punten in steden en dorpen dat een 
specifiek adres voor de bezorging niet nodig 
was. Dit was ook het geval voor de briefkaart 
die broeder Henk van Kesteren S.J. vlak na 
de oorlog schreef aan zijn medebroeder Theo 
Swiers S.J. op het Nijmeegse Canisius college. 
Hij voegde er in gebrekkig Nederlands aan toe: 
In de lade van het bureau ligt een envelloppe met 
geld voor pater Linssen. Wi! u die aan de pater 
doorgeven, want andets krijgt die Heel' nog een 
aanmaning om te betalen. 

De kaarten vormen als het ware een 'petit 
histoire'. Ze leggen enerzijds de veranderingen 
in de tijdsgeest bloot, zoals veranderende 
omgangsvormen en taalgebruik. Zeker bij 
kaarten van en aan religieuzen is deze omslag 
beter te constateren dat bij prentbriefkaarten 
die leken aan elkaar stuurden. Hadden de vroeg 
twintigste eeuwse ansichtkaarten nog vaak een 
formele en onpersoonlijke aanhef als 'Z.E.P. 
Rector' [Zeer Eerwaarde Pater Rector], 'c.P.P.C.' 
[Carissime Pater, Pax Christi], dit veranderde 
in de loop der jaren in 'beste .. .'. Hetzelfde gold 
voor de afsluiting. 'Vale!' of 'Commendo me in 
Xto. t.t.' [commendo me in Christo totus tuus: 
geheel de uwe, beveel ik mij aan in Christus] 
werd 'hartelijke groet' en 'het beste'. 

De openhartigheid in deze bronnen is vaak 
grater dan in documenten en soms ook brieven. 
Misschien dat de achterliggende gedachte dat 
de kaarten waarschijnlijk toch snel werden 
weggegooid hiervoor een verklaring is. 
Uiteraard speelde ook de directe en vaak 
persoonlijke band tussen de afzender en 
geadresseerde hierin een rol. Voor een biografie, 
maar ook voor een sociaal-maatschappelijk en 
pastorale geschiedschrijving van een religieus 
instituut of orde vorm deze bron een niet te 
onderschatte waarde. 
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Gian Ackermans 

Bisschoppelijk benoemingsbeleid 
en priesterlijke respons 
Clericale carrierepatronen in de Hollandse Zending 

In dit artikel worden 
de loopbaanpatronen 
geschetst van katholie 
ke geestelijken in hun 
sociale en kerkelijke 
context van de 1 7 de en 
18de eeuw. Die loop 
baan werd in belang 
rijke mate bepaald 
door het beleid van de 
bisschop, in de parti 
culiere situatie van de 
Republiek apostolisch 
vicaris geheten. 
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Ook na de Opstand is een aanzienlijk deel van de bevolking 
van de Republiek katholiek gebleven. Publieke manifestaties 
van dit geloof waren weliswaar verboden, maar deze werden 
in de tweede helft van de zeventiende eeuw door vele lokale 
overheden gedoogd, mits opzien achterwege bleef en er voor 
de oogluikende toelating betaald werd. De katholieken namen 
voor hun geloof maatschappelijke achterstelling, bijvoorbeeld 
de uitsluiting van magistraatsfuncties, voor lief. Vooral hun 
geestelijke leidsmannen, de priesters, als bedienaars van de 
sacramenten noodzakelijke intermediairs in de relatie van 
hun geloofsgenoten met God, ondervonden een teruggang in 
maatschappelijke status. Voorheen waren zij immers centrale 
en invloedrijke figuren in het maatschappelijk leven. Nu bleef 
hun invloed beperkt tot de kring van geloofsgenoten en waren 
zi], afhankelijk van de lokale situatie, gedwongen tot een meer 
of minder clandestien bestaan. 

Tegen het einde van de zeventiende eeuw beginnen zich 
binnen dit clericale milieu felle tegenstellingen af te tekenen. 
Theologische standpunten en daaraan gerelateerde keuzes in 
pastorale strategie lopen sterk uiteen. Deze discussies, in de 
geschiedschrijving vaak verbonden met de complexe term 
jansenisme, wekten ook elders in de katholieke kerk grote 
beroering. Maar in de Republiek hebben ze geleid tot een 
breuk binnen de katholieke gemeenschap, die tot op heden 
voorduurt. Concrete aanleiding is de schorsing geweest van 
de apostolisch vicaris Codde door Rome in 1702, die jarenlang 
aan de leiding stond van de geestelijkheid van de Hollandse 
Zending. Het formele schisma van de rooms-katholieke en 
de (niet met Rome verenigde) oud-katholieke kerk dateert 
van 1723. Een dee I van de geestelijkheid bleef loyaal aan de 
geschorste apostolisch vicaris en diens beleid, de anderen (op 
den duur de meerderheid) accepteerden het gezag van paus en 
curie. 

In dit artikel denk ik aannemelijk te kunnen maken dat dit 
loyaliteitsconflict sterk verband houdt met het benoemingsbeleid 
van de apostolische vicarissen in de voorafgaande decennia en 
wijze waarop de priesters dit beleid beoordeelden. Priesters 
voelden zich door hun bisschop erkend of juist achtergesteld. 
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Oat had invloed op hun loyaliteit, zeker toen 
diezelfde bisschop in Rome onder vuur kwam 
te liggen. Het schisma van 1723 is voorwerp 
van een omvangrijke historiografie, die tot 
voor enkele decennia door rooms- en oud 
katholieken vanuit een polemisch perspectief 
werd beoefend om achteraf het gelijk van de 
eigen confessionele richting te verzekeren. Pas 
in de jaren 1960 daagde het inzicht dat in dit 
schisma wellicht meer aan de hand was dan 
slechts een theologische partijkeuze, maar dat 
ook sociale achtergronden van belang waren 
geweest. ZO schreef Ponti anus Polman: "Een 
nagaan van de maatschappelijke achtergronden 
[van de priesters] zal ongetwijfeld een 
interessant licht werpen op het ontstaan van 
het Utrechts schisma: of standsverschillen hier 
een woord hebben meegesproken, en hoe de 
verhouding was tussen hetgeen zich aan sociaal 
en intellectueel prestige ter weerszijden van de 
breuklijn beyond, waarlangs zich de scheuring 
heeft voltrokken." De beantwoording van deze 
vragen vereiste een prosopografisch onderzoek 
met behulp van databases in combinatie 
met een uitvoerige studie van de relaties van 
apostolisch vicaris en priesters. Oit project ligt 
ten grondslag aan dit artikel. 

Ik concentreer mij hier op de seculiere 
priesters die ten tijde van de apostolisch 
vicarissen Johannes van Neercassel (1663- 
1686) en Petrus Codde (1688- I 702) op grond 
van een officiele aanstelling in de Hollandse 
zending hebben gewerkt.' De Hollandse 
Zen ding is een aanduiding voor de voormalige 
Utrechtse kerkprovincie, in de opvatting van 
de Romeinse autoriteiten was de Republiek 
immers, we gens de politieke dominantie van 
de gereformeerden, te be schouwen als een 
missiegebied. Voorbijgaand aan de continui'teit 
van het geloof onder ongeveer een kwart van de 
bevolking, werden de Noordelijke Nederlanden 
onder het gezag geplaatst van het missie 
departement van de curie, de congregatio de 
propaganda Fide. Op grond van mijn selectie 
blijven buiten beschouwing: de reguliere 
priesters (paters), die ongeveer een derde van 
het pastoraal personeel uitmaakten, en voorts 
de luttele geestelijken die zich in de Republiek 
ophielden en die, indien zij als zielzorger actief 
waren, dit in elk geval deden buiten gezag 
van de bisschop. Over de periode voor 1663, 
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toen Van Neercassel aantrad, zijn wij slechter 
gemformeerd, vooral omdat er pas uit zijn 
ambtsperiode en die van zijn opvolger Codde 
omvangrijke corrrespondentiedossiers zijn 
overgeleverd, duizenden brieven, voornamelijk 
in het Latijn, die veel informatie bieden over 
de betrekkingen tussen de bisschoppen, zoals 
we hen gemakshalve zullen aanduiden, en 
de geestelijkheid. De brieven berusten in het 
archief van de oud-katholieke kerk en zijn 
tegenwoordig ondergebracht in het Utrechts 
archief.3 

In de Republiek werkten destijds gelijktijdig 
ruim 320 seculiere priesters, over de hele 
verslagperiode ruim 740. Aile beschikbare 
priesters werden in het pastoraat ingezet als 
pastoor of als diens assistent, de kapelaan. 
Voor de benoemingen waren de apostolisch 
vicarissen verantwoordelijk, die de zielzorg 
voorop stelden en van de priesters verwachtten 
dat zij zich aan dat doel ondergeschikt maakten. 
Toch bestond er in de Holland een informele 
hierarchie van begeerde en mindel' begeerde 
standplaatsen. Het benoemingsbeleid van de 
apostolisch vicarissen heeft op den duur bij 
sommige priesters weerstanden opgeroepen. 
En dat bleef niet zonder gevolgen. 

Herkomst en vorming 
Met de celibaatsverplichting van priesters mag 
dan een hoger doel gediend zijn, ze maakt 
genealogisch onderzoek er niet eenvoudiger 
op. Met het oog op een sociale stratificatie heb 
ik de 'ambtshalve kinderlozen' gekoppeld aan 
hun vaders, broers en zwagers. Hun beroep en 
status had de geestelijke immers ook ten deel 
kunnen vallen. Onder de oudste lichting treffen 
we nog patricierfamilies aan. Het zwaartepunt 
vormen de smalle burgeri] (winkeliers en 
gespecialiseerde ambachtslieden), maar 
vooral de grote burgerij (beoefenaars van 
vrije beroepen zoals advocaten, notarissen, 
geneesheren), met uiteraard als voorbehoud 
dat de laagste cohorten nu eenmaal minder 
archivalische sporen nalaten. Kortom, talrijke 
priesters van de Hollandse Zending, in grote 
meerderheid toegerust met minstens enkele 
jaren universitaire vorming, waren in hun 
familie niet de enige academicus. Wie pastoor 
werd, had op grond van het ouderlijk vermogen 
ook een opleiding tot advocaat of geneesheer 
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kunnen krijgen.' Hier zij ook geattendeerd op 
de talrijke heerbroers, heerooms en heerneven 
in de kring van de Hollandse Zending. 
Toen Nicolaas de Reeder uit Gorcum de 
priesterwijding ontving, waren twee ooms en 
twee neven hem al voorgegaan." De Utrechtse 
geneesheer Comelis van Beest had drie 
priesterzonen: Justus, Petrus en Rudolph." Van 
Neercassel zelf had een oorn, een broer, en een 
oomzegger onder de geestelijkheid.' 

De geestelijken ontvingen hun opleiding 
in het buitenland, vooral aan de universiteiten 
van Keulen en Leuven. In beide steden had 
de Hollandse Zending een convict voor haar 
toekomstige priesters. Daamaast was er het 
colllege voor missionarissen van de congregatio 
de Propaganda Fide in Rome, waar sinds 1668 
kandidaten uit de Hollandse zending werden 
toegelaten." Bovendien werden sommige 
priesters. onder meer Van Neercassel en Codde 
zelf in Frankrijk gevormd, in de seminaries 
van het Oratoire, een congregatie van seculiere 
priesters. De meeste priesters studeerden in 
Leuven, vooral nadat de Keulse opleiding in 
1683 daarheen was verplaatst; een aanwijzing 
voor de kwaliteit die de leiding van de Hollandse 
Zending de theologische faculteit in Leuven 

Johannes van Neercassel (1625- 1 686), apostolisch 
vicaris van de Hollandse Zen ding /663- 1 686 
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toedichtte. Het belang van dat buitenlandse 
verblijf is niet te onderschatten. Gedurende hun 
opleiding kwamen de aankomende priesters 
immers in aanraking met een katholicisme dat 
nog midden in de samenleving stond. Sommige 
Nederlanders bleven in het buitenland of 
hebben later over de grens een kerkelijk ambt 
aanvaard. Oat waren echter uitzonderingen; 
de meesten kozen voor een past ora at in 
de Hollandse Zen ding onder gezag van de 
apostolisch vicaris. Op diens last werden 
zij rond hun 25e levensjaar, na een gedegen 
screening van hun religieuze motivatie, bestemd 
voor de wijding. De gebruikelijke weg verliep 
via de beproefde route van de genoemde 
opleidingen, waar degelijk toezicht bestond 
op de levenswandel van de kandidaten, zodat 
de leiding van de opleidingshuizen zich een 
voorstelling had kunnen vormen van hun 
eventuele geschiktheid. 

voorafgaand aan de wijding maakte 
menige kandidaat al kennis met de praktijk 
van de zielzorg in de Republiek door enkele 
weken in een statie te verblijven. Deze stage 
bood de wijdeling de kans ervaring op te doen, 
want als subdiaken of diaken (wijdingsgraden 
voorafgaand aan het priesterschap) mocht 
hij al enkele liturgische en pastorale diensten 
verlenen. Maar zij was natuurlijk ook een 
geschikte gelegenheid voor de leiding van de 
Hollandse Zending om te bezien of en waar 
de betrokkene in het pastoraat op zijn plaats 
zou zijn. Oat gebeurde onder toezicht van een 
mentor, die niet aileen veel ervaring had in 
het pastoraat, maar zijn jonge helper ook door 
zijn levenswandel tot voorbeeld kon strekken. 
Zo kwam Gerlach van Engelen in aanmerking 
"omdat sijn conversacij wat genereus en deftig 
is om een jong priester eene weerdige manier 
van ommeganck in te boesemerr.? Wie echter 
steeds zichzelf de preekbeurt toebedeelde, 
zoals Hildebrand Pronck uit Akersloot, gaf zijn 
pupil geen kans om te oefenen.!? Gerardus van 
Delden was te goedaardig om een socius "in 
onderdanigheijt te houden" en kwam even min 
in aanmerking. II De helper had zich te voegen 
naar de instructies van zijn meerdere. 

V66r zijn wijding werd een kandidaat 
doorgaans al als assistent aan de een of andere 
priester toegezegd als coadjutor (assistent), 
want de vraag was groot. Bekwame jonge 
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priesters bleven "niet aan de hand hangen", 
dat had de ervaring wei geleerd. Wie als 
pastoor om een assistent verlegen zat, sprak 
daarbij vaak genoeg ook een voorkeur uit. 
Kennelijk was de doorsnee zielzorger dus van 
het aanbod op de hoogte. Maar ook de nieuw 
gewijden, neofieten, wisten kennelijk welke 
parochieherder eventueel aanspraak op hun 
diensten zou maken. Zo vroeg Van Neercassel 
zich af wie hij als helper naar de Amersfoortse 
pastoor Antonius Guisius zou kunnen sturen: 
"Het zal bezwaerlijck zijn hem er een toe te 
voegen, want een ieder van hem afziet"." Met 
die voorkeuren kon de vicaris echter niet altijd 
rekening houden. 

Ruim een derde van de priesters blijkt 
reeds v66r het dertigste levensjaar pastoor 
te zijn: v66r het vijfendertigste levensjaar 
had 7596 die functie verworven. Men kreeg 
in de Hollandse Zending dus al vrij jong 
aanzienlijke verantwoordelijkheid. Van 
Neercassel hanteerde echter als uitgangspunt 
dat hij niemand als pastoor aanstelde die niet 
eerst twee of drie jaar kapelaan was geweest. 
Deze richtlijn was ongetwijfeld ingegeven 
door de ervaring dat een onervaren zielzorger 
eerder brokken maakte, maar zij diende ook 
om gemor te voorkomen onder degenen die 
al meer ervaring bezaten in het pastoraat en 
zich gepasseerd voelden. Het gegeven dat 
de meeste priesters in de Hollandse zending 
relatiefvroeg op eigen benen kwamen te staan, 
is ongetwijfeld een extra impuls geweest om 
de vorming gedegen aan te pakken. Het was 
even wei niet aan de priester om te bepalen op 
welk tijdstip hem een gewichtiger taak zouden 
worden opgelegd en in welke parochie dat dan 
wei zou zijn. Hij was immers afhankelijk van 
de bisschop, die het bovendien als verdienste 
aanrekende wanneer iemand tevreden was met 
een bescheiden statie en beleefd afzag van een 
plaats die hem "krachtens manier van leven, 
ampt en leeftijd" toekwam." 

De geschiktheid voor een benoeming hing 
vooral af van de wijze waarop een priester zijn 
ambt invulde. Van hem werd een permanente 
waardigheid in optreden verwacht, een 
onthechte en ascetische levenswijze en een 
degelijke theologische ontwikkeling die hij 
via studie op pei! moest houden. Pastorale 
bekwaamheid bleek vooral in het preken en in de 
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tact waarmee een herder zijn kudde benaderde. 
Vernuftige allegorieen en subtiele theologische 
distincties dienden op de kansel achterwege te 
blijven, want dan beantwoordde de preek niet 
aan haar doel, namelijk de uiteenzetting van 
het ware geloof en de verheffing van de zeden." 
De waarheid mocht beslist gezegd worden, 
ook over het gedrag van de parochianen, 
maar dan bleef het toch noodzakelijk zich te 
beheersen en de vergrijpen van de gelovigen 
niet in schrille kleuren te beschrijven." Ais 
vanzelf sprak een zorgvuldige en eerbiedige 
omgang met de sacramenten. Oat was bij 
uitstek van belang in de praktijk van de biecht. 
Daarover moest zorgvuldig gepreekt worden; 
sommige zielzorgers waren, althans naar het 
strenge oordeel van de bisschop, laconiek 
in het verlenen van absolutie en dan lag het 
gevaar van heiligschennis op de 10er.16 En ten 
slotte was uiteraard voorzichtigheid geboden 
in de omgang met het andere geslacht. Zo gaf 
Van Neercassel zijn gelijknamige oomzegger, 
pastoor in voorburg. het consigne eindelijk zijn 
konijnenhok weg te doen, aangezien de "geile 
konijnen occasie tot gedachten geven, dewelke 
wij moeten vluchten als een aldervreeselijkste 
peste"." Gezien de grote aandacht voor 
eventuele misstappen, ook voor geruchten 
daaromtrent die de bisschop bereikten, en 
tevens gezien de nadrukkelijke supervisie die 
hij uitoefende. is het opvallend dat slechts 
weinig priesters ernstig in de fout zijn gegaan. 
De luttele priesters die ernstig tekort schoten 
in verantwoordelijkheidsbesef, bezorgden 
hun bisschop ongetwijfeld meer hoofdbrekens 
dan de velen die trouw hun dienst vervulden. 
Wanneer de pastorale nood dan hoog werd, viel 
zelfs de doorgaans fijnzinnige Van Neercassel 
wei eens uit zijn rol: "Huerlingen, luyaerts, 
gemacksoeckers, lanterfanters", verzuchtte hij; 
met dergelijk personeel moest hij de toch al 
aanzienlijke problemen het hoofd bieden. 18 

Allerlei bemoeienis 
In de Hollandse Zending waren de benoemingen 
in handen van de apostolisch vicaris. In het 
buitenland was dat doorgaans anders, De 
situatie verschilde er weliswaar van diocees 
tot diocees, maar door de bank genomen 
mochten de bisschoppen slechts een deel van 
de pastorale benoemingen voor eigen rekening 
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nemen, omdat andere instituties zoals abdijen, 
kapittels, edelen met patronaatsrecht eertijds 
verworven rechten inzake de aanwijzing van 
zielzorgers niet wilden opgeven. De afbraak van 
de middeleeuwse kerk in de Nederlanden heeft 
dus mitabile dictu de weg gebaand voor een 
professioneel personeelsbeleid met in beginsel 
uitsluitend kerkelijke oogmerken, althans vanuit 
het gezichtspunt van de bisschop. Intussen 
bemoeiden ook in de Hollandse Zending 
anderen zich met de benoemingen, zoals wij 
zo dadelijk zullen zien, zulks tot ongenoegen 
van de apostolisch vicaris, die dergelijke zaken 
het liefst discreet en in overleg met enkele 
vertrouwelingen behandelde. Ongetwijfeld 
speelde daarbij ook een rol dat Van Neercassel 
er beducht voor was dat buitenstaanders 
inzicht zouden krijgen in de wijze waarop de 
katholieke zielzorg georganiseerd werd. 

Omdat priesters tegenover de lokale 
burgerlijke overheid geen enkel recht konden 
laten gelden op vrije uitoefening van hun ambt, 
moest de kerkelijke leiding telkens haar relaties 
ter plaatse inschakelen om zodanige condities 
te verkrijgen, dat de eredienst en de zielzorg 
in zekere vrijheid konden plaatsvinden. Vaak 
waren die relaties aan de geestelijkheid 
geparenteerd of met hun families bevriend. 
Een wederdienst op zijn tijd lag dan voor de 
hand. Oat de leiding van de Hollandse Zen ding 
bij sommige families in het krijt stond of in de 
toekomst graag van haar diensten gebruik zou 
willen maken, leverde uiteraard vooral in die 
gevallen problemen op. als de kwaliteiten van 
de priesterzoon voor het beoogde ambt niet 
toereikend waren. Zo von den de verwanten van 
Adriaan van der Goes, Delftse patriclers, dat hij 
niet genoeg vooruit geholpen werd. Maar zijn 
meer ervaren ambtsbroeders waren nu eenmaal 
de mening toegedaan dat Adriaan niet preken 
kon: waarachtig geen aanbeveling in een kerk 
die ook al uit concurrentie-overwegingen was 
aangewezen op de retorische vaardigheden 
van haar dienaren." De pressie om een 
familielid te benoemen, nam soms bedenkelijke 
vormen aan, zo bijvoorbeeld wanneer de 
vicaris financiele voordelen werden toegezegd. 
Een dergelijke handelwijze leek verdacht veel 
op simonie, de verwerving van kerkelijke 
functies via betaling. Naar de opvatting van Van 
Neercassel was dat niet de aangewezen weg 
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naar pastorale functies: "Mijne fauten in mijne 
bediening zijn veel geweest, [maar] heb altoos 
het offeren van gelt om eenige bedieninge van 
mij te verwerven als een groot affront voor mij, 
en als eenen gruwel voor God aangesien"." 

Her en der in de Hollandse Zen ding 
pretendeerden edelen nog een jus patronatus 
te bezitten. Van een dergelijk patronaatsrecht 
kon al evenmin sprake zijn." De Rijswijkse 
jonker Bam heeft zijn aanspraken bijzonder 
hardnekkig verdedigd.« Door zijn toedoen 
kwam het zelfs tot de (in die tijd hoogst 
zeldzame) arrestatie van de plaatselijke 
zielzorger, Theodorus de GroOt.23 Uiteindelijk 
stelde Rome de vicaris echter in het geltjk.>' 
Anderzijds was Van Neercassel aangewezen 
op de hulp van adellijke families, die de vrijheid 
van een priester konden verzekeren door hem 
in huis op te nemen, zodat hij van daaruit 
zielzorg in de omgeving kon uitoefenen. Tot 
hen behoorden de baron van Poelgeest in 
Warmond, op wiens terrein de gezaghebbende 
aartspriester (een soort deken) Henricus van 
der Graft woonde.> 

De belangrijkste obstakels voor de vrije 
bisschoppelijke benoeming wierpen de 
(toekomstige) parochianen op. Vaak hadden zij 
een aandeel gehad in de stichting van een statie 
en droegen zij zorg voor haar instandhouding. 

TNK jaargang 14 (2011) 



Het kwam dan ook geregeld voor dat zij in 
geval van een vacature concrete aanbevelingen 
deden. Indien iemands geschiktheid vast 
stond en zijn diensten elders niet dringender 
nodig gevraagd waren, was het uiteraard 
wei zo verstandig deze daadwerkelijk aan 
te stellen. Vooral in staties waar de toelating 
van een zielzorger mogelijk op bezwaren van 
de burgerlijke overheid zou stuiten, was het 
geraden tijdig bij de parochianen poolshoogte 
te gaan nernen. "werwaarts [waarheen] de 
gemoederen hellen en wie hun t'aengenaemste 
zou zijn".26 Oat was eenvoudig een kwestie van 
beleidvol optreden, want de vicaris hield zich 
toch het recht van benoeming voor. Vandaar 
het pragmatische maar loffelijke inzicht: "het is 
dienstig dat men de catholijcken geen priester 
tegen hunne sin opdringt. maer hun consent en 
bewilling tracht te verwerven".? 

Wie zich ook met het benoemingsbeleid 
wilde bemoeien, het was in elk geval niet 
raadzaam dat de betrokkene priester voor 
eigen zaak ging pleiten. Wie er blijk van 
gaf een bepaalde statie te arnbieren, moest 
het steevast bezuren. Terwijl de benoeming 
van Albert Temminck voor Akersloot al 
bijna rond was, werd deze ingetrokken toen 
bleek dat hij zijn kandidatuur bij leden van 
de gemeente bepleit had. De motivatie. pas 
wanneer Temminck op de laagste plaats zou 
willen zitten, met andere woorden de minst 
aanzienlijke statie voor lief zou nemen, mocht 
hij er op rekenen dat (oolt) het evangeliewoord 
"vriend, ga hogerop" aan zijn adres zou worden 
uitgesproken.> Er bestond voor de lei ding 
van de clerus in de Hollandse zending slechts 
een rechtmatige weg naar het pastoraat, de 
schaapstal had slechts een deur (vgl. joh. 10, 
7-9) en poortwachter was niemand anders dan 
de bisschop." Het is dan ook van belang bij het 
carrierepatroon van de clerus te bedenken dat 
de officiele ambtsopvatting, die haar neerslag 
had gekregen in de decreten van het concilie 
van Trente en de priesterlijke literatuur nadien, 
het streven naar een glansrijke loopbaan als 
ongepast beoordeelde. Zowel Van Neercassel 
als Codde hi elden hier streng de hand aan. 

Grazige en kale weiden 
Maar de ene parochie was de andere niet. Oat 
hing vooral af van de vraag in welke regio van 
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de Hollandse zending deze zich bevond. De 
condities waaronder de zielzorg kon worden 
uitgeoefend, liepen sterk uiteen. In de eerste 
plaats was de opstelling van de burgerlijke 
overheid een belangrijke factor. Gedoogde zij 
de werkzaamheden van de priester, en, zo ja. 
onder welke condities, of zat zij hem op de huid? 
Verder speelden ook de financiele toestand, 
uitgestrektheid en de sociale samenstelling van 
een parochie een rol. Zelfs binnen een regio of 
binnen een stad waren de omstandigheden aan 
variatie onderhevig. Dit alles droeg er toe bij - 
het vlees is nu eenmaal zwak - dat sommige 
staties zeer gewild waren en andere minder. 

De religieus-politieke situatie in het 
gewest Holland was voor de katholieken over 
het algemeen gunstiger dan in de andere 
gewesten. Toch bestonden ook daar grote 
verschillen, want in de gedecentraliseerde 
bestuursstructuur van de Republiek kon de 
opstelling van de overheden ten aanzien van 
katholieken aanzienlijk uiteenlopen, soms 
binnen de om trek van enkele kilometers. 
ZO bood Vlaardingen mindel' vrijheid dan 
Schiedam, met als gevolg dat nogal wat 
Vlaardingse katholieken daarheen verhuisden. 
In Delft leverde de officiele admissie door 
het stadsbestuur weinig problemen op. De 
Haarlemse magistraat liet daarentegen slechts 
zonen van de eigen stad toe. In Leiden had 
de overheid de reputatie streng op te treden. 
Amsterdam was tolerant, maar vol gens de 
apostolisch vicarissen exceptioneel." Een 
garantie voor een vrije uitoefening bestond 
trouwens nergens. Voorzichtigheid bleef dus 
geboden. ZO gold een benoeming in Schagen 
in de ogen van de bisschop waarachtig niet als 
penitentie." Maar al spoedig na zijn aantreden 
in 1683 bleek de uit het naburige Uitgeest 
afkomstige Gerard Alkemade er veel hinder 
te ondervinden van de heel' van Schagen, 
nota bene een katholiek, die de missen in de 
parochiekerk verbood.v ZO kon door een 
verslechtering van de religieus-politieke situatie 
een van de "treffelijkste pastorijen van Noord 
Holland" op den duur toch tegenvallen. 

Bij de vergelijking van de staties is uiteraard 
ook de financiele situatie van de parochie 
een factor van belang. Zo golden de staties 
van Den Briel en Delftshaven als armlastig. 
De apostolisch vicarissen onderkenden dit, 
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al toonden ze tegenover de dienstdoende 
priesters niet altijd begrip wanneer zij te 
kennen gaven liever elders te werken. Toen de 
Utrechter Adrianus van Bergen geen aanstalten 
maakte de statie van Spierdijk over te nemen, 
wekte dat verontwaardiging. Het was dan wei 
geen rijke statie, maar de inkomsten waren er 
toch altijd nog hoger dan wat een geestelijke in 
Overijssel ontving.> Meer waardering hadden 
zij voor degene die tevreden was met wat 
hem werd aangeboden: Theodorus Groenhout 
bijvoorbeeld, die de statie van Noordwijk 
aanvaardde, terwijl dat een parochie was 
"overladen met arme botte mensen en met 
schulden"." Voor sommige priesters werd 
van een arme statie juist een goede invloed 
verwacht op hun levenswandel. zo kwam 
volgens Van Neercassel voor Antonius Capel 
het vacante Kudelstaart in aanmerking omdat 
hij er genoeg zou hebben om te leven, en te 
weinig om te "slempen". 35 En Adriaan Overgauw 
werd na escapades met het andere geslacht 
in Oudewater aangesteld. Van die statie yond 
Van Neercassel het een vei!ige gedachte dat zij 
zoveel werk vergde dat er nauwelijks vrije tijd 
overbleef om te misbruiken.w Hilversum vroeg 
om een geleerde en voorzichtige priester." 
Een parochie in Amersfoort kon een meer 
doortastende zielzorger gebruiken.> Hetzelfde 
gold voor Culemborg, vooral omdat de vorige 
herders daar weinig initiatiefhadden getoond.> 

Op het platte land leefden zielzorgers 
vaak gersoleerd, temidden van een bevolking 
zonder noemenswaardige culturele bagage. 
De priester die aanleg had voor omgang met 
ontwikkelde mensen, was in de stad beter 
op zijn plaats. Voor geisoleerde staties echter 
werden robuuste herders gevraagd, die goed 
tegen de eenzaamheid konden en de boeren 
onder de duim hielden. voor Texel kwam 
Jacobus van Luijck in aanmerking. Hij genoot 
over het algemeen geen geweldige intellectuele 
reputatie, want bij de (competitieve) promotie 
in Leuven - bij de examens werd een rangorde 
van presta tie vastgesteld - was hij op een van 
de laatste plaatsen geeindigd: een aanwijzing 
voor de betekenis die de bisschop aan hoge 
examenresultaten hechtte. Maar Van Luijck 
was deugdzaam en bescheiden en daarom 
yond Van Neercassel, dat men hem althans 
voor Texel, niet hoefde te passeren." Rijswijk 
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was een ander geval. Lambertus Bourgeois, 
"een devoot en wei bestudeert priester" kwam 
daar in aanmerking, liever dan Adrianus 
Overgauw, die nu eenmaal niet de capaciteiten 
bezat om in "de onwetendheid" van de 
parochianen verbetering te brengen." Voor 
de staties in Groningen of in Friesland waren 
zowel Hollanders als Utrechters in de ogen van 
de bisschop minder geschikt.? Kon van degene 
die aan het vrije Amsterdamse klimaat gewend 
was, in redelijkheid verwacht worden dat hij 
in Friesland zou aarden>v Behoefte en aanbod 
werden dus op elkaar afgestemd. 

Gemiddeld heeft bijna een kwart van de 
zielzorgers het langst in de eigen geboortestad 
gewerkt. Een priester mocht in de zeventiende 
eeuwse Republiek dan de representant bij 
uitstek zijn van een concurrerende confessie of 
- zo men wi! - een aberratie van het christelijk 
geloof, bovendien van twijfelachtige loyaliteit 
ten aanzien van het vigerend staatsbestel, zo 
iemand bleef toch een lOon van de stad. Zelf 
stond hij in de marge van het socia Ie leven, 
maar voor zijn verwanten gold dat niet. Bij 
Utrecht, de stad die de meeste priesters heeft 
voortgebracht, blijkt sprake van een vrij 
evenwichtige spreiding, terwijl bijna tweederde 
van de Amsterdamse clerus in de eigen stad 
dan wei in de nabije omgeving bleef hetgeen 
ook voor de priesters utt Haarlem geldt. 
Holland bood gezien het grote aantal staties in 
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dat gewest vee I emplooi in de zielzorg. Onder 
de stadspastoors domineren de welgestelde 
priesters. Vaak droegen zij persoonlijk bij aan 
de verfraaiing van de kerkruimte. Armlastige 
priesters, zo blijkt, woonden vaker in de dorpen. 
Daarbij dient wei te worden aangetekend 
dat een parochie op het platteland in veel 
gevallen mindel' voor haar zielzorger kon 
opbrengen. Een dorpspriester kwam sneller in 
financiele moeilijkheden dan zijn collega in de 
stad. In die gevallen werd een beroep gedaan 
op de solidariteit onder de ambtsbroeders. 
Gefortuneerde priesters werden door de 
apostolisch vicaris regelmatig benaderd om 
deze en gene collega te helpen. Die vragen 
hadden het gewenste resultaat, maar leverden 
ook een moeilijkheid op: kon de bisschop 
hen bij een aantrekkelijke vacature nog wei 
passeren?" Kortom, alle benoemingen waren 
in handen van de bisschop, maar hij moest wei 
een afweging maken van belangen. 

Gunstelingen en misdeelden 
De geestelijkheid van de Hollandse Zending 
bestond overwegend uit zielzorgers, pastoors 
en kapelaans. voor bestuurszaken waren 
aileen de bisschop en diens secretaris 
vrijgesteld. Een hogere status dan de gewone 
pastoor genoten de aartspriesters en de leden 
van het Haarlemse kapittel en het Utrechtse 
vicariaat. De veertien aartspriesters van de 
Hollandse zending, soms ook landdekens 
genaamd, vormden de intermediairs tussen 
de pastoors en de apostolisch vicarissen en 
hadden als taak het gedrag van de onder 
hem ressorterende priesters in de gaten te 
houden. Wanneer hun ambtsopvatting te 
wensen overliet, rapporteerde de aartspriester 
dit aan de bisschop.v Zijn bevoegdheden 
omvatte vooral het verlenen van dispensaties, 
bijvoorbeeld voor een huwelijk in geval van 
bloedverwantschap in de vierde graad. Indien 
de aartspriester er op gezag van de apostolisch 
vicaris in slaagde conflicten te beslechten, zo 
bijvoorbeeld in een dispuut van buurpastoors 
over het bereik van de jurisdictie, waren zijn 
uitspraken bindend voor de betrokken partijen. 
Wanneer echter geen gevolg werd gegeven aan 
zijn beslissing, kwam de bisschop alsnog in het 
spel om de uitspraak kracht bij te zetten." 

De Hollandse zending kende twee 
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adviescolleges, een voor het Utrechtse, het 
andere voor het Haarlemse deel. Feitelijk 
hebben zij, meer dan menig ander zeventiende 
eeuws kapittel, als senaat van de bisschop 
gefungeerd. De aartspriesters die in de gewesten 
Holland en Utrecht woonden, waren doorgaans 
lid van het desbetreffende college. Het kapittel 
van Haarlem voerde zijn oorsprong terug op 
de canonieke oprichting naar aanleiding van 
de stichting van de Utrechtse kerkprovincie in 
1561. Het heeft een belangrijk aandeel gehad in 
de reorganisatie van de zielzorg in Holland en 
droeg vooral in de beginjaren financieel bij tot 
de priesteropleiding." Het vicariaat van Utrecht 
was in 1633 door Philippus Rovenius in het 
leven geroepen. Weliswaar bestond nog steeds 
een metropolitaan kapittel voor het beheer van 
de kerkelijke goederen, maar dat gremium had 
voor de organisatie van de katholieke kerk geen 
betekenis meer, aangezien er nog uitsluitend 
gereformeerden werden benoemd. Hij zal het 
als een pendant van het Haarlemse kapittel 
hebben beschouwd." 

Een aspect dat in dit verband bijzondere 
aandacht verdient, zijn de verwantschappen 
binnen vicariaat en kapittel. Binnen de he Ie 
cleresie had ruim een kwart van de priesters een 
bloedverwant. Onder de leden van het vicariaat, 
van welk college gedurende de ambtsperioden 
van Van Neercassel en Codde 22 priesters deel 
hebben uitgemaakt, was dat voor bijna de 
helft het geval en in enkele gevallen maakten 
familieleden er zelfs gezamenlijk deel van uit. 
Van Neercassels neef Adriaan van Oudheusden 
trad in 1663 aan, een andere neef. Balthasar 
van Wevelinchoven, die tot dan toe secretaris 
van de vicaris was geweest. werd in 1672 
zowel pastoor in hun geboortestad Gorcum als 
lid van het vicariaat. Tijdens het bestuur van 
Codde zou deze ontwikkeling zich voortzetten. 
Op den duur werd het Utrechtse adviescollege 
met andere woorden een incrowd gremium. 
Bij de leden van het Haarlemse kapittel was 
de situatie mindel' uitgesproken. Van de dertig 
geestelijken die deel hebben uitgemaakt van het 
kapittel, hadden er achttien een bloedverwant 
die tevens een ambtsbroeder was. Maar binnen 
het kapittel was het aantal familierelaties 
beperkt. Er waren twee koppels van broers, uit 
de Haarlemse familie Groenhout en de Bossche 
familie Kuijsten. Adriaan van del' Meije was een 



achterneef van Simon Coetenburg.'? 
Wat was de studieachtergrond van deze 

mannen? Aan het begin van de verslagperiode 
telde het vicariaat, met inbegrip van Van 
Neercassel, vier priesters die in Leuven en drie 
priesters die in Keulen hadden gestudeerd. Van 
een priester is de studieplaats onbekend, terwijl 
Van Neercassel zelf zijn opleiding in Frankrijk 
(bij de priesters van het Oratoire) genoten had. 
Tijdens de ambtsperiode van Van Neercassel 
zijn negen priesters in het vicariaat opgenomen, 
zeven van hen waren alumni van Leuven. Van 
Neercassel had een uitgesproken voorkeur voor 
studenten die in de Brabantse universiteitsstad 
waren opgeleid, want daar concentreerde hij 
de priesteropleiding van de Hollandse zending. 
Theologisch en pastoraal werden de studenten 
er naar zijn opvatting goed toegerust. Het is 
belangrijk vast te stellen dat het vicariaat wat 
de studieachtergrond van de leden betreft in de 
loop van Van Neercassels bestuur eenvormiger 
is geworden. Deze tendens heeft zich tijdens de 
bestuursperiode van Codde nog voortgezet. Het 
Haarlemse deel van de Hollandse Zending had 
van oudsher Leuven als opleidingsplaats en dat 
weerspiegelde zich ook in het overwicht van 
alumni van de Brabantse universiteit.w 

Na de dood van Van Neercassel in 1686 
heeft het de vooraanstaande geestelijken van 
de Hollandse Zending veel moeite gekost van 
Rome een nieuwe vicaris te verkrijgen. Petrus 
Codde was weliswaar niet hun eerste keus, 
maar zijn theologische en pastorale orientatie 
was in hun ogen onverdacht. Hij zou het 
beleid van Van Neercassel wei voortzetten. 
Voor zijn naaste medewerkers was dat een 
veilige gedachte, voor anderen was het een 
schrikbeeld. En dat was in toenemende mate 
ook binnen de cleresie het geval. Petrus Codde 
had reeds als jonge priester de aandacht van 
Van Neercassel getrokken. Hij stamde uit een 
vooraanstaande en gefortuneerde familie, 
was een voortreffelijk student, wellevend en 
onbaatzuchtig: stuk voor stuk kwaliteiten die 
de vicaris bevielen. Hij nam Codde over allerlei 
zaken in vertrouwen, deelde hem bijvoorbeeld 
de gewichtige taak toe de wijdingskandidaten 
te examineren." Verscheidene jaren woonden 
zij samen in Huissen (vlak over de grens van 
de Republiek, maar wei nog op het territorium 
van de Hollandse Zending: daar mocht Van 
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Neercassel bisschop zijn). 
Codde heeft inderdaad in veel opzichten 

het beleid van zijn voorganger voortgezet. 
In geval van conflicten tussen een pastoor en 
een kapelaan, moest ook bij Codde de mindere 
steevast bulgen.« Het oordeel van een ervaren 
pastoor over de pastorale kwaliteiten van zijn 
jonge assistent werd hoog aangeslagen.> 
Weliswaar won de vicaris adviezen in, maar de 
keuze was uiteindelijk aan hem. Een priester 
die naar een betere standplaats solliciteerde, 
kreeg nul op het rekest.v En wie via derden 
voor een andere statie in aanmerking wenste te 
komen, deed er beter aan daarbij zeer discreet 
te werk te gaan, want indien zijn opzet aan het 
licht kwam, waren zijn kansen verkeken. In dit 
opzicht volgde Codde zonder meer het beleid 
van zijn voorganger. Net als zijn voorganger 
moest hij met allerlei belangen rekening 
houden bij benoemingen. Pressie van families 
die aandrongen op een studiebeurs of fraaie 
standplaats wist hij kortaf te pareren. Ging het 
echter om machtige lieden, zoals bijvoorbeeld 
Johannes Heymenberg, die voor de katholieke 
gemeenschap in Alkmaar veel betekende, 
dan kon de vicaris moeilijk weigeren. Diens 
aandringen op een spoedige wijding van zijn 
zoon had het gewenste effect.v In administratief 
opzicht was de nieuwe vicaris bekwamer dan 
zijn studieuze en wat onpraktische voorganger, 
die meer op zijn geheugen vertrouwde, zodat bij 
zijn onvoorziene dood niet eens een catalogus 
van de clerus bestond.v Van Neercassel kende 
immers allen persoonlijk. Codde liet daarom 
kort na zijn aantreden de aartspriesters een lijst 
opstellen van de zielzorgers in hun district." 
Ook vroeg hij in Leuven bij de presidenten 
van de twee convicten een overzicht van de 
theologanten.» Bij vacatures heeft hij van 
deze catalogus, die helaas verloren is gegaan, 
ongetwijfeld goed gebruik kunnen maken.> 

Tijdens de ambtsperiode van Codde zijn 
de spanningen binnen de geestelijkheid 
toegenomen. Sommige priesters voelden zich 
op den duur achtergesteld. Tevens namen zij 
aanstoot aan theologische denkbeelden die 
hun medepriesters verkondigden en tendensen 
in het pastoraat. die de vicaris minstens scheen 
te gedogen. Toen zij bij de vicaris geen gehoor 
vonden, zochten ze het hogerop, bij de paus 
en de curie in Rome en haar vertegenwoordiger 
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in Brussel, de internuntius. Om in de Hollandse 
Zen ding een verandering in het pastoraal beleid 
teweeg te brengen, gingen zij zelfs over tot de 
denunciatie van hun bisschop en ambtsbroeders 
en brachten daarbij het jansenisme in het spel. 
Het jansenisme, een complexe theologische 
stroming, hoeft ons inhoudelijk nu niet bezig 
te houden en al even min wat de pastorale 
implicaties betreft. Van belang is enkel dat de 
term, strategisch aangezet, als label kon dienen 
om tegenstanders als 'protestantiserend' te 
presenteren en aldus verdacht te maken. De 
critici had den met lede ogen aangezien hoe 
in de Hollandse zending, kennelijk zonder 
bezwaar van de bisschop, onrechtzinnige 
denkbeelden en een fatale zielzorgmethode 
opgang maakten. Voorlopig ging het om een 
klein aantal priesters, niet bij machte een 
grootscheepse campagne op touw te zetten of 
vee I invloed uit te oefenen. 

Dit laatste was echter de jezuieten 
wei toevertrouwd, de aartsvijanden van 
het jansenisme. Zij legden een uitvoerige 
verzameling van getuigenissen aan over de 
bedenkelijke opvattingen en praktijken die in 
de Hollandse zending opgeld deden. Daarbij 
verwerktenzij nietalleeneigenobservaties, maar 
maakten oak dankbaar gebruik van klachten 
die anderen aanleverden, een toenemend 
aantal seculiere priesters inbegrepen. vooral 
Adrianus van Wijck, de pastoor van Ketel bij 
Rotterdam, heeft ijverig melding gemaakt van 
wat hij als misstanden beschouwde. )arenlang 
was hij een outcast onder zijn ambtsbroeders, 
maar allengs wist hij andere malcontenten voor 
zijn opzet te winnen. Die vond hij vooral onder 
alumni van Keulen en Rome.s" In de loop van 
de jaren zijn honderden getuigenissen over de 
seculiere clerus bijeen gebracht. De meeste 
klachten golden de vooraanstaande priesters. 
ZO figureert er, met uitzondering van de alom 
gerespecteerde aartspriester Henricus van 
der Graft, het voltallige Utrechtse vicariaat uit 
Codde's bestuursperiode." 

De tegen de vicaris en zijn beleid 
ingebrachte klachten betroffen niet aileen 
doctrinaire en daarmee verbonden pastorale 
kwesties, maar hadden ook betrekking op 
de voorkeuren die hij aan de dag legde bij 
benoemingen. Deze kritiek kwam vooral 
van oud-studenten van Keulen en Rome. 
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Voor be ide groepen zijn twee priesters zich 
gedurende de ambtsperiode van Petrus Codde 
gaan manifesteren als woordvoerders: Adriaan 
van Wijck en de Leidse pastoor Theodorus 
de Cock. Zij hebben onder malcontente 
ambtsbroeders aanhang geworven. De alumni 
van Keulen waren priesters die al ruim dertig 
jaar in de zielzorg werkten, maar de meesten 
van hen waren steeds in bescheiden posities 
benoemd. Ook onder de oud-studenten van het 
college van de Propaganda waren er die zich 
achtergesteld voelden. Beide groepen hebben 
een relatie gelegd tussen hun achterstelling 
bij benoemingen en hun opvattingen die niet 
overeen kwamen met hetgeen de leiding van de 
Hollandse zending voorstond. voor de jezuieten 
die een ander bewind in de Hollandse Zending 
wensten, waren deze seculieren waardevolle 
informanten. 

Codde liet niet na tegenover de Propaganda 
zijn beleid te verantwoorden. Hij had haar 
alumni niet achtergesteld, integendeel. Hij zou 
wensen dat de klagers de kwaliteiten bezaten 
voor een betere standplaats en dat hij in de 
gelegenheid was deze toe te wijzen. Allen had 
hij in Utrechtse en Hollandse staties geplaatst, 
en waarachtig niet in de slechtste. Niemand 
uit hun kring werkte in Friesland, Overijssel of 
Gelderland, waarde omstandigheden doorgaans 
toch veel zwaarder waren. In menselijk opzicht 
waren zij dan ook goed bedeeld.v Wat hij 
niet vermeldde: onder ervaren pastoors in de 
Hollandse Zending, die als mentor van alumni 
van het Romeinse college hadden gefungeerd, 
bestonden twijfels over hun geschiktheid voor 
het werk hier te lande: de Romeinse opvatting 
over missionering was beperkt, zij waren niet 
adequaat opgeleid va or het geloofsgesprek met 
protestanten.v In Leuven daarentegen nam 
de controverstheologie met reformatorische 
thema's een voorname plaats in binnen het 
theologisch curriculum. Ook had Leuven een 
aparte bijbelcursus, die in Rome ontbrak. 
Studie van de Schrift was echter onontbeerlijk 
in de Hollandse Zending, waar geloofsdisputen 
zich veelal op schriftuurlijke kwesties 
concentreerden. Van Neercassel had in dat 
verband al jaren geleden op een aanpassing 
van het Romeinse programma aangedrongen.« 

Hoe het ook zij, in 1694 blijkt dat de status 
van de parochies tot de inzet was geworden 
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van een conflict tussen de vicaris en een 
deel van de clerus, die er kennelijk effect van 
verwachtte indien zij haar klachten in Rome 
deponeerde. Daarmee blijven zij beneden 
de maat die zij zelf verkozen hadden. Op 
grond van hun priesterlijke vorming zouden 
aile betrokken partijen doordrongen moeten 
zijn van het primaat van de zielzorg, waarbij 
de persoon van de functionaris secundair 
was. Naar aanleiding van de stroom van 
verontrustende berichten heeft de Propaganda 
in april 1698 besloten tot de samenstelling 
van een commissie, speciaal be last met de 
aangelegenheden van de Hollandse Zen ding. 
Deze riep in het jaar daarop Codde naar Rome 
om zich te komen verantwoorden. Kort voor 
zijn vertrek verschafte Codde enkele alumni 
van het Romeinse college betere functies. Voor 
de Cock en de zijnen waren deze maatregelen 
niet erg overtuigend, want de genoemde 
priesters hadden zich in de afgelopen jaren van 
hun studiegenoten gedistantieerd. De fronten 
waren dus niet eenduidig, maar de polarisatie 
was een feit. 

Een verdeeld thuisfront 
Terwijl Petrus Codde in Rome aan pittige 
verhoren onderworpen werd, zat het thuisfront 
niet stil. De geestelijkheid van de Hollandse 
Zending had twee supplieken (verzoekschriften) 
voor paus en curie samengesteld. Beide waren 
ondertekend door leden van de seculiere clerus, 
maar de supplieken hadden een tegengestelde 
intentie. De eerste suppliek, daterend van 23 
februari 1 701, vroeg kort gezegd om maatregelen 
tegen Codde met het oog op een wijziging van 
het beleid.v De ondertekenaars van deze eerste 
suppliek, allen led en van de seculiere clerus, 
vormden slechts een kleine groep, 23 priesters. 
Twee namen uit deze groep zijn ons inmiddels 
al vertrouwd: Adrianus van Wijck en Theodorus 
de Cock. Ongetwijfeld is het initiatief van hen 
uitgegaan. Wat valt te zeggen over het profiel 
van deze kleine groep? Allereerst valt op dat 
ook in dit geval nogal wat familierelaties tussen 
de priesters bestaan. Verder verbaast het niet 
dat het aantal oud-Leuvenaren klein is. Hun 
groep van 23 telt er slechts vier, terwijl destijds 
de overgrote meerderheid van de priesters van 
de Hollandse zending haar opleiding in Leuven 
had afgerond, 257 van de 320, dus ruim 80%. 
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Verder zijn er zeven oud-studenten van het 
college van de Propaganda Fide: ruim een kwart 
van de ondertekenaars, terwijl de Romeinen 
op het totaal van de seculiere geestelijkheid 
nog geen acht procent uitmaakten. Daarnaast 
maken twaalf alumni van Keulen dee I uit 
van de groep. Zij waren hun opleiding dus 
begonnen v66r 1670, to en het Keulse college 
naar Leuven werd verplaatst, en hun generatie 
was dan ook inmiddels aanzienlijk geslonken. 
In I 70 I waren nog 36 priesters werkzaam die 
in Keulen hun opleiding hadden gehad, van 
wie 2 I in de gewesten Holland en Utrecht. 
De oud-Keulenaren waren in deze groep dus 
ruimschoots vertegenwoordigd. Een volgend 
opvallend aspect van overeenkomst tussen 
deze priesters betreft hun relatie met de leiding 
van de Hollandse zending. Die relatie was 
bij de meesten sinds jaren vertroebeld. Hun 
collectieve clericale biografie noteert talrijke 
strubbelingen; menigeen van hen had zelfs al 
met Van Neercassel in de clinch gelegen, terwijl 
deze inmiddels toch al bijna vijftien jaren ter 
ziele was. 

De ondertekenaars van dit eerste 
verzoekschrift tekenden ook aan hoe lang 
zij al in de Hollandse zending werkzaam 
waren en ook het aantal jaren dat zij op hun 
huidige standplaats werkten, gemiddeld ruim 
negentien jaar. De suggestie was duidelijk: hier 
waren ervaren priesters aan het woord, die al 
lang geen nieuwe benoeming meer ontvangen 
hadden. Ongetwijfeld was de vermelding van 
het aantal dienstjaren bedoeld als verwijzing 
naar het partijdige benoemingsbeleid van 
Codde en trouwens ook van diens voorganger 
Van Newercassel. Hun verontwaardiging 
gold ook de geringe status van hun parochie. 
Inderdaad ging het in hun geval meestal om 
staties op het platteland, waarvoor geen 
assistent beschikbaar was. Willem Boucquet 
en Theodorus de Cock werkten weliswaar in 
Leiden en Theodorus Mensingh was pastoor in 
Amsterdam, maar in die gevallen betrof het de 
armlastigste staties. Anderen had men in een 
ver veri eden riante plaatsen als Wateringen, 
Werkhoven en Waddinxveen toebedeeld. Nu 
de apostolisch vicaris zich in Rome moest 
verantwoorden, leek het deze subjectief 
achtergestelde priesters wenselijk het vuurtje 
nog wat verder op te stokenv 
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De suppliek had uiterst discreet gecirculeerd, 
maar kwam toch al snel onder de aandacht van 
de belangrijkste priesters van de Hollandse 
Zending, naaste medewerkers van Codde, die 
zijn beleid hadden gesteund. Gealarmeerd 
organiseerden zij twee tegenacties. Het 
Utrechtse vicariaat nam daarbij het voortouw: 
Codde kwam immers uit hun midden voort. 

Ten eerste werd een suppliek opgesteld ter 
adhesiebetuiging, die uiteindelijk 283 seculiere 
priesters onderschreven. Het valt niet uit te 
sluiten dat sommige priesters deze suppliek 
uit angst voor represailles getekend hebben, al 
zijn er suggesties van dien aard, afkomstig van 
opponenten zoals Jacobus Ploegh en Everard 
Arnoldi, die ook de eerste suppliek hadden 
getekend." De lijst werd aangevoerd door 
het voltallige Haarlemse kapittel en het dito 
Utrechtse vicariaat. De Leuvenaren waren, met 
name onder de jongere geestelijken, veruit in de 
meerderheid: 212 van de 283 ondertekenaars. 
De achttien alumni van Keulen behoorden tot 

tneoaotus de Cock (1650-1720), opossousct: vicatts 
van de HoJJandse Zen ding 1702-1704 

de oudere garde. En dan waren er tenslotte 
veertien oud-studenten van het Collegio 
Urbano in Rome bereid de actie ten gunste van 
de apostolisch vicaris te steunen. Natuurlijk 
valt het ontbreken van een handtekening niet 
zonder meer te her1eiden tot een weigering 
om te tekenen. Wellicht was de betrokkene 
eenvoudig uithuizig, to en men bij hem 
aanklopte. De actie lijkt niet erg systematisch 
doorgevoerd. 

Oat was wei het geval met de tweede 
actie. Er werd, wederom in opdracht van het 
vicariaat, een lijst opgesteld van degenen die 
uitdrukkelijk geweigerd hadden de suppliek 
ten gunste van Codde te tekenen: wei een 
aanwijzing voor hoe verstoord de verhoudingen 
inmiddels waren. Op de bewuste lijst ontbreken 
oude en zieke priesters, die men bij deze 
ongetwijfeld gepresseerde actie kennelijk wilde 
ontzien. De bewuste lijst vermeldt 48 namen 
van hen die uitdrukkelijk niet voor Codde 
hadden getekend. Hun profiel, onvermijdelijk 
op basis van lacuneuze data, valt als voigt te 
typeren. Een minderheid van hun mannelijke 
bloedverwanten behoorde tot de hoogste 
maatschappelijke lagen. Armlastige en meer 
vermogende priesters op de lijst houden elkaar 
getalsmatig in evenwicht. Bij de ondertekenaars 
van de suppliek ten gunste van Codde waren 
de kapitaalkrachtigen evenwel met 70% in de 
meerderheid. In dat opzicht wijken de beide 
ondertekenaars van supplieken alvast van 
elkaar af. Terwijl de meerderheid van de clerus 
inmiddels al in Leuven was opgeleid, maakt 
die groep nog niet de helft uit van de mannen 
op de lijst. Wei vinden we er veertien van 37 
Keulenaren en de tien van 25 Romeinen. In de 
weigering om de actie ten gunste van Codde te 
steunen, heeft de theologische orienta tie van 
het instituut waar de priester zijn opleiding 
had gevolgd, dus wei degelijk een rol heeft 
gespeeld. In elk geval vertoont het recente 
benoemingsbeleid ten aanzien van de beide 
groepen een opmerkelijk verschil. Van de 
ondertekenaars waren er 167 in de afgelopen 
tien jaar in een (andere) statie benoemd, 
waarbij het in 67 gevallen, dus bijna een kwart, 
om een aanstelling in een stadsparochie ging. 
Van degenen op de lijst van 'illoyale' priesters, 
hadden er slechts veertien in die periode een 
benoeming gekregen, en daarvan waren er 
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slechts twee in een stadsstatie aangesteld." 
We stellen vast dat uit de vergelijking 

tussen de groepen priesters die bij de suppliek 
van augustus betrokken zijn geweest blijkt dat 
de groep van weigeraars (de ondertekenaars 
van de februari-suppliek inbegrepen) van 
huis uit gemiddeld een lagere sociale status 
had en doorgaans niet aan de universiteit van 
Leuven had gestudeerd, terwijl de leiding van 
de Hollandse zending in de voorbije decennia 
voor die opleiding nu juist een voorkeur had. 
Hun kerkelijke loopbaan was door de bank 
genomen minder voorspoedig verlopen. Een 
aanmerkelijk deel vertoefde sinds jaren op 
dezelfde standplaats, die bovendien als weinig 
aantrekkelijk gold. 

Slot 
Op 7 mei 1702, werd in Rome, nog weI in 
tegenwoordigheid van de paus. besloten tot 
de schorsing van Codde en de aanstelling van 
De Cock in zijn plaats tijdelijk aan het hoofd 
van de Hollandse zending om orde op zaken 
te stellen. De opposanten leken hun doel te 
hebben bereikt. Maar De Cock werd echter 
niet algemeen aanvaard. Daarop ging hij over 
tot vervanging van de leden van het vicariaat 
en onthief hij in een slag zeven aartspriesters, 
allen leden van kapittel of vicariaat, van hun 
functie, en stelde priesters uit de kring van 
zijn medestanders in hun plaats. Vooral de 
benoeming van Adriaan van Wijck in het 
vicariaat riep ergernis op. Binnen het vicariaat 
hadden sommigen aanvankelijk de indruk 
alsof Rome gezien het opgestoken verzet de 
beslissing nog weI zou willen terugdraaien, 
maar daarvan bleek vooralsnog niets. Via een 
beroep op de wereldlijke overheid - sommige 
priesters beschikten nu eenmaal over relaties - 
die in augustus 1702 een plakkaat liet uitgaan, 
wisten zijn tegenstanders te verhinderen dat De 
Cock persoonlijk de leiding van de Hollandse 
zending ter hand nam. Het vicariaat van 
Utrecht, dat zich nu als metropolitaan kapittel 
opwierp, kon rekenen op de steun van de 
wereldlijke overheid, maar werd door Rome 
niet erkend." 

Hoewel de kansen van Theodorus de Cock 
aanvankelijk slecht stonden, is zijn aanhang 
in de jaren 1703 en 1704 gegroeid. Hij kon 
zijn aanhang onder meer aanvullen met 
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nieuw gewijde priesters. terwijl de oppositie 
vooralsnog geen buitenlandse bisschop 
yond. Zijn medestanders wisten bovendien 
propagandistisch uit te buiten dat de andere 
partij door Rome niet erkend werd door de 
paus, aangezien zij hardnekkig verzet hadden 
geboden tegen diens beslissingen. Eind 1705 
was een ruime meerderheid van de clerus 
niet langer genegen Cod de te steunen. Maar 
ook toen bleek een meerderheid van de in 
Leuven gevormde priesters, met name de 
gefortuneerden onder hen, niet bereid hun 
verzet tegen De Cock op te geven. Zij bleven 
loyaal aan het beleid van de geschorste 
apostolisch vicaris, dat zij zelf mede hadden 
vorm gegeven. De tegenstellingen bleken in 
de volgende jaren niet meer te overbruggen. 
In 1723 werd de breuk die zich al in de laatste 
jaren van de zeventiende eeuw aftekende, 
het zogeheten Utrecht Schisma, definitief. De 
katholieken van de Hollandse Zen ding gingen 
voortaan gescheiden wegen: rooms-katholiek 
en oud-katholiek. Laatstgenoemde kerk beriep 
zich op de eerste eeuwen van de christenheid, 
toen de bisschop van Rome (inderdaad) nog 
geen jurisdictieprimaat had ten opzichte van 
andere bisschoppen. 

Het benoemingsbeleid van de apostolische 
vicarissen Van Neercassel en Codde was niet 
vrij van partijdigheid. Zij omringden zich met 
adviseurs, wier theologische positie en pastorale 
stijl met hun eigen opvatting en praktijken 
correspondeerden. Deze priesters vielen 
eervolle benoemingen ten dee I en zij hebben 
deze erkenning met loyaliteit beantwoord, ook 
toen de apostolisch vicaris door de Romeinse 
ins tan ties uit zijn taak werd ontzet. Andere 
priesters daarentegen voelden zich door de 
apostolisch vicaris en diens naaste medewerkers 
ronduit miskend. In het benoemingspatroon 
zagen zij voldoende aanwijzingen voor een 
partijdig beleid en hierover hebben zij bij paus 
en curie hun beklag gedaan en aldus de positie 
van hun bisschop effectief ondergraven. De 
breuklijn in de katholieke gemeenschap in de 
Republiek, die zich al in de zeventiende eeuw 
begint af te tekenen, vindt mede haar oorzaak 
in de sterk uiteenlopende beoordelingen van 
het benoemingsbeleid van de apostolisch 
vicarissen door de seculiere geestelijkheid. 
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Henk Florijn 

De laatste Nederlandse 
predikanten op Formosa 

Het Nederlandse zen 
dingswerk op Formosa 
eindigde abrupt met 
de inval van de Cbine 
zen in 1661. Dit artikel 
doet een poging om 
belderbeid te krijgen 
over bet lot van de 
laatste predikanten op 
bet eiland. 

Ruim dertig jaar - van circa 1627 tot 1661 - kon op het eiland 
Formosa (het huidige Taiwan) zending worden bedreven. In 
geen enkele zeventiende-eeuwse Nederlandse kolonie heeft de 
evangelieverkondiging daarbij zoveel vrucht gedragen als juist 
daar. Leonard slusse stelt terecht: "Nergens in Azie zijn de Hol 
landse Gereformeerde zendingsarbeid in de zeventiende eeuw 
zulke volle garven ten deel gevallen als op het eiland Formosa, 
het tegenwoordige Taiwan".' 

Toch mag niet uit het oog verloren worden dat ook hier de 
handel de weg geopend had, want omdat het eiland in strate 
gisch opzicht gunstig was gelegen en geschikt was om als over 
slagpunt te dienen voor de handel met China, Japan, Vietnam, 
Cambodja en Siam, nam Nederland het als een kolonie in bezit. 
De zending volgde en gedurende ruim 37 jaar, tussen 1624 en 
1662 werd het evangelie er verkondigd. Meer dan dertig predi 
kanten zijn er werkzaam geweest, maar vooral Robertus Junius 
(I 606-1 655}, die wei de reformator van Formosa is genoemd.' 
Ook latere predikanten deden het hunne, sommigen onbaat 
zuchtig, terwijl anderen hun stoffelijke belangen bepaald niet 
verga ten en na verloop van tijd zeer vermogend naar het va 
derland terugkeerden. 

Als gevolg van de evangelisatie werd op bepaalde plaatsen 
een einde gemaakt aan het koppensnellen door de autochtone 
bevolking, werden lijken voortaan begraven in plaats van in de 
open lucht neergelegd. Ook werd het kerkelijk huwelijk inge 
voerd. De macht van '[nibs' (Ieraressen en priesteressen), die 
allerlei heidense gebruiken handhaafden zoals het uitvoeren 
van abortuspraktijken, werd geknot doordat de vrouwen uit 
de samenleving verwijderd en naar afgelegen streken werden 
verbannen. 

Het nieuwe, enthousiaste elan van de zending ging er in de 
jaren vijftig van de zeventiende eeuw wat af en zelfs kwam er 
een zekere matheid voor in de plaats, maar toch was de ver 
kondiging van het evangelie op Formosa vruchtbaarder dan in 
andere Nederlandse kolonies.> 

De Chinese overrompeling in 1661 maakte echter een einde 
aan die situatie. De Chinese aanvoerder Zheng Chenggong (bij 
zijn Nederlandse tijdgenoten bekend als Coxinga) wist het ei- 
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De prent van het pamjIet Kort en Bondigh Verhael met daarop een kaart van Formosa, portretten van predikanten die 
er werkzaam zijn geweest en aJbeeldingen van de gruwelen die er werden gepleegd 

land te veroveren. Hij we I'd begin 1662 koning 
van Taiwan en na zijn overlijden, een paar 
maanden later, opgevolgd door zijn zoon.' Voor 
christenen bleef er vanaf dat moment nog maar 
heel weinig ruimte op Formosa. Bovendien ver 
minderde hun aantal aanzienlijk doordat meer 
deren van hen werden omgebracht. onder wie 
ook predikanten. 

Anthonie Hambrouck 
De bekendste van deze predikanten is zan 
der twijfel de in Rotterdam geboren Anthonie 
Hambrouck, die na student in Leiden te zijn 
geweest, van 1632 tot 1647 gereformeerd pre 
dikant was in Schipluiden en vanaf 1648 op 
Formosa werkzaam was. Hambrouck werd al 
spoedig na de inval door de Chinezen gevan 
gen genomen, maar aanvankelijk lieten ze hem 
in leven. Kwam dat mede doordat hij zich het 

Formosaanse dialect eigen had gemaakt en hij 
in aanzien stond bij de inheemse bevolking? 
Hambrouck had zijn best gedaan voor opleiding 
en scholing van de bevolking en hij had mee 
gewerkt aan een vertaling van de evangelien 
van Mattheus en Johannes in het Formosaans. 
Dit werk werd trouwens ook uitgegeven; helaas 
voor hem verscheen het pas in het voor de zen 
ding op het eiland zo rampzalige jaar 1661.5 

De Chinese bevelhebber heeft vermoede 
lijk de kwaliteiten van de gevangen predikant 
onderkend en gemeend dat deze het meest 
geschikt was om tijdens de belegering van het 
fort Zeelandia als bemiddelaar zijn schriftelijke 
eisen aan gouverneur Frederik Coyett (1615?- 
1687) door te geven. Zodoende verschenen op 
24 mei 1661 tegen het vallen van de avond de 
dominee en enige anderen voor de wallen van 
het fort. Het gezantschap overhandigde Coxin- 
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AJbee/ding van Formosa met so/daten van Coxinga door ooggetuige Albrecht Herpott 

ga's brief, waarin stond dat hij een spoedige 
overgave eiste. WeI stond hij de Hollanders toe 
verschillende voorwaarden te stellen. ZO zou 
den ze zich in Sac cam of in Tayouan mogen 
vestigen, beide plaatsen niet zo heel ver van 
het fort vandaan. Tevens zouden ze daar de 
vrijheid hebben om hun christelijke erediensten 
te houden.s 

Hambrouck kweet zich van zijn taak, maar 
zelf bracht hij tegelijkertijd een tegenoverge 
stelde boodschap: hij raadde de belegerden 
ten zeerste af om op Coxinga's voorwaarden 
in te gaan. Een aanbod van gouverneur Coy 
ett aan de predikant om op het fort te blijven 
en zo aan de Chinezen te ontkomen, wilde hij 
niet aannemen omdat hij wist dat in dat geval 
andere gevangenen gedood zouden worden. 
Bij zijn vertrek liepen de emoties hoog op, al 
dus het geschrift 't Velwaerloosde Formosa ( ... J. 
dat in 1675 lOU verschijnen en waarvan de au 
teur zich verschool achter de initialen C.E.S. 
(wat zeer waarschijnlijk staat voor "Coyett et 
socii"). Twee van Hambroucks dochters waren 
namelijk op het fort aanwezig en werden met 
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"sulcken groten droefheyt bevangen", dat ze 
"noch traen, nochte sucht, noch gekerm, noch 
niet een eenigh woort" konden uitbrengen. De 
ene dochter viel "plat van haer selven ter ae 
rde", de andere "hem om den hals vallende aen 
sijn lijf besturf", Het werd Hambrouck te veel; 
hij maakte zich los uit haar armen en ging naar 
buiten. Tegen de soldaten zei hij: "Mannen ick 
ga nu na mijne gewisse doot, op hoope van uwe 
en de mijne gevangen mackers in 't leger dienst 
te kunnen doen en dat men my niet t'eeniger 
tijt en mocht verwijten, van door mijn achter 
blijven den ondergangh aen soo vele eerlijcke 
lieden, en vroome Christenen veroorsaeckt te 
hebben: Godt wi! u lieden bewaren, ick en twij 
fele niet ofte hy sal u noch een gewenste uyt 
komst verleenen, houdt maer goeden meet, en 
verdraegt den arbeyt des Oorloghs geduldigh".' 
Hij keerde terug naar Coxinga met een afwij 
zend antwoord van Coyett. Daarna leefde hij 
nog enige maanden in gevangenschap, tot hij 
uiteindelijk op 21 oktober 1661 door de Chine 
zen werd onthoofd. 
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Andere predikanten 
Hambrouck is niet de enige dominee die slacht 
offer werd van de Chinese inval op Formosa. 
Hij is ook niet de enige die door de Chinezen 
gedood werd. Wie waren de anderen? Een ant 
woord geeft het Kart en Bondigh vemaet uit cir 
ca 1663, een pamflet dat niet aileen een royaal 
geillustreerd overzicht geeft van de verovering 
van Formosa en de gruwelen die er plaatsvon 
den, maar ook vier portretten bevat van pre 
dikanten die er om het leven gekomen zou 
den zijn: Antonius Hantbroeck (=Hambrouckj, 
Arnoldus Vincemius (Winsemius), Leonardus 
Kampen en Petrus Mus." 

rwee predikanten die uit handen van de 
Chinezen wisten te blijven komen daar nog bij. 
De eerste van hen was Marcus Masius. Hij was 
in 1655 in Indie aangekomen maar slaagde erin 
om voor Coxinga's troepen te vluchten. Later 
was hij op Ceylon werkzaam, waar hij op 23 
april 1706 overleed.? De tweede was Johannes 
Cruijff (of Kruijff). Deze werd in 1649 op For 
mosa beroepen en kreeg als standplaats het fort 
Zeelandia. Tot zijn geluk, want zo bleef hij uit 
de handen van de Chinezen. Over zijn werk 
zaamheden tot de tijd van de overgave van het 
fort is veel te vinden in de dagregisters van het 
fort. Daaruit blijkt dat Cruijff vaak voorging tij 
dens diensten op zondagen, bededagen en ook 
door de week. ZO preekte hij in de week van 9 
november 1661 maar liefst negen en in de week 
van 25 januari 1662 zeven keer. 

Zijn vrouw en zes kinderen mochten al op 
25 oktober 1661 Zeelandia verlaten en werden 
naar Batavia verscheept. Cruijff zelf verliet het 
eiland na de inname van het fort op I februari 
1662. Hij belandde uiteindelijk op Choroman 
del, waar hij op 23 april in 1664 overleed.'? Voor 
zijn sterven stuurde hij, op 13 oktober 1662, een 
brief aan Philippus Baldaeus met daarin een kort 
verslag van het gebeurde op Formosa. Daarin 
vertelde hij hoe zijn eigen zoon was mishan 
deld en hoe bij een zwagertje bijna een arm was 
afgehakt. Zijn schoonvader was gesneuveld, ja, 
in negen maanden tijd waren "door ziekte, als 
het zwaart omtrent de 1600 van de onze om 
gekomen". Diep betreurde Cruijff "de verder 
vingen van zoo veel aankomende gemeynten 
daar omtrent 3 a 34 getrouwe Leeraren haren 
arbeydt hebben besteedt, gezontheydt en leven 
afgeslooft, het vergieten van zoo vee I bloets 
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van Leeraren en andere vromen, de groote 
schade en schande van de E. compagnie, 't ver 
lies van goedt en bloet der particulieren ... ", Zelf 
was hij trouwens alles wat hij in vijftien jaar had 
bijeengebracht kwijtgeraakt, evenals een groot 
deel van zijn bibliotheek." Maar hij en de zijnen 
brachten het er weI levend van af. 

De vraag is of dat ook gold voor de persoon 
die in het Kart en Bondigh Verhael Leonardus 
Kampen wordt genoemd. Nee, want niemand 
met die naam is ooit predikant op Formosa ge 
weest. Zou hier Ioannes Campius bedoeld zijn, 
die in de verschillende lijsten weI voorkomt? 
Van Troostenburg de Bruijn schrijft over hem 
dat hij in 1662 op last van Coxinga onthoofd 
zou zijn." Dit is echter in strijd met een mede 
deling van de gouverneur van Formosa op 21 
december 1655 aan de gouverneur-generaal en 
raden van Indie dat de "Eerw. praedicant Cam 
pius op den 17en deser in Tackays,' is overleden 
'naer dat denselven 3 a 4 dagen zieckelyck was 
geweest ( ... )"Y 

Met de Leonardus Kampen uit het pamflet 
moet dus iemand anders bedoeld zijn en de 
enige die in aanmerking komt is de predikant 
joannes de Leonardus. Deze dominee was in 
1656 naar Formosa beroepen. Opnieuw vol 
gens Van Troostenburg de Bruijn leefde De 
Leonardus nog in 1664, maar "of hij in gevan 
genschap gebleven, dan wei weer vrij gekomen 
is, kan ik niet zeggen"." Er is nog steeds on 
zekerheid over zijn lot. In het dagregister van 
het fort Zeelandia staat dat hij in oktober 1661 
naar China vervoerd en daar gebleven zou zijn. 
Dat is onjuist, want in het begin van 1666 was 
De Leonardus een van de ondertekenaars van 
een brief aan de bestuurders van het fort Que 
langh met het verzoek om vrede met de Chi 
nezen te sluiten zodat de gevangenen die zich 
nog steeds op Formosa bevonden - van wie hij 
er een was - vrijgelaten konden worden." Dat 
is niet gebeurd en verder ontbreekt ieder spoor 
van hem. Hij behoorde niet tot degenen die in 
1684 vrijgelaten werden, zodat hij waarschijn 
lijk voor die tijd in gevangenschap is overle 
den." 

Petrus Mus gekruisigd 
Resteren er nog twee andere predikanten: Ar 
noldus Winsemius en Petrus Mus. Wat gebeur 
de er met hen? Heeft Ginsel gelijk als hij schrijft: 
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De prent met de gekruisigde predikant in de vertaling 
van Herports geschri[t 

"In oktober 1661 liet Coxinga met Hambroeck 
nog terecht stellen de predikanten Mus en Win 
sem"?" Hoewel hij geen bron noemt, moet hij 
daarvoor afgegaan zijn op wat Johannes Cruijff 
aan Baldaeus schreef: "De Eerw. D. Hambroeck 
met zijn zoon en anderen in Tilocen, D. Petrus 
Mus in Favorlang, ende D. Arnoldus Winshemi 
us in Zinkan zijn onthooft geworden .. .".IB 

Hoe Cruijff op zijn beurt aan deze infor 
matie kwam? WeI, op 21 oktober 1661 werden 
"twee cleene swarte jongens" gebracht bij Jacob 
Cauw, de commandant van de vloot die For 
mosa moest ontzetten, maar die later zonder 
te helpen naar Batavia zou vluchten. Ze vertel 
den dat Coxinga aile soldaten "had doen ont 
halsen", dat de predikanten Hambrouck, Mus 
en Winshemius "insgelijck onthaelt" waren en 
dat De Leonardus naar China was gezonden." 
Het bleek al spoedig dat de beide jongens door 
de Chinezen gestuurd waren om het kasteel te 
bespieden. In tegenstelling tot Cauw waren de 
bestuurders van fort Zeelandia ronduit scep 
tisch over hun boodschap, want in de dagre 
gisters staat: "desert gasjens verhaelden ons 
weynig van belang". Op 24 oktober werden ze 
nogmaals verhoord en hadden de "gasjens" hun 
verhaal afgezwakt tot de mededeling dat "veele 
onser Duytschen ende onder anderen oock Do 
minus Hambroeck, Jan Lammersen in Sinkan 
zijn onthooft"." Geen woord dus meer over het 
lot van Winsemius en Mus. 

Nu is er over die hectische periode tijdens 

150 

en na de Chinese inval een ooggetuigenverslag 
nagelaten, geschreven door de Zwitser Albrecht 
Herport (1641-1730) in zijn Reise nach Java, For 
mosa, vorder-tndien utid Ceylon uit 1669. Her 
port, geboren in Bern, was een van die buiten 
landers die zijn geluk beproefde in oost-tndie, 
en niet zander succes. In 1659 monsterde hij 
aan als soldaat en vertrok naar de Oost. Hij 
hield een aantekeningenboekje bij van wat 
hem op die reis overkwam. Later werkte hij zijn 
bevindingen uit om ze uiteindelijk ook te publi 
ceren. Zijn boekje maakt een heel betrouwbare 
indruk: telkens vermeldt hij de data bij de ge 
beurtenissen en die blijken bij vergelijking met 
gegevens uit bijvoorbeeld de dagregisters door 
gaans te kloppen. WeI heeft Herport vooral aan 
dacht voor de anekdotes, terwijl bijvoorbeeld in 
de dagregisters van het fort vee I meer de grote 
lijn in het oog gehouden wordt. Herport was 
een niet onverdienstelijk en werkelijkheidsge 
trouw tekenaar en hij verzargde dan ook zelf de 
iIlustraties bij zijn boek." Ook zijn beschrijvin 
gen zijn soms beeldend te noemen. Zo merkte 
hij op toen hij de enorme vloot van Chinese jon 
ken van Coxinga naar het eiland zag varen: "Es 
waren so viel MastBaum, dass es wie ein durrer 
Wald schinn''." 

Indrukwekkend is zijn verslag van het ster 
yen van een predikant, op 14 mei 1661. Die dag 
kwam een Nederlander, die door list uit de ge 
vangenschap ontsnapt was, bij Herport en de 
zijnen. De man bracht geen goed nieuws: de 
Chinezen streefden ernaar om aile Hollanders 
in hun macht krijgen, desnoods met geweld. Hij 
vervo1gde - met een citaat uit de Nederlandse 
vertaling van Herports boek uit 1670 -: "Daar 
was ook een Leeraar des goddelijke Woorts 
die by de Formosanen, van de welken hij veel 
tot het Christelijk geloof gebracht had, lief en 
waard was, gelijk ook enige andere Hollanders, 
die bij de Formosanen gebleven waren. ver 
mits dezelfden hen hadden gebeden dat zij bij 
hen zauden blijven, met toezegging dat zij hen 
niet zauden verlaten. Dezen wierden gruwelijk 
gemartelt enigen op een ijsselijke wijze om 't 
leven gebracht en de voorgedachte Predikant 
levendig aan 't kruis gehecht, terwijl de andere 
Christenen die groot in getal waren, met gebon 
den handen voor hem moesten staan en zijn 
e1ende aanzien. Hij bleef niet alleenlijk volstan 
dig in zijn plicht, zelfs in zijn grootste elende, 
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maar sprak ook d: omstanders met troostelijke 
woorden toe en vermaande hen getrouwelijk 
om Gods eer en hun welstant in d' aangenome 
Godsdienst volstandig te blijven, schoon zij, 
gelijk hij, elendiglijk gemartelt zouden worden. 
Deze Predikant leefde dus aan 't kruis tot aan 
de vijfde dag, in de welk hij met grote vreucht 
storf"23 

Dit verhaal maakte indruk op de man die 
het had meegemaakt, op Herport die het uit 
voerig weergaf en stellig ook op zijn metgezel 
len. De Amsterdamse uitgevers van de vertaling 
vonden het belangrijk genoeg om er een "kope 
ren plaat" bij te plaatsen waarop de gekruisigde 
predikant wordt weergegeven, zij het dat ver 
schillende historische details in de afbeelding 
niet kloppen.> De dagregisters vermelden het 
gebeuren niet, wei moet erover gesproken zijn, 
want velen die het drama overleefd hebben, 
maken er melding van dat er een predikant ge 
kruisigd was. 

Wie was nu deze predikant? Op grond van 
de woorden van johan Cruijff komt niemand 
in aanmerking. volgens hem zijn Mus en Win 
semius onthoofd, Hambrouck gedood. Maar 
Cruijffs opmerking is terug te voeren op de 
informatie die de twee verspiedertjes hadden 
verstrekt en de "gasjens" hadden het in meer 
gevallen niet bij het rechte eind gehad, denk 
maar aan hun onjuistheden over het lot van ds. 
De Leonardus. 

Heeft Herport zich dus mogelijk vergist? Er 
waren immers meer gevangenen door de Chi 
nezen gekruisigd, zoals de schoolmeester Jan 
Druyvendal en een zekere Frans van der Voorn. 
Drie dagen lang hadden ze aan het kruis gehan 
gen, daarna werden ze levend naar Sincan ge 
voerd "om aldaer mede opgericht te worden, en 
waren aldaar overleden".> Had Herport hen op 
het oog> Maar Druyvendal en de ander waren 
geen predikant. Daarbij werd de onbekende do 
minee rond 10 mei gekruisigd en yond de dood 
van Duyvendal en Van der Voorn vijf maanden 
later plaats. 

Hoewel volkomen zekerheid niet is te geven 
omdat de verschillende zegslieden en tijdgeno 
ten elkaar te veel tegenspreken en de dagregis 
ters geen uitsluitsel geven, kunnen die laatste 
wel een indica tie geven om tot een oplossing te 
komen. Aangezien Hambrouck onthoofd werd 
op 14 oktober en Leonardus begin 1666 nog 
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leefde, komen twee predikanten in aanmerking 
om geidentificeerd te worden met de gekruisig 
de die zo vol Godsvertrouwen stierf, namelijk 
Anoldus Winsemius en Petrus Mus. 

Wat Winsemius betreft; hij was in 1655 door 
de overheid gedwongen om predikant op For 
mosa te worden en hij heeft er tot aan zijn dood 
gewerkt> Over zijn laatste maanden delen de 
dagregisters mee dat hij eerst op 17 mei met 
Hambrouck naar Baccloang was gevlucht, ver 
volgens dat zij nog steeds eind augustus 1661 
samen in Sincam waren. En daarmee stoppen 
de officiele berichten over winsemius." Als op 
24 oktober in het fort de onthoofding van Ham 
brouck wordt gemeld, samen met het onjuiste 
bericht dat De Leonardus naar China vervoerd 
zou zijn, ontbreekt zijn naam. Waarschijnlijk is 
hij gedood (door het zwaard"), mogelijk in de 
zelfde tijd als Hambroeck. Hoe dan ook: hij was 
niet de predikant, die voor 14 mei aan het kruis 
stierf. De enige die dat geweest kan zijn is dus 
Petrus Mus. 

De dagregisters sluiten dat niet uit, want op 
dinsdag 17 mei 1661 wist men in Zeelandia nog 
wel te vertellen dat Hambrouck en Winsemius 
hadden kunnen vluchten, maar er moest aan 
worden toegevoegd: "zonder van d'andere iets 
te weten"." Over de gevangenschap van De Le 
onardus hoorde men later, maar over Mus niets 
meer, behalve dan het twijfelachtige bericht dat 
de twee "gasjens" aan vlootvoogd Cauw had 
den overgebracht, maar waarin aan de dagre 
gisters geen aandacht wordt besteed. 

Er zijn mijns inziens redenen genoeg om de 
gekruisigde predikant als Petrus Mus te identi 
ficeren.> De mededelingen in Herports bericht 
zijn in overeenstemming met zijn levensloop. 
volgens Herport was de gekruisigde predikant 
al langer op Formosa werkzaam, was hij een 
gedreven dominee die met vrucht het woord 
verkondigde en die bij de eilanders geliefd was. 
Mus, die in Leiden gestudeerd heeft, nam des 
tijds zijn opleiding heel serieus. In het Staten 
college waar hij woonde, disputeerde hij vlijtig 
onder leiding van de regent, de bekende dich 
ter-dominee Jacobus Revius. Hij deed dit meer 
dan gemiddeld: maar liefst veertien keer.> Ver 
der volgde hij bij de eerder genoemde Robertus 
Junius onderwijs in het Formosaans, waarna hij 
zich aanbood om als predikant in tndie werk 
zaam te zijn. Na op doorreis enige tijd dienst te 

TNK jaargang 14 (2011) 
151 



hebben gedaan op Kaap de Goede Hoop, kwam 
hij in 1655 in Formosa aan. Daar werd hij do 
minee in Tilaocen en de omliggende dorpen, 
volgens de dagregisters naar tevredenheid. Zij 
meldden dat de inwoners van het dorp Dovoha 
"nu in hare eygene tale van onsen godtsdienst 
onderrecht" konden worden "in welcke tale 
(comende met de Tilaocensche overeen) den 
predicandt Petrus Musch zich zoodanich hadde 
geoeffent, dat hij binnen corten tijdt daerinne 
zoude connen predikerr.u 

Martelaar 
Was Petrus Mus een martelaar? Het door C.E.S. 
geschreven 't verwaerloosde Formosa, dat veel 
heeft van een oratio pro domo door Frederik 
Coyett, bevat een bittere passage over de pre 
dikanten van Formosa. De auteur blijkt niet 
erg op hen gesteld te zijn geweest, iets wat bij 
meer Nederlandse bestuurders op Formosa het 
geval was. Ook meende hij wat recht te moe 
ten zetten toen hij schreef: "Door dien onder 
de vermoorde Nederlanders, behalven den Pre 
dicant Hambrouck, noch vijf a ses andere Pre 
dicanten (het waren er twee, HF), nevens een 
groot ghetal Schoolmeesters geweest sijn, soo 
is daer mede uyt het Fabeltje ". gesprooten, 
dat de Chinesen op Formosa de Christenen om 
de Christelijcke Religie hebben vervolght, ver 
moort en getyranniseert, ende dat de Predican 
ten hare Religie niet hebbende willen verlaten 
nochte afvallen als Martelaers, om de Religie 
gestorven sijn en daerover een roo de letter in 
den Almanack behoorden te hebben", In geen 
geval, aldus C.E.s., want Coxinga heeft "we 
gens de Religie niemant der Nederlanders oyt 
lastigh gevallen".32 Ze zouden het lot gedeeld 
hebben van de andere Hollanders die gedood 
waren omdat ze zich niet aan de Chinezen had 
den willen onderwerpen. 

Nu zijn er ook geen almanakken verfraaid 
met drukletters in rode inkt om aan te geven 
dat de gedode geestelijken op Formosa heili 
gen zijn geweest. Zoals al gezegd: Winsemius 
is vergeten, Hambrouck wordt aIleen om zijn 
moed geeerd, Petrus Mus is teruggebracht tot 
een bijna onbekende figuur in de marge van een 
groot drama. C.E.S. had tevreden kunnen zijn. 

Toch, en daar kan men evenmin omheen, 
is Petrus Mus wei als een martelaar gestorven 
daar aan het kruis: de woorden die hij sprak en 
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zijn volharding spreken duidelijke taal. Een mo 
nument hoeven we voor hem niet op te richten 
in Amsterdam, Leiden of waar dan ook, zoals 
voor Hambrouck in de Grote of Sint Laurens 
kerk van Rotterdam is gebeurd, maar enig eer 
herstel is weI op zijn plaats. Nu, 350 jaar na zijn 
dood, is dat niet te vroeg. 

DI~ Henk Florijn (1954), kerkhistoricus, promo 
veerde in 1991 aan de Faculteit Godgeleerdheid in 
Utrecht. Hij is vmbo-Ietaar te Ametsfoott. E-mail: 
hflorijn@hetnet.nl. 
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venhage 1931) 622~624. 
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De Gereformeerde Kerk op Formosa of de lotgevallen ee~ 
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ende Zeerover Coxinja, overrompelt, vermeesterl, ende ont 
weldight is geworden. (Amsterdam 1675), geciteerd via de 
uitgave van G.C. Molewijk in de Werken uitgegeven door 
de unscnoten-vcreemging, deel XC, 17ovlg. 

8 Kort en Bondigh veitiael, van 't gene op het schoone Eylandt 
Formosa misgaders op het by~geJegen Eylandt TYAWAN en 
't Fort Zeelandia, op den 5 JUly 1661 is vooigevalten, mits 
gaders de Overgevinge van 't gemelde Fort aan de Chinesen. 
(z.p.z.j.). Waarom dit pamflet 5 juli 1661 als datum noemt, 
is onduidelijk. Het enige dat die dag gebeurde was het ver 
trek van een reddingsvloot onder het bevel van J.P Cauw, 
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te redden. Wei koppelt deze datum het Kort en Bondigh 
Verhael aan een ander pamflet namelijk het Oost-Indisch 
praetjen, voorgevatten in Batavia, tussclien vie! Nedeiianders 
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Werken uitgegeven door De Linschoten-Vereeniging XXXl/J. 
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17 Ginsel, De Gereformeerde Kerk op Formosa, 129. 
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21 Albrecht Herport, Reise nach Java, Formosa, Vordelcindie/J 
und Ceylon 1659-1668. Opnieuw uitgegeven in S.P. l'Honore 
Naber, Reisebeschreibungen von Deutsche Beamten und 
Kliegsleuten im Dienst der Niedenandiscnen Wesl- lind OSI 
Indischen Kompagnieni602-1797. (Den Haag 1930). 

22 Herport, Reise nach java, 52 . 

23 Het boek van Herport werd vertaald door J.H. Glazema 
ker als De beschryving der Ooslindische Reizen van Al 
brecht Herport van Bern. (. .. ) daar in hy ( .. .) bezonderlijk 
de belegering en 't verlies der vestingen op Formosa en 
Taijowan, als zelfs by deze vootvallen geweest zijnde, ver 
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Herport, Reise nach java, 61-62: 'Dern 14. Dito (=14 mei) 
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eke Armaden der feinden sich hin vnd wider in das Land 
haben begeben, vermeinend die Einwohner daselbsten 
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haben sie mit grosser Marter vnd Gewalt darzu gebracht. 
Daselbst war auch ein Lherer Giittlichen Worts, welcher 
den Formosanen, deren er viel zum Christlichen Glauben 
gebracht, sehr lieb vnd werth war, vund noch etliche 
Hollander bey jhm, als welche den Formosanen eyferig 
zugesprochen, bittende dass sie sich nicht ergeben wol 
ten, sie selbsten wollen auch bey jhnen bleiben biss in 
den Tod, vnd sie nicht verlassen. Dise aber wurden mit 
grosser Marter gezwungen, etliche grausamb vmb das 
Leben gebracht. Der vorgenante Prediger lebendig ans 
Creutz gehefftet, die vbrigen Christen deren eine grosse 
Menge waren, miissten mit gebundenen Handen vor jhm 
stehen, vnd sein Elend ansehen, Vnder dessen aber hat 
er sich seines Ampts wegen der schmerztlichen jammer 
lichen Marter, nicht lassen abwendig machen, sondern 
vielmehr den vmbstehenden mit trostlichen Worten zu 
gesprochen, vnd sie trewlich, auss heiligen Eyffer verma 
net, vmb GOttes vnd jhres Heils willen in der erkandtnen 
Religion bestendig biss ans End zuverharren, vnd sol ten 
sie gleich als er ellendiglich gemarteret werden. Diser se 
lige Herr hat also biss auff den 5. Tag am Creutz gelebt. 
da er endlich mit grosser Frewd is! gestorben.' 

24 De prent is ook te vinden in J. Stellingwerff, 'Nederlandse 
boeken in Japan, in: J. Stellingwerff (red.). Een vrije univer 
siteitsbibliotheek ( ... ). (Assen 1980) 378, 

25 Dagtegisters Taiwan, IV, 489. 

26 Van Troostenburg de Bruijn, BWOIP, 499; id., De Her 
votmde Kerk in Nederlandsch oost-tndie onder de oosr 
lndische Compagnie (/602-1795). (Arnhem 1884) 450. 

27 Dagtegistcrs Taiwan, IV, 489, 504. 
28 Dagregisters Taiwan, IV, 386. 

29 Over Petrus Mus: Van Troostenburg de Bruijn, BWOIP, 
313; vooral Nieuw Nederlondscn Biograjisch Woorden 
bock, dl. 8, 1189. 

30 E.J.W. Posthumus Meyjes, Jacobus Revius zijn leven en 
werken. (Amsterdam 1895), bijlage A. 

31 Dagregisters Taiwan, IV, 72. 
32 C.E.S., 'I Venvaelloosde Formosa, 174. 
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Persoonlijk profiel 

Naam, voomaam/voorletter(s) 
Willem (Th.M.) Frijhoff 

Geboortejaar en -plaats 
Zutphen, 1942 

Studierichting en -plaats 
Twee jaar filosofie aan het Phi!osophicum Dijn 
selburg in Huis ter Heide, vier jaar theologie aan 
het Theologicum Rijsenburg in Driebergen, bei 
de van het aartsbisdom Utrecht (1960-66); ver 
vol gens vier jaar algemene geschiedenis aan de 
universiteit van Parijs (Sorbonne, 1966-70), en 
daamaast geschiedenis van de spiritualiteit aan 
de Ecole Pratique des Hautes Etudes (5e section, 
bij Jean Orcibal) en 'histoire religieuse: bij Jean 
Delumeau (College de France); ten slotte twee 
jaar historische antropologie (bi] Alphonse Du 
pront, wiens onderzoeksassistent ik toen werd) 
en socia le wetenschappen (o.a. bij Pierre Bour 
dieu) aan de Ecole des Hautes Etudes en Sci 
ences Sociales in Parijs, afgerond met een DEA 
(onderzoeksdiploma) in 1972 en een dissertatie 
in (toevallig) Tilburg in 1981. 

Wat is/zijn uw huidige functie(s)? 
Ik ben in 2007 bij de Vrije Universiteit met eme 
ritaat gegaan als hoogleraar geschiedenis van 
de Nieuwe Tijd. Sindsdien ben ik bij de KvK 
geregistreerd als zzp-er in wetenschappelijk 
onderwijs en onderzoek. Op dit moment be 
zet ik de Erasmuswisselleerstoel van de G.Ph. 
verhagen Stichting aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam (tot 2012). Daarnaast ben ik voorzit 
ter van de programmacommissie Culturele Dy 
namiek van NWO. Vanwege de Descartes-Huy 
gens-prijs die ik in 2011 ontving, zal ik in 2012 
enige tijd aan de Ecole Normale superieure te 
Lyon verbonden zijn voor een onderzoekspro 
ject over vertoog en praktijk van tolerantie in 
de vroegmoderne tijd, in sam en werking met 
o.a. Catherine secretan, 
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Hoe luidt de titel van uw voomaamste pu 
blicatie tot op heden? 
Moeilijk te zeggen wat de voornaamste is, maar 
het meest na aan het hart ligt mij Wegen van 
Evert WjJlemsz. Een Hollands weeskind op zoek 
naar zichzeiJ, 1607-1647 (Nijmegen: SUN, 1995), 
in 2007 in verkorte en bewerkte vorm in een 
mooie, empathische vertaling van Myra Heers 
pink Scholz verschenen onder de titel FU!fiJIing 
God's Mission: The TWo Worlds a/Dominie Everar 
dus Bogardus 1607-1647 (Leiden & Boston: Brill, 
2007). 

Hebt u een favoriete Bijbeltekst. zo ja, 
welke? 
Ik heb geen favoriete Bijbeltekst, en hoe vreemd 
het ook moge klinken, ik word vaak meer ge 
roerd door de vulgaatteksten in het Latijn die 
we in het seminarie uit en te na in de grego 
riaanse liturgie zongen. Maar Micha 4: 1-5 heb 
ik altijd verzen naar mijn hart gevonden: ze 
brengen vrede en recht, vrijheid en tolerantie in 
een historisch toekomstbeeld samen dat ik kan 
en wi! delen. En bij het werk aan mijn stu die 
over Evert Willemsz heb ik kunnen peilen hoe 
diep Psalm 68:6 (,Godt is der weesen vader') de 
psyche van een vroegmoderne adolescent kon 
beinvloeden, en bij enig nadenken ook de onze 
nog. 
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Wie is uw favoriete figuur uit de geschie 
denis van het christendom? 
johannes de Doper, de man die het heil aan 
kondigt maar het zelf niet ziet gebeuren, die 
weet dat hij minder is dan wie na hem komt: 
en die het leven erbij inschiet omdat hij con 
sequent met zichzelf is en pal staat voor wat 
hij verkondigt. Zijn leerlingen, herhaaldelijk in 
het Nieuwe Testament genoemd, zijn in de mist 
van de geschiedenis verdwenen, in tegenstel 
ling tot die van jezus. Oat geeft mij als histori 
cus te denken. 

Stel: u krijgt een jaar volledige vrijheid om 
u aan studie en onderzoek te wijden. Wat 
gaat u doen? 
Ik heb dat jaar nu in principe tot mijn beschik 
king, maar het leven blijkt altijd weer wat in 
gewikkelder dan je zou wensen en ik ben te 
nieuwsgierig naar wat er in de wereld gebeurt 
om me als een kluizenaar af te zonderen. Oat 
lijkt me ook niet goed voor de kwaliteit van his 
torisch werk. Maar als ik het weI zou accepte 
ren, zou ik mijn boek over pastoor jacob Val 
lick, de auteur van het eerste Nederlandstalige 
traktaat tegen toverijgeloof (1559), afronden, 
mijn model van de modale Nederlandse huma 
nist. Maar dat ga ik toch al doen. 

Wat is uw favoriete boek op uw vakgebied? 
Wat is eigenlijk mijn vakgebied? Ik heb een 
hekel aan disciplinaire hokjes en sta juist een 
brede, discipline-overschrijdende blik op (o.a.) 
religie voor. Ik voel me om beurten vertegen 
woordiger van de verschillende onderzoeks 
velden waarop ik actief ben. Maar wei vind ik 
dat een historicus zich moet onderscheiden 
door beheersing van zijn ambacht, lOwe I van 
de theorie als de praxis. Mijn favoriete boek (en 
tijdens mijn stu die eye-opener) is dan La pos 
session de Loudun van Michel de Certeau (Parijs: 
julliard, 1970; herz. uitg. 2005), in Engelse ver 
taling The Possession at Loudun (Chicago: Uni 
versity of Chicago Press, 2000). 

Welke recente publicatie op uw vakgebied 
heeft veel indruk op u gemaakt? 
De bundel onder redactie van Philippe Buttgen 
& Christophe Duhamelle, Religion ou confes 
sion. Un bilan franco-allemand sur l'epoque mo- 
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deme (XVIe-XVIIIe siecles), Parijs : Editions de la 
Maison des Sciences de lHomme, 2010. Een 
voorbeeldige bestandsopname van de relatie 
tussen religie, kerk en samenleving in twee heel 
verschillende landen van vroegmodern West 
Europa, vol nieuwe perspectieven. Door onze 
toenemend Angelsaksische focus dreigen we 
te missen wat er allemaal aan historiografische 
vernieuwing uit continentaal Europa zelf komt, 
van noord tot zuid en van oost tot west, en in 
diverse talen die we opnieuw aan onze studen 
ten moeten leren! 

Welk boek op uw vakgebied zou beslist 
ooit geschreven moeten worden, zij het 
niet noodzakelijk door u zelf? 
Een geschiedenis van de manier waarop de ge 
wone man/vrouw zich de persoon van jezus 
door de eeuwen heen heeft toegeeigend, al dan 
niet volgens de kerkelijke leer. Kortom, een bio 
grafische geschiedenis van de dynamiek tussen 
leer en leven. 

Is er een ontwikkeling op uw vakgebied 
die u betreurt; zo ja, welke? 
Het bijna onmerkbaar uiteengroeien van kerk 
geschiedenis en religiegeschiedenis en de slui 
pende her-ideologisering van de (katholleke) 
theologie. 

Is er een ontwikkeling op uw vakgebied 
die u toejuicht; zo ja, welke? 
De kritische reflectie op het omgaan met het ei 
gen verI eden in de religieuze gemeenschappen, 
en de steeds genuanceerder benadering van 
hun eigen herinneringscultuur. Dit in afwach 
ting van een soortgelijke ontwikkeling in de 
seculiere cultuur, die zich nu vaak in een anti 
christelijk vertoog opsluit. Oat treft mij bijvoor 
beeld in de geJijkhebberige inslag van de recen 
te studies van jonathan Israel, in het parmanti 
ge atheisme van een Richard Dawkins, en in het 
atavistische, volstrekt achterhaalde antiklerika 
lisme van veel 'Iiberale' auteurs in Nederland. 
Het moet gezegd dat de rooms-katholieke kerk 
en haar lei ding het nu ook weI bijzonder bont 
maken. Daar heb ik niets meer mee. 
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Fred van Lieburg 

De biografievan Willem 
Teellinck (1579-1629) 
Orthodoxie en vroomheid rond 1600 

De Faculteit der Godgeleerdheid 
van de Vrije universiteit in Am 
sterdam organiseert regelmatig 
een studiemiddag onder de titel 
'Het Nieuwe Boek'. Op 3 mei 
2011 stonden recente boeken 
van Willem Jan op 't Hof centraal 
over de grondlegger van het Ne 
derlands gereformeerd pietisme, 
Willem Teellinck. Het Reforma 
torisch Dagblad publiceerde de 
volgende dag een verslag onder 
een kop, die typerend is voor de 
neiging deze stroming in heden 
daags perspectief te beoordelen: 
'Prof. Op 't Hof: Willem Teellinck 
was SGP' er'. Op die middag 
hield Fred van Lieburg een le 
zing, die juist de aandacht wilde 
vestigen op het grote historisch 
belang van Teellinck voor ons 
verstaan van de religieuze situ 
atie in Europa in het begin van 
de zeventiende eeuw. 

Productieve auteurs 
Bijna duizend bladzijden liggen v66r ons ter be 
spreking over het leven, de geschriften, de in 
vloed en de theologische opvattingen van Wil 
lem Teellinck'. Ik beschouw dan twee boeken 
als een eenheid, want de onlangs verschenen 
monografie over de theologie van Teellinck was 
eigenlijk bedoeld als hoofdstuk in de biografie 
die een paar jaar geleden van de pers rolde. 
De omvang van het geleverde werk mag ons 
weI bij voorbaat vervullen van pieteit jegens 
de auteur, Willem Jan op 't Hof, predikant in 
Urk en hoogleraar in de Geschiedenis van het 
Gereformeerd Pietisme aan de Vrije Universi 
teit. Oat geldt eens temeer als we zien dat in 
de bibliografie maar liefst acht volle bladzijden 
nodig waren om de boeken en artikelen op te 
sommen die de auteur in zijn leven al bij elkaar 
geschreven heeft.' 

De grote productiviteit is een eigenschap 
die object en subject van deze boeken - behal 
ve hun voornaam - met elkaar gemeen hebben. 
Teellinck schijnt maar liefst 127 verhandelingen 
op zijn naam te hebben, waarvan - misschien 
weI tot geluk van elke biograaf - minder dan 
de helft in druk is verschenen. Op 't Hof heeft 
60 publicaties teruggevonden, vanaf Teellincks 
eersteling in 1608 tot en met de laatste postume 
uitgave van nagelaten werk door een van zijn 
zonen in 1662. Hij heeft ze stuk voor stuk gele 
zen en van elk boek een samenvatting gemaakt. 
De meeste uittreksels verschenen al vanaf 1977 
in het door hem opgerichte Documentatieblad 
Nadere Rejormatie, 51 afleveringen in totaa!. Nu 
zijn dan aile werken beschreven en ingevoegd 
in een overzicht van leven en werken, dat strikt 
chronologisch is ingedeeld, van jaar tot jaar, 
van boek tot boek. Als we van een bepaald 
boek de inhoud willen weten, moe ten we eerst 

TNK jaargang 14 (2011) 



in een aparte lijst op een onhandige plek in het 
boek het nummer van Teellincks publica tie op 
zoeken, dan doorbladeren naar de inhoudsop 
gave om te kijken waar dat nummer besproken 
wordt, om eindelijk een samenvatting van de 
zevende, eenendertigste of negenenvijftigste 
publicatie te vinden. 

Geen biografie 
Hiermee stuit ik op mijn eerste kritiekpunt op 
het dikke boek over Willem Teeliinck. Het is 
een formeel punt en er voigt straks nog een 
materieel punt, maar vorm en inhoud zijn hier 
eigenlijk niet te scheiden. Op 't Hof noemt zijn 
boek een biografie, maar dat is het niet. Het is 
hoogstens een materiaalverzameling voor een 
biografie. Ik bedoel niet dat nog niet aile fei 
ten en feitjes op tafel zijn gelegd, want zover 
hoeft het niet eens te komen. De schrijver is 
daar zelf nogal nuchter over. Hij zegt dat met 
dit boek over Teellinck nog lang niet het laatste 
woord gezegd. Oat horen we dan van de greet 
ste telingoloog aller tijden, die zijn kennis van 
zaken zo uitputtend heeft vastgelegd. Oat het 
boek geen biografie is, komt ook niet doordat 
het in stilistisch opzicht te wens en overlaat. 
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Ook daarvan lijkt de schrijver zich bewust te 
zijn, want hij schrijft al op zijn eerste bladzijde 
dat volledigheid en diepgang bij hem prevale 
ren boven vlotte leesbaarheid. Maar dat is een 
valse tegenstelling. Een biografie hoeft geen 
roman te zijn. tedere wetenschapper of litera 
tor heeft recht op zijn eigen stijl. Of zou je van 
een theoloog, toch een meester van het woord, 
en een predikant, immers een beoefenaar van 
de overdracht, meer mogen verwachten dan 
het wijdlopige en opsommerige proza dat hier 
wordt aangeboden? 

Wat ik bedoel, is dat in deze zogenaamde 
biografie de indeling van de stof en de logica 
van het betoog niet in dienst staan van de le 
vensgang van de hoofdpersoon. Het is waar, 
de opbouw van het boek verwijst naar perio 
den in Teellincks in leven, vijf in totaal. Daar 
aan vooraf gaat een openingshoofdstuk waarin 
enigszins veelbelovend de context van Teellin 
cks geboortestad en familie worden behandeld. 
Maar al gauw verzand je in allerlei details over 
Zierikzee in de middeleeuwen die er echt niet 
toe doen om het leven van Teellinck te begrij 
pen. En in plaats van de vele namen en data 
over familieleden zou je liever een genealogi 
sche bijlage zien, zodat in het verhaal aileen 
de wezenlijke informatie over de invloed op de 
centrale figuur verwerkt kan worden. De hoofd 
stukken over Teellincks levensloop zelf hebben 
tel kens een inleiding over de politieke en ker 
kelijke achtergrond van de betreffende periode, 
maar wat je daar leest, zou je graag verweven 
zien in een doorlopend biografisch verhaal. Het 
hoofdstuk jeugd en studietijd is nog het best te 
pruimen, omdat de daar vertelde lotgevallen bij 
elkaar horen en niet te veel gecompliceerd wor 
den door de publicaties. 

Kroniek op jaarbasis 
In de overige hoofdstukken voltrekt zich ech 
ter de ramp dat het leven van Teellinck wordt 
behandeld op jaarbasis, af en toe met een paar 
jaar tegelijk als er weinig te melden was. En 
onder de jaren waarin die publicaties versche 
nen zijn, worden die van a tot z samengevat, 
ook al was de inhoud al veel eerder geschreven 
en vormt het gedachtegoed natuurlijk voort 
durend een rol in het leven en werk van Teel 
linck. De werken die pas na zijn dood gedrukt 
zijn, worden eveneens in behandeld in het jaar 
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van verschijning. In het geval van Het Nieuwe 
Jerusalem, een sleuteltekst in Teellincks oeuvre, 
beargumenteert Op 't Hof dat het in 1620 ge 
schreven moet zijn, maar het wordt behandeld 
onder het postume verschijningsjaar 1635. De 
vraag rijst ofje dan nog met een biografie bezig 
bent. Maar misschien moeten we die vraag he 
lemaal niet stellen, en gaat het erom dat we een 
naslagwerk hebben waarin de argeloze lezer en 
de enkele onderzoeker zelf de feitjes en uittrek 
sels moe ten doorworstelen om zich een beeld 
van deze figuur te vormen. 

De auteur lijkt geen poging te hebben ge 
daan de lezer tegemoet te komen of te laten 
delen in zijn fascinatie voor de hoofdpersoon. 
Na de bloedeloze biografische gedeelten volgen 
nog gortdroge hoofdstukken over de doorwer 
king en de historiografie van Teellinck. Ook 
daarin worden volgens een chronologisch stra 
mien de door Op 't Hofverzamelde aantekenin 
gen meegedeeld. Oat leidt tot zinnen in deze 
trant: 'De te Winschoten geboren Wi!helmus 
Schortinghuis (I 700-1 750) bediende het Woord 
te Weener in Oost-Friesland en daarna te Mid 
wolda. In 1740 zag van zijn hand het licht Het 
innige christendom. Hierin noemt hij een keer 
Teellinck.' Punt. Op deze manier is het natuur 
lijk niet moeilijk om tot duizend bladzijden te 
komen, mede gezien de nogal ruim opgemaak 
te bijlagen en registers. Met andere woorden: 
het hadden er rustig honderden minder kunnen 
zijn. Ik hoop dat ik hiermee heb verduidelijkt 
waarom dit boek volgens mij de naam van bio 
grafie niet mag dragen. Het is hoogstens een 
merkwaardige mix van een levenskroniek en 
een beredeneerde bibliografie. 

Vlees en bloed 
Ik vind dit echt verschrikkelijk jammer, want 
zoals de Groningse hoogleraar in de 'biografie 
kunde: Hans Renders uitdrukte, is er niets erger 
dan een interessant leven te verknoeien door 
een slechte blografie> Want interessant was 
het leven van Willem Teellinck. Opgegroeid in 
het gezin van een top regent, die aan de wieg 
stond van de Republiek; opgeleid in Middelburg 
en Leiden en aan universiteiten in Engeland en 
Frankrijk, dankzij de 'grote tour' die hij als rij 
keluiszoon kon maken, onder invloed van puri 
teinse dominees getroffen door een identiteits 
crisis, zo men wil een bekering, die hem deed 
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kiezen voor een carriere als predikant in plaats 
van jurist en regent; een gedreven prediker die 
indruk maakte met zijn scherpe doordringende 
stem, maar - naar eigen zeggen - thuis aan tafel 
niet kon zingen, behept met een schrijfdwang, 
die hem tussen het preken en pastoreren door 
vele uren achter een tafel met pen en papier 
bezig hield; en dat alles met een chronische 
darmkwaal die hem tot een dieet dwong en 
hem - en dat voor een Zeeuw - weghield van 
de zee. Slechts door het bijeensprokkelen van 
terloops aangereikte gegevens wi! de figuur van 
Teellinck een mens worden van vlees en bloed. 

Een enkele episode wi! ik nog naar voren 
halen vanwege de manier waarop Op 't Hof er 
als biograafmee omgaat. De pasbekeerde Teel 
linck leerde in puriteinse kringen in Engeland 
zijn Martha kennen, met wie hij op 26 septem 
ber 1604 in Zierikzee in ondertrouw ging, om 
- zeg drie of vier weken later - in haar vader 
land in het huwelijk te treden. vervolgens ging 
het echtpaar op reis naar Frankrijk, zonder dat 
we weten met welk doe!. In elk geval werd vol 
gens een reconstructie van Op 't Hof op 26 april 
1605 in de stad Angers hun zoon Maximiliaan 
geboren. lnderdaad, zeven maanden na de on 
dertrouw, misschien al zes maanden na het hu 
welijk. )e zou dan denken aan een voortijdige 
bijslaap, maar volgens onze biograaf wijst niets 
daarop. Hij ziet maar een verklaring: Maximi 
laan was een zevendemaandskind. Ik hoop 
voor Op 't Hof dat hij gelijk heeft, maar ik zou 
toch wei graag iets gelezen hebben over de ge 
reformeerde en puriteinse opvattingen over ge 
slachtsverkeer voor de ondertrouw of voor de 
trouwdag zelf. Is het echt ondenkbaar dat Wil 
lem en Martha hun Maximiliaan eerder verwekt 
hebben dan de bedoeling was en dat daarin ook 
de reden lag voor het maandenlange verblijf in 
Frankrijk tijdens de zwangerschap, ver van fa 
milie, vrienden en strenge geloofsgenoten? Het 
zou de oude schrijver niet minder sympathiek 
maken. Of zou het echtpaar, als er gerekend 
werd op bevalling in juni, de lange terugreis van 
Angers naar Zierikzee in de laatste maanden 
van de zwangerschap hebben gepland? 

Micro en macro 
ongemerkt ben ik nu van mijn formele kritiek 
al overgegaan op de inhoudelijke kritiek. Maar 
het is geenszins mijn bedoeling om details of 
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onderdelen onder de loep te leggen, al was het 
maar omdat dit een hachelijke onderneming 
is. Op feitelijke tekortkomingen valt de auteur 
nauwelijks te betrappen, gelet op zijn acribie, 
speurzin en jarenlange vertrouwdheid met de 
materie. Er zijn aileen maar aanvullingen te 
geven vanuit nieuw bronnenonderzoek of over 
literatuurreferenties die de auteur zijn ontgaan. 
Beide heb ik inmiddels persoonlijk al aan de au 
teur gedaarr. Ik richt mij nu op algemene kritiek 
op de biografie als biografie, voorzover het bij 
de brokkelige opzet zo genoemd kan worden. 
Mijn punt is dan, dat het leven en werk van Teel 
linck onvoldoende in verband is gebracht met 
een aantal kernproblemen uit de tijd en context 
waarin hij functioneerde. Merkwaardig genoeg 
wordt in het boek nergens uitgelegd waarom 
Teellinck eigenlijk een biografie verdient, waar 
aan hij zijn historisch be lang ontleent. Aileen 
op de achterflappen van beide boeken lezen we 
een rechtvaardiging tegenover het potentiele 
lezerspubliek." 

Op die flappen lezen we dat Teellinck 
de 'vader' was van de Nadere Refarmatie res 
pectievelijk als zodanig bekend is geworden. 
Verder wordt erop gewezen dat de man en zijn 
geschriften na vierhonderd jaar nog de aan 
dacht weet te trekken van 'zowel de mensen 
die stichtelijke lectuur zoeken als wetenschap 
pelijke onderzoekers op diverse terreinen'. Hier 
wordt dus een legitimatie gegeven in de heden 
daagse visie op Teellinck en de omgang met zijn 
geestelijke nalatenschap. Dat mag natuurlijk, al 
moet je je realiseren dat iemands invloed na 
zijn dood los kan staan van iemands betekenis 
in zijn eigen tijd. Hoe dan ook, bij een weten 
schappelijke biografie is een inkadering nodig 
van de beschreven persoon in zijn eigentijdse 
context, enerzijds op basis van de historische 
bronnen, anderzijds op basis van de vragen 
die in het vakgebied leven over het betreffende 
tijdvak, in dit geval de christelijke theologie en 
vroomheid, kerk en cultuur in de periode van 
ongeveer 1580 tot 1630. Met de bronnenpoot 
zit het in de biografie van Op 't Hofwel goed. De 
andere component komt echter onvoldoende 
uit de verf: een echte relatie tussen Teellincks 
leven en de religieuze situatie in Europa en Ne 
derland wordt niet gelegd. Anders gezegd: het 
microniveau van zijn persoon, zijn familie, zijn 
lokale omgeving en zijn wijdere netwerk krijgt 
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weI aile aandacht, maar het macroniveau van 
de kerk, staat en internationale betrekkingen is 
er niet organisch mee verbonden." Deze stelling 
wi! ik graag uitwerken en nuanceren. 

Confessie in meervoud 
Teellincks leven viel in een periode waarin 
het westerse christendom zich als gevolg van 
de ingrijpende kritiek op de kerk van Rome 
had uitgekristalliseerd in diverse stromingen: 
rooms-katholicisme. anglo-katholicisme, luthe 
ranisme, anabaptisme, calvinisme, puritanisme 
(of anglo-calvinisme). Die stromingen hadden 
inmiddels ook vorm gekregen in politieke en 
kerkelijke constellaties of agenda's. Overheden 
hadden gekozen voor een of andere variant 
van het christendom. Voor de onderdanen werd 
gekozen, met aile spanningen van dien. In elk 
land leefde weI verdeeldheid over de gemaakte 
keuzes en waren er politieke en religieuze ide 
alisten die de gevestigde overheid en kerk tot 
aanpassingen probeerden te bewegen. Wat de 
spanningen binnen het protestantisme betreft 
had je in Teellincks tijd in Engeland de angli 
canen en puriteinen, in Duitsland de gnesio 
lutheranen, philippisten en calvinisten, en in 
Nederland de precieze of puriteinse calvinisten 
en de rekkelijke of libertijns georienteerde cal 
vinisten en daarnaast nogal wat mennonieten 
en spiritualisten. 

Voar het internationale calvinisme is dit 
toneel uitstekend beschreven door Philip Be 
nedict, een standaardwerk dat Op 't Hof niet 
noernt.' Dat is nog het ergste niet. Jammer is 
vooral dat Op 't Hof niet ingaat op de bredere 
historische context. Nu begrijp ik heel goed dat 
je in een biografie het risico moet vermijden 
de halve geschiedenis eraan op te hangen en 
zaken er aan de haren bij te slepen. Zo'n kap 
stokbiografie is het befaamde boek van Willem 
Frijhoff, die bijna duizend bladzijden vulde over 
Evert Willemsz., een geestverwant van Teel 
linck." Daarin werden allerlei details zo breed 
uitgesponnen dat professor Van Deursen in 
De Volkskrant opmerkte er niet aan te moeten 
denken dat bijvoorbeeld het leven van johan 
de Witt volgens deze methode behandeld zou 
worden. lnmiddels hebben ]ohan en zijn broer 
Comelis de Witt een uitstekende dubbelbiogra 
fie gekregen, met een goed evenwicht tussen 
omvang, leesbaarheid, diepgang en historische 
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inkaderlng." Zo'n werk zou Op 't Hof tot voor 
beeld hebben kunnen strekken, zoals ook Van 
Deursens biografie van prins Maurits'" of, om 
dichter bij Teellincks leefwereld te blijven, het 
proefschrift van Klaas van Berkel over Isaac 
Beeckman. II 

Vroomheidscrisis 
Op 't Hof verzuimt in zijn boek het leven dat 
door hem een belangrijke rol en invloed wordt 
toegekend, in een groter proces van nationale 
en internationale allure te plaatsen. Ons inzicht 
in het macrogebeuren periode wordt niet van 
uit de microscoop van de gekozen sleutelfiguur 
verrijkt. En de enkele keer dat hij een verband 
legt met de historiografie van Teellincks tijd, 
doet hij dat op een verouderde manier die hem 
internationaal niet tot een actuele gespreks 
partner maakt. ZO bespreekt hij de werken van 
enkele kerkhistorici rond 1880 die zich bezig 
hielden met na-reformatorische vroomheidsbe 
wegingen onder de noemers van mystiek, qui 
etisme, pietisme en puritanisme. De interesse 
voor Teellinck speelde daarin een expliciete rol, 
vandaar Op 't Hofs behandeling. 12 Impliciet deelt 
hij in zijn boek ook in de opvatting dat pietisme 
en puritanisme loten waren van eenzelfde stam 
en dat is natuurlijk legitiem. Sterker: sinds de 
jaren 1960 heerst in de internationale literatuur 
de mening dat er rond 1600 in heel de Europese 
christenheid, dwars door confessionele gren 
zen heen, sprake was van een vroomheidscri 
sis, een gevoel van urgentie om de orthodoxie 
en het kerkelijk leven te verdiepen door vroom 
heid, levensheiliging en geloofservaring.'> Hier 
bij circuleren ook allerlei namen voor stromin 
gen, zoals puritanisme, precisianisme, nadere 
reformatie, reformorthodoxie en - uit de koker 
van Benedict - zelfs zoiets als experimental pre 
destinatianism. 

Daarnaast is er sinds de jaren 1980 de con 
fessionaliseringsthese, die vooral met het oog 
op Duitse landen is uitgevonden en die met 
de nodige aarzeling ook op Nederland, Enge 
land, Schotland en Ierland worden toegepast. 
Bij deze these worden de ontwikkelingen bin 
nen de diverse landen, elk binnen een andere 
confessie die door overheid en kerk bevorderd 
wordt, vergelijkenderwijs bestudeerd. Qua pe 
riode gaat het dan om de jaren 1550 tot 1650, 
maar juist rond 1600 speelt er dan ook een 

160 

gemeenschappelijke problematiek in Europa, 
die door Heinz Schilling zelfs een keer als een 
fundamentalistische crisis is omschreven.'! 
Kennelijk stuiten alle historici en kerkhistorici 
op een breukvlak aan het begin van de zeven 
tiende eeuw, en daar staat het optreden van in 
vloedrijke vroomheidsschrijvers niet los van. In 
Engeland denken we dan aan William Perkins, 
in Duitsland aan Johann Arndt, en in Nederland 
onvermijdelijk aan Willem Teellinck, hoewel 
zo'n dertig jaar geleden steevast Jean Taffin nog 
als eerste pleitbezorger voor een nadere refor 
matie werd beschouwd. 15 

Gereformeerd pletlsrne 
Geheellos van die etikettenkwestie, zou je van 
de biograaf van Teellinck verwachten dat hij 
meer licht werpt op dit internationale debat. En 
zeker voor een hoogleraar Geschiedenis van 
het Gereformeerd Pietisme ligt hier een gou 
den kans om vanuit de grondige kennis van 
zo'n onbekende figuur zijn licht te ontsteken. 
De situatie rond 1600 is immers het brandende 
vraagstuk achter het vierdelige werk Geschichte 
des Pietism us, met name het eerste deel waarin 
de basale beslissingen vielen over de afbake 
ning van deze beweging. Tegenover de con 
ceptie van Martin Brecht staat de uitwerking 
ervan door Jan van den Berg, eens hoogleraar 
aan de VU, die weigerde het begrip pietisme op 
Nederland toe te passen en zelfs de Nadere Re 
formatie tussen aanhalingstekens zette. Hierin 
stond Van den Berg aan de zijde van Johannes 
Wallmann, de grootste tegenspeler van Brecht, 
die vanwege deze meningsverschillen zelfs niet 
wilde meedoen aan het grote handboek van 
zijn genera tie. 16 

Enkele jaren geleden hield Wallmann een 
lezing over deze problematiek voor de Stichting 
Studie der Nadere Reformatie, waarvan Op 't 
Hof voorzitter is." Wallmann, die net als Op 't 
Hof bekend is als biograaf van een pietistisch 
boegbeeld." in dit geval Philipp Jakob Spener, 
hanteert voor zijn definitie van pietisme drie 
kenmerken, die hij eerst bij Spener aanwezig 
acht: de Sammlung der Frammen, de Hofftiung 
besserer Zeiten en de Mahnung zum Bibellesen. 
Ik citeer ze opzettelijk in het Duits, omdat ze 
lastig vertaalbaar zijn en omdat er zo'n natio 
nalisme achter zit. Op 't Hof zal aanvoeren dat 
deze drie kenmerken al lang bij puriteinen en 
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nadere reformatoren te vinden waren en dus 
rond 1670 niets nieuws voorstelden, hoe graag 
de Duitse en lutherse kerkhistorici dat ook wil 
len. Toch lOU ik Op 't Hof aanraden zich nog 
eens te laten opscherpen door Wallmanns in 
zichten. 

Wezenlijk voor Wallmanns opvatting is dat 
zijn drie noties functioneren in een orthodox 
kader, waarbij de confessie en de leer vast lig 
gen en de kerk gedragen wordt door de over 
heid, terwijl boekjes over de godzaligheid ge 
richt zijn op de geloofsopbouw van het gehele 
volk. Volgens Wallmann was dat typerend voor 
de Konjessionskirche en was het streven naar 
pietas een inherent aan de orthodoxie. Het was 
die constellatie die rond 1670 scheuren begon 
te vertonen, al zou het bouwwerk pas in de loop 
van de achttiende eeuw inzakken. De generatie 
kerkcritici van toen - zeg maar Schlitz en Spe 
ner in Duitsland, en in Nederland figuren als De 
Labadie, Van Lodenstein, Koelman en Brakel 
- worstelde als eerste met de rol van de over 
heid in de handhaving van de publieke zeden. 
De politieke en kerkelijke rol van de overheid 
konden deze critici niet afschrijven, maar weI 
ondermijnen door te werken aan een reforma 
tie van onderop, vanuit een positieve kijk op de 
toekomst, het individu, het gezelschap, de par 
ticuliere organisatie. Ie zou het inwendige zen 
ding avant la lettre kunnen noemen. Dat was 
rond 1670 weI degelijk nieuw, hoe schuchter 
en omstreden ook nog. Terugkoppelend naar 
Teellincks tijd: toen overheerste nog het con 
fessionele kerkmodel, waarin nog geen ander 
model in beeld was dan dat de ware leer en de 
bijbehorende publieke vroomheid gehandhaafd 
werden door de overheid. 

De ellips van het geloof 
Het mooie van de studies van Op 't Hof is dat hij 
allerlei interessant materiaal biedt om de toen 
nog onverbrekelijke eenheid van confessionali 
teit en vroomheid te onderbouwen en te maxi 
maliseren. Op 't Hof analyseert het werk van 
Willem Teellinck als een ellips van innerlijkheid 
en collectiviteit. Deze elastiek kon zowel naar 
de mystieke als naar de maatschappelijke zijde 
ver worden uitgerekt. De zielsworsteling van 
de enkele zondaar in zijn wedergeboorte stond 
uiteindelijk niet los van de reformatie der ze 
den door kerk en overheid. Tussen beide hoeft 
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er geen sprake te zijn van confessionalisme of 
dogmatisme, noch van mysticisme of pietisme. 
Vol gens mij heeft het dan ook geen zin om de 
ellips naar een kant op te rekken tot het een en 
al en Teellinck als model van een eenzijdige be 
weging te beschouwen, zoals Wallmann dat in 
het Duitse onderzoek met Spener heeft gedaan. 
Laat Teellinck alsjeblieft staan als een gerefor 
meerd predikant die binnen de calvinistische 
traditie diverse accenten legde en daar bij an 
deren, al naar gelang de doelgroep en situatie. 
wisselende aandacht voor vroeg. 

De door Op 't Hof geschetste ellips in het 
denken van Teellinck, ontleend aan zijn zestig 
gedrukte geschriften, zou nog scherper kunnen 
worden gemaakt vanuit Teellincks biografie. 
Dat is een veel spannender rode draad in zijn 
levensloop dan het vermeende proces van ver 
innerlijking en desillusionering in zijn leven en 
werk, waar Simon van der Linde het altijd over 
had en wat Op t Hof al lang weerlegd heeft. 
Als je de ellips tot hamvraag lOU maken van 
een biografie, dan kom je bij uit bij een moge 
Iijk spanningsveld in Teellincks geestelijke en 
maatschappelijke loopbaan. Immers, hoe moe 
ten we verklaren dat een dominee die uit een re 
gentenmilieu stamde, zulke irrealistische eisen 
stelde aan politiek, kerk en kerkvolk? Was dit 
een blinde vlek van Teellinck, veroorzaakt door 
zijn overplanting van het Engelse voorbeeld in 
een geheel andere Nederlandse situatie? Had 
hij niet voldoende door dat ook het kerkmodel 
van de Nederlandse vluchtelingengemeente in 
Londen in het vaderland niet kon functioneren? 
Of besefte de regentenzoon Teellinck als geen 
ander dat de politiek een normstellend contra 
punt nodig had, waarin hi] als predikant en pas 
toraal volksschrijver wilde voorzien? Ik probeer 
maar hardop te denken. 

De ellips van een leven 
Hier en daar doet Op 't Hof intrigerende sugges 
ties op het raakvlak van biografie en theologie 
en van humanisme en calvinisme. ZO stelt hij 
voor om Teelincks oeuvre te verklaren vanuit 
de dries lag translatio-imitatio-aemulatio. Hij be 
gon met puriteinen te vertalen, daarna om ze 
te evenaren, en ten slotte om ze te overtreffen. 
Aan die aemulatio kwam hij pas toe na 1619, na 
de kater van de Dordtse synode, die voor hem 
een torso was zolang de reformatie van de leer 
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niet gevolgd werd door de reformatie van de 
zeden. Via zijn netwerk probeerde Teellinck op 
dat terre in meer succes te boeken, en dat lukte 
hem op de Zeeuwse synode van 1620. Helaas 
is het Op 't Hof ontgaan dat er in 1623 nog een 
verkapte Zeeuwse synode is geweest, die hele 
maal in het teken van de reformatie der zeden 
stond.'? In 1626 boekte hij resultaten via enkele 
coli ega's in de Zuid-Hollandse synode, maar de 
krappe meerderheid voor een strenge zondags 
viering zorgde daar ook voor veel tegenstand 
en onrust. Teellinck zelf kreeg nogal wat per 
soonlijke verwijten te verwerken. 

Op 't Hof laat zien dat Teellinck in 1626 ook 
getroffen werd door ander leed, namelijk de 
dood van zijn vrouw en een conflict met zijn 
vaste uitgever. Aan de andere kant van de el 
lips leed hij onder het verloop van de Dertigja 
rige Oorlog, die een sombere toekomst van het 
protestantisme in Europa voorspelde." Alles bij 
elkaar ontstond zo het momentum voor Teel 
lincks topprestatie, zijn allesomvattende en iet 
wat apocalyptische reformatieprogramma dat 
in 1627 verscheen als Noodwendigh vertoogh 
aengaende den tegenwoordigen bedroefden staet 
van Gods voles; waerinnc getrouwelijek aenghe 
wesen wort in wat swarieheyt ende vervalltnghe 
vry gheeomen zijn, in wat perijckel vry noch staen, 
met de noodighe remedien am ons verdeif te ver 
boeden. Prompt verscheen toen ook een tegen 
aanval van de hand van een Thoolse collega, 
Jacobus Burs, die in het boek Threnos het pu 
ritanisme als een gevaar voor de kerkelijke en 
maatschappelijke orde aan de kaak stelde. 

De ellips van een netwerk 
In de reconstructie van de gang van zaken rond 
de manuscripten, de approbaties en de boekuit 
gaven van zowel het Noodwendigh veitoogh als 
Threnos in 1627 toont Op 't Hof zich de mees 
ter van de boekwetenschap. Hier vallen ook 
interessante conclusies over de instemming 
die de hoogleraar Gomarus, boegbeeld van de 
orthodoxie, betuigde met zowel het boekje van 
Burs als het opus magnum van Teellinck. Hier 
toonde Gomarus ook het subtiele overwicht en 
het kerkpolitiek inzicht dat Teellinck zelf niet 
had, welk gemis misschien ook de oorzaak is 
dat Teellinck aan de Zeeuwse hogeschool of el 
ders bijvoorbeeld nooit een professoraat in de 
praktische theologie heeft gekregen. voor mij is 
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de gang van zaken in 1627, to en ook de Leidse 
hoogleraren Polyander en Walaeus zich achter 
Teellinck schaarden, een bewijs dat het geen 
zin heeft om hem pietist ofnadere reformator te 
noemen, of aparte stromingen of bewegingen 
te onderscheiden. 

Ook voetius is toen voor Teellinck in het 
krijt getreden, zonder daarmee zijn kandidatuur 
te verspelen voor het leiderschap van de gere 
formeerde orthodoxie in Nederland voor veertig 
jaren." Voetius nam de uitersten van Teellinck 
en Burs, van puritanisme en libertinisme bin 
nen de bandbreedte van het calvinisme op. Hij 
neutraliseerde dit soort vleugelvorming door 
de gemeenschappelijke theologische struc 
tuur bloot te leggen en daarop in pastoraat en 
onderwijs voort te bouwen. Teellinck was een 
extreem aan de strikte kant, Burs aan de losse 
kant. Ik wijs er in dit verband op dat Burs bij 
de opening van de Zeeuwse synode van 1638- 
nota bene bij monde van Maximiliaan Teellinck 
- werd aangeklaagd vanwege geruchten dat hij 
iemand in Tholen had geslagen. Na verzekering 
dat hij daarover door de kerkenraad was onder 
houden, erkende de vergadering hem verder als 
een broeder die zich in leer en leven gedroeg 
'als een goet ende vroom predicant betaemt', 
en kon hij tot assessor van de synode worden 
verkozen.> Goed en vroom! 

Uitweg 
Misschien mag ik afsluiten met een wat uitda 
gende oproep. Ik zou Op 't Hofwillen aansporen 
zich aan te sluiten bij het internationale onder 
zoek en zijn speciale bewegingen van pietisme 
en nadere reformatie terug te plaatsen in het 
geheel van de orthodoxe theologie, de gere 
formeerde kerk en de confessionele staat. Zo'n 
oproep komt in feite ook van de Duitse collega's 
in de Pietism usforsch ung, van de Amerikaanse 
kenners van de gereformeerde scholastiek, 
en vooral ook vanuit onze eigen Neder1andse, 
Vtrechtse school, waarin Willem Jan van As 
selt zijn sporen heeft verdiend. Uit het nieuwste 
boek van Op 't Hof trek ik geen andere conclu 
sie dan dat hij de draai best zou willen maken, 
maar ik zou het graag expliciet van hem verne 
men. Dan komt er ook in zijn eigen ontwikke 
lingsgang een momentum voor een slotstudie 
in optima forma. Na de fase van de tmitano in 
de artikelenreeks in het Documentatieblad Na- 
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dere Refotmatie, en de elaboratio in deze twee 
al te dikke boeken, wordt het hoog tijd voor de 
aemulatio in de vorm van een biografisch werk 
in het Engels of Duits dat werkelijk van waarde 
is voor de internationale geschiedschrijving van 
wat we vroeger het gereformeerd pletisme en 
de Nadere Reformatie noernden.> 

Fred van Liebutg (1961) is hoogleraar geschie 
denis van net Nederlands protestantisme aan de 
Vrije Universiteit. E-mail: f.a.van.Iiebuigevu.nl 
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Arlette Kouwenhoven 

Kroniek van een Nederlandse 
mennonietenfamilie 
Onderzoeksimpressies van een antropologe 

In de woonkamer van de boer 
derij van David Fehr zitten 
dochters Sara en Anna op hou 
ten stoelen aan de keukentafel. 
Maria heeft plaats genom en in 
de enige fauteuil in het spaar 
zaam ingerichte vertrek. In niet 
meer dan het vage schijnsel van 
een enkele gaslantaam zitten 
de meisjes gebogen over het 
gotische schrift van hun kleine 
boekjes. Maria leest Uns Tag 
lich Brot, Sara zit gebogen over 
Keuschheit im Christlichen Heim 
en Anna heeft de Bijbel voor 
haar op tafel opengeslagen. 

Zoon Gerhard, voor in de twintig, zit fris gewas 
sen en gestoken in een schone tuinbroek, uit 
gezakt op een stoel voor zich uit te kijken. De 
koeien zijn gemolken, het avondeten zit erin. 
Geen muziek, geen televisie, geen impulsen, de 
geest op oneindig, de handen ledig tussen de 
bovenbenen hangend. Het tikken van de koe 
koeksklok is het enige geluid in de karner, ieder 
uur tot een climax komend bij het openklap 
pen van het kleine deurtje, het reutelend naar 
voren bewegen van het vogeltje en het daarop 
volgende koekoeksgeschal. Gerhard wacht. Hij 
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wacht tot de dag ten einde is en hij zijn bed 
weer op kan zoeken. Hij moet om zeven uur 
weer op voor de koeien, de melkinstallaties 
moeten worden aangekoppeld, de voederbak 
ken volgestort. Na een zwijgzaam ontbijt zal hij 
met paard en wagen naar de akkers rijden en 
met zijn vader, en wellicht zijn oudere broer en 
buurman, de rest van de katoenoogst binnen 
halen. Hij zal de zware tractoren in beweging 
zetten, het verstikkende stof van de droge ak 
kers in zijn longen voelen, hobbelend de lange 
banen in het veld afrijden, heen en weer, heen 
en weer, tot het zweet hem tot diep over de on 
derrug loopt. 

Het bovenstaande tafereel is een van de dage 
lijkse impressies die ik opschreef tijdens mijn 
verblijf in Sabinal, een orthodoxe mennonie 
tenkolonie, gelegen in de gortdroge staat Chi 
huahua in het noorden van Mexico. Hier dragen 
aile mannen tuinbroeken, de vrouwen lange 
jurken en hoeden. Ze hebben verweerde Neder 
landse boerenkoppen, luisteren naar namen als 
Wiebe, Klassen en Friesen, en spreken een aan 
het middeleeuws Nederlands ontleend Plaut 
dietsch. Ze rijden er met paard-en-wagen en 
hebben geen elektriciteit. Het is een leven vol 
zelfopgelegde beperkingen, waar meer gezwe 
gen wordt dan gesproken, meer gebeden dan 
gelachen. 'Christus navolgen en afzien van de 
wereld en haar ijdelheden', daar is het allemaal 
om te doen. 

De inwoners van Sabinal zijn mennonieten, 
nazaten van Nederlandse anabaptisten, volge 
Iingen van Menno Simons, die in de 16e eeuw 
we gens hun ketterse opvattingen over de doop 
en het Heilig Avondmaal zijn vervolgd en ver 
moord. Hun vlucht leidde eerst naar de Dan 
ziger moerassen in Polen/Pruisen, vervolgens 
naar de steppen in Oekraine, de uitgestrekte 
prairies van Canada om vervolgens, na vier 
eeuwen - voorlopig - te eindigen in de woestijn 
van Noord-Mexico. 

Keer op keer zochten zij naar een manier 
om in aile vrijheid hun eigen geloof te belij 
den. Zij hadden een afkeer van militarisme en 
wilden absolute vrijheid hun kinderen naar ei 
gen inzicht te onderwijzen. Kwam een van die 
principes onder druk, dan was het tijd verder 
te trekken naar een land waar de overheid hun 

leefwijze wei respecteerde. Het bleek een struc 
turele strijd tegen verwereldlijking. Een groot 
deel van de mennonieten heeft die strijd niet 
kunnen volhouden, of kwam tot het inzicht dat 
zij hun doperse levensfilosofie binnen die we 
reid toch konden handhaven. 

Slechts een heel kleine groep orthodoxe men 
nonieten denkt daar anders over. In hun ogen 
is Goddelijke kennis belangrijker dan wereld 
lijke kennis, die een bedreiging vormt voor de 
eenheid van de gemeente. Kinderen krijgen 
niet meer dan lagere school, en dan aileen nog 
maar de vakken lezen, schrijven, rekenen en 
Bijbelkunde. Dat is alles wat men als boer of 
huisvrouw nodig heeft, zo vindt men. En dat 
weerhoudt jong volwassenen er tegelijkertijd 
van de kolonie te verlaten, want daarbuiten 
komt men met zo weinig bagage nauwelijks 
aan de slag. In hun zoektocht naar de ware ge 
meente van Christus hebben de inwoners van 
Sabinal uiteindelijk een punt bereikt waarop 
het onderwijsniveau het laagste is uit hun hele 
geschiedenis en sociale problemen, gerelateerd 
aan alcohol en drugs, steeds duidelijker de kop 
op steken. Het riep bij mij de vraag op hoe het 
allemaal zo gekomen is en in hoeverre deze ge 
meenschap nog te vergelijken is met de idea Ie 
gemeente die Menno Simons ooit voor ogen 
had. 

Om die vraag te beantwoorden heb ik de Fehr 
familie in Sabinal als uitgangspunt gekozen. 
Deze familie is een van de weinige die helemaal 
is terug te voeren tot de 16e eeuw: namelijk tot 
Gijsbert de Veer, geboren in 1556 in Schiedam. 
Tegelijkertijd zijn de Fehrs representatief voor 
een grote groep migranten die dezelfde route 
van Nederland naar Mexico heeft afgelegd. Al 
direct in de 16e eeuw blijken de doopsgezinden 
heel anders te hebben geleefd dan tegenwoor 
dig in Sabinal. Want Gijsbert de Veer was als 
rechtgeaarde Oude Vlaming, zoals toen de meer 
behoudende tak van doopsgezinden werd ge 
noemd, tegelijkertijd een rijke graanhandelaar, 
evenals zijn zoons. Hij maakte deel uit van het 
stadse leven van Amsterdam en Danzig, waar 
hij later ook heen verhuisde. Niet omdat hij ver 
volgd werd, die tijden waren toen wei voorbij, 
maar om zijn graanhandel verder uit te bouwen. 
Archiefmateriaal en secundaire bronnen le- 
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veren een prachtig beeld op waaruit blijkt dat 
mennonieten in Polen en het latere Pruissen 
nog volop deelnamen aan het stadse leven en 
als handelaren en praducenten van passernen 
ten - goudborduursels voor de kleding van de 
Poolse adel - en als brandewijnstokers, nog 
volop in de we reid stonden. Pas toen het door 
een aaneenschakeling van oorlogen en het uit 
breken van de pest, economisch zwaar werd en 
de Pruissische overheid dreigde met diensplicht 
en zware belastingen, toog men rand 1790 naar 
Zuid-Rusland, waar tsarina Catharina II gratis 
land uitdeelde aan hardwerkende boeren. 
Hier kwam de ommezwaai naar het boeren 
bestaan, dat mennonieten tot op de dag van 
vandaag als de meest christelijke levenswijze 
beschouwen. Men koos voor het stichten van 
dorpen, in plaats van uiteen liggende hoeves, 
ter bescherming tegen plunderende Kozakken 
bendes. Het werkte isolatie van de rest van de 
samenleving in de hand. Deze levenswijze in 
exclusieve mennonietendorpen zou niet meer 
veranderen en altijd als ideaal worden nage 
streefd. Door het zware pioniersleven op de 
Russische steppe schoot het onderwijs erbij in. 
Ook dat lOU bij hen die kozen voor een ortho 
doxe levenswijze, niet meer veranderen. De 
afkeer van de wereld werd aileen maar grater 
toen de Russische overheid via enkele verlichte 
mennonietenleiders land- en schoolhervor 
mingen wilde doordrukken en de dreiging van 
geforceerde assimilatie, inclusief diensplicht 
voor de mannen, in de Russische maatschappij 
steeds grater werd. 

In 1874-75 toog men verder, ditmaal naar Ca 
nada, dat kolonisten nodig had voor net nieuw 
verworven grand in Manitoba en de menno 
nieten hiervoor graag een aantal privileges 
gaf. Maar ook hier werden die toezeggingen 
met betrekking tot eigen onderwijs en taal, na 
verloop van tijd geschonden, waardoor in 1925 
een nieuwe migratie volgde naar Mexico. En 
daar leeft men dan, naar eigen zeggen in de 
traditie van Menno Simons, maar dat is, naar 
de geschiedenis laat blijken, een volslagen ver 
keerd idee. 

ZO is het maar de vraag of Menno's credo 
'Christus navolgen en afzien van de wereld en 
haar ijdelheden' ook zo letterlijk door hem 
zelf was bedoeld. Het ging hem vooral over de 
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scheiding van kerk en staat: geen overheids 
bemoeienis met onderwijs en levenswijze. In 
Menno's tijd waren er geen van de wereld af 
gesloten kolonies van gelovigen. De anabaptis 
tische beweging was een bonte mengeling van 
individuen van allerlei pluimage, ieder met zijn 
eigen plaats in de maatschappij, waar men vol 
ledig dee I van uitmaakte. Het was op vrijwillige 
basis dat zij zich aaneensloten en kozen om 
opnieuw te worden gedoopt. 

De tegenwoordige Oude Kolonie-gemeente in 
Sabinal bestaat vooral bij datgene wat een te 
genstelling daarvan is: isolatie, eenvormigheid, 
ontoegankelijkheid en onvrijwilligheid. Lid 
maatschap van de gemeente is niet langer een 
vrijwillige keuze maar een gegeven. ]e wordt 
geboren in de gemeente en wil je je familie, je 
werk, je identiteit en je plek in de wereld niet 
verliezen, dan is het maar beter daar te blijven. 

En zo ploetert men voort in sabinal. De draogte 
is een graot prableem, zeker als men geen elek 
triciteit mag gebruiken om de velden te irrige 
ren. De drugsoorlog in Mexico is ook hier zicht 
baar. Laag opgeleide mennonieten die graag 
wat bij willen verdienen, worden als drugs 
koeriers geronseld en zitten vervolgens in een 
web waar maar moeilijk aan te ontsnappen is. 
Niet verwonderlijk dat deze laatste traditionele 
mennonietenkolonie in Noord-Mexico weer op 
het punt staat te verhuizen. Althans, de tradi 
tionele garde, op zoek naar betere granden en 
meer toekomst. De achterblijvers zullen moder 
niseren en daardoor beter met de omstandig 
heden kunnen omgaan. Het is nog nooit anders 
gegaan in hun eeuwenlange geschiedenis. 

Ik heb voor het boek de streken en dorpen die 
de Fehrs tijdens hun vier eeuwen durende mi 
gratie hebben aangedaan, persoonlijk bezocht. 
In Polen was dat Gdansk, het voormalige Dan 
zig, waar nog zoveel prachtige gebouwen staan 
uit de tijd dat de Fehrs er randliepen. Het prach 
tige raadhuis. de Hooglandse Poort, de Gouden 
Poort, het Arsenaal, de Artushof, allen gebou 
wen waar Nederlandse en Vlaamse architecten 
en bouwmeesters, waarander mennonieten, 
aan toe hebben bijgedragen. 

Ook het Poolse platteland rand Gdansk, de 
door Nederlanders draoggelegde uiterwaarden 
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met sloten, weiden en knotwilgen, geeft de Ne 
derlander een onmiskenbaar vertrouwd gevoel. 
Heel af en toe staat er nog een oude menno 
nietenboerderij, met de karakteristieke zuilen, 
die de graanopslagkamer boven in het huis 
ondersteunen. Een aantal wordt opgeknapt en 
voor het nageslacht bewaard, nu de Poolse be 
volking eindelijk een beetje meer bewust wordt 
van het Nederlandse erfgoed. De doopsgezinde 
stichting Nederland-Polen, die zich vele zomers 
lang heeft ingespannen om de nog zichtbare 
restanten van oude mennonietenbegraafplaat 
sen te onderhouden en in kaart te brengen, 
heeft hier sterk toe bijgedragen. 

Dat besefvan cultureel erfgoed is nog niet aan 
wezig in Oekrame. Net als in Polen is hier geen 
mennoniet meer te vinden. Na WO I, de revo 
lutie van 1917 en alles wat daarop volgde, zijn 
mennonieten - synoniem met rijk/kapitalistisch 
en christelijk - verdreven, vermoord of verban 
nen. Hun nakomelingen leven tegenwoordig 
in Canada en Zuid-Amerika. De mennonieten 
boerderijen en fabrieken staan er nog. Vaak tot 
rumes vergaan of uitgewoond door de huidige 
bevolking. Het is een troosteloos gezicht maar 

door de puinhoop heen is te zien hoe mooi het 
ooit geweest moet zijn. De glooiende hellingen 
rond zaporozje, de bosschages rond de boerde 
rijen, de boomgaarden. 

In Canada ogen de oude boerderijen zichtbaar 
beter maar de economische ontwikkelingen 
hebben veel dorpen doen opgaan in de moder 
ne maatschappij. En negen van de tien auto- en 
machinebedrijven zijn nu in hand en van men 
nonieten. Hier is nog weinig over van de aver 
sie tegen auto's, elektriciteit en andere moder 
niteiten. Een enkel dorp in Ontario houdt het 
nog op paard-en-wagen. Voor de echte Oude 
Kolonie-mennonieten moet je naar Sabinal, en 
meer nog naar Belize, Paraguay of Bolivia, de 
toevluchtsoorden voor hen die de oprukkende 
moderne maatschappij maar niet kunnen ac 
cepteren. 

Arlette Kouwenhoven (1960) is antropoloog, uit 
gever en publicist. Email: arleuekouwenboveno 
kpnplanet.nl. De Fehrs. Kroniek van een Nedet 
landse mennonietenfamilie. ISBN 978 90 450 
20013. - 24,95, e-book - 16,95 
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Boekennieuws 

Besprekingen 

AJUjd aan het reizen. Brie 
ven van een mormoonse 
emigrant naar Noord 
Amerika. Bezorgd en 
toegelicht door J. Spitse, 
Zutphen [Walburg Pers] 
2011 - 160 p. - ISBN 
9-789057-307263 - 
€ 19,95. 

Eelco Ekker (I 855-ca . 
1920) was een van de duizenden Nederlanders 
die in de tweede helft van de negentiende eeuw 
de grote stap waagde. Hij emigreerde naar de 
Yerenigde Staten. En zoals dat vaak ging, wa 
ren er enkele familieleden die dezelfde gang 
maakten. Eelco, a!komstig uit Yollenhove bij 
Zwolle, vertrok in 1872. Kort daarvoor had hij 
zich in Zwolle door middel van de doop op la 
ten nemen in de gemeenschap van de Kerk van 
jezus Christus van de Hei!igen der Laatste Da 
gen, beter bekend als de mormonen. 

Die doop had ongetwijfeld met zijn emi 
gratie te maken, temeer als we bedenken dat 
zijn eerste bestemmingsplaats Ogden was, een 
mormoons hoofdkwartier nabij Salt Lake City 
(Utah). Doch Eelco liet zich in zijn brieven niet 
als een overtuigd mormoon kennen. Op het 
moment dat hij in Utah arriveerde, was de mor 
moonse gemeenschap juist in de ban van een 
discussie over de zwarte kanten van de polyga 
mie van leider Brigham Young. Spoedig vertrok 
Ekker dan ook uit Utah en beproefde zijn geluk 
in Montana en Iowa. Hij trouwde een vrouw 
en verdiende de kost als mijnwerker. Yolgens 
eigen zeggen was hij geernigreerd om zijn ou- 
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ders van financiele middelen te voorzien: hij 
hield echter zelf onvoldoende over om dollars 
naar Zwolle te sturen. ZO moet hij zich dubbel 
teleurgesteld gevoeld hebben: geen aansluiting 
gevonden bij de mormonen en ook niet rijk ge 
worden. 

Van Ekker zijn 27 brieven overgeleverd, die 
nu voor de eerste maal in druk verschijnen. Er is 
een merkwaardige lacune tussen de jaren 1885 
en 1912. Hoe het Eelco in die peri ode verging, 
is onbekend. In 19 I 2 blijkt hij weer in Salt Lake 
City te wonen. Oat hij niet meer bij de mormo 
nen vertoefde, blijkt uit een brief uit 1913: 'Mijn 
vrouw is van daag na de Kerk, daar gaat zij elke 
zondag heen (niet de Mormoonsche), maar ik 
blijf t'huis [ ... J. Oat wi! toch echter niet zeggen, 
dat ik van het geloof ontbloot ben, want menig 
avond lees ik de Bijbel of andere werken. die tot 
nut mogen dienen.' Na 1913 stopt het bundel 
tje overgeleverde brieven en we weten dus niet 
precies wanneer Ekker precies is overleden. 

De 27 brieven van Ekker, bezorgd en inge 
leid door voormalig psychotherapeut J. Spitse, 
werpen een interessant licht op de lotgevallen 
van een individu dat nagenoeg moederziel aI 
leen het emigratieavontuur aanging. Het laat 
ons zien dat er ook migranten waren die buiten 
de gereformeerde en katholieke enclaves een 
nieuw bestaan in de Yerenigde Staten wens 
ten op te bouwen, los van sociale banden met 
andere Dutch Americans. In die zin is het goed 
dat de brieven van Ekker het licht zien, begeleid 
door inleidende beschouwingen van Spitse. 

Tegelijkertijd heeft de bezorger ons wei een 
beetje op het verkeerde been gezet. Hij spreekt 
in de ondertitel over 'een mormoonse emi 
grant'. De breedvoerige beschouwingen over 
de mormonen, hun lotgevallen in Utah en de 
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discussies over polygamie doen de lezer ver 
moeden met een mormoon van doen te heb 
ben. Maar Ekker verbleef slechts korte tijd in 
Ogden, was, voor zover we weten, in Montana 
en Iowa niet actief bij een kerk betrokken, en 
in 1913 had hij zich geheel van het instituut 
kerk afgekeerd. Met hoeveel recht mag Ekker 
dan nog een mormoonse emigrant heten? (lohn 
ExaJto). 

Guus Bary, Gerard Braks o.p., Jacques van der 
Lee o.p., e.a. (red.), "Dat gekke valk daar: 375 
jaar daminicanen in De Goom, De Goorn [uit 
gave in eigen beheer] 20 I I - 440 p. - ISBN 978- 
90-8842-070-2 - € 25 
(bestellen via parochiedegoorn@hetnet.nl). 

In de afgelopen jaren is er een duidelijke toena 
me te constateren van kerkhistorische publica 
ties die de lokale parochie- of kerkgeschiedenis 
tot onderwerp hebben. Vaak is de afname van 
het aantal parochianen, de nieuwe fusieverban 
den ofpersonele wisselingen er de aanjager van 
geweest. ZO ook bij deze zeer rijk gelllustreerde 
bundel over de geschiedenis van de dominica 
nenparochie Onze Lieve Vrouw van de Heilige 
Rozenkrans in De Goorn, nabij het West-Friese 
Hoorn. Het afscheid van de laatste dominicaan, 
Gerard Braks o.p., als pastoor en de viering van 
het 375-jarig bestaan van de parochie in 201 I 
waren hier de aanjagers. Het is niet aileen inte 
ressant dat wij hier te maken hebben met een 
plattelandsparochie die zes dorpen bedient (De 
Goorn, Oudendijk, Avenhorn, Berkhout, Grost 
huizen en Scharwoude), maar ook dat deze 
echte plattelandsparochie (ontstaan in 1636 als 
statie) werd bediend door de predikheren, die 
toch hoofdzakelijk in de steden aanwezig wa 
ren. 

De publicatie telt een achttal hoofdstuk 
ken, waarin het zwaartepunt onmiskenbaar op 
de kerkhistorische ontwikkelingen van de af 
gelopen eeuw valt. Er is voor gekozen om de 
hoofdstukken deels thematisch, deel chronolo 
gisch in te delen. ZO geeft het eerste hoofdstuk 
een historische beschrijving van de parochie tot 
1985, waarbij de wisselwerking met de kerke 
lijke en maatschappelijke veranderingen ook 
steeds aan bod komt. De auteur Jacques van 
der Lee o.p., archivaris van de Nederlandse do 
minicanenprovincie, grijpt hiervoor ver terug. 
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Hij begint immers met de stichting van de orde 
in de Middeleeuwen. Het tweede hoofdstuk, 
geschreven door de vertrekkende pastoor, be 
nadert de meest recente geschiedenis van de 
parochie (van 1986 tot 20 II) vanuit de diverse 
bijdragen die in de loop der jaren in het paro 
chieblad Zes ... Een zijn verschenen. De naam 
van dit periodiek verwijst naar de zes genoem 
de dorpen die onder een parochiekerk vallen. 
In de daarop volgende hoofdstukken drie tot en 
met vijf krijgt de architectuurgeschiedenis van 
respectievelijk de drie laatste kerkgebouwen 
en pastorie ruim baan. ZO is de huidige kerk, 
uit 1929-1930, ontworpen door de architecten 
Joseph en Pierre Cuypers, respectievelijk zoon 
en kleinzoon van de beroemde Pierre Cuypers. 
De klokkentoren vertoonde nogal wat gelijke 
nissen met andere kerktorens die in de vooraf 
gaande jaren door dezelfde architecten waren 
ontworpen. Zo noemt de auteur van deze drie 
hoofdstukken, de architectuurhistoricus jos van 
der Lee, de torens van de parochiekerken O.L.v. 
Hemelvaartkerk (1926) in Haarlern en de O.L. 
Vrouwe van Lourdeskerk (1926-1928) in Ber 
gen op Zoom. Dit rijtje kan aangevuld worden 
met de klokkentoren van het Berchmanianum, 
het voormalig filosoficum van de jezuteten in 
Nijmegen, dat tussen 1927 en 1929 werd op 
getrokken in een mengelstijl van Amsterdamse 
School en Art Deco. 

De hoofdstukken drie tot en met vijf horen, 
naar mijn mening, tot de beste van het boek 
en zijn ook voor diegenen die geen band met 
deze parochie hebben zeer lezenswaardig. Van 
de hand van Aad Neeven zijn de hoofdstukken 
zes en zeven, over begraven en zingen in de 
parochie: deze onderwerpen zijn voor de eigen 
parochianen interessanter dan voor de buiten 
staander. Het laatste en achtste hoofdstuk is 
een uitgewerkt interview met pastoor Braks. 
Maar liefst tien bijlagen, die varieren van visita 
tieverslagen uit 1631 en 1633 tot een overzicht 
van aile in De Goorn werkzame dominicanen 
en lijsten van parochiebestuurders, besluiten 
het geheel, en daar is het register van persoons 
namen nog niet eens bij opgeteld. 

Kosten nog moeite lijken gespaard om deze 
lijvige parochiegeschiedenis in de verfte zetten. 
Informatief zijn de blauwe kaders binnen de 10- 
pende tekst die bepaalde onderwerpen of ge 
beurtenissen nader toelichten. Ook het gebruik 
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van miniatuurafbeeldingen voor de afzonder 
lijke hoofdstukken is aardig gekozen. Echter de 
overdaad aan illustraties en de gedetailleerd 
heid waarmee alles wordt besproken, suggere 
ren dat deze publicatie toch in eerste instantie 
voor de parochianen is geschreven, maar daar 
is niets mis mee. (Joep van Gennip). 

Signalementen 

George Harinck en Hans 
Krabbendam (red.), A 
Spiritual Invasion? Ame 
rikaanse invloeden op 
het Nederlandse chris 
tendom. Barneveld [De 
Vuurbaak] 2010 - 180- 
ISBN 9-789055-604395 
-€17,50. 

Oat het Nederlandse 
christendom al een aantal de 

cennia onder sterke Amerikaanse invloed staat, 
kan weinigen zijn ontgaan. Of we nu spreken 
over de EO, Youth for Christ, een omvattend 
fenomeen als 'evangelicalisering: of de recente 
ontdekking van Stanley Hauerwas en Tim Kel 
ler - het komt allemaal van gene zijde. De ge 
noemde organisaties en verschijnselen wijzen 
er al op dat het vooral het protestantisme is dat 
zich heeft laten inspireren en bemvloeden. 

Harinck en Krabbendam hebben in het ver 
leden een reeks bundels over de Nederlandse 
emigratie naar de verenigde Staten geredi 
geerd. Een goed idee dus, om de stukken nu 
eens net andersom neer te zetten. In deze bun 
del is aandacht va or jeugdbewegingen, gospel 
muziek, de EO, Intelligent Design en de ]eho 
va's getuigen. George Harinck besteedt in zijn 
bijdrage aandacht aan de relatief late Ameri 
kaanse invloed in de gevestigde kerken, zo on 
geveer vanaf 1970: de religiositeit van overzee 
sloat aan bij de behoefte aan meer beleving en 
aandacht voor de charismata. Die invloed werd 
vrij geruisloos gemcorporeerd. De bijlage van 
Harinck over 'godsdienstige boekpublicaties 
van een aantal bekende Amerikaanse evangeli 
calen in Nederlandse vertaling' verdient wat mij 
betreft nag wei een keer ultwerking: dan uiter 
aard zander de Britten Lewis en Stott. 

De omvang en kwaliteit van de bijdragen 
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loopt enigszins uiteen - Hans Krabbendam 
spant met zijn op Amerikaans archiefonder 
zoek gebaseerd verhaal over Youth for Christ de 
kroon. A spiritual Invasion is een stimulerende 
bundel, die nag eens een vervolg zou moeten 
krijgen. (John Exalto). 

Rene Maas, Mijn elfde 
september. De Heurne 
[Het Boekenschap] 2010 
- 160 p. - ISBN 978-94- 
90085-04-9 - € 16,90. 

Dit autobiografisch 
werk is van een va or- 
malige kruisheer 
(* 1932, Borkel en 
Schaft), die in 1968 in 

Amsterdam uittrad uit de orde en nadien als 
psychotherapeut werkzaam is geweest, zan 
der zijn liefde voor de kerk verloren te hebben. 
Met een allusie op de gebeurtenissen in 200 I 
in New York, wijst de auteur op II september 
1944, toen Borkel de bevrijders inhaalde, maar 
ten gevolge van een actie van SS-ers zijn vader 
en nag een maat doodgeschoten werden. Kart 
daarvoor had de elfjarige Rene ja gezegd op de 
vraag van zijn moeder ofhij priester wilde wor 
den. Het voorliggende boek beschrijft wat dit 
'op studie gaan: betekent voor een jongen van 
die leeftijd: na een kart verblijf in internaten in 
Beekvliet en de Ruwenberg in Sint-Michels 
gestel kwam Rene voor een langer verblijf op 
het college (klein-seminarie) bij de kruisheren 
in Uden. De auteur spreekt thans met warmte 
over de kruisheren aldaar. Maas treedt in 1953 
in de orde, beschrijft het noviciaat in Neerit 
ter bij Maaseik, de filosofie in Zoeterwoude, de 
theologie in St. Agatha bij Cuijk, zijn priesterwij 
ding, zijn voortgezette studie theologie aan het 
Angelicum in Rome, gevolgd door psychologie 
en moraaltheologie in Bonn, waar toen ]ozef 
Ratzinger, de huidige paus Benedictus XVI, een 
boeiende leermeester was. Na een intermezzo 
als leraar op een door kruisheren geleide mid 
delbare school in Bussum - maar tekenend voor 
de omslag in de jaren zestig - maakt Maas zijn 
onvoltooide studie psychologie in Amsterdam 
af. Hij verbleef to en in de pastorie van de Post 
noorn. maakte de ontwikkelingen in de studen 
tenecclesia en de nu nag bekende Dominicus- 
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parochie mee, leerde zijn geliefde kennen, trad 
uit de orde en in het huwelijk. 

Tegenwoordig verschijnen wei meer getui 
genissen van ex-priesters en ex-kloosterlingen. 
Het aardige van dit egodocument is dat het, 
een psychotherapeut eigen, een zoeken is naar 
een evenwichtige beoordeling van elk tijdsge 
wricht, een waardevolle sfeertekening geeft 
van de opleidingen van de kruisheren en ook 
diverse personen uit zijn verschillende oplei 
dingstrajecten met name noemt en karakteri 
seert. (Guus Bary). 

G.H.A. Venner, tnven 
taris van het archie! van 
het kapittel van de H. 
Petrus te Sint oditien 
berg, sinds 1361 kaplt 
tel van de H. Geest te 
Roermond, sinds 1569 
kathedraal kapittel (858) 
1297-1797. Maastricht 
[Regionaal Historisch 

Centrum Limburg] 2011 - 
318 p. - ISBN 9-789461-590701 - € 19,50. 

Op 2 september 2011 werd deze inventaris tij 
dens een middagcongres in Roermond officieel 
gepresenteerd en werd het eerste exemplaar 
aangeboden aan de huidige bisschop van de 
stad, Mgr. Frans Wiertz. De inventaris is op 
gesteld door Gerard Venner, archivaris bij het 
Regionaal Historisch Centrum Limburg. De ge 
schiedenis van het kathedrale kapittel gaat te 
rug tot een klooster in Sint Odilienberg dat in 
858 voor het eerst in een oorkonde werd ver 
meld. Het kapittel verhuisde in 1361 naar Roer 
mond. In 1569 werd het tijdens de nieuwe bis 
domindeling in de Nederlanden tot kathedraal 
kapittel verheven. In 1797 werd het kapittel, net 
als aile anderen, door Franse wetgeving opge 
heven. Deze inventaris beslaat dus de stukken 
die betrekking hebben op het reilen en zeilen 
van het kapittel v66r 1800. voor de archieven 
van het officialaat en de bisschoppen zal in de 
toekomst eveneens een moderne inventaris 
worden vervaardigd. De inventaris bevat een 
uitgebreide geschiedschrijving over het ont 
staan en de werking van het kapittel en is daar 
naast voorzien van een index op persoons- en 
plaatsnamen. De inventaris is voor €19,50 ver- 

krijgbaar bij het Regionaal Historisch Centrum 
Limburg in Maastricht (Sint Pieterstraat 7) en 
het Carolushuis van het bisdom in Roermond 
(Swalmerstraat 100). (loep van Gennip). 
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Honderd jaar vrouwen op 
de kansel, 1911-2011 

De drieentwintigste Dag van de Nederlandse 
Kerkgeschiedenis was op 8 oktober 2011 gewijd 
aan het thema vrouwen op de kansel. Precies 
honderd jaar gel eden werd de eerste vrouwe 
lijke predikant van Nederland, Anne Zernike, 
beroepen in de doopsgezinde gemeente Bo 
venknijpe. Een goede aanleiding voor de Ver 
eniging voor Nederlandse Geschiedenis en de 
Doopsgezinde Historische Kring om deze ge 
beurtenis in een historisch kader te bezien. 

Op de dag zelf heeft Froukje Pitstra een lezing 
gehouden over deze eerste vrouw in 'het won 
dere ambt'. Haar bijdrage werd omlijst door een 
historisch expose van Mirjam de Baar over de 
gevoerde discussies in feministische en theolo 
gische kring over de geschiktheid van de vrouw 
voor het predikambt, en een theologisch getint 
betoog van Pieter Post over de wijze waarop 
de doopsgezinde ambtsopvatting gunstig had 
uitgepakt voor de openstelling van het predi 
kantschap voor vrouwen. Uit de bijdrage van 
Mirjam de Baar bleek hoe belangrijk een vrouw 
als Jacoba Mossel voor Anne Zernike is ge 
weest. Jacoba Mossel was de godsdienstlerares 
van Zernike en stond regelmatig op de kansel 
van de Vrije Gemeente te Amsterdam, hoewel 
zij geen predikant was. Deze vrouw is ook de 
schrijfster van het lied 'Kind'ren van een Vader, 
reikt elkaar de hand', dat ter plekke gezongen 
werd. Een ander voorbeeld voor Anne Zernike 
was Gertrude von Petzold. In 1904 was Von 
Petzold in Leicester, Engeland, predikant ge 
worden van de Free Christian Unitarian Church. 
De doopsgezinden stelden in Nederland als eer 
ste het ambt open voor vrouwen. Dit voorbeeld 
werd in de loop van de twintigste eeuw gevolgd 
door onder andere de remonstranten (1920), de 
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lutheranen (1929), de hervormden (1957), de 
gereformeerden (1969) en de Nederlands gere 
formeerden (2007). Lieke Werkman heeft daar 
in de middag nog het een en ander over ge 
zegd. De dag werd besloten met een paneldis 
cussie over ambtsopvattingen waarin ook het 
katholieke geluid, bij monde van Dick Schoon, 
oud-katholiek bisschop van Haarlem, gehoord 
werd. Na de presentatie van de bundel Honderd 
jaar vrouwen op de kansel, 1911-2011 waren er 
- op verzoek van leden van de vereniging voor 
Nederlandse Kerkgeschiedenis - twee rondlei 
dingen, een door de doopsgezinde Singelkerk 
en een door de naastgelegen rooms-katholieke 
Krijtberg. Een bezoeker van deze dag liet weten 
dat hij bijzonder tevreden was over het even 
wichtige programma van de dag. Hij vond het 
een interessante en plezierige bijeenkomst. 

Bij deze dag is een aparte bundel verschenen: 
Mirjam de Baar, Frederike Cossee, Mirjam van 
Veen en Anna Voolstra (red.), Honderd jaat 
vrouwen op de kansel 1911-2011, Hilversum 
(Veri oren) 2011,192 pagina's, 21 euro 
(www.verloren.nl). 
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Dr. Hendrik ten Boom erelid VNK, 1924-2011 
In de vroege morgen van de derde Advents 
zondag 11 december jongstleden overleed 
ODS erelid, de mede-initiatiefnemer tot de 
oprichting en oud-voorzitter van de Vereni 
ging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, 
Henk ten Boom. 

Het zal aan het eind van de jaren zestig zijn 
geweest, dat ik Henk voor het eerst ontmoette in 
het oude hervormde synodegebouw aan de Java 
straat 100 in Den Haag. Daar was toen de archief 
dienst van de landelijke kerk gevestigd en aan 
die instelling was ik verbonden. Henk was toen 
al vanaf april 1966 predikant van de Hervormde 
gemeente Wamel, Dreumel en Leeuwen (vanaf 
1969 streekgemeente Maas en Waal) en had gro 
te belangstelling voor kerkelijke archieven, zelfs 
zoveel, dat hij overwoog alsnog een archiefoplei 
ding te volgen, om een functie in het archiefwe 
zen te aanvaarden. 

Henk had theologie gestudeerd en nog juist 
in het tijdperk van de .reglernentenkerk" werd 
hij .toegelaten tot de Evangeliebediening". Hij 
trouwde Johanna (Ioke) Spijkerboer, met wie hij 
bijna 60 jaar in een liefdevolle relatie was verbon 
den. In april 1952 trad hij in dienst van de "Kerk 
in haar geheel", om in Duitsland te werken on 
der de "Ostflo.chtlinge" in Espelkamp (Westfalen). 
Ook was hij nog als predikant verbonden aan de 
Evangelische Gemeinden van Siegen en Hardt 
(Monchengladbach) . 

Tijdens zijn verblijf in de pastorie te Wamel 
zette hij zijn plan om archivaris te worden door. 
Hij volgde de lessen op de Rijksarchiefschool en 
vervulde een stage aan het Rijksarchief in de pro 
vincie Noord-Brabant, om na een met gunstig 
gevolg afgelegd hoger archiefexamen, in 1973 te 
worden benoemd tot chartermeester bij de Ge 
meentelijke Archiefdienst van Rotterdam. Op 27 
november 1986 verwierf hij de graad van doctor 
in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te 
Utrecht met het proefschrift De Reformatie in Rot 
terdam \530-\585. Voor deze dissertatie had hij 
de oorspronkelijke bronnen in zijn nieuwe functie 
natuurlijk onder handbereik. Het resultaat was er 
dan ook naar! Henk was inmiddels toegetreden 
tot de na het echec van 1984 nieuw-geformeerde 
Commissie voor de Archieven van de Nederland 
se Hervormde Kerk. Maar het trieste lot van de 
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archiefzorg in dit kerkgenootschap was inmid 
de Is "door hogerhand bezegeld": opheffingl Daar 
kon de nieuwe Commissie, zeker tot verdriet van 
Henk, niets meer aan veranderen. 

In die tijd, enkele jaren voor zijn pensionering, 
kwamen we elkaar weer tegen op de vijfde In 
ternationale Kirchenarchivtagung, die van 14 tot 
en met 19 september 1987 in het Raday-Kolleg te 
Boedapest, dat toen nog .achter het ijzeren gor 
dijn" lag, werd gehouden. Het passeren van de 
grens en de excursies in het Hongaarse binnen 
land met de West-Duitse dubbeldekkerbus waren 
dan ook bijzondere ervaringen. Op dit congres 
waren - soms na veel problem en - ook verte 
genwoordigers uit de DDR, Hongarije en Tsjecho 
Slowakije verschenen. Vanuit Nederland waren 
er buiten ons tweeen ook nog prof. Ulrich Gabler 
(toen verbonden aan de VU) en mr. Caspar van 
Heel. Op een bustocht door de Hongaarse poesta 
spraken we samen over het feit, dat Nederland 
geen nationale kerkhistorische vereniging kende. 
We besloten een poging te wagen, om tot de op 
richting van een dergelijke vereniging te komen. 
En dat gelukte met de medewerking van velen. 
Op zaterdag 22 april 1989 werd in de Sint -Jans 
kerk te Gouda de eerste Dag van de Nederlandse 
Kerkgeschiedenis gehouden. Henk heeft onnoe 
melijk veel werk voor de vereniging verzet. Tot op 
het laatst was hij erg betrokken en nog een week 
voor zijn overlijden stuurde hij de eindredacteur 
Paul Abels, ook nog iemand "van het eerste uur", 
een bijdrage voor het tijdschrift. 

Op donderdag 15 december 2011 yond in de 
middeleeuwse hervormde dorpskerk van Wamel, 
voorafgaande aan de begrafenis, een indrukwek 
kende kerkdienst plaats. Deze dienst werd geleid 
door zijn zoon, ds. Wessel ten Boom. Op het ge 
deelte van het eeuwenoude kerkhof tussen het 
kerkgebouw en de oude pastorie, die het gezin 
Ten Boom destijds bewoonde, werd Henk onder 
barre weersomstandigheden ter aarde besteld. 
We zullen ons hem blijven herinneren als een 
uiterst vriendelijk en bescheiden mens met grote 
kennis. We wensen zijn vrouw, kinderen en klein 
kinderen in deze moeilijke dagen troost en kracht 
toe. fiij ruste in vrede. 

Jan G.). van Booma 
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Voorjaarsbijeenkomst 
VERENIGING VOOR NEDERLANDSE KERKGESCHIEDENIS 

HET TWEEDE VATICAANSE CONCILIE, 
VIJFTIG j-AAR NA DATO 

vrijdag 23 maart 2012 
KATHOLIEK DOCUMENTATIE CENTRUM (KDC) 

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK - ERASMUSLAAN 36 - DEN HAAG 

In 2012 is het precies vijftig jaar geleden dat het tweede Vaticaanse con 
cilie geopend werd. Het tweede Vaticaans concilie (1962 -1965) is be 
kend geworden als de kerkvergadering die de rooms-katholieke kerk bij 
de tijd bracht. Ook protestanten, oosters-crthodoxen en vertegenwoor 
digers van andere religies en politieke ideologieen werden als waarne 
mers bij het concilie uitgenodigd. Hel concilie zette zo letterlijk de 
deuren van de kerk open. Ook voor de Amerikaans-Nederlandse tand 
arts en kunstenaar Frederick Franck (Maastricht 1909 - Warwick 2006). 
Deze kunslenaar heeft veel tekeningen van het concilie kunnen maken 
en deze unieke beelden worden in het Katholiek Documentatie Centrum 
bewaard. Omdat het concilie vijftig jaar geleden geopend werd, heeft 
het KDC een tentoonstelling over Vaticanum II met werk van Frederick 
Franck ingericht. 

Op 23 maart 2012 zal prof. dr. Jan Jacobs een inleiding houden op Vati 
canum II. Daarna verzorgt dr. Lodewijk wtnkeler, directeur van het KDC 
en inrichter van de tentoonstelling, een rondleiding door de expositie 
van tekeningen, archiefstukken, boeken en Ioto's, Hierbij zal veel aan 
dachL besteed worden aan Nederland en Vatican urn 11. Op deze dag is 
het ook nog mogelijk om de archiefruimten van het KDC te bezoeken. 
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Programma: 
14.00 uur Ontvangst met koffie en thee in de instructiezaal op de 

eerste verdieping 
Huishoudelijke vergadering 
Prof. dr. Jan Jacobs over Valicanum II 
Rondleiding door de tentoonstelling Frederick Franck 
door dr. Lodewijk Winkeler 

16.00 uur Rondleiding door de archiefruimten van het KDC door 
dr. Lodewijk Winkeler 

17.00 uur Afsluiting 

14.15 uur 
14.45 uur 
15.15 uur 

Deze bijeenkomst is gratis Loegankelijk voor leden van de VNK en 
gemteresseerden, De organisatie hoort wei graag of u aanwezig wit 
zijn. U kunt zich voor 16 maart 2012 aanmelden bij de secretaris 
van de vereniging, drs. Christiaan Ravensbergen 
(kerkgeschiedenis@gmail.com of 020-4234482). Bij hem kunt u ook 
meer informatie over deze bijeenkomst krijgen. 


