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Romeinse bescheiden 

Wie archiefstudie verricht 
naar de geschiedenis van 
het moderne Nederlandse 
katholicisme komt al heel 
snel correspondentie met 
Rome tegen. Voor zowat 
alles hadden bisschoppen 
en religieuze oversten een 
'faculteit', dan wel een 
'dispensatie' nodig van 
het juiste curiedeparte 
ment. 

Bij een jubileummis de pauselijke zegen geven met volle aflaat? 
Verboden boeken lezen? Voor je religieuze orde een kandidaat 
novice aannemen met een protestantse oma? Daarvoor moest 
er een brief naar Rome worden gestuurd. Vaak kwam het met 
zulke routineverzoeken wei goed. Je krijgt nu en dan zelfs de 
indruk dat dispensatie de norm was en het volgen van de re 
gel de uitzondering. Maar carrespondentie met Rome ging ook 
over kwesties van groter gewicht. De groei van het aantal pries 
ters en religieuzen vanaf het midden van de negentiende eeuw 
bracht een soms hevige concurrentiestrijd met zich mee. Wie 
als religieuze orde ergens een nieuw klooster wilde stichten of 
een nieuwe parochie wilde beginnen, moest zich vaak genoeg 
voorbereiden op een stevig robbertje vechten met de buurtpas 
toars, die waakten over de getalsmatige en financiele positie 
van hun parochies. 

Zulke conflicten liepen soms zo hoog op dat ze aan het Va 
ticaan werden voorgelegd. Ze werden altijd op de meest hof 
felijke wijze uitgevochten. Voor verzoekschriften aan de paus 
was er een vaste formule. Ze werden opgestuurd aan het ver 
antwoordelijke curieorgaan, maar waren geschreven alsof ze 
aan de paus persoonlijk waren gericht. 'Allerheiligste Vader', 
begon de schrijver, 'nederig aan uw voeten neergeknield neem 
ik mijn toevlucht tot Uwe Heiligheid'. Dan volgde het verzoek, 
met vaak uitvoerige, doch beleefde uitleg over de onrechtvaar 
digheid/onbetrouwbaarheid/leugenachtigheid van de gewijde 
tegenstander. Ook als je een bisschop voor rotte vis wilde uit 
maken, noemde je hem in zon brief nog steeds 'Illustrissimus 
ac Reverendissimus Dominus Episcopus': de meest doorluchti 
ge en hoogeerwaarde heer bisschop. De brief eindigde steevast 
met: 'Et Deus, etc.' Oat stond voor: 'en God moge Uwe Heilig 
heid nog lang behoeden'. 

Voor mijn eigen onderzoek naar de geschiedenis van de Ne 
derlandse augustijnen vanaf 1886 had ik varig jaar de kans om 
een bezoek te brengen aan de Romeinse archieven. 1k bracht 
ook een bezoek aan het Vaticaans Geheimarchief. Dit archief is 
lang niet zo geheim als de naam doet vermoeden en menig Dan 
Brown-adept denkt, maar het heeft wei wat voeten in de aarde 
om er binnen te komen. De nietsvermoedende bezoeker treft 
op de paar honderd meter die de dienstingang van het Vaticaan 
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Taxastempei van een Curiedepartment, uit bet augustijns provinciaai archie! 

scheidt van het archief heel wat onverwachte 
bureaucratische hobbels aan. Eenmaal binnen 
wacht nog een uitdaging. De belangrijkste ar 
chieffondsen hebben namelijk geen inventaris. 
Zij worden ontsloten door middel van de regis 
ters van inkomende en uitgaande stukken die 
bij de vorming van het archief door de curie 
functionarissen zelf aangelegd zijn. Wie van te 
voren Hans de Valks uitstekende inleiding in de 
Rijksgeschiedkundige Publication (nummers 230 
en 231 van de Grote Serie) heeft geraadpleegd, 
komt echter beslagen ten ijs. Bovendien kun je 
rekenen op behulpzaam personeel. 

De vloed aan faculteit- en dispensatie 
verzoeken die je in deze archieven aantreft la 
ten zien hoe effectief de Romeinse centralisa 
tiepolitiek was. De vele ruzies tussen kerkelijke 
conculega's die bij de curie terecht kwamen la 
ten tevens zien dat het mechanisme waarmee 
binnenkerkelijke problemen werden opgelost 
goed werkte. De ultramontaanse kerk kon ook 
hoogoplopende interne spanningen de baas. 
Wei allemaal buiten het zicht van de gelovigen, 
natuurlijk, en in beleefd Latijn. 
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Phylacterion, een geheime broederschap 
ter bestrijding van het rooms-katholicisme 

De vondst van een 
archiefje, dat bij het 
inventariseren van het 
kerkenraadsarchief van 
de Hervormde gemeente 
Rotterdam aan het licht 
kwam, ligt aan de basis 
van dit artikel. I 

De vondst van een archiefje, dat bij het inventariseren van het 
kerkenraadsarchief van de Hervormde gemeente Rotterdam 
aan het licht kwam, ligt aan de basis van dit artikel. I Het is at 
komstig van de plaatselijke afdeling van de broederschap Phy 
lacterion, maar omdat er weinig archiefmateriaal of literatuur 
over dit landelijk genootschap bekend is, kan dit Rotterdamse 
verhaal enigszins in deze lacune voorzien. Het geeft ons een 
blik in de kerkelijke en sociale verhoudingen in het midden van 
de negentiende eeuw, dichtbij en toch in menig opzicht veraf. 
Breder beschreven is deze tijd onder andere in het onlangs ver 
schenen mooie boek Christelijke vaderlanders van Annemarie 
Houkes? 

Op vrijdag 17 februari 1854 begaven zich 32 heren vanuit 
verschillende richtingen naar het lokaal boven de Beurs, in die 
dagen een bekende vergaderplaats in Rotterdam. Ze behoor 
den allen tot een van de protestantse kerken en waren uitgeno 
digd door twee hervormde Rotterdamse predikanten, ds.H.G.J. 
van Doesburgh en ds. w.P.R. Bouman. Het initiatief hiertoe was 
genomen door Samuel van Hoogstraten te Amsterdam, secre 
taris van een landelijk protestants genootschap, dat zich ten 
doel stelde de groeiende politieke en maatschappelijke invloed 
van de Rooms-Katholieke Kerk te weren. De naam van deze 
geheime broederschap was Phylacterion en het was de bedoe 
ling van Van Hoogstraten om ook in Rotterdam een afdeling 
in het leven te roepen. Hij leidde zelf de bijeenkomst en zette 
het doel uiteen. Phylacterion bestond sinds 1841 en telde circa 
tweeduizend leden. Ieder belijdend lid van een protestantse 
kerk kon zich als lid opgeven, mits hij onberispelijk van ze 
den was en niet in een gemengd protestants-katholiek huwelijk 
leefde. Hij moest de gelofte afleggen dat hij zou waken tegen 
iedere poging het protestantisme te onderdrukken of in zijn 
"weldadige werkingen" te belemmeren, dat hij "huisgenoten 
des geloofs" zou beschermen en boven anderen bevoordelen, 
de vrijheid van geweten handhaven, de onderlinge broederlijke 
liefde (men noemde zich broederschap) help en aankweken 
en ... contributie zou betalen. 

Alle aanwezigen verklaarden zich bereid om op deze voor 
waarden een Rotterdamse afdeling op te richten. Men stelde 
zich onder het hoofdbestuur te Amsterdam en onderwierp 
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zich aan het landelijk reglement. Een voorzit 
ter en adviserend bestuurslid werden gekozen, 
een secretaris en een thesaurier zouden op de 
eerstvolgende ledenvergadering worden geko 
zen. Deze vergadering yond plaats op 2 juni. 
Na de benoeming van bestuursleden stond de 
agenda voor de kort daarna te houden lande 
lijke led en verga de ring te Amsterdam en de af 
vaardiging daarheen ter discussie. Ook zou er 
gesproken worden over de afschaffing van de 
geheime herkenningstekens, de samenstelling 
van protestantse adresboekjes en de colportage 
van pamfletten en artikelen uit protestantse tijd 
schriften. 

Achtergronden 
Wat waren de achtergrond en het doel van 
deze geheime broederschap onder de Latijnse 
zinspreuk "hanc tuemur, hac nitimur [deze, de 
vrijheid, besehermen wij, op deze, de Bijbel, 
steunen wij] ? De naam phylaeterion (Grieks) 
komt eenmaal voor in het Nieuwe Testament 
en betekent: gebedsriem. In het verband van 
het schriftgedeelte komt men tot de beteke 
nis: middel tot waakzaamheid, herinnering om 
waakzaam te blijven. Een toepasselijke naam 
dus voor een vereniging die waakzaamheid 
tegen vermeend maehtsstreven van de Rooms 
Katholieke Kerk tot doel had. De latijnse spreuk 
stamt uit de opstand tegen Spanje in de zestien 
de eeuw en komt met de bijbehorende voorstel 
lingen van vrijheidshoed en Bijbel tot 1795 voor 
op de rnunten van onze republiek.' 

De achtergrond was die wonderlijke tijd, 
de jaren na 1800 met enerzijds haar romantl 
sche voorstellingen van een vaderland met be 
woners "wier hart voor yolk en koning gloeit", 
met een Bilderdijk en het welhaast theoeratisch 
ideaal van een protestantse natie die volgens 
Da Costa eens weer "het Israel van het Westen" 
zou worden; met anderzijds de kenmerken van 
de Verlichting, met de verheffing van rede en 
verdraagzaamheid, opvoedings- en bescha 
vingsidealen, een onderwijs dat moest leiden 
tot de morele verheffing van het yolk (bouw 
seholen en ge kunt de gevangenissen sluitenl). 
De hoogleraar Hofstede de Groot zag in de toe 
komst een grote, Evangeliseh-Catholieke kerk 
in Nederland, waarin aile protestanten en ka 
tholieken zich zouden verenigen.' 

Protestanten voorzagen eehter gevaren. 
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Onder koning Willem I had de regering een eon 
eordaat met de Heilige Stoel gesloten (1827) met 
de bedoeling, de rooms-katholieke hierarchic in 
het noordelijk deel van het koninkrijk weer op 
te richten. vanwege de opstand in Belgie yond 
dit geen voortgang. De afseheiding van Belgie 
in 1839 versterkte in Nederland het besef een 
protestantse natie te zijn. Katholieken zouden 
nooit goede burgers kunnen worden in de ogen 
van veel protestanten. De ook in godsdienstig 
opzicht liberale koers van koning Willem II - na 
nieuwe onderhandelingen in 1841 werden de 
jaren daarna vier bissehoppen gewijd op titels 
van buitenlandse bisdommen, want Nederland 
bleef missiegebied - droeg bij aan de angst voor 
verdere katholieke emancipatie en versterkte 
de strijdbaarheid van veel protestanten. Tegen 
deze aehtergrond staat de oprichting van zo'n 
militante, geheime broedersehap. 

Andere genootschappen 
Phylaeterion stond overigens in haar streven 
niet aileen. Het behoorde tot de protestantse 
genootsehappen die tussen 1820 en 1850 in 
Nederland werden opgericht met eenzelfde 
doelstelling: de bestrijding van het katholicis 
me, zowel in zijn leer als in zijn groeiende in 
vloed in het maatsehappelijk leven." Daar was 
de Maatsehappij tot bevordering van Welstand, 
voornamelijk onder landlieden, opgericht in 
1822. Welstand, zoals het in de wandeling 
wordt genoemd (het bestaat nogt) had als doel 
protestantse boerentzoons) aan een vast be 
staan in de landbouw of veeteelt te helpen door 
het aankopen van grond en boerderijen en het 
verstrekken van leningen en zodoende kleine 
protestantse gemeenten in diasporagebieden 
te steunen. Welstand werkte voornamelijk in 
Noord-Brabant en het land van Maas en Waal 
maar streefde er vanaf 1846 ook naar, dat na 
de drooglegging van de Haarlemmermeer het 
grootste deel van het land aan protestantse 
boeren zou worden uttgegeven.s 

Daarnaast werd in 1842 de vereniging Uni 
tas in het leven geroepen, met de doelstelling 
"een bolwerk op te riehten tegen de steeds toe 
nemende aanmatiging van het Iesuitismus in 
Nederland". Unitas was meer op theologisehe 
bezinning en confrontatie dan op aetie gericht. 
Aehtergrond hierbij was niet zozeer de oude 
gereformeerde orthodoxe positie tegenover 
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Rome als weI de richting in de theologie die aIle 
protestanten wilde verenigen in een breed front 
boven geloofsverdeeldheid .Verdraagzaamheid 
jegens katholieken was voor hen onaanvaard 
baar, zolang deze zelf ten principale onver 
draagzaam jegens andere geloofsovertuigingen 
waren. In "Welstand" heersten daarentegen 
juist weI gevoelens van een zekere praktische 
tolerantie, omdat men zich in kleine dorpsge 
meenschappen naar de katholieke meerderheid 
moest trachten te schikken. 

In 1844 werd nog de "Protestantse ver 
eeniging onder de zinspreuk maatschappelijk 
Hulpbetoon" opgericht. Ze was in het leven ge 
roepen uit bezorgdheid om rooms-katholieke 
pogingen om protestantse behoeftigen door 
geldelijke ondersteuning voor Rome te winnen. 
Om geloofsgenoten voor afval van hun belijde 
nis te behoeden, bood Hulpbetoon rnateriele en 
geldelijke steun. De drie maatschappijen Wel 
stand, Unitas en Hulpbetoon besloten in 1846 
een commissie ter bevordering van samenwer 
king te vormen. Velen waren intussen al lid 
van twee of drie van deze organisaties tegelijk. 
Welstand telde toen 3.637 leden, Unitas 1.711 
en Hulpbetoon 14.658. Afgaand op het verhou 
dingsgewijs grote aantal leden, sprak de doel- 

Gelderse gulden uit 1764 met staande Nederlandse 
maagd. In de reehterhand houdt zij een speer met 
vrijheidshoed, de linkerhand steunend op een bijbeI 
die op een sokkeI staat. Het omsehrijt luidt "Hane 
tuemur Hac nitimut", deze!fde zinspreuk die 
Phylaeterion hanteerde. 

stelling van de laatste het meest aan. Phylacte 
rion, dat toen al weI bestond, bleef hier buiten, 
misschien omdat het geheime karakter van 
deze nadrukkelijk zo genoemde broederschap 
of voor henzelf of voor de drie verenigingen 
daarvoor een belemmering vormde.' 

Politiek 
AI direct na de oprichting van de afdeling Rot 
terdam bleek de broederschap daar aan te 
slaan, zeker ook onder invloed van de April 
beweging, het bekende protest van vele pro 
testanten tegen het herstel van de rooms-ka 
tholieke hierarchic in 1853. Begonnen met 32 
in 1854, was het aantal leden het volgend jaar 
gegroeid tot 84. In navolging van landelijke 
initiatieven werden verschillende activiteiten 
ontwikkeld. Een adresboek van protestantse 
bedrijven en winkeliers werd samengesteld, 
dat men niet openlijk wilde verspreiden maar 
aileen onder "broeders en bekenden, teneinde 
geen adresboek bij de tegenpartij (sic) uit te lok 
ken. Voor gemengd gehuwden en bedrijven met 
firmanten van beide confessies golden speciale 
regels. In 1857 werd het met 750 exemplaren 
ten doop gehouden. 

Verder was Phylacterion werkzaam op het 
gebied van de politiek. In 1859 stuurde het 
hoofdbestuur aanbevelingen van goed-protes 
tantse kandidaten voor de aanstaande verkie 
zing van de Tweede kamer, met het verzoek 
hun verkiezing te bevorderen. Een waarderend 
schrijven van het hoofdbestuur geeft aan dat 
deze actie landelijk gezien redelijk succes had." 
Verder werd een fonds gesticht voor de aan 
schaf van propagandamateriaal. De versprei 
ding van goedkope, populaire geschriftjes over 
controversiele onderwerpen - Mag men in de 
Bijbellezen?; Zal men Maria en de heiligen aan 
roepenr. Wat zijn de gevaren van een gemengd 
huwelijk? - werd enthousiast ter hand geno 
men. In 1862 werd een onderafdeling opgericht 
die in de wintermaanden vijf of zes lezingen 
zou organiseren over "vaderlandse of kerke 
lijke geschiedenis" (het oude ideaal van een 
protestantse Nederlandse staat gekoesterd!). 
Deze waren ook voor dames toegankelijk hoe 
weI men in Rotterdam tegen het opnemen van 
vrouwen in de broederschap zijn bedenkingen 
had. Deze onderafdeling heeft echter slechts 
twee jaar bestaan. Ten slotte liet men een wa- 
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kend oog gaan over het protestants aandeel in 
het onderwijs aan de bewaarscholen (zoals de 
groepen een en twee toen genoemd werden), 
de Inrichting voor Haveloze kinderen, het Insti 
tuut voor blinden, de pastorale zorg in het Zee 
manshuis en over de overgangen van protes 
tan ten naar de katholieke kerk en omgekeerd. 

Waartoe hadden de leden van het Rotter 
damse departement - zoals de plaatselijke af 
delingen genoemd werden, zoals ook het Nut 
het deed - zich verplicht? Oat bepaalden de 
landelijke statuten. Oorspronkelijk moest ieder 
die als lid toetrad de gelofte afleggen geen hu 
welijk met een rooms-katholieke vrouw te slui 
ten, geen katholiek dienstpersoneel te houden, 
indien even mogelijk aan protestanten werk, 
voordeel en invloed te verschaffen, en absolute 
geheimhouding over de namen van medebroe 
ders en over de werkzaamheden te betrachten. 
Bij de correspondentie bediende men zich van 
geheime tekens, bijvoorbeeld een driehoek voor 
Phylacterion, de letter x voor protestants en 
van pseudonymen zoals Marnix en Brederode. 
Bij verhuizing moest men bij het departement 
van vestiging een attestatie inleveren, die door 
het departement van herkomst was afgegeven. 

Oroote Kerk, Rotterdam 

Ieder departement had een eigen bestuur, het 
hoofdbestuur had zijn zetel in Amsterdam. Be 
stuursleden werden door de departementen 
voorgedragen aan het hoofdbestuur en door 
dat lichaam benoemd. Het hoofdbestuur vulde 
zichzelf aan, wat erop neerkwam dat bestuurs 
leden tientallen jaren in functie bleven of ge 
lijkgezinden kozen, waardoor de broederschap 
een uitermate behoudend karakter had. 

Bij de nieuwe statuten van 1850 - dus voor 
dat Rotterdam toetrad - was de geheimhouding 
weliswaar afgelegd maar men achtte het toch 
beter dat de leden niet allen bij name bekend 
zouden worden in verband met hun maat 
schappelijke positie. Ook meende men in stilte 
efficienter te kunnen werken. Overigens bleef 
de doelstelling gelijk: de handhaving van belan 
gen en welvaart van de protestanten tegen het 
oprukkend ultramontanisme en "het opwekken 
van christelijke broederliefde en protestantse 
zin", 

Leden 
Het Rotterdamse departement bereikte in 1861 
zijn maximum aantal leden in zijn veertigjarige 
geschiedenis: II I. De landelijke broederschap 

Laurcnskeri: in Rotterdam, centrum van het protestants-godsdiensteJijke leven in de Maasstad. 

8 
TNK jaargang 15 (2012) 



telde toen 4.400 leden, Amsterdam 1.500, Den 
Haag bijna 500. Wie waren zij en welke positie 
namen ze in de maatschappij in? Ledenlijsten 
zijn niet bewaard gebleven, maar aan de hand 
van de notulen is het gelukt een groat aantal 
namen op te sporen.? Onder de beroepen treft 
men aan: predikant, belastingambtenaar, wijn 
handelaar, boekdrukker, cargadoor, schilder 
en glazenmaker, arts, juwelier, secretaris / 
rentmeester van het hoogheemraadschap van 
Schieland. Het gaat dus am de middelste en ho 
gere sporten van de maatschappelijke ladder, 
waarbij het zakenleven ruim vertegenwoordigd 
is. In het jaarverslag over 1866 van de lande 
lijke secretaris staat: "De broederschap bereikt 
naast het meer beschaafde, ontwikkelde en 
vermogende gedeelte van de natie steeds meer 
de burgerklasse" en va or Rotterdam gaat dit ze 
ker op. 

Oak de kerkelijke achtergrond van een 
groat aantal leden kon worden opgespoord. 
Rand 1865 waren er van de honderd driekwart 
belijdend lid van de Hervormde gemeente, on 
der wie zes predikanten en een aantal ouderlin 
gen, diakenen en leden van het College van Ge 
committeerden, de Rotterdamse kerkvoogdij. 
Van de andere kerkgenootschappen waren de 
doopsgezinden en de luthersen met een klein 
aantal vertegenwoordigd. 

Na 1861 trad een periode van achteruitgang 
in die tot het einde van het departement zou 
leiden. Werd in 1861 al geklaagd dat de omgang 
met andersdenkenden zeer verdraagzaam was 
met het oog op de handel, in 1864 heette het in 
het plaatselijke jaarverslag dat de opkomst der 
leden niet geroemd kon worden. De voorzitter 
van de landelijke vereniging klaagde in 1864 
en 1867 in zijn redevoeringen oak al dat het le 
denbestad jaarlijks achteruit ging . Hij zocht de 
oorzaak onder andere hierin dat de "de geest 
des tijds niet gunstig is voor het ijveren va or het 
protestantisme" en dat "de uiterst moderne rig 
ting (de vrijzinnige theologie, tB) regelregt leidt 
tot de schromelijkste onverschilligheid daar zij 
met het vas thou den aan leerstellige begrippen 
de spot drijft". Het verwondert ons dan in 1867 
te horen "oak de aanhangers der orthodoxe be 
grippen vormen een rigting die niet gunstig is 
voor onze broederschap". De verklaring hier 
voor ligt in de schoolstrijd, waarin protestanten 
met Groen van Prinsterer en katholieken samen 

optrokken. Zo was in ieder opzicht het klimaat 
voor een fanatiek protestants gezelschap on 
gunstig geworden en het landelijk aantalleden, 
dat tijdens de Aprilbeweging circa 5.000 was, in 
1868 teruggelopen tot 2.500. Het departement 
Rotterdam drong er in 1865 bij het hoofdbestuur 
op aan, de krachten van de protestantse vereni 
gingen te bundelen en zo van Welstand, Unitas, 
Hulpbetoon en Phylacterion een levensvatbaar 
geheel te maken. Het hoofdbestuur achtte de 
tijd voor een fusie echter nag niet gekomen. 
Oak de stellingname van het hoofdbestuur in de 
parlementaire crisis van 1866 zette bij de over 
het algemeen liberale Rotterdammers kwaad 
bloed. Het eiste dat ieder departement zich lOU 

inzetten voor de verkiezing van conservatieve 
kandidaten voor de verkiezing van een nieuwe 
Kamer, die "de rechten van de koning zouden 
handhaven". Rotterdam voelde er niets voor am 
zich in de contlictsituatie tussen de Koning en 
de volksvertegenwoordiging tot een politieke 
keus te laten verleiden en deed aan deze actie 
niet mee. In 1868 herhaalde het nag eens zijn 
standpunt "zich voor geene politiek uit te la 
ten".'? 

Op de landelijke jaarvergadering in 1869 te 
Utrecht viet eigenlijk het doek voor Phylacte 
rion. Het bleek dat van de 36 nag overgebleven 
departementen (het waren er ooit 93 geweest) 
slechts veertien een jaarverslag hadden inge 
stuurd en niet meer dan twaalf een afvaardi 
ging hadden gestuurd, waaronder Rotterdam. 
Daarop besloot het hoofdbestuur, tijdelijk aile 
werkzaamheden te staken en geen algemene 
vergaderingen meer te houden. De breeder 
schap zou niet worden opgeheven: een perma 
nente commissie zou de lopende zaken blijven 
behartigen. Het saldo ad f. 462,78 zou worden 
belegd, het archief zou bij de secretaris worden 
bewaard. Het werd aan de afzonderlijke de 
partementen overgelaten of ze als zelfstandige 
verenigingen wilden blijven functioneren. 

Rotterdam besloot al direct op de ledenver 
gadering van november 1869 met algemene 
stemmen zichzelf niet op te heffen . De afdeling 
telde nag 96 leden. Ze namen een nieuw regle 
ment aan, kozen een eigen bestuur en stelden 
een eigen kas in. De naam werd gehandhaafd 
en naar buiten toe zou op wens van het hoofd 
bestuur "de bijzondere toestand van Phylacte 
rion" geheim worden gehouden. De volgende 
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jaren drong Rotterdam er bij de Permanente 
Commissie herhaaldelijk op aan een nieuwe 
vereniging op te richten, waar de overgebleven 
vroegere departementen zich konden aanslui 
ten. In mei 1872 werd daartoe inderdaad beslo 
ten. Nu zou de naam weI worden veranderd: de 
Geuzenbond, omdat immers in april 1572 Den 
Briel was ingenomen door de watergeuzen en 
na driehonderd jaar werd dit feit groots her 
dacht. Men had de romantiek nog niet vaarwel 
gezegd. 

Toen in 1874 bleek dat van de grootse plan 
nen niets was terecht gekomen, staakte Rot 
terdam verdere pogingen tot landelijke samen 
werking en ging een eigen weg. Als doe Is telling 
werd nu geformuleerd "Het onderwijs aan kin 
deren uit gemengde huwelijken in de meest uit 
gebreide zin van het woord te bevorderen". Het 
bestuur trad in contact met de "Commissie tot 
beveiliging tegen onwettige aanvallen van de 
Roomsch-Katholieke kerk", die de Hervormde 
gemeente in 1841 in het leven had geroepen 
met de bedoeling hervormd gedoopte kinderen 
uit gemengde huwelijken voor het protestan 
tisme te behouden." Een lid van deze commis 
sie nam permanent zitting in het bestuur van 
Phylacterion . 

De "bedreigde" gezinnen ontvingen financi 
ele steun voor de kosten van schoolbehoeften 
van kinderen die de hervormde diaconiescho 
len bezochten. In 1879 werd een praktische re 
geling ontworpen om potentiele gevallen al in 
de kiem te ontdekken. De voorlezers van de vijf 
hervormde kerken, die de doopregisters bijhiel 
den, zouden voortaan mete en na de doop van 
kinderen uit gemengde huwelijken hun namen 
aan de Commissie tot Beveiliging doorgeven. 
Die kon dan de ontwikkeling in de gaten hou 
den. Daarnaast nam Phylacterion in de jaren 
tachtig op zich, een meisjesschool in de Mina 
hassa geldelijk te steunen omdat ook in Neder 
lands lndie de Rooms-Katholieke Kerk "bezig 
was zich van het onderwijs meester te maken", 
zoals het hoofdbestuur al in de jaren zestig had 
menen te moeten signaleren. 

Ook de dagen van Phylacterion te Rotter 
dam waren echter geteld. Nadat de vereniging 
twaalf jaar niet in vergadering was samen ge 
komen, was de schenking van een legaat in 
1897 de aanleiding om het bestuur bij elkaar te 
roepen. Het schreef tegen eind december een 

10 

ledenvergadering uit, met als enige punt op de 
agenda de opheffing van de vereniging. De tien 
aanwezige leden besloten met algemene stem 
men dit te doen. Het was de logische afsluiting 
van een ontwikkeling van decennia. De eigen 
dommen en het archief werden overgedragen 
aan de Commissie tot Beveiliging, die haar 
werk nog tot in de jaren zestig van de twintig 
ste eeuw heeft voortgezet. De toen verbeterde 
betrekkingen tussen de kerken bracht het einde 
van haar werkzaamheden met zich mee en ook 
daar viel het besluit tot opheffing. Haar archief 
is toen met dat van Phylacterion gedeponeerd 
bij de archieven van de kerkenraad van de Her 
vormde gemeente Rotterdam. 

Epiloog 
Vandaag de dag doet het verhaal van een "broe 
derschap" die geheim wi! blijven, zoals Phy 
lacterion vooral in het begin van zijn bestaan 
was, ons curieus aan. Men kan voor de doel 
stelling in die tijd een zeker begrip opbrengen. 
Het streven om de katholieken een positie ge 
yen die gelijkwaardig was aan die van de pro 
testanten, bekroond met de oprichting van de 
hierarchic, moest weI reacties uitlokken bij hen 
die nog steeds droomden van een protestants 
vaderland waarin voor andersdenkenden een 
plaats op de tweede rij was ingeruimd. Som 
migen waren zelfs beducht voor een geleidelijk 
toenemende overheersing van de katholieken, 
waarbij de rollen zouden worden omgekeerd. 
Had de Franse kardinaal l'Epicier zojuist niet 
gezegd: Wij verlangen van U protestanten ver 
draagzaamheid krachtens uw beginselen, maar 
weigeren die jegens U krachtens de onze? Ook 
komen sommige doelstellingen van Phylacte 
rion, zoals het begunstigen van geloofsgenoten 
en het tegengaan van confessioneel gemengde 
huwelijken de ouderen onder ons niet onbe 
grijpelijk voor. Maar de geheimzinnigheid en 
gewichtigdoenerij, kortom het romantisch-jon 
gensachtige, geven aan de broederschap een 
wat kleingeestig, wereldvreemd en weinig za 
kelijk karakter. Bovendien is het in onze tijd, na 
het Vaticanum II en een ontluikende (en helaas 
schijnbaar weer geloken) oecumenische toena 
de ring van de kerken tot elkaar, een ondenk 
baar verschijnsel. 

Bij de katholieken bleven de activiteiten van 
Phylacterion natuurlijk niet onopgemerkt. De ij- 
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verige journalist W.A. Cramer heeft al aan het 
eind van de jaren 1840 het een en ander bo 
ven tafel gebracht en gepubliceerd. Zijn to on is 
agressief en pathetisch, maar zijn felle bewo 
genheid heeft hem niet verleid tot een onjuiste 
weergave, hoogstens tot een wat gewilde in 
terpretatie van de feiten. Verder verschenen er 
omstreeks 1850 enige anonieme pamfletten." 
Phylacterion heeft hierop niet gereageerd. Het 
ligt ook niet in de aard der zaak dat het tot een 
open "Auseinandersetzung" met Rome zou zijn 
gekomen. 

Noten: 
Bewerking van een artikel, verschenen in het Rotterdams 
jaarboekje 9/10 (1992) 175-191. Daar zijn in de bijlagen 
de ledenlijsten van de afdeling Rotterdam 1854-1897 op 
genomen met circa honderd namen. Het archiefje van 
Phylacterion berust bij het archief van de kerkenraad der 
hervormde gemeente Rotterdam onder de nrs. 618-621, 
aanwezig op het gemeentearchief aldaar. 

2 A. Houkes, Christelijke vaderlanders. Godsdienst, burger 
schap en de Nederlandse natie (/850-1900) (Amsterdam 
2009). In hs. I wordt ook Phylacterion genoemd. 

3 Zie Mattheus 23,5. 
4 J. Vree, 'Groninger godgeleerden en predikanten in be 

weging', in: J. Vis, W. janse (red.). StaJen Storm, Het her 
stel van de bisschoppelijke hierarchie in Nederland in 1853, 
actie en reactie (Hilversum 2002) 131-165. 

5 J. Vree, 'De kraaienplaag. Een halve eeuw predikanten 
verenigingen in de Nederlandse samenleving (1844- 
1892)" in: faarboek: voor de geschiedenis van het Neder 
landse Pratestantisme na 1800, 5 (Kampen 1997) 107-151, 
in het bijzonder 121-122. Zie ook P. Moleveld, 'Enkele 
protestantse tijdschriften rond 1853', in: StaJ en Storm, 
188-214. op p. 191 wordt Phylacterion een vrijzinnig 
groot-protestants genootschap genoemd. 

6 W. de Vries, 150 jaar We/stand. De maatschappij COt bevor 
dering van Welstand, voomameJijk onder landlieden, 1822- 
1972 (Tilburg 1972) 211,220. 
Zie noot 6. 

8 Archief kerkenraad Herv. Gem. Rotterdam, nrs 619-621 . 
9 Archief kerkenraad Herv. Gem. Rotterdam nr. 618. Zie 

ook: 'De regeering van Rotterdam', j.u.w.unger (ed.). 
Brannen voor de geschiedenis van Rotterdam, I, (Rotter 
dam 1892) passim. 

10 Arch. Kerkenraad Herv. Gem. Rotterdam nr. 620. 
II Arch. Kerkenraad Herv. Gem. R'dam, nrs 441-450. 
12 W. Cramer, Memoire sur les societes secretes protestantes 

dans les Pays Bas (Amsterdam 1852) 112,113. De pam 
fletten zijn: Een geheim protestantsch genootschap (ano 
niem), 1849 en Onze tijd en roeping, een blieJ aan mijnen 
vriend die aan alle welgezinde Prates tan ten ter lezing wordt 
aanbevolen, D.G.K. (Tiel 1849). Beide pamfletten berusten 
in de KB, pamflettenverzameling Knuttel nrs. 29072 en 
29073. 
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Bernard van Noordwijk 

Datheen als kunstwerk 
Exclusief psalmboek I geheel op noten' anna 1685 

De psalmberijming van 
Datheen is door puris 
ten verfoeid vanwege 
ordinair taalgebruik 
en slordig dichtwerk. 
Tegelijkertijd werden 
deze calvinistische 
kerkliederen in bur 
gerlijke en notabele 
kringen zeer op prijs 
gesteld. Dat blijkt uit 
de zorgvuldige ma 
nier waarop in de loop 
van de zeventiende en 
achttiende eeuw som 
mige psalmboeken 
werden gedrukt, inge 
bonden en versierd. 

12 

Oat is bijvoorbeeld te zien aan het in deze bijdrage besproken 
exernplaar, dat zeer weelderig is uitgevoerd. Aile coupletten 
werden voorzien van notenschrift, de pagina's werden in een 
prachtige leren boekband geplaatst en aan het geheel werd 
schitterend zilverwerk toegevoegd. Welbeschouwd een pronk 
juweel onder de psalmboeken.ln een aantal opzichten wijkt dit 

psalmboek aanzienlijk af van gebruikelijke kerkboekjes.' De 
verschillen zijn het duidelijkst te zien in de afwerking, de leef 
tijd, het formaat en het gebruiksdoel. 

Verfijnde graveerkunst 
Veel bijbeltjes die men vroeger meenam naar de kerk hadden 
weliswaar zilveren sluitwerk en soms hoekstukken, maar die 
staken wat gewoontjes af bij het hier getoonde voorbeeld. De 
buitenkant van dit boek is overweldigend. Gezien de wapens 
op de zilveren middenstukken zal het ongetwijfeld in handen 
zijn geweest van prominente personen. De fraaie boekband 
daargelaten, stralen de sloten, midden- en hoekstukken bui 
tengewone luxe uit, die uitsluitend tot stand gekomen kan zijn 
door topvakmanschap en grote artisticiteit. De hiervoor verant- 
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woordelijke zilverwerkers beheersten klaarblij 
kelijk geheel en al de verfijnde graveerkunst en 
de razend moeilijke en tijdrovende filigreintech 
niek. 

De meeste Nederlandse kerkboekjes met 
sierzilver, zoals sloten, omranding ofhoekstuk 
ken, dateren uit de achttiende en de negentien 
de eeuw. Op sommige geschilderde portretten 
uit de zeventiende eeuw komt niettemin wel 
eens een dame voor met een beslagen bijbeltje 
als attribuut. Hieraan werd dan meteen in een 
van de hoeken van zo'n schilderij een adellijk 
familiewapen toegevoegd. Een kerkboek met 
zilverwerk was in de Gouden Eeuw echt een 
curiositeit en het onderhavige psalmboek uit 
1685 behoort dan ook zeker tot deze zeldzaam 
heden. 

Bijzonder formaat 
Het merendeel van alle eeuwenoude kerkboek 
jes heeft een afmeting, varierend van (groot) 
duodecimo tot octavo, met een hoogte van 
maximaal 16 a 17 cm. Dat was een handzame 
vorm en kon gemakkelijk worden meegenomen 
in een handtasje of gedragen aan een sierket 
ting. Een slag groter waren kwarto kerkboeken 
(met een hoogte van circa 28 em), die tijdens 
de godsdienstoefening op de lessenaars van de 
ouderlingenbank lagen. Het beschreven psalm 
boek zit er qua formaat (klein kwarto) tussenin 
en heeft een hoogte van bijna 22 cm. Dus ook 
wat betreft vormgeving en grootte is dit een bij 
zondere uitgave. 

Vroeger kreeg een protestants kerkboek 
gewoonlijk enkele katernen: het Oude en het 
Nieuwe Testament, de berijmde psalmen, ge 
volgd door enkele geloofsstukken (waaronder 
de Heidelbergse Catechismus en de Nederland 
se Geloofsbelijdenis). Zo'n bijbeltje diende tij 
dens de eredienst om Gods Woord mee te lezen 
en als tekstboek bij het zingen van de psalmen. 
Gelovigen konden bij het gezamenlijke psalm 
gezang de melodielijn volgen; het eerste cou 
plet van elke psalm was meestal voorzien van 
muzieknotatie. Een psalmboek werd ook weI 
separaat gebonden en als aparte liedbundel ge 
hanteerd. Het hier besproken exemplaar bevat 
de psalmen van Datheen: alle liedstrofen zijn 
voorzien van muziekschrift ('de psalmen geheel 
op noten' werd dit genoemd). Het doel reikte 
kennelijk verder dan het normale gebruik van 

een kerkboek. Dit boek was voor meerstemmig 
zingen in huiselijk kring bestemd. Het gaf enig 
basisonderricht over de juiste toepassing van 
klankleer, toonsoort. zangwijs, etc. 

Petrus Datheen 
De man die heeft 
voorzien in deze 
psalmberijming 
wordt weI de kerk 
hervormer van de 
Nederlanden ge 
noemd. Zijn leven 
begon in 1531 te 
Cassel" en eindig 
de in Oost-Pruisen 
toen hij bijna 60 
jaar oud was. Hij 
werd geboren als Pieter Dathen, maar werd be 
kend als Petrus Datheen of Dathenus.' Zijn car 
riere verliep tamelijk afwisselend met veel en 
uiteenlopende domicilies en activiteiten. 

Hij brak op jonge leeftijd zijn priesteroplei 
ding in Vlaanderen af en koos voor het calvin is 
me. Hij vluchtte naar Engeland en werd aldaar 
- en later in Duitsland - opgeleid tot predikant. 
In de zestiger jaren van de zestiende eeuw be 
noemde Frederik III (de Vrome), keurvorst van 
de Paltz, hem tot hofprediker in Heidelberg en 
Datheen yond daar de tijd om te werken aan 
zijn psalmberijming. 

In een tumultueuze tijd reisde hij veelvul 
dig naar Holland. Hij hield er hagepreken, in 
troduceerde zijn psalmberijming en vestigde 
zich eind zeventiger jaren blijvend in de Ne 
derlanden. Hij werd tot voorzitter gekozen van 
de synodevergadering te Dordrecht en werd 
stadspredikant te Gent. Hij stelde dat de over 
heid partij moest kiezen voor de ware (gere 
formeerde) godsdienst en geen roomse kerk 
hoefde te tolereren. Dit leidde tot conflict en 
gevangenschap, waardoor hij de Nederlanden 
moest verlaten. Via allerlei omzwervingen, veel 
teleurstelling en ontmoediging kwam hij in El 
bing (thans Polen) terecht, waar hij in 1588 (?) 
stierf en begraven werd. 

Rijmelarij of toonkunst 
Datheens psalmen vervingen de zogenoemde 
'Souter1iedekens', waarvan sommige teksten 
en melodieen, zeker in de ogen van Datheen, 
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ongepast en aan vervanging toe waren.' Zijn 
door ongeduld gedreven berijming (1566) ba 
seerde hij op het Geneefse psalter van Marat 
en De Beze (1562), waarbij Datheen - toch al 
geen hoogbegaafd dichter - toegaf dat zijn ver 
taling hier en daar de sporen van haastwerk 
vertoonde. 

Echter, tijdens de Nationale Synode van 
1578 werd besloten om in aile kerken van de 
Reformatie de psalmen van Datheen te gebrui 
ken, wat in 1618-1619 opnieuw verardineerd 
werd door de Synode van Dordrecht. Ondanks 
menig bezwaar tegen Datheens dichtkunst 
moet er veel waardering zijn geweest voor 
zijn berijming, eveneens in vooraanstaande 
kringen. In het hier beschreven chique psalm 
boek staat in het voorwoord dat deze 'Nieuwen 
Druck der Nederduytsche Psalmen [ ... J aile re 
deJijcke menschen van merckelijcke kracht 
moet zijn'. 

In zijn berijming vertaalde Datheen niet ai 
leen de Franse tekst van het Geneefse psalter, 
hij nam ook de zangwijze integraal over. Elke 
lettergreep van elk couplet stemde hij af op de 
maat en toonzetting van de Geneefse melodie 
en. 'Kramrijm', zeiden velen. 'Uit de kunst', zei 
den anderen. Om het zingen te vergemakkelij- 

ken, kwamen er boekjes in omloop, waarin 'de 
psalmen geheel op noten' werden afgedrukt, 
waarbij de melodielijn bij aile coupletten werd 
aangegeven. Cornelis de Leeuw, toondichter, 
boekhandelaar en voorzanger (musicijn) te 
Amsterdam publiceerde in 1650 een boek met 
psalm en van Datheen 'geheel op noten. waarin 
voor het eerst aile melodieen met de C-sleutel 
(met of zonder mol) waren genoteerd. 

Luxueuze uitvoering 
De hier bespraken uitgave uit 1685 is voorzien 
van het grate 'Musijcks-Onderwijs' van Come 
lis de Leeuw. Opmerkelijk is dat hierin een cou 
plet van Psalm 23 en van Psalm 128 voorkomt 
als vierstemmig zangvoorbeeld, waarbij de 
sopraanpartij ondersteboven staat afgedrukt, 
tegenover de baspartij. Op de naastliggende 
bladzijde staat de tenorpartij op z'n kop, dus 
omgekeerd ten opzichte van de altpartij. Op die 
manier konden de zangers elk aan weerskan 
ten van de huiskamertafel random hetzelfde 
boek staan of zitten. Deze verzorgde editie, 
voorin met een sierlijke gravure van koning Da 
vid als harpist, was dus kennelijk bestemd voor 
thuisgebruik. 
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Het drukwerk 
Afgezien van het mooie zilverwerk, getuigt de 
inhoud duidelijk van beroepsliefde voor het 
drukkersvak en verraadt de leren band grote 
zorg van de betreffende boekbinder. Het ge 
heel is fraai en stevig, ligt lekker in de hand, 
het papier is sterk en het boek is prachtig af 
gewerkt. Op de titelpagina van dit psalmboek 
staat vermeld dat het gedrukt is bij de Weduwe 
van Theunis jacobsz Lootsman, boekverkoop 
ster te Amsterdam. voor haar huwelijk heette 
zij met haar meisjesnaam Lijntje Robyns en ze 
kwam uit Antwerpen. Haar echtgenoot behoor 
de tot de topdrukkers van Amsterdam." Toen hij 
in 1650 overleed, zette zij het uitgeversbedrijf 
gedurende een periode van bijna veertig jaar 
voort. De zaak was in de hoofdstad gehuisvest 
in een pand met de naam 'in de Lootsman', op 
't Water, waar meerdere grafische bedrijven ge 
vestigd waren. 

Lijntje Lootsman-Robyns bleef zelfstandig 
werkzaam tot haar dood in 1689, waarna een 
van haar zoons, Casparus, haar opvolgde. Zijn 
naam staat op de laatste pagina van het hier 
besproken boek vermeld als drukker. De slot 
regel luidt als voigt: 't' Amstelredam, Gedruckt 
by Casparus Loots-Man, Boeckverkooper op 't 
Water, in de Loots-man'." 

Het is opmerkelijk hoe gaaf het boekblok na 
zoveel eeuwen is gebleven. Het zetwerk van de 
psalmteksten, van de kanttekeningen en van 
de notenbalken is perfect, grote letters, mooi 
zwart en overduidelijk leesbaar. De bladzijden 
vertonen geen of nauwelijks bruining en van 
enige schimmel is in het geheel geen sprake. De 
vroegere eigenaars - wie het ook geweest mo 
gen zijn - hebben het boek klaarblijkelijk voor 
zichtig behandeld. Het is dan ook verwonderlijk 
en tegelijkertijd een gunstige meevaller dat dit 
prachtige psalmboek in al zn glorie zomaar in 
de eenentwintigste eeuw is opgedoken en - op 
afspraak via de auteur - nu voor iedereen zicht 
baar is. 

Contemporaine boekband 
Aan het eind van de zeventiende eeuw was het 
nog steeds gebruikelijk dat een afnemer van 
drukwerk - die eigenlijk aileen maar bedrukte 
vellen kocht - zelf een binder zocht om er een 
boek van te maken. In sommige gevallen be 
middelde de boekverkoper, als de klant geen 
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binder wist te vinden. De opdrachtgever kon 
dan kiezen tussen een boekband van goedkoop 
perkament of van duurder leer. In die tijd wa 
ren er in Holland honderden boekbinders werk 
zaam, waarvan een groot deel in Amsterdam. 
Vestigingsplaatsen waren bijvoorbeeld 'De At 
las' op de Nieuwendijk en 'De Drie Schrijf-Boec 
ken' aan de Kloveniersburgwal. 

Van het hier besproken psalmboek mag wei 
verondersteld worden dat het - uitgezonderd 
de zilveren sloten en het beslag - kant en klaar 
ingebonden voorhanden lag in de uitstalkast bij 
de firma Lootsman. Met welke binder(s) men 
in zee ging is niet geregistreerd. Er zijn vrijwel 
geen namen van Amsterdamse boekbinders 
uit de zeventiende eeuw vastgelegd.' Wei is 
bekend dat er een levendige handel bestond 
in gebonden standaard boekwerken zoals de 
Bijbel, de Blaeu-atlas en gedichten van Jacob 
Cats. Er waren dan ook in Amsterdam kapitaal 
krachtige kooplui en regenten in overvloed, die 
zich een waardevol werk als het onderhavige 
psalmboek konden veroorloven en waarvoor 
de boekverkoper een bescheiden voorraad kon 
aanhouden. 

Het hier beschreven exemplaar met de 
psalmen van Datheen is voortreffelijk inge 
bonden. De afgeschuinde houten platten zijn 
overtrokken met donkerbruin kostbaar kalfs 
leer, voorzien van een rijke blindstempeling.s 
De gaaf gebleven band heeft de tand des tijds 
goed doorstaan en is gemaakt in de periode 
dat ook het psalmboek tot stand is gekomen. 
De rug heeft een restauratieve behandeling on 
dergaan, maar de platten zijn volkomen intact 
en praktisch ongeschonden. Uiteraard zijn hier 
en daar enkele gebruikssporen aanwezig. Een 
boekband echter, vervaardigd omstreeks 1685, 
kan wei enige slijtageplekken en enkele geringe 
kneuzingen verdragen. 

Rijk sierzilver 
De manier waarop dit psalmboek van sloten 
en beslag werd voorzien mag uitzonderlijk 
genoemd worden vanwege de ruime mate 
waarin zilver is gebruikt. Boekbanden hadden 
in de zeventiende eeuw zelden versiering van 
edelmetaal. Ais het al voorkwam, was het zil 
verwerk bescheiden, bijna primitief. Uiteraard 
werd aile smeedwerk met de hand en uitslui 
tend in opdracht gemaakt. Ais iemand zich het 
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weergaloze sierzilver zoals hier besehreven 
kon permitteren, moeht men zich tot de zeer 
rijken rekenen. Eehter, noeh de namen van de 
opdrachtgever(s) noch van de verantwoorde 
lijke zilverwerkerts) zijn bekend: dus dient een 
omschrijving van de versieringen te volstaan. 

Heraldiek op de middenstukken 
Op beide platten van dit psalmboek zijn ovale 
zilveren plaatjes aangebraeht, waarin familie 
wapens met sehilden, dekkleden en helmte 
kens zijn gegraveerd. Op het voorplat staat in 
het wapenschild een schuinkruis, een margriet 
achtige bloem in het middelpunt. In het wapen 
schild op het achterplat doorkruist een dwars 
balk twee palen. 

Het recht om een familiewapen te voeren 
was sinds lang voorbehouden aan adellijke 
geslachten. Vanaf de late middeleeuwen was 
het echter mode geworden dat gegoede bur 
gers en later ook Hollandse regenten zich van 
heraldisehe tekens gingen voorzien. Omdat 
aan beide zijden van dit boek een verschillend 
wapen in de zilveren middenstukken is gegra 
veerd, wordt aangenomen dat het hier om een 
huwelijksgesehenk ging voor een gefortuneerd 
bruidspaar. In welgestelde families was het niet 
ongewoon dat jonge eehtelieden ter gelegen- 
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heid van hun trouwerij een cadeau kregen of el 
kaar gaven, waarin zilver was verwerkt. Soms 
was dit een bijbel, een kerkboek of anderszins 
en werden van de bruid en bruidegom de initi 
alen, namen of blazoenen in de zilveren sloten 
of middenstukken gegraveerd. In dit geval be- 

trofhet gesehenk dus een fraai psalmboek, ken 
nelijk bestemd voor twee zanglustige geliefden 
van goeden huize. 

Het graveersel - dat ontegenzeggelijk uit 
het laatste kwart van de zeventiende eeuw 
stamt - is zeer gedetailleerd, van meesterlijke 
kwaliteit en het vertoont nauwelijks slijtage. 
Graveerwerk in zilver werd uitsluitend door 
edelsmeden gedaan, die van oudsher de tech 
niek beheersten om rechtstreeks met een burijn 
(driezijdige graveernaald of -stift, aan het eind 
afgeschuind) te tekenen op een metalen onder 
grond en zodoende in staat waren allerlei ob 
jeeten te versieren. 

Filigrein van de beste kwaliteit 
De besproken ovaaltjes met gegraveerde fami 
liewapens hebben een omkadering van sierlijk 
filigrein, gelijksoortig aan het smeedwerk van 
de hoekstukken en de sloten. Zoals te doen ge 
bruikelijk in de zeventiende eeuw is noch het 
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zilver van de wapenplaatjes noch van het fill 
greinwerk gemerkt. Oat desondanks het voor 
liggende filigrein in die periode werd vervaar 
digd is te zien aan de typische kenmerken. Bij 
voorbeeld kwam in toenmalig filigrein nooit ge 
knoei met soldeer voor. Verder stak het gladde, 
stevige skelet (hier het gecontourneerde raam 
werk in de vorm van bloemen en krullen) iets 
uit boven het dunne spiraalvormige draadwerk, 
het eigenlijke filigrein. Oit is karakteristiek voor 
draadwerk uit de zeventiende eeuw. Later, in 
de achttiende en negentiende eeuw had het fi 
ligrein geen verschil in hoogte ten opzichte van 
het skelet en soldeersel bleef praktisch altijd 
zichtbaar." 

Hoe lastig het was om mooi filigrein te rna 
ken blijkt uit het feit dat in sommige gilden de 
meesterproef bestond uit het maken van een 
draadgetrokken boekslot. De draadtrekker ver 
kreeg met behulp van een grosseermolen'? een 
dunne zilverdraad. Twee enkelvoudige draden 
werden in koordvorm om elkaar gedraaid en 
daarna door een zilverwerker gebogen tot al 
lerlei figuren. Het hing af van de vindingrijk 
heid, vakbekwaamheid en artistieke aanleg van 
de edelsmid hoe mooi het filigrein werd. In de 
meeste gevallen streefde hij ernaar om van de 
fijne zilverdraden een ajour patroon te maken, 
gelijkend op kantwerk. 

In Amsterdam was in de zeventiende eeuw 
een zilvercentrum ontstaan, waar o.a. ook 
draadwerkers waren gevestigd. Bijvoorbeeld in 
'de Silverberch' in de Wijde Kerksteeg. Veel zil 
versmeden hadden hun atelier in de jordaan en 
het yak ging van vader op zoon op kleinzoon. 

Anonieme vervaardigers 
Wie het mooie sierzilver van dit Amsterdamse 
psalmboek heeft gemaakt valt niet na te gaan. 
De edelsmid die op de bolvormige plaatjes de 
familiewapens heeft gegraveerd, is stellig niet 
dezelfde geweest als de zilverwerker van het 
filigrein. Het is zelfs niet gezegd dat de rand 
jes van draadwerk rondom de middenstukken 
door dezelfde zilversmid gemaakt zijn als het 
filigrein van de sloten en hoekstukken. Zeker is 
dat zowel het opengewerkte als het dichte fili 
grein 11 van groot vakmanschap getuigt. 

In Nederland bestond heel veel belangstel 
ling voor filigrein en aristocratische families 
waren gretige kopers en opdrachtgevers. ZO 
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kon het kennelijk gebeuren dat het beschreven 
psalmboek voorzien werd van uitbundig zil 
verwerk. Waarschijnlijk is het boek, nadat het 
mogelijk gediend had als huwelijkscadeau, niet 
vaak gebruikt. Gezien de puike staat waarin 
het boek verkeert heeft het misschien bij het 
bruidspaar een poosje in een vitrine te pronk 
gestaan, om later te verdwijnen in een linn en 
kast. Hieruit is het omstreeks de jongste eeuw 
wisseling bij toeval te voorschijn gekomen ... 

Besluit 
Er zijn sinds het jaar 1566, toen de eerste opla 
gen van Datheens psalmberijming gedrukt wer 
den, veel uitgaven verschenen. Uit onderzoek is 
gebleken dat er honderden, zo niet duizenden 
zijn gedrukt.? Aileen al in Amsterdam kwamen 
in de zeventiende eeuw - soms gecorrigeerde 
- edities uit bij o.a. Jan Evertsz Cloppenburg 
(1610), Jacob Ysbrandtsz Bos (1614), Hendrik 
Laurenz (1629 en 1647), Wed. Paulus van Ra 
vesteyn (1656 en 1658), enz. 

Ook van de Wed. Theunis jacobsz Loots 
man, uitgeefster van het hier besproken exem 
plaar, zijn meerdere drukken bekend, bijvoor 
beeld uit de jaren 1665-1666, 1669, 1671 en 
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1682. Maar van het hier besproken bijzondere 
psalmboek is vooralsnog geen registratie aan 
getroffen. Zonder te pretenderen dat het dus 
een unieke uitgave betreft, is het klaarblijkelijk 
een onopgemerkte editie en daarom reeds de 
moeite waard er aandacht aan te schenken. 

Het filigrein zilverwerk van dit psalmboek 
is voor zover mogelijk vergeleken met gelijk 
soortig versierde en gecatalogiseerde kerkboe 
ken. Hierbij is gezocht naar uitvoeringen van 
draadgetrokken boeksloten en boekbeslag. sen 
gebedenboek met filigreinwerk uit circa 1700 
is getraceerd in de Koninklijke Bibliotheek, 
maar dat staat bekend als incompleet. In het 
begeleidende boek bij de expositie 'zondags 
Zilver' (2006) gehouden in het Bijbels Museum 
komt een kerkboekje voor met filigrein sloten 
en scharnieren, gemonteerd op een schildpad 
band.'> Oat filigrein heeft overeenkomstige ken 
merken, maar de hoeveelheid sierzilver is aan 
zienlijk geringer. Een en ander rechtvaardigt de 
conclusie dat de uitvoering van het besproken 
psalmboek zijn weerga (nog) niet kent. 

Bernard van Noordwijk (1934) was tot zijn pen 
sioneting werkzaam in de branche van bedrifs 
organisatie. annex bouwde hij sinds 1965 een 
collectie op van kerkboekjes met zilveren slaten 
en beslag. Hij verdiept zich in de ornamentiek; 
oorsprong en functie van het zilverwerk en wisselt 
onderzoeksgegevens uit met musea, universnei 
ten en bibliothekcn. Zie WWW.stichtingcollectie 
vannoordwiik. nl 

Noten: 
Bernard van Noordwijk, De erfcnis van Kortjakje. 250 jaat 
boekjes vol zilverwerk (Kampen 2009). 

2 Mont Cassel in 'Les Flandres tnterieurs', tegenwoordig 
Noord-Frankrijk; het behoorde destijds tot het Neder 
lands taalgebied. 

3 Zie uitvoerig jan R. Luth, jan Pasveer en jan Smelik (red.), 
Het kerklied, een geschiedenis (Zoetermeer 200 I) en A. 
Ros, Davids soete Jier. Vijf eeuwen Nederlandse psalmberij 
mingen (Apeldoorn 2010). 

4 Een verzameling Nederlandse psalmvertalingen, uitge 
geven te Antwerpen in 1540. Het dichten en verzame 
len van de Souterliedekens (souter = psalter) is voor een 
groot deel toegeschreven aan de Utrechtse edelman Wi 1- 
lem van zuylen van Nijevelt (1459-1543?). Gebruikma 
kend van bekende zangwijzen zou hij ze metrisch op rijm 
hebben gezet om de jeugd psalmen te doen zingen in 
plaats van wereldse liefdesliedjes. 
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5 Theunis jacobsz Lootsman drukte enkele werken van ja 
cob Cats, van Marnix van Sint-Aldegonde en, samen met 
E. Cloppenburg, j.F. Starn en O.B. Smient was hij mede 
uitgever van de Statenbijbel (1641). 

6 Casparus Lootsman maakte deel uit van een uitgebreid 
geslacht van drukkers. Zijn vader Theunis jacobsz en zijn 
moeder Lijntje Lootsman-Robyns waren hem in het vak 
voorgegaan; zijn broer jacobus trad als zelfstandig boek 
drukker op; zijn zuster Cathalina trouwde met Michiel de 
Groot, drukker en uitgever van volksprenten; zijn andere 
zuster johanna huwde jacobus Konynenberg, ook druk 
ker. In 171 I stierf Casparus kinderloos; het bedrijf ging 
door onder de leiding van zijn neef, een zoon van zijn 
zuster johanna. 
Amsterdamse boekbinders uit de zeventiende eeuw 
waarvan de namen bekend zijn gebleven waren Albert 
Magnus (1642/89) en zijn vader Magnus Hendriksz 
(1610174). Zij zijn beroemd geworden en van hen wordt 
een flink aantal werkresultaten bewaard in diverse mu 
sea en bibliotheken. 

8 Zie Elly Cocks-Indestege, jan Storm van Leeuwen, 
Spespaneel en drakenstempel. Terminologie vaal' de boek 
bandversiering (Nijmegen 201 I) 34. 

9 B.M.G. Wttewaall, Nederlands klein zilver en schepwerk 
1650- I 880 (Abcoude 2003) 28. 

10 Grosseren is het uittrekken van een lin got (in dit geval 
een zilverstaaf, ongeveer met de dikte van een bezern 
steel) tot een dikke draad, die door grosseerijzers met 
steeds kleinere gaatjes getrokken werd; tot uiteindelijk 
een haarfijne draad ontstond. 

11 Dicht filigrein werd ter versteviging op een metalen on 
dergrond aangebracht (in dit geval op de klamparmen 
van de boeksloten); opengewerkt filigrein (hier in de 
muiters en aanzetstukken van de boeksloten, in de hoek 
stukken en in de omranding) kreeg daarentegen geen 
ondergrond en werd rechtstreeks op het te versieren ob 
ject gemonteerd. 

12 Zie b.v. http://www.let.uu.n]/-Rudolf.Rasch/persona]/ 
dmh08.htm (geraadpleegd op 7 december 201 I). 

13 Bernard van Noardwijk, Zondags ziIver. Drie eeuwen ver 
sierde kerkboekjes (Heerenveen 2006) 252-253. 
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Persoonlijk profiel 
Naam, voornaam/voorletterts) 
Van Asselt, Willem Jan 

Geboortejaar en -plaats 
1946, Slijk-Ewijk (gem. Valburg) 

Studierichting en -plaats 
Theologie, utrecht en Leuven (ETF) 

Wat is/zijn uw huidige functie(s)? 
Van 1993 tot 2005 was ik universitair docent 
kerk- en theologiegeschiedenis aan de Uni 
versiteit utrecht met als speciale opdracht de 
geschiedenis van het gereformeerd protestan 
tisme. December 2005 stemde ik in met een 
Fpu-regeling van de UU, maar bleefwel (tot op 
heden) op basis van een 'gastvrijheidscontract' 
colleges geven aan deze instelling. In septem 
ber 2008 kreeg ik een benoeming aan de Evan 
gelische Theologische Faculteit te Leuven als 
part-time hoogleraar 'Historical Theology' (ge 
schiedenis van de theologie) en maak ik sinds 
dien deel uit van het aldaar gevestigde Institute 
for Post-Reformation Studies. 

Hoe luidt de titel van uw voomaamste pu 
blicatie tot op heden? 
Als mijn belangrijkste publicatie tot op heden 
beschouw ik mijn boek The Federal theology of 
Johannes Cocceius (1603-1669) (Leiden-Boston: 
E.]. Brill, 2001). Dit boek is een vertaling en up 
date van mijn dissertatie (1988) getiteld Amici 
tia Dei. Een onderzoek naar de structuur van de 
theologie van Johannes Coccejus (1603-1669). 
Een boek dat ik ook van belang acht bestrijkt 
het gebied van de middeleeuwse en protes 
tantse scholastiek (een methode van theolo 
giebeoefening): Reformed Thought on Freedom 
(2010) Daarin heb ik samen met enkele colle 
ga's, werkzaam aan verschillende universitei 
ten, een belangrijke aanzet gegeven om af te 
rekenen met de gedachte dat de gereformeerde 
traditie gevangene is van een 'deterministisch' 
predestinatiedenken. 

Foto Andre Dorst 

Hebt u een favoriete bijbeltekst. Zo ja, 
welke? 
Meer dan twintig jaar ben ik predikant geweest 
(1972-1993), verbonden aan de NHK. Ik vind het 
rnoeilijk om een keuze te maken, Toch is er een 
tekst die mij in verband met mijn belangstelling 
voor het vriendschapsmotief in de theologiege 
schiedenis telkens opnieuw heeft geinspireerd: 
Johannes 15: 15, waar Iezus tegen zijn volge 
lingen zegt: 'Ik noem jullie geen slaven meer, 
want een slaaf weet niet wat zijn meester doet: 
vrienden noem lk jullie, omdat Ik alles wat Ik 
van de Vader heb gehoord, aan jullie bekend 
heb gemaakt.' lk vergeet ook nooit meer de 
Psalm die ik als kIeine jongen, gezeten naast 
mijn vader, in de Oude Kerk te Ede zong: 'Hij is 
het die u zijne vriendschap biedt' (Psalm 103:5, 
oude berijming). 

Wie is uw favoriete figuur uit de geschie 
denis van het christendom? 
Meer dan 35 jaar is Johannes Coccejus (1603- 
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1669) voor mij een inspirerende theoloog ge 
weest. Hij was een vooraanstaand theoloog in 
de zeventiende eeuw in Nederland maar ver 
wierf fa am tot ver over onze grenzen, niet al 
leen in Europa maar ook in Noord-Amerika. Hij 
doceerde in Bremen, Franeker en Leiden. Hij 
wordt wei beschouwd als de 'founding father' 
van het verbondsdenken. Coccejus meende 
dat de bijbelse notie 'verbond' een kernwoord 
was om het handelen van God ten behoeve van 
de mensen te benoemen en vergeleek die ver 
bondsverhouding met een vriendschapsrelatie. 
Vanuit deze notie ontwikkelde hij tevens een 
'vriendschapsethiek' en een visie op de kerk als 
een verbonds- en vriendschapsrelatie. Bepaal 
de elementen van dit verbondsdenken zien we 
terug bij Karl Barth en, niet te vergeten, bij onze 
eigen Hendrikus Berkhof. 
In de loop van mijn onderzoek ben ik ook an 
dere figuren uit de kerkgeschiedenis tegenge 
komen die mij zijn gaan boeien, bijvoorbeeld 
Augustinus, Anselmus, Thomas van Aquino. 
Oat waren ook theologen bij wie de notie van 
de amicitia een niet onaanzienlijke rol speelde. 
Ik lees ook graag contemporaine (systematl 
sche) theologen die op hun wijze de notie van 
vriendschap gethematiseerd hebben, zoals jur 
gen Moltmann en Sally McFague. Ik waag mij 
tegenwoordig zelfs op godsdienstwijsgerige 
paden. Zo heb ik onlangs met mijn utrechtse 
coli ega prof. dr. Marcel Sarot een artikel ge 
schreven, getiteld: 'Can Human Friendship 
Yield Knowledge of God? Towards a Religious 
Epistemology Embodied in the Spirituality of 
Everyday Life', dat binnenkort in een bundel 
over spiritualiteit gepubliceerd zal worden. Een 
echte 'klassieke' kerkhistoricus ben ik dus niet. 
Er schuilt in mij (zeals een coli ega mij eens toe 
voegde) een 'crypto-systematicus.' 

Stel: u krijgt een jaar volledige vrijbeid om 
u aan studie en onderzoek te wijden. Wat 
gaat u doen? 
Vanwege mijn belangstelling voor het vriend 
schapsmotief in de kerk- en theologiegeschie 
denis, heb ik plannen om een 'theologie van 
de vriendschap' te schrijven, met een bijbels 
theologisch, een theologie-historisch, een sys 
tematisch en een op de spiritualiteit gericht 
dee!. Ook werk ik (in traag tempo) aan een 'in- 
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tellectual biography' over Johannes Maccovius 
(1588-1644), een veel gehoonde gereformeerde 
scholasticus uit Franeker, die in de kerk- en 
theologiegeschiedenis tot nu toe nauwelijks 
een eerlijke pers he eft gekregen. Hij was be 
vriend met Coccejus en zij erkenden elkaars 
verdiensten die op verschillend terrein lagen. 
Een dergelijk gegeven is voor mij aanleiding om 
de vaak geconstrueerde tegenstelling tussen 
'bijbelse' en 'scholastieke' theologie in de ze 
ventiende eeuw enigszins te problematiseren. 

Wat is uw favoriete boek op uw vakgebied? 
Een vakgenoot met wie ik nauw samenwerk 
is Richard A. Muller uit Grand Rapids (Calvin 
Theological seminary). Hij heeft een vierdelig 
monumentaal werk gepubliceerd over de ge 
schiedenis van de gereformeerde orthodoxie: 
Post-Reformation Reformed Dogmatics (Grand 
Rapids, 2003). Wie iets wi! beweren over de 
gereformeerde orthodoxie uit de zeventiende 
eeuw en daarna, kan aan dit boek niet onge 
straft voorbijgaan. 

Welke recente publicatie op uw vakgebied 
beeft veel indruk op u gemaakt? 
Een bundel uitgegeven door Alister Chapman, 
John Coffey en Brad S. Gregory, Seeing Things 
Their Wey. Intellectual History and the Return of 
Religion (Notre Dame University Press, 2009). 
In deze bundel wordt betoogd dat huidige his 
torici die zich bezig houden met de vroegmo 
derne en moderne geschiedenis (in Engeland, 
Europa en Noord-Amerka) veel meer aandacht 
zouden moeten schenken aan de betekenis van 
religieuze idee en en categorieen en de invloed 
daarvan op sociale en politi eke ontwikkelingen 
('ideas have legs'). Tegelijkertijd benadrukken 
zij dat ook de 'klassieke: beoefenaars van de 
intellectuele geschiedenis (inclusief de theolo 
giegeschiedenis) hun horizon dienen te verbre 
den door nadrukkelijk aandacht te schenken 
aan de contemporaine werkelijkheid waarin 
religieuze ideeen zijn ingebed: sociale, psycho 
logische, economische en culturele realiteiten. 
De auteurs van deze bundel weten zich gein 
spireerd door een methodologie die ontwikkeld 
is door Quentin Skinner, de voorman van de 
'Cambridge School of intellectual historians'. 
Kort geformuleerd komt deze methode bij het 

TNK jaargang 15 (2012) 



onderzoek van historische teksten neer op een 
aan alles voorafgaande vraag. niet wat zeiden 
auteurs, maar wat deden zij bij het schrijven 
van hun teksten? Dit betekent dat we ons niet 
moeten verliezen in het verzamelen van (door 
ons geselecteerde) feiten over en uitspraken 
van auteurs, maar dat we letten op de begrip 
pen die zij zelf hanteerden en op de taal die 
toen, in hun eigen historische context, beschik 
baar was. Zelfs als hun opvattingen ons irratio 
neel en bizar toeschijnen, moeten we ons best 
doen om hun 'discours' zo fair mogelijk weer te 
geven. Een goede historicus treedt op als advo 
caat van de doden. Hij moet de doden hun stem 
teruggeven en hen beschermen tegen degenen 
die abortus op het veri eden proberen te plegen 
(zoiets zei H.A. Oberman ook). Kortom: geef de 
dod en een eerlijke kans! 

Welk boek op uw vakgebied zou beslist 
ooit geschreven moeten worden, zij het 
niet noodzakelijk door u zelf? 
Ik zie uit naar een boek waarin de bestaande 
schotten tussen theologiegeschiedenis en so 
ciale geschiedenis afgebroken worden. Een 
dergelijk boek zou een interdisciplinaire bena 
dering moeten presenteren. Daarin zou naar 
voren moeten komen dat religieuze opvattin 
gen niet gereduceerd kunnen worden tot bij 
verschijnselen van politieke en sociale machts 
verhoudingen, verscholen onder een religieuze 
mantel. Het zou ook kritiek moeten leveren op 
een tegenovergestelde benadering die leidt tot 
een (dogmatlsche) legitime ring van eigen con 
fessionele standpunten. Zelf formuleerde ik 
in de boven genoemde bundel (Seeing Things 
Their Way, p. 169) het volgende desideratum: 
'The remaining fences between the two disci 
plines need to be torn down, both by recogni 
zing the social context ofreJigious ideas, and by 
recognizing the role of religious ideas in sha 
ping social developments.' 

Is er een ontwikkeling op uw vakgebied 
die u betreurt; zo ja, welke? 
Het antwoord op deze vraag Jigt in het ver 
lengde van mijn vorige antwoord. Ik betreur de 
nog steeds voorkomende idealistische en rna 
terialistische reducties in de geschiedschrijving, 
waarbij wetenschappers uitgaan van de ver- 

onderstelling dat zij historische figuren (stro 
mingen, bewegingen etc.) beter begrijpen dan 
zij zich zelf begrepen. Zoals Durkheim eens 
schreef: 'Religie begrijpt zich zelf niet. Evenmin 
weet religie hoe zij zelf in elkaar zit en welke 
behoeften zij bevredigt.' Een dergelijke houding 
kom ik nog steeds tegen. 

Is er een ontwikkeling op uw vakgebied 
die u toejuicht; zo ja, welke? 
Zie mijn opmerkingen bij de vraag naar het te 
schrijven boek. Ook ben ik blij met de toene 
mende aandacht voor methodische en herme 
neutische vragen rond de beoefening van de 
(kerk- en theologie-) geschiedenis: wat doen 
wij eigenlijk wanneer wij historische teksten 
bestuderen? Leggen wij ook de vooronderstel 
lingen uit op basis waarvan wij onze teksten 
schrijven? Het verbaast mij telkens weer hoe in 
mijn vakgebied calvinisten bijna altijd op hun 
donder krijgen. Arminianen en aanverwanten 
daarentegen komen meestal bijzonder goed uit 
de verf ... 
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Goede zaadkorrels 
voor jeugdige harten 
Godsdienstonderwijzer Peter Duijs (1822-1899) schrijft voor de jeugd 

Door de (kerkjhistorici 
zijn godsdienstonder 
wijzers, die als be 
roepsgroep binnen de 
Nederlandse Hervorm 
de tot 1951 in de kerk 
orde en in vele kerkelij 
ke gemeenten figureer 
den, bepaald stiefmoe 
derlijk bedeeld, zeker 
in vergelijking met de 
aandacht die de predi 
kanten steeds genoten 
hebben. 
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Individuele godsdienstonderwijzers die over bijzondere talen 
ten beschikten hebben doorgaans niet die aandacht van het na 
geslacht gekregen die, zouden zij tot de 'hogere geestelijkheid' 
behoord hebben, hun deel zou zijn geweest. Een voorbeeld van 
een vertegenwoordiger van de 'lagere geestelijkheid' die meer 
verdient dan de totale vergetelheid, is Peter Duijs (I 822-1899). 

Duijs was godsdienstonderwijzer en auteur van een omvang 
rijk literair oeuvre. Het bestaat ten eerste uit vruchten van 
zijn werkzaamheid als godsdienstonderwijzer, zoals de her 
vertelling van bijbelse verhalen, boekjes met gebeden en een 
leerboekje over de kerkgeschiedenis. Ook schreef hij voor de 
jeugd bestemde verhalen en ten slotte ook voor volwassenen 
bedoelde geschriften, voornamelijk novellen. Aan zijn vertel 
lingen voor de jeugd, waarvan er zo'n zeventig bekend zijn, is 
dit artikel gewijd. I 

Duijs (ook geschreven als 'Duys') was van 1848 tot zijn 
dood woonachtig te Kampen. Tot het einde van I892 was hij 
werkzaam aIs godsdienstonderwijzer bij de Nederlandse Her 
vormde Gemeente." In die hoedanigheid had hij onder meer 
als taken het catechetisch onderwijs aan de doopleden van de 
gemeente, het godsdienstig onderricht in huizen van weldadig 
heid, het onderwijs in de bijbeJse geschiedenis op de openbare 
scholen, het bezoeken van zieken der gemeente aan huis en 
in de gasthuizen. Daarnaast hanteerde hij de pen. Duijs publi 
ceerde de verhalen voor de jeugd gedurende de jaren 1850- 
1871, gebundeld in boeken onder zijn naam, in tijdschriften en 
in bundels met verhalen van diverse auteurs. Nadien wijdde hij 
zich vrijwel uitsluitend aan het schrijven van novellen. 

Karakteristiek van Duijs' [euqdverhalen" 
De kracht van Duijs als auteur ligt in zijn vermogen tot he rver 
telling, de transformatie van bestaande stof tot een aantrek 
kelijk verhaal. Wat betreft de herkomst van zijn 'materiaal' ver 
antwoordt hij zich amper. Slechts in het 'Woord vooraf' van 
twee bundels maakt hij daarover een summiere opmerking.' 
Daaruit kan men afleiden dat althans een belangrijk deel van 
zijn verhalen voor de jeugd bestaat uit een bewerking van in 
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het Duits of Frans gepubliceerde teksten. De 
'biografische' verhalen (5; 6) berusten op niet 
nader aangeduide 'bronnen'. En passant ver 
wijst Duijs daarin naar de mening van 'een 
schrijver' over een van de personages (5.6, 85) 
en citeert hij met betrekking tot een ander diens 
'levensbeschrijver' (5.5, 74v.), echter zonder 
concrete informatie te geven met als gevolg dat 
de 'bronnen' niet of moeilijk te traceren zijn." 
Zeker is dat Duijs de Duitse en de Franse taal 
passief beheerste.s Of hij ook het Engels mach 
tig was, is onzeker. Weliswaar spelen diverse 
van zijn verhalen in Engeland, maar dat feit le 
vert onvoldoende grond op voor de veronder 
stelling dat hij ook die taal kende. Soms ging 
Duijs bij ontlening van de stof klaarblijkelijk wat 
al te haastig te werk. ZO blijkt bijvoorbeeld een 
verhaal vanwege enkele open einden de gecou 
peerde versie van een langere vertelling te zijn.' 

De verhalen behoren tot de 'tendenslite 
ratuur'. Oat geldt uiteraard voor de 'zedelijke 
verhalen'. In het 'Woord vooraf' van een tot 
die categorie behorend boekje spreekt Duijs de 
wens uit dat door het lezen ervan 'onder Gods 
zegen, goede zaadkorrels gestrooid worden in 
jeugdige harten!: (2); in een ander 'Woord voor 
af' verzekert hij de jeugdige lezers dat het hen 
'nooit aan geluk ontbreken' zal, als zij 'vroeg 
tijdig Christus leeren liefhebben, die de beste 
leidsman is op het pad der deugd' (3). Ook in de 
aan de historie gewijde bundels (5; 6) klinkt, zij 
het niet in aile verhalen even sterk, Duijs' we 
reld- en levensbeschouwing door. Zo sluit hij 
bijvoorbeeld de levensbeschrijving van koning 
Eduard VI - 'God gaf in hem aan Engeland een 
koning, die tot voorbeeld kon strekken voor al 
de andere'- af met de opmerking: 

Wij voegen er nog eene opmerking bij, na 
melijk dat het uitstekend voorbeeld van den 
jeugdigen koning, niet slechts voor vorste 
lijke personen in de geschiedenis staat op 
geteekend, maar waardig is door aile jeug 
dige menschen, naar hunne omstandighe 
den, in hunnen kring, te worden nagevolgd. 
(5.6,85). 

Flinke, moedige en vrome jonge mensen, aan 
wie de lezers zich kunnen spiegelen, maar ook 
deugnieten, negatieve voorbeelden ,worden 
ten tonele gevoerd, herhaaldelijk tezamen bin- 

nen een verhaal (bijv. 1.10; 4.4; 4.5; 7.2; 7.11; 
10.4). Dankzij hun deugdzaamheid klimmen 
sommige van de personages op tot hoog op 
de maatschappelijke ladder (bijv. 1.1; 1.3; 1.7; 
5.5; 7.8; 7.10). Zo wordt bijvoorbeeld in een in 
Rusland spelend verhaal zelfs een bakkersjon 
gen 'verhoogd' als was hij de bijbelse }ozef: 'Hij 
steeg meer en meer in aanzien, en werd einde 
lijk de hoogst geplaatste man in Rusland na den 
Czaar, met wien hij de belangen van dat reus 
achtig rijk hielp regelen en besturen'. (4.2, 57)8 
De bakkersjongen had heel wat spannende mo 
men ten doorstaan voordat het zover was. Oat 
lot deelde hij met onder anderen de kajuitsjon 
gen (1.7) en twee scheepsjongens (1.10). Hun 
geschiedenis bood Duijs de gelegenheid over 
zeeroverij en schipbreuk te verhalen, thema's 
waarop zijn jeugdige lezers gesteld geweest 
zullen zijn. 

Plaats en tijd van handeling van de verhalen 
zijn heel divers. De lezers worden naar bijvoor 
beeld Spanje (10.2; 12.1), Engeland (1.4; 1.7; 
4.3) en Amerika (1.9; 5.7) verplaatst. Zij 'doen' 
Tirol 'aan' (12.2) en maken kennis met het Rus 
land van de 17de eeuw (4.2) en de Napoleonti 
sche tijd (10.4; 13.1). De Belgische Opstand van 
1830 (1.2), maar ook de revolte van 1849 in Pa 
rijs (7.8) vormen het decor van de beschreven 
geschiedenis. 

In vele verhalen blijven de lezers thuis in 
Nederland en wordt hun een blik gegund op 
het leven van de gegoede stand op buitenplaat 
sen (bijv. 4.1; 4.4; 4.5; 10.3), maar ook maken 
zij kennis met het lot van minderbedeelden. 
De 19de-eeuwse maatschappij, zonder socia Ie 
voorzieningen, is het schouwtoneel. Armoede, 
ziekte en dood zijn goede bekenden van vele 
mensen. Weduwen en wezen nemen een pro 
minente plaats in de verhalen. Niet aileen kin 
deren van 'gewone' mensen, maar ook kinde 
ren van burgers met maatschappelijk aanzien, 
zoals een arts en een notaris, worden ten tone 
Ie gevoerd als personen die na de dood van hun 
ouders in behoeftige omstandigheden verkeren 
(7.1; 8.1). Bankroet of een verloren proces kun 
nen op slag iemand tot armoede brengen (2.3; 
7.1; 7.5). 

In de verhalen zijn het christelijke geloof 
en uitingen van godsdienstigheid, zoals bidden 
en danken, vanzelfsprekendheden, ook onder 
jonge mensen. Het aantal verhalen waarin God 
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niet wordt genoemd, is gering (bijv. 1.5; 1.6; 
6.5; 6.8). De visie van lichtzinnige jongelui op 
vrome mensen en predikanten wordt de lezer 
niet onthouden. Hij maakt kennis met een jon 
ge vrouw die afgeeft op predikanten en met een 
'pieuse: jongeman die de Bijbel verdedigt in een 
geze1schap dat de spot ermee drijft (7.2,26,30). 

Enke1e verhalen hebben een soortgelijke 
'plot' of een soortgelijke situatie als uitgangs 
punt van de vertelling. een kind besluit een 
waardevol persoonlijk bezit te gelde te rna 
ken om zo de ergste nood van de moeder of 
het gezin te verlichten (1.1; 4.1; 12.2); een door 
een soldaat aan een officier bewezen weldaad, 
wordt later, wanneer de soldaat in behoeftige 
omstandigheden verkeert. beloond (1.2; 3.4); 
een broer en een zus worden op jonge leeftijd 
wees en proberen zelf in hun onderhoud te 
voorzien (7.1; 8.1); een vrouw met een zoon 
of een dochter vervalt in armoede vanwege de 
dood van haar man ten gevolge van een schip 
breuk (1.1; 11.1). Een tweetal 'biografische: 
verhalen wordt op gevarieerde wijze tweemaal 
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verteld (6.7110.1; 3.1/5.3). 
Het aandeel in de verhalen van jongens in 

hoofd- en bijrollen is groter dan dat van meis 
jes, maar het verschil is niet opvallend. Een 
uitzondering in dit opzicht vormen de 'biografi 
sche' verhalen (5; 6). In de nogal bonte bundel 
Historische kinderen is als toegift een troost 
prijsje gegeven aan de Perzische Cantimere, die 
een poging om haar vader uit de gevangenis 
te bevrijden met de dood moest bekopen. Als 
met-christen kon zij niet beloond worden met 
hemels geluk, maar als hoogste eer slechts een 
standbeeld ontvangen (5.8). Met twee hoofd 
stukken zijn de vrouwen in Vermaarde Nedet 
landers ruimer bedeeld (6.4; 6.8). 

Doorgaans zijn de verhalen met zorg ge 
schreven. Kenmerkend is de aandacht voor 
details en sfeertekening. Soms laat Duijs zich 
verleiden tot een 'filosofische: overpeinzing of 
opmerking. Hij vermoedt dat menig jonge lezer, 
geconfronteerd met de geschiedenis van de ne 
genjarige Eduard VI, weI eens jaloers zou kun 
nen zijn op de jeugdige Engelse koning - 'Alles 
te kunnen krijgen wat het hart begeert!' - en 
merkt op: 'Gij dwaalt echter, jonge vrienden. 
die zoo denkt; want, dat aardsche grootheid 
niet altijd vreugde aanbrengt, zal Eduards lot 
u leeren'. (5.6, 81) TWee kinderen, een broer 
en een zus, die vol medelijden met het lot van 
een arme weduwe en haar zieke zoon, hun 
spaargeld gebruikten om gezond voedsel voor 
de zieke te kopen, misten opeens de kostbare 
armband van het meisje, een geschenk ter her 
innering aan de overleden moeder. Het ontlokt 
aan Duijs de volgende opmerking: 'de beide 
kinderen ondervonden nu wat men in het leven 
zoo dikwijls ondervindt, zij had den op vreugde 
gehoopt en oogstten slechts tranen', (10.3, Ill) 

Wijsheid wil Duijs zijn jonge lezers bijbren 
gen. in het bijzonder christelijke wijsheid. Van 
de inhoud daarvan geven we in de volgende pa 
ragraaf een indruk. Waarschuwingen tegen ei 
genwijsheid, onbezonnenheid en plagerij (1.5; 
1.6; 1.8) en wijsheden van het soort 'In de nood 
leert men zijn vrienden kennen' (3.7) laten we 
buiten beschouwing. 

Wereld- en levensbeschouwing en 
moraal 
De echte christen heeft als kenmerk een rotsvast 
vertrouwen op God. Hij is ervan overtuigd dat 
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God 'alles naauwkeurig [weet] te regelen en te 
besturen, opdat zijnen kinderen, wier schreden 
Hij bewaakt geen leed wedervare.: (1.9, 114) Hij 
weet dat het lot van de mens in Gods hand ligt 
en hij de loop der gebeurtenissen stuurt, voor 
de mens niet altijd doorzichtig, maar altijd ge 
richt op diens welzijn. De doodzieke 'jeugdige 
lijder' belijdt: 'Wat God doet is welgedaan.? ( ... ). 
Ik houd mij zeker overtuigd, dat mijne vroegere 
rampen en mijne tegenwoordige beproeving tot 
mijn best mij worden toegezonden'. (7.4,91) 

Tegenspoed brengt het geloof 'aan het lief 
derijk Gods bestuur' (8.1,10) niet aan het wan 
kelen bij de vele weduwen en wezen die in de 
verhalen figureren. De wezen nemen lessen, 
zoals 'als gij de godsvrucht bewaart, kunt gij 
wei rampspoedig, maar niet ongelukkig zijn!' 
en 'houdt vast aan God; altijd zag ik daarvan 
goede gevolgen' (8.1, 5, 8, 12), ter harte. Zij 
blijven vertrouwen op 'den Vader daarboven: 
(11.1, 72), 'die een vader der weezen en een be 
schermer der weduwen is' (1.10, 116), en wor 
den daarin niet beschaamd. God betoont zich 
'de Beschermer der verlatene weezen: (7.1, 3). 
Op verrassende wijze kan hun lot een keer ne 
men. 

Een wees die aan een ernstige oogziekte 
lijdt. ontmoet na een tevergeefs bezoek aan 'de 
baden' in het buitenland, bij toeval- in werke 
lijkheid betreft het 'eene zegenrijke beschik 
king' van God die 'magtig [is] en aan geene 
middelen gebonden' - een arts die hem het licht 
in de ogen teruggeeft (8.1, 15). Een andere wees 
geeft de enige boterham die hij nog heeft aan 
een volkomen uitgeput mens. De boterham is 
verpakt in een krant, waarin de man die van 
wege een faillissement aan de grond zit, leest 
dat hem bij testament een vermogen is toege 
vallen. Hij laat de wees en zijn zus delen in zijn 
voorspoed (7.1). 

Weduwen die in armoede zijn vervallen, 
als slachtoffer van een juridisch gevecht (2.3) 
of vanwege de ziekte van haar zoon, de kost 
winner (1.2), raken weer in goede doen dankzij 
een erfenis (2.3) of dankzij de betrekking die 
haar herstelde zoon krijgt door een bijzondere 
samenloop van omstandigheden (1.2). Zij en 
anderen ervaren dat 'als de nood het hoogst is, 
Gods hulp nabij is' (12.2). 

Vaak werkt God door een kind. Het is zo 
begaan met de armoede of de ziekte van de 

moeder of de vader dat het een persoonlijk be 
zit, waaraan het zeer gehecht is, te gelde wi! 
maken. Oat leidt ertoe dat een bemiddeld mens 
zich het lot van het gezin aantrekt (1.1; 11.1; 
12.2). 

Op allerlei wijzen manifesteren zich de 'lief 
derijke leidingen der voorzienigheid' (7.1, 24). 
Zeer tot zijn verrassing ontvangt de zoon van 
behoeftige ouders de functie van fabrieksdirec 
teur die eerder al aan een ander was gegund. 
'De mensch wikt, God beschikt', zo bleek (7.6, 
205). 'Gods wegen zijn dikwijls onbegrijpelijk, 
maar eindelijk loopt toch alles ten goede uit.' 
(4.1, 14) Diverse in de verhalen figurerende 
personen hebben die wijsheid kunnen onder 
schrijven, vanwege de gezinshereniging na de 
terugkeer van een doodgewaande zoon (4.1; 
12.2) ofvanwege de thuiskomst van een gekid 
napt kind dat als schoorsteenvegersjongen bij 
een schoorsteenbrand in de ouderlijke woning 
terechtkwam (4.3). 

Meer dan eens weerspiegeit zich in de ver 
rassende wending van iemands lot de waarheid 
van de spreuk 'Wie goed doet, goed ontmoet': 
soldaten die ooit moedig in de strijd het leven 
van een officier hebben gered, ontmoeten later, 
wanneer zij in kommervolle omstandigheden 
verkeren, toevalligerwijs die officier opnieuw, 
nu in de gestalte van hun weldoener (1.2; 3.4); 
een jonge lord die eens een wees de moge 
lijkheid bood kajuitsjongen te worden, dankte 
later, to en hij in de handen van zeerovers ge 
vallen was, zijn leven aan de interventie van 
zijn vroegere protege (1.7, 82). overigens. niet 
altijd eindigt de geschiedenis in majeur. 'Gods 
ondoorgrondelijke voorzienigheid' kan ertoe 
leiden dat een mens vroeg en onverwacht sterft 
(5.1, 10) of zelfs het slachtoffer wordt van een 
gruwelijke moord zoals twee onschuldige En 
gelse prinsen overkwam. 

Het geloof in een hemels leven na de dood 
wordt vaker verwoord. Een in armoede verval 
len moeder houdt haar kinderen voor: 

daarboven zien wij ons weer, daar, waar 
he en jezus ons is voorgegaan ( ... ). De he 
melsche Vader ( ... ), weet wat voor mij en 
voor u goed is. Hi], die ons de beproeving 
zend, waakt ook over ons. Houdt maar al 
tijd het geloof aan en de liefde voor Iezus, 
uwen Verlosser, vast, dan wandelt gij veilig 
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in eene wereld vol zonde. (7.5,105; vgl. 7.5, 
117) 

Naast bidden en danken behoort de blik op 'die 
zalige gewesten, waar geene zonde woont' en 
waar men hoopt met zijn dierbaren verenigd 
te worden (7.11, 190), tot de typische kenmer 
ken van de vrome mens. Berusting past hem. 
Opstandigheid is hem vreemd. In elke situatie 
waarin hij verkeert, handelt hij 'uit christelijke 
beginselen'. In het 'hiernamaals' zal zijn gel uk 
groot zijn. Daar zal, wanneer de balans van de 
mensenlevens wordt opgemaakt, 'menig dag 
looner koningen beschamen'. Wie 'begunstigd 
door magt en rijkdorn', verzuimt 'edel zaad te 
strooijen in de voren des tijds, en in de plaats 
het kwade zaaijen', zullen eenmaal 'jammer en 
ellende' oogsten (7.S, 132; vgl. ook 7.2, 39). Het 
lot van de ongelovigen wordt nergens concreter 
omschreven; de term 'hel' komt niet voor. WeI 
wordt verhaald dat het met hen in tegenstelling 
tot de gelovigen slecht afloopt. 

Ongeloof, maar ook de zonde kan een mens 
van het pad der deugd afvoeren. 'De zoon der 
weduwe' weet ze te weerstaan, zelfs, gelijk de 
bijbelse Iozef.'? de avances van de vrouw van 
zijn patroon. 'Wat baat het mij, als ik de geheele 
wereld win en schade lijd aan mijne ziel'," is 
zijn overtuiging (7.10, 149). Hoe geheel anders 
verliep het leven van 'de jongeling, die eenmaal 
Iezus had lief gehad en met voornemens het 
leven was ingetreden, die in den hemel waren 
toegejuichd!'(7.11, ISO). Hij maakte schuld en 
door slechte vrienden en overdadig drankge 
bruik en werd dodelijk getroffen toen hij pro 
beerde de kas van zijn vader te lichten. 

Een droevig levenseinde kan voorkomen 
worden door bekering. ZO kon een gierige boer, 
die ooit geweigerd had de zorg voor een neef 
op zich te nernen, sterven na tot inkeer geko 
men te zijn, 'niettegenstaande de zwaarte van 
zijn misdrijf, geheel verzoend met God' (3.3, 
65). Beter is het al jong ten goede te verande 
ren. Zo wordt herhaaldelijk benadrukt. Van een 
afgunstige knaap werd iemand tot een mens 
die 'geen grooter geluk kende dan zich over de 
blijdschap van anderen te kunnen verheugen' 
(10.4,311); een ander vroeg God om vergeving 
voor stilgehouden kwaad en deed hem 'onder 
heete tranen' de belofte 'steeds zoo te leven, 
dat God hem altijd kon liefhebben.' (2.2,42); na 
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de dood in de ogen gezien te hebben, werd een 
lichtzinnige meisje ('Ik leefde voor de wereld al 
leen!') tot een vrome, 'voorbeeldige en gelukki 
ge echtgenoote en moeder: (7.2,39,45); uit be 
rouw ('Ik bedroog vaders vertrouwen') besloot 
een ander meisje haar rijkdom te bestemmen 
voordearmen (7.11, 190). 

Weerkerende thema's zijn ook de plicht af 
te zien van wraak, geen kwaad met kwaad te 
vergelden en vergeving te schenken aan wie tot 
inkeer is gekomen. 'Daar vergeven een gebod 
van God is, weigerde hij zich te wreken; want 
God verafschuwt de wraak des menschen, 
zo wordt verhaald over een zoon wiens va 
der on schul dig is omgebracht (1.1 I, 142). 'De 
brandstichter', een man die de verdenking van 
brandstichting op een ander laadt, wordt dank 
zij diens vergevingsgezindheid van vijand tot 
huisvriend (14.1). De arme landarbeider die zijn 
sprokkelhout moet afstaan aan een rijke man 
en slemper, redt hem niettemin van de verdrin 
kingsdood (7.7). 

wiizc ouders die hun kinderen 'het goede 
zoeken in te prenten: om hen 'te vormen tot 
brave en gelukkige menschen (1.4, 4S), zijn 
een rijk bezit. Slechts tot zijn schade kan men 
hun aanwijzingen negeren. De moeder van een 
meisje dat de eerste stapp en op de weg van 
de zonde deed en ervoer dat daarmee 'reeds 
de volgende schreden tot den nabijzijnden val 
gedaan' waren (2.7, 9S), houdt haar dochter de 
volgende les voor: 

Leer nu inzien, hoe goed God het met u 
meent, als hij wil, dat gij uwe ouders ge 
hoorzamen zult. Er is veel. dat gij kinderen 
nog niet begrijpt, en gij weet nog niet wat 
voor u goed of schadelijk is; daarom moet 
gij doen wat uwe ouders zeggen, die wijzer 
zijn dan gij en u zeer liefhebben. (2.7, 103) 

Wat een groot gemis goede ouders zijn, laat de 
geschiedenis van Kitty, de dochter van scharen 
slijpers, zien. Liefderijk opgenomen in een wel 
gesteld gezin, gedraagt zij zich als een 'diep be 
dorven kind' (1.4, 44). Zij liegt en steelt. Pas na 
een verblijf in een 'werkgesticht' verandert zij 
ten goede. Langzamerhand komt zij dankzij de 
'wonderen' van 'eene Christelijke opvoeding' 
(l.4, 55) tot het besef 
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dat er een God is, Die op de gezindheid en 
het gedrag der mensch en acht geeft, aan 
Wien wij rekenschap schuldig zijn van ons 
leven op aarde. Zij leerde den Zaligmaker 
kennen als een' kindervriend, Die haar door 
de vergeving der zonden en door men 
schenliefde voor den hemel wi! vormen. 
(l.4,53) 

Voor niets ter wereld zou zij weer 'tot haar 
vroeger leven van luiheid. morsigheid en on 
deugd zijn teruggekeerd.' (1.4, 54) Het gaat 
haar goed. Zij trouwt 'een braven en vlijtigen 
timmerman' en werd een goede moeder voor 
haar kinderen (1.4,57). 

Ouderlijke, in het bijzonder moederlijke 
liefde, is een belangrijke voorwaarde voor de 
vorming van een jong mens tot een christen in 
woord en daad. Oat laat onverlet dat het uit 
eindelijke resultaat aan God te danken is. De 
vrome weduwe wier zoon Lodewijk aan veel 
gevaren heeft bloot gestaan, dankt God 
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die zoo vaderlijk voor haren lieveling had 
gezorgd, en gaf Hem de eere, dat de gods 
dienstige indrukken. welke haar Lodewijk 
in het ouderlijk huis ontvangen had, zulke 
goede vruchten droegen en hem bewaard 
hadden in de vele verzoekingen en bezwa 
ren van zijn jeugdig leven. (7.10, 161) 

Ouderlijke liefde kan in benarde omstandighe 
den beantwoord worden door voorbeeldige op 
offeringsgezindheid van kinderen (l.I; 4.1; 1l.1). 
Kinderlijke liefde blijkt een deugd te zijn 'die 
zelfs de ruwste mensch en kan ontwapenen.' 
(10.2,32) Het gedrag van slechte ouders vergt 
als reactie het gebed: Kitty 'leerde voor hare 
ongelukkige ouders bidden tot den Vader daar 
boven, Die dikwijls zondaren te regt brengt, al 
zijn zij nog zoo ver afgedwaald.' (1.4, 53) 

En passant wordt in de verhalen een beeld 
gegeven van een voorbeeldig gezinsleven: 
moeder bevindt zich in de salon met op tafel 
'het Christelijk Album' en vertelt haar zoontje 
uit de Bijbel; met haar man wijdt zij zich aan 
liefdadigheid overeenkomstig de woorden van 
Iezus, 'hebt uwe medemenschen lief' (7.2, 45- 
47).12 Ook ontmoet de lezer tweemaal een broer 
en een zus die van voorbeeldige genegenheid 
blijk geven. Wees geworden, voorzien zij in hun 
eigen onderhoud, zij thuis door naaiwerk te 
verrichten, hij buitenshuis: in hun wederzijdse 
toewijding - met name de zus offert zich op - 
wordt zichtbaar dat 'waar liefde woont, de Heer 
zijn zegen gebiedt.' (7.1; 8.1) 13 

Liefde tot de ouders wordt eenmaal in een 
adem genoemd met vaderlandsliefde: 'Een goe 
de zoon is ook een goed burger' (10.2,32), zo 
wordt vastgesteld. 'De loteling' bewijst het. Hij 
'gloeide van geestdrift bij de gedachte, dat hij 
[in 1830 tegen Belgiel ging strijden voor het 
lieve vaderland en zijnen koning!' (l.2, 18). Hij 
ging overigens ten strijde met de 'instructie' van 
zijn vader 'met God te gaan, 'Hem steeds voor 
oogen' te houden, trouw te zijn 'in uwe pligts 
betrachting en menschlievendheid jegens ieder, 
zelfs jegens vijanden, want gij weet, dit betaamt 
den Christen.'(1.2, 17) Vaderlandsliefde als the 
ma geniet overigens geen bijzondere aandacht. 
De oorlog wordt als een gegeven beschouwd. 
Dit neemt niet weg dat via de mond van 'de 
zoon der weduwe', die in 1849 als lid van de 
nationale garde te Parijs tegen de opstandelin- 
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gen strijdt, de verzuchting klinkt: 'Mogt deze 
vreeselijke geesel der menschheid, de oorlog 
met zijne gevolgen, niet weder [zoals ten tijde 
van Napoleon] Europa's schoone landen teis 
teren. Dit wenscht en bidt ieder rechtschapen 
Christen.' (10.2,151) 

De rechtschapen christen weet ook hoe hij 
met dieren behoort om te gaan (3.6; 4.5). Hij 
leeft volgens het adagium 'doodt het schadelijk 
ongedierte en het wild, slagt het huisdier - maar 
martel het niet.' (3.6,83) 

De standenmaatschappij staat als zodanig 
niet ter discussie. Wei wordt benadrukt dat voot 
Gad ieder mens geiijk is. 'De kleine mulat', die als 
slaaf van een kunstschilder in het 16de-eeuwse 
Spanje, zich ontwikkelde tot een bekwaam 
kunstenaar, verwoordt zijn geloof in God als 
voigt: '( ... ) daarboven [in de hemel] woont een 
God, die zorgt voor ieder zijner schepselen: 
voor den neger zoowel als voor den blanke, 
voor den slaaf zoo goed als voor den meester.' 
(12.1, 25) Zijn meester schenkt hem de vrijheid 
vanuit de overtuiging. 'Voor God zijn er geene 
negers, noch mulatten, noch slaven!' ( ... ) 'Wij 
zijn allen menschen en als zoodanig in zijne 
oogen gelijk ( ... ).' (12.1,31) 

De 'lieve God, Vader van zwarten en blan 
ken, [ziet] niet op kleur maar op hart' (7.3,49). 
Zwarten kunnen zelfs betere christenen zijn 
dan blanken. Zo moest een jongeman die niet 
wilde deugen, erkennen toen hij geconfron 
teerd werd met de levensstijl van een zwarte 
die Iezus' woord 'zalig zijn barmhartigen'" in 
praktijk bracht (7.3, 68). Bij de aanblik van de 
geknielde, in gebed verzonken man, komt hij 
tot inkeer. Hij, die zo'n uitstekende christelijke 
opvoeding heeft gehad en zulk goed onderwijs 
heeft genoten, beseft 

beneden dien neger [te staan], die in zijne 
jeugd onder wilde volksstammen opgevoed, 
van niets dan bijgeloof en ruwheid was om 
ringd geweest, en toen nimmer den naam 
van Christus gehoord noch den hemelschen 
Vader gekend had; die ook nu op een veel 
lager trap van verstandelijke ontwikkeling 
stond dan hij. (7.3,56) 

Bewondering verdienen mensen die van echte 
adeldom blijk geven. In de verhouding tot an 
deren laten zij zich niet leiden door het besef 

28 

van standsverschil, maar door de gevoelens 
van het hart: 'het pleegkind van den serjant' 
bleef, nadat gebleken was dat zij een telg uit 
een Spaans adellijk geslacht was, de band met 
haar eenvoudige pleegvader koesteren (4.6); de 
tot officier opgeklommen schoolmeesterszoon 
schaamde zich niet voor zijn arme afkomst 
(4.1, II, 13). Echte karakters blijven zichzelf, 
wanneer het hen voor de wind is gegaan. De 
boerenzoon die, hoewel hij voorbestemd was 
knecht te worden, als koopman een fortuin ver 
wierf, bleef nederig, omdat hij besefte 

dat er nog beter rijkdommen zijn dan geld, 
welke hem nog ontbraken, en die hij toch, 
nu hij wat meer dan een boerenknecht was 
geworden, niet konde ontberen; ( ... ) kennis 
en geestbeschaving, die den mensch meer 
waarde geven dan de rijkdom. (5.3,36) 

Misprijzen treft personen die neerzien op een 
ander vanwege standsverschil of armoede. Zij 
worden op hun plaats gezet. Een jongeman 
die om 'zijne armoede' laatdunkend bejegend 
wordt door een paar neven, blijkt qua karak 
ter hun meerdere te zijn (4.5). Een jonge vrouw 
die boven haar stand getrouwd is met 'een for 
tuinrijk heer' en 'de laaggeboren pleegdochter 
harer moeder' niet langer als haar zuster be 
schouwde, wordt geconfronteerd met met het 
edelmoedig karakter van haar pleegzus: tijdens 
een cholera-epidemie nam de pleegzuster de 
zorg voor haar op zich. Zij komt tot bezin 
ning en smeekt 'met heete tranen' om verge 
ving 'van het onregt, dat zij in hoogmoed tegen 
haar had begaan.' (7.5, 116) 'Voortaan scheid 
den rang en rijkdom de zusters niet meer: (7.5, 
118). Een 'trotsche bankierszoon' die vanwege 
het fortuin van zijn vader meent zich luiheid 
en onhebbelijk gedrag tegenover anderen te 
kunnen permitteren, wordt bij zijn wangedrag 
bepaald dankzij een door zijn vader geensce 
neerd faillissement. De vader concludeert: 'Mijn 
zoon heeft begrepen, dat de hoogmoed slechts 
dwaasheden doet begaan, en dat de duurzaam 
ste fortuin die van het hart is.' (3.2, 54) 

Oat hart vergt van een christen liefdadigbeid 
als de hoogste deugd te beschouwen en zich het 
lot van behoeftige mensen aan te trekken. De 
lezer wordt in aanraking gebracht met voor 
beeldige personen die jezus' woorden, 'zalig 
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zijn de barmhartigen' (7.1, 15), in hun leven 
voor ogen houden: met een arts, 'een christen 
in den waren zin en derhalve ook een men 
schenvriend', die zozeer begaan was met in ar 
moede verkerende patienten dat hij hen financi 
eel ondersteunde; bij zijn overlijden had hij zijn 
kinderen geen 'goud of zilver' nagelaten, maar 
aileen 'den besten aller schatten, godsvrucht 
en christendeugd' (8.1, 1). De lezer wordt ver 
der geconfronteerd met een vermogend heer 
die het knechtje van een huisschilder in staat 
stelt uit te groeien tot 'een beroemd [kunst] 
schilder' en 'een braaf en uitmuntend mensch' 
(1.3,43); met een 'menschenvriend' (5.3,33) die 
een boerenzoon financieel in staat stelt zich te 
ontwikkelen tot een succesvol koopman: met 
een reiziger die zich het lot van een verdwaald 
kind aantrekt in het besef 'dat hij hiermede een 
bevel van den Heiland (Matth. XVIll:5) volbragt' 
(1.9, 111). Ook 'ontmoet' de lezer kinderen die 
zich al jong verantwoordelijk weten voor wer 
ken van liefdadigheid en daarin gestimuleerd 
worden door hun vader (3.4; 10.3), alsmede een 
jongeman die zich bekommert om het gezin 
van een ten onrechte ontslagen koetsier (4.4), 
en vele gegoede burgers en bewoners van bui 
tenplaatsen die willen leven naar het evangelie 
van Iezus Christus en de christelijke fiefde in prak 
tijk brengen door anderen te laten delen in hun 
welvaart (bijv. 1.1; 1.4; 4.1; 7.2; 7.3; 7.11; 11.1; 
12.2). 

De liefdadigheid kan zich zelfs uitstrekken 
tot 'de vijanden': een weduwe, aan wie al haar 
bezit ontstolen was, ondersteunde, na weer in 
goede doen gekomen te zijn, de aan lager wal 
geraakte en tot berouw gekomen aanstichters 
van haar ellende 'tot hunnen dood, en trok zich 
na hunnen dood ook nog het lot van hunne kin 
deren aan.' (2.3, 58) De barmhartigheid wordt 
overigens niet zonder aanzien des persoons 
betracht. Landlopers en bedelaars lopen kans 
weggejaagd te worden (3.3) en worden als een 
plaag ervaren. De bewoner van een landhuis 
die bij het ontbijt benaderd wordt door een klei 
ne jongen die zijn haan wil verkopen om met de 
opbrengst een brood voor zijn arme moeder te 
kopen, reageert als voigt: 

Wat is dat! Reeds zoo vroeg een kleine 
landlooperl (. .. ). ja. ja. gij kleine schelm, gij 
moest behoorlijk ter school gaan in plaats 

van te bedelen of nog wat ergers te doen. 
Men moet zulke kleine dagdieven niets ge 
ven: want daardoor kweekt men ze tot lui 
aards en dieven op. Daar hebt gij een dub 
beltje voor ditmaal, en maak nu spoedig dat 
gij wegkomt. (4.1, 6v.). 

Dankzij de tussenkomst van de dochter van 
de man loopt de geschiedenis goed af. De jon 
gen bleek te behoren tot de categorie behoef 
tigen 'die buiten eigen schuld ongelukkig wa 
ren en door deugdzaam Christelijke gezindheid 
en gedrag' het verdienen geholpen te worden 
(1.1,7). Zulksoort mensen zijn herkenbaar. een 
man die uitgeput aan de kant van de weg zat, 
was duidelijk geen bedelaar; zijn kleding was 
versleten, maar 'de stof en snede' duiden 'ie 
mand van fatsoenlijken stand' aan: bovendien 
had hij 'een edel en zachtmoedig gelaat' (7.1, 
13). Echte landlopers en bedelaars zijn gebaat 
bij opname in 'eene kolonie van weldadigheid'. 
Oat biedt hen de kans om 'onder Gods zegen' 
betere mensen te worden (1.4, 52). 

De christelijke batmtuutigheld wordt ge 
presenteerd als de remedie voot tnaatschappe 
fijke kwafen. 'Een goed geweten' wordt als 'het 
grootste geluk' aangeprezen (4.1,22). De idee 
dat de maatschappij als geheel hervorming 
behoeft, is afwezig. Standsverschil is een feit, 
maar kan dankzij edelmoedigheid gemitigeerd 
worden. Een vader die zich aanvankelijk tegen 
het huwelijk van zijn dochter met de zoon van 
een schoolmeester verzet had, wordt dat niet 
aangerekend. Integendeel, hij was een ruim 
hartig mens die bereid was het jonge echtpaar 
te onderhouden. Toen hij het later onjuist ge 
bleken bericht vernam dat de jongeman in de 
oorlog gesneuveld was, had hij het zichzelf 
zeer kwaJijk genomen geen pogingen gedaan te 
hebben voor hem 'ontslag uit de dienst te ver 
krijgen en hem op zijne goederen een' geschik 
ten werkkring aan te wijzen.' (4.1, 12) De af 
wijzing geschiedde 'meer omdat zijnen dochter 
hem nog te jong scheen' dan om de armoede en 
de afkomst van het jongmens (4.1, 11). 

Het besef dat 'gewone' mensen grotere 
karakters kunnen zijn dan 'hogergeplaatsten', 
is niet afwezig, maar biedt geen stof voor so 
ciale revolte, De man die in conflict kwam met 
zijn baas vanwege diens hondse behandeling 
van een arbeider, neemt ontslag. verandering 
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ontstaat doordat de boosdoener tot ommekeer 
komt (14.1). Wei wordt verhaald hoe 'gewo 
ne' mensen binnen hun stand tot verbetering 
van hun positie geraken. In een der verhalen 
wordt beschreven hoe onder invloed van een 
voorbeeldige jongeman de beroepsgroep van 
de schrijnwerkers opbloeit, mede dankzij een 
'sociaal' initiatief. De schrijnwerkers besluiten 
tot stichting van een fonds waaraan zij allen 
bijdragen voor tijden van eventuele krapte na 
tot het inzicht gekomen te zijn 'dat slechts door 
godsvrucht, zedelijkheid, werkzaamheid en 
spaarzaamheid waar en duurzaam burger- en 
menschengeluk wordt gegrondvest!' (7.8, 134) 

Terugblik en evaluatie 
In zijn verhalen voor de jeugd propageerde 
Duijs een christendom met accent op de ethiek. 
Herhaaldelijk wordt door hem Jezus' woord 
'Zalig zijn de barmhartigen' (Matteus 5:7) ge 
citeerd. In zijn theologie is Iezus vooral de le 
raar en niet zo zeer de Verlosser die door zijn 
dood aan het kruis verzoening bewerkt. Een 
losbol komt tot inkeer, niet doordat hij op het 
verzoenend sterven van jezus wordt gewezen, 
maar door Iezus' verhaal over de verloren zoon 
(Lucas 15: 11-32 [7.3, 58]). Zijn ideale christen 
schetst Duijs door voorbeeldige mensen in zijn 
verhalen te creeren. Als prototype van de mo 
delchristen fungeert o.a. de man wiens portret 
aan het begin van een der verhalen wordt gete 
kend. Van hem, een verstandig, spaarzaam en 
door God gezegend mens, wordt het volgende 
gezegd: 

er was niemand 'die liever een ander hielp' 
dan hij; 'vriendelijker werd nergens een 
arme wat uitgereikt dan bij hem; ieder on 
gelukkige yond bij hem, wat hij zocht. Daar 
bij hoorde men in zijn huis geene twist of 
liefdeloosheid, geen kwaadspreken van 
anderen.' Ii ever bedekte hij 'de gebreken 
zijner medemenschen;' hij was gewoon te 
zeggen: 'Men moet liever het goede dan 
het kwade in zijnen naasten opmerken.' 
Zijn kinderen hield hij voor: 'kinderen, hebt 
elkander lief en uwe medemenschen, geeft 
gaarne aan de armen.' (2.3,47) 

Deugden als vergevingsgezindheid en liefdadig 
heid worden aangeprezen. Hoewel benadrukt 
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wordt dat voor God alle mensen gelijk zijn, 
wordt dit 'geloofsartfkel' niet gepresenteerd als 
dynamiet onder de standenmaatschappij. In zijn 
novellen geeft Duijs blijk van sympathie voor 
eenvoudige mensen die onrecht niet kunnen 
verdragen. Van het socialisme moet hij echter 
niets hebben. In zijn jeugdverhalen en novel 
len houdt hij het op verandering, ommekeer en 
betoon van barmhartigheid als de geneesmid 
delen voor maatschappelijke kwalen. Iedere 
christen, op welke trede van de maatschappe 
lijke ladder hij ook staat, heeft de opdracht van 
christelijke adeldom blijk te geven. 

De overtuiging dat God als de 'Voorzienig 
heid' over de mens waakt en met hem het beste 
voorheeft, alsmede het geloof dat God de ware 
christen na de dood een hemels leven schenkt 
- een prikkel om een christelijk leven te leiden 
=, zijn voor Duijs zoals voor de meeste van zijn 
tijdgenoten aanvaarde opvattingen. Het beeld 
dat Duijs in de jeugdverhalen schetst van de 
wijze waarop dankzij de 'liefderijke leidingen 
der Voorzienigheid' (7.1, 24) de geschiedenis 
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uiteindelijk tot een goed einde komt, is vaak 
gekunsteld. In zijn novellen voor volwassenen 
biedt Duijs doorgaans een realistischer en meer 
met de 'wereldse' werkelijkheid overeenstem 
mend beeld van Gods voorzienigheid. 

Duijs was een exponent van het 'midden' 
van de 19de-eeuwse Nederlandse Hervormde 
Kerk. Hij behoorde tot een kring van schrij 
vers voor de jeugd die verantwoordelijk zijn 
voor verhalen met een soortgelijk karakter als 
door hem aan het papier zijn toevertrouwd. In 
dit verband kunnen de namen genoemd wor 
den van L.J.w. ten Bokkel (1814-1858), NA 
van Charante (1811-1873), C.E. van Koetsveld 
(1807-1893), R. Koopmans van Boekeren (1832- 
1896), P. Parson (1803-1878), A. Radijs (1789- 
1871), C. van Schaick (1808-1874) en J. van 
Weerden (1815-1870). Duijs behoorde wei tot 
de meest productieve van hen. 

Hoewel Duijs een omvangrijk oeuvre voor 
de jeugd heeft nagelaten, zoekt men zijn naam 
tevergeefs in het instructieve standaardwerk 
over de geschiedenis van het Nederlandse kin 
derboek in de negentiende eeuw van de hand 
van P.J. Buijnsters en L. Buijnsters-Smets." Oat 
verbaast niet, daar de stichtelijke lectuur voor 
de jeugd, gepresenteerd onder de titel 'Protes 
tants-christelijke en katholieke jeugdlectuur', 16 

het moet doen met minder dan tien pagina's. 
Het omvangrijke 19de-eeuwse corpus van voor 
de jeugd bestemde, aan de hervertelling van 
de bijbelse geschiedenis gewijde geschriften 
in proza en versvorm" blijft zelfs geheel onge 
noemd. Weliswaar genieten diverse auteurs van 
hervertellingen, zoals Petronella Moens (1762- 
1845), Anna Barbara van Meerten-Schilperoort 
(1778-1853), Elise van Calcar (1822-1904) en 
Agatha (Reinoudina de Goeje [1833-1893]), de 
nodige aandacht in Lust en leering." Hun rol 
als herverteller van de bijbelse geschiedenis 
blijft evenwel onbelicht. De rooms-katholieke 
jeugdlectuur komt er met ruim een pagina tekst 
heel bekaaid vanaf. lets beter bedeeld is het 
protestantisme. Onder het kopje 'leugdboeken 
in de geest van het Revell' wordt relatief veel 
aandacht geschonken aan geschriften van on 
der anderen J. de Liefde (1814-1869), E. Gerdes 
(1821-1898) en H.]. van Lummel (1815-1877). 
De mainstream van het Nederlandse protestan 
tisme in de 19de-eeuw is echter slechts verte 
genwoordigd in de persoon van de hervormde 

predikant C.E. van Koetsveld. In andere hoofd 
stukken van Lust en Jeering figureren terloops 
meer predikanten uit het 'midden' van de Ne 
derlandse Hervormde Kerk die Iiteratuur voor 
de jeugd verzorgden, zoals de reeds genoemde 
Van Charante, Koopmans van Boekeren en 
Parson.'? maar zij worden niet nadrukkelijk als 
'protestants-christelijke: auteurs geafficheerd. 
Overigens geniet ook Van Koetsveld geen bij 
zondere aandacht als theoloog. Zijn godsdien 
stige opvattingen blijven buiten beschouwing. 
Wat als zijn kracht wordt beschouwd, 'de wer 
kelijkheidswaarneming'. wordt voor het voet 
Iicht gebracht.> 

Ook wanneer verdisconteerd wordt dat 
aan het begin van hoofdstuk 19 teruggegre 
pen wordt op hoofdstuk 2, 'De leerschool van 
de Deugd: moralistische vertellingen'," waarin 
de christelijke ethiek reeds ter sprake kwam, 
dringt de conclusie zich op dat het beeld dat van 
het 19de-eeuwse kinderboek in Lust en Jeering 
wordt gegeven historisch gezien onevenwich 
tig is. Niet aileen wordt de lezer een adequaat 
beeld van de omvang van de stichtelijke litera 
tuur voor de jeugd onthouden, maar ook komt 
de inhoud van de door de 'zedenkundige vertel 
lers' aangehangen en gepropageerde wereld 
en levensbeschouwing, de voedingsbodem van 
de door hen bepleite moraal, onvoldoende uit 
de verf." De auteurs blijken onvoldoende oog 
gehad te hebben voor de dominante positie 
van de kerk en het christelijk geloof in de 19de 
eeuwse Nederlandse samenleving> met als ge 
volg dat het beeld dat zij van de jeugdlectuur 
geven te seculier is. 

Cees Houtman (1945) is emeritus hoogJeraar 
Oude Testament aan de Protestantse TheoJogi 
sche Universiteit. 
E-mail: HoutmanterHoeve@gmaiJ.com 
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Bijlage: 

Overzicht van Ouijs' verhalen voor de jeugd in bundels 
onder zijn naam 
I. Hoe men gelukkig wordt. Zedelijke verhalen. Amsterdam O.D. 

Sybrandi] z.j. [ca. 1850; 20 cm.; 142 p.; ill. (4 Chromoli 
thografieeru]: Niet vermeld is een drietal hervertelingen 
van bijbelse verhalen. 

I Het Chineesch horologie, 1-16. 
1.2 De loteling, 17-29. 
1.3 De schilderij, 38-43. 
1.4 Kitty, 44-57. 
1.5 Moedwil is dikwijls even schadelijk als boosheid, 58-66. 
1.6 Een waanwijs kind, 67-71. 
1.7 De kajuitsjongen, 72-86. 
1.8 Wees gewaarschuwd, 93-95. 
1.9 Het verloren kind. Eene Amerikaansche geschiedenis, 

104-114. 
I. lODe twee scheepsjongens, I 15-128. 
1.11 Cador. Eene Algerijnsche vertelling, 129-142. 
2. Zevental verhalen vaal' de jeugd. Montfoort [Landbouwkun 

dig Gesticht] 1854 lop de omslag 1855; 19 cm.; ii + 104 
p.]: 

2.1 De zonen van den koopman Robberts, of hij slechts, die 
kennis en deugd bezit, vindt levensgeluk op aarde, 1-30. 

2.2 De hyacinthen, of verbergt geen bedreven kwaad, 31-46. 
2.3 De weduwe, of God is de beschermer der verdrukten, 47- 

58. 
2.4 Thomas Frosling, of zoo worden goede kinderen den ou- 

ders een steun in hunne grijsheid, 59-68. 
2.5 Zet een wacht voor uwe lippen, 69-79. 
2.6 Ferdinand, of de bestrafte nieuwsgierigheid, 80-91. 
2.7 De verlorenen dochter, of ongehoorzaamheid straft zich 

zelven, 92-104. 
3. Het pad der deugd. Zevental verhalen vaal' de /ieve jeugd. 

Montfoort [Drukkerij van het opvoedingsgesticht] 1856 
[18 cm.; ii + 97 p.]. 

3.1 De jonge koopman, 1-14. 
3.2 De trotsche bankierszoon. (Toneelstuk in twee bedrijven), 

15-54. 
3.3 De vinger van God, 55-65. 
3.4 Beloond medelijden, 66-76. 
3.5 Spreek weinig, hoor veel, 77-82. 
3.6 De deugdzame is ook welwillend voor dieren, 83-88. 
3.7 De vriendschapsproef, 89-97. 
4. Hoe komt men het verse Onderhoudende zedelijke verhalen, 

onzer jeugd aangeboden. Amsterdam [H.G. Koster HGz.] 
z.j. [ca. 1860; 16 cm.; ii + 135 p.; ill. (4 chromolithogra 
fieenj]: 

4.1 De haan, 1-22. 
4.2 De bakkersjongen, 23-57. 
4.3 De schoorsteenvegersjongen, 58-72. 
4.4 NeefFrits, 80-104. 
4.5 De hond van den kolonel, 105-120. 
4.6 Het pleegkind van den Serjant, 121-135. 
5. Histotischc kinderen. Een geschenk vaal' de jeugd. Kampen 

[I.M.J. van Nes] z.j. [1862; 18 cm.; 102 + i p.; ill. (3 chro 
rnolithografieenj] : 

5.1 Een Nederlandsch prins (Jan Willem Friso), 1-10. 
5.2 De jonge Fries (Elias Annes Borger), 11-29. 
5.3 De jonge koopman (Nichols), 29-45. 
5.4 TWee koningszonen (Eduard V en Richard van York), 46-64. 
5.5 Een arme knaap die het ver bragt (Weller von Molsdorfl), 

65-76. 
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5.6 Een jonge koning van Engeland (Eduard VI), 77-85. 
5.7 Een jonge boekdrukker (Benjamin Franklin), 86-98. 
5.8 De vaderlievende dochter (Cantimire), 99-102. 
6. Vermaarde Nederlanders, geschetst voor de jellgd. Kampen 

U.M. van Nes] 1864 [17 cm.; 94 + i p.; ilL (3 chrornoli 
thografieeru]. Het boek bevat de volgende levensbeschri] 
vingen: 

6.1 Een strijder voor de vrijheid. (Jacob Simonszoon de Rijk) , 
5-22. 

6.2 Een bevelhebber van Willem I. (Nicolaas Ruikhaver), 23- 
32. 

6.3 De stichter van Batavia. (Jan Pieterszoon Koen). 33-52. 
6.4 Een beroemde vrouw. (Anna Maria Schurman), 53-58 
6.5 De negende gouverneur van Nederlandsch Indie. (Antonie 

van Diemen), 59-67. 
6.6 Een zeeheld. (Jan van Galen), 68-80. 
6.7 Eene jonge geleerde. (Pieter Nieuwland), 81-89. 
6.8 Eene heldin. (Maria van Lalain). 90-94. 

Overzicht van bijdragen van Ouijs aan tijdschriften en 
verhalenbundels voor de jeugd 
7. spiegel voor jonge /ieden. Godsdienstige en zede/ijke tafe 

reelen en verhalen onder redactie van P Duijs. I' DeeL 
Kampen [K. van Hulst] 1851 [20 cm.: 216 p.; ilL (lithogra 
fieenj]. Zelfleverde Duijs aan het als tijdschrift opgezette 
werk, waarvan sleehts de eerste jaargang bekend is, de 
volgende bijdragen: 

7.1 De Haarlemsehe Courant, 1-24. 
7.2 Charlotte, 25-48. 
7.3 Een blanke en een zwarte, 49-71 
7.4 Een jeugdige lijder, 89-93. 
7.5 Getrouw tot den dood, 97-118. 
7.6 Op kersmis, 193-208. 
7.7 Op het ijs, 209-214. 
waarsehijnlijk zijn ook enkele niet ondertekende bijdragen 

van hem afkomstig: 
7.8 De zoon der weduwe, (eerste gedeelte), 121-141. 
7.9 De nachtegaal, 142-144. 
7.10 De zoon der weduwe, (tweede gedeelte), 145-162. 
7.11 Die staat, zie toe, dat hij niet valle, 169-190. 
8. Zede/ijk en geschiedkundig album (in proza en poezii; ler be 

vordering van kennis en dellgd bij jonge/ieden. Eerste jaar 
gang. Deventer [Rutering & Vermandel] 1855 [18 em.; 
287 p.; ill. (lithografieeru]. Het Album is als titeluitgave, 
maar zonder de illustraties, opnieuw uitgebraeht onder 
de titel: Keur van nuttige en aangename menge/ingen. In 
ptoza ell pcezi], door beroemde vaderlandsche letterkundi 
gen. Amsterdam [G.M. van Gelder] z.j. [1860]: 

8.1 Nacht en morgen, 1-18. 
9. Zedelijk ell geschiedkundig album (in proza ell poezij) ter be 

vordering van kennis en deugd bij jongelieden. Derde jaar 
gang. Deventer [Rutering & Vermandel] 1857 [18 cm.; iv 
+ 292 p.; ill. (lithografieenj]: 

9.1 De parel van het 45'" regement, 49-66. 
10. Zotner- en witnetvreugd. Schetsen en verhalen. Rotterdam 

[pc. Hoog] z.j. [186x; 21 cm.: viii + 212 p.; ill. (4 chromo 
lithografieenj] : 

10.1 De timmerman, die professor werd. (Schets der kindsch 
heid van een beroemd Nederlander), 1-6 [over Pieter 
Nieuwland]. 

10.2 De kleine Spanjaard, 30-32. 
10.3 Leentjes armband, 104-113. 
10.4 Het eerekruis. De geschiedenis van twee Overijsselsehe 
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knapen uit Napoleon's tijd, 201-212. 
II. Wal nieuws van daag? Een nieuw prentenbaekje. Schoon 

hoven IS.E. van Nooten] z.j. [1863; 20 cm.; 95 + i p.; ill. (3 
chromolithografieenj] : 

I 1.1 Het medaillon, 65-78. 
12. Denk aan mil' Nicuwe versjes en verhalen voar de lieve 

jeugd. Schoonhoven IS.E van Nooten] z.j. [1868; 20 em.; 
95 + i p.; ill. (3 chromolithografieenj]: 

12.1 De kleine Mulat, 19-32. 
12.2 De harp, 81-94 
13. Tot nut en genoeget: Vertellingen en vetsjes vaor kinderen. 

Schoonhoven [S.E. van Nooten] z.j. [1869; 19 cm.; 95 + i 
p.; ill. (4 chrornolithografieem]: 

13.1 De kleine Rus, 67-79. 
14. De kleine vetteller. Eene verzameling verhalen en gedichtjes 

vaor kinderen. Schoonhoven [S.E. van Nooten] z.j. [1871; 
20 cm.; 95 + i p.; ill. (3 chromolithografieenj]: 

14.1 De brandstichter, 3-14. 

Ook verzorgde Duijs: 
15. De mensch wikt, God beschikt. Een zedeJijk verhaal vaar de 

jellgd. Uit het Hoogduitsch van Franz Hoffmann vrij ver 
taald door P. Duijs. Deventer [A. ter Gunne] z.j. [ca. 1880; 
18 cm.; 178 p.]; 

Van de hand van Duijs verschenen voorts de volgende bi 
bliografische bekende, maar in de Nederlandse Centrale 
Catalogus niet vermelde publicaties: Karel en Mina. Eene 
kersvertelling voor de jellgd (1850); Dellgd en ondeugd. Een 
verhaal voar de jeugd (1865); bijdragen aan verhalenbun 
dels. Zie Brinkman's catalogus (. . .) 1850-1882, Amster 
dam z.j. [1885]. 327a, 497a, 574a, 699a, 704a, ?I7b, 835a, 
1175a, 1370a. 

Noten: 
In twee artikelen, (I) 'Bekering als noodzaak - Verge 
ving als christelijke plicht. Een goddienstonderwijzer als 
novellist', in: Kerk en TheoJagie 63/1 (2012) 17-40, en 
(2) 'Een indirecte blik op het onderricht van een 19de 
eeuwse godsdienstonderwijzer', besteed ik aandacht aan 
de andere geschriften. In het eerstgenoemde artikel ga ik 
bovendien nader in op het 'ambr van godsdienstonder 
wijzer en plaatst ik Duijs' werk in de context van zijn tijd. 

2 Zie voor verdere gegevens C. Houtman, 'Kampen in de 
novellen van een verge ten schrijver'. in: Kamper Alma 
nak. Cultuurhistotisdi jaarbaek 2011,91-127. 

3 De getallen in de tekst verwijzen naar het overzicht van 
de verhalen aan het slot; eventuele getallen na de korn 
rna hebben betrekking op (een) pagina(,s) van het betref 
fende verhaal. 

4 Twee verhalen in 2, uit het 'Hoogduitsch', gaan terug op 
niet nader aangeduid werk van F.X. schwabl, bedoeld zal 
zijn de bisschop van Regensburg (1778-1841); vijf op een 
schrijver die schuilgaat achter de initialen ).G.S. De ver 
halen in 3 zijn genomen 'uit Hoogduitsche en Fransche 
Kinderwerkjes en Tijdschriften'. 

5 5.3 en 5.8 zijn onmiskenbaar verkorte bewerkingen van 
hoofdstukken uit Vie des enJans ceJebres, all Jes modetes 
du jeune Iige (1797) van A.F.). Preville (1749-1832). wiens 
werk in 1800-180 I in Nederlandse vertaling verscheen 
onder de titel Levensbeschlijvingen van beroemde kinde 
ren. Geraadpleegd is de nieuwe uitgave: Amsterdam U.H. 
van der Beek] 1853 [13 cm.; 3 delen]. 5.6 berust ten dele 
op Preville's werk. 

6 Zie het in noot 2 genoemde artikel. 
In 'De bakkersjongen' wordt o.a. gesuggereerd dat de 
hoofdpersoon, na tot hoogheid gekomen te zijn, weer 
zal 'vallen'. De man die de jongen een grote toekomst 
voorzegt, merkt ook op: 'Wee u, als gij nog hooger wildet 
klimmen.' (4.2,31). Het gegeven speelt verder geen rol. 

8 Vgl. Genesis 41:37 -45. 
9 De beginregel van een in de 19de eeuw zeer geliefd ge 

zang dat zich heeft weten te handhaven tot in het tegen 
woordige Liedbaek voor de kerken (Gezang 432). 

10 Genesis 39:7-12. 
I I Matteus 16:26. 
12 vgl. Matteus 22:39. 
13 Psalm 133:3 oude berijming. 
14 Matteus 5:7. 
15 P.). Buijnsters en L. Buijnsters-Smets, Lust en Jeering. Ge 

schiedenis van het NederJandse kinderbaek in de negen 
tiende eeuw (Zwolle 2001). 

16 Buijnsters. Buijnsters-Smets, Lust en Jeering, hoofdstuk 
19,347-355. 

17 Zie de bibliografische overzichten in C. Houtman, BijbeJse 
geschiedenis hervetteld. Waard en beeJd - Vraag en ant 
woord (Heerenveen 20 I 0) 45-63, 171-173, 192-195. 

18 Buijnsters, Buijnsters-Smets, Lust en Jeering, zie het regis 
ter. 

19 Buijnsters, Buijnsters-Smets, Lust en Jeering, zie het regis- 
ter. 

20 Buijnsters, Buijnsters-Smets, Lust en Jeering, 353. 
21 Buijnsters, Buijnsters-Smets, Lust en Jeering, 21-43. 
22 Buijnsters, Buijnsters-Smets, Lust en leering, 43 
23 Zie bijv. A. Houkes, Christelijke vaderlanders. Godsdienst, 

burgerschap en de Nederlandse natie 1850-1900, Amster 
dam 2009. 

33 
TNK jaargang 15 (2012) 



Boekennieuws 

Besprekingen 

Paul Post, De Romeinse 
Katakomben in valken 
burg. Het verhaal van een 
unieke kopie. Nijmegen 
[ValkhojPers] 2010 - 128 
p. - ISBN 978-90-5625- 
335-6 - € 16,95. 

Dat de Nederlandse ka- 
tholieken tussen 1850 

en 1950 een grote interesse aan de dag legden 
voor de middeleeuwen is inmiddels verschil 
lende malen onder de aandacht gebracht. Dat 
echter ook de christelijke oudheid een identi 
teitsvormende en legitimerende rol vervulde 
voor roomse Nederlanders blijkt duidelijk uit 
Paul Posts publicatie over de nagebouwde Ro 
meinse catacomben in Valkenburg. Dit buiten 
gewoon fraai vormgegeven boek verscheen bij 
gelegenheid van het honderdjarig bestaan van 
deze kleine zus van de Heilig Landstichting. 

De valkenburgse catacombenreplica was 
een project van Jan en Karel Diepen, teigen uit 
een katholieke Tilburgse elitefamilie van textiel 
fabrikanten. In 1908 besloot Jan om onder zijn 
landgoed in Valkenburg een kopie te maken 
van geselecteerde onderdelen van de Romeinse 
catacomben. In Rome vierde de christelijke ar 
cheologie hoogtij en de Diepens ondervonden 
in de Eeuwige Stad dan ook aile medewerking 
van clerus en wetenschappers. Architect Pierre 
Cuypers werd in de arm genornen, en reeds in 
1910 ging het eerste deel open. In 1912 was het 
project compleet. 

Post beschrijft goed hoe het plan van de 
Diepens wortelde in de catacombenromantiek 
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die rond de eeuwwisseling opgeld deed. Chris 
tenen die in de onderaardse gangen hun toe 
vlucht zochten voor de Romeinse vervolging 
speelden daarin de hoofdrol. De parallellen met 
de moderniteit waren voor tijdgenoten duide 
lijk: ook in hun eigen tijd werden de katholie 
ken vijandig bejegend door een heidense bui 
tenwereld. Bovendien was de vroege kerk voor 
christenen van aile confessies het onbetwiste 
voorbeeld. De catacombenreplica had zodoen 
de ook een apologetische betekenis. De selec 
tie van te kopieren catacombenonderdelen en 
schilderingen was er dan ook op afgestemd om 
het katholieke gelijk aan te tonen. 

Post benadrukt echter dat de Diepens geen 
expliciet roomse propaganda wilden maken. Zij 
hoopten dat hun project een groots internatio 
naal centrum voor de studie van de christelijke 
oudheid zou worden. Hun insteek sloot goed 
aan bij die van zoveel welgestelde minnaars 
van kunst en wetenschap van deze tijd. Het 
aanleggen van een particuliere kunstcollectie 
of van een museum hoorde bij hun stand. 

Posts werk is een tweeluik, want in de 
tweede helft van het boek krijgt de lezer ook 
nog een uitgebreide inleiding op het fenomeen 
van de echte catacomb en in Rome voorgescho 
teld. Zijn bespiegelingen over de toekomstige 
exploitatiemogelijkheden van de Valkenburgse 
attractie (pp. 58-9 en 104) vallen daarbij wei een 
beetje uit de toon. Maar de keuze om origineel 
en kopie in een boek te bespreken is een geluk 
kige geweest, omdat de vertekeningen van de 
replica zo goed uitkomen. Post laat met deze 
publicatie zien dat historische voorstellingen 
van het verleden minstens zo interessant zijn 
als dat verleden zelf. (Brian Heffernan). 

TNK jaargang 15 (2012) 



Christel Theunissen, Paul 
Maas & tos Koldeweij 
(red.), De koorbanken 
van Oirschot en Aar 
schot gezien door de 
lens van Hans Sibbelee 
en Jan verspaandonk. 
Nijmegen [Stichting 
Nijmeegse Kunsthisto- 

tische Studies / Uitgeverij VantiIt] 2011 - 178 p. 
- ISBN 9789460040856 - € 24,95. 

Op 8 februari 201 1 was het vijfhonderd jaar 
geleden dat Jan Borchmans, schrijnwerker uit 
Eindhoven, zijn laatste beta ling voor het Oir 
schots koorgestoelte ontving. Hij vervaardigde 
die voor de Sint-Petruskerk. Hierin ligt de aan 
leiding om de koorbanken van deze schrijnwer 
ker te Oirschot en Aarschot te bestuderen. 

Koorbanken behoren tot een ensemble van 
het interieur van een kapittelkerk of klooster 
kerk (soms ook in parochie- of dorpskerken) en 
werden voor de geestelijken in het koor opge 
steld. In deze banken werden de getijden (OJ 
ficium Divinumi, de gebedsdiensten met diverse 
hymnen en lofzangen, gebeden en gezongen. 

Een belangrijke basis voor dit boek is het 
decennia oude fotomateriaal van met name 
Hans Sibbelee (1915-2003) en Jan Verspaan 
donk (1918-2001). Het herinnert aan de verstil 
de pracht zoals vastgelegd in de oude serie De 
Schoonheid van ons Land. De eerstgenoemde 
fotograaf werkte daar daadwerkelijk aan mee. 
Ook al is dit werk over de koorbanken van twee 
kerken bijna geheel in zwart-wit, toch is dit 
boek beslist geen reprise van een uitgave uit 
die serie. Integendeel, het is mede vanwege de 
ingesloten dvd en vooral door de teksten een 
waardevolle toevoeging, zowel vanwege de 
historische fotografie alsook op het terrein van 
de (deels multidisciplinaire) beschrijving van de 
kerkelijke interieurs. 

Het koorgestoelte in Oirschot verbrandde 
in 1944, maar een serie foro's van deze koor 
banken van Hans Sibbelee is wei overgeleverd. 
Op de dvd vervaardigde Ioep Peters een recon 
structie van dit gestoelte op basis van de be 
waard gebleven opdracht aan Borchmans en 
vooral met gebruikmaking van dit fotomateri 
aal. 

Doordat de rijkversierde koorbanken van 

de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Aarschot de 
oorlog wei doorstonden zijn we anna 2012 
nog steeds bekend met een tastbaar voorbeeld 
van het laatmiddeleeuwse vakmanschap van 
Borchmans. Jan verspaandonk maakte van de 
banken in Aarschot een serie foro's. 

Deze beide series, van zowel Oirschot als 
Aarschot, geven een beeldverslag van deze 
Kempische koorbanken en daarmee van de 
kunde van hun maker (die in zijn tijd ook als 
raadgever op dit terrein gevraagd werd) van 
wie andere werkstukken het woeden van de 
tijden niet doorstonden. Ter vergelijking: deze 
koorbanken overleefden met een tiental ande 
ren (van de oorspronkelijke 700) de Reformatie 
en secularisatie. Dit voortbestaan is mede te 
danken aan de uitzonderlijke kwaliteit van het 
schrijn- en beeldwerk, gelegen op de grens van 
gotiek en renaissance. 

De hoofdstukken behandelen thematisch de 
oorsprong en het gebruik van koorbanken en 
de schets van het leven van Borchmans. 

Vervolgens worden beide ensembles (en de 
wijzigingen die er in aangebracht werden, zoals 
de aangepaste opstellingen) gedetailleerd en 
met veel fotomateriaal ondersteund beschreven. 

Een groat deel van de beschrijving van de 
beelden en afbeeldingen gaat, naast onder an 
dere heiligen, profeten, sibillen en oudtesta 
mentische koningen, over de miseticorden. Voor 
de kanunniken zijn dit de steunen bij het staan 
wanneer de zitting opgeklapt is. Het daaronder 
aangebrachte snijwerk combineerde op soms 
heel verrassende wijze religieuze voorstellin 
gen met wereldse afbeeldingen. Dat varieerde 
van heel devoot tot speels of zelfs obsceen. Het 
laatste werd in later tijd soms deels weggehakt 
als kuisheidsingreep. 

Ten slotte worden beide koorbanken verge 
leken. Ondanks de verschillende - ter plaatse 
ingehuurde - werklieden die onder toezicht van 
Borchmans werkten aan be ide koorstoelen, 
zijn er enige icongrafische overeenkomsten on 
der andere wat de misericorden betreft. 

Het historische belang van deze banken is 
met dit boek aangetoond, datzelfde geldt in 
middels ook de documentatie die in dit boek 
bijeen gebracht werd. Dit werk is een mooie 
bijdrage aan de zich ontwikkelende studie naar 
het Nederlandse materieel Christendom. (Mar 
tin L. van Wijngaarden). 
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VERENIGING VOOR NEDERLANDSE KERKGESCHIEDENIS 

Symposium 
DE TOEKOMST VAN DE 

NEDERlANDSE KERKGESCHIEDENIS 

De herverkaveJingen aan de theologische opleidingen laten de positie en beoefening van de Nederlandse 
kerkgeschiedenis (opgevat als de kerkgeschiedenis van en als beoefend in Nederland) niet onberoerd. Het 
Kerkhistorisch Gezelschap wi! op zijn zomervergadering aan deze ontwikkelingen aandacht besteden. 
Het bestuur van het Gezelschap nodigt geinteresseerden van harte uit aan deze gedachtenwisseling deel 
te nemen. 

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 11 juni 2012, in de Lutherse Kerk, Hamburgerstraat II, Utrecht 

Het programma voor deze dag: 
9.30 inloop met koffie 

Otto de long: De ontwikkelingen inde laatste 25 jaar 
Peter Raedts: De ontdekking van de Middeleeuwen 

12.30-13.45 lunch (op eigen gelegenheid) 

14.00-17.00 panelpresentaties en discussie over de agenda van de 
Nederlandse kerkgeschiedenis voor de komende 25 
jaar. 

Presentatles door: 
• Wiep van Bunge (Erasmus Universiteit Rotterdam) 
• Viktoria Francke (ZPF, Halle) 
• Wijnand Mijnhardt (Universiteit Utrecht), 
• )0 Spaans (Universiteit Utrecht) 
• Markha Valente (Universiteit van Amsterdam) 

De dag wordt besloten met een borrel en een diner. Deelname aan de dag is kosteloos, maar niet-Ieden 
van het Kerkhistorisch Gezelschap die willen mee-eten betalen voor dit laatste een eigen bijdrage van 40 
euro. 

In verband met zaalruimte en catering is aanmelding noodzakelijk, en weI voor 15 mei, via 
j.w.spaans@uu.nl 


