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]oep van Gennip

Als de doden konden spreken ...
Een van de mooiste
ding en van archief- en
bronnenonderzoek is dat
je altijd op verrassingen
stuit die een historische
sensatie kunnen opwekken.
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In het kader van mijn promotieonderzoek

naar jezuieten in
de zeventiende-eeuwse Nederlanden, was ik bezig met het
transcriberen en vertalen van een uitgebreid doodsbericht, een
eJogium. Bijna onderaan de laatste pagina van het manuscript
stond dat ]oannes van Gouda S.]. (1571-1630),
de geestelijke
over wie het ging, in hoge achting had gestaan bij aartshertogin Isabella, landvoogdes van de Nederlanden, en dat hij op
speciaal verzoek van haar echtgenoot, Albrecht, bij tijd en wijle
preken had verzorgd aan het Brussels hof. Op zich was dit nog
niet zo opzienbarend, interessanter werd het toen er een beschrijving volgde die duidelijk maakte dat er van de overledene,
op zijn doodsbed, maar naar het leven, een kleurenportret was
vervaardigd door een onbekende, maar vermaarde, schilder.
Fijntjes werd er door de schrijver nog aan toegevoegd dat de
schilder het werk geheel kosteloos op zich had genom en. I
Het kwam in de zeventiende eeuw incidenteel voor dat belangrijke geestelijken, die meestal al in een geur van heiligheid
hadden geleefd, in doodsportretten werden afgebeeld. Maar
deze jezuiet stond vooral bekend als controverseschrijver en
polemist, die tijdens het lWaalfjarig Bestand (1609- I 62 I) in
Antwerpen meerdere religieuze disputen had gehouden met
gereformeerde predikanten. oergelijke katholieke scherpslijpers viel deze eer om vereeuwigd te worden meestal niet ten
dee!.
Inderdaad kwam ik na enig zoekwerk een afbeelding van
joannes van Gouda tegen (zie afbeelding op p.77), opgenomen
in een studie uit 1938 over de werken van de bekende Utrechtse schilder Paulus Moreelse (157 I - I 638). Het heupstukportret
toonde echter allesbehalve een pater op zijn doodsbed. Oaarnaast was het gesigneerd en voorzien van een slecht leesbaar
jaarta!. Hoogstwaarschijnlijk was dit 16 18, het jaar dat de in
Utrecht geboren jezuiet vanuit Brussel tijdelijk was teruggekeerd naar zijn geboorteplaats vanwege het overlijden van
zijn moeder. Zijn naam stond rechts op de sokkel, daarnaast
rustte zijn hand op een boek dat de titel Transubstantiatio droeg,
verwijzend naar zijn controversepublicatie De victorieuse transsubstantiatie uit 1611. Uit de recente dissertatie van Eric Nieuwenhuis over de Utrechtse schilder bleek dat het doek voor het
laatst gehangen had in kasteel Moyland in Ouitsland, waar het
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hoogstwaarschijnlijk,
met de verwoesting van
het slot, in de nadagen van de TWeede Wereldoorlog, verloren was gegaan. Gelukkig bezat
het Rijksbureau voor Kunsthistorische
Docu-

menta tie (RKD) in Den Haag de negatieven van
dezelfde afbeelding, zij het in zwart-wit.
Maar waar was dan het doodsportret? Toen
herinnerde ik mij dat het Archief- en Kunstdepot van de Nederlandse jezuieten enige jaren
geleden een zeventiende-eeuws schilderij van
een onbekende pater op zijn doodsbed in bruikleen had gegeven aan het Nederlands Uitvaartmuseum Tot Zover (zie de omslagillustratie).
Het grote schilderij had lange tijd gehangen in
de pastorie van de Haagse st. Teresiaparochie
(voorheen de Spaanse ambassadekapel), welke
kerk tot 200 I door de jezuieten was bediend
(zie illustratie beneden). Lange tijd was aangenomen dat de overledene st. Ignatius van Loyola, de ordestichter van de jezuieten. voorstelde,
maar zowel iconografisch als thematisch klopte
dit niet. Deze vroegere toeschrijving was mede
gebaseerd op een Latijnse tekst die in de achttiende eeuw op een stukje papier aan de achterkant van het doek was bevestigd. Hierop was

ook te lezen dat het olieverfpaneel door niemand minder dan Paolo Veronese (1528-1588)
was vervaardigd. Een andere, in het Frans gestelde, negentiende eeuwse notitie liet echter
doorschemeren dat het anonieme schilderij afkomstig was uit de collectie van een zekere weduwe Colinez en dat het eens had toebehoord
aan de aartshertogin Isabella. In de negentiende eeuw zou de Franse ambassadeur het schilderij aan de Teresiakerk hebben geschonken. In
dezelfde hand stond geschreven dat Anthony
van Dyck (1599-1641) de schilder was.
In 1939 was er al eens onderzoek gedaan
naar het schilderij. Bernard Renckens, medewerker van het RKD, was, me de gebaseerd op
het oordeel van de toenmalige directeur van het
Mauritshuis Abraham Bredius, tot de concJusie
gekomen dat het doek door een leerling van
Rubens, mogelijk jacob jordaens (1593-1669) of
Thedoor van Thulden (1606-1669) was vervaardigd. Maar dit leek eveneens speculatief.
Mij ging het niet zozeer om wie het geschilderd had - al zou de ontdekking van een onbekend werk van een grote meester een leuke
bijkomstigheid zijn - maar eerder of de gestor-

na intctieur van de pastorie van de St- Teresiaparochie;het schilderij van jcannes de Gouda hangt

links aan de muur. Foto Archie!

Nederlandse jezukHen.
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Het verloren gegane portret van
joannes van Gouda, geschilderd door
Paulus Moreelse. Collectie RKD (B 1796
(z/w), fotograafonbekend.

vene de jezuiet joannes van Gouda was. De link
met de aartshertogin, het feit dat het een do odsportret betrof en dat het doek uitgerekend was
geschonken aan de Teresiaparochie, die via de
oude Spaanse kapel in verband kon worden gebracht met de vroegere Habsburgse dynastie,
was additional evidence; als losstaande feiten
dus zeker niet overtuigend genoeg. Daarvoor
dienden de beide gezichten op de schilderijen
met elkaar vergeleken te worden. Aannemend
dat het schilderij van Moreelse uit 1618 stamde,
dan was de jezuiet daarop als 47 -jarige afgebeeld, terwijl hij in 1630 op 59-jarige leeftijd
overleed. Was deze voortschrijdende ouderdom terug te zien in het doodsportret? Beide
gezichten hadden zekere overeenkomsten: het
baardje, de gekromde neus, de diepe oogkassen
en het hoge voorhoofd. De vouw rond de neus
was echter het meest karakteristiek. Ik had de
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kwestie inmiddels voorgelegd aan Rudi Ekkart,
hoogleraar-directeur van het RKD en specialist in doodsportretten, die de hypothese dat
het hier om een en dezelfde persoon ging, niet
onaannemelijk achtte. Zeker de betreffende
passage uit het elogium waarmee het allemaal
was begonnen, leek hem steekhoudend. Verder
onderzoek zal hopelijk uitsluitsel geven en het
raadsel van de onbekende overledene alsook
de 'vermaarde schilder' tot een oplossing brengen. Ach, als de doden eens konden spreken ...
Noten:
'Ergo, licet interiore cubiculo clausum corpus iaceret I .. J,
pictor eximius ubi vita functum intellexit, artem suam
operamque gratis oblatum voluit, qua effigiem eius in
tabula coloribus adumbraret.' Elogium Joannis de Gouda,
Rijksarchief Antwerpen, Archief van de Nederduitse
Provincie der jezuieten, inv. nr. 3751, f. 183r.
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Van classicale organisatie
tot civil society
Aan de indrukwekkende
reeks uitgaven van de
classicale acta van de
Nederlandse Hervormde Kerk van 1573 tot
1621 is weer een deel
toegevoegd. Een bijbehorend proefschrift
over een regionaal
reformatieproces is ook
al toegezegd. We kunnen er niet genoeg van
krijgen, maar vragen de
latere ontwikkelingen
ook geen aandacht?
Het beeld bestaat dat
de classes van de oude
publieke kerk bij de
reorganisatie van 1816
roemloos ten onder
gingen. Bij nadere beschouwing zat daar een
proces achter dat eerder wijst op de vitaliteit
van een zich vemieuwende nationale kerk.
78

Samenstelvan classes
Sommige uitspraken van historici hebben zoveel gezag, dat het
moeite kost om ze te relativeren. Zo'n uitspraak is de vaak geciteerde volzin van wijlen Arie van Deursen in het boek dat hij
zelf als zijn beste werk beschouwde: Bavianen en slijkgeuzen,
een prachtig geschreven bronnenstudie over het kerkelijke leven in Holland in de periode 1572 tot 1625. Sprekend over de
organisatievorm van de gereformeerde kerk, schrijft hij: 'Men
mag de Hollandse kerk bijna wei definieren als een samenstel
van classicale verbanden'.' Het is een typisch Van Deursiaanse
zin: kort en bondig, maar ook voorzichtig, want het woordje
'bijna' is al een kleine slag om de arm. In een voetnoot verwees hij overigens naar kerkhistorici, die iets dergelijks hadden opgemerkt.' Maar eens te meer kon Van Deursen op basis
van zijn eigen onderzoek in talloze archieven bevestigen, dat
de classis als regionale kerkvergadering de spil vormde in het
opbouwproces van de gereformeerde ofwei hervormde kerk in
de eerste halve eeuw van haar bestaan in het hoofdgewest van
de Republiek.
De classis, bestaande uit predikanten en ouderlingen van
de plaatselijke gemeenten vergaderde doorgaans vier keer
per jaar, soms vaker, eventueel beperkt tot gedeputeerden. Ze
waakte over de zuiverheid in leer en leven, de toelating van
nieuwelingen tot de preekstoel, de verkiezing en het ontslag en
zo nodig de afzetting van predikanten, de goede voortgang van
prediking, pastoraat, avondmaalsviering, tuchtoefening, doopbediening, huwelijksbevestiging, armenzorg en wat al meer.
Kortom, de classes vormden een onmisbaar instrument voor
wat we de confessionalisering noemen, de opbouw van een
samenleving naar christelijke, in dit geval calvinistisch gestempelde beginselen. Daarbij vervulde de gereformeerde kerk de
publieke functies die vanouds door de kerk van Rome werden
behartigd. Alle Nederlanders waren daarbij in principe in het
vizier. Oat lang niet alle Nederlanders lidmaat van de nieuwe
kerk werden, deed aan het belang van de classes niet af. ]uist
in de jaren waarin de kerk het zwaarst op de proefwerd gesteld
- tijdens de twisten die voorafgingen aan de Dordtse synode
- bewezen de classes hun kracht. Ze vertegenwoordigden de
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Classisboek Schouwen-Duiveland (GemeentearchieJSchouwen-Duiveland,

zeltbewustheid van de predikanten om de confessionele identiteit te handhaven toen het er
op aankwam.
Eigenwijze staatjes
Het belang van de classes van de Nederlandse
gereformeerde kerk, uiteindelijk 53 in getal,
staat dus buiten kijf. Toch is er ook reden voor
relative ring van deze vaak herhaalde wijsheid.
Daartoe citeer ik een gevleugelde uitspraak
van een ander gezaghebbend historicus uit het
recente verleden, Ad van der Woude. Hij benadrukte graag dat de Nederlandse RepubJiek
geen hechte nationale staat was met centrale
instellingen van bestuur en rechtspraak. Integendeel, 'de RepubJiek bestond uit zeven ei-
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Zierikzee;Jato J.H. Rozendaal).

genwijze provincies met 58 stronteigenwijze
steden'.' ZO zou Van Deursen het niet gauw
gezegd hebben, maar hij zou het ook niet hebben tegengesproken. En bij aile erkenning van
de zelfstandigheid van de gereformeerde kerk
in beJijdenis en kerkorde zou de kenner van
de Nederlandse staatsinrichting het primaat
van de politiek buiten twijfel verheven achten.
UiteindeJijk bepaalden soevereine Staten en
machtige steden het beleid, ook in zaken van
de religie, conform artikel 13 van de Unie van
Utrecht uit 1579.
Classes mochten vergaderen wat ze wilden,
dat zeker. Maar binnen die classicale verbanden speelden stadskerkenraden een belangrijke
rol, en in die kerkenraden zaten vaak regenten.
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En zodra het kerkelijk zelfbestuur op gewestelijk niveau kwam, was de instemming van de
Staten nodig voor het houden van provinciale
synoden. Vanaf 1591 waren daarbij politieke
commissarissen aanwezig om informeel of uitdrukkelijk het beleid binnen bepaalde grenzen
te houden, een vorm van samenwerking die tot
1795 is gehandhaafd. Het lot van de hoogste
vorm van gereformeerd overleg, de nationale
synode, is bekend. Eigenlijk heeft dat bestuursniveau alleen gefunctioneerd in de peri ode voor
het ontstaan van de Republiek. De uitzandering
op de regel, de Dordtse synode van 1618-1619,
was in feite een dubbele synode, een van politieken en een van kerkelijken. En we weten het
vonnis van de pclitieken: dit was eens en nooit
weer. Zelfs de vaststelling van een nationale
kerkorde strandde binnen enkele jaren op de
eigenwijsheid van zeven provincies en de overtreffende eigenwijsheid van tientallen steden.'
Samenstel van synodes
De vraag is of Van Deursen zijn bekende stelling
geldig zau achten voor de gehele Republiek, dus
ook voor de bondgenoten van Holland, in de
periode na de Dordtse synode. Helaas heeft hij
geen algemene inleiding op de publieke kerkinrichting geschreven, zoals hij dat in de Algemene Geschiedenis del' Nederlanden onnavolgbaar
en glashelder voor de staatsinrichting heeft gedaan.> Het zou mij niet verba zen als hij dan een
ruimere stelling zou hebben uitgewerkt, zender de vorige geheel van zijn kracht te willen
ontdoen. Men mag de Nederlandse kerk bijna
wei definieren als een samenstel van synodale
verbanden, zeg ik hier zonder aanhalingstekens. Dat doet volgens mij het meest recht aan
de permanente situatie van zeven zelfstandige
staatjes en van zeven provinciale synoden die
daar niet bovenuit mochten stijgen. Ik weet het:
in Zeeland werd zelfs het provinciale over leg
tussen de vier classes voortdurend gefrustreerd.
Daartegenover staat dat op nationaal niveau
informele netwerken voor bestuurlijke contacten ontstonden. Ik denk aan de synodale correspondenten en aan de afgevaardigden naar
de driejaarlijkse Haagse Coetus. Een en ander
illustreert de verruimde blik op het kerkbestuur
die ik straks wi! bepleiten, maar voor nu laat ik
het bij de constatering dat er offici eel tot 1816
geen nationale kerk bestond en dat de kerk in
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Nederland tot ver in de achttiende eeuw een
kwetsbaar geheel van lokale, regionale en provinciale bestuurslichamen vormde.
In de geest van Arie van Deursen, een voorzichtig en brongetrouw historicus, moeten we
er verder niet teveel over willen zeggen zolang
er geen grondig onderzoek is verricht. Zijn mening was niet dat we geen onderzoek kunnen
doen zolang niet aile bronnen zijn uitgegeven.
Bavianen en slijkgeuzen werd geschreven toen
het eerste deel van de classicale acta nog moest
verschijnen. Waar ik nu op doel is dat er buiten
Holland in de eerste halve eeuw nog niet bijster veel onderzoek is verricht naar het kerkelijk
leven op regionaal niveau, onder meer aan de
hand van classicale acta. Eerder heeft een verdieping plaats gevonden van de kennis van die
provincie in die periode, niet het minst door de
studies die in directe samenhang met de editie
van classicale acta zijn verricht. Daarbij denk
ik uiteraard aan het magnum opus van Paul
Abels en Ton Wouters over de classis Delft en
Delfland, de stu die van Arjan Verschoor over
de classis Gorinchem en, begin volgend jaar,
die van mijn neef Wim Visser over de classis
Brielle." Geen van deze studies gaat veel verder
dan de Dordtse synode. lets verder in de tijd, tot
1650, gaan het proefschrift van Liesbeth Geudeke over de classis Edam en de studie van Wiebe
Bergsma over de provincie Prlesland.' Zonder
allerlei andere lokale en regionale deelstudies
te kort te willen doen, mag ik hier ook nog wei
mijn eigen boek over Schouwen-Duiveland tussen 1572 en 1700 noemen, waarin de classicale
acta de belangrijkste bron hebben gevormd."
Onderlinge oefening
In elk geval is er nog veel onderzoek mogelijk
naar de praktijk van het kerkelijk leven en het
functioneren van kerkelijke bestuursorganen in
de zeventiende en achttiende eeuw. Maar als
we het over de betekenis van classicale verbanden hebben, kan een enkele aanwijzing genoeg
zijn om te constateren dat er in die tijd iets wezenlijks is veranderd. Van Deursen zou in zo'n
geval aan een archiefsnipper genoeg hebben
om nieuwe vergezichten te openen. Ik blijf bij
'mijn' classis Schouwen-Duiveland,
ook bekend als de classis Zierikzee, als ik memoreer
hoe hier in 1815 een nieuwe vergaderorde werd
ingevoerd teneinde de classicale vergaderingen
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nuttiger te maken voor de onderlinge toerusting
van de predikanten in ambtsuitoefening. voortaan zou men eerst een Ie zing houden en daarover een 'broederlijk gesprek' voeren. 9
Oit initiatiefwas ontleend aan de gewoonte
van de Hernhutters, een internationaal verband
van vrije gemeenschappen,
die pastorale conferenties voor geestelijk leiders organiseerden.
Maar het initiatief herinnert ook aan een praktijk die aan de wieg van de c1assis als zodanig heeft gestaan. Reeds in de gereformeerde
oercentra van Zurich, Straatsburg en Geneve
kende men de zogeheten profetie, regelmatige bijbelstudie-bijeenkomsten
van naburige
collega-predikanten
of aspirant-predikanten.
In Nederlanden yond dit gebruik navolging bij
grote kerkenraden of c1assisvergaderingen die
op deze manier een soort praktijkopleiding
boden voor lekenkandidaten voor het predikantschap, de zogenaamde Duytsche clercken.'> Bovendien voerden de meeste classicale vergaderingen het vaste agenda punt van
de propositie in; een preek van een der leden
die vervolgens in broederlijke bespreking aan
opbouwende kritiek werd onderworpen. Deze
vorm van permanente educatie binnen het kerkelijk vergadersysteem is in de loop der zeventiende of achttiende eeuw verdwenen.
Broederlijke gezelschappen
De herleving van de trainingsbehoefte in het
begin van de negentiende eeuw stond ongetwijfeld in het bredere kader van de opgebloeide
sociabiliteit in de achttiende eeuw. Gezelschappen, verenigingen en genootschappen schiepen nieuwe mogelijkheden voor ontmoeting,
lectuur, discussie en debat op allerlei gebied.
Kerkelijke vergaderingen hadden met name
voor plattelandspredikanten
vanouds een platformfunctie voor gezelligheid en educatie. In de
nieuwe publieke sfeer van de christelijke verlichting vloeiden ambtelijke en informele contacten gemakkelijk in elkaar over. Het bekendste voorbeeld van de particuliere vormgeving
aan een kerkelijke opdracht was de oprichting
van het Nederlands zendeling Genootschap in
1797. In het verlengde hiervan lag de stichting
van het Nederlands Bijbelgenootschap
1814,
gedragen door een gemeenschappelijk ideaal
van vroomheid en beschaving van predikanten
en andere protestantse idealisten. Opmerkelijk
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is dat sommige plaatselijke afdelingen van het
NBG formeel bestonden uit classes of ringen
van de hervormde kerk - een volledige symbiose van publieke kerk en private organisatie.
De vorming van het Hervormd Genootschap in
1816 sloot naadloos bij deze trend aan. Hoewel
de kerkelijke organisatie ofwei het zogeheten
uitwendig kerkbestuur onder directe verantwoordelijkheid kwam van het politieke gezag,
ging het de kerk om de bevordering van de inwendige godsdienst. Zij verstond zichzelf meer
als een professionele vereniging of een geleerd
genootschap dan als een autoritair lichaam
voor de handhaving van de zuivere leer en zeden.
Het befaamde Aigemeen Reglement dat
vanaf 1816 een uniforme structuur gaf aan
de Nederlandse Hervormde Kerk, maakte een
splitsing tussen de bestuurlijke functie van de
oude c1assis enerzijds en de sociale en culture Ie
functies anderzijds. Die laatste werden overgeheveld naar de ringvergadering, die voorheen
voornamelijk een praktische functie had in het
regelen van preekbeurten. In de nieuwe orde
werd meer ingezet op de versterking van collegiale en studieuze contacten van predikanten
tot onderlinge opbouw in de uitoefening van de
publieke, vormende taak jegens de gemeenteleden." Deze ringvergadering nieuwe stijl gaf
slechts vorm aan een informele functie die
reeds langer een plaats had veroverd in de kerkelijke vergadercultuur. Heel duidelijk zien we
dat in Dordrecht waar de stadspredikanten al
in 1732 de vereniging 'Concordia' hadden opgericht om de onderlinge 'vrede en vriendschap
te beoefenen. Bespreking van kerkenraadszaken yond plaats tussen de bedrijven door van
vrolijke uitspanningen en copieuze maaltijden.
In 1816 ging deze verenigingsactiviteiten
geruisloos over in de vergaderingen van de Dordtse ring, die dan ook steevast werd aangeduid
als 'concordiaal gezelschap."
Samenstel van verenigingen
In de loop van de negentiende eeuw zou het
verenigingsleven een hoge vlucht nemen. De
kerk raakte daarbij in diverse geledingen steeds
meer in het defensief. Religieuze of ambtelijke
taken konden worden behartigd door particuliere instellingen, die soms bestuurd werden
door predikanten of geestverwanten van de
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voormalige publieke kerk, steeds vaker echter
gedragen werden door kerkleden die in theologie en methodiek een eigen koers volgden.
Een sprekend voorbeeld van het groeiende
spanningsveld is de klacht waarmee de kerkenraad van Amsterdam zich in 1846 tot de koning
wendde na de oprichting van een bijbel- en
evangelisatieschool in de hoofdstad. De kerkenraad prees 'de heilzame invloed, die wordt
uitgeoefend door de eigenaardige richting van
de geest dezer eeuw, am door genootschappelijke vereniging werkzaam te zijn ten aanzien
onder meer van de ontwikkeling van onkundigen. de verpleging van kranken, de wering van
misbruiken, het hulpbetoon aan vlijtige armen,
de terechtbrenging van verwaarloosden, de
zedelijke verbetering van gevangenen, de verspreiding van de Bijbel en de handhaving van
het bedreigde Protestantisme.' Tegelijk achtte
de trotse kerkenraad het particulier initiatief
van inwendige zending een bedreiging van de
onvervreemdbare taak van de kerk, 'een uitholling van het kerkelijk leven en (het onttrekken
van) heel wat werkkracht en idealisme aan de
gemeente'.'>
Ziehier in een notendop de spanning tussen de kerk en de civil society, de burgermaatschappij die zich pas goed kon ontplooien
vanaf 1848, toen de nieuwe grondwet de vrijheden van godsdienst, vereniging en vergadering
verankerde. De civil society zou het religieuze
leven in Nederland voorgoed beheersen. Men
mag het Nederlandse christendom bijna wei
definieren als een samenstel van katholieke of
protestantse verenigingen verbanden, om nog
eenmaal op de formulering van Van Deursen
voort te borduren. We kennen de grootse gereformeerde of hervormde pogingen om rechten
en plichten van de kerk inzake zending, evangelisatie, jeugdwerk en diaconaat op de christelijke organisaties te heroveren. Amsterdam was
het tonee1 van de Doleantie, die kerkhistorici en
kerkjuristen aan beide kanten munitie gaf tot
even degelijke als tegenstrijdige verhandelingen over wat een kerkenraad, classis, synode
of landelijke kerk eigenlijk is. In de twintigste
eeuw waren het bewegingen als Kerkherstel,
Kerkopbouw, Gemeenteopbouw en Samen op
Weg die ieder op eigen wijze de rol van de kerk
als instituut en als organisme tot hun recht wilden laten komen. Geen van deze reformatie-
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of reorganisatiepogingen,
neergeslagen in de
kerkordes van 1951 en 2004, heeft kunnen verhinderen dat Leon van den Broeke alarm sloeg
over de crisis van de classis en dat James Kennedy de kerken me en de te moeten oproepen in
de netwerkcultuur van de civil society weer de
eigen rol van een christelijke contrastgemeenschap te ontdekken.!'
Smaak naar meer
Genoeg vergezichten dus, maar opnieuw
schoenmaker, houd je bij je leest, ofwei: historicus, blijf bij je bronnen. Vanmiddag beleeft
de historische gemeenschap weer zc'n heuglijk moment van de publicatie van een hoogwaardige bronnenuitgave, nu van de classicale
acta uit een gehele provincie, een voormalig
hertogdom, de eerste in rang in de roemruchte Republiek. Het is het negende dee! in een
reeks, maar daarmee niet automatisch 'meer
van hetzelfde'. Ik zeg dit met boter op mijn
hoofd, omdat mij met Huib Uil nog de afronding
wacht van het deel met de acta van de classes
Schouwen-Duiveland
en Tholen-en-Bergenop-Zoom. Maar juist daarom waardeer ik de
uitnodiging van het Huygens ING iets van een
breder perspectief te schetsen. Graag pleit ik
voor vervolginitiatieven op het gebied van ontsluiting en bestudering van de kerkelijke acta
voor een groter gebied en een langere termijn.
Ontsluiting in beknopte vorrnen, bestudering
van achterliggende processen. Na een evaluatie
van de classicale acta vanuit het oogpunt van
de confessionalisering in de late zestiende en
vroege zeventiende eeuw, zou het mooi zijn als
het overgangstijdperk van de late achttiende en
vroege negentiende eeuw eens in beeld kwam
in relatie tot de ontwikkeling van de natiestaat,
de civil society en de kwestieuze 'volkskerk'.
Sam en werking met academisch onderzoek
op het gebied van de Nederlandse religiegeschiedenis en aansluiting bij internationale
netwerken op het gebied van calvinisme liggen
hierbij voor de hand. Veelbelovend is dan ook
het nieuwe project over calvinisme, civil society en vergadercultuur, ontwikkeld door Joke
Roelevink, die als senior-onderzoeker
jarenlang leiding en inspiratie gaf aan het gebeuren
rond de classicale acta. Zulk nieuw onderzoek
zou - nog een keer - geheel in de geest zijn van
haar en mijn leermeester Arie van Deursen, die
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zijn magistrale werk over de gereformeerde
kerk nooit geschreven zou hebben zonder zijn
wetenschappelijke
ervaring bij het Bureau der
Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis." Laten we zeggen: adeldom verplicht, het
oude hertogdom waakt, het Koninkrijk der Nederlanden wacht.
Prof dt: F.A. van Lieburg (1967) is bijzonder
hoogleraar Geschiedenis van het Nederlands protestantisme aan de vrije Univetsiteit Amsterdam.
Email: fiedvanliebutgegmail.com
* Lezing gehouden 1 juni 2012 in de Eusebiuskerk bij de presentatie van de Classicale Acta
Gelderland 1592-1620, bewerkt door Christiaan
Ravensbergen.

cultural
context',
in: Leo Koffeman (ed.). Protestant
Church Polity in Changing Contexts (Giittingen 2013) in
druk.
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kerkgeschiedenis (Delft 1991) 248-251.

10
II
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in:
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dige en van de stoffelijke belangen, naar aanleiding van de

dien heeft Tukker in zijn boek over de classis Dordrecht
overtuigend aangetoond, dat de classis de spi! was van
het kerkelijk leven.'
Geciteerd naar het interview van Jan Tromp met prof. dr.

Nederlanden, deel V (Haarlem 1980) 350-387, 542-543.
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Papen en papistische papen
De classis Neder-Veluwe en het examineren van
katholieke geestelijken (1592-1620)
Voor de classis NederVeluwe bestonden er
papen en papistische
papen. Die laatsten
waren het ergste. Halsstarrig hielden zij vast
aan het oude geloof.
Tot schade van de
gereformeerde religie.
Hoe konden zij verwijderd worden en hoe
werden gewone pastoors predikant? Over
de classis Neder-Veluwe en het examineren
van katholieke geestelijken.

84

In 1591 veroverde prins Maurits de steden Oeventer, Zutphen en
Nijmegen op de Spaanse vijand. Hierdoor werd het mogelijk om
in grote delen van Gelderland de reformatie in te voeren en ook
op het platteland een gereformeerde kerkelijke organisatie op te
bouwen. Het staatse Hofvan Gelre ondernam onmiddellijk actie
en stuurde een brief aan de richters en schouten op de Veluwe
met de oproep om de geestelijke goederen te inventariseren, zodat er in iedere gemeente een predikant beroepen kon worden
(9 mei 1592). uu de geestelijke goederen werden namelijk de
traktementen van predikanten en school me esters betaald. Ruim
een maand later volgde een tweede brief van het Hof aan de
drost van Veluwe en de schouten op de Veluwe (12 juni 1592).
Zij moesten de katholieke pastoors, vicarissen en schoolmeesters uit hun dorpen naar Arnhem en Harderwijk sturen om zich
te laten examineren. Hiermee werd uitvoering gegeven aan een
plakkaat uit 1583 waarin 'pastoren en andere Geestlycke ten
platten Lande bevolen wort om op een bestemden dagh tot Arnhem off in de naest gelegen Stadt te komen om geexarnineert te
worden en rekenschap van haer gelooff te geven, om alsoo te
sien wie tot den Kercken-dienst bequaem syn'.'

Het Hot van Gelre
In de processen van reformatie en confessionalisering speelde
het Hof van Gelre een centrale rol. Dit Hof was van oorsprong
een Habsburgse staatsinstelling. Het Habsburgse rijk van Karel
V was een modern rijk en dat betekende dat er veel werd gemvesteerd in de professionalisering en centralisering van het bestuur. Een van de nieuwe bestuursinstellingen was het Gelderse
Hof. Oit Hof was gevestigd in Arnhem en behartigde namens
de Staten van Gelderland de dagelijkse gang van zaken. Het
bestond uit de stadhouder, een kanselier en negen raadsheren
en combineerde juridische en bestuurlijke functies.' Gelderland
had zich bij de Opstand aangesloten en dat betekende op religieus gebied dat de gereformeerde kerk de publieke kerk werd. In
1580 werd de jurisdictie van de katholieke geestelijkheid opgeheven en oefende het Hof de bisschoppelijke bevoegdheden uit.
Bij een aanstelling van een predikant, moest het Hof zijn goedkeuring aan deze benoeming geven> Oak de geestelijke goede-
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ren werden in 1580 aan de zeggenschap van de
geestelijkheid onttrokken en het beheer berustte sindsdien bij de overheid.' Het Hof heeft bij de
calvinistische reformatie en confessionalisering
van Gelderland een cruciale rol gespeeld.
Het examen in de classis Neder-Veluwe
Onder voorzitterschap van Johannes Fontanus,
predikant te Arnhem, kwam op 4 en 5 juni 1592
de classis Neder-Veluwe in Harderwijk bijeen.>
Op de agenda stond het examineren van katholieke voorgangers. Het examen ging onder
andere over de autoriteit van de Schrift, over
het onderscheid tussen wet en evangelie, de
vrije wil, erfzonde, het wezen van God, het onderscheid tussen schepping en voorzienigheid,
het priesterschap, de nederdaling ter helle, de
rechtvaardiging en ten slotte de sacramenten.
Bij het Avondmaal noteerde de classis dat daar
vee I woorden over gevallen waren. Sommige
aanwezigen vonden dat de inzettingswoorden
figuurlijk verstaan moeten worden. Anderen
verklaarden dat zij bij de transsubstantiatie willen blijven. Weer anderen voerden een pleidooi
voor de consubstantiatie. Het doel van dit examen was om te kijken of deze geestelijken predikant konden worden. Niet dat zij dat allemaal
ook wilden. Wilhelmus de Weese, pastoor van
Putten, en Henricus Wolteri, pastoor van Voorthuizen, waren heel duidelijk. Zij hielden het na
de eerste dag voor gezien en schreven in het
Latijn aan de classis Neder-Veluwe dat zij het
voor hun geweten niet konden verantwoorden
de nieuwe leer aan te nemen.s
Examens van katholieke geestelijken
Het oostelijke deel van de Republiek kende een
ander verloop van de processen van reformatie
en confessionalisering dan Holland, Zeeland,
Utrecht en Friesland. Dit hing samen met de
politieke en militaire situatie van de Republiek.
Ook in Holland en Utrecht werden katholieke
geestelijken geexamineerd. In Holland gebeurde
dat in een vroege fase. In de jaren 1572-1586
was de synode bewust bezig met de reformatie
van pastoors, maar daarna werden katholieke
geestelijken vooral als een bedreiging van de gereformeerde religie gezien.? De Hollandse classes hoefden geen bijzondere aandacht te geven
aan de toelating van pastoors tot het ambt van
predikant. In Utrecht werd in 1590 een exam en

TNK

jaargang

15 (2012)

gehouden van veertien plattelandspredikanten
of -pastoors. Dit gebeurde niet op een classicale
vergadering, maar door twee stadspredikanten
in de statenkarner." Tot 1620 kende Utrecht
geen classicale vergaderingen en toezicht op de
toelating van predikanten ontbrak.
Door de veroveringen van prins Maurits
kon er pas in de jaren negentig aan de oostelijke grens van de Republiek aandacht gegeven
worden aan de reformatie van het platteland.
Vanaf dit moment konden er classes gevormd
worden. In Gelderland viel het examineren van
katholieke geestelijken samen met de vorming
van classes. Dat geldt voor Gelderland, maar
ook voor Groningen, Drenthe en Overijssel.
Ook in die provincies stond het examineren van
katholieke voorgangers als agenda punt op de
eerste vergadering van classis en synode. In
1601 riep de drost van TWente de pastoors bijvoorbeeld op om zich bij de classis Deventer te
voegen. De eerste acta van de classis Deventer gaan over het examineren van katholieke
geestelijken.? Ook in Drenthe is het de drost die

Acta c/assis Neder- veluwe.folio J
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de pastoors, vicarissen en schoolmeester aanschrijft om zich op de eerste vergadering van
de 'classis' Drenthe te melden. Daar wordt aan
hen gevraagd of zij zich willen onderwerpen
aan het Woord van God, de kerkorde en aan
een examen.'> In deze en andere grensgewesten vie I de reformatie van de katholieke geestelijkheid dus samen met de vorming van kerkelijke vergaderingen.

Papen en papistische

papen

Voor het reformatie van het platteland volgde
de classis Neder-Veluwe de standaardprocedureo Uit de classicale acta blijkt dat de classis niet
goed wist wat zij moest doen met katholieke
geestelijken die geen predikant wilden worden.
De classis wilde dat de hoge overheid maatregelen zou nemen. II In 1592 vroeg de classis aan
de twee aanwezige ouderlingen uit Arnhem om
het Hof in te lichten over deze weigerachtige
pastoors. Het valt op dat er korte lijnen bestonden tussen de gereformeerde kerk en het Hof.
In Arnhem waren leden van de magistraat en
het Hof vaak ook ouderling.v De nauwe band
tussen kerk en overheid heeft er niet voor gezorgd dat De Weese, Wolteri en andere pastoors
werden afgezet. Het lijkt erop dat het HoC maar

ook de classis, dat eigenlijk niet wilden. De indruk wordt gewekt dat zij de katholieke geestelijken enige ruimte of bedenktijd wilden geven.
De classis Neder-Veluwe hanteerde 'in negotio
reforrnationis' twee categorieen pastoors. Er
waren papen, en er waren papistische papen.
Die laatsten brachten het meeste schade toe en
moesten volgens de class is worden verwijderd.
Ten aanzien van de hardnekkigste en schadelijkste pastoors moesten in ieder geval maatregelen genomen worden. In 1594 waren dit de
pastoors van Putten, Oene, Elspeet en Epe.13
Maar er waren ook andere pastoors: pastores
die zich meer in het schemergebied bevonden,
geestelijken in een tijd van overgang. Dezen
wisten nog niet zo goed of zij met de reformatie
mee wilden gaan of niet: of zij bijvoorbeeld de
Heidelberger Catechismus konden ondertekenen of niet. In de classis Neder-Veluwe waren
dit de pastoors van Beekbergen, Epe, Vaassen,
Wilp, Lunteren en Oosterwolde. Het liefste wilde de classis natuurlijk verlost zijn van aile katholieke geestelijken, maar dit was niet mogelijk en misschien ook niet gewenst. Paul Abels
en Jan van Booma hebben aangetoond dat het
proces van protestantisering het meest succesvol verliep als er op een plaats langdurig een

Gezicht op Arnhem. Gravure [lit de Latijnse editie van Beschlijvinghevan aile de NederJanden van LlIdDVicD Guicciardini, in 1616 uitgegcvcr:
in Arnhem door Johannesjanssonius
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voorganger stond die getypeerd kan worden
als een overgangsvorm tussen pastoor en predikant. 14 Wellicht had de classis Neder - Veluwe
oog voor de weg van geleidelijkheid.

De pastoor van Putten
Wilhelmus de Weese was met recht een papistische paap. Net als de pastoors van Apeldoorn,
Oene, scherpenzeel, Hoevelaken en Eispeet.
volgens de classis en de synode bracht De Weese grote schade toe aan de omliggende kerken
en zij vroegen het Hof meerdere malen hem
af te zetten. Zeer streng verbood het Hof Wilhelmus de Weese om dienst te doen, maar dit
weerhield De Weese niet om door te gaan met
preken en dopen. Hij presteerde het zelfs, aldus de classis, om op klaarlichte dag op een kar
naar de vesting Nijkerk te reizen en daar zes
kinderen te dopen. Dit vond de classis dermate
ernstig, dat zij een onderzoek instelde onder de
ouders van deze kinderen.
Wilhelmus de Weese kon bij dit alles in Putten blijven wonen en werken omdat hij daar de
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steun genoot van de kellenaar van Putten. Deze
kellenaar (econoom van een abdij) beheerde de
geestelijke goederen die eigendom waren van
het benedictijner klooster Abdinghof in Duitsland, bij Paderborn.
Hij was katholiek - de synode van Gelderland noemde hem een jezuiet"
- en met behulp van deze functionaris kon De
Weese in zijn levensonderhoud
blijven voorzien. Ondertussen had de gereformeerde kerk,
met goedkeuring van het Hof van Gelre, een
predikant in Putten aangesteld. Met de kellenaar maakte het Hof afspraken over de inkomsten uit de geestelijke goederen. De kellenaar
moest de predikant in vier termijnen 100 rijksdaalders, 6 mud rogge en 3 mud haver geven."
Hierdoor kon Petrus Kintsius in 1598 in Putten
aan het werk gaan. Ook deze predikant klaagde
over de kellenaar. De mensen gingen in Putten
wei naar de kerk, zei hi], maar door de kellenaar werden zij geen lid van de gereformeerde
kerk. In 1610 sprak de classis Neder-Veluwe
voor de laatste keer over Wilhelmus de Weese,
en noemde hem de oude pastoor."
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De kracht van een classicale organisatie lag
voor een groot deel in het feit dat de c1assis twee
keer per jaar bijeenkwam en een vaste agenda
hanteerde. zolang een punt niet was afgehandeld, bijvoorbeeld de hardnekkige aanwezigheid
van Wilhelmus de Weese in Putten, bleef dit punt
op de agenda staan. Het kon dan meer dan achttien jaar duren, maar op de lange duur bereikte
de c1assis het door haar gewenste resultaat.
Conclusie
In haar prachtige proefschrift over Jacobus Revius noemt Enny de Bruijn het een opmerkelijke actie van de c1assis Zutphen om in 1598 de
pastoors uit de Achterhoek uit te nodigen voor
de eerstvolgende c1assisvergadering om zich te
bezinnen op hun toekomst. 18 Deze actie is echter niet opmerkelijk, maar past in de standaardprocedure voor de reformatie van het platteland in de grensgewesten van de Republiek.
Oat blijkt uit de acta van de Gelderse classes en
uit Groningse, Drentse en Overijsselse bronnen.
Daarnaast kwam deze uitnodiging niet van kerkelijke zijde, van de classis Zutphen, maar van
het Hof van Gelre.'? Het initiatief en de actieve
bijdrage van de gereformeerde overheid aan
processen van reformatie en confessionalisering is typerend voor de situatie in het oosten
van de Republiek. In deze contreien kan vaak
gesproken worden over een Reformatie van bovenaf.20 Deze situatie verschilt van die in Holland, Zeeland en Friesland.
In de processen van reformatie en confessionalisering in Gelderland was een aantal factoren van belang. In de eerste plaats de steun van
de overheid, en dan met name het Hofvan Gelreo Ten tweede een veilige omgeving op militair
gebied. In 159 I was er in het kwartier Veluwe
zo'n situatie ontstaan. De Graafschap was pas
na 1601 veilig en in delen van het kwartier Nijmegen ontstond pas met de ingang van het
Twaalfjarig Bestand in 1609 een veilige situatie.
De derde factor was de beschikbaarheid van
financiele middelen om predikanten, schoolme esters en kosters aan te stellen. Aan deze
voorwaarde werd in de classis Neder-Veluwe
al in de jaren negentig voldaan. In de Tieleren Bommelerwaard kwamen deze gelden pas
na 1609 beschikbaar. De vierde factor was het
kunnen beschikken over gekwalificeerde arbeidskrachten. Het examineren van katholieke
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geestelijken maakte daar deel van uit. Op de
Veluwe vonden deze examens in 1592 plaats.
In het kwartier Zutphen lukte het pas in 1602
en 1603 om de eerste exam ens af te nemen. In
de Tieler- en Bommelerwaard waren in 1609
zo weinig gewone pastoors werkzaam, dat de
classis 'Iiel/Bornrnel nooit aan het examineren
van katholieke geestelijken is toegekomen.
Deze factoren zorgden ervoor dat de processen van reformatie en confessionalisering
in de grensgewesten van de RepubJiek een eigen verloop kenden. Met de pubJicatie van de
Gelderse classicale acta zijn allerlei gegevens
beschikbaar gekomen die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de beschrijving van
de processen van reformatie en confessionalisering in de zeven gewesten van de Republiek.
* Dit is een bewerking van de le zing die op I juni
2012 in de Eusebiuskerk te Arnhem gehouden is
bij de presentatie van: C. Ravensbergen (bew.),
CJassicaJe acta 1573-1620. IX ProvinciaJe synode
GeJderJand. CJassis Nijmegen 1598-1620, Classis
Tiel/Bommel 1606-1613,
Classis Tiel 1613-1620,
Classis Bommel 1614-1620,
Classis Zutphen
1593-1620, Classis Over- Veluwe (Arnhem) 16011620, Classis Neder- Veluwe (Harderwjjk) 15921620, (Rijks Geschiedkundige Publicatien, Klei-

ne serie 111,2 banden, Den Haag 2012).
Christiaan Ravensbergen (1968) is secretaris van
de veteniging vaar NederJandse Kerkgeschiedenis. E-mail: c.ravensbergen@kpnplanet.nl.

Noten:
).5. van Veen, 'Uit den tijd van overgang. V. De exam inatie der Nederveluwsche
geestelijken
in 1592', Neder-

2

landsch ArchieJvoor Kerkgeschiedenis, 9 (1912)
82-114,
a1daar 101-103;
W. van Loon, Het twede deel van 't Groot
GeJders Placaet-boeck (. . .) (Nijmegen 1703) kol. 22.
F. Keverling Buisman, 'Het bestuur van het gewest Gelre
van 1543-1795' in: Van Gelre tot Gelderland. 650 jaar besturen van Gelderland (z.p. 1989) 37-40; D.A.). Overdijk,
De gewoonte is de beste uitJeg van de wet. Een onderzoek
naar de invloed van bet HoJ van Gelre en Zutphen op de
rechtspleging in criminele zaken in het Kwartier van Nijmegen in de zeventiende en achttiende eetlW (Leiden 1999)
18-19. De door de Spanjaarden beheerste delen van Gelderland, inciusief Noord-Limburg (Opper-Gelre)
hadden

3

van 1580 tot 1713 hun eigen Hof van Gelre, dat gevestigd
was in Roermond.
A.}. Maris, De reformatie der geestelijke en kerkeJijke goedcren in Gelderland, in bet bijzonder in bet kwattier van
Nijmegen ('s-Gravenhage
1939) 37 en 49.
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W van Loon, Groot Gelders Placaet-boeck
deel (Nijmegen 1701) kol. 754-757.
Ravensbergen,
Classicale acta Gelderland,
26 tot en met 28 juni 1592 zijn ook de
geestelijken in Amhem geexamineerd. De

5

(.. .) Het eerste

11
12

augustus 1598) en de periode van voorbereiding'
in:
M.A.W Gerding e.a, 'In aile onwetenschap, bijsterije lind
wildicheyt.' De reformatie in orentiie in de zestiende en zeventiende eeuw (Delft 1998) 75-109.
Ravensbergen, Classicale acta Gelderland, 761.
Voor het contact tussen het stadsbestuur,
het Hof en de

reformatie
te Nykerk (1578-1628)"
Bijdragen en mededelingen vereniging Gelre XV (1912) 1- ISS, aldaar 34-35.

13

kerkenraad,
zie de bijdrage van Menno Potjer in dit tijdschrift.
Ravensbergen, Classicale acta Geldetiand, 764.

Ravensbergen,

14

P.H.A.M.

753-760.

Van

over-veluwse
acta van deze

classicale vergadering zijn niet bewaard gebleven. De
aan- en afwezigen worden genoemd bij G. Beernink, 'De

6

landse vertaling

Classicale acta Gelderland, 757. De Nederluidt: Wij pastoren op de Veluwe, die dit

katholiek

hebben ondertekend,
zijn op de vierde juli 1592 gehoorzaam aanwezig geweest in Harderwijk en nadat wij op
de eerste dag het voorstel hebben aangehoord, zullen wij

8

9

Provinciale synode Overijssel. Ciassis Deventer 1601-1620,
Classis Kampen 1596- 1 60 I en 1618-1620,
Classis Steenwijk/Vollenhove 1601 - I620 (Rijks Geschiedkundige
Publicatien, Kleine serie 90. Den Haag, 2000) 3-9.
10

J. Reitsma en S.D. van Veen, Acta der provinciale en particuliere synoden, gehouden in de noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572- 1 620, Achtste deel: Drente
(Groningen,
1899) 2-7; J.G.J. van Booma, 'Bronnen voor
vier maanden reformatiegeschiedenis
van Drenthe (rnei-
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rooms-

H. ten Boom

veel gegevens te bevatten over Gelderse predikanten die
voorheen pastoor zijn geweest (mondelinge mededeling

In haast, in het jaar 1592,

liek en Utrechts-gereformeerd'
in: H. ten Boom e.a (red.).
Utrechters entre-deux. Stad en Sticht in de eeuw van de Refoimatie 1520- 1 620 (Delft 1992) 193-230, aldaar 206.
J. van Gelderen en C. Ravensbergen,
met medewerking
van J. van den Berg (bew.), Classicale acta 1573-1620. VI

"Tussen
in:

van traktementen en de brieven van institutie (P.H.A.M.
Abels, 'Naamlijst van Utrechtse (probleem)predikanten'
Tijdschri[t voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 5 (2002)
89-97). Ook de katholieke archieven in Utrecht schijnen

toestand begeven in de ogen van

E. Geudeke, De c1assis Edam. Opbouw van een nieuwe
kerk in een verdeeJde samenleving (Gouda 2010) 371-374.
P.H.A.M. Abels en J.G.J. van Booma, 'Tussen rooms-katho-

van Booma,

de ReJormatie 1520- I620 (Delft 1992) 193-230, aldaar
225. Een aangepaste versie van de typologie die in dit
artikel gehanteerd
wordt zou voor Gelderland gebruikt
kunnen worden. Het verdient dan aanbeveling
om in
overheidsarchieven
onderzoek te doen naar de betaling

toehoorders tot op de dag van vandaag, gedurende vele
jaren, geleerd hebben en waarover zij zullen worden geraadpleegd met betrekking
tot hoe zij moet zijn. En als
wij anders zouden handelen (wat God verhoede) , zou het
ons geweten schaden, het geweten dat een goed iemand
nooit uit iemand anders mag verdrijven. En wij zouden
onze schapen en vele anderen.
5 juli, oude stijl.

en J.G.).

en Utrechts-gereformeerd'

e.a., Utrechters entre-deux. Stad en Sticht in de eeuw van

eerlijk en naar eer en geweten antwoorden dat wij bij
Gods genade zullen volharden in die leer, die wij onze

ons in een schandalige

Abels

15

van de heer H. van Heiningen uit Tiel).
Paderborn was al vanaf 1580 een bolwerk van de jezuieten; vandaar waarschijnlijk

16
17

de typering

van de kellenaar

door de synode.
K.A. Gort, 'Petrus Kinsius eerste predikant
in Putten
(1598- I 618)' Puttens Niellwsblad (23 april 1998).
Ravensbergen,
Classicale acta Gelderland, 753-85 I en
1022 (1592 1-1610
II); J. Reitsma en S.D. van veen, Acta
der provinciale en particuliere synoden, gehouden in de
noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572- I 620,

18

Vierde deel: Gelderland (Groningen 1895) 32, 37, 49, 80,
137 en 169.
Enny de Bruijn, Eerst de waarheid, dan de vrede. Jacob
Revius 1586-1658 (Zoetermeer 2012)
Classicale acta Getderland, 478-480.

19

20

125; Ravensbergen,

J.5. van Veen, 'De Graafschap in den tijd van overgang:
Bijdragen en mededelingen vetcniging Gelre XXVIII (1925)
83-1 I I en XXIX (1926) I-53, aldaar 36-37.
Wiebe Bergsma, 'Zij preekten voor doven.' De Refoimatie
in Drenthe (Assen 2002) 8-20, 62-66.
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Doe normaal I

(compescat petulantiam)

Veertig jaren contact tussen stadsbestuur en kerkenraad

in Arnhern, 1579-1619

Felle religieuze conflicten zijn niet uitzonderlijk. In de vroegmodeme
tijd hielpen zij om duidelijkheid te krijgen over
de relatie tussen kerk en
overheid. Hoe moesten
stadsbestuur en kerkenraad zich in Amhem tot
elkaar verhouden?
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Wat vonden het stadsbestuur en de predikanten normaal in de
begintijd van de reformatie in Arnhem, dus vanaf 1579? Daarover zijn een paar flinke woordenwisselingen geweest tussen
beide groepen. Om in de sfeer van die veertig jaren 1579-1619
te komen zijn de woorden compescat petulantiam toegevoegd
aan dat begrip 'doe normaa!.' Het betekent 'bedwing de oproerigheid'. De predikanten wilden ook in de notulen van de
kerkenraad nog weI eens af en toe het Latijn gebruiken, daar is
deze hartenkreet te vinden, hoewel ook het stadsbestuur af en
toe sprak over de petulantia, van de jeugd weI te verstaan. Die
notulen van de Arnhemse kerkenraad beginnen overigens pas
in 1604 en zijn over het aigemeen zeer kort, soms maar een
paar regeIs, voor ons betreurenswaardig maar voor de notulanten destijds waarschijnlijk weI plezierig. Voor onze kennis van
de eerste vijfentwintig jaar reformatie in Arnhem zijn we dan
ook aangewezen op, vooraI, de raadssignaten, aIleen ontbreken daarvan de jaren 1580-1583. In andersoortige bronnen is
weI iets te vinden over die jaren, maar niet veel.'
In Arnhem zijn de calvinisten aan de macht gekomen in
1579. Omdat het in die tijd de overheid was die over veel kerkelijke zaken besliste, is dat een belangrijk omslagpunt. Zelfs
over het preekrooster werd door de magistraat beslist. Toen
Johannes Fontanus klaar was met de uitleg van het Matteusevangelie, besliste het stadsbestuur (14 januari 1588) dat hij nu
verder moest met de profeet lesaja. In dit Iicht bezien is het niet
zo vreemd dat de burgemeesters in 1613 verboden om nog te
preken over teksten die met de predestinatie verband hielden.
Er was veel contact tussen de magistraat en de kerkenraad.
Er was er altijd een, en soms waren er twee Ieden van de magistraat ook lid van de kerkenraad. Hierin zaten ook nog een
of twee Ieden van het Hof van Gelre (het dagelijks bestuur van
de Staten van Gelre). Vanaf 1586 diende de kerkenraad bijna
jaarlijks een soort van verlanglijstje in bij de magistraat, de zogenaamde memorialen. Ais voorbeeld nemen we het tweede
lijstje, uit 1589, dat zes punten bevatte.
1. Nog resterende relikwieen verwijderen
2. Nog aanwezige papen vermanen naar de protestantse
kerkdienst te gaan
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3.

Oat ook te do en bij mensen die het burgerreeht hebben (gekregen)
4. Een reglement voor de weduwehuizen maken
5. De plakkaten van het Hof over dopen en huwelijkssluitingen in de kerk uit te voeren
6. Geld voor een studiebeurs geven aan een
theologiestudent
In totaal hebben er meer dan vijfentwintig
onderwerpen in deze jaren op de 'memorialen' van de kerkenraad gestaan.' Een duidelijke
koploper daarbij was het optreden tegen de katholieke nonnen die in de stad waren aehtergebleven.' Een goede tweede was de aehterstallige beloning (inclusief huisvesting en turfvoorziening) van de predikanten, tot 1596, toen pas
was dat goed geregeld. Verwant aan dat financiele probleem waren allerlei perikelen rond de
aanstellingen van hulppredikanten, ziekenverzorgers en het beroepen van een derde predikant. Ten derde vroeg de kerkenraad herhaaldelijk goed toe te zien op het godsdienstig karakter van het onderwijs op de seholen, al vanaf
1587. En uiteraard was er ook veel aandaeht
voor een gereformeerde levensstijl, met protesten tegen loterijen, dansseholen, eoneubinaat
en wat dies meer zij.'
In 1603, om nog een willekeurig voorbeeld
van een memoriaal te noemen, ging het de kerkenraad er vooral om dat het stadsbestuur aeties zou ondernemen tegen zwervers en tegen
het kopen en verkopen van goederen tijdens de
predikatie, met name van vlees en drank. De
magistraat besloot toen om de open winkels
van de vleeshouwers en de herbergen tijdens
die uren te sluiten.
Over sommige zaken waren stadsbestuur
en kerkenraad het wel eens, bijvoorbeeld over
het verbieden van open bare katholieke misvieringen en later ook van verborgen misvieringen. Of over de noodzaak van vasten- en bededagen in tijden van nood. Of het handhaven
van goede zeden en openbare orde, waarbij het
meest opvallend was het optreden tegen dansseholen en tegen vaak met naam en toenaam
genoemde burgers die in eoneubinaat leefden.
Oat was dus normaal.
Het stadsbestuur van zijn kant vroeg ook
wel eens aan de predikanten om medewerking,
bijvoorbeeld in het vermanen van de straatjeugd vanaf de kansel. Of het vroeg de pre-
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dikanten naar hun uitleg van Gods Woord bij
bepaalde kwesties. Dit was onder andere het
geval met de vraag of de overheid geroepen
is om de mensen te dwingen om kerkdiensten
bij te wonen, om Gods toorn te vermijden. Het
Hof van Gelre had dat in maart 1588 bevolen,
maar het stadsbestuur aarzelde. De richter wilde zelfs helemaal niet meewerken. Toen dominee Johannes a Nijken in een gloedvol betoog
aantoonde (27 september 1588) dat het Oude
en Nieuwe Testament dit allebei van de overheid eisen en dat die daarin teveel in gebreke
bleef, is kerkbezoek voor iedereen alsnog verplicht gesteld, maar op verzuim werden geen
boetes gesteld. Het gebod bleek eehter niet te
handhavenS
Berispingen
Het is vijfkeer voorgevallen dat men elkaar hevige verwijten maakte. Deze zaken betroffen de
vraag naar het gebruik van het orgel, het bekritiseren van de overheid, het toestaan van een
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Portret van Johannes Fontanus ( 1545-1615),
predikant te Arnhem. Gravure
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nieuw om maatregelen tegen de woeker, en
verder ook nog tegen katholieke nonnen, dansen, hoererij, toverij en ganzentrekken. De magistraat reageerde hier twaalf dagen later positief op, maar de predikanten vonden daarna dat
het stadsbestuur erg laks was in het handhaven
van deze verbodsbepalingen.
Openlijke kritiek
in deze zin vanaf de kansel leidde ertoe dat de
magistraat de predikanten een berisping deed
toekomen (14 november 1592).
Drie jaar later was het opnieuw raak, 10
april 1595. De kerkenraad had gevraagd om het
plakkaat tegen herbergbezoek op zondagen te
vernieuwen en had bij die gelegenheid kritische
woorden gesproken over het optreden van de
lage en hoge overheid. De burgemeesters berispten hen daarom, met als teneur dat, als men
dergelijke kritiek had, die niet publiekelijk in
een preek moest worden uitgesproken, maar in
de beslotenheid van de raadzaal moest worden
geuit.
Als men op de lengte van de raadssignaten
afgaat, waren de burgemeesters in september

lommerd (bank van lening) en het raadplegen
van de kerkleden over het beroepen van een
derde predikant.
Het eerste geval. Toen de kerkmeesters het
stadsorgel hadden laten repareren, protesteerde dominee Johannes a Nijken namens het consistorie zeer heftig tegen het 'onaangenaam en
infaam' besluit om het orgel te herstellen en te
gebruiken (29 juli 1589). Hij werd om die heftige
kritiek vermaand, maar de magistraat besloot
toen wei dat er tijdens de kerkdienst niet gespeeld mocht worden, wei ervoor en erna.s Die
vermaning weerhield D. A Nijken er niet van om
een jaar later de magistraat opnieuw heftig hun
laksheid te verwijten, nu bij het verhinderen
van paapse afgoderij.
Dan de woeker. Op 24 januari 1592 vroeg de
kerkenraad bij monde van de raadsheer Geerlich van der Capellen, de rekenmeester Goossen van Varik en dominee Johannes Fontanus
om de lommerdhouder te dwingen zijn rente te
verlagen, want die had een onchristelijk hoog
niveau. Op 7 maart 1592 vroeg kerkenraad op-
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Schets van Amhem door Arend van Buchell
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Het HoJvan Gelderland oJPrinsenhoJ aan de Markt. In 1742 getekend door Jan de Beijer.

van datzelfde jaar nog veel bozer. Drie afgevaardigden van de kerkenraad, onder wie de
sehepen Joost van Rheydt, hadden toen een
rekwest van een aantal gemeenteleden ingediend waarin aan het stadsbestuur gevraagd
werd een derde predikant te benoemen. Regerend burgemeester Reinier Tulleken vermoedde
dat de beide predikanten Johannes Fontanus en
Hermannus Phrygio hier aehter zaten, ontbood
hen ten stadhuize en veegde hen de mantel uit
over deze 'onbetamelijke' aetie, die aile perken
te buiten ging. Zij boden hierop hun verontsehuldigingen aan.'
Een beknopte theoretiseh-theologisehe verdediging van de prioriteit van de wereldlijke regering werd gegeven op 21 januari 1596, als reaetie op een nieuw rekwest van de kerkenraad,
ingediend door onder andere de raadsheer van
het Hof Geerlieh van der Capellen en sehepen
Joost van Rheydt. De burgemeesters stellen dan
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dat de autoriteit van de overheid de ziel en het
leven is van aile samenlevingen en ze verwijzen
naar het vijfde en aehtste gebod (eer uw vader
en uw moeder en gij zult niet kwaadspreken).
Dus heeft de kerkenraad het reeht niet om de
deere ten en handelingen van het stadsbestuur
te onderzoeken, noeh om kritiek te oefenen op
het aanstellen van minder orthodoxe stadsdienaren. Ook moet zij zich niet bemoeien met het
straffen van boosdoeners, daarin 'volgende het
exempel onzes Heren Christi'." Verder werden
in deze zitting eonventikels verboden (denk
aan de wederdopers), eiste het stadsbestuur het
reeht op aile kerkelijke zaken te mogen controleren, vroeg ze om minder fel tegen de koning
van Spanje te ageren nu er vredesbesprekingen
zijn en waarsehuwde het ten slotte ervoor het
kerkelijk tuehtreeht niet te overdrijven, want
dat leidt maar tot ruzies, zoals gebleken is bij de
bevestiging van de nieuwe ambtsdragers op 1
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januari 1596. Aansluitend zal het stadsbestuur
een religiestatuut maken. Oat statuut is er ook
gekomen. Daarin zijn vooral zaken vastgelegd
die de openbare orde betreffen, zoals huwelijkswetgeving en diefstal, maar ook dat wandelen tijdens de middagpredikatie verboden is,
zelfs buiten de stadspoorten, boete vier gulden.
Dit alles om de toorn van God af te wenden."
Na deze roerige jaren heeft men het ruim
vijftien jaar lang redelijk goed met elkaar kunnen vinden, hoewel de predikanten het stadsbestuur nog eens hebben vermaand vaker naar
de kerkdiensten te komen (1599). Beroering
ontstond pas weer na 1613, toen de magistraat
yond dat twee van de drie Arnhemse predikanten te kritisch en te fel tegen de contraremonstranten te keer gingen. Deze zaak is echter in
de classicale acta veel uitvoeriger besproken
dan in de raadssignaten en de notulen van de
kerkenraad.'? Daarom is het heel plezierig dat
deze soms zeer moeilijk leesbare acta nu in
gedrukte vorm als bronnenuitgave verschenen
zijn. Er valt onder andere in te lezen dat niet alleen de kerkenraad, maar ook de class is OverVeluwe (Arnhem) soms een overheid vermaande, bijvoorbeeld die van wageningen in 159911

Menno Potjer (1942) was docent geschiedenis
aan onder andere eeri school voor journalistiek
en een lerarenopleiding. Hij publiceert regeltnatig
artikelen over de geschiedenis van Arnhem en de
Neder-Betuwe. E-mail: mennopotjer@upcmail.nl.

Noten:

2

Conclusie
Na 1588, toen de militaire en politieke situatie
in Gelderland meer zekerheid bood dan daarvoor, heeft de Arnhemse kerkenraad een paar
keer afgetast, tot 1596, hoever zij kon gaan in
het beinvloeden van het stadsbestuur. Er waren
vijf vrij felle botsingen in deze acht jaar, waarvan vier gekenmerkt werden door de radicaliteit van de predikanten. Daartegenover staat de
matigende invloed van de magistraat, die alleen de vijfde keer flink uit haar sloffen schoot.
Na 1596 is er een zekere modus vivendi ontstaan. Men had vastgesteld wat normaal was.
Het ging de magistraat erom dat de kerkelijke
kritiek haar gezag niet mocht ondermijnen. Dit
was overigens een landelijk verschijnsel, getuige een plakkaat uit augustus 1587, dat nog ten
tijde van Leicester was uitgevaardigd. Door het
prestige van haar predikanten had de kerk zeker invloed, maar omdat het stadsbestuur meer
machtsmiddelen bezat, ook financiele, had dit
bestuur het laatste woord, zonder dat dit echter geleid heeft tot een volledige dienstbaarheid
van de kerk aan de overheid.
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• Lezing gehouden I juni 2012 in de Eusebiuskerk bij de
presentatie van de Ciassicaie Acta Geideriand J 592- J 620,
bewerkt door Christiaan Ravensbergen. Tien jaar geleden zou, zoals Joke Roelevink toen opmerkte, de titel van
deze voordracht zijn geweest: Effe dirnme!
Deze raadssignaten zijn te vinden in het Gelders Archief,
Oud Archief Arnhem, inv.nrs 3-13. Relevante literatuur is
vooral het precies honderd jaar oude artikel van J.S. van
Veen, 'Arnhem in de tijd van de overgang
(1578-1590)',
Bijdragen en mededelingen Geire deel xv
(1912) 247-360. Daarin wordt ook de nog oudere literatuur vermeld. Kritische kanttekeningen bij die oudere
literatuur zijn te vinden bij A.E.M. Janssen en J.A.M.M
Janssen, 'Enkele notities uit de correspondentie van Johannes Fontanus 1545-1615' Bijdragen en mededeJingen
verenigingGeire LXXI (1980) 81-99, aldaar 83.e.v.
Het eerste lijstje is van 12 juni 1586 en bevatte slechts
drie punten: invoering huwelijksreglement, verbod hoererij en optreden tegen de nog aanwezige nonnen. Niet in
de tekst genoemde onderwerpen uit andere jaren betreffen diaconale zaken, plaatsing van wezen in het weeshuis, loterijen, orde tijdens de kerkdienst (Ioslopende
honden, toewijzing van stoelen). schoonhouden van het
kerkhof, het zingen van liederlijke liederen, immigratie
van manufacturiers (ter ontlasting van de diaconie), uitschrijven van vasten- en bededagen, het bijeenroepen
van een synode (1592, 1607), taken van kosters, benoeming voorzangers en verlaging van schoolgeld voor
'schamele' ouders.
Zie voor een paar van deze maatregelen twee artikelen
van H. Chr. van Bemmel: 'Beeldenstorm in Arnhem',
Amhem de Genoeglijkste 25 (2005) 91-99; 'Nog een Beeldenstorm in Arnhem', Amhems Historisch TIjdschrijt 32
(2012) 60-62.
Zie voor de zorgen omtrent de goede zeden in de periode
vanaf 1604: R.E.M. Verhallen, 'Beschavingsoffensief te
Arnhem, 1604-1671'
Bijdragen en mededeiingen vereniging Geire LXXXI (1990) 74-99.
In januari 1603 dacht de magistraat er al anders over,
toen de kerkenraad klaagdedat het kerkbezoek achteruit
liep, vooral bij de doordeweekse diensten. Het stadsbestuur wilde toen niet de mensen dwingen ter kerke te
gaan, vond dit zelfs een puur kerkelijke kwestie, maar
deed nog weI de suggestie aan de kerkenraad om vaker
de kleinere (Broeren)kerk te gebruiken en zelf de gelovigen te vermanen tot een trouwere kerkgang. Zij was er
wei op tegen om om die reden het aantal diensten te verminderen. Oat zou het prestige van de stad net zo sterk
schaden als - vier jaar later - de vele drukfouten in de
catechismus die te Arnhem door Jacob jans was gedrukt
(raadssignaten, 17 november 1607).
Uitvoerig hierover het proefschrift van Jan Roelof Luth,
'Daet wert am 't seerste lIitgekrelen ... ' Bijdragen tot een
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geschiedenis van de gemeentezang in het Nederlandse Gerefotmeerde Protestantisme ± 1550-± 1882 (Kampen 1986).
Zie voorts Menno Potjer, 'Zingt een nieuw lied! Arnhemse voorzangers en schoolmeesters,
1578-1795', Arnhem
de Genoeglijkste 25 (2005) 100-1

8

14.

Opvallend is dat raadslid-ouderling
Joost van Rheydt dit
kennelijk niet heeft zien aankomen.
Zie Johannes 8:11 en Lucas 12:14. Lucas verhaalt dat
een man aan jezus om hulp vraagt bij een ruzie met zijn
broer over een erfenis, waarop jezus antwoordt: 'Wie
heeft mij als rechter of bemiddelaar
over jullie aangesteld?'

In Johannes wordt het oordeel van jezus gevraagd

over een overspelige vrouw, maar de aanklagers druipen
af na de uitspraak: Wie van jullie zonder zonde is, laat
die als eerste een steen naa haar werpen. Dan vraagt
jezus de vrouw 'Heeft niemand u veroordeeld " en zegt
tegen haar: 'Ik veroordeel u ook niet. Als jezus dus geen
rechter wil zijn, moeten de predikanten dat ook niet wil9

len zijn.
Gelders Archief, Oud Archief Arnhem, Gilden en Officiantenboek, inv.nr. 589, fol. 45-55. Een greep uit de kleine
twintig artikelen maakt dat duidelijk: Het alleenrecht van
de calvinistische

religie.

Dopen en huwen mag aileen in

deze kerk. Schoolhouden
mag aileen na consent. Over
tovenaars en ander bijgeloof. Over misbruiken van Gods
naam. Over meineed. Over sabbatsheiliging.
Over ge-

10

II

hoorzaamheid aan ouders en overheid. Over doodslaan
en vechten. Over injurie, echtbreuk, hoererij en koppelaars. Over dansen. En over diefstal, vagebonden en lediggangers.
Ook zeer uitvoerig over deze kwestie is A.C.j. van der
Kemp, KerkeJijk leven te Arnilem, 1578-/8/5.
Bijdrage tot
de geschiedenis der Ned. Herv. Gemeente van Amhem (Arnhem 1896).
C. Ravensbergen

(bew.), Classicaleacta /573-/620.

/XPro-

vinciale synode Gelderland. Classis Nijmegen /598-1620,
Classis Tiel/Bommel 1606-/6/3, Classis Tiel /6/3-1620,
Ciassis BommeJ /6/4- / 620, Classis Zutphen /593- / 620,
Classis Over-Veluwe (Amtiem) /60/-/620,
Classis NederVe1uwe (Harderwijk) 1592-1620 (Rijks Geschiedkundige
Publicatien,
2 banden, Kleine serie I I I, 's-Gravenhage
2012) 638.
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Persoonlijk profiel
Naam, voomaam/voorletter(s)
Harinck, George
Geboortejaar en -plaats
Rotterdam, 1958
Studierichting en -plaats
Geschiedenis, Leiden
Wat is/zijn uw huidige functie(s)?
Hoogleraar geschiedenis en collectievorming
van het neocalvinisme, Vrije Universiteit Amsterdam. Bijzonder hoogleraar geschiedenis
van de Gereformeerde Kerken in hun context,
Theologische Universiteit Kampen. Directeur
van het Historisch Documentatiecentrum voor
het Nederlands Protestantisme (l800-hedenJ.
Vrije Universiteit Amsterdam. Directeur Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken, Kampen.
Hoe luidt de titel van uw voomaamste publicatie tot op heden?
Het gerefotmeerde geheugen (met Herman Paul
en Bart Wallet)
Hebt u een favoriete bijbeltekst.
welke?
Nee

Zo ja,

Wie is uw favoriete figuur uit de geschiedenis van het christendom?
Dat wisselt, de laatste tijd Herman Bavinck.
Stel: u krijgt een jaar volledige vrijheid om
u aan studie en onderzoek te wijden. Wat
gaat u doen?
Onderzoek doen en schrijven over de kerk tussen de Eerste Wereldoorlog en de jaren zestig.
Deze periode na de verkerkelijking van het
christendom en voor de ontkerkelijking heeft
weinig aandacht van historici gekregen. Omdat
de kerk weg is uit onze cultuur ziet menig historici de kerk in het verleden ook niet staan en
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vanuit de negentiende eeuw bezien lijkt de rol
van de kerk in de twintigste eeuw passief
Wat is uw favoriete boek op uw vakgebied?
Modris Ekstein, Rites of Spring - vanwege de
culturele inbedding van de politiek-militaire
verwikkelingen rond de Eerste wereldoorlog.
Welke recente publicatie op uw vakgebied
heeft veel indruk op u gemaakt?
Bart van der Boom, "Wi} wisten niets van hun
lot' - secure en grondige analyse van de heersende mening dat de omstanders mede schuldig zijn aan de wegvoering van de joden tijdens
de Tweede Wereldoorlog.
Welk boek op uw vakgebied zou beslist
ooit geschreven moeten worden, zij het
niet noodzakelijk door u zelf?
Een Europese geschiedenis van de twintigste
eeuw waarin de rol van het christendom verdisconteerd wordt.
Is er een ontwikkeling op uw vakgebied
die u betreurt; zo ja, welke?
De geringe aandacht voor de geschiedenis van
het kerkelijk instituut.
Is er een ontwikkeling op uw vakgebied
die u toejuicht; zo ja, welke?
De groei in omvang en kwaliteit van het biografische genre
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Boekennieuws

Recensies
Enny de Bruijn, Eerst de
waarheid, dan de vrede.
Jacob Revius 1586-1658.

Zoetermeer
[Uitgeverij
Boekencentrum] 2012 661 p. - ISBN 978-90-23926207 - € 34, 90.

De eerste schreden op het
pad van het kerkhistorisch onderzoek zette ik
in de jaren zeventig in Deventer. In het middeleeuwse Buiskensklooster, waar het gerneente-archief was en is gehuisvest, trachtte ik te
achterhalen hoe vanuit Deventer gestalte werd
gegeven aan het reformatieproces in TWente.
Als aanmoediging ontving ik van mijn ouders
een biografie van de belangrijkste kerkbouwer
en theoloog in Overijssel, Jacob Revius, geschreven door E.J.W. Posthumus Meyes. HoeweI deze dissertatie uit 1895 toen al gedateerd
was, raakte ik door Ie zing ervan gelntrigeerd
door deze markante Deventernaar, die niet alleen als predikant, maar ook als historicus en
dichter bekendheid verwierf. Al snel werd mij
duidelijk dat de zeer late reformatie van Twente - waarvoor de weg daadwerkelijk pas met
de eenzijdige Staatse opzegging van het Interim van Roosendaal in 1632 vrijkwam -voor
een belangrijk deel op het conto van Revius
was te schrijven. Dat bleek onder meer uit de
vooraanstaande rol die hij speelde in de classis Deventer, die het voortouw nam bij deze re-
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formatiepogingen, en zijn betrokkenheid bij de
oprichting van de Illustere School, belangrijke
kweekvijver van predikanten voor TWente.
Maar Revius' invloed strekte zich veel verder uit dan tot Deventer en omstreken en er is
vee I over hem geschreven. Ook zijn werk in
Leiden als regent van het Statencollege, zijn
geschiedschrijving,
zijn betrokkenheid bij de
Statenvertaling, de polemieken met Descartes
en anderen en zijn dichterschap zijn ondertussen (deel)onderwerp geweest van afzonderlijke
studies van historici en neerlandici. Daarom
was het na meer dan een eeuw de hoogste tijd
voor een nieuwe, meer eigentijdste biografie
van deze veelzijdige Deventenaar. Het is Enny
de Bruijn, die deze taak op zich heeft genomen.
Eenvoudig was die taak zeer zeker niet,
want Revius was geen man van het volk. Hij
stamde uit een vooraanstaande familie en
was, ondanks zijn predikantschap, in de eerste plaats een geleerde die schreef in het Latijn
voor een kleine kring van even geleerde vakgenoten. Bovendien schreef hij over een breed
scala aan theologische en filosofische onderwerpen, waardoor zijn biografe zich niet aileen
het zeventiende-eeuwse
Latijn eigen moest
maken, maar ook kennis en inzicht moest verwerven over de meest uiteenlopende onderwerpen. Buitendien moest zij het doen zonder
noemenswaardige egodocumenten, wat het
voor een biograaf a priori zeer moeilijk maakt
de hoofdpersoon daadwerkelijk bij de kladden
te grijpen. Daar stond tegenover dat Revius weI
een schat aan gedichten heeft nagelaten, die in
het Nederlands geschreven zijn en - met aile
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voorzichtigheid die daarbij is vereist - wellicht
toch enig inzicht kunnen bieden in zijn diepere
zielenroerselen.
Na lezing van de 552 pagina's tekst kan
ik niet anders concluderen dan dat Enny de
Bruijn meer dan geslaagd is in haar missie en
een uitstekende biografie heeft geschreven.
Door haar vlotte pen, ongetwijfeld een vrucht
van haar vele journalistieke werk voor het Reformatorlsch Dagblad, weet zij ook de meest
ingewikkelde theologische en filosofische therna's als hapklare brokken aan de lezers voor
te schotelen. Sommige van haar formuleringen
zijn ware pareltjes, zoals: "Alles wat nog aan
Revius herinnert draagt het vernis van de tijd
en is bijgekleurd door de toeschouwers", Het
consequente gebruik van de tegenwoordige
tijd is bij dit alles een goede en zeer behulpzame stijlkeuze, waarbij het even consequente
verkeerde gebruik van het woord 'zodoende:
haar vergeven zij. De Bruijns vertrekpunt en
verhaallijn zijn helder, waardoor de lezer weet
wat hij kan verwachten, mede ook omdat zij
in de introductie ruimschoots de gelegenheid
neemt haar worstelingen met de stof uiteen te
zetten. Haar zoektocht wordt uiteindelijk toegespitst op de vraag op welke manier Revius in
het leven stond, hoe hij God, mens en kosmos
beschouwde en welke opvattingen - daaruit
voortvloeiend - hij over wetenschap, cultuur,
religie en politiek had. In de kern kiest zij dus
voor een vorm van ideeengeschiedenis.
Bij de beantwoording van haar vraag worstelt De Bruyn door het gehele boek met drie
gezichten van Revius die steeds opnieuw uit de
bronnen naar voren komen: dat van de zoetgevooisde en gevoelige dichter, dat van de nuchtere en objectieve wetenschapper en dat van
de fanatieke en intolerante polemist. In haar
diepgravende analyse van deze verschillende
en soms tegenstrijdige gezichten stelt zij overtuigend vast dat haar hoofdpersoon zich steeds
bewust is van de specifieke wetten en regels die
gelden voor de onderscheiden genres en rollen
en deze ook nauwgezet voigt. Voor hem zijn
dit belangrijke ordeningsprincipes die structuur
geeft aan zijn denken en doen. Boven alles zou
evenwel de ordenende kracht van het calvinisme hem hebben aangesproken en vanuit dat
geloof heeft Revius zijn he Ie leven in dienst gesteld van de strijd voor en de verdediging van de

98

gereformeerde leer. Op geen enkel moment in
de biografie komt Revius daarbij naar voren als
een zoeker: hij is - of presenteert zich - al van
jongst af aan als de weter. En Enny de Bruijn
gelooft dit en onderstreept dit keer op keer,
overtuigd als zij is van Revius' onvoorwaardelijke toewijding aan het (gereformeerde) geloof.
Vandaar waarschijnlijk ook haar keuze voor de
wat fundamentalistisch (in de positieve zin van
het woord) aandoende titel van het boek. In de
slotbeschouwing geeft ze kernachtig weer welk
beeld van Revius in haar studie naar voren is
gekomen: "iemand in wiens aard het ligt gefascineerd te zijn door nieuwe inzichten en ontdekkingen, open voor logische argumenten en
daarin meegaat zover hij kon, maar die tegelijkertijd wil blijven vasthouden aan het idee van
een geopenbaarde waarheid en de traditioneelorthodoxe interpretatie daarvan". Fraai laat zij
zien dat Revius als persoon gaandeweg pessimistischer werd en moeite had vernieuwing en
beginselvastheid met elkaar te verbinden.
Toch kwam er al lezend in de vele interessante beschouwingen gaandeweg een lichte
twijfel bij mij boven, omdat ik soms een gebrek
aan kritische en analytische distantie van de
auteur tot de hoofdpersoon constateerde. Bronkritiek dwingt de historicus niets voetstoots aan
te nemen en kritische vragen te stellen aan de
stof. Hoezeer Revius bijvoorbeeld met terugwerkende kracht ook heeft willen beweren dat
hij van meet af aan de contraremonstrantse
opvattingen was toegedaan, andere bronnen
laten zien dat hij in zijn studietijd wei degelijk nog heeft geworsteld met zijn partijkeuze.
Ook gedurende zijn ambtstijd in Deventer blijkt
hij lange tijd geen probleem te hebben met de
opvattingen van zijn arminiaanse collega Matthisius. En als De Bruijn hem in spaarzame gevallen betrapt op een misstap die strijdig is met
de leer of de kerkorde, zoals in zijn conflict met
de Deventer rector over de aanpak van zijn onhandel bare zoontje Richard, wordt dit weI heel
gemakkelijk door haar vergoelijkt.
voor een deel is deze goedgelovigheid en
eenzijdigheid waarschijnlijk te verklaren uit
tatgetloving - dat elke biograaf parten speelt
- en overfixatie op (geschriften van) de hoofdpersoon. Zo wordt uitgebreid ingegaan op de
inhoud van Revius' eerste polemische geschrift
(pamflet) tegen Dirck Hermansz Herbers, maar

TNK

jaargang 15 (2012)

laat De Bruijn de reactie van deze Goudse predikant verder onbesproken. Ook vraagt zij zich
niet af waarom Revius uitgerekend tegen Herbers in het geweer kwam. Misschien was het
weI de naam Herbers die Revius deed opveren,
want diens zeer omstreden vader was nota
bene voorganger van Revius geweest in Winterswijk en had menige synode tot wan hoop
gebracht over zijn leerstellige opvattingen.
Dergelijke, wat dieper liggende verbanden, signaleert De Bruijn helaas niet. Een ander voorbeeld: als Brandt kritisch is op zijn optreden in
de affaire met zijn Deventer ambtgenoot Acronius, wordt dit door haar afgedaan als een remonstrantse opinie, zonder op de aangevoerde
argumenten in te gaan.
De overfixatie leidt soms ook tot een te beperkte horizon. Haar onbegrip over een passage
van Revius over apostolisch vicarus Rovenius
in de Daventria illustrata - Revius' geschiedwerk
over zijn geboortestad - (Rovenius zou weinig
met Deventer te maken hebben, behalve dat hij
er geboren was), is in dit opzicht veelzeggend.
Blijkbaar is het haar ontgaan dat Revius in zijn
streven om vanuit Deventer het omliggende
platteland te reformeren jarenlang Rovenius
als voornaamste tegenstander had, aangezien
deze vanuit het nabijgelegen (to en nog Spaanse) Oldenzaalleiding gaf aan de contrareformatie. Enig begrip van de invloed en betekenis van
het katholicisme in Twente en de Achterhoek
(zoals zo vaak worden deze twee gebieden helaas ook door deze auteur met elkaar verward)
is in zijn algemeenheid ver te zoeken, zoals de
betekenis van Revius als kerkbouwer overigens
over het geheel genomen onderbelicht blijft.
Psychologiseren, waaraan de meeste biografen zich wagen, doet De Bruijn nauwelijks.
Tech zit er een interessant thema in het boek,
dat daarvoor een leidraad had kunnen bieden.
Revius is naast standvastig gereformeerd namelijk ook standsbewust tot in al zijn vezels.
Zijn afkomst uit een vooraanstaand geslacht
en zijn daarmee samenhangende standsbesef
dwingt hem van jongst af aan te strijden voor
de gevestigde orde, die voor hem nauw verweven is met het geloof van zijn vader en grootvader. ledereen die aan die gereformeerde leer
twijfelt of anderszins de orde in gevaar brengt,
kan rekenen op zijn verontwaardiging en verzet. Kan het niet zo zijn dat zijn principiele op-
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stelling op dit vlak niet alleen te verklaren is uit
zijn diepgelovigheid, maar ook uit zijn afkomst?
Misschien biedt zijn poezie hierop een deel van
het antwoord. De Bruijn steit overtuigend vast
dat hij Revius op dit vlak dichter bij de culture Ie
elite (Heinsius, Cats en Huygens) stond, dan bij
de stichtelijke dichters van de Nadere Reformatie of de poezie van cultuurmijdende dopers.
Hoe het ook zij, ook met haar keuze voor
een specifiek gereformeerde invalshoek voor
Revius' biografie, heeft Enny de Bruijn een belangrijke en waardevolle stu die afgeleverd over
een sleutelfiguur uit de reformatietijd. Haar dissertatie verdient dan ook een vaste plek in mijn
boekenkast, pal naast het werk van Posthumus
Meyes. Ik ben er echter van overtuigd dat het
laatste woord over deze predikant-dichter zeker nog niet geschreven is. Voorlopig laat ik
daarom nog wat ruimte vrij in de kast, in de
hoop en verwachting dat wij er dit keer niet
weer honderd jaar op hoeven te wachten. (Paul
H.A.M. Abels)
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Mirjam van Veen, De kunst
van tiet twijfelen. Sebastian
Castellio (1515-1563); humanist, calvinist, vrijdenker. Zoetermeer [Uitgeverij Meinema] 2012 - 192 p.
- ISBN 978-90-211-43163
- € 21,50.

Binnen enkele jaren heeft
Mirjam van Veen, hoogleraar
Kerkgeschiedenis aan de Vrije Universiteit,
zich ontwikkeld tot een eminent kenner van
de vroege reformatie in de Nederlanden en
met name van het brede palet spiritualisten,
vrijgeesten, libertijnen of hoe deze 'christenen
zonder kerk' ook mogen worden aangeduid.
Bijzonder aan haar werk is, dat zij daarbij zo
nu en dan uit de traditioneel elitaire kring van
academici die zich doorgaans met dit thema
bezighoudt durft te stappen, om ook een breder publiek kennis te laten maken met de gedachtewereld deze kleurrijke 'dwarsdenkers'.
Nadat eerder van haar hand al een toegankelijk
portret van de Nederlandse vrijgeest Coornhert
het licht zag, heeft zij nu een studie gewijd aan
Sebastian Castellio. neze bestrijder van Calvijn in de kwestie Servet, die in de jaren dertig
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van de vorige eeuw grote bekendheid verwierf
dankzij het boek Ein Gewissen gegen die Gewalt
van Stefan zweig (geschreven tegen de achtergrond van het opkomend fascisme) heeft grote
invloed gehad op vrijdenkers in de Nederlanden, Coornhert voorop.
Het boek van Van Veen, verschenen onder
de treffende titel van zijn laatste - onuitgegeven en in Rotterdam bewaarde - manuscript De
kunst van het twijJe1en, voorziet in een grote behoefte, want er was tot op heden geen goede
Nederlandstalige stu die over Castellio beschikbaar. Bijzonder is ook dat zij zich grotendeels
baseert op prima ire bronnen, zoals de geschriften van Castellio en de correspondentie van
verschillende personen uit zijn omgeving. Een
prominente plek in het verhaal is daarbij weggelegd voor de Delftse geestdrijver David loris,
die zich na zijn vlucht uit de Nederlanden onder
een schuilnaam verborgen hield in Baze!. Castellio onderhield in het geheim contact met deze
'aartsketter: en overtuigend laat Van Veen zien
dat de opvattingen van beiden grote overeenkomsten vertonen, hoezeer zij ook verschilden
in de doorvertaling daarvan. Bij Castellio is een
duidelijke
ontwikkelingsgang van humanist
via calvinist naar vrijdenker te zien, met een
duidelijk mystiek-spiritualistische ondertoon.
Uiteindelijk leidt dit ertoe dat hij naast de 'betongeloven' (room-katholiek en gereformeerd)
kiest voor een geheel eigen positie als pleitbezorger van een (be)twijfelend geloof. Ook zijn
brede netwerk van geestverwanten, met Bazel
als belangrijkste vrijplaats, wordt in deze studie fraai in kaart gebracht. Aan het einde van
het boek laat Van Veen zien hoe de ideeen van
Castellio ook na diens dood verspreid werden
door heel Europa, in het bijzonder ook in de Nederlanden, waar zelfs Willem van Oranje en een
van zijn hofpredikers erdoor beinvloed werden.
Voor discussie vatbaar is daarbij Van Veens
stelling dat het door Coornhert komt dat Castellie's ideeen niet een nog bredere verspreiding in
de Lage Landen hebben gevonden, omdat uitgerekend deze geharnaste tegenstander van de
gereformeerde kerk zich opwierp als de belangrijkste pleitbezorger van het werk van Castellio.
Ook zonder Coornhert was Castellio immers
een vreemdeling in zijn tijd.
Met dit boek heeft Mirjam van Veen een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennis van de
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denkwereld van de zestiende-eeuwse vrijgeesten in het algemeen en van deze sleutelfiguur in
het bijzonder. Door haar toegankelijke schrijfstijl zal de kring van lezers die zij bereikt veel
groter zijn dan die van veel andere academische studies (als deze al in het Nederlands verschijnen: steenkolen-Engels lijkt tegenwoordig
de norm). Dat zij in de popularisering van haar
werk - in de positieve zin van het woord - op
een paar plekken doorschiet met wat onparlementair taalgebruik ("dat gaf hem een enorme
drive", "de predestinatie was voor Castellio een
hoofdpijndossier", "Hij bleek af te knappen op
de gereformeerde dwang", "de brief was gejat",
"Hendrick Niclaes was met een vergelijkbaar
sop overgoten" of "Calvijn en Beza waren het
gedoe met Castellio zat"), nemen wij daarbij
graag op de koop toe. (Paul H.A.M. Abels)
C. Ravensbergen (ed.), Classicale Aeta 1573-1620. IX
Provineiale synode Gelderland. Den Haag [Huygens
ING (KNAW)] 2012 - 2 banden - 1027 p. - ISBN 97890-5216-170-9 - € 60, -.
In de eerbiedwaardige
reeks Rijks Geschiedkundige Publicatien (RGP) , die
al bestaat vanaf 1902, is met de verschijning
van deel 111 in de zogeheten kleine reeks weer
een voor kerkhistorici belangwekkende bron
verschenen. Nu zijn ook de classicale acta van
de gereformeerde kerk in Gelderland tot en met
het jaar 1620 ontsloten. De bezorger van dit omvangrijke - in twee banden uitgegeven - werk is
andermaal Christiaan Ravensbergen, die eerder
al tekende voor de classicale acta van Overijsse!. Aan hem danken we het dus dat van deze
bron voor beide oostelijke landgewesten van de
Republiek der Verenigde Nederlanden toegankelijk gemaakt is, wat hopelijk een stimulans
zal betekenen voor de verdere bestudering van
het geheel eigen reformatieproces dat deze regio doormaakte. Ravensbergen geeft daarvoor
in zijn uitvoerige en gedegen inleiding talrijke
aanknopingspunten. zo suggereert hij een nadere studie naar het eigene van de Bestandstwisten in dit gebied, die behoorlijk afwijken van
het veelal nog door de gang van zaken in Hol-
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land gedomineerde beeld. Hiernaar is nog zeer
weinig onderzoek gedaan.
De transcriptie en annotatie van deze oostelijke classicale acta (achtereenvolgens van
de classes Zutphen, Arnhem, Harderwijk, Nijmegen, Tiel en Bornrnel), is ook een prestatie
van formaat, als men zich bedenkt hij moeilijk
en afwijkend de naar het Duits neigende handschriften in dit deel van het land vaak zijn, in
vergelijking met het schrift in Holland. Zelfs
voor de paleografisch geschoolde historic us is
de ontcijfering van dit schrift een he Ie opgave.
Christiaan Ravensbergen heeft hen in dat opzicht in de toekomst ook veel moeite bespaard.
Verder zijn de acta geheel volgens het bekende
RGP-richtlijnen en sjablonen uitgegeven, inclusief de gebruikelijke in lei ding op de reeks en de
bijlagen.
Jammer is aileen dat de gebruiker het dit
keer moet doen zonder de meer dan een eeuw
gebruikte groenlinnen band. Gekozen is voor
een goedkope slappe kaft om een overduidelijk als pod (printing-on-demand) herkenbare,
iewat scharrige uitgave. Natuurlijk heeft internet ook op het gebied van bronnenuitgaven gezorgd voor een revolutie, omdat bronnen volledig automatisch doorzoekbaar zijn en steeds
meer digitaal toegankelijk worden gemaakt,
ook op de site van het Huygens lNG, dat als
nieuwe constructie thans als uitgever optreedt.
Toch wordt de bezorger, maar ook de vele gebruikers die nog steeds zweren bij een uitgave
op papier, ernstig tekort gedaan als dit vele
werk niet ook beloond wordt met een editie in
de klassieke sjieke band. Oat zou deze opvolger
van het Rijksbureau voor Vaderlandsche Geschiedenis - die voor dit soort uitgaven al vaak
kan steunen onbetaalde buitenstaanders als
Christiaan Ravensbergen - de eer te na moeten
zijn. (Paul H.A.M. Abels)
E.O. van der Werff, A. Hilhorst (red.), Van volkskerk
tot kathedraaI. De St. -/0zefker): in Groningen (incl.

cd-rom), Groningen [Philip Elchers] 2012 - 192 p.
- ISBN 978-90-5048-1281
- € 29,50.
Zowel de kerk als dit jubileumboek
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laten zich

lezen als een Gesamtkunstwerk. Kosten noch
moeite lijken gespaard om, aldus de verantwoording 'een van de meeste originele scheppingen van architect Pierre Cuypers' in al haar
facetten te belichten. Door de jaren heen waren
er al verschillende deelstudies verricht naar de
geschiedenis van deze kerk, maar nu, bij gelegenheid van het 125-jarig bestaan, kwam er
een samenhangende en nieuwe wetenschappelijke studie tot stand, vergezeld van schitterende foto's. De negen hoofdstukken, geschreven
door vier auteurs, kunnen, gezien de specifieke
onderwerpen per deel, ook afzonderlijk worden
gelezen.
De st.-jozetkerk werd in 1886 gebouwd als
de tweede 'nieuwe' katholieke kerk in de stad
Groningen. Aanvankelijk functioneerde de St.Iozef als bijkerk (rectorale kerk) van de St.-Martinuskerk, totdat ze in 1891 een zelfstandige
parochie werd. De patroon St. Iozef lag voor
de hand, aangezien de kerk gelegen was in een
geplande arbeidswijk (vandaar ook de naam
'volkskerk'). Met de oprichting van het bisdom
Groningen in 1956 werd de St.-Martinus de kathedrale kerk, terwijl de st.jozef vanaf die tijd
door de jezuieten werd bediend. Een gestage
afname van het aantal kerkbezoekers door de
jaren leidde tot verschillende fusies en uiteindelijk werd besloten om de St.-Martinuskerk,
eveneens een creatie van Cuypers, aan de eredienst te onttrekken en te slopen. Sinds 1980
is de st.-jozefkerk de nieuwe kathedrale kerk
van het bisdom. Daarnaast fungeert zij heden
ten dage ook als stadskerk waar dagelijkse
diensten worden gehouden. Het eerste hoofdstuk van Rudolf van Glansbeek schets deze ontwikkelingen op een lezenswaardige wijze en
plaatst ze eveneens in een bredere historische
context, gericht op Groningen.
De gespecialiseerde hoofdstukken van Sible
de Blaauw over de 'Bouw en behoud' (2) en de
'Architectuur' (3) laten duidelijk het bouwproces
zien van deze neogotische kerk, waarbij er ook
interessante vergelijkingen worden gemaakt
met enkele andere kerken die de Roermondse
architect in die periode uitvoerde. Oat het interieur van de kerk aparte aandacht verdient laat
het vierde hoofdstuk van Egbert van der Werff
zien. De glas-ln-Ioodramen.
de communiebanken, de heiligenbeelden, net hoogaltaar en de
zijaltaren worden minutieus en met kennis van
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zaken beschreven. Zelfs de decoratieve wandschilderingen en de vloeren komen aan bod.
Een overzichtelijke plattegrond aan het einde
van dit hoofdstuk geeft de lezer houvast en een
orienta tie waar de verschillende voorwerpen
zich in het kerkgebouw bevinden. Overtuigend
wordt beschreven dat de kerk pas door de jaren heen voorzien werd van een steeds rijker
interieur, dat grotendeels te danken was aan
de sponsoring van individuele pastoors en parochianen. Veel kerkinterieur was afkomstig uit
de ateliers van Cuypers & Stoltzenberg, Mengelberg en Brom en afgestemd op de neogotische bouwstijl.
De symbolische en iconografische betekenis van de beelden, schilderingen en altaren
die zich in de st.-jozef bevinden, vormt een
hoofdstuk op zich (5). Van der Werff schets de
verschillende diepere christelijke betekenislagen die aan zoveel liturgische attributen ten
grondslag liggen, maar die voor een willekeurige kerkbezoeker zo vaak totaal onbekend
zijn. Omdat het interieur van de st-jozetkerk
zich laat lezen als de gangbare vormentaal van
menig (neogotisch) katholieke kerk, accenten
daargelaten, is het hoofdstuk gelijk een minicursus 'kerk-lezen: in het algemeen. Het laatste hoofdstuk (9) van Sible de Blaauw over de
'Liturgische dispositie' past daar mooi bij en
toont eveneens de veranderingen die zich in de
twintigste eeuw in liturgisch opzicht in de kerk
hebben voltrokken.
De hoofdstukken 'Paramenten en vaatwerk'
(6), eveneens van Van der Werff, 'Orgels' (7)
van Ton van Eck en 'Klokken en uurwerk' (8)
van De Blaauw tonen eveneens de kennis en
gedetailleerdheid waarmee zaken beschreven
worden. Maar liefst vier bijlagen, het notenapparaat, literatuurverwijzingen en een personenregister complementeren het geheel.
Of het boek bestemd is voor een 'breed publiek', zoals werd beoogd in de 'Verantwoording', daarover heb ik mijn twijfels. Het is toch
echt een gespecialiseerd boek geworden, natuurlijk bestemd voor de eigen parochianen,
maar even zozeer voor kerk- of cultuurhistorici.
voor een ruimer lezerspubliek zal het ontbreken van een begrippenlijst als een gemis worden ervaren. (loep van Gennip).
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Signalement
Barbel en Joachim Biissow
(eds.), 150 Jahre Deutsche
Evangelische
Gemeinde
Rotterdam.

[Eigen uitgave van de
Deutsche
Evangelische
Gemeinde Rotterdam, 'sGravendijkwal 65, 3021
Rotterdam, 010-4772070,
www.deg-rotterdam.nl,
95 pagina's, € 18,50].
Al vele eeuwen komen er immigranten naar de
Maasstad die graag in de eigen taal hun geloof
willen belijden. voor de stroom zeelieden ontstonden diverse zogenaamde zeemanskerken,
een variatie op de meer recent ontstane migrantenkerken. In Rotterdam bestaat daarnaast
onder andere een Duitse gemeente die inmidde Is een eigen Nederlandse (kerk)geschiedenis
kent.
Vele jaren was onder andere de Nederlandse Lutherse gemeente een plaats waar de
Duitstaligen ook terecht konden. Echter daar
assimileerde het taalgevoel zo sterk dat de preken in het Duits gaandeweg afgeschaft werden
en dat ook bleven. Oat laatste bleek bij een
aanvraag aan dit adres in 1855, toen Duitstalige
acties voor "Innere Mission" ook in Rotterdam
de orde waren. Daarna zou het nog tot het najaar van 1862 duren tot er sprake kon zijn van
de oprichting van een gemeente in Rotterdam
waar weer in het Duits gepreekt en gevierd
zou gaan worden. De gemeente werd een zogenaamde "Unierte", opdat noch Lutheranen
noch Gereformeerden zich buitengesloten zouden voelen en allen er een thuis zouden hebben, zowel naar taal als belijdenis. Een centraal
punt 'wie zu Hause' in de gemeente met een
vele malen groter oppervlak dan de stadsregio
van Rotterdam.
In dit werk is vee I aandacht voor samenwerkingen met andere Duitse gemeenten in
Nederland als ook de oecumenische contacten
in en rond Rotterdam. Oat toont zich ook in
de "Grussworte" en de "Gluckwunsche", En al
ligt een behoorlijk accent op de huidige tijd, de
gehele geschiedenis is op overzichtelijk wijze
vormgegeven door middel van themata en via
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de lijn van de predikantsbezetting. Door de gebalanceerde aandacht voor de periode van de
wereldoorlogen en de beschrijving van de aandacht voor onderwerpen als de Banner Thesen
en de Akion sutmezcicnen Friedensdienste, is er
een bijzonder Nederlands accent ontstaan in de
geschiedenis van de Auslandsgemeinde.
Het formaat van het zorgvuldig vormgegeven boek doet eerst aan een glossy denken,
maar het archiefonderzoek en de goede verhouding tussen de teksten en de afbeeldingen
- van fraai ontworpen jubi!eumslogo tot en met
de door Keizerin Auguste Victoria geschonken
altaarbijbel- tillen het op een hoger plan. Dit
boek laat zich ook goed Ie zen als een verbijzondering van de Nederlandse kerkgeschiedenis. (Martin L. van Wijngaarden)
H. Noordzij, Handboek van
de Rejormatie. De Nederlandse kerkhervorming in
de 16e en 17e eeuw, Twee-

de, herziene en uitgebreide editie, Kampen [Kok]
2012 - 656 p. - ISBN 97890-435-1537-5 - € 44,90.
Bijna tien jaar geleden
verscheen de eerste druk van dit
handboek, geschreven door Huub Noordzij,
een 'liefhebber van de kerkgeschiedenis' in de
meest positieve zin. Mijn bespreking van deze
editie (TNK 6, 2003, p. 98-99) ontlokte de auteur een uitgebreide reactie (TNK 6, 2003, p.
126-128). Kernpunt in dit debatje was mijn stelling dat de Reformatie in de Nederlanden ook
een heel andere richting had kunnen inslaan,
dan die door de Dordtse Synode van 1618-1619
werd bezegeld. Noordzij stelde zich daarbij op
het standpunt dat het verwijt dat hij geen oog
had voor nuances binnen het protestantisme
geen hout sneed. In deze tweede druk van zijn
handboek lijkt het er alleszins op dat de auteur
zich deze kritiek weldegelijk heeft aangetrokken. Het verhaal wordt verder doorgetrokken
tot in de 17de eeuw, dissidenters binnen en
buiten de enige offici eel toegelaten en door
de overheid bevoordeelde gereformeerde kerk
krijgen nu wei ruim aandacht en zelfs voor de
contrareformatie is plek ingeruimd. Helaas put
Noordzij voor dit laatste thema wei uit erg ge-
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dateerde literatuur. Het boek is door dit alles
fors in omvang is toegenomen, maar blijft nog
steeds een voor een breed publiek zeer leesbare kerkhistorische studie (Paul H.A.M. Abels)
Herman Herbers
Goods predikant van 1582 ·1607

Plaizier
contra
Van
Veen: reactie op een
recensie van een boek
over Herman Herbers
Professor Van Veens recensie van Herman Herbers, Gouds predikant van
1582 - 1607. Een mystieke
weg (Gouda 20 II) dwingt

mij tot een reactie. Het zou
te ver voeren op aile punten van kritiek in te gaan. Daarom beperk ik mij
tot twee aspecten van Herbers' geloofshouding:
zijn mystieke inslag en zijn nadruk op de kracht
van de Heilige Geest, die door sommige auteurs
als een spiritualistische uiting wordt gezien.
Volgens Van Veen wordt Herbers in mijn
boek primair als een mysticus beschreven. Het
is jammer dat zij deze conclusie trekt, want ik
heb juist willen voorkomen hem als zodanig te
kwalificeren. Vit Herbers' boek Bekentenisse des
Gheloojs (1591) blijkt wei een geloofshouding,
die als mystiek kan worden getypeerd: God
wi! dat wij zijn goddelijke natuur aannemen of
verenigd worden met het geestelijk wezen van
Christus. Ik heb deze zienswijze gekoppeld aan
het verschijnsel mystiek, dat het onderscheid
tussen de mens en God wi! opheffen. Herbers
had - voorzover ik weet - geen mystieke ervaringen en was zeker niet uit op zelfvernietiging, reden waarom ik aan deze aspecten van
mystiek geen aandacht heb geschonken. Ik heb
Herbers' mystieke hang benadrukt, niet aileen
omdat de inhoud van zijn boek Bekentenisse
daar aanleiding toe gar, maar ook omdat die
mystieke houding een belangrijke verklaring
biedt voor zijn conflict met de toenmalige Gereformeerde Kerk, die in Herbers' tijd weinig
moest hebben van mystiek, waarschijnlijk ook
om zich beter te kunnen profileren tegenover
de Rooms-Katholieke Kerk.
In Dordrecht - waar Herbers in 1577 was
beroepen als gereformeerd predikant - ontstonden spanningen, omdat zijn preken afweken
van die van zijn ambtsbroeders en hij naliet in
de diensten op zondagmiddag de Heidelbergse
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Catechismus te onderwijzen. Herbers preekte
dat Christus wezenlijk in de gelovige kan zijn
en hij wilde alleen op Iezus Christus bouwen,
niet op menselijke geschriften. Innerlijke geloofsbeleving was voor hem belangrijker dan
het voor waar houden van leerregels. Deze opvatting kan mystiek of bevindelijk - een woord
dat Herbers regelmatig gebruikt - geduid worden. Overigens was ook het stadsbestuur van
Gouda - waar Herbers in 1582 predikant werd
na zijn ontslag in Dordrecht - een tegenstander
van de onderwijzing van de Catechismus.
Herbers legt een sterke nadruk op de werking van de Heilige Geest. Hij meende dat
achter de letters van de Bijbel een verborgen
betekenis schuilgaat: de Kracht van de Heilige
Geest, waardoor ons gemoed bevindelijk wordt
bewogen of anders uitgedrukt: het innerlijk
wordt geraakt door het wezen van Christus.
Niet de Schrift, maar Christus is het Woord des
Levens.
Er zijn opvallende overeenkomsten tussen
Herbers' Bekentenisse en Erasmus' Enchiridion
waar het gaat om de mystieke formulering van
hun geloof. Beiden benadrukten de diepere betekenis van het Woord, dat als geestelijk moet
worden beschouwd. Volgens C. Augustijn, die
een hoofdstuk in zijn boek Erasmus (Baarn
1986) aan Enchiridion wijdde, preekte Erasmus
'de godsdienst van de zuivere geest'. Augustijn neemt bij Erasmus een verinnerlijking en
spiritualisering waar, die volgens mij ook bij
Herbers valt te bespeuren. Hij spreekt met opzet niet over spiritualisme en spiritualistisch,
maar schrijft: "De verinnerlijking en spiritualisering manifesteerden zich vooral in de spiritualistische kringen van de zestiende eeuw,
maar dan in een vorm die niet die van Erasmus
was". (170) Ik zou voor Erasmus ook Herbers
kunnen invullen, want ik meen dat Herbers
ten onrechte in verband wordt gebracht met
de sektarische bewegingen van David joris en
Hendrick Niclaes, die zich beiden als profeten
manifesteerden, geroepen om een nieuwe tijd
aan te kondigen. Van Veen schreef over David
joris. "Zijn geexalteerde geschriften, zijn op de
spits gedreven spiritualisme en de aanhoudende geruchten over zijn goedkeuring van polygamie wekten weerzin onder tijdgenoten ... "
(M.G.K. van veen, '''Grouwelicke blasphemten",
Davidjoristisch elan en gereformeerde onmacht
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rond 1600 in Holland' in: De zeventiende eeuw,
20 (2004) 220-239, aldaar 220). Herbers wordt
in de literatuur met David joris geassocieerd,
omdat hij - voorstander van vrij onderzoek diens Wonderboeck had gelezen. Hij zou ook
een herdruk van het boek hebben ondersteund,
waarvoor ik echter geen doorslaggevend bewijs
heb kunnen vinden. De drukker Jean Canin, die
beschuldigend naar Herbers wees, werd deelname aan het Heilig Avondmaal ontzegd vanwege zijn plannen het boek te herdrukken.
Herbers blijft in Bekentenisse dicht bij
de Bijbel, die hij erkende als Gods Woord in
geestelijke zin. Hij is tot aan zijn dood trouw
gebleven aan de kerk, in tegenstelling tot spiritualisten, die meenden geen zichtbare kerk
en sacramenten meer nodig te hebben. Het
valt niet te ontkennen dat Herbers enige sympathie voor het spiritualistische gedachtegoed
van David Ioris had. Dit is begrijpelijk, omdat
in het Wonderboeck wordt gesproken over innerlijke waarheid, Gods Geest die toegang krijgt
tot de gelovige en vereniging met God. Herbers
moet zich in deze mystieke verwoording van
het geloof hebben herkend, maar hij kan niet
in verband worden gebracht met de sektarische vorm, waarin David loris zijn geloof goot.
Van Veen doet dit wei in haar artikel, waarin ze
schrijft over Herbers' davidjorisme (226-7). Zijn
boek Corte vercJaringhe (1584) zou een 'onvervalst spiritualistisch' betoog leveren. Van Veen
schrijft dat ik dit boek niet heb gelezen. Dat is
juist, maar Herbers' later uitgegeven boek Bekentenisse heb ik zorgvuldig bestudeerd. Het
kan worden gezien als een voortzetting van
Corte vercJaringhe. Alle kritiek van Herbers' opponenten op de inhoud van Corte verclaringhe
gaat hierin vooraf aan Herbers' verweer. Zij
geeft enkele voorbeelden uit Corte verclaringhe,
die haar bewering moe ten staven, gevolgd door
een citaat: "Dankzij Gods initiatief en dankzij
menselijke bereidwilligheid, kan Christus in het
hart van mensen komen. Mensen moeten daartoe het rijk van de antichrist verzaken en verloochenen. Mensen die Christus ontvangen veranderen van vleselijk in geestelijk 'ende werden
oock in dat selvighe dat sy ontfanghen verandert ende vernieuwt, tot dat selvighe dat sy
ontfanghen, tot een leven der heylicheydt ende
gherechticheydt'." Dit voorbeeld overtuigt mij
niet van Herbers' spiritualistische denkwijze,
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laat staan dat er een verband is met de opvattingen van David joris. De tekst verwoordt een
mystieke geloofsbeleving, die Herbers waarschijnlijk al ontwikkelde voordat hij kennisnam
van het werk van David loris. De woorden kunnen worden getoetst aan diverse bijbelteksten,
die mystiek of - om in Augustijns terminologie
te blijven - spiritualiserend te duiden zijn.
Van Veen verwijt mij dat ik het werk van
Gary Waite niet heb gebruikt. Zij doet dit opmerkelijk genoeg evenmin in haar genoemde
artikel. Waite prabeert in zijn boek David joiis
and Dutch Anabaptism (Waterloo, Ontario 1990)
aan te tonen dat Herbers enthousiast was over
David joris' leer, maar blijft wei voorzichtig door
woorden te gebruiken als 'apparently' en 'presumably'. Zonder enige grand beschuldigt hij
Herbers echter van nicodemisme (186). Ik heb
geprabeerd dergelijke speculaties te vermijden.
Beweringen over iemands geloofsopvattingen
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kunnen naar mijn mening nooit gebaseerd zijn
op vermoedens en verdachtmakingen. Het verbaast mij dat Van Veen in haar recensie nergens ingaat op Herbers' Bekentenisse, waarvan
de bespreking ongeveer een kwart van mijn
boek in beslag neemt. Uit Bckcntcnissc blijkt dat
Herbers een diepgelovig man was met een hang
naar het mystieke, maar geen radicale aanhanger van het spiritualisme. Zijn neiging tot spiritualiseren had hij gemeen met de spiritualisten,
wat niet zo verwonderlijk is: zij putten beiden
uit dezelfde bran, de Bijbel. Voor mij was Bekentenisse de belangrijkste bran voor mijn verdieping in het geloofsleven van Herman Herbers. Ik heb met mijn boek geprabeerd een zo
eerlijk mogelijk beeld van deze markante predikant te geven, vrij van de vele etiketten die
in het verleden op hem zijn geplakt, waarander
zijn vermeende davidjorisme. (Kees Plaizier)
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De VNK -scriptieprijs

Om het onderzoek naar
de Nederlandse kerk- en
religiegeschiedenis te
bevorderen en aan de
resultaten van dit onderzoek meer bekendheid
te geven heeft het bestuur van de Vereniging
voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK) een
scriptieprijs ingesteld.

De prijs, bestaande uit een oorkonde alsmede een geldbedrag
van 500 euro wordt in principe elk jaar uitgereikt en wei met ingang van het voorjaar van 2014. De prijsuitreiking vindt plaats
tijdens de voorjaarsvergadering van de vereniging (in april/
mei).

Voorwaarden om voor de VNK-scriptieprijs
aanmerking te komen.

in

Naar de prijs kunnen meedingen personen die in het academisch jaar die aan de voorjaarsvergadering voorafgaat
in het kader van hun Masteropleiding aan een Nederlandse
of buitenlandse universiteit een afstudeerscriptie hebben
geschreven en mede op basis daarvan in het betreffende
academisch jaar hun Masterdiploma hebben behaald.
De scriptie moet geschreven zijn in het Nederlands of in een
van de andere moderne talen: Engels, Frans of Duits.
De scrip tie moet door de referentlbeoordelaar beoordeeld
zijn met minimaal een acht, c.q. van de kwalificatie 'goed'
zijn voorzien. Is er sprake van een beoordeling door een
referent en een co-referent, die beiden een cijfer hebben
gegeven, dan moet het gemiddelde cijfer minimaal een acht
zijn.
De scriptie moet een originele bijdrage vormen tot het vakgebied van de Nederlandse kerk- en/of religiegeschiedenis.
Die originaliteit kan betrekking hebben op het onderwerp;
de vraag- en doelstelling; de stijl, het gebruikte (gedrukte of
ongedrukte) bronnenmateriaal en/of de interpretatie daarvan; en/of de mate van interdisciplinariteit.

Aanvullende regelingen
Personen die willen meedingen naar deze scriptieprijs moeten
binnen een jaar na het behalen van hun Masterdiploma drie
exemplaren van hun scriptie insturen naar het secretariaat van
de VNK. De deadline voor inzending is [5 september van ieder kalenderjaar. [nzenders krijgen binnen veertien dagen na
ontvangst een bericht van ontvangst. Bijgevoegd moet zijn een
kopie van het beoordelingsformulier waarop het behaalde cijfer staat. Dit formulier moet voorzien zijn van de handtekening

106

TNK

jaargang

15 (2012)

van de beoordelaar(s) en de datum waarop het
Masterexamen is afgelegd.
Op 15 september 2013 sluit de inzendtermijn voor de scrip ties die in het academisch
jaar 2012-2013
zijn vervaardigd en in de periode tussen I september 2012 en 1 september
2013 geleid hebben tot een Masterdiploma.
De ingestuurde scrip ties worden beoordeeld door een jury, ingesteld door het bestuur
van de VNK. De uitslag wordt na de uitreiking
van de prijs gepubliceerd op de website van de
VNK en in verkorte vorm in het tijdschrift van
de vereniging: Tijdschrift voot Nederlandse Kerkgeschiedenis.
De auteurs van de ingezonden scrip ties
worden uitgenodigd voor de voorjaersvergadering. De winnaar wordt vooraf niet bekend
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gemaakt. Hij/zij krijgt de gelegenheid tijdens de
betreffende vergadering kort iets te zeggen over
de inhoud van zijn/haar scriptie.
Aile ingezonden scripties worden nadien
geretourneerd. Over de uitslag van de beoordeling kan niet worden gecorrespondeerd.
De auteur van de bekroonde scriptie publiceert een deel of een samenvaUing van zijnl
haar scriptie in het Tijdschrift voor Nederlandse
Kerkgeschiedenis (3000 woorden).
Voor nadere informatie met betrekking tot
de VNK-scriptieprijs kan contact worden opgenomen met de secretaris van de vereniging:
drs. Christiaan
Ravensbergen:
Haarlemmer
Houttuinen 65a, 1013 GM Amsterdam,

kerkgescruecemsogman.com.

mtormatte over

de VNK: www.vnkonline.nl.
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DE VNK-SCRIPTIEPRIJS
Om het onderzoek naar de Nederlandse kerk- en religiegeschiedenis te
bevorderen en aan de resultaten van dit onderzoek meer bekendheid te
geven heeft het bestuur van de vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK) een scriptieprijs ingesteld.
De prijs, bestaande uit een oorkonde alsmede een geldbedrag van 500
euro wordt in principe elk jaar uitgereikt en wei met ingang van het
voorjaar van 20 J 4. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Voorjaarsvergadering van de vereniging.

Voorwaarden om voor de VNK-scriptieprijs in aanmerking te komen.
Naar de prijs kunnen meedingen personen die in het academisch jaar
die aan de voorjaarsvergadering voorafgaat in het kader van hun Masteropleiding aan een Nederlandse of buitenlandse universiteit een afstudeerscriptie hebben geschreven en mede op basis daarvan in het
betreffende academisch jaar hun Masterdiploma hebben behaald.
De ingestuurde scripties worden beoordeeld door een jury, ingesteld
door het bestuur van de VNK. De uitslag wordt na de uitreiking van de
prijs gepubliceerd op de website van de VNK en in verkorte vorm in het
tijdschrift van de vereniging: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis.
Lees voor de voorwaarden dit tijdschrift
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