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FOIO omslag. Kerkinterieur met een predikende
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menigte. schiiderij"it 1570 vall Camelis van oaten:
a/Jan van Wechelen. Rijksmuseum Amsterdam.

Jan Dirk Snel

Volkskerken
Heel de kerk en heel het
volk! heet de brochure van
precies vijftig bladzijden
die de Amsterdamse predikant dr Philippus Jacobus
Hoedemaker (1839-1910)
in 1897 bij J. Campen in
Sneek publiceerde. De titel
wordt vaak aangehaald,
vooral als het gaat om de
gedachte van de volkskerk, maar zou iemand
het geschrift weI eens inzien? Wie dat weI doet, zal
in ieder geval ontdekken
dat het woord 'volkskerk'
er niet in voorkomt. Waar
het weI over gaat, valt nog
niet zo een-twee-drie te
zeggen. Het is een merkwaardig geschrift van een
man die kennelijk nogal
met zichzelf overhoop ligt
en die nu afscheid neemt
van posities die hij voorhe en innam.
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Maar boventitel en ondertitel bieden een indica tie. Boven de
eigenlijke titel staat namelijk een aanhef: Aan Jhr. Mr. A.F de
Savornin Lohman. En het eerste deel bestaat uit een lange brief
aan deze voormalige coil ega aan de Vrije Universiteit, die op
dat moment de politieke voorman van de vrij-antirevolutionairen was en in 1908 de voorzitter van de Christelijk-Historische
Unie zou worden. lnhoudelljk is het eigenlijk nogal onduidelijk
waarom Hoedemaker uitgerekend aan hem schrijft, maar zijn
brief is een vervolg op een schrijven dat hij tien jaar eerder tot
dezelfde Lohman richtte: Eene beIijdenis? Eene ernstige vraag
naar aanIeiding van mijn aftreden aIs hoogIeeraar aan de Vrije
Univcrsiteit. Ook Lohman had die universiteit inmiddels moeten
verlaten. Lohman kreeg overigens te horen dat Hoedemaker
zich politiek eerder aangetrokken voelde tot het stelsel van de
liberaal W.H. de Beaufort. Beiden stonden ze volgens hem toch
op het standpunt van de 'Revolutie: - dat maakte dus toch niets
uit.
De ondertitel zegt al meer: Een protest tegen bet optredeti
der Gereformeerden als patti], en een woord van afscheid aan de
Corfcssionecle Vereeniging. En het tweede deel bestaat dan ook
uit een schrijven aan die club. Hoedemaker moet niets van partijschappen hebben, niet in het staatsleven en al helemaal niet
in de kerk. Enerzijds lijkt hij een voorkeur te hebben voor de
situatie van voor 1795, toen de gereformeerde kerk de enige
officieel erkende was, anderzijds lijkt hij de toe stand te nemen
zoals die een eeuw later nu eenmaal is, maar daarbij wi! hij
zelf per se niet tot een partij horen. Vandaar zijn afscheid van
een georganiseerde richting binnen de Nederlandse Hervormde
Kerk.
In De Standaard van Abraham Kuyper las Hoedemaker recent: 'Gelijk recht voor allen is in de verwarring in ons Staatsleyen de eisch, waarin aile richtingen elkaar ontmoeten kunnen',
En dat is precies waar hij zich tegen keert: 'het recht van God
is ook het recht van de waarheid, en is niet het recht van de
meerdertieid. Kortom, Hoedemaker kan niet leven met het formele pluralisme van zijn dagen, het gaat het om inhoudelijke
heerschappij van de waarheid. En hoe het dan bij het bestaande
verschil van opvattingen praktisch verder meet. daar heeft hij
eigenlijk geen antwoord op. Hoedemaker keert zich dan ook
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Philipp liS Jacobus Hoedemaker ( J 839- J 9 J 0). Schilderij van Rein Pol, gemaakt in opdracht van de
Vrije Universiteit, J 989. (Col/eetie nistoriscn Documentatiecentrum vaar het NederJands Protestantisme. VU Amsterdam.)

tegelijk tegen gelijkberechtiging van de katholieke kerk en tegen antipapisme (en trouwens
oak antisemitisme).
In de negentiende-eeuwse pers werd het
begrip 'volkskerk' gebruikt om grote kerkgenootschappen in andere landen in een pennenstreek te typeren. Soms waren dat nog
staatskerken, soms waren ze dat geweest en
soms waren ze dat nooit geweest, zoals in de
verenigde Staten. In Nederland maakte het tegen het einde van de negentiende eeuw vooral
opgang onder afgescheiden, dolerende en even
later (in strikt kerkgenootschappelijke zin) gereformeerde tegenstanders van de gedachte.
Kuyper en zijn medestanders keerden zich te-
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gen een kerk die met het volk getdentificeerd
kon worden. En zo gingen voorstanders van
de ene hervormde kerk van de weeromstuit de
volkskerk verdedigen.
Ironisch genoeg konden beide partijen zich
op Friedrich Schleiermacher (1769-1834) beroepen. Die had in aansluiting bij de ideeen van
Johann Gottfried von Herder (1744-1803) het
idee in zijn postuum verschenen Die Ctmstliche
Sitte (1843) uitgewerkt. Een volkskerk was vo or
hem een kerk die nadrukkelijk geen staatskerk
(meer) was, maar die weI bij de religieuze behoeften van de 'grosse Menge' aansloot. De
hervormde voorstanders kozen voor het laatste, een kerk van het volk, maar naarmate de
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ontkerkelijking
voor het volk.

verder

ging,

vooral

een kerk

Zo werd het in de hervormde kerk in de
twintigste eeuw in alle mogelijke kringen gebruikt. Het was vooral de Amsterdamse rechtzinnig hervormde predikant dr Pieter Johannes
Kromsigt (1866-1941 L die in tal van geschriften
het begrip 'volkskerk' gepopulariseerd heeft.
Maar ook de Zwolse vrijzinnige predikant dr
Gerardus Horreus de Haas (1879-1943)
gebruikte het graag. In een debat met de Haagse
confessionele predikant dr Hendrik Schokking
in 1926 stelde hij 'tegenover het confessionele
streven en aile belijdenisdwang' zijn ideaal van
een 'vrije volkskerk, die de rechten waarborgt
van allen, die willen voortbouwen op de beginselen van het Evangelie'. De volkskerkgedachte, maar strikter belijdend ingevuld dan hij voor
ogen had, vormde in 195 I de achtergrond van
de nieuwe kerkorde van de Nederlandse Hervormde Kerk, nu nog in gebruik bij de Hersteld
Hervormde Kerk, maar anders dan abusievelijk
vaak gedacht wordt komt de term als zodanig
er niet in voor.
Ironisch genoeg ging ook Kuypers ideaal in
hoge mate terug op Schleiermacher. Al in zijn
Leidse studentenjaren rond 1860 had hij zijn
kerkopvatting ontwikkeld: nadrukkelijker dan
de meeste (latere) hervormden koos hij resoluut
voor een verdere scheiding van kerk en staat,
Schleiermachers eerste punt. Hem ging het om
de kerk als vrijwillige aaneensluiting van het
gelovige Yolk, zou je kunnen zeggen. En aan die
opvatting bleefhij zijn leven lang trouw.
Beide opvattingen konden ook steun vinden
in de geschiedenis van het gereformeerd protestantisme. Omdat de gereformeerde religie
tijdens de Republiek die van de overheden was,
diende ze de he Ie samenleving en doopten en
trouwden gereformeerde predikanten (vrijwel)
iedereen die zich maar meldde. De kerk was
er op last van de overheid voor iedereen. Maar
tegelijk vormde ze rond de avondmaalstafel de
gemeenschap der belijders. Op een symposium
dat de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis op 5 april 1997 in Utrecht belegde en
waarvan de neerslag te vinden is in de voorloper van dit tijdschrift, Kerktijd (jaargang 9, nummer 3, september 1997) komen de empirische,
historisch-sociologische benadering en de nor-
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matieve, theologische goed tot uitdrukking.
Maar de gedachte kan ook heel anders aangewend worden. Lezers van dit tijdschrift zullen in het vorige nummer een bespreking aangetroffen hebben van het boek Van volkskerk
tot kathedraal. En dat gaat het over de Sint-]ozefkerk in Groningen, inderdaad een katholiek
kerkgebouw. In Groningen was de Sint-Martinuskerk, die bij de instelling van het bisdom
in 1956 tot kathedraal werd verheven en die in
1982 werd afgebroken, de kerk van de deftige
burgeri], terwijl de Sint-Iozef vanouds meer
die van het volk was. In katholieke kring staat
volkskerk vooral voor de meer volkse devoties:
een kaarsje branden, samen met bus naar Lourdes - dat soort dingen.
Maar je zou het begrip ook nog in andere,
meer 'hervormde zin toe kunnen passen. De
Roorns-Katholieke Kerk in Nederland kent momen tee I heel wat meer mensen die nog op de
een of andere wijze met haar verbonden zijn
dan de Protestantse Kerk in Nederland. Ie zou
je dan ook af kunnen vragen of er in Nederland
lange tijd niet twee volkskerken waren. En in
dat geval is de katholieke kerk, hoewel de band
met de gelovigen vaak zwak is, de enig overgebleven volkskerk van Nederland.
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Erasmus en verdraagzaamheid: in
hoeverre is geweld aanvaardbaar?
Het is niet aan jou of wie dan oak een uitspraak te do en over
andermans geweten.'
Erasmus had dan weI
een afschuwelijke hekel
aan geweid en ooriog
en uitte dat in niet mis
te verstane bewoordingen, maar wanneer zijn
eigen christelijke wereid
in gevaar kwam - of het
nu was door interne
verdeeldheid dan weI
tengevolge van ext erne
dreigingen door half-bekeerden, heiden en dan
weI ongelovige Turken,
die hier in het bijzonder
ter sprake zullen komen
- konden zelfs voor Erasmus ooriogshandelingen
en geweiddadige rep ressie door de overheid
gerechtvaardigd zijn,
wat zijn verdraagzaamheid en vreedzaamheid
betrekkelijk doet zijn.
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Grenzen aan verdraagzaamheid en vreedzaamheid
[Hieronymus'] tolerantie voor alles wat krenkend was, was
des te geringer omdat hij het zelf met iedereen goed meende. In de tweede plaats is een beschuldiging van ketterij zo
ernstig, dat verdraagzaamheid eigenlijk neerkomt op goddeloosheid, en niet als deugd kan worden gezien.'
aldus Erasmus in de inleiding tot zijn uitgave van de brieven
van de kerkvader Hieronymus. Het is een van de weinige mal en
dat Erasmus zich expliciet uitlaat over wat wij tolerantie noemen. De uitlating klinkt niet bepaald rekkelijk en verwijst naar
de harde kern van godsdienstige opvattingen. Die verwijzing
naar de harde kern neemt niet weg, dat Erasmus genuanceerde
opvattingen had over afwijkende en naar aard en hoedanigheid min of meer aanvaardbare gedachtenstromen,
zoals hij
die verwoordt in een brief die hij eind augustus 1521 vanuit
Anderlecht schreef aan Nicolaas van Broeckhoven, een door
Erasmus zeer gewaardeerde schoolmeester die door lutherse
sympathieen in gewetensnood was geraakt:
Iemand die uit naiviteit een vergissing maakt, verdient weliswaar medelijden, maar iedere vorm van ketterij die gepaard gaat met hardleerse koppigheid,
dient door vrome
geesten verfoeid te worden. Zoals evenwel bij vergif de ene
soort dodelijker is dan de andere, zo is bij ketterij de ene
so art verderfelijker dan de andere.
verderop lezen we in dezelfde brief zijn wikken en wegen
over de mate van aanvaardbaarheid van rechtlijnig gedachtengoed:
Buitensporigheid
wordt zelfs bij rechtzinnigen
lief genomen, wanneer ze ons willen afhouden
genovergestelde ondeugden of aansporen tot
erg verschiJIen van hetgeen wij van hen moeten
Oat plegen mensen te doen die een krom stekje

haast voor
van de tedingen die
vermijden.
niet in een
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rechte stand buigen, maar de andere kant
op krom maken, zodat het weer rechtop
komt te staan.
Nog steeds in dezelfde brief voigt nog een kenmerkende redenatie van Erasmus, waarin hij
het gehalte van de kerkelijke elite hekelt:
Maar er is een bepaalde soort ketterij die
weliswaar het woord ketterij niet verdient,
maar toch zeer veel schade toebrengt aan
het leven van de mensen en het gezag van
het evangelie behoorlijk in de weg staat:
wanneer zij die de filosofie van Christus
verkondigen en zich voordoen als de hoogste leiders en de bovenlaag van de gehele
christenheid, voor ieders ogen met hun hele
manier van leven, al hun streven, al hun
pogingen, niets anders overbrengen dan
praalzucht zoals we zelfs op het tonee! niet
zien, onverzadigbare hebzucht, niet te bevredigen genotzucht, een passie voor oorlog, en andere dingen die de Heilige Schrift
verfoeit, waarover zelfs de heidense filosofen hun afkeuring uitspreken.'
Geen rechtlijnige zaak dus, die verdraagzaamheid als gedragscode temidden van geestverwanten, zeker niet als de protagonisten zich
niet aan de zelf althans formee! beleden principes hielden.
Het lijkt eenvoudiger om tegenover de 'barbarij' die de christelijke wereld van buitenaf
bedreigde een onontkoombaar standpunt in te
nemen, maar ook daarover blijken nuances het
zieht op een duidelijke koers te kunnen verduisteren. In de Ecclesiastes (1535) laat Erasmus de
'barbarij' - barbaties - aan gene zijde van Silezie beginnen.' Het is de vraag wat Erasmus met
barbaties bedoelde. Was dat de algemene staat
van de niet-christen - dus een extern, buitenEuropees, onchristelijk, kwaad - , of slaat het
woord juist op de staat van verwording waarin
scheurmakers en huns gelijken verkeerden?
Scheurmakers staan er bij Erasmus even slecht
op als de externe, niet-christelijke tegenstanders van het christendom, zo zij niet nog verwerpelijker zijn. Wat was er 'voorbij Silezie' aan
de hand?
In dit verband is het de moeite waard om
stil te staan bij de brief die Erasmus op 15 mei
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Portrettekening van Durer uit 1520 met het citaat dfat boven dit
artikel staat. Eind augustus 1520 tekende Albrecht Durer ( 14 711528) tijdens zijn rondreis door de Nederlanden in Brussel 'Erasmus fon Rotterdam' - in dezelfde levensperiode dus dat Erasmus
zijn opmerkingen aan Maarten Lips en Nicolaas van Broekhoven
schreej(Parijs, Louvre RF 4113)

1527 aan koning Sigismund van Polen heeft geschreven." Erasmus waardeert de wijze waarop de vorst zich manifesteert in het Europese
strijdperk, vooral waar het de veiligheid aan de
oostelijke grenzen betreft.
In de noodzakelijke oorlogen die U dikwijls even gelukkig als krachtdadig tegen
de Vlachen, Tartaren, Moskovieten en Pruisen hebt gevoerd, heeft U duidelijk UW volmaakt koninklijke geest laten kennen.
Bij U staan de openbare rust in UW rijk en
zuinigheid met christelijk bloed voorop als
het gaat om gewapenderhand Uw machtsgebied te vergroten of als het gaat om wat
het volk van U denkt. ... Zelfs met de Scythen bent U uit eigen beweging een verdrag
aangegaan, ondanks dat zij eerder wilde
beesten dan mensen zijn, die bovendien
onophoudelijk Uw rijk met misdadige plundertochten kwellen. Meer dan oorlog is het
een zaak van heilige plicht om hun razende
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en onhandelbare gruwelijkheid van have
en goed van uw onderdanen af te weren en
van hun nekken af te schudden. En als dat
oorlog betekent, dan is dat een oorlog die
niemand op geen enkele manier kan vermijden zonder een gewetenloze misdaad
ongestraft te laten ..... U heeft alles in het
werk gesteld om niet eerder tot oorlog over
te gaan dan nadat het uiterste was geprobeerd om oorlog te vermijden. Deze zaken tonen een waarlijk sublieme en boven
aile menselijke beslommeringen verheven
geest. Ik meen trouwens daaruit tevens Uw
bijzondere wijsheid gewaar te worden die
U dankzij Uw leeftijd en Uw grote ervaring
hebt verworven. Zoet is de oorlog voor hen
die hem niet kennen [de titel van het befaamde Adagium 3001], maar wie door de
duisternis heenkijkt en van een afstand oordeelt, prefereert een onbillijke vrede boven
een billijke oorlog.s
Het is opvallend dat Erasmus de oorlog tegen
de Vlachen c.s. als een voor de hand liggend
verschijnsel benadert, terwijl het toch deels gekerstende volkeren betreft en Erasmus intern-
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christelijke geschillen zeker niet met geweld
opgelost wenste te zien. Tekstueel is de verwijzing naar het adagium Dulce bellum inexpertis
het meest opvallend, met meteen daarbij de notie dat een onbillijke vrede verkieslijker is dan
een biJIijke oorlog, zoals Cicero al had opgemerkt.' Deze notie had Erasmus waarschijnlijk
aan zijn Engelse vriend John Colet te danken,
later zou hij die ook in zijn vrede's weeklacht
van 1517 en in zijn correspondentie met Frans
1 gebruiken."
In zijn brief aan de Pooise koning blijkt Erasmus, in weerwil van zijn levenslang beleden
oprechte afschuw van oorlog en geweld, toch in
te stemmen met het begrip 'rechtvaardige oorlog', dat in de kerkelijke traditie sedert Augustinus werd gehanteerd en mede de basis vormde
voor de rechtvaardiging van de Kruistochten.?
voor Augustinus was het begrip 'rechtvaardige
oorlog' onlosmakelijk met het begrip tiecessitas - noodzaak - verbonden. De kerkvader laat
duidelijk zien hoe pijnlijk die necessitas kan
doorwerken en verwijst naar het woord van de
psalmist: 'Ontruk mij aan wat voor mij noodzaak is' (Psalm 24: 1 7) .10 Eerder had Erasmus in
een andere brief al eens het begrip tiecessitas
gehanteerd in comb ina tie met 'toewijding aan
het vaderland, patriae pietas. noodzaak en vaderlandsliefde verleenden oorlogsroem 'ware
eer, verum decus. II Later zou hij nog eens erop
wijzen dat 'een dwingende noodzaak' en 'een
aanzienlijk en eerbaar nut' de christen tot een
gerechtvaardigde oorlog konden aanzetten.v
volgens de brief aan Sigismund hield die
noodzaak in dat aileen een oorlog een 'gewetenloze misdaad', nefarium scelus, kon voorkomen. Die omschrijving verwijst eveneens
naar Cicero. die dat begrip een paar keer in zijn
Philippicae hanteerde.!- Erasmus' nauwlettende
lectuur van Augustinus en Cicero had hem geleerd dat hun namen onlosmakelijk aan het begrip bellum iustum zijn gebonden. Cicero was
ook de eerste die het begrip iusta causa hanteerde, zij het niet in de oorzakelijke, maar in de
finale zin: een oorlog met aileen een door geen
onrecht bezoedelde vrede als doe!. 14
In het laatste gedeelte van zijn Opvoeding van de
christelijke vorst (1516) stelt Erasmus de vraag
of een oorlog, hoe gerechtvaardigd en onvermijdelijk hij ook moge zijn, ooit een 'rechtvaardige oorlog' mag worden genoemd. Een vraag
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waarop hij geen antwoord geeft, trouwens, wie
zou zijn eigen doelstellingen niet rechtvaardig
achten?" En als een oorlog gerechtvaardigd
kan worden genoemd, blijkt dan dat middel
toch niet telkens weer erger dan de kwaal? In
een brief aan Karel V (1522) schreef Erasmus
zijn antwoord:

ongelovigen halstarrig in hun dwaalwegen
volhardden, was het geoorloofd hen gewapenderhand tot betere gedachten te brengen:

Er is geen oorlog, hoe gerechtvaardigd hij
ook moge zijn en met hoeveel aarzelingen
hij ook moge zijn begonnen en met terughoudendheid gevoerd, die geen geweldige
hoeveelheid misdaden en rampen met zich
brengt en het zijn altijd de weerlozen en onschuldigen die het meest daarvan te lijden
hebben."
Erasmus en de Turken
Oorlogvoeren heeft meer met noodzaak
dan met waardigheid te maken."
In de Opvoeding komt ook de TUrkenoorlog ter
sprake en merkt Erasmus op dat het niet raadzaam is zich te nauw met lieden met een andere religie, 'zeals de heidenen', te verbinden."
Van jongsafaan heeft het thema TUrk Erasmus
beziggehouden."
In zijn Enchiridion maakte
hij een aantal algemene opmerkingen over de
wijze waarop christenen zich zouden dienen te
gedragen jegens de niet-christenen, met daarbij
onder andere de stelling dat zo lang mogelijk
moet worden geprobeerd de ongelovigen op
vreedzame wijze te bekeren. Daarbij kwam ook
herhaaldelijk ter sprake dat het zaak was om
te trachten zoveel mogelijk te weten te komen
over de tegenstander, wat inhield dat men ook
de taal van de Koran moest leren verstaan.>
Het is opmerkelijk dat waar hij zich zozeer
voorvechter betoonde van talenkennis om het
eigen christendom beter te doorgronden Erasmus nergens blijk heeft gegeven van enige
belangstelling voor taal en inhoud van de Koran, wat de grote Franse Erasmuskenner JeanClaude Margolin ertoe bracht vast te stellen dat
Erasmus 'niet probeerde hen te begrijpen'."
Toch lOU volgens de propagandisten van deze
stroming juist die kennis van de andere kant de
christen beter in staat stell en de moslim ervan
te overtuigen dat hij zich op een dwaalspoor
bevond.>

Pas nadat duidelijk
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Een van de betoemde Holbein-tekeningen in de marge van een
exemplaar van de LoJ de Zotheid-uitgave van 1515 is een illustratie van de passage waarin Erasmus de Turkse rivaliteit aanstipt
aan in een adem zijn ajkeuring uitspreek: over de halstarrigheid
der joden, dat andere contrapunt van zijn christe/ijke wereld,
waarover hij zich evenzeer herhaaldelijk negatief en vaak dubbelzinnig heejl uitgelaten.
De Turken en al het andere werkelijk barbaarse geboejle eisen
zeifs Iof voor hun vroomheid op en lachen de christenen om hun
bijgelooJ llit. En minstens zo doodleuk blijven de joden maar op
hun Messias wachten en tot op de dag van vandaag met hand en
tand aan hun Mozes vasthouden.
oesiaerius Erasmus, Lor en Blaam, veitaald en toege/icht door
Harm-Jan van Dam (Amsterdam 2004) 59-163: Loj der Zotbeid,

lOU

zijn gebleken dat de

lOSlc.43}.
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oorlog als uiterste middel. Echter, als de ongelovigen de christenheid belaagden, was het
meteen geoorloofd de wapens op te nemen:
vim vi repellere Iicet, het is geoorloofd geweld
met geweld te keren.> Deze notie had Erasmus in zijn Enchiridion al becommentarieerd,
zich afvragend hoe zo'n uitspraak voor christenen gemeengoed kon zijn geworden: moet ik
kwaad met kwaad bestrijden? Nee natuurlijk,
zoals Paulus dat al in de Romeinenbrief had
beklemtoond, het was in Erasmus' ogen zelfs
'goddeloos' - impius> In 1515 zou hij in het
adagiutn 'Zoet is de oorlog voor hen die hem
niet kennen: dat vim vi repellere-beginsel als
rechtvaardiging afzetten tegen Christus' afwijzen van het zwaard.> Op grond daarvan
verwerpt Erasmus elke oorlog, ook die tegen
de Turken, immers, zoals hij in 1516 in zijn
'Opvoeding heeft opgemerkt: 'De filosofie van

Christus wijst de oorlog geheel en al ar. 26
Dat moge rationeel doorgedacht zo zijn, toch
koos Erasmus in de praktische werkelijkheid
een andere, verrassende weg. In zijn Enchitidion geeft hij in een uiteenzetting over zijn
opvattingen over zonde en de om gang daarmee aan wat de consequenties
zijn voor de
zielzorg en komt daarbij tot een opmerkelijke
uitspraak:
De een is echtbreker, de andere godslasteraar, weer een ander Turk: men vervloeke
de echtbreker, niet de mens! Men versmade
de godslasteraar, niet de mens' Met richte de
Turk te gronde, niet de mens!"
Hoe dan ook is daaruit te le zen dat Erasmus
met 'Turk' iets aanduidt dat moest worden vernietigd. Het is een gesteldheid die teniet moest

2ijn levenlang heefl Erasmus van zijn onvoorwaatdeliikc waardering voor de kerkvader HierOl~n1llS blijk gegeven. Erasmus zag de kerkvader als een voorbee/dige geleerde aseeet en wees de leeuw en net kardinalaat als kenmerkende auributen in de gangbare Hieronymusiiagiografic als onwaarsehijnlijk (de leeuw) en historiselJ onmogelijk (de kardinaalsnoed) van de hand. In 1516 verseheen net eerste deel
van de uiteindelijk negen delen tellende Hieronymus-uttgave, voorafgegaan door een door Erasmus gesel1reven inleidende biograjisel1e
sehets, die ook als een autobiograjisehe impressie kan worden beschouwd.
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worden gedaan, alvorens volwaardig mens, dat
wil zeggen oprecht christen, te kunnen zijn.
Hiermee verschuift het accent van de externe
TUrk die als vijand de christelijke wereld bedreigde naar de gesteldheid 'TUrk' die volgens
Erasmus huist in elke christen. Dan gaat het
erom, en zo moet gezien de context van de opmerking de Enchiridion-tekst worden verstaan,
de TUrk in het eigen christelijke hart te vern ietigen.
Die metafoor gaat Erasmus vaker gebruiken als dankbaar voertuig om het TUrkse gevaar van binnenuit te signaleren.
'Ik wil', zo
schreef Erasmus in 1515 in het Adagium 5ileni
Alcibiadis dat geheel was gewijd aan het spanningsveld tussen schijn en werkelijkheid,
dat wij allerstrijdbaarst zijn, maar dan wei
tegen de werkelijke vijanden van onze
kerk: simonie, hoogmoed, wellust, ijverzucht, opvliegendheid, goddeloosheid. Die
Turken moeten altijd in de gaten worden
gehouden, zij moeten voortdurend door de
christenen worden bestreden.>

Op dezelfde wijze verwerkt komt de opmerking
uit het Enchiridion in 1530 terug in de Allemuttigste overweging over het beginnen van een oorlog
tegen de Turken.
Willen we ze eens en voorgoed van ons
afschudden, dan zullen we toch eerst het
ergste soort TUrken uit onze eigen geest
moeten verdrijven:
hebzucht,
eerzucht,
machtswellust,
zelfoverschatting,
god deIoosheid, bandeloosheid,
genotzucht,
bedrog, toorn, haat en nijd.
GeYnternaliseerd of niet, met de kwalificatie TUrk
of TUrks bedoelde Erasmus, getuige de catalogus
aan ondeugden die hij daarin begrepen heeft,
zeer zeker niet vee I goeds. TUrken waren voor
hem - en voor aile christen en - onmiskenbaar
de incarnatie van het kwaad. Erasmus yond het
onbegrijpelijk dat mensen een verderfelijk en
misdadig individu als Mohammed konden prefereren boven Christus; de oorlog van de TUrk
tegen de christelijke wereld was in zijn ogen
goddeloos en stond onder leiding van Mohammed, tegenover wie Christus stond.>
Toch verzuchtte
Erasmus herhaaldeJijk
dat de interne verdeeldheid van de christen-
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heid een groter gevaar betekende dan de externe dreiging van de TUrk. De opstandelingen,
waarmee Erasmus onder anderen op de strijdbare reformatoren doelde, waren bijna een erger kwaad voor de evangelische
zaak dan de

Turken:
De TUrken hinderen de evangelische zaak
niet meer dan die opstandelingen met hun
verdorven, niet in het minst evangelische,

gedragingen.>
Erasmus ergerde zich mateloos aan de kerkelijke conflicten die zo duidelijk ook in wereldlijk-politieke
zaken hun effecten hadden. Hij
wenste tot geen enkele partij gerekend te worden en beweerde te prefereren zich bij Turken
te scharen." In zijn boutades ging hij zover te
roepen dat hij om aan de samenzweringen van
zijn vijanden te ontkomen of om 'de trouweloosheid der Duitsers te ontlopen' 'liever naar
de Turken wilde emigreren'.?
Erasmus zag zich herhaaldeJijk gedwongen
zich te verdedigen tegen aantijgingen dat hij
zoals wij dat thans zouden noemen 'soft on terrorism' zou zijn. Al aan het begin van de jaren
'20 verweerde Erasmus zich tegen zijn Spaanse
tegenstander Zuniga:
Ik ben tegen om-log en waar geoorloofd
raad ik oorlogen af en roep ik op tot vrede.
Nergens ben ik echter zo tegen oorlog dat ik
hem eenvoudigweg altijd veroordeel, maar
ik veroordeel die oorlogen waarin de christelijke vorsten al bijna de he Ie eeuw met elkaar bakkeleien .... En ik veroordeel nergens
de oorlog tegen de TUrken, maar ik laat zien
op welke wijze je die moet voeren.>
Ook zijn Italiaanse tegenstander Alberto Pio
kreeg in 1531 postuum te horen dat Erasmus
zich op generlei wijze van gerechtvaardigde zaken distantieerde. In zijn Opvoeding en in zijn
recente geschrift over de oorlog tegen de TUrken had hij juist geprobeerd te laten zien hoe
een oorlog aanvaardbaar zou kunnen worden
gevoerd, wat hij natuurlijk nooit zou hebben
kunnen doen als hij oorlogen zonder meer zou
hebben atgewezen.>
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Siotopmerking
ZO was Erasmus langzamerhand

opgeschoven
naar het standpunt dat een Turkenoorlog ook
voor hem gerechtvaardigd kon zijn, maar het
bleef een precaire zaak. Dat was zeker het geval in het licht van de interne situatie in de Latijns-christelijke wereld. Toen keizer Karel V in
1535 had besloten tot een expeditie tegen Tunis
- een soortement kruistocht toch =, heeft Erasmus deze onderneming op de voet, maar zeker niet met instemming, gevolgd. In plaats van
tegen Tunis in het strijdperk te treden, had de
vorst zich volgens Erasmus beter kunnen toeleggen op de bestrijding van de Wederdopers in
Munster - wat eens te meer zelfs door Erasmus
gerechtvaardigd krijgsgeweld tegen medechristenen lmpllceerde.>
Jan van Hetwaarden (1940) studeerde geschicdcnis in Groningen en piomoveerde aldaar in 1978.
Na ruim twee jaar in Utrecht aan het Universiteitsmuseum vetbonden te zijn gewees: was hij
sinds 1971 werkzaam bi} wat thans de Erasmus
Universiteit Rotterdam heet; vanaj 1994 heejt hij
als bijzonder hoogleraar cultuurgeschiedenis van
Middeleeuwen en Renaissance tot zijn etnetitaat
in 2005 de dr Elie van Rijckevorsel-leerstoel bekleed. Email: j.v.herwaarden@gmail.com

Karel v als Santiago Matamoros, naar aanleiding van de expeditie tegen Tunis (1535) (The worcester Art Museum, worcester
MA, USA)

Noten:
Dit artikel is de bewerking van een lezing, gehouden op 22 september 2012 op de 24< Dag van
de Kerkgeschiedenis van de VNK in Gebouw De
Heuvel te Rotterdam.
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Volwassen kerkgeschiedenis
Van theologische hulpwetenschap naar
cultuurgeschiedenis van rcligic'
Kerkhistorici hebben
zich in het verleden te
veel gedragen als beoefenaars van een hulpwetenschap, in dienst van
de kerkelijke identiteit
die ook hun respectievelijke opleidingen kleurde. Ze zouden er goed
aan doen zich los te
maken van de theologie
en zich aan te sluiten bij
de cultuurgeschiedenis.

Wat is kerkgeschiedenis voor een yak? Al bij mijn eerste verkenningen, als student, in de Leidse UB had ik aanleiding daarover na te denken. Als je in die tijd literatuur zocht over een
specifiek onderwerp, en niet direct een beginnetje had, moest
je de systematische catalogus raadplegen. Oat begon bij een
boekwerk met geplastificeerde bladen waarin elk vakgebied
onderverdeeld was in grove, en daarbinnen in steeds fijnmaziger onderscheiden deelgebieden, aangeduid met cijfers. Als
je je onderwerp binnen die systematiek gevonden had, kon je
onder het bijbehorende nummer op zoek naar boektitels. In dat
oude systeem was kerkgeschiedenis onder theologie geklassificeerd als 'hulpwetenscnap'.
Ik herinner mij goed dat mij dat verbaasde, en ook een
beetje ergerde. In de Leidse theologische faculteit liepen drie
of vier hoogleraren rond voor dat yak en zij maakten geen van
allen de indruk iemands loopjongen te zijn. Anders dan bijvoorbeeld Hebreeuws, dat je nodig had voor Oude Testament en
dat daarom eerstejaarsstof was, kwam kerkgeschiedenis aan
het eind van de studie, en je werd geacht er behoorlijk voor
te blokken. Je kon er ook in je doctoraal op afstuderen. Hoezo
hulpwetenschap?

Vorig jaar had ik aanleiding terug te den ken aan dat moment van verwondering uit mijn studententijd. Mijn departement verhuisde van de Uithof naar de Utrechtse binnenstad.
We kregen daar minder ruimte, en er moest dus niet aileen
ingepakt, maar ook opgeschoond worden. Een van de dingen
die door mijn handen ging was het archief van de Utrechtse
vakgroep kerkgeschiedenis. Er waren vier verhuisdozen voor
nodig. De Utrechtse vakgroep was aanzienlijk groter dan die in
Leiden geweest was. Voor vakgroepsvergaderingen werden in
de jaren 1970 ruim twintig convocaten verstuurd, aan een wolk
van hoogleraren, bijzonder hoogleraren, medewerkers, tot en
met studentassistenten.
De vakgroep voerde een formele correspondentie met het faculteitsbestuur, vaak op hoge toon. Ook
hier waren geen hulpkrachten aan het woord. lk vermoed dat
het op andere theologische faculteiten niet vee I anders was.
Die situatie is inmiddels zeer ingrijpend veranderd. Theologische faculteiten zijn opgegaan in grotere faculteiten Gees-

122

TNK

jaargang 15 (2012)

teswetenschappen
of samengevoegd
met de
wijsgeren. In die nieuwe departementen
of afdelingen is de aanwezigheid
van een leerstoel
voor kerkgeschiedenis
of, zoals het vakgebied
inmiddels ook weI wordt genoemd: geschiedenis van het christendom,
niet langer vanzelfsprekend. Oat weerspiegelt uiteraard de snelle
veranderingen
in het kerkelijk landschap
in
Nederland,
maar is tegelijkertijd ook vreemd.
Vragen die veranderingen
niet om reflectie, en
zijn kerkhistorici vandaag de dag niet meet no-

dig dan ooit?
Gezien de loop van de academische hazen
is het antwoord: nee. De vraag om reflectie leeft
wel, maar wordt vooral beantwoord door antropologen en algemeen- en cultuurhistorici.
Kunst-, literatuur- en boekhistorici dragen hun
steentjes bij. De kerkhistorici aan de theologische opleidingen hebben hier kennelijk een
boot gemist.

Meer dan bronnen en biografie
Oat nodigt uit om eens wat preciezer te kijken
naar wat er aan die theologische opleidingen
onder de noemer van kerkgeschiedenis dan

precies onderwezen werd, en waar wij kerkhistorici als beroepsgroep onze aandacht tot
nu toe vooral op gericht hebben. Kort en goed
kregen en krijgen studenten allereerst een historisch overzicht, op te doen uit een handboek.
Oat is uiteraard het uitgangspunt voor elke historische vorming. Ie hebt een onentatie nodig,
een canon, een roadmap die je in staat stelt grote figuren als Augustinus, belangrijke kwesties
als de Investituurstrijd en evenementen als het
TWeede Vaticaans Concilie in de tijd te plaatsen. Voor veer studenten ging en gaat de vorming niet verder dan dat. De fijnproevers volgen wellicht nog een themacollege, waarin een
onderdeel wat nader bekeken wordt. Ik noem
maar wat: Amerikaanse kerkgeschiedenis, zendingsgeschiedenis, de relatie joden-christenenmoslims, of John Henry Newman. vervolgens
beginnen ze aan hun scriptie. De echte diehards
schrijven een proefschrift.
Ik heb aan verschillende opleidingen gewerkt, en vrijwel nergens was sprake van een
praktische training in hoe je dat nu aanpakte,
kerkgeschiedenis. Waar het voor studenten geschiedenis of antropologie onmisbaar geacht

Kerkinterieur met een predikende Ctuistus, omringd door een zestiende-eeuwse menigte. Schilderij uit 1570 van Camelis van Dalem of
Jan van

wecbeicn. Rijksmuseum

Amsterdam.
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wordt om tijdens hun studie, minstens in de
specialisatiefase, maar meestal al tijdens hun
bachelor, ervaring op te doen met veldwerk of
archiefonderzoek, bestaat de voorbereiding op
de scrip tie en wat mogelijk nog daarna komt
voor kerkhistorisch geinteresseerde studenten
hooguit uit een wat theoretische orientatie op
methoden en technieken. Bronnenkritiek heb je
als theoloog immers al meegekregen bij exegese, en voor al het andere is er de scriptiebegeleider. Wie promoveert in de kerkgeschiedenis
is op historisch gebied hooguit autodidact.
Ais beroepsgroep lijken kerkhistorici vooral
sterk in bronnenuitgaven en biografie. Daarbij
ligt het accent vaak op het begin van wat als
een nieuwe periode gezien wordt. Een treffend
voorbeeld zijn de uitgaven van classicale acta
in de RGP-kleine serie, tot 1620, alsof het protestantisme 'af' was na de Bestandstwisten en
er pas met Afscheiding en Doleantie weer leven
in de brouwerij kwam. Het Kerkhistorisch Gezelschap heeft veel tijd en energie gestoken in
het Biograjisch Lexicon. Voor bronnenuitgaven
heeft in de huidige academische cultuur vrijwei niemand meer de tijd, maar biografie is een
handzaam format. Met dat soort werk wordt
als het ware verder gewerkt aan het handboekoverzicht: detailstudies over personen en
bronnenuitgaven over onderwerpen die in dat
algemene overzicht aan de orde komen geven
de canon diepte. Maar als het blijft bij ontsluiten
van bronnen en beschrijven van personen en
evenementen die in de canon een rol spelen,
zonder dat er nieuwe vragen gesteld worden,
wordt het verhaal als geheel sleets.
Die nieuwe vragen zijn af en toe wei gesteld. In de hoogtijdagen van de oecumene
was er vee I aandacht voor de vroege zestiende
eeuw: de overeenkomsten tussen protestantse
en katholieke reformatie, de wortels van die reforma ties in de late middeleeuwen en de godsdienstgesprekken tussen woordvoerders van
verschillende confessies. Het werk van Cees
Augustijn en Eugene Honee op dat gebied sloot
ook aan bij internationaal toonaangevend onderzoek. In een poging tot herbronning van de
orthodoxere richtingen binnen het Nederlands
protestantisme was er in de laatste twintig jaar
vee I aandacht voor de Nadere Reformatie, een
veronderstelde beweging binnen de publieke
kerk tijdens de Republiek. Historisch is een der-
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Hervortnde kerk te Loppersum, middelpunt van een "boerenclassis" met een verktuimelend archie!

gelijke beweging steeds minder geloofwaardig
aan het worden, ook in de ogen van een gerespecteerd 'refo' als Fred van Lieburg, en dit onderwerp wordt meer en meer een specialisme
van een heel specifieke groep van auteurs en
lezers. In het kader van de globalisering is er
ook hernieuwde aandacht voor kerk en godsdienst in de koloniale periode. De blikvangers
op dat gebied, zoals Een zegenrijk gewest van
Iaap Jacobs, over Nieuw-Nederland,
of Hendrik Niemeijers Batavia komen evenwel niet
van kerkhistorici, maar van cultuurhistorici. Zij
beschrijven samenlevingen die etnisch en religieus gemengd waren vanuit het gezichtspunt
van die culturele diversiteit. Oat levert fascinerende studies op. die door een breed publiek
gelezen worden.
Professionele vaardigheden
Hier komt naar mijn indruk een aap uit de
mouw. Kerkhistorici aan de theologische faculteiten hebben zich nooit systematisch de vaardigheden eigen gemaakt die vanzelfsprekend
zijn voor professionele historici. Zij hebben zich
in de praktijk gedragen als beoefenaars van een
hulpwetenschap, in dienst van de kerkelijke
identiteit die ook hun respectievelijke opleidingen kleurde. In de nadagen van de verzuiling,
en bij hoge studentenaantallen, hadden ministers van Onderwijs en universiteitsbestuurders
er geen moeite mee daarvoor ruimhartig leerstoelen te financieren. In een krimpende markt
en een steeds veeleisender academisch klimaat
worden kerkhistorici echter teruggedrongen
op een steeds kleiner terrein van intellectuele
geschiedenis en publica ties voor de eigen pa-
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rochie. In de netwerken van interdisciplinair
gerichte beoefenaren van de algemene, de cultuur-, kunst-, literatuur- en boekgeschiedenis
zijn wij slecht vertegenwoordigd.
De smalle blik van de kerkhistorici voor hun
vakgebied bedreigt bovendien het kerkelijk erfgoed, en daarmee de bronnen voor een bredere
aanpak van het yak. Wanneer weinig mensen
de kerkelijke archieven raadplegen, en de materiele cultuur van kerkelijke gemeenschappen
ongebruikt in depots en op kerkzolders ligt te
verstoffen, zullen de eigenaars van dat materiaal weinig aanleiding zien om geld en aandacht
te steken in conservering en ontsluiting. Veel
plaatselijke kerkelijke archieven zijn vanwege
gemeentelijke herindelingen op drift geraakt.
Burgerlijke gemeenten stoten, uit bezuinigingsoverwegingen, hun archieven af naar streekarchieven, en gedeponeerde kerkelijke archieven
verhuizen mee. De openbare archiefbewaarplaatsen bewaren dat materiaal wei netjes,
maar zijn doorgaans niet de eigenaar, zodat ze
ook niet verantwoordelijk zijn voor inventarisering, beschrijving, conservering en restauratie.
Ik heb met eigen ogen gezien hoe het archief
van de classis Loppersum, een tamelijk actieve
classis en aileen al interessant omdat het een
'boerenclassis' is, vanwege vochtschade Iigt te
verkruimelen in het Gronings archief. Met kerkelijke materiele cultuur lijkt het niet minder
droevig gesteld te zijn.
Eigenlijk is dat allemaal nergens voor nodig.
Zoals gezegd, er zijn actuele debatten genoeg
waaraan kerkhistorci een bijdrage kunnen leveren. De bronnen zijn er, nu nog weI. In de
achttiende eeuw werden allerlei originele gedachten ontwikkeld over de plaats van kerken
en godsdienst in een burgerlijke maatschappij
die men niet langer als een Godgegeven orde
beschouwde, maar waar men zich evenmin
beschaving zonder religie kon voorstellen.
Waarom is die hele eeuw dan een zwart gat in
de kerkgeschiedschrijving? Dat religieuze regimes elkaar afwisselen is een gegeven waarvoor
alom belangstelling bestaat. Peter van Roodens
Religieuze regimes staat niet voor niets full-text
op de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse
Letteren, als een van de honderd boeken die je
gelezen moet hebben. Een weldoortimmerd,
goed geschreven expose over onze omgang
met geschiedenis en Europese identiteit als Pe-
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ter Raedts De ontdekking van de Middeleeuwen
staat in de betere boekwinkel gewoon op de
plank, ondanks de steeds selectievere inkoop in
die branche.
Kerkhistorici die bereid zijn buiten de confessionele box te denken, onderzoek te doen
dat ook actuele vraagstukken in perspectief
kan zetten en daarbij de regels van het historische metier serieus nemen, hoeven zich niet
in een hoek te laten drukken. Ik voorspel ons
mooie yak dan ook een zonnige toekomst. Die
toekomst zal zich evenwel steeds minder afspelen rond de theologische of godsdienstwetenschappelijke opleidingen, waar binnen de
studieprogramma's geen ruimte bestaat om de
methodische en technische knepen van het yak
te onderwijzen. Wij zouden er goed aan doen
ons aan te sluiten bij de cultuurgeschiedenis.
Joke Spaans (1956) is universitair hoofddocent
vaar de gescbiedems van het christendom aan
de Universiteit Utrecht. Adres: Baerhaavelaan 23,
2334 EC Lciden. e-mail. j.w.spaans@uu.nl

Noot:
Lezing uitgesproken op het symposium 'De toekomst van
de Nederlandse kerkgeschiedenis', georganiseerd door
het Kerkhistorisch Gezelschap, II juni 2012.
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Wiep van Bunge

Prooi of partner? *
De verhouding van de kerkgeschiedenis tot
de geschiedenis van de filosofie
De beoefening van de
kerk- en religiegeschiedenis in Nederland
heeft een veelbelovende
toekomst als zij bereid
is een nieuwe start te
maken. Kunt u niet iets
vaker de ramen open
zetten en de Nederlandse context binnen een
comparatief, bijvoorbeeld Europees perspectief situeren?
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De Utrechtse universiteitshoogleraar Herman Philipse heeft de
theologie eens 'de natuurlijke prooi: van de filosofie genoemd.'
In sociologische zin heeft hij denk ik inmiddels ruimschoots
gelijk gekregen: de rol die theologen in Nederland tot in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw nog speelden in
de publieke opinie, lijkt goeddeels uitgespeeld. Met name op
de opiniepagina's van onze kwaliteitskranten, bijvoorbeeld in
ethische debatten, lijken theologen goeddeels vervangen door
filosofen. Uitgerekend in de ethiek is onder filosofen overigens
nog steeds een ook deels theologische achtergrond geen uitzondering meer, maar die wordt wei steeds zeldzamer.
Wie nu een staalkaart zou willen maken van de Nederlandse leerstoelhouders in de filosofie, zal constateren dat die inmiddels voor het merendeel bestaan uit oud-studenten van de
in 1963 ingerichte, zogenaamde Centrale Interfaculteiten. Die
waren destijds dikwijls nog nauw verbonden aan theologische
faculteiten -in Utrecht herinner ik me de achttiende verdieping
van Trans II, waar we letterIijk ingeklemd zaten tussen de theologen - maar 'onze' huidige faculteiten of departementen Wijsbegeerte zijn inmiddels ook vee I groter dan de theologische:
in Utrecht, Groningen, Rotterdam, Leiden, Nijmegen, Tilburg
en zowel aan de Uv A als aan de VU studeren momenteel per
instelling enkele honderden studenten filosofie. Bij elkaar moeten dat tussen de twee- en drieduizend studenten zijn. Voor
de goede orde: dat zijn dikwijls dubbelstudenten, maar zoals u
weet zijn dat vaak de beste.
Ik memoreer dit niet uit triomfalisme - alsof 'wij', de filosofen', het 'gewonnen' zouden hebben van 'jullie, de theologen',
integendeel, want hoewel ik op een bepaalde manier zelfs wei
trots ben op wat in de Nederlandse filosofie de afgelopen twintig, dertig jaar is gepresteerd, maak ik mij als historicus van
de filosofie juist grote zorgen over de in deze zelfde periode
zo drastisch geslonken capaciteit op het gebied van de kerkgeschiedenis in Nederland. Ais ik me niet vergis, was het niet zo
lang geleden dat in bijvoorbeeld Groningen dtie gewone leerstoelen kerkgeschiedenis bestonden.
Historici van de filosofie hebben die expertise heel hard nodig, kunnen zelfs denk ik niet zonder de partner die de kerkge-
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schiedenis is. Want de geschiedenis van de filosofie is naar mijn overtuiging in de eerste plaats
een historische discipline, met als belangrijkste opdracht de reconstructie van de context
waarin oude, filosofische teksten tot stand zijn
gekornen. Die context heeft verschillende dimensies, verschillende kringen of schillen. Die
bestaat om te beginnen uit de overige teksten
van dezelfde auteur. vervolgens uit vergelijkbare teksten van andere auteurs uit dezelfde
periode. De geschiedenis van de theologie, van
het kerkelijk leven en van religie in brede zin
maakt dan onderdeel uit van de niet onmiddellijk filosofische kring waarbinnen die wei filosofische teksten ontstaan, en dat doet zij samen
met de politieke omstandigheden, de stand van
de overige wetenschappen, de letterkunde, de
cultuur in brede zin. Ten slotte, maar hier komen historici van de filosofie nog nauwelijks
aan toe, is er de antropologische dimensie van
de mentaliteitsgeschiedenis: juist hier zijn 'religiehistorici' naar mijn indruk verder dan historici van de filosofie. In deze laatste 'schil' staat
met name de perceptie van disciplines door de
eeuwen heen en de zelfperceptie van auteurs
centraal.
Ais ik me even tot de vroegmoderne tijd
beperk, dat is nu eenmaal mijn 'eigen: periode,
ken ik geen filosofische literatuur die het op
kan nemen tegen bijvoorbeeld Willem Frijhoffs
boek over Evert Willemsz of Mirjam de Baars
proefschrift over Antoinette de Bourignon."
Wei zijn er aanzetten in deze richting. Ik denk,
bijvoorbeeld, aan de biografie van Lisa Jardine
over Erasmus, waarin zij zich concentreert op
de manier waarop hij zich presenteerde als geleerde.' En aan de bundel van Conal Condren,
Stephen Gaukroger en Ian Hunter, eenvoudig
getiteld The Philosopher in Early Modem Europe,
waarin de vraag centraal staat wat dat eigenJijk is, in vroegmodern Europa: een 'filosoof">'
Dat wi! zeggen: hoe werd een filosoof gezien
en ingeschaald, door zijn omgeving en door
zichzelf? Welke identiteit kwam hem - en in een
enkel geval ook: haar - toe, en hoe schiepen
filosofen nieuwe identiteiten? Een zeer reele
kwestie, al was het aileen maar vanwege het
opmerkelijke feit dat de meeste vroegmoderne
filosofen die nu nog bestudeerd worden, zoals u
weet, geen academici waren: van Bruno en Bacon tot Descartes, Spinoza en Bayle, Locke en
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Spinoza

Leibniz, Berkeley en Hume. Pas na Kant wordt
het regel dat vooraanstaande filosofen aan een
universiteit verbonden zijn.
Persoonlijk niveau
In mijn eigen onderzoek heb ik mij veel met de
receptie van deze Grote Denkers bezig gehouden, want het is mijn persoonlijke ambitie tot
een interpretatie te komen van de manier waarop de geschiedenis van de filosofie 'verscheen:
of 'gestalte kreeg' in de culturele arena van de
Nederlandse Republiek. Ik ben nu halverwege:
er is een boek over de zeventiende eeuw tot
en met Spinoza; in druk is nu een boek over
Spinoza zelf; en ik werk inmiddels voorzichtig
aan een boek over de achttiende-eeuwse Republiek, waarin het over Bayle, 'sGravesande,
Hemsterhuis en hopelijk ook over Bilderdijk zal
gaan.' Steeds weer blijkt dat religie in heel de
intellectuele geschiedenis van de RepubJiek een
volstrekt cruciale rol speelt. Je kunt, denk ik, aileen een historisch overtuigende analyse leveren van de geschiedenis van de filosofie in de
Nederlandse Republiek wanneer je bereid bent
die verschillende niveaus te adresseren. En dat
zeg ik niet vanuit de overtuiging dat godsdienstige overwegingen voor aile zeventiende- en
achttiende-eeuwers nu eenmaal 'per definitie'
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Pierre Bayle

cruciaal zijn. Dat is nog maar de vraag, en het
antwoord op die vraag hangt mede afvan wat je
bereid bent onder 'religie' te verstaan. juist hier
heb ik veel geleerd van historici als Io Spaans
en Peter van Rooden, die hebben gewezen op
de veranderlijkheid door de eeuwen heen van
wat onder godsdienst wordt verstaan.s
Het eerste

niveau

\Naarop

de geschiedenis

van de religie onmisbaar is voor de geschiedenis van de filosofie betreft de persoonlijke
beleving van het religieuze door de auteur in
kwestie: hier stuiten we denk ik op de grootste problemen, omdat de bronnen ons hier
dikwijls in de steek laten. Of we hebben er te
weinig - denk aan de biografie van Spinoza, die
nog enorme lacunes vertoont, en diens geringe,
streng geredigeerde correspondentie van een
brief of tachtig - of we hebben er te veel: denk
aan Bayle, wiens briefwisseling 1500 nummers
beslaat, die dikwijls ook vee I langer zijn dan
de brieven van en aan spinoza. Pikant vind ik
wei dat uitgerekend Quentin Skinner in zijn fameuze artikel 'Meaning and Understanding in
the History of Ideas' naar Bayle's correspondentie verwees als een cruciaal argument tegen de
duiding van Bayle als libertijn - een oordeel dat
door de huidige editor van die correspondentie
met een korreltje zout wordt genomen.'
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Daar komt de feitelijke, politieke macht van
de elkaar te vuur en te zwaard bestrijdende
confessies in Europa nog eens bij - lees de recente Descartesbiografie van Desmond Clarke,
waaruit het beeld oprijst van een filosoof die
voortdurend op zoek is naar plekken waar hij
zo min mogelijk het risico loopt in het vaarwater van de kerk te komen.!
Dat aile vroegmoderne filosofen tot pakweg
Diderot en Hume per definitie op de een of andere manier 'gelovig' waren omdat ze nu eenmaal dee I uitmaakten van een nog wezenlijk
christelijke cultuur, lijkt me niet zo'n behulpzaam uitgangspunt, en dat niet aileen omdat
we weten dat nog tot diep in de zeventiende
eeuw aanzienlijke percentages van de Nederlandse bevolking bij geen enkel kerkgenootschap zijn aangesloten. Maar ook vanwege de
feitelijke macht van religies, die tot permanente
behoedzaamheid inspireert. En vanwege de
v66rchristelijke elementen uit de ook in de Republiek zo krachtige humanistische traditie - de
laatste jaren is veel geschreven over Renaissance 'Tacitisme' 9 En ten slotte vanwege het reele
gevaar van anachronisme. Wat een vroegmodern filosoof schrijft over God, de ziel, de mens,
is niet noodzakelijkerwijs de uitdrukking van
zijn meest 'intieme' gedachten. Vroegmoderne
filosofen waren geen dichters, en meer in het
bijzonder geen Tachtigers. Vroegmoderne fiI050fen z ijn wei per dertrune strategen. dat wil
zeggen: wat zij schrijven wordt gedicteerd door
retorische en strategische conventies die de
onze niet meer zijn.

Dogmatisch niveau
Behalve dit eerste, persoonlijke niveau is er een
tweede niveau waarop de religiegeschiedenis
onmisbaar is voor de historicus van de filosofie.
Dat is het dogmatische niveau: dit zal niemand
willen of kunnen ontkennen. Hoe luidden de
leerstellingen van de dominante confessies uit
de vroegmoderne periode precies? Een 'coccejaan' uit pakweg 1702, hoe denkt die over de
genade, het verbond, de drie-eenheid? Het
klassieke verwijt aan het adres van de klassieke kerkgeschiedenis, dat men toch vooral de
'continuileit in eigen kring: op het spoor was,
lijkt mij inmiddels niet meer zo urgent, maar
als filosofiehistoricus lig ik van die kritiek toch
niet echt wakker. 10 Of een analyse van pakweg
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zestiende-eeuwse opvattingen over 'onweerstaanbare genade' nu afkomstig is van een historicus die gereformeerd is of doopsgezind, zal
mij eerlijk gezegd een zorg zijn. Hier zijn kerkof religiegeschiedenis en de geschiedschrijving
van de filosofie evidente partners, en prijs ik me
aileen maar gelukkig met de sterke traditie van
de kerkgeschiedenis in Nederland.
Wat mij wei zorgen baart is het dikwijls
ontbreken van een internationaal, comparatief
moment. Ik wi! niet pretenderen heel de recente
beoefening in Nederland van de kerk- en religiegeschiedenis te overzien, maar mijn indruk
is, dat deze disciplines wei bijzonder kwetsbaar
zijn voor het verwijt dat aile contextuele geschiedschrijving in nationaal verb and bedreigt.
Elke context wordt uitgevonden; ze wordt nooit
ontdekt. Zodra de historici onder de theologen
de ambitie koesteren een bijdrage te leveren
aan de nationale cultuurgeschiedenis dreigt als
vanzelf een zeker provincialisme. Want zodra
zij de cultuurhistorische vraag gaan stellen wat
de betekenis is van hun object van onderzoek,
gaan zij op zoek naar de functie die dat object
vervult in een welbepaalde context. En om het
eens kantiaans uit te drukken: de Nederlandse
context van religiegeschiedenis vormt dan zowei de mogelijkheidsvoorwaarde tot een Nederlandse religiegeschiedenis
uberhaupt als
haar natuurlijke begrenzing.
Hoe meer wij bijvoorbeeld te weten komen
van de specifiek Nederlandse wending die hier
in de achttiende eeuw de dialoog aannam tussen theologie en Verlichting - ik denk hier bijvoorbeeld aan de grote bun de I die Ernestine
van der Wall en Leo Wessels in 2007 uitgaven
onder de titel Een vee/zijdige verstandhouding hoe raadselachtiger die Nederlandse verlichting
in Europees perspectief wordt. 11 Maar, ik geef
onmiddellijk toe: historici die zich concentreren
op de geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland stuiten op hetzelfde probleem, waarbij
nog komt dat zodra wij de ambitie koesteren
de geschiedenis van de filosofie te integreren in
de cultuurgeschiedenis, wij het risico lopen van
het verwijt de filosofie te hebben verlaten.
Ik kan me vergissen, maar vooral in veel
werk van jonge Amerikaanse specialisten op
het gebied van de vroegmoderne filosofie, zie ik
een afnemende belangstelling voor context en
een terugkeer naar logische reconstructie, die

TNK

jaargang

15 (2012)

nog niet zo lang geleden als outdated gold. Het
lijkt alsof de kloof tussen history of philosophy
en history of ideas de afgelopen jaren plotseling
groter is geworden in plaats van kleiner. In het
Spinoza-onderzoek, dat ik het meest nauwgezet volg, is dat zeker aan de orde. Ik denk hier
meer in het bijzonder aan het werk van Michael
Della Rocca, hoogleraar geschiedenis van de
filosofie te Yale en de auteur van twee bri!jante boeken over Spinoza, maar wat mij betreft
geen historicus. 12 Hij schrijft toevallig over meer
dan driehonderd jaar oude teksten, maar zijn
analyses zijn strikt conceptueel. Hij probeert
vooral op het spoor te komen van wat Spinoza
nu nog betekenen kan. En die ontwikkeling
wordt gevoed zowel vanuit de analytische traditie als vanuit de continentale: vee I analytische
historici van de filosofie - ik denk aan een auteur als Jonathan Bennett - hebben al heel lang
een broertje dood aan historische context, maar
nogal wat Franse, zogenaamd postmoderne
auteurs delen die houding inmiddels. zij het gevoed door heel andere overwegingen: zij lijken
vooral principiele aarzelingen te koesteren over
alles wat neigt naar het biograjisch element van
contextueel onderzoek. Zij proberen vooral
anonieme 'krachten' en 'tendensen: in kaart te

brengen."

John Locke
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vergelijkbare ontwikkelingen zie ik niet in
de religiegeschiedenis, die, voor zover ik dat
kan overzien aileen maar dichter tegen de cultuurgeschiedenis lijkt aan te kruipen, net als de
wetenschapsgeschiedenis
- een ontwikkeling
die overigens ook niet zonder gevaar is, want
zowel de religie- als de wetenschapsgeschiedenis dienen natuurlijk wei hun eigen professionele competentie te koesteren: ik wil wei aan
religiehistorici kunnen blijven vragen wat nu
ook alweer het verschil was tussen de Leidse
of 'greene' en de strenge coccejanen, precies
zoals wetenschapshistorici wei moe ten kunnen
blijven uitleggen waarom uitgerekend proeven
met een luchtpomp in Engeland aanleiding waren tot zulke principiele, wetenschapsfilosofische debatten als die tussen Boyle en Hobbes."

Impact
Het derde niveau waarop de religiegeschiedenis
een cruciale partner is voor de historicus van de
filosofie is de impact die theologen had den in
vroegmodern Europa op het publieke domein:
ook v66r de achttiende eeuw, wanneer die publieke ruimte een cruciaal onderdeel heet te
worden van de Verlichting, worden woedende
controverses en public uitgevochten, en het zijn
steeds overgeleverde, theologische tradities die
niet aileen tot op grote hoogte de speelruimtes
bepalen, maar die naar mijn overtuiging in heel
de vroegmoderne tijd ook inhoudelijk voor filosofen cruciaal zijn. Talloze begrippen spelen
een sleutelrol zowel in theologie als in filosofie: 'oneindigheid', 'vrijheid', 'wil', enzovoorts.
Vrijwel alle vroegmoderne filosofen die nu nog
intensief worden bestudeerd hebben zich bovendi en diepgaand gebogen over de status van
de Openbaring en met de politieke geschiedenis van het christendom, en daarbij tasten zij
voortdurend de grenzen af van wat op dat moment politiek en juridisch mogelijk is.
Hobbes' Leviathan noemde ik al, en u weet:
Spinoza is niet alleen de auteur van de Ethica,
maar ook van een ander 'neglected masterpiece', zoals het onlangs werd genoemd - de
Tractatus theologico-politicus; Locke schreef na
zijn Essay concerning Human Understanding nog
slechts uitsluitend over theologische onderwerpen; in Bayle zijn filosofie en theologie nauwelijks te onderscheiden, zijn belangrijkste thema
was 'het kwaad', Voor Leibniz geldt dat tot op
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zekere hoogte ook, Berkeley was zelf bisschop
en ook in Kant is de vraag naar de verhouding
tussen rede en Open baring cruciaal: ik denk
niet dat er een vroegmoderne filosoofvan enige
betekenis is, die er niet over geschreven heeft.
Hobbes, Spinoza en Bayle gingen 'te ver: - net
als Hume natuurlijk, die door zijn reputatie als
atheist niet in aanmerking kwam voor een leerstoel in Edinburgh. Locke, Leibniz en Kant waren 'safe'. Zij vertegenwoordigden wat jonathan
Israel de 'moderate Enlightenment' noemt. 15 Zij
zochten het compromis, waar Hobbes, Spinoza
en Bayle, en in hun spoor de Franse philosophes de confrontatie niet uit de weg gingen. Zij
namen. aldus Israel, het initiatief: de gematigden reageerden op de radicalen. In zekere zin
worden in dit perspectieftheologie en religie inderdaad gedegradeerd tot prooi - op het gevaar
af dat de activist het woord overneemt van de
historicus.
Tegenover Israel staat inmiddels de katholieke Hegeliaan Charles Taylor, die het ontstaan
van seculariteit in de vroegmoderne tijd als een
product van het christendom zelf beschouwt.
Ook wat mij betreft een wezenlijk onhistorisch uitgangspunt, dat de Europese cultuur
als een wezenlijk christelijke begrijpt. Er nog
van afgezien dat A Secular Age - want over dat
boek van Taylor heb ik het natuurlijk - volledig voorbijgaat aan de twintigste-eeuwse protestantse theologie, geeft het geen rekenschap
van de factoren die ik zojuist al memoreerde:
het strategisch schrijven van dissidenten en
vooral het besef vanaf de Renaissance dat de
antieke wortels van die cultuur voorchristelijk zijn." Gedurende de Renaissance wordt
geen grote. klassieke filosofische traditie herontdekt en afgestoft die niet aanleiding geeft
tot fundamentele conflicten met het kerkelijke
gezag: van Ficino's hermetisch platonisme en
Pomponazzi's 'naturalistisch' aristotelisme, tot
aan Lipius' stoi'cisme en de vroeg zeventiendeeeuwse populariteit van Epicurus, onder andere
binnen de libertinage etudit." Steeds verschijnt
een v66rchristelijk, autonoom en expliciet filosofisch perspectief. Dikwijls slaagt men er in dat
perspectief in te passen binnen enig christelijk
raamwerk, maar wanneer van Hume wordt gezegd, dat hij stierf 'als een Romein', weet iedere
achttiende-eeuwer wat dat betekent: niet als
christen. Volgens Taylor ging het hier om mar-
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ginale, niet -representatieve figuren, wat hier
wi! zeggen: niet-representatief voor de christelijke traditie. Maar hij onderschat systematisch
en consequent het gewicht van het verzet van
antieke filosofen tegen de opkomst van het
christendom - een verzet dat in de vroegmoderne tijd dus terug kon zien op een zeer respectabele stamboom. Taylor sluit ook zijn ogen
voor de fragiliteit van de alliantie die Thomas in
de dertiende eeuw sloot met Aristoteles. Oat er
vanaf de Renaissance alternatieven waren voor
die traditie wil Taylor evenmin zien. Zoals ik bij
hem en veel andere christelijke denkers even-

eens het besef mis dat voor Noord-Europa het
christendom een relatief recent verschijnsel is.
Tot aan de tiende, elfde eeuw vol harden nogal
wat Deense en Noorse warlords in hun heidendom: Litouwen wordt pas gekerstend in de loop
van de veertiende eeuw.
Besluit
Inmiddels zijn we ver afgedreven van het Nederlandse onderzoek naar de kerk- of religiegeschiedenis van de afgelopen decennia. Maar
ik zei net al: hoe imponerend dat in mijn ogen
vaak is, als onderdeel van de cultuurgeschiede-

Erasmus

131
TNK jaargang

15 (2012)

nis geldt voor dat onderzoek, denk ik, wat ook
voor veel andere objecten van de cultuurgeschiedenis geldt: in de cultuurgeschiedenis ontleent het object van onderzoek zijn betekenis
aan zijn functie. En voor de reconstructie van
die functie heb je een context nodig, wat overigens ook de vraag oproept welke context de
kerk- en religiegeschiedenis zelf hebben. Nogmaals: die context wordt nooit gevonden, die
wordt altijd gemaakt.
Twee elementen die Nederlands kerkhistorisch onderzoek moeilijk kan vermijden lijken
me a) de intematioriale omgeving - vandaar de
opmerking die ik eerder maakte kunt u niet iets
vaker de ramen open zetten en de Nederlandse
context binnen een comparatief, bijvoorbeeld
Europees perspectief situeren, en b) even moeilijk te vermijden lijkt me de omgeving van het
heden. Oat heden wordt gekenmerkt doar radicale, drastische secularisatie, die zeker voor
niet-theologen de vraag oproept of de godgeleerdheid niet vooral een discipline is met heel
veel verleden. De zelfverzekerdheid waarmee
sommigen de afgelopen jaren hebben gesproken van The Return of Religion en The Future of
the Religious Past sluit vrees ik niet goed aan bij
de Nederlandse situatie: de laatste cijfers die
ik heb gezien laten niets zien van enig herstel
van de christelijke traditie in Nederland." Het
kerkbezoek blijft afnemen en ons christelijk
volksdeel vergrijst in hoog tempo. De recente
immigratie van moslims in ons land is een
verschijnsel, waarvan ik het verband met de
Nederlandse kerk- of religiegeschiedenis niet
inzie - de internationale context van de migratiestroom is daarentegen evident.
En als het dan toch over de context gaat
van de religiegeschiedenis zelf: wij, de filosofen,
staan inmiddels voar collegezalen, gevuld met
studenten voor wie het christendom een verhaal
is geworden van hun grootouders. In Rotterdam
stuit je nog wei eens op een enkele bijbelvaste
student van de Zuid-Hollandse eilanden of uit
Zeeland - gelooft u mij, wij koesteren die echt
- maar die studenten worden steeds zeldzamer.
Maar misschien is de Noord-Europese secularisatie wei een blessing in disguise voar zover
zij ons dwingt het christendom in Europa als
een histarisch fenomeen te begrijpen. Mijn eigen achtergrond is Nederlands Hervormd. Misschien ligt het ook aan mijn langdurige om gang
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met zeventiende-eeuwse Ciuetiens sans Eghse,
'stlefkinderen van het christendom', die voortdurend en met grote geestdrift bereid waren
steeds opnieuw te beginnen en hun eigen geloof opnieuw uit te vinden, maar nu de vanzelfsprekendheid van een wezenlijk christelijk
Nederland verdwenen is, kan dat denk ik de
kwaliteit van het Nederlandse christendom van
de eenentwintigste eeuw aileen maar ten goede
komen.
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Persoonlijk profiel
Naam, voomaam/voorletter(s)
Van der Pol, Frank
Geboortejaar en -plaats
1950, Rotterdam
Studierichting en -plaats
Theologie, Utrecht en Kampen
Wat is/zijn uw huidige functie(s)?
Hoogleraar kerkgeschiedenis en Symboliek
(confessievorming in context)
Hoe luidt de titel van uw voomaamste publicatie tot op heden?
Sinds mijn dissertatie De tefotmatie te Kampen
in de zestiende eeuw (Kampen: Kok, 1990) blijft
de kerk in politiek-maatschappelijke context
mij erg boeien. Dil zorgt voor doorgaande output tot op heden in het genre .stadtetorschung'
/ 'Reformation in the cities'. Twee voorbeelden: 'Religious Diversity and Everyday Ethics in
the Seventeenth-Century Dutch City Kampen',
in Church History. Studies in Christianity and
Culture. American Society of Church History 7
(2002) 16-62; 'Voraussetzungen konfessionel-

ler Theologenausbildung in den Niederlanden:
Auswirkungen der Reformation auf Schule und
Bildung in Kampen' in: H.J. Selderhuis & M.
Wriedt, Korfession, Migration LInd ElitenbiJdung,
Brill's Series in Church History. Vol. 31 (Leiden:
Brill, 207) 171-207.
Hebt u een favoriete bijbeltekst. Zo ja,
welke?
Het begin van Psalm 139. Mij treft in de Bijbel
vooral dat ik als klein schepsel me vanwege
Christus gedragen mag weten door de schepper van het immense heelal. De God van zon,
maan en sterren omgeeft mijn bestaan en ziet
mij in genade aan.
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Wie is uw favoriete figuur uit de geschiedenis van het christendom?
Melanchthon, omdat bij deze bruggenbouwer
de reformatorische visie samengaat met een
indrukwekkende vorming en mime oecumenische gezindheid.
Stel: u krijgt een jaar voUedige vrijheid om
u aan studie en onderzoek te wijden. Wat
gaat u doen?
Een monografie schrijven over de zeventiendeeeuwse gereformeerde pietist Simon Oomius.
Bij hem gaan academische theologie en vroomheld harmonisch samen. Universitaire vorming
en spirilueelleiderschap weet deze leerling van
Voetius en Hoornbeeck prachtig te combineren.
Wat is uw favoriete boek op uw vakgebied?
Het interconfessionele handboek van H.]. Selderhuis e.a., Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis (Kampen': Kok, 2010); een project
waarin auteurs met uiteenlopende kerkelijke
achtergronden hebben samengewerkt. Het behandelt theologische achtergronden van kerkhistorische gebeurtenissen en het brengt polltieke, economische en psychologische aspecten
in rekening.

TNK

jaargang 15 (2012)

Welke recente publicatie op uw vakgebied
heeft veel indruk op u gemaakt?
Het wat tegendraadse boek van Peter Raedts,
De ontdekking van de Middeleeuwen. Gcschiedenis van een illusie (Amsterdam": Wereldbibliotheek, 2012). Een aanrader! Het boek stimuleert
beslist, maar bevestigt tevens het negatieve sjabloon van Nederland als een natie die door een
zuinig, moralistisch en postmiddeleeuws calvinisme is getekend, de karikatuur van calvinistisch Nederland (262,263).
Welk boek op uw vakgebied zou beslist
ooit geschreven moeten worden, zij het
niet noodzakelijk door u zeit?
Als aanvulling op het Handboek Nederlandse
Kerkgeschiedenis een interconfessioneel handboek Aigemene Kerkgeschiedenis; met veel
aandacht voor de christelijke kerk in relatie tot
diverse contexten, de ontmoeting van kerk en
cultuur, kerk en andere religies, en voor processen van vruchtbare integratie en creatieve differentiatie of juist spanningsvolle desintegratie
en neiging tot isola tie.
Is er een ontwikkeling op uw vakgebied
die u betreurt; zo ja, welke?
De papierwinkel die samenhangt met visitaties.
Verder de eindeloze versnippering in de stroom
aan specialistische studies zonder breder verband. Het terrein van de kerkgeschiedenis is
(lnterjnationaal in hoge mate gefragmenteerd
geraakt. Het gevaar van overspecialisatie wordt
weliswaar tegengegaan door kerkhistorisch onderzoek onder te brengen in grote onderzoeksprogramma's en onderzoekscholen, maar hoe
beheersbaar is dit? Recente onderzoeksvisitatie
stagneerde door onduidelijkheid en competentie over wegingsfactoren rond output.

kerkgeschiedenis. Daarmee komt het doorsnee
kerklid meer voor het voetlicht, diens waarden
en het wereldbeeld van wie meestal geen geschreven getuigenissen hebben nagelaten of indien bewaard gebleven - juist aandacht voor
hun ervaringsdocumenten, hun dagboeken en
brieven. Verder leveren sociale wetenschappen
de kerkgeschiedenis nieuwe onderzoeksmethoden aan, zoals het gebruik van statistieken
en andere kwantitatieve method en en technieken.
Positief is ook dat aan onze Kamper universiteit al het kerkhistorisch onderzoek in een
programma is samengebracht met dat van de
universiteit in Apeldoorn. Ons gezamenlijke
programma wil bijdragen aan het historischwetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan
en de ontwikkelingen van het (inter)nationaal,
gereformeerd protestantisme.
Dit onderzoek
wordt verricht in het licht van de actuele situatie van kerk en samenleving, maar zonder dat
de kerken het kerkhistorisch onderzoek dicteren, zoals het zelfevaluatierapport dat bij de
visitatie over de peri ode 2006-11 werd overgelegd, vermeldt: 'The academic research output
mentioned above is not defined by ecclesiastical standards'.

Is er een ontwikkeling op uw vakgebied
die u toejuicht; zo ja, welke?
De groeiende aandacht voor samenhang tussen
politieke, godsdienstige, economische, socia Ie
en culturele aspecten van een bepaald kerkhistorisch verleden. Daarnaast de toegenomen
aandacht voor etnische en religieuze minderheden en de aandacht voor de gewone man in de
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Ilk zag God zelf door de

straten lopen!'
De jaren zestig als culturele revolutie
De ontwikkelingen in
de jaren zestig worden
recentelijk steeds vaker
benoemd als een culturele revolutie. In dit
artikel wordt de vraag
aan de orde gesteld wat
we nu precies onder
een culturele revolutie
kunnen verstaan en op
welke wijze zij verband
hield met de ontwikkelingen in katholiek
Nederland.

In 1971 publiceerde de schrijver Godfried Bomans een bundel
herinneringen aan zijn katholieke jeugd. Een van de mooiste
verhalen ging over een bezoek aan de kerk met zijn moeder:
Ik was vijf, toen mijn moeder mij eens naar de paterskerk
bracht; want men kon het godshuis onder het motto "in de kerk
is altijd wetk" niet vaak genoeg betreden. Zij wees mij bij die
gelegenheid het tabernakel aan met de woorden: "daarachter
zit nu Onze Lieve Heerge': want men verkeerdein roomse kringen met het Opperwezen op nogal vert.rouwelijke voet. Ik zag
center de sacristie-deur hiervoor aan en juist op dat ogenblik
kwam pastoor Reinenberg emit te voorschijn. Zo heb ik enige
maanden lang het voorrecht genoten God ze!f door de straten
van Haarlem te zien wandelen, een klein sigaartje in de mond.
netaas, op een keer nieste hij en dit kon ik met de iJJusie van het
oppeiwezen niet langer verenigen.I

In een recensie van de gebundelde herinneringen stelde de eveneens katholieke literatuurcriticus Kees Fens vast dat Bomans van
zijn roomse jeugd slechts de folklore onthouden had. Was alles werkelijk zo eenvoudig geweest in het katholieke verleden,
dan 'fietsten we nu nog naar Heiloo met het ontbijt-na-de-mis
als mooiste beloning'. Historici konden de verhalen van Bomans
dan ook beter laten voor wat ze waren. Toegankelijk maar on-

zorgvuldig.s
Toch leken beide heren het over een ding eens, de anekdotes
die Bomans vertelde waren verhalen uit een voorbij verleden.
Die conciusie was niet verwonderlijk. In katholiek Nederland
was namelijk juist, in de woorden van de historicus L.J. Rogier,
een 'ware sloopneurose' uitgebroken. De katholieke subcultuur,
door dezelfde historicus eens voorgesteld als 'een bijna autarkisch te noemen ( ... ) gemeenschap' werd in rap tempo ontmanteld. Van de 161 landelijke katholieke organisaties uit 1960 waren er twintig jaar later maar liefst 100 verdwenen- Ook de kerk
liep tegelijkertijd snel leeg. Vanaf 1965 werd in Nederland twee
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maal per jaar het aantal katholieke kerkgangers
geteld. In dat jaar bezocht gemiddeld 64,4 procent van de katholieken ouder dan zeven jaar
de mis. Vijf jaar later was dat nog slechts 47,2
pro cent, tien jaar later 31,1 procent. In 1985 was
het vervolgens verder gezakt tot 17,5 procent.
Ergens was dit wellicht maar goed ook, want het
aantal priesters daalde nog sneller. ZO legden in
1967 155 priesters het ambt neer. Een jaar later
waren dit er al 202. Pas vier jaar later, in 1972,
was het aantal jaarlijkse ambtsverlatingen weer
gezakt tot onder de 200. Tegelijkertijd daalde
het aantal wijdingen dramatisch. Kwamen er in
1967 nog 193 nieuwe priesters bij, in 1970 vie len
nog slechts 47 wijdingen te registreren.'
Culturele revolutie
Gelukkig was dit alles relatief eenvoudig te verklaren. In zijn standaardwerk over de recente
Nederlandse geschiedenis had E.H. Kossmann in
ieder geval maar een paar zinnen nodig:

culturele revolutie van de katholieken was
onbeheerster dan die van enige andere groep
in de Nederiandse samenieving. Zij richtte zich
bitter tegen het eigen verieden. Met verbazing,
Ieedvermaak ofgene zagen niet-katholieken in
de media geJovigen of afvalligenverschijnen die
het voordien zo uitbundiggeprezenrijke Roomse leven kritiseerden ais oppressief schadelijk
voor de mens en onbehoorlijkpatriarchaal. Dit
was een van de wonderlijkste detnasques die in
Nederland ooit had plaatsgehad.5

De

Blijkbaar had in katholiek Nederland in de jaren
zestig, het moment van de bedoelde culturele revolutie, een plotselinge omslag plaatsgevonden.
Het eigen verleden werd in diskrediet gebracht
en de toekomst werd buiten de kerk gezocht.
Het was dus de culturele revolutie van de jaren
zestig die de katholieke subcultuur had doen instorten. De vragen waar deze revolutie vervolgens uit bestond, hoe zij zich voltrok en wie erin
de hoofdrolspelers waren werden echter niet
beantwoord. Dat is om twee redenen een probleem. In de eerste plaats omdat de frase 'culturele revolutie' steeds vaker als etiket op de jaren
zestig geplakt wordt, in de tweede plaats omdat
de Nederlandse katholieke kerk onterecht steevast als haar voornaamste slachtoffer bestempeld wordt.s
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Het aanduiden van de jaren zestig als culturele revolutie is de afgelopen jaren het meest
nadrukkelijk bepleit door de Britse historicus
Arthur Marwick. Naar aanleiding van een vergelijking van het verloop van de sixties in vier
landen, betoogde hij dat er tussen 1958 en 1974
geen sprake was van een fundamentele herverdeling van de politieke of economische macht.
Veel eerder was sprake van gigantische verruiming van de persoonlijke vrijheid voor de overgrote meerderheid van de burgers.' Hoe dit alles
precies haar beslag kreeg, bleef in zijn boek echter wat vaag. Om het geheel wat aan te scherpen
zou het dan ook waardevol kunnen zijn eens nader naar het concept revolutie te kijken. Een recente studie leert namelijk dat een revolutie een
veel minder eenduidig proces is dan vaak wordt
voorgesteld, er gebeurt meer dan een simpele
verdringing van het oude door het nieuwe. Eerder valt een revolutie te begrijpen als een moment waarop twee geheel verschillende, maar
allebei vernieuwende, toekomstvisies om voorrang strijden." De culturele revolutie van de jaren
zestig valt vervolgens vooral te begrijpen als een
grote strijd om de wijze waarop het begrip vrijheid, na de schamele jaren van crisis, oorlog en
bezetting, nieuwe invulling zou moeten krijgen.?
Op 31 oktober 1958 - juist het jaar dat Marwick de jaren zestig liet beginnen - hield de
Britse filosoof Isaiah Berlin over dit begrip zijn
inaugurele rede te Oxford. In zijn oratie betoogde hij dat er een fundamenteel verschil bestond
tussen positieve en negatieve vrijheid. Het ging
daarbij niet om simpelweg twee interpretaties
van hetzelfde begrip, maar om 'sterk afwijkende, onverenigbare houdingen ten opzichte van
de doeleinden van het leven'. Negatieve vrijheid
was voor Berlin het domein waarbinnen iemand
ongestoord door anderen kan doen of zijn wat in
zijn vermogen ligt. Positieve vrijheid stond vervolgens voor de mate waarin iemand meester
kan zijn over zijn eigen bestaan, zelfstandig en
weloverwogen richting geeft aan het eigen leven.'? De uiteenzetting van Berlin is interessant
omdat beide concepten kunnen dienen als ideaaltypen om het debat over vrijheid en gezag in
de jaren zestig te analyseren. Daartoe keer ik terug naar de recente geschiedenis van het Nederlands katholicisme. In het hiernavolgende wi! ik
namelijk de stelling verdedigen dat de discussie
over positieve en negatieve vrijheid juist bij uit-
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stek in de Nederlandse religieuze gemeenschappen haar beslag gekregen heeft. De ironie van
de geschiedenis, zo heeft Siep Stuurman al eens
opgemerkt, wil namelijk dat 'de vernieuwingsfurie die [in de jaren zestig, MvdB] soms haast
pathologische vormen aannam, nog het meest
geestdriftig beleden werd in een nieuwe generatie katholieken en protestanten'."
Openheid en geslotenheid
In 1953 vierde katholiek Nederland de honderdste verjaardag van het herstel van de bisschoppelijke hierarchic. 'Geheel de meimaand, stelde
de dominicaan Stephanus Kreijkamp in De Bazuiti, stond 'in het teken van het dankbaar gedenken, dat een eeuw geleden de hierarchic in
Nederland werd hersteld'. Over de wijze waarop
dit dankbaar gedenken gebeurde was hij echter
weinig tevreden. Waar in veel katholieke kranten vooral aandacht was voor de grootsheid van
het eigen verleden, wenste Kreijkamp de viering
aan te grijpen om kritisch naar de toekomst te
kijken. In een serie artikelen reflecteerde hij op
het katholieke organisatiewezen, 'steigerwerken
die kunnen verdwijnen', het 'nieuwe type christen' en de emancipatie van de leek." Hoewel de
festiviteiten door velen bejubeld werden als 'het
hoogtepunt van honderd jaar katholieke emancipatie' stond Kreijkamp niet aileen in zijn kritiek.
Ook zijn ordegenoot Carolus Pauwels meende
achteraf dat het spijtig was dat de herdenking
niet was aangegrepen om te komen tot een intensieve overdenking van een aantal wezenlijke
therna's die in katholiek Nederland speelden.
Hierbij doelde hij onder andere op het functioneren van het katholieke organisatiewezen, de
verhouding tot andere godsdiensten en de positie van de leek, die wei meeliep in 'de stroom der
dagelijkse gebeurtenissen' maar weinig nadacht
over de eigen religieuze ontwikkellng.>
oergelijke geluiden waren niet nieuw. Al
langer gingen er in katholiek Nederland stemmen op die het hechte netwerk van organisaties, de vele geboden en verboden voor leken en
priesters en de afwerende houding ten opzichte
van andere levensbeschouwingen kritiseerden.
Rondom de herdenking van honderd jaar kromstaf traden dergelijke stemmen echter wat meer
in de openbaarheid. Een groep katholieke intellectuelen, actief in de op de oecumene gerichte
Sint Willibrord vereniging (swv), had zelfs voor
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de bisschoppen een concept-mandement Over
de Christelijke hoop opgesteld, met daarin een
niet mis te verstaan pleidooi voor openheid naar
anderen en vrijheid voor de leek. Oat document
verdween echter al snel in de bisschoppelijke
archieven om er nooit meer uit te komen." De
bisschoppenvergadering moest in meerderheid
namelijk helemaal niets hebben van dergelijke
geluiden, zo maakte ze een jaar later nog eens
klip en klaar helder in het beruchte mandement
De katholiekin het openbare leven van deze tijd. De
boodschap van dat document was ondubbelzinnig. het gezag lag in katholiek Nederland bij de
bisschoppen en nergens anders. Van de gelovigen werd slechts verwacht dat zij 'evenals [hun]
voorouders, de lering en leiding van uw Herders
steeds in religieuse eerbied en grote volgzaamheid plegen op te nemen, niet aileen ten aanzien
van waarheden welke Wij u op gezag van God
en zijn Kerk voorhouden, maar ook in zaken van
praktisch beleid, waarin wij als uw door God gestelde Herders leiding moeten geven'. 15
Met de publica tie van het mandement dachten de bisschoppen de discussie over vrijheid en
openheid te beeindigen. Oat vie I echter behoorlijk tegen. In 1957 publiceerde de swv een rapport waarin de vraag werd gesteld of de wijze
waarop de katholieken op maatschappelijk terrein actief waren nog wei bij de ware christelijke
levenshouding paste. Hoewel werd toegegeven
dat de katholieke organisaties onmisbaar waren geweest, werd de verzuiling als een fataal
verlopend proces aangeduid en de doorbreking
daarvan als een 'welda ad voor ons volk. Er
moest systematisch aan grotere institutionele
openheid worden gewerkt, omdat gelovigen de
opdracht had den ook buiten de eigen kring 'het
Evangelie ( ... ) te verkondigen en de mensen bij
Christus in te lijven'. Hier was dan wei een meer
persoonlijke en gefundeerde geloofsbeleving
voor nodig. 16 ]Uist dit laatste was belangrijk omdat hier een verbinding gesuggereerd werd tussen maatschappelijk activisme, openheid naar
andersdenkenden en de verdieping van het geloofsleven. Oit werd nodig geacht om het geloof
toekomstbestendig te maken. Hierin is het ideaal
van positieve vrijheid te herkennen. Aile katholieken moesten in staat gesteld worden zich in
religieus opzicht nader te ontwikkelen om vervolgens in het maatschappelijk leven zelf keuzes
te kunnen maken. Het ging daarbij nadrukkelijk
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niet om een suggestie, maar een opdracht."
De bisschoppen moesten van dergelijke gedachten, opnieuw, weinig hebben. In hun vasten brief van 1958 legden zij nog eens uit dat
toch vooral de zelfdiscipline 'teken van de ware
vrijheid der kinderen Gods' was. Mede onder
invloed van een snelle verjonging van de bisschoppenvergadering en de aankondiging, in
januari 1959, van een Algemeen Concilie zou
deze houding echter snel veranderen." Zo publiceerden de bisschoppen in 1960 een richtlijn
over 'de katholieke sociale organisaties in deze
tijd: waarin werd aangegeven dat het toch vooral
aan deze organisaties zelf was hun katholiciteit
en de wijze waarop zij daaraan invulling wilden
geven te bepalen." Korte tijd later legde bisschop Willem Bekkers van 's-Hertogenbosch op
televisie uit dat het godsdienstig leven niet aileen
gebaseerd kon zijn op geboden en voorschrifien,
maar 'persoonlijke overtuiging' en 'aanvaarding
van persoonlijke verantwoordelijkheid'
nodig
had. Leven op slechts 'wetten en geboden' was
in zijn beleving 'leven op een verschrikkelijk
sma lie basis' en actieve participatie van leken
in het geloofsleven was voor hem dan ook een
groot goed.> Deze overtuiging van de Nederlandse bisschoppen werd slechts sterker door

KaidinaalAlfrink

TNK jaargang 15 (2012)

hun deelname aan het Tweede Vaticaans Concilie, dat van 1962 tot 1965 in Rome gehouden
werd. voor hun behoorde de nadruk op de persoonlijke religieuze ontwikkeling van de leek en
de gezamenlijke verantwoordelijkheid van aile
katholieken voor het welzijn der wereld tot de
'grondinzichten' van de grote kerkvergadering."
Zuurkool met worst
Deze grondinzichten zouden in de Nederlandse
kerkprovincie nader moeten worden uitgewerkt
tijdens het Pastoraal Concilie, dat als vervolg op
het Tweede Vaticaans Concilie van 1968 tot 1970
in Noordwijkerhout gehouden werd. Hier werd
uitgebreid gedebatteerd over de toekomst van
de katholieke kerk en haar rol in de mod erne
samenleving. Hoewel het de bedoeling was dat
iedereen in de Nederlandse kerkprovincie kon
meepraten en meedenken - hiervoor waren zelfs
speciale conciliepostbussen ingericht - sprak dit
alles vee I katholieken helemaal niet aan. Tekenend voor de betrokkenheid was bijvoorbeeld
dat bij een enquete van EIsevjers Weekblad de
vraag wat men nu precies yond van het Pas toraal Concilie door de grootste groep respondenten (27 procent) met 'geen mening' beantwoord
werd." De 'theologisch niet geschoolde leek',
schreef een verontruste katholiek aan het concilie, kreeg 'de laatste tijd ( . . ) heel wat te verwerken'. 'Het roept bij mij de zelfde reactie op die
ongetwijfeld te voorschijn zou komen, als ik zou
zien, dat men een zuigeling een bord zuurkool
met worst zou willen voorschotelen'.> Want
waar de bisschoppen dachten het Nederlands
katholicisme sterker te maken door te streven
naar een persoonlijker en meer doorleefd geloofsleven voor aile gelovigen, begonnen juist
die gelovigen hun kerk de rug toe te keren.
Conservatieve katholieken beschuldigden
hierop de bisschoppen van slappe knieen, Zij
hadden hun oren te veellaten hangen naar 'progressieve theologen'. Gelukkig kon vanuit Rome
bij fa lend bisschoppelijk beleid worden ingegrepen, zo schreef bijvoorbeeld hoogleraar en
bekeerlinge Cornelia de VogeJ.24 Rome zou ook
ingrijpen, zij het zonder succes. De bisschopsbenoemingen van Ad Simonis en Io Gijsen konden
de kerkverlating kenteren noch afremmen. Belangrijker dan de houding van het Nederlands
episcopaat was namelijk dat het ideaal van de
negatieve vrijheid in Nederland steeds sterker
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centraal was komen te staan. Individuele vrijheid, en dan vooral keuzevrijheid los van insti-

tutionele verbanden als familie, kerk en staat,
was een onaantastbaar recht geworden, constateerde de socioloog J.A.A. van Doom.> Signalen daarvan waren inmiddels op grote schaal
zichtbaar geworden. Zo adviseerde het damesblad Margriet steeds vaker 'toch vooral zelf te
beslissen', kwamen er bewegingen op die zich
verzetten tegen het beknotten van de vrijheid
van geesteszieken en gehandicapten en werd de
persoonlijke vrijheid, met name vanuit de vrouwenbeweging, tot politiek speerpunt gemaakt.>
Ook in katholieke kring was overigens een stroming in de theologie in opkomst waarin sterk
de nadruk gelegd werd op bevrijding en verzet,
en waarin niet langer het lijden en sterven van
Christus centraal stond, maar zijn leven van verzet tegen onderdrukkende machten."
De bisschoppen konden hier vervolgens
weinig mee. In de eerste plaats verzandde het
debat in katholiek Nederland na het ingrijpen
van Rome, zowel binnen als vooral buiten de
bisschoppenvergadering, in een strijd om de
schuldvraag. Belangrijker was echter dat het
episcopaat al eerder besloten had dat zachte
dwang geen middel meer kon zijn om mensen
binnenboord te houden. De katholieke leek, zo
merkte aartsbisschop Bernard Alfrink opgetogen
op tijdens de laatste plenaire vergadering van
het Pastoraal Concilie, was nu beter dan in het
veri eden 'toegerust voor een bewust engagement met de ontwikkelingen in de Nederlandse
samenleving en daarmee ook in de Kerk meer en
meer gesprekspartner geworden voor priesters
en bisschoppen." Daarbij paste geen bisschoppelijke maanwoorden meer. Leken en katholieke

140

organisaties kregen enerzijds het zelfbeschikkingsrecht waar het maatschappelijke en persoonlijke aangelegenheden betrof in de schoot
geworpen en werden anderzijds uitgedaagd
zichzelf in spiritueel opzicht verder te ontplooien en hun geloof te verdiepen door zelfstudie en
gebed. Het evangelie bood geen 'kant en klaar
palet meegedeelde waarheden', zo viel bijvoorbeeld in de onder verantwoordelijkheid van het
episcopaat in 1966 verschenen Nieuwe Katcchismus te lezen, maar moest telkens opnieuw bestudeerd worden. Er werd door de auteurs ervan
dan ook gesuggereerd het boek 'vlak bij de volledige bijbel' te bewaren. Steeds immers wilde
het 'de gelovige mens lei den naar de diepe, altijd
frisse bron van Gods Woord' 29
Dit laatste rijmde echter slecht met de idealen van de negatieve vrijheid die eind jaren zestig
in het Nederlands publiek debat de overhand begonnen te krijgen. De levenshouding die ten tijde
van de verzuiling gegolden had voor groepen
burgers werd nu naar het individuele niveau verplaatst: 'je mag alles doen wat je wilt, als de ander
daar maar geen last van heeft', De persoonlijke
vrijheid werd vrijwel tot het maximum vergroot,
wat mag blijken uit de wijze waarop met gezag werd omgegaan. Zo bleek bijvoorbeeld uit
onderzoek dat politieagenten bij con troles veel
meer dan voorheen uit moesten leggen waarom
de controle nodig was om medewerking te verkrijgen. De vanzelfsprekendheid van hun gezag
was weggevallen.> In religieus opzicht leidde
dat tot een enorme groei van het aantal mogelijkheden zichzelf spiritueel te ontwikkelen. De
kerk, die deze ontwikkeling volgens het ideaal
van positieve vrijheid wilde blijven sturen, was
daarbij eigenlijk een sta in de weg geworden.
Toch was de katholieke kerk nadrukkelijk niet
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s. stuurman, 'De overwinning van de zonde. Over de ver-
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slechts slachtoffer van de voortschrijdende modernisering. Eerder was het publieke debat in de
katholieke gemeenschap een van de plaatsen
waar het denken over positieve vrijheid, zelfontplooiing en gezag vorm gekregen had. Er valt,
zo concludeer ik met de Britse historicus Dominic Sandbrook, geen decennium in de twintigste
eeuw te vinden waarin zo vee I over godsdienst
gesproken werd als de jaren zestig." God liep,
figuurlijk dan, daadwerkelijk door de straten. Om
de culturele revolutie van de jaren zestig te verklaren is het dan ook van belang meer aandacht
te schenken aan de religieuze gemeenschappen
die in dat decennium uit elkaar vielen.
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Besprekingen
Joke Spaans, De levens der
maechden. 'Het verhaal van
een religieuze vrouwengemeenschap in de eerste helfl
van de zeventiende eeuw'.
Hilversum [Uitgeverij Verloren] 2012 - 166 p.- ISBN
- 978-90-8704289-9 - € 19.
'De levens der maechden'
is een collectie handgeschreven
levensbeschrijvingen van geestlijk dochters uit Haarlem, die ook wei maagden of kloppen werden
genoemd. De Levens werden opgetekend door
de Amsterdamse regentendochter Tryn Jan Oly
(1585-1651).
Tryn was geestelijk moeder in
een van de grootste kloppenvergaderingen
in
de Republiek; de Hoek in Haarlem. Hier woonden katholieke vrouwen onder leiding van een
priester bijeen. De drie dikke boeken van Tryn
zijn vaker gebruikt voor studies naar kloppen in
de zeventiende eeuw. De manier waarop Joke
Spaans de bronnen gebruikt, is echter nieuw en
geeft een verfrissende blik op het geestelijk leyen in de Republiek.
In het eerste hoofdstuk positioneert Spaans
de kloppen uit de Hoek in de stad Haarlem. Ze
beschrijft op een puntige manier de verhoudingen tussen katholieken en gereformeerden.
Daarbij laat ze zien dat het twee aparte religieuze werelden waren, die wei duidelijk samenleefden in een stad. De lezer krijgt inzicht
in zeventiende-eeuwse
netwerken (of vriend-
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schappen) en het belang van deze structuren
voor de katholieke missie. Contacten reikten
vaak tot buiten de stad en zelfs verder dan de
landsgrenzen.
Het katholiek geestelijk leven
in de zeventiende eeuw was, ondanks de vele
verboden van de gereformeerde overheid, waar
mogelijk naar buiten gericht. Om vorm te geven
aan het missiewerk maakten katholieken pragmatisch gebruik van de nieuwe verhoudingen,
structuren en hun eigen netwerken.
juist vanuit deze open blik is het opmerkelijk dat de Hoek als een haast zelfstandig fenomeen wordt neerzet. In onder meer Holland,
Friesland, Utrecht en Twente leefden talloze
geestelijk maagden
in kloppenvergaderingen
bijeen. Hoewel de geschiedenissen van deze
kloppenvergaderingen
niet zo goed zijn gedocumenteerd als die van de Hoek, hebben ze
wei degelijk bestaan. De Levens van Tryn Oly,
vormen ook voor deze vergaderingen een bijzondere bron, die een inkijk geeft in het vroege
zeventiende-eeuwse kloppenleven.
Spaans schotelt de lezer een combinatie
van religieus en praktisch kloppenleven voor.
De vrouwen zijn duidelijk van vlees en bloed.
Naast gebed en meditatie is er aandacht voor
onhebbelijkheden
en dagelijkse bezigheden
van de kloppen. De vrouwen vermaakten zich
tijdens een bedevaart en organiseerden onderlinge logeerpartijtjes en etentjes. Met sprekende
anekdotes kleurt Spaans de levens verder in.
Dit is een prettige en eerlijke benadering, waar
het in theologische studies nogal eens aan ontbreekt. Een voorbeeld is het verhaal over de
Haarlemse biechtvader Joost Cats. Hij zou jon-
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ge maagden door zijn knappe verschijning in
verlegenheid brengen bij het afnemen van de
biecht. Het is jammer dat er weinig illustraties
in het boek zijn opgenomen, die dergelijke verhalen sprekender maken voor de lezer. Er bestaat immers genoeg beeldmateriaal over het
kloppenleven in de Republiek. Wellicht zou de
schrijfster hier meer aandacht aan hebben besteed als ze mijn (kunstihistorische studie over
het beeld en zelfbeeld van Haarlemse en Goudse kloppen, uit 2009 zou hebben geraadpleegd.
Het onderzoek wordt gememoreerd, maar lijkt
niet te zijn gebruikt.
Spaans eindigt met de levensbeschrijving
van Tryn ]ans Oly zelf, die door het klopje Maria
van wienngen werd opgetekend. In deze laatste levensbeschrijving kijkt Tryn met weemoed
terug naar het kloosterachtige bestaan uit de
beginperiode van de Hoek. De nieuwe generatie Haarlemse kloppen beschouwde zichzelf
steeds meer als 'vrije maagden', die midden
in de wereld woonden. Deze nieuwe generatie had het kloosterleven van voor 1580 niet
meegemaakt, en hechtte steeds minder aan het
voortzetten van de oude kloostertradities.
In verschillende kloppenstudies zijn de Levens als bron gebruikt om het vroegmoderne
kloppenleven te beschrijven. Hierdoor is het
beeld van een sober en kloosterachtige leven
ontstaan. Spaans laat echter duidelijk een generatiebreuk zien en toont het verschil tussen
de begin zeventiende-eeuwse 'kloostermaagd:
en de latere 'vrije maagd' aan. Deze constatering is een belangrijk aanknopingspunt voor
toekomstig onderzoek naar maagden in Haarlem en de rest van de Republiek. Met de CD die
bij het boek zit, zijn de Levens digitaal doorzoekbaar geworden. Helaas kan er niet uit de
teksten worden gekopieerd, wat de bruikbaarheid van de bron niet optimaal maakt. (Marieke
Abels)

IGNATIUS

••••••••••••

WALVIS

P.H.A.M. Abels,]. Hallebeek
en OJ Schoon (eds.), tgnatius Walvis, Goudsche en
andre daattoe dienende katolijcke kerk -zaaken (J 5251712), Delft [Eburon] 2012
- 661 p. - ISBN 978-905972-657-4, € 43,50
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Ignatius Walvis ('Utrecht 1653 - + Gouda 1714)
heeft een geschiedenis van de katholieke kerk
in Gouda sedert de Reformatie geschreven. Het
relaas is onder auspicien van de 'Historische
Vereniging Die Goude' uitgegeven in een lijvig
boekwerk. Walvis had zijn theologische opleiding in Leuven genoten en was in 1678 door
apostolisch vicaris Van Neercassel tot priester
gewijd. Van 1688 tot zijn dood was hij pastoor
van de statie van de H. Johannes de Doper in
Gouda. In zijn Goudse jaren had Walvis tal van
archivalia benut niet aileen voor zijn verhaal
over de wederwaardigheden van de katholieke
kerk, maar ook voor een stadsgeschiedenis
over Gouda en een boek over "onkatholijcke",
dat wi! zeggen protestantse zaken. Die stadsgeschiedenis verscheen in 1714, het laatstgenoemde boek verscheen in druk in 1999. Walvis' opus magnum over de katholieken in Gouda
was echter tot op heden nog altijd niet uitgegeven. Diverse historici zijn met het onuitgegeven
werk aan de slag geweest. Uiteindelijk brachten
Paul Abels, Jan Hallebeek en Dick Schoon het
project tot een goed einde. Met het noemen van
de laatste twee namen, gerenommeerde his torici van oud-katholieke huize, bevinden we ons
meteen op een terrein, dat Walvis zo belangrijk maakt: hij stond mede aan de wieg van de
traditie van de Oud Bisschoppelijke Clerezie,
waaruit de oud-katholieke kerk te voorschijn is
gekomen. Samen met Abels, van 'roomse: snit,
hebben de bezorgers gezorgd voor een heldere
inleiding, transscriptie, degelijke annotatie en
afgezien van een beperkt aantal illustraties al
die ingredienten die bij een uitgave als deze behoren.
Wat was de positie van Walvis in Gouda?
Die vatten de bezorgers van het manuscript
in hun inleidend hoofdstuk (p, 9-33) als voigt
samen: "Walvis werd beschuldigd van jansen isme, hij verschilde van de paters in zijn opvatting over wat de juiste godsdienstigheid is, hij
heeft geprobeerd de komst van (rneer) reguliere
geestelijken naar Gouda tegen te gaan en tegen
het einde van zijn leven werd hij betrokken bij
een aantal problemen dat zich voordeed in de
twee andere seculiere statics" (p.l 7). Onder genoemde punten vallen dus met name de strijd
omtrent jansenisme versus anti-jansenisme, de
wei gering van apostolisch vicaris Petrus Codde
(1648-1710)
en ook van Walvis zelf om het For-
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mulier van paus Alexander VII over de genadeleer van Augustinus te ondertekenen en de in
de ogen van Walvis te lakse biechtpraktijk. In
Gouda maakte de tolerante opstelling van de
Goudse stadsbestuurders het mogelijk dat de
katholieken hun kerkelijke leven min of meer
konden voortzetten. Maar tussen de seculiere
staties en de statie van de jezuieten en die der
franciscanen boterde het niet. De theologische
(ecclesiologische) discussies zullen de gewone
Goudse katholieken niet gemteresseerd hebben, de aantrekkingskracht van de pastores des
te meer. Het verzet van de seculiere geestelijkheid tegen reguliere priesters lijkt vooral ingegeven te zijn door mogelijk verlies van het kerkvolk en de inkomsten voor betreffende priester.
De hier uitgegeven tekst is conform de eigen indeling van Walvis ingedeeld in 'delen' en
'boeken'. Het eerste deel (vier boeken) beslaat
de periode 1525-1605 (p, 41-1 04), het tweede
deel (dertien boeken) beslaat 1600-1705 (p.
105-417) en wordt op het eind afgesloten met
een overzicht van de opkomst en vervolg van
de bediening van de jezuieten in Gouda (p, 41842 I) en een lijst van jezuieten aldaar (p. 421),
gevolgd door tal van bijlagen en bijvoegsels die
Walvis aan het eind van dit tweede deel heeft
toegevoegd (p. 422-457). Daarna zien we een
'Vervolg der Goudsche kerkzaeken' met boek
veertien tot en met achttien (p. 459-596) over
de periode 1705- 1713. Ais bijlage hierbij wordt
een niet uitgegeven bron uit de hoek van Walvis' tegenspelers (een 'verhael' afkomstig uit het
Nederduits provinciearchief van de jezuleten in
Antwerpen) gepresenteerd, mogelijk geschreven in de jaren 1612-1622.
Het laat van die kant
licht schijnen op de toestand van de katholieken in genoemde jaren in Gouda (p. 597-629).
De hierboven vermelde pagina-aanduidingen
illustreren dat in het gehele oeuvre van Walvis
de zestiende eeuw van geringere omvang is
dan de zeventiende en begin achttiende eeuw.
Ais men de tekst van Walvis doorleest ziet
men hoe dominant en met terugwerkende
kracht hij ageert tegen de "kloosterlingen en
jesuieten" (blijkbaar twee afzonderlijke groepen). Laatstgenoemden krijgen er bij voorbaat
van langs. Tussendoor zien we ook hoe de franciscanen met een in Walvis' ogen 'onwettige'
statievestiging in Gouda gerommeld hebben.
Aanvankelijk hebben ook de dominicanen in
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1620 een oogje op Gouda laten vall en, maar zij
hebben zich er niet gevestigd. Verderop in het
boek heeft Walvis uitgebreid aile documenten
en verwikkelingen rond de positie van Codde
en De Cock omstreeks 1700 beschreven, waarbij naast internuntius vooral jezuieten voortdurend een rol spelen.
De uitgave is geschied in overeenstemming
met de richtlijnen van het Nederlands Historisch Genootschap. Het achttiende-eeuws van
Walvis is ook voor de huidige Nederlander goed
te lezen. Op te merken is dat van de in het Latijn
gestelde documenten, die in het manuscript te
vinden zijn, aileen die passages die betrekking
hebben op Gouda, vertaald zijn: documenten
van algemene aard niet. Daardoor is dit boek
naast een gerichtheid op een wetenschappelijk ingesteld lezerspubliek, dat Latijn kent, ook
bestemd om de inwoners van Gouda kennis te
laten nemen van fragmenten van hun stadsgeschiedenis. Hoewel het toch al volumineuze
boek nog iets zou uitdijen, betreur ik het achterwege laten van een vertaling van Latijnse
passages wei degelijk. Grondige kennis van
het Latijn om bijvoorbeeld een carmen zoals op
p. 87 staat te lezen wordt immers steeds meer
ontbeert.
Een aantal opmerkingen in detailsfeer. In
de inleidende tekst zou op p. 32-33 zou enige
aandacht voor het herstel van de seculiere
rooms-katholieke parochie welkom geweest
zijn: de doorwerking van het boek is nu bijna
uitsluitend op de oud-katholieke kerk gericht;
vanuit de positie van Walvis terecht. Ik vroeg
mij bij lezing echter af wanneer er weer een
rooms-katholieke statie met seculiere roomskatholieke geestelijken kwam. Het lijkt erop
dat de doorwerking van de seculiere staties in
Gouda uitsluitend in oud-katholieke richting is
geweest. Een ander punt, nu in de tekstuitgave
van Walvis: op p. 58 staat naar aanleiding van
de herinrichting van bisdommen en het provinciaal concilie in 1568 in het aartsbisdom Utrecht
de aanduiding Loevardienis voor Leeuwarden.
Hier zou Leovardiensis moe ten staan en mocht
dat niet zo zijn, dan hadden de bewerkers dit
wei moeten opmerken. Van grater gewicht is
hier echter dat Walvis bij de opsomming van
bisdommen het suffragaanbisdom Middelburg
niet noemt. De bezorgers van Walvis' werk signaleren deze omissie niet in een voetnoot; het
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doet de vraag rei zen of betrokken de bisschop
Nicolaas de Castro nu wei of niet op dit provinciaal concilie in Utrecht geweest is. Bijna onvermijdelijk bij een boek van deze omvang en
met een overvloedige gedetailleerdheid aan gegevens is dat het een aantal onzorgvuldigheden
kent. Ik noem er enkele, juist in combinatie met
het overigens zeer goed bruikbare register van
persoonsnamen en een van geografische namen. Het valt op dat de informatie van eerstgenoemde categorie uit voetnoten over het algemeen niet in betreffend register is opgenomen,
die van de tweede categorie over het algemeen
wel. Maar ook hier uitzonderingen: Ravestein
- eigenlijk Ravenstein - p. 395, noot 946 is niet
opgenomen. Het uit voetnoten stammende
Tournai - waarom niet Doornik? - vindt men
in het register terug onder Doornik, zonder een
apart lemma bij Tournai met verwijzing naar
Doornik. Bij personen blijkt de in de tekst van
Walvis gehanteerde naam Sasbout of Sasboldus voor apostolisch vicaris (niet: vicarus zoals op p. 653) Sasbout Vosmeer in het register
onder Vosmeer te staan (bi] Sasbold geen verwijzing). Enkele andere foutjes: de dienstverlenende jezuiet Paul Begheyn (p, 36 en register)
wordt onjuist als Begeyn aangegeven; De iezuiet Theodorus Ieursma (p, 395, noot 946) is
niet in 1688, maar in 1668 in Dokkum geboren.
Deze en nog een aantal andere slordigheden
nemen niet weg, dat we hier met een uitgave
te maken hebben, waarin een met documenten gelardeerde geschiedenis beschreven is,
die niet aileen voor Gouda maar voor de gehele
kerkgeschiedenis - inclusief kerkleer, spiritualiteit en verhouding met wereldlijke overheid - in
de Nederlanden in de jaren 1525 tot 1712 van
onschatbare waarde is en een proficiat waard.
(Guus Bary)
Maarten van den Bos - Verlangen naar
Nederlands
1953-2003.

vernieuwing.
katholicisme

Amsterdam
[Wereldbibliotheek]
2012 300 p. - ISBN 978-90-2842465-4 - € 19,90
Het traditionele
verhaal
over de geschiedenis van
het Nederlandse katholi-
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cisme sinds de TWeede Wereldoorlog gaat als
voIgt. Kerk en katholieke zuil waren eind jaren
vijftig ouderwets en verstard geworden en gingen daarom ten onder toen de revolutionaire
veranderingen van de jaren zestig plaatsvonden. Het katholicisme is in deze voorstelling
het slachtoffer van de moderniteit. De vernieuwingen die de generatie van de jaren zestig tevergeefs probeerde door te voeren zijn in deze
visie reacties op de modernisering van de samenleving, pogingen om de ondergang te voorkomen door de kerk op de valreep nog bij de tijd
te brengen. De Romeinse torpedering van deze
vernieuwingen bezegelde het lot van de kerk.
Maarten van den Bos biedt in zijn proefschrift Verlangen naar vemieuwing een heldere
nieuwe interpretatie. Hij beschouwt het katholicisme niet als slachtoffer, maar als bron van
vernieuwing in de Nederlandse samenleving.
Het katholieke volksdeel was een belangrijke
aanzwengelaar van debat over verandering,
en geestelijken en theologen waren creatieve
bedenkers van beelden over een nieuwe toekomst. De oorzaak voor de kerkverlating legt hij
niet bij de onvermijdelijk voortschrijdende secularisatie, maar bij binnenkerkelijke ontwikkeIingen. Specifiek wijst hij op de contrasterende
perspectieven die door verschillende sectoren
binnen het katholicisme werden ontwikkeld. De
tegenstelling tussen wat de vernieuwers van de
'gewone gelovigen' verwachtten, en wat die gewone gelovigen zelf wilden, is volgens hem de
belangrijkste reden voor de kerkverlating.
Tot aan de jaren vijftig was het Nederlandse
katholicisme een gestroomlijnd, min of meer
eenvormig milieu, waarin geen debat bestond
over wat het betekende om een goede kathoIiek te zijn. AI v66r de jaren vijftig waren er in
de veelgeprezen roomse eenheid al wat barsten
te bespeuren, maar in dit decennium werd de
onrust groter. De bisschoppen drukten nieuwe
ideeen in eerste instantie nog de kop in, zoals
met het beroemde mandement van 1954. Maar
nadat praktisch het voltallige episcopaat tussen
1955 en 1960 werd vervangen door een jongere
generatie brak een nieuwe periode aan. Onder
aanvoering van kardinaal Bernardus Alfrink
gaven de bisschoppen theologen als Edward
Schillebeeckx vrij baan om een nieuw beeld
van de kerk te scheppen.
Volgens de vernieuwers kon de geloofscri-
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sis die alom werd vastgesteld worden opgelost door het collectieve rituele katholicisme te
vervangen door kritisch, persoonlijk doorleefd
geloof. Vernieuwing en verinnerlijking van het
geloofsleven zou de gelovigen tot zelfstandige,
kritische volwassenen maken die zelf bepaalden wat zij deden en hoe zij hun katholiek-zijn
beleefden. De bisschoppen gingen voorzichtig
mee met deze gedachte, en in de loop van de
jaren zestig en zeventig werden allerlei liturgische, devotionele en sociale pijlers van het
preconciliaire
katholicisme als achterhaald bestempeld en ontmandeld.
Van den Bos betoogt dat het door de vernieuwers voorgestelde kerkbeeld een utopie
was. Hun nadruk op de individuele overtuiging
die de katholiek zich eigen lOU moeten maken was gebaseerd op de veronderstelling dat
de gelovigen pas echt 'zout der aarde' zouden
worden als zij zich bevrijdden van het uiterlijke
conformisme aan kerk en zui!. In feite loste het
zout echter binnen de kortste keren in de omgeving op. De 'gewone gelovigen' bleken niet
gemteresseerd te zijn in het persoonlijke engagement waartoe ze werden uitgenodigd, terwijl
ze de gepredikte vrijheid weI graag omarmden.
Tegen de tijd dat de Romeinse reactie begon
met de benoeming van de bisschoppen Ad Simonis en Io Gijsen in 1970 en 1972 restte progressieven en conservatieven aileen nog maar
elkaar de schuld te geven van de leegloop.
Met dit boek heeft Van den Bos een belangrijke bijdrage geleverd aan het debat over de
recente Nederlandse godsdienstgeschiedenis.
Zijn stelling dat het Nederlandse katholicisme
niet het slachtoffer, maar een van de bronnen
van de modernise ring was is volgens mij zijn
belangrijkste inzicht, dat bovendien vruchtbare
onderzoeksperspectieven opent.
Van den Bos baseert zijn studie op onderzoek in tijdschriften, brochures en boeken, en
kijkt op grond daarvan naar het 'debat in katholieke kring over de kerk, haar rol in samenleving en politiek en de dagelijkse praktijk van
het katholieke geloofsleven' (p, 22). Zijn analyse maakt goed duidelijk dat er een kloof was
tussen de toekomstbeelden van de elite en de
verwachtingen en verlangens van de basis. Met
andere woorden: we kunnen niet bij de theologendebatten te rade gaan voor informatie over

de 'gewone gelovigen'. Maar deze constatering
maakt des te nieuwsgieriger naar de beleving
van deze laatsten. Werden zij inderdaad door
de afbraak van het oude katholicisme de kerk
uitgedreven? Of hadden de vernieuwers niet
gewoon gelijk dat het collectieve zuilkatholicisme toch wei lOU verdwijnen onder invloed van
andere, buitenkerkelijke, factoren? Om deze
vragen goed te kunnen beantwoorden is het
nodig om niet aileen naar debatten in tijdschriften te kijken, maar ook naar bronnen die juist
zicht bieden op de gewone gelovigen, zoals bijvoorbeeld oral history. De uitspraken van Van
den Bos over de motivatie en het gedrag van
katholieken aan de basis blijven bij ontstentenis daarvan iets hypothetisch houden.
Het is echter al een hele verdienste dat Van
den Bos de lezer een interpretatiekader aanreikt
waarbinnen hij of zij deze vragen uberhaupt
scherp kan stellen. Verlangen naar vemieuwing
is daarom een intelligente en verhelderende bijdrage aan de historiografie van de teloorgang
van het Nederlandse christendom.
(Brian Heffernan)
Piet Mertens red., Sint Pan-

cratius in het hart van Heerlen/in the heart of Heerlen.
Nijmegen [Uitgeverij Vantilt]
2010 - 192 p. -ISBN 978-946004-056-6 - € 24,50.

Charles Caspers, Wolfgang
Cortjaens en Antoine Jacobs red., De basiliek van

OL Vrouw van he; H. Hart
te Sittard. Architectuur - devotie - iconograjie. Sittard
[Aartsbroederschap
van
O.L. Vrouw van het H. Hart]
2010 - 224 p. - ISBN 97890-9025782-2 - € 35.
In het jaar 2010 verschenen er twee kleurrijke
boeken over een tweetal markante Limburgse stadskerken: Sint Pancratius in het hart van
Heerleti onder redactie van Piet Mertens en De

basiliek van OL Vrouw van het H. Hart te Sittard
onder redactie van Charles Caspers, Wolfgang
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Cortjaens en Antoine Jacobs. Of schoon de twee
kerken uit geheel andere tijdperken stammen,
behoren deze boeken toch zozeer tot hetzelfde
genre dat een gezamenlijke bespreking op zijn
plaats is.

Sint Pancratius in het hart van Heerlen is
een zeer aantrekkelijk vormgegeven boek. De
reproductie van de gerestaureerde priesterkoorbeschildering op de omslag en de talloze
kleurenafbeeldingen
binnenin zijn een lust
voor het oog, volgens het dankwoord achterin
verscheen de publicatie bij de voltooiing van
de 'revitalisatie' van de twaalfde-eeuwse kerk.
Het is een bundel van negen bijdragen over de
geschiedenis van het gebouw en zijn inventarisstukken, plus een mooie fotoreportage. De
tekst wordt behalve in het Nederlands ook in
een goede Engelse vertaling gepresenteerd. De
bijdragen zijn verdeeld over twee delen, getiteld
'Kerk' en 'Kunst'.
Het eerste deel bestaat uit artikelen van
bouwhistoricus Andre Viersen en architect Piet
Mertens, met tekeningen van Grazyna Turolska. Wie zoekt naar een precieze reconstructie
van de bouwgeschiedenis wordt in dit deel op
zijn wenken bediend. Bij gebrek aan aandacht
voor de historische context stelt het voor de
kerk- c.q. religiehistoricus
niettemin wat teleur. Zo blijven de achtergronden van de verschillende uitbreidingen en restauraties hier
onbelicht. Enkele aanknopingspunten voor een
bespreking van deze context worden slechts
terloops vermeld, zoals bijvoorbeeld het feit
dat het gebouw eeuwenlang tegelijkertijd door
katholieken en hervormden werd gebruikt, en
de betrokkenheid bij de kerk van mgr. Petrus
Savelberg. Overigens worden we door de architect zelf wei gemforrneerd over de ideele achtergronden en keuzes die gemaakt zijn voor de
revitalisatie van 2009-20 I o.
Deel twee, 'Kunst', maakt in dit opzicht
echter veel goed. Met name de bijdragen van
kunsthistorici Peter te Poel en Sander van Daal,
respectievelijk over de oude kunstvoorwerpen
en over het interieur sinds 1850, besteden veel
aandacht aan de historische context. Zo wijst
Te Poel bij de bespreking van het houtsculptuur
van de 'Christus op de koude steen' op de betekenis van de laatmiddeleeuwse devotie tot het
lijden van Christus. En Van Daal laat zien hoe
de wissel en de waardering van de neogotische
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en -rornaanse stijlen van invloed is geweest op
de restauraties van 1901-1903, 1962 en 20092010. Rene Hoppenbrouwers besluit het boek
met een fascinerend verslag van de meest recente restauratie. Niet aileen de verbluffende
mogelijkheden van de mod erne restauratietechniek springen daarbij in het oog, maar ook
zijn heldere bespreking van de 'ethische' principes van het restauratiewerk.
Een inleiding zou in zo'n mooi boek geen
overbodige luxe zijn geweest. Niet aileen had
daarin de verdeling van de stof over de bijdragen uitgelegd kunnen worden, maar ook hadden enkele elementaire feiten over de kerk even
op een rijtje kunnen worden gezet. Nu komt de
lezer er bijvoorbeeld pas op pagina 85 achter
dat de kerk een parochiekerk is.
Qua vormgeving kan De basilic): van O.L.
Vrouw van het H. Hart te Sittard zijn Heerlense
evenknie niet evenaren, ofschoon ook dit boek
rijk is geillustreerd. Maar met een ten geleide,
en met ruime aandacht voor de religiehistorische context, kan deze publicatie inhoudelijk
de vergelijking goed doorstaan. Het boek is de
neerslag van een studiedag bij het I 25-jarige jubileum van de verheffing van de Sittardse kerk
tot basilica minor. Het is uitgegeven door de
Aartsbroederschap van Onze Lieve Vrouw van
het Heilig Hart.
Basiliek en aartsbroederschap spruiten
voort uit een mirakel dat in 1866 in het meisjespensionaat van de ursulinen in Sittard plaatsvond. Op voorspraak van Onze Lieve Vrouw
van het Heilig Hart gaf een van de meisjes ongedeerd een naald op die zij per ongeluk had
ingeslikt. Binnen de kortste keren stamp ten de
ursulinen een bedevaartsoord uit de grond voor
de devotie tot Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart. Deze cultus was slechts enkele jaren
daarvoor bedacht door de Franse priester Jean
Marie Chevalier, en was inmiddels aan een grote opmars bezig. De Sittardse ursulinen zetten
aile middelen in die toen ter beschikking stonden aan bevorderaars van opkomende katholieke cultusplaatsen, zoals een broederschap,
een populair 'Maandschrift' waarin onder meer
genezingsverhalen,
een bedevaartskerk, een
scapulier, een medaille en een postorderhandel
in 'aanrakingsrelieken',
De bundel bestaat uit een tiental bijdragen
van historici en kunsthistorici, waarin het ge-
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bouw en de cultus van aile mogelijke kanten
belicht worden; ook visueel, want het boek bevat zoals gezegd een schat aan fraaie afbeeldingen. De bundel biedt op de eerste plaats veel
inzichten in negentiende-eeuws Sittard en in de
devotiecultus en kerk zelf. Daarbij wordt de lezer ook voorgelicht over menige roomse eigenaardigheid. zo kan hij of zij na lezing feilloos de
devoties tot het Onbevlekt Hart van Maria, het
Heilig Hart van Iezus en Onze Lieve Vrouw van
het Heilig Hart onderscheiden, om er maar eens
een te noemen.
Maar deze feitelijkheden worden op een
voorbeeldige wijze in de context geplaatst van
de Nederlandse katholieke religiositeit in de
negentiende en twintigste eeuw. Zowat aile belangrijke thema's komen aan de orde: de wisselwerking tussen volksdevotie enerzijds en
clericale sturing en kerkelijke leer anderzijds
(de bijdragen van Antoine Jacobs en Charles
Caspers); genderperspectieven en de feminiseringsthese (Tine Van Osselaer); de ontwikkeling
van de Mariadevotie (Lambertus Moonen); de
hang naar de middeleeuwen in de katholieke
kerkbouw (Wolfgang Cortjaens) en de vormgeving en productie van materiele cultuur, zoals
vaatwerk, paramentenschat
en devotionalia
(Charles Caspers, Karin Thonnissen en Mariska
Hendriks-Craenmehr) .
Bovendien ontsluiten Kees Schutgens, Annie Stal en Guus Janssen in hun bijdragen nieuw
bronnenmateriaal voor de studie van de katholieke religiositeit in deze periode. Schutgens'
bijdrage bevat twee preken die in 1879 en 1881
in de basiliek gehouden zijn, Stal analyseert de
votieftegels die in de kerk zijn aangebracht en
Janssen bespreekt monumentale epigrafie in de
kerk,
De bundel is daarmee veel meer dan een
gedenkboek voor de Sittardse basiliek. Het is
in feite een volwaardige bijdrage aan de historiografie van het Nederlandse katholicisme
in de afgelopen twee eeuwen. Ik hoop dat veel
historici dit boek zullen ontdekken, (Brian Heffernan)

Signalementen
Ben Koolen,

VOC & On-

derwijs. Een inventarisatie
[Boekwinkeltjesreeks
nr.
7] (Boekwinkeltjes Assen
2011) isbn 9789087480080,
443 pp., € 24,95
De auteur van dit werk
promoveerde in 1993 op
een proefschrift over hetzelfde thema ('Een seer beguaem middel'. Onderwijs en Kerk onder de 17e eeuwse VOC). De
auteur bouwt dit onderzoek hiermee uit tot de
volledige VOC-periode en beoogt met dit boek
een Fundgrube te bieden voor verder onderzoek over dit thema. De inhoud is vooral van
belang voor onderwijshistorici,
maar ook de
kerkhistoricus komt aan zijn trekken omdat
(gereformeerde) kerk en onderwijs ook bij de
VOC hand in hand gingen. Maar ook onderwijs
van bijvoorbeeld katholieken en Hernhutters
komt aan bod. Hoewel de studie een sterk inventariserend karakter heeft, zoals de ondertitel ook aangeeft, laat Kollen het niet bij het
weergeven van de gegevens die hij in de bronnen heeft gevonden. Het inventariserende karakter van het boek heeft veeleer betrekking op
de veelheid aan aspecten die verbonden zijn
aan de geschiedenis van het onderwijs onder
de VOC en die door hem inhoudelijk worden
uitgewerkt en onderbouwd. Aan het eind voigt
een samenvattende analyse, waarmee de lezer
veel meer krijgt dan een inventarisatie. De auteur doet zich met de ondertitel dan ook zeker
tekort. (Paul Abels)
Huub Reinders, Herder laat
je schaapjes gaan. Dagboek
van pater Castorius (Maastricht, 2012; eigen beheer)
isbn 978 90 81251716,
z/w-ill., 334 pp., € 19,95
In 1941 kwam de franciscaan Castorius Groothuis
(1912-1989)
in de parochies van Maastricht assisteren. Op 1 september 1945 ontving hij zijn benoeming als zielzorger voor het Stokstraatkwartier, dat binnen de
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grenzen van de O.L. Vrouweparochie lag. Thans
liggen er de duurste winkelstraten van Maastricht, toen was het een achterbuurt waar onmaatschappelijkheid (criminaliteit, drankzucht,
prostitutie) hoogtij vierden. Groothuis was niet
blind voor de misstanden, maar hij had ook een
scherp oog voor de sociale omstandigheden
waarin de bewoners van het kwartier moesten
leven. De huizen waren veelal krotten zonder
functionerend riool. Hij onderkende ook de
onderlinge solidariteit. Groothuis liet zich niet
afschrikken door de uiterlijke omstandigheden.
Hij richtte een spreekkamer met kapelletje in en
zorgde er meteen voor dat de jeugd een eigen
honk kreeg in de kelder. Het vie I niet mee om
het aanvankelijke wantrouwen van de bewoners en de tegenstand bij de diverse overheden
te overwinnen. Maar Groothuis zette door en
had uiteindelijk succes. Geleidelijk verbeterden
de leefomstandigheden. Pater Groothuis werkte
tot 1970 in de Stokstraatbuurt en maakte mee
hoe de 'a-socialen: (zelf gebruikte hij dat woord
nooit) geleidelijk in de woonschool van de Ravelijn werden ondergebracht.
Reinders heeft voor zijn boek gebruik gemaakt van notities en verslagen die Groothuis
schreef. Het is niet duidelijk in hoeverre het
door Groothuis nagelaten materiaal bewerkt
is. Oat is jammer, maar Herder laat je scbaapjes gaan biedt niettemin een interessante kijk
op een stuk sociale geschiedenis en basispastoraat in het derde kwart van de vorige eeuw.
(Antoine Jacobs)

Vrije Friezen
Momenten uit
de kerlcgesc:hiedenls
VIR friesland .
IJ,LII.o.stM

L.H. Oosten, Vrije Friezen.
Momenten uit de Friese
kerkgeschiedenis
(Heerenveen, Uitgeverij Groen) 104
pp., isbn 9 789088970542,
€ 12,50.

Het nieuwste deeltje in de
Artiosreeks van de Gereformeerde Bond, handelt
over de Frieze kerkgeschiedenis. Os. Oosten, zelf afkomstig uit een
oud Fries geslacht, diende hij onder andere
de gemeente van Wouterswoude. Sinds zijn
emeritaat woont hij in Driesum. 'Uitmuntend
in rechtzinnigheid'
- dat gold ooit de calvinlstische kerk in Friesland. Beroemde theologen
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sierden haar geschiedenis: Bogerman, Brakel,
Witsius en anderen. Een roep ging uit van de
Franeker academie. Oat beeld is totaal veranderd. Vrijzinnigheid, richtingsverschillen, kerkscheuringen lieten hun sporen na. Ook was er
het Friese Revell. En thans is er de secularisatie, de ontkerkelijking. In deze uitgave schetst
ds. Oosten iets van de eigen aard van de Friese
kerk, een aard die niet losstaat van het eigen
karakter van de 'edele vrije Friezen', die zich
niet tot iets laten dwingen. 'Wij Friezen buigen
aileen voor God!' Bij de huidige neergang van
het kerkelijke en geestelijke leven wil de auteur
de kerk herinneren aan zijn verleden, uit zorg
voor de toekomst. (Paul Abels)
Barbel en Joachim Bussow
(red.), 150 Jahre Deutsche
Evangelische
Gemeinde
Rotterdam (Eigen uitgave
van de Deutsche Evangelische Gemeinde Rotterdam,
's-Gravendijkwal 65, 3021
Rotterdam, 010-4772070,
www.deg-rotterdam.nl)
95 pp., € 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 (kerkjgeschiedenis
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, to en 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 "Uruerte", opdat noch Lutheranen
noch Gereformeerden zich buitengesloten zou-
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den 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 veel aandacht voor samenwerkingen met andere Ouitse gemeenten in
Nederland als ook de oecumenische contacten
in en rond Rotterdam. Oat toont zich ook in
de "Grussworte" en de "Gltickwunsche".
En al
ligt een behoorlijk accent op de huidige tijd, de
gehele geschiedenis is op overzichtelijk wijze
vormgegeven door mid del van themata en via
de lijn van de predikantsbezetting.
Door de gebalanceerde aandacht voor de peri ode van de
wereldoorlogen en de beschrijving van de aandacht voor onderwerpen als de Barmer Thesen
en de Aldan Suimezeichen Ptiedensdienste, 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 jubileumslogo tot en met
de door Keizerin Auguste Victoria geschonken
altaarbijbel- tillen het op een hoger plan. Dit
boek laat zich ook goed lezen als een verbi]zondering van de Nederlandse kerkgeschiedenis. (Martin L. van Wijngaarden)
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Voorjaarsbijeenkomst

Vereniging voor Nederlands Kerkgeschiedenis

De Sint-Paulusabdij

in Utrecht

Zaterdag 16 maart 2013
Lutherse kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht
De stad Utrecht werd in
de Middeleeuwen gedomineerd door kapittels
en kloosters. Nog altijd
zijn daar de sporen van
te zien. Op de voorjaarsbijeenkomst van de
Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
staat de middeleeuwse
Sint-Paulusabdij centraal.
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Twee deskundigen zullen hun licht laten schijnen over de betekenis van de Sint-Paulusabdij
voor de stad en het bisdom
utrecht. Dit zijn dr. Kaj van Vliet, in 2002 gepromoveerd op een
studie over munsters en kapittels in het bisdom Utrecht, en dr.
Lotty Broer, in 2000 gepromoveerd op de plaats van de SintPaulusabdij binnen de utrechtse kerk. Na de lezingen is er voor
ge'interesseerden nog een rondleiding langs de bewaard gebleven sporen van de Smt-Paulusabdij.

10.00 uur Ontvangst
10.30 uur ]aarvergadering VNK
11.00 uur Dr. Kaj van Vliet, Klooster tussen de kapittels: over de
bijzondere positie van de PauIusabdij in Utrecht aIs bisschopsstad
11.30 uur Dr. Lotty Broer, De monastieke traditie in Utrecht: van
sint-salvator tot Situ-Paulus
12.00 uur Uitloop en afronding
12.30 uur Rondleiding langs bewaard gebleven sporen van
de voormalige abdij (Kaj van Vliet)

_-...
'

In de bisschopsstad nam deze abdij een bijzondere plaats in.
Het was de oudste door de bisschop van utrecht gestichte
kloosterinstelling. Ais echt monastieke instelling, waar geleefd
werd volgens de regel van Benedictus, onderscheidde zij zich
van de kapittels, waar een in beginsel minder strenge regel gevolgd werd en het gemeenschappelijke leven voor de meeste
kanunniken op den duur naar de achtergrond verschoof.
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De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor leden van de VNK
en ge'interesseerden.
Informatie over deze bijeenkomst is te
verkrijgen bij de secretaris van de vereniging, drs. Christiaan
Ravensbergen (kerkgeschiedenis@gmail.com
of 020-4234482).

"-

Maquette van de PauJusabdij in de zestiende
eeuw door C.M.J. Engdbrcgt en ,.B.A. tcttingen, 2010.
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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.

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 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 voor Nederlandse Kerkgeschiedenis.
Lees voor de voorwaarden dit tijdschrift

