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Foto omslag: Middeleeuwse schatkist, in
het bezit van de protestantse Pauluskerk
in Gouda
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Paul H.AM. Abels

Schatbewaarder van
onschatbare waarde
Een kwart eeuw geleden kwam een uitgelezen gezelschap van
kerkhistorici en andersoortige liefhebbers van
het religieuze verleden
van ons land bijeen
in een zaaltje bij het
Centraal Bureau voor
Genealogie. Zij hadden
het plan opgevat om
naar Duits voorbeeld een
Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
op te rich ten.

Nu zijn historici zeer behendig met de pen en gek op oude
geschriften, maar niet op kasboeken. Het bedenken van therna's voor bundels en locaties voor toogdagen was voor niemand en prableem, maar hoe moesten deze grootse plannen
'in hemelsnaam' gefinancierd worden? Deze expertise ontbrak ten enenmale. Uit arren moede werd toen maar besloten
dat iedereen een tientje zou lappen, waarna de ingezamelde
150 gulden in bewaring werden gegeven aan de jongste bediende. Hoe daarmee een VNK van de grand getild zou kunnen worden, bleef vooralsnog onduidelijk.
Gelukkig meldde zich echter al snel een financieel deskundige met liefde voor de kerkgeschiedenis, die wei van
wanten wist en een stevig fundament onder de vereniging
wist te leggen. Deze deskundige - de inmiddels helaas overleden Cees Neven uit Waddinxveen - legde met grate nauwkeurigheid een boekhouding aan, ging de contributie innen,
wierf fondsen voor de uitgave van boeken en stelde betrauwbare jaarcijfers op. Toen zijn termijn bijna verstreken was,
wist hij een even deskundige en nauwgezette opvolger voor
de functie te interesseren, de heel' Jan Labordus uit Bodegra-

Middeleeuwse schatkist, in het bezit van de protestantse Pauluskerk in Gouda
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yen. Met een constant goed humeur en dito
ijver slaagde hij erin verschillende kerkhistorische dagen ook financieel tot een succes te
maken en en passant wist hij ook voldoende
middelen te genereren om de uitgave van een
prachtig verenigingsblad mogelijk te maken.
De laatste tien jaar is het vermogen van
de VNK in goede handen geweest van George
van Slageren, voor wie zijn perifere woonplaats Losser geen belemmering vormde om
onze landelijke vereniging tot grote steun en
toeverlaat te zijn op financieel gebied. Ook
onder zijn bewind werden de penningen goed
besteed, waardoor de VNK nog steeds een
bloeiende vereniging is, waarvan de leden
van de kascommissie elk jaar weer zonder
problemen decharge konden verlenen. Als de

vereniging volgend jaar officieel haar 25-jarig
bestaan gaat vieren, kan dat met stijl en inhoud, hetgeen in niet onbelangrijke mate te
danken is aan zijn inzet en kunde. Maar ook
hij acht nu de tijd gekomen om het kasboek
door te geven.
De waardering voor penningmeesters
laat
nogal eens te wensen over. Oat is geheel ten
onrechte. Zonder meesterschap over de penningen kunnen we plannen bedenken tot we
een ons wegen, maar dan zal er in de praktijk weinig van terechtkomen. Ous sta op als u
zo'n cijferaar met liefde voor de kerkgeschiedenis bent en help ons uit de nood. U kunt
ervan op aan dat kerkhistorisch Nederland u
- misschien wei eeuwig - dankbaar zal zijn.

Oproep voor een nieuwe
penningmeester
Vorig jaar heb ik in het bestuur te kennen
gegeven dat ik mijn bestuurslidmaatschap
wi! beeindigen. Er is een opvolger in beeld
geweest, maar helaas heeft de betreffende
kandidaat afgehaakt. Ik heb nu besloten
om tijdens de algemene ledenvergadering
in 2014 definitiefte stoppen. Ik ben dan tien
jaar penningmeester geweest en heb dat
steeds met veel plezier gedaan, maar persoonlijke omstandigheden
laten mij geen
andere keuze.
Enkele maanden gel eden deed ik bij de
contributienota 2013 al een oproep voor een
opvolger en ook tijdens de jaarvergadering
op 16 maart in Utrecht werd er aandacht aan

besteed. Helaas heeft dat tot geen enkele reactie geleid. Oaarom doe ik nu via ons tijdschrift nogmaals een oproep:
Wie van onze leden wi! mij opvolgen als
penningmeester of kent iemand die het zou
willen? Kandidaten kunnen zich bij mij melden en uiteraard aile mogelijke inlichtingen
verkrijgen.
Georg van Slageren
georgvanslageren@hetnet.nl
tel. 053 538 2850

Fabrice de Bassecourt (1578 -1650)
Priester en dominee
Dit artikel vormt de kern
van een in het najaar te
verschijnen biografie,
waarin de belevenissen
van de hoofdpersoon
worden beschreven in
de context van kerkhistorische ontwikkelingen in de Zuidelijke
Nederlanden, Frankrijk,
Duitsland en de Republiek, culminerend in de
richtingenstrijd tijdens
het 1\vaalfjarig Bestand.
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Herkomst, studie en priesterschap
Fabrice de Bassecourt is geboren in Bergen (Mons) als derde
zoon van het echtpaar jehan de Bassecourt, dijkgraaf in Henegouwen, en Jacqueline de Soudan. Hij ontvangt het doopsel in
de Domstiftskerk op 21 september 1578. Zijn beschermheilige
is st-rabnc.anus.
een 4e eeuwse martelaar in de Romeinse
provincie Hispania.
Spaansgezind is de familie zeker. Oom Pierre de Bassecourt, heer van Farillon en SLFleury, brengt het tot lui tenantgeneraal in dienst van Karel V en Filips II. 'twee neven uit
Atrecht worden in de Spaanse adelstand verheven om hun
militaire prestaties bij de he rove ring van Bergen. In Hongarije
vecht een Bassecourt in Habsburgse dienst tegen de Turken.
Een neef sneuvelt in 1585 als Spaans ritmeester bij de verdediging van de estacade JIottante (Schelde-afsluiting) tegen de
laatste uitval van de ingesloten Antwerpenaren. Fabrice is dan
nog een schooljongen in het veilige Bergen. Zijn levensloop zal
anders gaan dan verwacht mag worden.
Fabrice de Bassecourt schrijft zich op jonge leeftijd in bij de
universiteit van Leuven. Vader is overleden en Fabrice is moeders oogappel en trots. Hij voigt het curriculum van de zeven
vrije kunsten, met bijzondere aandacht voor grammatica, dialectica en rhetorica, als vooropleiding voor theologia. In januari 1600, de eerste maand van de nieuwe eeuw, studeert hij
af. Fabricius Bassus Curtius artium magister et sacrae theologiae
baccalaureus wordt priester gewijd in het diocees van Kamerijk.
Hij mag preken aan het hof van de aartshertogen Albrecht en
Isabella, eerder landvoogden en nu vorsten in de Habsburgse
Nederlanden na de dood van Isabella's vader koning Filips II.
Een grote eer voor zo'n jonge geestelijke, maar zijn komst naar
het Brusselse hof wekt afgunst in kerkelijke kringen. Hij wordt
beticht van ketterij om een preek over Mattheus 16: I 8 (aanwijzing van Petrus als hoeksteen der Kerk). Bassecourt heeft daarbij Augustinus geciteerd, met een exegese die wordt opgevat
als kritiek op het pausdom. De jezuiten doen aangifte bij de kardinaal-aartsbischop van Mechelen. Fabrice wordt veroordeeld
in een inquisitieproces. Het vonnis luidt: verbeurdverklaring
van zijn aardse goederen en verbanning uit de Nederlanden.
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"daer op te scherpen de goede beginselen der
Religie die hij hadde", De nieuwe protestantse
universiteit in Montauban is zijn eerste reisdoe!. Onderweg ontmoet Fabrice een cordelier
(franciscaner) die zich bekend maakt als lector aan een klooster in Toulouse. De monnik
stelt voor een beleefdheidsbezoek te brengen
aan de aartsbisschop van Aix-en-Province. De
aartsbisschop spreekt de ex-pastoor vaderlijk
toe nadat deze zijn zondige hart heeft uitgestort. In tranen gaat Fabrice op de knieen. Hij
biecht en krijgt absolutie. In overleg met Mechelen en Kamerijk mag de boeteling terugkeren naar de Nederlanden.

Promotie, vlucht en bekering

Portret van Fabrice de Bassecourt, pasteur de l'Eglise Wallonne
d'Amsterdarn

(1578-1650),

geschilderd

door Jan

Victor

(1620-16767)

Frankrijk
Fabrice moet helemaal opnieuw beginnen, ver
weg in Frankrijk, als pastoor in Orleans. In die
stad komt hij gereformeerden tegen, Hugenoten, tot dusver voor hem een onbekende soort.
Hij verdiept zich in calvinistische literatuur en
woont, in vermomming, een gereformeerde
kerkdienst bij die hij als een openbaring ervaart. In stilte bekeert de pastoor zich tot de
leer van Calvijn. Ondertussen blijft hij de mis
bedienen al gelooft hij niet meer in de transsubstantiatie.
Hugenoten in Bretagne laten
het nieuwtje uitlekken. Fabrice verbreekt het
stilzwijgen en publiceert in 1602 "de redenen
die hem bewogen hebben de roomse religie te
verla ten om de waarheid van het evangelie te
omarmen".
De pastoor is inmiddels gehuwd met zekere jehanne de Meulen. Het jonge paar verheugt
zich op het kindje dat zich aankondigt, maar
hun geluk is van korte duur. jehanne sterft in
het kraambed, het kind is niet levensvatbaar.
Verdrietig verlaat Fabrice zijn Kerk, letterlijk
en figuurlijk, en vertrekt naar het zuiden om
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In Bergen bezoekt hij zijn moeder. Zij smeekt
hem zijn studie voort te zetten. Fabrice schrijft
zich in bij de academie van Dowaai (Douai),
in de rechten en de letteren. Na een semester verhuist hij naar Leuven voor een doctoraalstudie. Op 9 mei 1603 promoveert de
dan 24-jarige theoloog met attestatie door de
aartsbisschop van Kamerijk. Enigszins overmoedig vertoont Fabrice zich weer in Brusse!. Hoewel zijn terugkeer tot de Moederkerk
wordt gewantrouwd, ontvangt het aartshertogelijke paar hem met open armen en mag hij
weer preken in de hofkape!.
Fabrice krijgt ruzie met zijn familie omdat hij
zijn erfdeel opeist, ondanks het kerkrechtelijke vonnis dat zijn aanspraak hierop ongeldig heeft gemaakt. Zelfs claimt hij uit vaders
nalatenschap bepaalde heerlijke rechten, die
aan zijn jongste broer zijn toebedeeld, ook al
zal een priester die niet kunnen uitoefenen. Dit
was niet onopgemerkt gebIeven bij zijn oude
belagers, de jezuiten. De grond wordt hem te
heet onder de voeten en hij vlucht naar de vestingstad Sedan, een bolwerk van de Hugenoten aan de Franse kant van de grens.
Fabrice schrijft zich in bij de nieuwe protestantse universiteit van Sedan. Om toegelaten
te worden, maakt Bassecourt zijn afzwering
van de roomse religie bekend. Aanvankelijk
mag hij hiermee volstaan, maar zijn professoren eisen meer de student bevestigt in 1605
zijn bekering tot de reformatie. Zijn terugval
naar het katholicisme, a mon vomissement (om
zelfvan te kotsen), was te wijten aan wereldse
verlokkingen. Tegen zijn geweten in had hij
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"toegegeven aan het gezeur en de obsessies
van zijn moeder". Deze opmerking maakt de
breuk met zijn familie definitief.
Pas in 1606 doet hij belijdenis. Op 30 juli
1607 studeert Fabrice voor de tweede maal af.
Hij mag zich al doctor noemen van de katholieke Leuvense universiteit (al zal hij dat nog
maar een keer in zijn leven doent) , maar nu
ook licentiatus in de protestantse godgeleerdheid. Daarnaast kan hij bogen op attestaties
van de academie van Dowaai.
De respectabele - maar totaal berooide jonge geleerde gaat op vrijersvoeten. Hij loopt
een blauwtje bij de zuster van (de latere Parijse
theoloog) Charles Drelincourt, Het lukt hem
beroepen te worden naar Metz, maar de spoeling is dun want er staan al vier gereformeerde
predikanten. Daarom krijgt hij opdracht 'de
ware religie' te verbreiden in het Lotharingse
achterland aan de Saar.
Dienaar van het Woord
Os. Fabrice de Bassecourt wordt 10 oktober
1607 als waarnemend predikant aangesteld
in Rauwiller (Rouville) in het Saarland. Een
maand of wat later staat hij ook op de kansel
in Gcerlingen (Guerlin) en Kerprich (Gllerpry).
De Franse synode, het Colloquium, bevestigt
Bassecourt in zijn ambt met instemming van
aile gezinshoofden in de drie dorpen.
Ludwig von Nassau-Saarbrucken,
landsheer in deze gebieden, eist het vertrek van
de nieuwe gereformeerde predikant op grond
van het cuius regio eius religio. Hij had al eens
zijn rentmeester met twee gewapende landsknechten op de Franse kerkjes afgestuurd om
ze te bewegen een lutherse predikant te accepteren, maar het Colloquium is hem v66r
geweest. Bassecourt weet graaf Ludwig te
bepraten."God, door Zijn genade, heeft ervoor
gezorgd dat die dorpen op deze manier in vrede en rust blijven" noteert de predikant.
Bassecourt wordt uitgenodigd voor een
theologisch debat in Metz met de rooms-katholieke doctor Valladier van de Sorbonne.
Later voigt een debat met de secretaris van
de rooms-katholieke bisschop van Metz, ten
huize van de - lutherse - president van het gerechtshof. In 1610 sticht Bassecourt een Franse
kerk in Ludweiler (LoudvjJJer), een nieuw gebouwd dorp in het Warndt Wald.
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Fabrice sticht niet aileen een kerk, maar ook
een gezin. Eind 1609 huwt hij de jonge weduwe Sara d'Oriet. Op 9 oktober 1610 wordt hun
eerste kind geboren, Jean, vernoemd naar zijn
grootvader de Henegouwse dijkgraaf. In 1612
volgt een meisje: het sterft kort na de geboorte.
Na vijfjaar heeft Fabrice het wei gezien in deze
dorpjes. Hij krijgt in maart 1613 toestemming
van de classis Badevillers (Bettwiller) om te
vertrekken naar Keulen. Sara en Fabrice laten
hun zoontje achter in een internaat te Metz,
waar Jean later zal gaan studeren en het tot
apotheker brengt.
Nieuw leven
Zonder formeel beroepen te zijn, leidt Bassecourt in Keulen zondagmiddagdiensten voor
gelmmigreerde Walen en Hugenoten, in de
gastvrije lutherse kerk. De rooms-katholieke
aartsbisschop verbiedt deze calvinistische erediensten, ook al va It de Rijksstad Keulen buiten
zijn wereldlijke jurisdictie. Bassecourt laat zich
niet intimideren en sticht in Mulheim, de Rijnbrug over, de eerste openbare eglise jrancoyse
in het Keulse keurvorstendom. Tot grote blijdschap van het echtpaar wordt op 22 november
1613 hun tweede zoon geboren. Nicolas wordt
op 6 december door papa gedoopt, in het zojuist opgeleverde kerkje.
Mulheim wordt verwoest tijdens een van
de vele gewapende conflicten die voorafgaan
aan de Dertigjarige Oorlog. Het Franse kerkje ligt in puin. Sara ontkomt met Nicolas op
schoot in de overvolle Frankfurter postkoets
richting Kleef. Haar echtgenoot verblijft daar
ai, als waarnemend predikant voor de Franstalige vluchtelingen.
Hij wordt eind 1613 in
zijn ambt bevestigd. De bekende en gevierde
Haagse dominee Johannes Wtenbogaert komt
een weekje naar Kleefvoor een serie theologische debatten. De Hagenaar houdt er kenneIijk geen goede herinnering aan over. De betoogtrant van zijn Kleefse ambtgenoot acht hij
'gheheel charlatans ofte monnicks'.
Bassecourt krijgt een eervolle maar gevaarlijke bijbaan: Johann Sigismund von Hohenzollern,
markgraaf van Brandenburg,
neemt hem in dienst als veldpredikant. De
markgraaf strijdt met zijn collega-keurvorst de

graaf van Pfalz-Neuburg

en de keurvorst van

Saksen om de erfopvolging in de vacant ge-
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worden hertogdommen Kleef, Berg en Gulik.
De drie achterneven zijn luthers, maar Brandenburg bekeert zich tot de leer van Calvijn.
Pfalz-Neuburg wordt katholiek om de dochter
van de Beierse vorst te trouwen. Zo wordt Beieren erbij betrokken, het epicentrum van de
Contrareformatie. Het opvolgingsconflict ontaardt in een niets-ontziende godsdienstoorlog.
De keizer intervenieert op uiterst gewelddadige wijze, met Spanje als bondgenoot. De Republiek schiet Brandenburg te hulp en verbindt
zich met Frankrijk tegen Spanje en de keizer.
Prins Maurits riskeert het TWaalfjarig Bestand
en valt met een troepenmacht van 9.000 man
de Spaanse veldheer Spinola aan. in het niemandsland over de grens.
Wtenbogaert is hofpredikant van Prins
Maurits en vergezelt de prins op diens veldtocht. In de vlakte voor Roermond preken
Bassecourt en Wtenbogaert in een drietalige openluchtdienst voor de Brandenburgsel
Staatse krijgsmacht en Hugenootse soldaten
van het Franse leger. Bassecourt ergert zich
aan Wtenbogaerts interpretatie van de leer
van Calvijn. Ten overstaan van de verbaasde
ambassadeurs van Frankrijk en Engeland ontbrandt een heftig theologisch dispuut. Deze
scene wordt herhaald in het legerkamp van de
markgraafbij het beleg van de stad Rees.
Bassecourts herderlijke optreden op het slagveld dwingt echter respect af. Met veronachtzaming van eigen ontberingen verleent hij geestelijke bijstand aan gewonden en stervenden,
zonder onderscheid naar geloof of militaire rang.

Eerste reis naar Holland
Na de Vrede van Xanten, eind 1614, benoemt
Johann Sigismund zijn veldprediker tot hofpredikant. De markgraaf heeft hem nodig voor de
versterking van het calvinisme in de machtsgebieden van het huis Hohenzollern. De leer van
Calvijn is beter bestand tegen de kracht van
de Contrareformatie dan de leer van Luther.
Bassecourt publiceert een reeks theologische
werken in het Latijn, gericht tegen de jezuiten,
de pauselijke voorhoede in de geloofsstrijd. De
repliek wacht Bassecourt niet af, omdat ontwikkelingen in Holland zijn aandacht vergen.
Vanuit Kleef publiceert Bassecourt een antwoord op drie vragen die Grotius stelt in diens
"Resolutie tot de Vreede der Kercken".

Het vijfde deel van Bassecourts "Tuba Dei" (bazuin Gods) tegen de jezuiten, draagt de auteur
op aan Prins Maurits. Bassecourt reist in 1615
naar Den Haag om de stadhouder het boekwerk aan te bieden. Hij wordt hartelijk ontvangen door de Waalse gemeente, die kerkt in
de hofkapel van de prins en diens stiefmoeder
Louise de Coligny, prinses-weduwe van Oranje. Bij die gelegenheid hebben Wtenbogaert en
Bassecourt elkaar "a Is broeders en troue dienaeren Godts begroet". Trouwe dienaren Gods
zullen zij blijven, maar hun broederschap blijkt
een illusie.
Na zijn audientie aan het stadhouderlijke
hof reist Bassecourt naar Amsterdam, op uitnodiging van de Waalse kerk. Zijn preek aldaar
maakt kennelijk indruk want het consistoire
vraagt hem eens per twee maanden over te
komen voor preekbeurten. Hij bedankt echter voor de eer, met verwijzing naar de kritiek
die de Amsterdamse predikant Simon Goulart
heeft geuit op Bassecourts beantwoording van
Grotius' politi eke statement.

Afscheid van Kleef
Het Amsterdamse consistoire besluit in

1616

dat de onrechtzinnige ds.Goulart moet vertrekken. "Dertien jaar heeft hij zich getrouw
gekweten van zijn taak, tot stichting van de
gehele troupeau. Maar toen is hem overkomen
om [
J enkele punten te onderwijzen die
heden ten dage controversieel zijn". Hij zal een
getuigschrift meekrijgen en zijn jaarwedde.
Goulart tekent bezwaar aan. Hangende het bezwaar is er formeel geen vacature. Dan wordt
de oude dominee De la vigne met emeritaat
gestuurd, onder dankzegging voor zijn pioniersarbeid tijdens de eerste decennia van de
Waalse gemeente. Bassecourt aanvaardt het
nu op hem uitgebrachte beroep, maar vraagt
uitstel. Goularts bezwaar is inmiddels afgewezen en de Amsterdamse vroedschap bekrachtigt het ontslag. Het duurt tot april 1617 eer
Bassecourt zich kan losmaken van zijn Kleefse
verplichtingen.
Op 9 mei gaat de nieuwe ambtsdrager v66r
in de stampvolle Amsterdamse Walenkerk. De
gewezen priester en rondtrekkende dominee
bezet nu, 38 jaar oud, de prestigieuze preekstoel van de grootste Waalse gemeente van
het land. Amsterdam heeft dit doorgedrukt on-
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Portret van Fabrice de Bassecourt, met tekst naar aanleiding
van zijn overlijden,

vervaardigd door Wallerand

Vaillant

(1623-1677).

danks hevige oppositie in de Waalse synode.
De Amsterdamse ouderlingen hadden Bassecourts antecedenten nagetrokken in Metz, met
uitstekende referenties als resultaat. Vanuit
Parijs kwamen eveneens positieve geluiden.
De tegenstanders, verbolgen over Goularts
ontslag, hadden daar echter 66k hun licht
opgestoken. Zelfs in Orleans hadden zij navraag gedaan, de stad waar Bassecourt ooit de
"paepsche mis" had bediend. Ze kregen allerlei
roddels te horen, die in een nogal insinuerende
aanklacht werden verwoord. Bassecourt zou
attestaties hebben vervalst en leugenachtige
verklaringen hebben afgelegd. De aanklacht
wordt ongegrond verklaard, waarna de synode
in 1618 het beroep op de Kleefse predikant
goedkeurt met terugwerkende kracht.
Contra remonstrant
Als geen ander kent Bassecourt de werken
van Augustinus. Op grond daarvan kiest hij
voor de leer van Gomarus en verwerpt hij die
van wijlen Arminius. Election eternelle et ses
dependences heet het boek dat Bassecourt in
1618 publiceert tegen "degenen die men vandaag den dag remonstranten noemt" en "de
auteur van het korte tractaat over de genade
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Gods jegens de mensen". Bedoelde auteur is
eerdergenoemde Simon Goulart, die in 1616
een Brie! traite de la grace de Dieu heeft gepubliceerd. De Utrechtse (Nederduitse) predikant
Jacobus Taurinus neemt aanstoot aan Bassecourts fabel over remonstrantse dominees die
een uitstapje maken naar Antwerpen en daar
gefeteerd worden door de jezuiten. Wtenbogaert waarschuwt in de Waalse synode tegen
de Amsterdamse nieuwkomer en krijgt bijval
van Charles de Nielles (Carolus Niellius jr.),
predikant van de Utrechtse Walenkerk die op
zijn beurt bevriend is met Taurinus. De synode
wil een onderzoek naar de rechtzinnigheid
van Wtenbogaert pour luy taxer de mensongeties et de ftaude, schrijft Bassecourt. De synode
draagt het onderzoek op aan een commissie
bestaande uit ds.lerernie des Pours van Middelburg en ... Fabrice de Bassecourt. De uitkomst laat zich raden.
Nielles en Bassecourt krijgen een berisping
van de synode wegens hun te felle woordenstrijd, die de pers heeft gehaald; de Waalse
kerken vrezen reputatieschade. Nielles opponeert, waarna de toegang tot de synodes hem
wordt ontzegd. Bassecourt pakt het anders
aan: het Amsterdamse consistoire dient een
bezwaarschrift in, waarop de secretaris van
de synode laat weten dat de berisping niet zo
bedoeld was.

Theologie en politiek
De Engelse ambassadeur houdt een redevoering in de Staten Generaal. Tegen de zin van
raadpensionaris Oldenbarnevelt dringt de diplomaat aan op een algemene gereformeerde
synode naar Engels voorbeeld om een eind te
maken aan de godsdiensttwist.
Deze brengt
immers het bestaan van de Republiek in gevaar en daarmee het evenwicht in Europa.
Taurinus schrijft anoniem - misschien met
Hugo de Groot als ghostwriter - een pamflet
getiteld "Weeghschael om te overweghen de
ora tie van Ambassadeur Dudley Carleton in
de Staten Generael [ .... ]". Het pamflet stelt de
onhebbelijkheid van de buitenlandse inmenging aan de kaak, in samenhang met inhoudelijke kritiek. Het wordt - eveneens anoniem
- vertaald naar het Frans; de vertaling wordt
internationaal verspreid. King James is woedend en laat zijn ambassadeur beklag doen bij
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stadhouder Prins Maurits, die Wtenbogaert en
Grotius aan een verhoor onderwerpt. Zij ontkennen betrokkenheid.
Bassecourt leest de Franse vertaling, herkent het Henegouwse idioom van Charles
de Nielles en ontmaskert vertaler en auteur.
Bassecourt publieeert meteen zijn Anti-faussc
Balance (Tegen de vervalste weegschaal). Er
ontstaat een hernieuwde pamflettenstrijd tussen Nielles en Bassecourt, bijgestaan door
respectievelijk Taurinus en professor Jacobus
Trigland, een Leuvense studievriend van Bassecourt en evenals deze een bekeerling tot de
Reformatie.
De afloop is bekend: de algemene synode
k6mt er, in Dordrecht, van 3 november 1618
tot 9 mei 1619. De remonstrantse predikanten moeten het veld ruimen. Taurinus sterft in
ballingschap te Antwerpen. Op zijn stertbed
erkent hij zijn auteurschap van de 'Weeghschael', maar houdt hij Grotius uit de wind. De
Waalse synodes nemen de algemene besluiten
van de Dordtse Synode over, maar beslissen
zelfstandig over het lot van hun predikanten.
Nielles wordt in augustus 1619 uit het ambt
ontzet. Goulart voIgt in september van dat
jaar. Wtenbogaert - als laatste - in 1620. De
Nederduitse synode was daarin voorgegaan
door Wtenbogaert al twee jaar eerder te 'deporteren' waarna hij was vertrokken naar Antwerpen. Nielles duikt onder. Goulart vlucht
naar Frankrijk en eindigt in Sleeswijk Holstein.
Epiloog
Fabrice de Bassecourt onthoudt zieh voortaan
van politieke inmenging op nationaal niveau,
maar in zijn stad blijft hij waken voor rechtzinnigheid en christelijk bestuur. De Amsterdamse
magistraten zal hij vanaf de preekstoel diverse
malen op hun pliehten wijzen. Het echtpaar
Fabriee en Sara de Bassecourt-dOriet krijgt in
totaal 10 kinderen. Minstens twee zoons zullen in Leiden theologie studeren, een vertrekt
naar tndie en laat niets meer van zich horen.
In 1648 stieht Bassecourt vanuit Amsterdam de Waalse kerk in Naarden. De ingebruikneming van de verbouwde kloosterkapel in
1650 maakt hij niet meer mee. Vier maanden
voor zijn dood krijgt Bassecourt verlof als honorarius zijn ambtsuitoefening te beeindigen.
Hij overlijdt op 29 april 1650, 71 jaar oud. De
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stervende predikant heeft de rooms-katholieke
pastoor laten komen en heeft de sacramenten
der zieken ontvangen, wordt in de stad gefluisterd. Het consistoire weerlegt deze geruchten
met een in druk verspreide verklaring. Fabrice
de Bassecourt ligt begraven in zijn kerk aan
het walenpleintje te Amsterdam. Sara overleeft haar man vijf jaar en wordt in zijn graf
bijgezet.
R.I.p.
Adriaan van Riemsdijk (Bentveld 1937) studeerde
rechten in Utrecht en deed zijn militaire dienstplicht bij de Konink/ijke Marecbaussee, eindrang
res.ls luitenant. Hij was ambtenaar bij Buitenlandse Zaken, directie Integratie Europa (19631967) en stapte over naar het bcdrtfsleven, waar
hij tot 2002 intemationale management- en
ditectiefuncties vervulde bij achtereenvolgens
Amstel Brouwerij, Heineken, Nutricia en NEDECO Netherlands Engineering Consultants. Hij is
oud-voorzitter en erelid van FENEDEX Federatie
van de Nederlandse Export en oud-bestuurder
van verenigingen en stichtingen. Ais amateurhistoricus publiceerde hij Les liens historiques

entre la Grande Societe de Berne et la Grande
Societe de La Haye (Den Haag 2010), een beknopte monogtafie over de Zwitserse regimen ten
in Staatse dienst 1600-1795. Scibent is -met vele
andeten- een aJstammeling (in de t t= genera tie)
van de priester-dominee. Van Wijnbergenlaan 9,
2242 JR Wassenaar. Email.-ivanrie@zonnet.nl

De met dubbele aanhalingstekens
gemarkeerde citaten in het artikel zijn historische
of recente vertalingen uit het Frans of het
Latijn: onvertaalde Franse of Latijnse termen
en citaten zijn in het artikel cursief gezet. Nederlandse citaten staan tussen enkele aanhalingstekens. Publica ties door priester-dominee
Fabriee de (la) Bassecour(t) zijn in het onderstaande -niet limitatieve- bronnenoverzicht
gemarkeerd: FdB.

Bronnenoverzicht:
Centraal Bureau voor Genealogie, DVD Farnilie-archief De Bassecourtlvan Caen/Caan/
van Neck/de la Bassecour Caan, handgeschreven notities, genealogische staten.

Idem CBG, DVD Nicolas de la Bassecourt,
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Memorie mij belangende in't Particulier, handschrift (Vlissingen/ Amsterdam 1638-1677) na
de dood van de auteur voortgezet door Fabrice
de la Bassecour jr. en nakomelingen
(Kampen/Utrecht/Den
Haag 1677- 1743).
Renier Chalon, Quelques recherches sur la

famille de Bassecourt et sur Ie poete Claude de

Bassecourt; Fabrice de la Bassecourt, Pasteur de
Eglise Wallonne d'Amsterdam (Brussel 1857).
Molhuysen en Blok, met medewerking van
tal van geleerden, Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek, TWeede deel, (Leiden
1912).
CJ Welcker, Eenige bijzonderheden betrcffcndc

de Waalsche predikanten de la tsassecour, vereeniging ter Beoefening van het Overijsselsch
Regt en Geschiedenis (Kampen/Zwolle
1922)
FdB, Declaration de Fabtice de Bassecovrt de

la ville de Monts en Hainault, 0'-devant Prestre
et Cure de la Paroisse de Sainct-Getmaiti a Orleans, & Bacheliet forme en Theologie de l'Eglise
Romaine, par laquelle il expose lcs raisons qui
l'ont meu a quitter la Religion Romaine pour
embrasser la verite de Euangile [ ..... J, (Saumur
1602).
FdB, (afzwering van het katholicisme) pour
sy faire admettre aux propositions en l'Univetsite
(Sedan 1605?) geciteerd in: FdB, Apologie de

Fabrice de la Bassecourt, A l'encontre de deux libelles diffamatoires [ ..... J Avec une demande aux
remotistrans, Touchant leur sentiment en la doctrine du franc arbitre [ ..... J (Amsterdam 1618).
David Pareus, Irenicum sive De Unione et
Synodo Evangelicorum Concilianda Liber vouvus, Paci EccJesiae & desiderijs pacijicorum [ . . J
(Heidelberg/Frankfort 1614).
FdB, Legatus pacis pro legitimo haetede ducatuum Iuliae, Cliviac, Montium (Kleef 1614).
FdB, Integra et peifecta REFUTATIO [ ... J tacobi Reihing Iesuitae [ .... J (Arnhem 1616).
FdB, TUBA DEI QUINTA hoc est, Refutatio
Fundamenti tseutnug) ouinti & Sexti. Additio-

land), Antwoorde op dty vraghen [ .... J (Amsterdam 1615).
Johannes Wtenbogaert,
Verdedigingh van
de Resolutie totten vrcde der kercken (1615).
Simon Goulart jr., Brief traite de la grace de
de Dieu [ .... J (Amsterdam 1616).
Simon Goulart jr., Examen des opinions de
Fabr. Bassecovrt [ .... J (Amsterdam 1616).
FdB, Election etemelle et ses dependences
. .. J (Amsterdam 1617).
Anoniem (= Charles de Nielles, Carolus Niellius jr.), Tableau de la bonne foi et sinceriu: de
M. Pabtice de la Bassecovrt [ ... J (Utrecht 1618).
FdB, Reponse
un faiseut de faux tableaux
[ .... J, (Amsterdam 1618), pamflet gericht tegen
Charles de Nielles als reactie op diens Tableau.
Anoniem "un amateur de verite et de paix"
(= Niellius jr.) veiification de la bonne foy de M.

a

Fabrice de Bassecourt [ . . J Par 0' devant deux
fois Prebstre de la Papa ute.& maintenant un tiesdigne promoteur du schisme & de sedition, es
EgJises en l'Estat de ce pays [ ... J (utrecht 1618).
Anoniem (FdB in vertaling?), Voorslach van
middelen dienendc tot de vereenigbinge van de
seer ellendeJijck ghescheurde kercken deser veteenicnte Nederlanden (Amsterdam 1628).
P. van Rooden, Het beleid van de Waalse
synode tijdens de remonstrantse twisten, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis,
(1982)
nr.62 pp.180-200.
FdB, Presche au tenouvellement des Magistrats de la ville d'Amsterdam le 2 J er [anv. 1629
(Amsterdam 1629)
FdB, Sermons de piete pour reveiller rnme a
son salut (Amsterdam 1629)
FdB, geciteerd in advertentie (Men vintse te
koop tot Amsterdam in de Sant-straet) Testa-

ment ou demieres paroles de Fabrice de la Bassecout. Se preparant a la Mort, en la crainte de
Dieu, & devant sa face en bonne Conscience [ .... J
(Amsterdam

1650).

numque Iacobi Reihing Iesuitae, pro ut ipsius
Libra continentur [ .... J (Arnhem 1615).
FdB, Response a quelques demandes sur le
concept ou project, servant pour advis aux presentes difficultez (Kleef 1615) = commentaar op
Grotius' Decretum [ .... J pro pace Ecclesiatum
(1614),
de Latijnse versie van diens Resolutie
tot de vrcedc der Kercken.
FdB in vertaling Triglandius (lacob Trig-
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Hildebrand Verhoeckx (1766-1815
Een kloosterling in revolutietijd

Het laatste kwart van de
achttiende eeuw was voor
religieuzen I in de Nederlanden een tijd van grote
tegenstellingen. In het Zuiden liep het aantal roepingen
terug, terwijl de overheid
beperkingen oplegde aan de
kloosters. Met de komst van
de Franse overheerser werd
het gemeenschapsleven
opgeheven en geheel verboden. In het Noorden kwam
er tegelijkertijd vrijheid van
godsdienstuitoefening voor
de katholieken. Daarvan profiteerden ook de religieuzen,
die echter in tegenstelling tot
hun zuidelijke medebroeders
niet in kloosters woonden,
maar op pastorale standplaatsen of staties. Het heersende verbod om in gemeenschap een religieus leven te
leiden werd door de overheid
gehandhaafd.'
56

De opheffing van het kloosterleven in het Zuiden had
ook ingrijpende gevolgen voor de religieuzen in het
Noorden. Enerzijds veroorzaakte het de komst van zuidelijke religieuze vluchtelingen die, zodra de wet het
toeliet, voorzien moesten worden van een post op een
van de noordelijke staties. Als uitwijkplaats kregen de
staties daardoor een nieuw gewicht. Tegelijkertijd betekende de opheffing van de zuidelijke kloosters ook
een bedreiging voor de toekomst van de religieuzen in
het Noorden. Het noordelijke kloosterverbod maakte
het vanouds noodzakelijk dat nieuwe rekruten over de
grens werden opgeleid; vaak gebeurde dat in de Zuidelijke Nederlanden. Het wegvallen van deze opleidingsmogelijkheid maakte de toekomstperspectieven voor
veel religieuze ordes in het Noorden somber. Bovendien waren de religieuzen altijd doende zich hun oude
rivalen van het lijf houden: de seculiere geestelijkheid,
die begerig keek naar goedgedoteerde religieuze staties.
In dit artikel worden de gevolgen van de ondergang
van het kloosterleven in het Zuiden voor de noordelijke religieuzen geanalyseerd. De augustijnen,
een
van de oudste religieuze gemeenschappen in de Lage
Landen, dienen daarbij als 'case study'. Aan de hand
van de levensloop van de augustijn Hildebrand vethoeckx (1766-1815) worden de verhoudingen binnen
de augustijnse familie geschetst. Waarin bestond, na de
Franse bezetting, de samenhang van de augustijnen in
het Noorden? Welke contacten hadden zij met de in het
Zuiden verblijvende medebroeders? Bij al deze onderlinge contacten tekent zich als voornaamste intentie de
zorg af om de augustijnse aanwezigheid in de staties te
bestendigen.

Hildebrand Verhoeckx
De herkomst van Hildebrand Verhoeckx was in veel opzichten representatief voor de achtergrond van Nederlandse religieuzen in de achttiende eeuw. Hij werd in
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1766 geboren in Driel in de Bommelerwaard.
Zoals veel priesters in de Republiek was hij afkomstig uit een bemiddelde familie.' De jonge
Hildebrand was niet de eerste in zijn familie
die naar een Latijnse school ging.' Er waren
voor Nederlandse rooms-katholieke
jongens
op dit gebied verschillende mogelijkheden,
bijvoorbeeld in Uden, Gemert en Ravenstein. Hildebrand ging echter waarschijnlijk naar Lornmel, dat toen tot de Republiek behoorde. Een
van zijn ooms was daar rector van de Latijnse
school. Aldus voorbereid op een universitaire
studie werd de twintigjarige Hildebrand in 1787
in de Leuvense alma mater geimmatriculeerd."
Drie jaar later, tijdens zijn theologiestudie, trad
hij in bij de augustijnen te Leuven." De augustijnen in de Nederlanden vormden toen gezarnenlijk de provincia Belgica, bestaande uit kloosters
in de Zuidelijke Nederlanden en staties in het
Noorden. Na het noviciaatsjaar,
dat hij deels
in Mechelen doorbracht, zette hij in Leuven de
studie voort die hij reeds v66r zijn intrede was
begonnen.
Vanuit Driel gezien - in ieder geval vanuit
Lommel - was Leuven de meest nabije stad
waar men katholieke theologie kon studeren.
De conclusie ligt voor de hand dat Hildebrand
eerst voor de academische
theologiestudie
koos, en pas in Leuven besloot om augustijn
te worden. Het Leuvense augustijnenklooster
had een sterke studietraditie. Het was vanaf
de oprichting van de Leuvense universiteit in
de vijftiende
eeuw met nauwe banden aan
de alma mater verbonden.
Verhoeckx was
in 1790 de enige augustijn in het Leuvense
klooster die uit de Republiek afkomstig was.
Maar zijn afkomst wekte geen bevreemding,
omdat Noord-Nederlanders
doorlopend hun
intrede deden in de grotere Vlaamse augustijnenkloosters. In het klooster van Leuven was
de Schola Augustiniana gevestigd, waar iedere
ftater cleric us van de Belgische provincie de
theologiecolleges
moest volgen. Verhoeckx'
theologische
studies waren al ver gevorderd
toen hij intrad, en daarom ontving hij al na anderhalf jaar de priesterwijding,
in september
1791.7 In de vijf jaar die volgden tot de ophefling van het Leuvense huis door de Fransen
hebben nog zeven andere religieuzen
hun
professie-akte ingeschreven in het professieboek. Het teruglopen van de roepingen in het
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Henricus Kleijn,

O.ES.A. (+1814),

primarius tpastcor) van

de De Star, Amsterdam, en vice-prefect van de Nederlandse
augustijnenmissie. Gravure HW, Caspari! A. v.d. seek. ANA, 669.

laatste decennium van de achttiende
was duidelijk zichtbaar.

eeuw

Naar de Republiek
Ruim een jaar na Verhoeckx' priesterwijding
deed het Franse leger onder leiding van generaal Dumouriez een inval in de Zuidelijke
Nederlanden.
Dumouriez werd na enkele
maanden weliswaar verdreven, maar tussen
november 1792 en maart 1793 waren er vierhonderd Fransen in het augustijnenklooster
te
Leuven ingekwartierd.
Hun brutaliteit kende
geen grenzen. Verschillende
augustijnen liepen ernstig lichamelijk of geestelijk letsel op.
Een van hen overleed aan zijn verwondingen. In maart ontvluchtten de kloosterlingen
hun huis en zochten onderdak bij burgers
in de stad. Pas na de aftocht van de Fransen, enkele weken later, konden ze weer in
het totaal geplunderde klooster terugkeren.
De Franse invasie had de theologiestudie
in
de Schola Augustiniana geheel ontregeld. De
maatschappelijke chaos die ontstond toen de
Oostenrijkse troepen door de Fransen werden
verslagen bij Fleurus op 26 juni 1794 noopte
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Augustinus
van

Naudts, O.E.S.A.

De Star,

Marienhage.

Amsterdam.
Eindhoven,

(1761-1844),
Schilderij

primarius

(pastoor)

in collectie

Museum

foto Ingrid van Neer-Bruggink.

de leiding der Schola Augustiniana de cursus
die op I oktober lOU beginnen te annuleren.
In het najaar van 1796 werden aile kerkelijke
instellingen en opleidingen per Franse wet opgeheven. Daarmee kwam ook een einde aan
het sinds eeuwen in Mechelen gevestigde noviciaat van de provincie. Mochten er in 1796
al kandidaten voor de Orde zijn geweest, dan
zal men hen ongetwijfeld het intreden hebben
afgeraden. De toestand was te ongewis en te
gevaarlijk.
Verhoeckx beeindigde zijn studie ten
laatste in juni 1794. Toen vielen de Fransen
voor de tweede keer de Zuidelijke Nederlanden binnen, waarbij ze het land in zijn geheel
veroverden en optrokken naar het Noorden,
Gewaarschuwd door de akelige ervaringen tijdens de eerste bezetting, begaven velen zich
na de slag bij Fleurus op de vlucht naar Duitsland. De uittocht van adel en geestelijkheid
was massaal. Maastricht, Roermond en Ven10 kregen binnen hun muren grote aantallen
vluchtelingen te huisvesten. Ook de Leuvense
augustijnen vluchtten in kleine groepen naar
Duitsland. Verhoeckx maakte dee 1 uit van zo'n
groep. Op vrijdag 11 juli verlieten zij Leuven,
slechts vier dagen voordat de Fransen voor de
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tweede maal de Dijlestad binnen trokken."
Verhoeckx woonde enige tijd in het klooster te Keulen, en verbleef daarna in het stadje
Heidingsfeld. Tijdens zijn verblijf daar ontving hij een brief van pater Henricus Kleijn
(+1814). primm-ius (pastoorj van de augustijnenstatie De Star te Amsterdam en viceprefeet van de Nederlandse augustijnenmissie.?
Daarin werd meegedeeld dat hij benoemd
was tot socius (kapelaan) van de nieuwe primarius van de Utrechtse augustijnenstatie. De
benoeming verbijsterde Verhoeckx. Hij had
zich nooit voor de missie opgegeven, terwijl
het gebruik was dat paters die naar de Hollandse Missie gingen dat deden op basis van
vrijwilligheid. Waarschijnlijk was het vee leer
Verhoeckx' ambitie om theologie te doceren,
die ten grondslag lag aan zijn teleurstelling.
Die plannen waren door de Franse inval geheel doorkruist, waardoor het werkterrein van
de beschikbare augustijnen werd verlegd naar
het pastoraat. Ook voor medebroeders die bij
hun intrede andere vooruitzichten hadden gehad moet deze lotswending een grote schok
zijn geweest.
Voor de provinciaal en missieprefect, Johannes Petrus van de Winckel (1738-1811)
was het echter een kwestie van levensbelang
dat de staties in de RepubJiek in augustijnse
handen zouden bJijven. De staties, voorheen
beschouwd als missieposten, waren door de
Franse maatregelen in het Zuiden op slag veranderd in vrijplaatsen, waar het nog mogelijk
was om binnen ordesverband actief te zijn. Wie
in de Zuidelijke Nederlanden bleef kon soms
een benoeming als pastoor of kapelaan krijgen
in een bisdom, of moest op een andere manier
in zijn levensonderhoud voorzien.v Meerdere
augustijnen zochten in deze periode met goedvinden van Van de Winckel hun toevlucht in de
Bataafse Republiek. Zij kregen onderdak op de
staties, maar velen vestigden zich ambteloos en
zonder inkomsten in de Noordelijke Nederlanden. Ze waren daar overigens weI aan enkele
beperkingen onderworpen. Slechts na verloop
van tijd konden zij in een der staties een aanstelling krijgen. In de Bataafse Republiek gold
de bepaling dat priesters uit de Zuidelijke Nederlanden, door de Franse overheid gezocht, op
het grondgebied van de Republiek niet werden
toegelaten tot de uitoefening van hun ambt. Na-

TNK

jaargang 16 (2013)

dat in 1799 in Frankrijk het consulaat aan de
macht was gekomen, schijnt die bepaling niet
meer van kracht te zijn geweest. Vanaf die tijd
konden er in de staties weer priesters uit het
Zuiden als functionaris worden aangesteld.
Sinds het begin van de zeventiende eeuw
bedienden de augustijnen in de Republiek enkele staties. Op het eind van de achttiende
eeuw was het aantal tot vijf geslonken, terwijl
de statie te Utrecht sinds 1780 door een seculier werd bediend. Het was zaak om deze statie niet permanent kwijt te raken aan de wereldgeestelijkheid, zoals inmiddels met enkele
andere staties was gebeurd. Op aandringen
van enige Utrechtse rooms-katholieken was
Van de Winckel van plan de statie, die na het
vertrek van de seculiere priester was gesloten,
voor de orde terug te winnen.' Vanwege de
veranderde politieke verhoudingen die ook
hun weerslag hadden op de vrijheid van godsdienstuitoefening, wisten Utrechtse burgers te
bereiken dat in 1795 de statie aan de augustijnen werd teruggegeven. Op zondag 8 februari
1795 vierde men er voor het eerst weer plechtig de hoogmis. Nu de statie opnieuw door een
lid van de orde werd bediend, haastte Van de
Winckel zich haar tevens van een socius te
voorzien met de benoeming van Verhoeckx.

-----
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Van Utrecht naar Groningen
Enkele jaren nadat Utrecht aldus voor de augustijnen was veiliggesteld, verschoof Van de Winckels aandacht naar het probleem van de opleiding van nieuwe rekruten. In navolging van de
dominicanen stelde hij in 1804 een suppliek op,
waarin hij aan Rome vroeg om zijn mandaat
over de Noord-Nederlandse augustijnenmissie uit te breiden." Dit verzoek was een gevolg
van zijn beleid, dat geheel op continuering van
de augustijnse pastorale aanwezigheid in de
Noordelijke Nederlanden was gericht. Oaarmee
werden de staties een factor in het streven naar
het herstel van het augustijns gemeenschapsleven. Een groep augustijnen die zich rond de
st. Stephanusparochie in Gent had geformeerd
na de sluiting van hun klooster was ook zo'n
factor. Beide factoren waren echter niet even
sterk en nog niet bij elkaar gebracht. Zo is het
bijvoorbeeld onduidelijk of de augustijnse suppliek werkelijk is verstuurd; in elk geval werd
het verzoek niet gehonoreerd. Het zou nog tien
jaar duren voordat er een uitweg uit de crisis
zou komen.
In 1807 bleek de primarius van de augustijnse statie in Groningen ernstig ziek. Ook
voor deze statie gold dat de augustijnen vreesden dat wereldheren het overlijden van de pri-

-- -------_._--

E. van Even (1860),

tvornus

Braem en Norbertus

Teeuwen, Augustiniana BeJgica illustrata.

Septimo exacto saecuJo a magno ordinis eremitarum S. Allgustini unione MCCLV!-MCMLVU (Leuven
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1956), 37.
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Schola Augustiniana,

i.euven. 1680, Braem en Teeuwen,

Augustiniana,

marius zouden aangrijpen om haar in hand en
te krijgen. In 1807 werd Verhoeckx daarom benoemd tot socius van zijn zieke medebroeder.
De hoogste kerkelijke overste in de Hollandse
zending, de nuntius Luigi Ciamberlani (17481828), stelde de viceprefect Kleijn gerust over
de augustijnse claims op de Groningse statie:
"lk wil u op het hart drukken, beste vriend,
dat u nergens bang voor hoeft te zijn. Wanneer er een statie vacant is, zal geen enkele
wereldheer zich er durven laten benoemen.
Zolang er priesters van uw orde beschikbaar
zijn ... zult u daar altijd het recht van bediening hebben".? De primarius overleed al snel,
en Verhoeckx volgde hem nog voor het einde
van het jaar Op14 Het gebrek aan interne samen hang binnen wat nog restte van de Belgische provincie blijkt wei uit de briefwisseling
tussen Verhoeckx en viceprefect Kleijn over de
aanstelling van een nieuwe socius in Groningen. Kleijn liet de keuze aan Verhoeckx over:
"UEerw kan dit beter dan ik verrichten, dewijl
de Subjecten mij minder bekend zijn"." Kleijn
was nauwelijks bekend met de jongere generatie augustijnen uit het Zuiden.
Er werden wei pogingen in het werk ge-
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40.

steld om het gemeenschapsbesef
binnen de
provincie te stimuleren. Vanaf 1805 kreeg
ieder lid van de voormalige provincia BeJgica
jaarlijks een directorium toegezonden waarin
het komende liturgische jaar volgens de kalender van de orde stond aangegeven.tOp
een bijvoegsel (eJenchus dejunctorum), meestal bestaande uit niet meer dan een of twee
blaadjes, werden de namen vermeld van de in
het voorgaande jaar overleden leden van de
provincie. Iedere overledene kreeg een korte
levensschets.
Henricus Peeters (1752-1825),
een augustijn uit Leuven, droeg zorg voor redactie, druk en verzending. Vanwege deze arbeid had hij contact met de augustijnen in de
verstrooiing en was hij gei'nformeerd over hun
persoonlijke situatie en over de toestand binnen de groepen die zich uit voormalige conventsleden hadden gevormd. Bovendien had
hij contact met Kleijn, en was hij via de viceprefect enigermate op de hoogte van de gang
van zaken in de missie." Zelf gaf hij ervan
blijk de instellingen van de opgeheven provincie zo lang mogelijk trouw te willen blijven.
ZO sprak Peeters van een prior actualis om
aan te geven dat de betreffende medebroeders
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Brief van vice-prefect

Kleijn aan Verhoeckx over de keuze van een socius in Groningen,

hun overste nog steeds als prior erkenden.
Peeters beschreef hoe sommige leden van het
voormalig Leuvens convent die in behoeftige
omstandigheden verkeerden, door hun medebroeders werden ondersteund.
Na de dood van provinciaal en missieprefeet Van de Winckel voorzag Ciamberlani op
5 september 1811 viceprefect Kleijn van extra
volmachten om de augustijnenmissie
te be-
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19 december

1807, ANA, 4392.

sturen." Een kleine drie jaar later echter stierf
ook Kleijn. Nu werd de naar Nieuwendam
gevluchte vlaming pater Augustinus Naudts
(1761-1844) door de nuntius aangesteld als
primarius van De Star. Vanuit die positie had
Naudts, voorlopig officieus, enig gezag inzake
de aangelegenheden van de missie. Toen tegen het einde van 1814 verhoeckx ernstig ziek
werd, meldde Naudts dit slechte nieuws dan
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ook aan een me deb roeder, aan wie hij schreef
dat in elk geval "een bequam man uit ons Or-

der" de Groningse primarius moest opvolgen
om de statie voor de orde te behouden.'? Op 8
januari 1815 overleed Verhoeckx op 49-jarige
leeftijd.
De poging die provinciaal Van de Winckel
in 1804 had ondernomen om door canonieke
maatregelen continuering in het Noorden mogelijk te maken was mislukt. Enkele maanden
na Verhoeckx' overlijden in 1815 ondernam
Naudts echter samen met zijn augustijnse medeprimarii een tweede - illegitieme - poging. Op
kosten van de staties werden twee jongemannen als kandidaten voor de orde naar Rome gestuurd.> Ook de Gentse augustijnen rond de st.
Stephanusparochie werden dit keer in de opzet
betrokken, waardoor een nieuwe band werd
gesmeed tussen de overgebleven augustijnen
in Noord en Zuid. De twee nieuwe novicen stelden weliswaar enigszins teleur - beiden traden
na verloop van tijd weer uit - maar er was minstens een nieuwe mogelijkheid gecreeerd om
kandidaten op te leiden. Gedurende de gehele
negentiende eeuw zou een kleine maar gestage
stroom intreders van die mogelijkheid gebruik
blijven maken.
Slot
Toen de Leuvense theologiestudent Verhoeckx
in 1790 intrad in het augustijnenklooster in die
stad stond hem hoogstwaarschijnlijk een academische carriere voor ogen. Het feit dat hij na
zijn Lommelse vooropleiding eerst theologie
begon te studeren en pas na drie jaar intrad,
en dan nog wei in een augustijnenklooster
met een gerenommeerde schola, is daarvoor
een belangrijke aanwijzing. Halverwege het
decennium dat volgde dwongen de veranderende omstandigheden jonge religieuzen als
Verhoeckx tot een radicale perspectiefwijziging. Het religieuze gemeenschapsleven in de
Zuidelijke Nederlanden was onmogelijk gemaakt, zodat het parochiepastoraat in feite de
enige loopbaan werd die nog voor hen open
lag. De turbulente gebeurtenissen van het
decennium noopten de zuidelijke religieuzen
een nieuw bestaan als burger op te bouwen,
zonder de beschennende structuren van het
besloten klooster.
Door deze noodgedwongen trans forma tie
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in het Zuiden werd de staties in het Noorden
opeens een grote rol toebedeeld in de continuering, en later het herstel van het religieuze
leven in de Nederlanden. Voor de augustijnen
was het behoud van de staties voor de orde
een kwestie van levensbelang geworden. Religieuzen als Verhoeckx werden ingezet om de
augustijnse grip op deze staties te vergroten.
Bovendien sloegen de statiepaters de handen
ineen om voor de opleiding van nieuwe rekruten zorg te dragen. Ook toen het gerneenschapsleven in 1834 hersteld werd in het heropende Gentse klooster, bleef het zwaartepunt
van het augustijnse leven in Nederland bij de
staties liggen. De staties - na het herstel van de
hierarchic omgezet in parochies - vormden de
setting waarin de augustijnen hun ordesidentiteit beleefden. Toen in de jaren tachtig van de
negentiende eeuw een herleving van de orde
plaatsvond in Nederland, kwam het initiatief
van de parochies en niet uit het klooster in
Gent. Verhoeckx' loopbaan illustreert hoe de
staties zich deze centrale plaats in de revolutietijd hadden verworven.
dr. Martijn Schram a o.s.a., (Haar1em 1944), doceerde geschiedenis van de theologie en de spiritua1iteit in Amsterdam en Utrecht. Hij is sinds
1989 lid van het Augustijns tnstituut te Eindhoven waar hij meewerkt aan vertalingen van het
werk van Augustinus. Bovendien publiceert hi]
over de geschiedenis van de Augustijnenorde
(De Regel van de liefde. Over de volgelingen
van Augustin us. Kampen, Ten Have, 2006). Emailadtes. martijnschrama@jree1er.n1

Noten:

2

3

Dit woord wordt hier gebruikt in de specifieke betekenis
van iemand die een kloosterregel voigt.
M. Schrama, 'Suppression of monasteries and religious
liberty. Two consequences of the French Revolution
concerning the Augustinian communities in the Low
Countries', Luis Marin de San Martin (red.), Le soppressioni del secolo XIX e I'ordine agostiniano (Rome 20 I 0)
317-48. Zie ook F. De Ceukeleer, 'Suppression et restauration de l'ordre des augustins en Belgique', Augustiniana 29 (1979) 366-93 (=1) en 32 (1982) 312-47 (=11).
H. Verhoeckx, Hoe schrijf je Verhoeckx, Verhoekx, Verhocks? (Prinsenbeek 1992),31-36
en 100-103. Zie voor
de herkomst van seculiere priesters in de Hollandse
Zending: Gian Ackermans, 'Bisschoppelijk
benoemingsbeleid en priesterlijke respons. Clericale carri-
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erepatronen
in de Hollandse
Zending',
Tijdschrift voor
Nederlandse Kerkgeschiedenis 14 (20 I I) 132-45.

4

Brabants Historisch Informatiecentrum, 's-Hertogenbosch, 7393, Leerlingenlijst Ravenstein. Met dank aan
dr. Theo Clemens voor deze informatie.
5 ). Wils, E. Reusens en A. Schillings (red.), Matricule de
i'Utuversit« de Louvain, ix (Brussel 1967)142.
6
Archief Belgische Augustijnen (ABA), 'Liber fundationum et resolutionum convent us Lovaniensis', 270.
L. Wils, 'Obituaire des augustins de Louvain', Analectes pout servir a I'nistotre ecctesiastique de la Belgique 30
(1903) 348-442.
8
ABA, 'Annotationes expensarum per communitatem
augustino-lovaniensem
a facie Gallorum fugientem
factarum a 7 julii 1794',27.
9
'Annotationes',39.
10 Schrama, 'Suppression', 329.
I I A.K. de Meijer, Augustinus in de Domstad. 350 jaat zielzotg van de augustijnen 1636-1986 (Utrecht 1986) 22-5.
12 Schrama, 'Suppression', 341.
13 Archief Nederlandse Augustijnen (ANA), 4392, Ciarnberlani aan Kleijn, 22 april 1807.
14 ANA, 4392, Ciamberlani aan Verhoeckx, 8 december
1807.
IS ANA, 4392, Kleijn aan Verhoeckx, 19 december 1807.
16
oirectorium ad rite legendas hams canonicas missaque
celebrandas iuxta narmam Breviarii et MissaJis Romano-

De volledige reeks is aanwezig in de bibliotheek van het st. Stephanusklooster te
Gent.
De Ceukeleer, 'Suppression', I, 387-90.
De Ceukeleer, 'Suppression', II, 322.
ANA, 648, Naudts aan De Brabanter, 2 januari 1815.
Schrama, 'Suppression', 346-7.
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De gemankeerde kloosterroeping
van Godfried Bomans
In 1936 meldde Godfried Bomans
zich bij een Italiaans klooster met
de wens om in te treden. Na een
kort verblijf trad hij echter al weer
uit. Op vragen rondom het werkelijkheidsgehalte van zijn roeping
en de reden voor zijn spoedige
vertrek bestaan geen eenduidige
antwoorden. Aan de hand van
twee brieven valt echter een nieuw
licht op de kwestie te werpen.

Aan de hand van een schrijven van Godfried
aan zijn vader en van zijn broer aan Ted van
Turnhout zal ik de vraag trachten te beantwoorden hoe we de roeping van Godfried Bomans
moeten plaatsen. Welke motieven brachten
hem tot de wens zijn leven een monastieke
wending te geven en waarom verliet hij het
klooster zo snel weer?
Daarmee is dit artikel tevens een be schouwing over het fenomeen roeping. Oat is een
complex begrip dat niet gemakkelijk van een
goede werkdefinitie te voorzien is. Over het
algemeen wordt een roeping beschouwd als
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een bijzondere uitverkiezing, een uitnodiging
van God om een verheven levenstaak zoals het
priesterschap op zich te nemen. Of, zoals het
in de woorden van Johannes wordt uitgedrukt:
'Niet gij hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren' (Iohannes 15: 16). In hoeverre Bornans zich door God geroepen voelde zullen we
in het hiernavolgende bezien.

Korte biografie
De schrijver Godfried Bomans werd in 1913
in Den Haag geboren als vierde kind van mr.
Jan Bomans en Arnoldina (Nol) Reynart. TWee
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maanden na zijn geboorte vertrok het gezin
naar Haarlem. Buiten zijn studententijd heeft
de auteur heel zijn leven in deze stad en in de
randgemeenten Heemstede en Bloemendaal
gewoond. Het gezin Bomans behoorde tot de
gegoede stand en was zeer godsdienstig, maar
niet overdreven vroom. Tijdens het grootste
deel van Godfrieds leven speelde de emancipatie van de katholieke bevolkingsgroep een belangrijke rol, zeker in de politiek. Zijn vader had
aanvankelijk een advocatenpraktijk, maar werd
vanaf 1916 politicus. In dat jaar werd hij lid van
de gemeenteraad van Haarlem. Later had hij
ook zitting in de Provinciale en Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland
en in de TWeede
Kamer. Vooral in de nationale volksvertegenwoordiging streed hij voor de katholieke zaak.
Hij was daar een geducht tegenvoeter van de
socialistische voorman Pieter Jelles Troelstra en
streefde naar vergroting van de katholieke invloed in het open bare leven. De houding van de
katholieken tegenover de socialisten was niet
bepaald amicaal te noemen om maar eens een
understatement te gebruiken, en vader Bomans
was op dat punt geen uitzondering. De SDAP was
een 'groepering die in ons gezin met de term
"rode rakkers" werd aangeduid', aldus Bomans
junior in een terugblik. I
Godfried groeide op in de tijd van het Rijke
Roomse Leven, dat tussen 1925 en 1935 zijn
hoogbloei beleefde. Het katholieke milieu was
toen zawel beschermd als beschermend. Dit
had te maken met het gesloten of burchtkatholicisme dat een sterk bolwerk was en een sterke
zuil vormde, zaals er ook een socialistische en
een protestants-christelijke
zuil bestond.
Het leven van de katholiek was sterk gericht
op het bereiken van de hemelse gelukzaligheid.
Het belang van het aardse leven was hieraan
ondergeschikt. Als katholiek moest je altijd
goed voorbereid zijn op de overgang naar het
bovennatuurlijk leven, het leven in het hiernamaals. De gelovigen moesten in staat van genade leven, waardoor ze de afschrikwekkende
hel ontliepen. Godfried Bomans: 'We hebben
allemaal jarenlang van de hel gehoord, waar je
eeuwig, eeuwig, eeuwig in wit-hete vlammen
kronkelde zander ooit te verbranden en dat
omdat je een ding had gedaan of een ding had
nagelaterr? Kwam je in de hemel, dan was er
de eeuwige aanschouwing Gods en heerste er
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beiangrijke werk, BIDed en liefde.

geen lijden, angst ofverdriet. In die geest groeide Bomans op.
Kees Fens is de mening toegedaan dat er
in het interbellum een tussengebied tussen de
hemel en de aarde ontstond. De gewone dagelijkse zaken werden binnen de absolute sfeer
van het geloof getrokken en dit had tot gevolg,
dat de boven het aardse uitgaande waarheden
naar beneden getrokken werden, in het aardse
opgenomen en aangepast aan het aardse patroon, waardoor de aarde minder 'aards' en de
hemel minder 'hemels' werdt. Het aardse leven
ontmoet het hemelse en beide beinvloeden elkaar. 'Het resultaat is een aards en aartsburgerlijk christendom, dat de aarde als aarde veracht
en het hemelse voor zichzelf heeft, binnen een
geheel eigen wereld die noch aards is en noch
hemels kan zijn'.> Dat tussengebied is geheel
omringd door een afgewezen wereld. 'De wereid was iets heel ergs', aldus Bomans, 'daar
moest je vooral niet mee in aanraking komen'.
Ook hij memoreerde de 'merkwaardige gespletenheid' tussen de katholieke gemeenschap en
de wereld daaromheen.'
Na de lagere school bezacht hij het Triniteitslyceum van de paters augustijnen in Overveen. Op die middelbare school schreef hij zijn
eerste belangrijke werk: het toneelstuk BIoed en
Liefde. [ill.nr. 1] Nadat hij in 1933 geslaagd was
voor het diploma gymnasium a, ging hij rechten studeren aan de Gemeentelijke Universiteit
van Amsterdam, dit op uitdrukkelijke wens van
zijn vader. Hoewel Godfried niet gemotiveerd
was voor deze studierichting, slaagde hij in
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1936 voor het kandidaatsexamen. Hij maakte
zijn studie echter niet af. Wei had hij een grote
innerlijke drang om te schrijven. Dit resulteerde in zijn Amsterdamse tijd in zijn Memoires
of gedenkscllrijten van Mr P Bas, dat in 1937
verscheen. In 1939 vertrok hij plotseling naar
Nijmegen, waar hij psychologie ging studeren
aan de Katholieke Universiteit. Ook die studie
maakte hij echter niet af. In de Waalstad schreef
hij zijn bekendste boek: Erik of het klein insectenboek. Het verscheen in 1940 en was onmiddellijk een groot verkoopsucces. Binnen een
jaar volgden er zeven herdrukken. In zijn studententijd heeft hij ook veel bijdragen geleverd
aan (met name katholieke) tijdschriften.
Na de oorlog keerde hij terug naar Haarlem
en werd hij medewerker van de Volkskrant en
Elseviers Weekblad. Ook verscheen er in de loop
der jaren een flink aantal boektitels van hem.
Tot 1970 werden er meer dan 2,2 miljoen boeken van hem verkocht. Hij werd een zeer populaire schrijver en in 1963 en 1967 was hij, zoals
uit landelijke enquetes bleek, de meest gelezen
auteur in Nederland. Bomans werkte na de oorlog bovendien mee aan diverse radio- en televisieprogramma's. Mede daardoor kreeg hij een
nog grotere landelijke bekendheid. Hij werd de
eerste stand-up comedian van Nederland, maar
presenteerde ook ernstige programma's. Zo
voerde hij op televisie onder meer veelbekeken
gesprekken met pater Jan van Kilsdonk S), de
theologen Harry Kuitert en Conrad Monnich, de
bioloog en [ezuiet Albert Thiadens en de politicus Piet jongeling.
Op 22 december 1971 stierf Bomans plotseling na een hartaanval in zijn woning in Bloemendaal. Hij was toen 58 jaar, had 64 boektitels op zijn naam en was ongemeen populair in
Nederland en Vlaanderen. Zoals gezegd kwam
hij uit een zeer godsdienstig gezin. Zijn moeder
was, in tegensteling tot zijn vader, erg vroom
en de kinderen gingen iedere dag trouw naar
de kerk. Er werd streng de hand gehouden aan
de kerkelijke ge- en verboden. Ook tijdens de
veertigdaagse vasten leefde men naar de letter van de wet. Over de lunch in die vastentijd schreef Bomans: 'Daar kwam dikwijls een
weegschaaltje bij te pas: mijn moeder woog dat
af. De bedoeling was, dat men niet over een
bepaald "kwantum" ging, ik herinner me dat
woord nog precies, het werd veel gebruikt. In

66

twijfelgevallen werd de pastoor gebeld'.' Van
de zeven kinderen stierven er twee op jonge
leeftijd. Na hun overlijden had Godfried nog een
zus en drie broers. [ill.nr.4) Zijn zus Wally ging
op 19-jarige leeftijd naar het klooster. Zij overleed in februari 2012 op 102-jarige leeftijd en is
dus bijna twee keer zo oud geworden als haar
oudste broer. De jongste zoon uit het gezin, Arnold Jan Bomans, trad in 1935 in bij de trappisten in Zundert. En ook Godfried heeft enige tijd
een kloosterroeping gehad.

Villa Sonnewyck
Tijdens zijn verblijf in Amsterdam, waar hij
onder meer redacteur was van het studententijdschrift De Dijk; maakte Bomans kennis met
Joost Laudy, een zoon van de toenmalig hoofdredacteur van dagblad De Tijd. Via hem werd
hij begin 1935 geintroduceerd bij Lizzy BremanSchouten, die in villa Sonnewyck aan de Torenlaan 55 in Laren (N.H.) woonde. In de twee
opvolgende jaren kwam Godfried Bomans daar
veelvuldig over de vloer, soms wekelijks. sreman was een begaafde vrouw die door toedoen
van Frederik van Eeden tot het katholicisme
was bekeerd. Ze was getrouwd met de kunstschilder Co Breman. Het paar had een dochter,
Daske, die later is ingetreden bij de oblaten van
Vita en Pax te Antwerpen. Dat klooster had
banden met een benedictijner abdij in ltalie in
een afgeJegen gebied niet ver van Siena: Monte
Oliveto. [ill.nr. 5)
De dochter heeft later verklaard dat Bomans in Laren 'zijn religieuze omwenteling' had
gemaakt.s In haar villa had Lizzy Breman een
soort bezinningscentrum gesticht, waar nogal

Villa Sonnewyck aan de Torenlaan in Laren, waar Bomans
kennis maakte met Lizzy Breman-Schouten.
Godfried Bomans (1913-1971)
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wat katholieke jongelui kwamen. Volgens Edward Krabbendam was het een 'kweekplaats
van religieuzen'.' Bomans zelf trof er 'een serieuze geloofsbeleving die scherp afstak bij het
verburgerlijkte geloof van [zijnJ eigen milieu'."
'Men leefde in een voortdurende staat van opperste vervoerdheid en men meende ook dat dit
extatisch tot alles bereid zijn een teken was van
het ware geloof' ,9 aldus de auteur.
Mevrouw Breman was een charismatische
vrouw met een oecumenische bevlogenheid.
Ooit waren pater Jan van Kilsdonk (1917-2008)
en de latere kardinaal jo Willebrands (19092006) haar gasten. Tijdens de oorlogsjaren was
er in het atelier van haar man een kapel ingericht voor de zusters benedictinessen die to en
bij haar ingekwartierd waren.'v Na de oorlog
mocht de kapel blijven. Voor dit "geschenk" dat
ze kreeg van kardinaal Jan de jong (1885-1955)
was Breman heel dankbaar. Bomans voelde
zich thuis bij haar in de villa aan de Torenlaan
en raakte in de ban van haar verfijnde cultuur.
Hij voelde zich verwarmd door haar kleine gebaren, zoals een kruisje op zijn voorhoofd. In de
Larense villa was geestelijke lectuur aanwezig
en werden na de lezing van een episode uit de
Heilige Schrift gesprekken gevoerd die zorgden
voor nieuwe inspiratie. Er heerste een vorm
van spiritualiteit die thuis niet aanwezig was.
Zijn 'oude' geloofhad een zekere sleur, 'het rijk
Gods was van een zekere stoffigheid niet vrij te
pleiten' .11 coppesv zegt zich achteraf te herinneren, dat het katholicisme in die tijd 'vaak zo
gesloten en "oud" was'. In huize Sonnewyck
'was er aile gelegenheid om het onbehagen
over de vanzelfsprekendheid van een sleur- en
wettisch katholicisme "kwijt te raken'''. 13 Door
Lizzy Breman kregen de oude dingen plotseling een geweldige gloed en zagen ze er opeens
fonkelnieuw uit. Bomans daarover:
Voor het eerst zag ik de katholieke geloofsleer
beleden in een besef van onmiddellijke, hoog
nodige en zelfs dringende toepasbaarheid, die
geen uitstel velen kon. Dit besefkwam voort uit
het bewustzijn in de geloofsschat iets superieurs te bezitten, waaraan de moderne samenleving urgent behoefte had. Deze opvatting was
voor mij totaal nieuw. [ ... J De oude zuurdesem
stond plotseling a1s vers brood op tafe!. 14
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Hij werd aan het denken gezet en kreeg een hekel aan de alledaagse kerksfeer van uiterlijkheden en sleur. Het katholicisme dat bij hem thuis
routinewerk was, werd in Laren weer helemaal
nieuw en gloedvol. 'Hij ging van vorm naar inhoud en van collectief gedrag naar individuele
beleving', aldus Krabbendam. 15
Bomans ging zoals gezegd vaak naar Sonnewyck en bleef daar dan meestal enkele dagen, soms zelfs enkele weken. Vaak kwam hij
van vrijdags tot dinsdags en het gebeurde ook
dat hij pas op woensdag weer vertrok. Op de
vraag die Daske hem eens stelde, of hij geen
colleges moest lopen in Amsterdam, antwoordde de hij: 'Och [ ...] dat loopt zon va art niet'."
Hij bleef overigens aan de kant staan, observeerde alles, maar trad niet in de arena van de
uitwisseling van religieuze gevoelens. Mevrouw
Breman wilde dat allen die bij haar kwamen,
opnieuw gemspireerd werden door het geloof.
Ze moesten als het ware de oude Adam afleggen en tot nieuwe bezieling komen. Bomans
kreeg daarom van haar een nieuwe naarn. Gill.
Oat hoorde bij de onderdompeling in een dynamisch geloof die tot een wedergeboorte leidde.
Haar lijfspreuk was: "Plus est en vous", hiermee
aangevend dat ze meer in hem zag dan zijn ouders en anderen in zijn omgeving.
Lizzy Breman zette hem op een nieuw
spoor en daardoor begon het geloof voor hem
zinvol te leven. Zij bereidde hem en de andere
jongelingen voor op een nieuw geestelijk leven.
Bomans heeft daar momenten van groot geluk
en vervoering gekend, zoals hij zelf zei. 'Ik begreep dat er geen redden meer aan was. Een
van die jongens is karthuizer geworden, een
ander norbertijn en een derde werd trappist. Er
waren er ook die zingend de wereld ingingen
om daar iets uit te dragen, jezus kon alles gebruiken. Maar toen werd het penibel, want ik
was de enige die overbleef"." Hij bleefvooralsnog zwijgen, maar to en ook Joost Laudy in november 1935 zijn rechtenstudie opgaf en naar
Monte Oliveto ging om benedictijner monnik te
worden, 'begreep ik dat ik ook moest gaan, aileen al als inlossing van een soort ereschuld,
maar ik wou eigenlijk niet'. 18 Hoewel we ons
uiteraard moe ten afvragen wat het waarheidsgehalte is van dergelijke mededelingen, is er
hier geen reele twljfel aan de oprechtheid en
betrouwbaarheid van wat hij zegt over Son-
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newyck. Het betreft hier een godsdienstige
zaak, waar hij doorgaans niet badinerend over
schreef en er is tevens een duidelijke consistentie in zijn berichtgeving hierover. 19
Monte Oliveto
Ondanks zijn des interesse in de rechtenstudie
slaagde Bomans, zoals gezegd, op 4 juli 1936
voor zijn kandidaatsexamen.
In de zomer van
dat jaar ging hij met zijn broer Rex een ltaliaanse reis maken. Die zou een maand of twee duren. Vader Bomans gaf hun een ruime zakcent
mee. De be doe ling was dat zij zich cultureel
goed ontwikkelden. De beide reizigers zouden
Noord-Italie bezoeken en met name Milaan,
Florence en verder Rome, Napels en Capri."
Over deze reis heeft Rex Bomans een brief geschreven aan Ted van TUrnhout, de schrijver die
onder andere in 1982 redactionele bijdragen
heeft geleverd aan de deelbiografie van Michel
van der PI as over het leven van de jonge Bornans (1913-1945).
Van al die bezienswaardigheden was Godfried vol gens zijn broer Rex vooral
gemteresseerd in Siena en Capri. Onderweg bezichtigde hij niets, totdat ze in Siena aankwamen. 'In Siena leefde Godfried weer helemaal
op', aldus de briefschrijver. [ill. 3]
Dicht bij deze stad ligt het klooster waar
Joost Laudy sinds november 1935 als novice
deel uitmaakte van de kloostergemeenschap.
Het is de abdij Monte Oliveto Maggiore die in
1313 werd gesticht door een edelman uit Siena, Bernardus de Tolomeus. De monniken (de
olivetanen) dragen een wit habijt en leven volgens de Regel van Benedictus. Daarheen begayen zich nu de beide broers, aldus het verslag
van Rex Bomans in de brief aan Van TUrnhout.
Ze werden gastvrij ontvangen en de oudste
broer werd al gauw toegelaten tot het koorgebed. Rex niet. Die voelde zich aileen gelaten.
Zijn broer deed hem soms verslag van zijn ervaringen. Hieruit bleek dat hij in de ban was van
het klooster en de geestelijke oefeningen die hij
samen met de ongeveer twintig paters deed. Hij
yond in dat klooster een enorme geborgenheid.
Een hand op zijn schouder was een teken van
hartelijkheid en tederheid, kortom van warmte.
In dat klooster had Godfried een numineuze
ervaring." Die had hij als ventje van een jaar
of vier, vijf ook al eens gehad, toen hij op een
avond in het schemerdonker in de tuin de sen-
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Het benedictijnener

abdij van Monte Oliveto, nabij Sienna.

satie onderging dat hij een was met de natuur
en zich opgenomen voelde in een groter geheel.
Hij zegt het zelf aldus: 'Het was of ik ijler werd,
maar ook oneindig veel grooter en wijder, zoo
wijd dat ik den ganschen avond om mij he en
vulde, en dat ook de avond zelf en de dingen
die er in stonden een met mij werden, en dat ik
"alles" begreep'." Die kosmische ervaring, dat
speciale gevoel, speelde ook een rol tijdens zijn
verblijf in het Italiaanse klooster. In In de kou
zegt hij dat hij aile twintig paters stuk voor stuk
beminde. 'Oat gevoel heb ik later nooit meer
in die mate gekend, de neiging om iedereen
te omarmen en aan het hart te drukken, tot de
koeien en de schapen toe, een soort kosmische
Iiefde en dat is een onbeschrijflijke ervaring, ik
kan er niet over praten.>
Nu doet zich het merkwaardige geval voor,
dat Van der Plas een verblijf van Bomans in dat
klooster noemt.> terwijl Krabbendam meent
dat de 23-jarige student twee keer een bezoek
heeft gebracht aan Monte Casino." Jan Bornans, een andere broer van Godfried, heeft een
boek over zijn oudste broer geschreven waarin
hij ook bovenvermelde brief heeft opgenomen.
Rex Bomans schrijft daarin het volgende:
Al spoedig geraakte Godfried geheel en al in de
ban van het kloosterleven. [ . . J Toen Godfried
eenmaal zeker was dat daar zijn roeping lag,
was er geen houden meer aan. Ik (Rex, H.B.)
wilde de reis nog afmaken, maar hij had daarin
geen interesse meer. Oat maakte wei indruk op
me, want hij had Rome, Napels, Capri, etc. nog
nooit gezien. Maar hij wilde nu meteen terug
naar Nederland om afscheid te nemen en dan
direct in dat klooster treden.>
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Van der Plas, die de Italiaanse reis van de twee
braers oak beschrijft, zegt dat de oudste van de
twee in dat klooster voor vader abt op zijn knieen viel en hem vroeg of hij voorgoed een plaats
mocht krijgen in de kloostergemeenschap." In
het verslag van Rex Bomans wordt echter niets
gezegd over die knieval van zijn braer. [ill. 2]
In In de kou zegt Bomans zelf: 'lk ben oak
eens in een klooster geweest, twee weken
maar' _2B Oat straokt niet met datgene wat Rex
Bomans over het aantal overnachtingen in
Monte Oliveto zegt. Hij houdt dit aantal, zoals
in het boek van Jan Bomans te lezen is, op zeven. waara an hij toevoegt, dat hij zich wei een
nachtje kan vergissen." Van der PI as gaat bij
de beschrijving van Bomans' verblijf in de abdij
van de olivetanen uit van de gegevens die Rex
Bomans in de eerder genoemde brief heeft beschreven en die later door Jan Bomans in zijn
boek Godfried achteraJ bekeken zijn opgenomen.> Van der Plas vermeldt dat de twee braers
samen naar ltalie gingen en dat ze een week
in het klooster verbleven, terwijl Bomans in In
de kou zegt, dat hij aileen in ltalie was en twee
weken in Monte Oliveto vertoefde.
Het lijkt er dan ook op alsof er sprake is van
twee verschillende reizen, alsof Godfried eerst
met Rex de reis ondernam en - na een korte
peri ode in Nederland te zijn geweest - nag een
reis heeft gemaakt, maar nu aileen. Krabbendam:
Mijn stelling is dat Godfried in de zomer van
1936 twee keer kort na elkaar naar ltalie is gereisd. De eerste aanzet daartoe werd gegeven
in het bezinningsoord van Lizzy Breman. [ ... ]
Omdat hij danig twijfelde, ging hij er eerst met
Rex heen. Na een week spoedde hij zich naar
huis am zo snel mogelijk terug te keren en in te
treden. In Nederland ging hij op afscheidstournee, werd wekenlang ziek door een kaakontsteking en diepe verscheurdheid, wilde niet
meer teruggaan, maar Lizzy Breman 'duwde:
hem met succes naar Monte Oliveto. Godfried
ging, trad in als beginnend pater en hield het na
twee weken voor gezien."
Bomans zegt in zijn mededelingen over die abdij in Italie, dat hij de abt aileen gezien heeft,
toen hij daar binnenkwam: hij 'vouwde me in
zijn pi], daarna heb ik hem niet meer gezien.:"
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Dit komt niet overeen met wat geschreven
wordt in de brief die hij vanuit het klooster
op 20 september 1936 aan zijn vader schreef.
Daarin staat dat de abt hem de zegen heeft gegeven, toen hij na lange strijd te kennen gaf in
te willen treden.>
De opmerking van Bomans in In de kou
komt evenmin overeen met het gegeven van
Van der Plas dat de geroepene op zijn knieen
viel om te vragen of hij mocht blijven. Dit heb
ik nergens anders kunnen vinden, ook niet bij
de belangrijkste bran: Bomans zelf. Nu moeten
we altijd zeer voorzichtig zijn met het hechten
van absolute waarde aan mededelingen van
Bomans, omdat hij de waarheid naar zijn hand
placht te zetten. ZO zegt de kloosterling in spe
bijvoorbeeld dat hij toen 19 jaar was, terwijl de
Italiaanse reis plaatsvond in 1936, to en Bomans
dus 23 jaar was. Omdat de brief van 20 september een contemporaine en persoonlijke bron
is, kan daar op voorhand meer waarde aan gehecht worden dan aan het getuigenis uit In de
kOLI. Oat boek is pas in 1969 geschreven.
Alles wijst inderdaad op twee verschillende
reizen. In het verhaal dat Bomans aan Van der
Plas verteit, in In de kou, komt de naam van zijn
braer Rex niet voor. Hij vermeldt twee keer dat
hij twee weken in dat Italiaanse klooster is geweest.> Hij gebruikt in deze passage nadrukkelijk de ik-vorm: 'toen heb ik die tocht gemaakt'
en 'ik [ ... ] ben toen weer teruggereisd.'Uit dit alles is de conclusie gewettigd dat Godfried Bomans in de zomer van 1936 eerst een reis met
zijn braer Rex naar ltalie heeft gemaakt met
een verblijf van een week in Monte Oliveto en

Bomansbij een later bezoek aan het klooster van Monte
Oliveto, waar hij zeer kort gehoor gaf aan de roeping om
monnik te worden.
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dat hij enige tijd later (wegens een kaakontsteking was hij niet in staat eerder te vertrekken)
zonder zijn broer twee weken in dat klooster is
geweest.

Bomans' roeping
Zoals in de inleiding is aangegeven, is roeping
een moeilijk te definieren begrip. Dellepoort
onderscheidt twee elementen bij dit fenomeen:
'een actief element in hem die roept en een passief in hem die geroepen wordt' .35 De traditie in
de Kerk heeft de roeping in de me est eigenlijke
zin beperkt tot de klooster- en priesterroeping.
Over de motieven om in te treden in het Italiaanse klooster kan het volgende gezegd worden. Uiteraard kan de godsdienstige voedingsbodem in het gezin Bomans mede van invloed
zijn geweest op het ontstaan van een roeping.
Ook zullen het geestelijk klimaat en de sfeer die
te vinden waren in de villa van Lizzy Breman
voor een niet onbelangrijk deel bijgedragen
kunnen hebben aan het voornemen van Godfried de kloosterlijke staat te omarmen. Brouwers doet een nogal boude en ongenuanceerde
uitspraak, wanneer hij zegt dat Bomans twee
weken in Monte Oliveto verbleef 'daartoe zogenaamd gemspireerd door een mystica of hysterica uit Laren (NH) genaamd Lizzy Breman>
ZO heeft Bomans zijn verblijf in sonnewyck niet
beleefd. De invloed van de Larense dame op
Bomans is groot geweest en zij heeft zeker een
belangrijke rol gespeeld bij het voornemen van
hem voor de geestelijke staat te kiezen. Over
het contact dat hij met haar had, zegt hij: 'De
wijze Yinger van God heeft me hierheen gedouwd'." Over die roeping vermeldt Van der
Plas het volgende:
Er bestaan verschillende getuigenissen van hem
zelf en uit zijn directe omgeving, die vastleggen
hoe bekoorlijk op hem het leven overkomt van
een pastoor en zijn kapelaans [ ... J theedrinkend
in de tuin van de pastorie. Wat hem daarin aantrekt, is de kalme zorgeloosheid, de onafhankelijkheid, de grote vrijheid, en af en toe wat
herderend optreden'.>
Hierin zag Bomans warmte en geborgenheid,
zaken waar hij heel zijn leven naar lOU blijven
zoeken. Hij had van zon tafereel een geidealiseerd beeld. waarin geen plaats was voor de
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maatschappelijke werkelijkheid met haar vele
moeilijkheden en problemen.
Bomans idealiseerde de kameraadschap
van de geestelijkheid en de mogelijkheid zich
terug te trekken op eigen gebied. Zijn hang naar
maatschap kan zeker een motief geweest zijn
lid te willen worden van een kloostergemeenschap. In de monastieke staat trekken hem volgens Van der Plas het koorgebed en de muziek
sterk aan. De ascese in het monnikenbestaan
boeit hem echter niet. Vanaf zijn prille jeugdjaren heeft hij zich al verzet tegen de versterving
en het brengen van lichamelijke offers, aldus
zijn biograaf.>
Aanvankelijk is de geroepene lo enthousiast over zijn voornemen in te treden bij de
olivetanen, dat hij een pater benedictijn naar
zijn vriend Harry Prenen stuurt om die ook te
bewegen een monnikenbestaan te gaan leiden.
Hij zou ook naar die Italiaanse abdij moeten
gaan. Prenen gaat daar niet op in, omdat hij
geen roeping heeft, maar bovendien omdat hij
twijfelt aan de roeping van zijn vriend. Blijkbaar
is de drijfveer bij Bomans dat het daar gezellig moet worden met vrienden onder elkaar en
Godfrieds vriend vreest, 'dat die roeping er een
is tot nestwarmte en tot de schoonheid van gebrandschilderde ramen'."
De diepere beweegredenen die hebben geleid tot een (kortstondig) verblijf in het Italiaanse klooster, zijn volgens Van der PI as moeilijk te
achterhalen. Hij zegt: 'In zijn eigen beschrijving
van het klooster waar hij korte tijd zijn geluk
beproeft, is er [ ... J maar weinig terug te vinden
van een geestelijke worsteling, een sterke religieuze bevlogenheid, een erkenning van het
radicale in zo'n keuze voor het monnikenbestaan'." Dit citaat geeft echter de werkelijkheid
niet weer. Vermoedelijk kende Van der Plas de
brief niet die Godfried Bomans op 20 september 1936 vanuit het klooster der olivetanen in
Monte Oliveto aan zijn vader schreef. Bomans
vertelt daarin over het vreselijke getob, over de
vele angsten. de twijfels en de onrust, kortom
over zijn zware innerlijke strijd v66r zijn definitieve overgave aan Gods wi! in te treden in
het Italiaanse klooster. Hij schrijft in deze lange
brief (tien bladzijden in het Brievenboek) sinds
zijn tiende jaar het verlangen te hebben gehad
naar het priesterschap. Na zijn kandidaatsexamen kwamen, zo staat er te Iezen, aIle twijfels
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Bomans,
beiden

samen

met zijn broer Arnold Jan en zus Wally, die

in een klooster waren getreden.

weer op en toen kwam Lizzy Breman op zijn
weg. 'Oat was de laatste pijl op Gods boog.'
Door haar ging hij met Rex naar Italie, naar
Monte Oliveto. Daar stond hij voor de kleine
stap die zo groot leek. In dat klooster was ook
dom Pieter van Zeyst die hem vroeg: 'Zou je nu
maar niet gewoon "[a" zeggen> ' Bomans zei
toen "[a", Vanaf dat moment waren angst, twijfel en onrust verdwenen. In de plaats daarvan
kwam er een gevoel van verlossing, van ontspanning, van volkomen bevrijding. Hij zegt
verbaasd te zijn 'dat God zulk een oud vod papier tot zo iets hoogs wi! gebruiken.' Hij schrijft
ook, dat hij wroeging heeft dat al het geld voor
zijn studie weggegooid is.

soonlijke vrijheid - zich moeilijk kon binden
aan iets wat een definitief karakter had. Dezelfde bindingsangst en de vrees zijn vrijheid
te verliezen waren hoogstwaarschijnlijk tevens
redenen waarom hij zich in extremis terugtrok,
to en in 1944 de kerkelijke huwelijkssluiting met
Pietsie Verscheure lOU plaatsvinden. Wat was
namelijk het gevaJ? Nadat op 14 april 1944 het
burgerlijk huwelijk tussen Godfried Bomans en
Gertrud Maria (pietsie) Verscheure was voltrokken, zou de volgende dag, zaterdag IS april
1944, het kerkelijk huwelijk worden ingezegend
in de kerk aan het Keizer Karelplein te Nijmegen. Toen het zover was, durfde de bruidegom
de beslissende stap niet te zetten. Een pater
bracht de bruid en de familie op de hoogte van
het te elfder ure genomen besluit. Pas op 17 augustus 1945 werd het kerkelijk huwelijk alsnog
gesloten.
Harry Broshuis (1947) was tijdens zijn werkzaam
leven meer dan veertig jaar onderwijzet, zowel in
het basis- als middelbaar onderwijs en het Hoger
Bercepsondctwijs. In 2007 voltooide hij de studie
Algemene Cultuurwetenschappen aan de Open
Universiteit Nederland en op dit moment werkt
hij aan een proefscntif: over de godsdienstige opvattingen van Godjried Bomans. Adres: baf.brosh uis 193 7@knpmail.nl.

Motieven om klooster te verlaten
In In de kou noemt Bomans - in een latere terugblik op de gebeurtenissen in 1936 - twee
redenen waarom hij na twee weken de abdij
verliet. 'Ik had een gevoel alsof ik op mijn tenen
stond, alsofhet allemaal subliem en tegelijk niet
waar was [ ... J. Ik begreep dat het althans voor
mij een leugen was en dat ik daar niet in mocht
volharden." Ook zegt hi]: 'En opeens begreep
ik, dat ik op dit geluk geen recht had, dat wat bij
hun een verovering bij mij een vlucht was [ ... J.
Ik had er geen recht op, dichter kan ik er niet
bij komen'.v Wellicht is ook de angst voor het
onbekende een van de oorzaken waardoor hij
het kloosterleven verliet. Ook zaken waaraan
hij erg gehecht was, zoals taal, cultuur en kameraadschap, stonden de roeping - waarbij het
gaat om zelfverlies - waarschijnlijk in de weg.
Het lijkt me zeer wei mogelijk dat Bomans
het rnonastieke bestaan tevens vaarwel zei,
omdat hij - die grote waarde hechtte aan per-
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Persoonlijk profiel
Naam, voomaam/voorletter(s)
James c. Kennedy
Geboortejaar en -plaats
2 september 1963, Orange City, Iowa, USA
Studierichting en -plaats
Internationale betrekkingen (Georgetown University), religie (Calvin College and Seminary),
geschiedenis (University of Iowa)
Wat is/zijn uw huidige functie(s)?
Hoogleraar Nederlandse geschiedenis sinds de
middeleeuwen.
Hoe luidt de titel van uw voomaamste
publicatie tot op heden?
Nieuw Babylon in aanbouw. Nederland in de
jaren zestig.
Hebt u een favoriete bijbeltekst. Zo ja,
welke?
Efeziers 5.14

Wie is uw favoriete figuur uit de geschiedenis van het christendom?
Jonathan Edwards
Stel: u krijgt een jaar volledige vrijheid om
u aan studie en onderzoek te wijden. Wat
gaat u doen?
Een boek schrijven over Nederland in de 20e
eeuw, naar belofte. En de houding kerk-staat in
Nederland sinds WOIl.
Wat is uw favoriete boek op uw vakgebied?
Gauchet, Le desenchantement du monde. Une

histoire politique de la religion,

Welk boek op uw vakgebied zou beslist
ooit geschreven moeten worden, zij het
niet noodzakelijk door u zeIt'?
Een morele en spirituele geschiedenis van
Europa sinds de jaren 60.
Is er een ontwikkeling op uw vakgebied
die u betreurt; zo ja, welke?
De toenemende behoefte om alles te meten,
ook al leidt dat tot nep-transparantie en prestaties.
Is er een ontwikkeling op uw vakgebied
die u toejuicht; zo ja, welke?
Een toenemende belangstelling voor maatschappelijke valorisatie.

Welke recente publicatie op uw vakgebied
heeft veel indruk op u gemaakt?
Hamburger, Separation of Church and State
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Boekennieuws

Besprekingen
Adriaan Bas, Solus Deus
Adorandus. Angelus Merola
(1487-1557) en de heiligenverering. Publicaties van

de Vereniging voor Nederlandse
Kerkgeschiedenis
5. Gouda [VNK]2011 - xii
236 p. - ISBN 978-9079845-05-7 - € 20,00.
In het midden van de negentiende eeuw heeft
Willem Moll Angelus Merula (1487-1557) herontdekt. Totdat de inquisitie ingreep, bleef Merula met zijn volledig reformatorische theologie
werkzaam in de katholieke kerk. Bijna dertig
jaar gel eden promoveerde Jan Weernekers op
een beschrijving van Merula's theologie, waarbij hij vooral uitvoerig onderzoek deed naar de
mogelijke bronnen daarvan. Hij tekende Merula
als een eclectisch theoloog die veel te danken
heeft aan Augustinus en bij wie zich invloeden van zowel de Zwitserse als de lutherse
reformatie laten aanwijzen, zonder dat hij zich
- wellicht vooral door het beperkte bronrnateriaal en de aard daarvan - werkelijk laat vastpinnen. Voor tijdgenoten was Merula's afwijzen
van de heiligencultus het meest opvallend en
confronterend. Op dit punt zou hij zich volgens
Weernekers duidelijk door Melanchthon hebben laten inspireren.
Dit laatste stelt Adriaan Bas ter discussie in
zijn onderzoek naar de ontwikkeling van Merula's visie op de heiligenverering. Na een kritische evaluatie van de beschikbare bronnen met
betrekking tot Merula voIgt een beschrijving
van de heiligenverering in de middeleeuwen en
de kritiek daarop in de zestiende eeuw. Hoewel
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de officiele kerkelijke middeleeuwse heiligenverering op gespannen voet blijkt te staan met
de 'volkse' omgang met de heiligen, voeren
middeleeuwse theologen slechts argumenten
aan ter verdediging zonder de praktijk kritisch
te bevragen. juist de verering van de heiligen is
het aspect van het katholicisme dat het meeste
verzet opriep onder reformatorisch gezinden.
De hoofdstukken drie en vier vormen de
kern van het boek. In het eerste daarvan beschrijft Bas Merula's leven tot 1552 waarbij de
focus ligt op de ontwikkeling van zijn opvatting over de heiligenverering. Vooral over zijn
studietijd en zijn periode als pastoor in Brielle
levert dit aanvullingen en correcties op de literatuur op. De afwijzing van de heiligenverering
is een opvatting die Merula al koestert voor het
eerste onderzoek door de inquisitie in 1533. Bij
vergelijking van zijn visie met die van bijvoorbeeld Luther, Zwingli en Melanchthon, springen
naast overeenkomsten ook steeds verschillen
in het oog, waardoor het met het huidige beperkte bronmateriaal onduidelijk blijft waarop
hij zijn visie baseert.
Het vierde hoofdstuk beslaat de tweede
helft van het boek. Hierin beschrijft Bas uitvoerig het proces dat de inquisitie in 1552 tegen Merula begon. Het laat zich lezen als een
mooie illustratie van een door Bas overigens
niet gebruikt artikel van Alastair Duke over de
inquisitie in diens Dissident identities in the ear{y
modem Low Countries (Farnham 2009; pp. 99118). Heel anders dan bij seculiere hoven het
geval was, zijn inquisiteurs niet uit op veroordelingen, maar draagt hun werk een pastoraal
karakter. Ze moe ten dwalende leden van Gods
volk terugbrengen in het rechte spoor door veel
tijd te steken in pogingen hen te overtuigen van
hun ongelijk. In de beschrijving van het proces
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tegen Merula valt eveneens de lengte van het
proces en de gematigdheid ervan op.
Hoewel Bas nieuw materiaal over Merula
heeft weten aan te boren, zijn er helaas toch
nog op allerlei punten te weinig bronnen om
zonder hulp van veronderstellingen te kunnen.
Er ontstaat wei een duidelijk beeld van Merulas
visie op het nutteloze van het aanroepen van
de heiligen, een visie die hij al veel eerder in
zijn carriere duidelijk uitdroeg dan wei is verondersteld. Maar evenmin als de inquisiteurs weet
Bas vast te stellen of Merula's opvattingen nu
'uit de Lutherse school' dan wei 'uit eigen venijn' of van de kerkvaders afkomstig zijn. Hoe
het ook zij, het is opvallend hoe lang Merula
deze opvattingen als pastoor heeft kunnen uitdragen en de liturgie die hij naar eigen overtuiging aanpaste, heeft kunnen gebruiken.
Deze hernieuwde studie van Merula's opvattingen nuanceert Weernekers' visie op diverse punten en onderbouwt die tegelijkertijd
in andere onderdelen. Terecht benadrukt Bas
dat Weernekers uit overeenkomende forrnuleringen bij Merula en in de Augsburgse Confessie (1530) te makkelijk de conclusie trekt dat
hij hierdoor beinvloed is. Aan de andere kant
accentueert Bas de onwaarschijnlijkheid van
deze invloed en daarmee Merula's originaliteit
wellicht te sterk. Bas vermeldt niet dat de Augsburgse Confessie al v66r 1534 en waarschijnlijk
al in 1530 of 1531 in een gedrukte Nederlandse
vertaling beschikbaar is en dat dus de gedachte
wei voor de hand ligt dat Merula met zijn belangstelling voor de lutherse reformatie die vertaling of de Latijnse tekst al ruim voor het eerste
onderzoek onder ogen zal hebben gehad.
Ais bijlagen neemt Bas Merula's geloofsbelijdenis en enkele processtukken in het Latijn
en in vertaling op. Een laatste korte bijlage gaat
in op sporen van diens invloed in Brielle. In uitgebreidere vorm had deze bijlage ook goed een
plaats in de hoofdtekst kunnen krijgen, waarbij
wellicht interessante lijnen van Merula's visie
naar de Beeldenstorm getrokken hadden kunnen worden.
(Kees de Wildt).
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Paul E. Werkman en
Rolf E. van der Woude
(redactie),
Bevlogen
Theologen. Geengageerde predikanten in de negentiende en twintigste
eeuw. Hilversum [Uitgeverij Verloren] 2012
- 494 p. - ISBN978-908704-291-2 - € 38,00.
Na de bundels Geloofin eigen zaak, over 'markante protestantse werkgevers', en Wie in de
politiek gaat is weg, over pratestantse politici,
verscheen vorig jaar onder redactie van Paul
Werkman en Rolf van der Woude een bundel
over geengageerde predikanten in de negentiende en twintigste eeuw. Hiermee sluiten de
redacteuren een biografisch drieluik af waarin bekende en minder bekende protestantse
Nederlanders die zich gemspireerd door hun
geloof onderscheidden op maatschappelijk
en politiek terrein voor het voetlicht gehaald
worden.
In deze met grate zorg uitgegeven bundel
staan vijftien theologen (waaronder een vrouw)
uit de jaren 1850 tot 2000 centraal. Hun levens
worden beschreven door stuk voor stuk kenners van de moderne (protestantse) geschiedenis en de bundel bevat dan ook een keur aan
prachtige portretten. Of het nu gaat om een
artikel over voormalig minister Jan Rudolph
Slotemaker de Bruine van de hand van de redacteuren of over de aartsvader van het Nederlandse socialisme Ferdinand Domela Nieuwenhuis van de hand van zijn biograaf Jan Willem
Stutje, het zijn voortdurend even lezenswaardige als afgewogen teksten. Over de selectie valt
natuurlijk altijd te twisten, maar dat blijft een
arbitraire kwestie.
Een aantal artikelen valt op. In positieve
zin bijvoorbeeld de beschouwing over Ab Harrewijn, vooral bekend als strijdbaar TWeede
Kamerlid van GroenLinks. Theoloog en predikant Eddy Reefhuis steekt zijn grote waardering
voor Harrewijn niet onder stoelen of banken,
maar weet desondanks een afgewogen portret
te schetsen van een sociaal bewogen christen
die zijn hele leven worstelde met de vraag of
de parlementaire of revolutionaire politiek nu
de juiste wegen bood om zijn engagement met

75

mensen aan de onderkant van de samenleving
vorm te geven.
Ook het portret van Comelis Veenhof, bij
leven vooral bekend als hoogleraar aan de vrijgemaakt -gereformeerde Theologische Hogeschool te Kampen, maakt indruk. Veenhof was
in alles een tegenpool van Harrewijn. Ais vervend anticommunist en scherp critic aster van
de ontwikkeling van de mode me verzorgingsstaat. die eigen initiatief en oprechte naastenliefde zou afbreken door mensen van de staat
afhankelijk te maken, had hij echter met hem
een grote betrokkenheid gemeen met mensen die het moeilijk hadden. Oat laatste bracht
Veenhof bovendien in grote gewetensnood.
Zijn theoretische opvattingen moesten uiteindelijk dan ook wijken voor het besef dat hij
mensen die ondanks bezwaren bij de overheid
aanklopte voor steun niet wilde veroordelen.
Minder geslaagd zijn - frappant genoeg
- enkele artikelen waarin ook buiten protestantse kringen wat bekender namen centraal
staan. Zo is het portret van Willem Banning een
gedegen samenvatting van zijn loopbaan en
denken, maar ook niet meer dan dat. Waar de
levensbeschrijvingen van Harrewijn en veenhof de hoofdpersonen echt tot leven wekken,
wil dat in de beschouwing over Banning maar
niet lukken. Ook de beschouwing over Ottho
Gerard Heldring komt weinig verder dan de
toch wat vlakke karakteristiek dat hij een 'veelzijdig figuur: was. Oat is temeer jammer, omdat de auteur helemaal aan het einde de strijd
van Heldring voor 'de verheffing van armen en
paupers' plaatst tegen de achtergrond van het
'burgerlijk beschavingsoffensief' van de tweede
helft van de negentiende eeuw. Een uitwerking
van deze stelling blijft echter uit. Een gemiste
kans, daar het artikel daarmee niet aileen meer
diepgang had kunnen krijgen, maar ook omdat
de typering van Heldring langs die weg wellicht
wat meer relief had kunnen krijgen.
Een bundel als deze staat of valt ten slotte
met de kop en staart die aan de portretten gegeven wordt. In hun slotbeschouwing proberen
de redacteuren met succes enkele algemene
lijnen te trekken uit het materiaal dat de levensbeschrijvingen bieden. Meest interessante conclusie is dat de sociaal geengageerde theologen
zich in de anderhalve eeuw die het boek bestrijkt steeds minder gelegen lieten liggen aan
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nationale kaders. Waar zij medio negentiende
eeuw nog op zoek waren naar oplossingen
voor nationale problemen als armoede hielden
zij zich na de TWeede Wereldoorlog ofwei bezig met de belangen en zorgen van specifieke
groepen ofwei met internationale problemen.
Het kader van de natiestaat had blijkbaar aan
belang verloren.
Het is een interessant uitgangspunt voor nadere studie. Aileen al om die reden is de bundel
geslaagd. Over dit laatste echter nog wei een
opmerking. Jammer genoeg voltrekt het schrijven van de Nederlandse kerkgeschiedenis nog
altijd te zeer langs verzuilde lijnen. Het valt te
hopen dat ook deze restant van de welbekende
hokjesgeest binnenkort wordt opgeruimd zodat
bijvoorbeeld in een bundel als deze ook enkele
sociaal bewogen priesters kunnen worden opgenomen.
(Maarten van den Bos).
Erika Meijers, Blanke
broeders - zwarte vreemden.
De Nederlandse
Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in
Nederland en de apartheid
in
Zuid-AJrika
1948-1972. Hilversum
[Uitgeverij
Verloren]
2008 - 535 p. - ISBN
978-90-8704-037
€ 39,00.

-6

-

Enige tijd geleden alweer promoveerde de theologe Erica Meijers aan de Protestantse Theologische Universiteit te Kampen op een proefschrift over de houding van de twee grootste
protestantse kerkgenootschappen tegenover
de apartheid in Zuid-Afrika. Kort na de TWeede
wereldoorlog onderhielden deze kerken slechts
contacten met blanke geloofsgenoten in zuidelijk Afrika. In de vijfentwintig jaar die volgden
verschoof hun interessegebied echter naar de
'zwarte vreemden: die het land eveneeris bevolkten. Zij werden de belangrijkste gesprekspartners over zowel de vraag hoe de kerken in
een mod erne wereld een maatschappelijke rol
konden vervullen als, meer specifiek, de apartheid en het beeindigen daarvan.
Zonder slag of stoot ging die omslag niet.
Veel eerder was er sprake van een langzaam
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doordringen van de gedachte dat de apartheid
in essentie een racistisch systeem was dat niet
door een verstandige dialoog met de onderdrukkers tot een einde gebracht kon worden.
Hiervoor moest enige solidariteit opgebracht
worden met de onderdrukten, de zwarte bevol king van het land. Meijers laat zien hoe dit
proces zich voltrok. Soms moeizaam en traag,
soms plotsklaps maar nooit eenduidig. In een
uiterst precieze reconstructie, op basis van een
schat aan niet altijd gemakkelijk toegankelijk
archiefmateriaal,
laat de auteur zien hoe dit
proces verliep en wat de gevolgen ervan waren
voor de relatie van de kerken met geloofsgenoten van achter de horizon.
In deze precieze reconstructie ligt ook de
waarde van deze studie. Meer dan een echt
vernieuwend inzicht in de recente Nederlandse
(kerk)geschiedenis biedt het een onderbouwing
voor de al vaker geformuleerde hypothese dat
in kerkelijke kring in de jaren vijftig tot en met
zeventig een verschuiving optrad in de wijze
waarop kerkleiders en gelovigen hun eigen rol
in de wereld zagen. Deze verschuiving is wei
samengevat als een overgang van openbaring
naar openbaarheid, van een nadruk op geloofsleven en gebed naar een meer open oog voor
internationale vraagstukken als armoede, onderdrukking en oorlog.
Meijers verklaard de verschuiving in loyallteit van blanke broeders naar zwarte vreemden
vanuit een complex van factoren. Zij noemt onder meer de veranderingen in het kerkelijk leyen in Nederland, waarbij de transformatie van
de Hervormde Kerk tot een 'belijdende volkskerk' na de Tweede Wereldoorlog terecht centraal staat, ontwikkelingen in de internationale
verhoudingen en de oecumenische toenadering
die gestalte kreeg in de oprichting van de Wereldraad van Kerken (1948). Een doorslaggevende factor is in haar optiek niet te noemen,
eerder ging het om een 'ingewikkeld complex
van veranderingen'.
Ole voorzichtigheid valt te prijzen, maar na
lezing van het overigens met vaart en gevoel
voor dramatiek geschreven boek blijft de lezer
toch met een wat katterig gevoel achter. Vraag
is bijvoorbeeld of het materiaal dat wordt aangedragen niet een wat steviger conclusie verdient had, die bovendien veel had kunnen winnen bij wat meer discussie met de bestaande
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(kerk)historische literatuur. En waarom negeert
de auteur in haar behandeling van 'de oecumene' stelselmatig de katholieke kerk? Ook
daar vonden wellicht gelijksoortige processen
plaats. De katholieke vredesorganisatie Pax
Christi bijvoorbeeld hield zich vanaf medio jaren zestig met Zuid-Afrika en de apartheid bezig. En, ten slotte, waarom stoppen bij 19727
De afschaffing van de apartheid yond zoals
bekend plaats in 1994 en het boek had op zijn
minst een epiloog verdient waarin de vele activiteiten en acties na 1972 in historisch kader
geplaatst waren. De vraag welke rol de religieuze wortels van het protest daar speelden en
hoe wezenlijk die waren had daar aan de orde
kunnen komen.
Dergelijke vragen nemen niet weg dat
Blanke Broeders - Zwarte Vreemden een doorwrochte bijdrage is aan de recente Nederlandse
kerkgeschiedenis
die bovendien interessante
bouwstenen biedt voor een meer algemene
geschiedschrijving
van de veranderingen in
protestants Nederland die hoognodig eens geschreven zou moeten worden.
(Maarten van den Bos).

Signalementen
Fred van Lieburg e.a.,

Heilige
plaatsen in een Hollandse stad. Duizend jaar
religieuze
gebouwen
op het Eiland van oordrecht. Dordrecht [His-

[aarboek: 2011.

torische

Vereniging

Oud-Dordrecht]
2012
- 236 p. ISBN 978-90812135-0-9
- € 15,95.

Oit laatboek is het resultaat van een tamelijk
uitputtende inventarisatie van religieuze gebouwen op het eiland van Dordrecht sinds de
elfde eeuw, uitgevoerd door een lokaalhistorische werkgroep. Deze 130 'sacrale locaties'
waar geloofsgemeenschappen op reguliere basis samenkwamen, zijn in chronologische volgorde opgenomen, of het nu gaat om kerken,
kapellen, synagogen of moskeeen.
Iedere beschrijving geeft antwoord op een
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aantal eenvoudige vragen ten aanzien van de
betreffende locatie: waar, wie, wanneer en
waarom. vervolgens komen het exterieur en
het interieur aan de orde, waarbij de orgels afzonderlijk aandacht krijgen. zo mogelijk wordt
ook archeologische informatie weergegeven.
Meer dan 250 (historische) toto's. kaartfragmen ten en details van bouwtekeningen brengen de 'heilige plaatsen' uitstekend in beeld.
Oit overzicht is dus niet direct kerkgeschiedenis, maar 'sacrale topografie', geen catalogus
van godsdienstige groepen, maar een geschiedenis van de gebouwen die ze gebruikten. In
hetzelfde gebouw kunnen achtereenvolgens of
soms zelfs tegelijkertijd heel verschillende religieuze groepen samenkomen.
Het al te fragmentarische karakter dat zo'n
inventarisatie makkelijk draagt, is op deskundige wijze ondervangen door mijn stadgenoot
Fred van Lieburg. Hij heeft de informatie die de
werkgroep aanleverde aangevuld, gestroomlijnd en voorzien van een algemene historische
inleiding waarin hij de afzonderlijk besproken
gebouwen in een historisch verband plaatst.
Hierin tekent hij de grote impact die achtereenvolgens de Sint-Elizabethsvloed,
de reformatie,
de versplintering van het christendom in de
negentiende en twintigste eeuw, de demografische ontwikkeling en de secularisatie op de
inhoud van dit overzicht hebben gehad.
Het boek is voorzien van een uitvoerige literatuurlijst en een index op namen van de 10caties. Het zou een mooi uitgangspunt kunnen
vormen voor een 'religiehistorische' wandeling
door Oordrecht.
(Kees de Wildt)
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Sint-Paulusabdij te Utrecht
onderdeel van het kerkenkruis?
Bestaat er een kerkenkruis in Utrecht? Op de
voorjaarsbijeenkomst
van de Vereniging voor
Nederlandse Kerkgeschiedenis op 16 maart
2013 in Utrecht bleek
dat de meningen hierover verdeeld zijn. Het
thema van deze bijeenkomst was de SintPaulusabdij te Utrecht.
Twee deskundigen
hebben hier hun licht
over laten schijnen. Dr.
Kaj van Vliet hield een
mooi gei1lustreerd verhaal over de bijzondere
positie van de Paulusabdij in Utrecht als bisschopsstad en dr. Lotty
Broer ging dieper in op
de monastieke traditie in
Utrecht.

Ka] van Vliet liet heel duidelijk zien waar de Paulusabdij gesitueerd was en in welke politieke en kerkelijke situatie de abdij
was ontstaan. Daarna to on de Lotty Broer gedetailleerd aan dat
de oorsprong van de Paulusabdij gelegen was in wens om in
Utrecht monastiek gemeenschapsleven aanwezig te hebben.
In Utrecht bestond een traditie die terugging op willibrord en
daarmee op Iers-Angelsaksische kloostertradities. Dit gemeenschapsleven was vanouds verbonden aan de twee oudste kerken van utrecht, namelijk die van Sint Salvator en Sint Maarten
(de Dom). Vanuit deze gemeenschappen stichtte bisschop-abt
Ansfried rond het jaar 1000 een kloostergemeenschap op de
Hohorst bij Amersfoort. Door het ontstaan van kapittels bij de
kerken verdween in de loop van de tijd het monastieke element bij de genoemde Utrechtse kerken, want de kanunniken
van de kapittels gingen hun eigen huizen bewonen. In Utrecht
bestond rond 1050 geen monastiek gemeenschapsleven meer.
Omdat aan het gebed van monniken groot belang werd gehecht - zij waren door hun geloften en wereldverzaking de
me est volmaakte navolgers van de apostelen - vond bisschop
Bernold het belangrijk om in zijn bisschopsstad een abdij te
hebben. Daarom verplaatste hij het klooster van de Hohorst
naar Utrecht. Dit werd de Paulusabdij, waar de broeders leefden volgens de regel van Benedictus.
Bisschop Bernold is bekend van het zogenaamde kerkenkruis (Sint Salva tor en Sint Maarten in het midden, aan de vier
armen Sint Jan in het noorden, Sint Pieter in het oosten. Sint
Paulus(abdij) in het zuiden en later ook Sint Marie in het westen). Op deze ochtend werd duidelijk dat de wetenschappelijke
discussie over het kerkenkruis nog niet voorbij is. De twee inleiders hadden hier een verschillende mening over en hebben
kort iets over hun overwegingen prijsgegeven. Helaas kon de
discussie niet verder gevoerd worden want er stond nog een
rondleiding op het programma. Onder leiding van dr. Kaj van
Vliet hebben de aanwezigen de sporen van de abdij bekeken.
Bijzonder daarbij was het bezoek aan het Utrechts Archief,
waar deze overblijfselen heel mooi zichtbaar zijn gemaakt.
In het verhaal van Lotty Broer stond het monastieke gemeenschapsleven centraal. Het was daarom bijzonder passend om
de rondleiding te eindigen bij de sporen van de kapittelzaal
en het dormitorium van de Sint-Paulusabdi], nu te zien in het
auditorium van het archief. Het was bij elkaar een rijke en goed

bezochte bijeenkomst.
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PROGRAMMA DAG VAN DE
NEDERlANDSE KERKGESCHIEDENIS 2013
Langs oude kerken en kloosters in Groningen, zaterdag 5 oktober 2013
10.30 uur:
10.30-11.30 uur:
11.30-12.30 uur:

12.30-13.45 uur:
13.45-14.45 uur:
15.45-15.30 uur:

15.30-15.45 uur:
15.45-16.30 uur:
16.30-16.50 uur:

vertrek per touringcar van NS station Hoogeveen (treinen uit Utrecht komen aan om :26)
rit Hoogeveen- Ter Apel
bezoek aan klooster en kerk Ter Apel, anna
1465 (zie http://www.kloosterterapel.nl/nll
uitnodiging). Hier worden we rondgeleid door
dr. Justin Kroesen.
lezing van prof. dr. Hans Mol, getiteld 'Moderne devoten in het moeras', gevolgd
door lunch in de refter van het klooster.
rit Ter Apel-Krewerd
bezoek Mariakerk Krewerd. Het hier aanwezige orgel dateert uit 1531 en behoort tot
de oudste nog bespeelbare orgels van ons land. Dr. Jan Luth zal nadere uitleg geven
over de geschiedenis van het orgel en een kort orgel concert voor ons verzorgen.
rit Krewerd-Ten Boer
bezoek aan de kloosterkerk in Ten Boer, met uitleg van dr. Justin Kroesen
rit Ten Boer-Groningen, NS Station

Over de sprekers:
- Dr. 1.E.A. Kroesen is als universitair docent voor de kunstgeschiedenis van het Christendom verbonden

aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).
Hij is de deskundige op het gebied van de kerkarchitectuur en kerkbouw van de oude Groninger kerken
(zie http://www.rug.nl/stafflj.e.a.kroesen).
- Prof di. J.A. Mol is gespecialiseerd in de middeleeuwse geschiedenis en de historische geografie. Hij
is hoofd van de afdeling Geschiedenis van de Fryske Akademy en is tevens als bijzonder hoogleraar in
de geschiedenis van Friesland verbonden aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit
Leiden (zie http://hum.leiden.edu/historylstafflmol.html).
- Dr. J.R. Luth is als hymnoloog verbonden aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
van de RUG en is tevens organist (zie http://www.janluth.com).
De kosten voor led en van de YNK bedragen 25 euro, inclusief lunch. Niet-leden betalen 35 euro, inclusieflunch. Er is plaats voor maximaal40 personen. Opgave v66r 1 september 2013 is verplicht.
U kunt zich opgeven door het vastgestelde bedrag v66r 1 september over te maken naar 1NG-rekeningnummer 5965210 t.n.v. Yereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis te Losser onder vermelding van
Dag van de Ned. Kerkgesch. 2013.
Mocht u nog vragen hebben over het programma, dan kunt u mailen naar Mirjam de Baar
(Mirjam.de.Baar@rug.nl).

