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Jan Dirk Snel 

Herkerstend liberalisme 

Er is iets merkwaar- 
digs aan de hand. Wie 
een kerkgeschiedenis 
van Nederland ter hand 
neemt, de Nederlandse 
religiegeschiedenis van 
Ioris van Eijnatten en 
Fred van Lieburg uit 
2005 bijvoorbeeld, merkt 
op dat in de negentiende 
eeuw de Nederlandse 
Hervormde Kerk (nog 
steeds) de grote speIer 
is, terwijl er daarnaast 
diverse andere kerkge 
nootschappen zijn. 

Wie vervolgens in de twintigste eeuw belandt, ziet dat er in 
eens buitensporig veel aandacht naar twee minderheden uit 
gaat: de katholieken, altijd al een omvangrijke minoriteit, en 
de gereformeerden, die in de loop van de negentiende eeuw 
zichzelf als nieuwe minderheid vormden. 

De twee verzuilde minderheden - want dat waren ze, 
verzuild - wisten ook daadwerkelijk vee I aandacht en macht 
naar zich toe te trekken. Het is bijvoorbeeld aardig eens een 
lijstje te maken van de Nederlandse minister-presidenten 
sinds 1901 naar hun kerkelijke affiliatie en de duur hunner 
ambtsperiode. Dat ziet er zo uit: 

Katholiek: 41 jaar en 7,5 maanden 
Ruijs de Beerenbrouck, Beel, De Quay, Marijnen, Cals, De 
Iong, Van Agt, Lubbers 
Gereformeerd: 31 jaar en 6,5 maanden 
Kuyper, Heemskerk, Colijn, Gerbrandy, Zijlstra, Biesheu 
vel, Balkenende 
Onkerkelijk: 25 jaar en 3,5 maanden 
De Meester, Drees, Den Uyl, Kok 
Hervormd: 8 jaar en 8,5 maanden 
De Geer, Schermerhorn, Rutte 
Remonstrants: 5 jaar 
Cort van der Linden 

Ik heb wat afgerond, zodat er op het totaal enkele maanden 
ontbreken. Ook zijn enkele indelingen voor lichte discussie 
vatbaar. Was Theo de Meester echt onkerkelijk of toch nog 
formeel hervorrnd? Willem Schermerhorn was ook een tijdje 
remonstrants geweest. En de laatste twee premiers heb ik in 
gedeeld naar hun kerkelijke afkomst, niet naar hun huidige 
lidmaatschap van de PKN. 

Maar het algehele beeld is duidelijk. De duur van de ka 
tholieke regeringsleiders was ongeveer conform de omvang 
hunner bevolkingsgroep, de gereformeerden hadden een 
aandeel in de macht dat hun getalsmatige sterkte ver over 
steeg, maar de hervormden, tot in de jaren twintig de grootste 
groep, maar zelfs bij de fusie van 2004 nog ruim twee keer zo 
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Dr Abraham Kuyper (1837-1920). Portret uit ongeveer 1899. 

talrijk als de afgesplitsten, kwamen er bekaaid 
vanaf. De onkerkelijke premiers op de derde 
plaats (en in aileen de twintigste eeuw de 
tweede) vertegenwoordigden vooral de derde 
zuil, de socialistische. 

Nederland was vanaf het eind van de ne 
gentiende eeuw niet aileen een pluralistisch 
land, de drie verzuilde minderheden trokken, 
in comb ina ties samenwerkend, de regie gro 
tendeels naar zich toe. In een sterke homo 
geniseringsdrang neemt Nederland nu zelfvol 
daan afscheid van dit veelkleurige verleden, 
maar in het buitenland vormt het soms juist 
een bron van inspiratie. 

zo belegde het Historisch Documentatie 
centrum voor het Nederlands Protestantisme 
(1800-heden) in september op de VU een bij 
eenkomst over 'De internationale relevantie 
van Abraham Kuyper en het neocalvinisme' 
met maar liefst vier Amerikaanse sprekers. 
Aanleiding vormde de mooie nieuwe biogra 
fie Abraham Kuyper. Modem Calvinist, Christian 
Democrat (Michigan/Cambridge, Eerdmans, 
2013) door James D. Bratt en de dissertatie 
Mecca and Amsterdam. A Reformed Theology 
of Pluralism, Justice and Hospitality (2013) van 
Matthew Kaemingk. Beide auteurs spraken. 

Iuist in het pluralisme van Abraham Kuy 
per zagen zij mogelijkheden voor hedendaag- 
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se verder doordachte toepassing. Ik vroeg aan 
Matthew Kaemingk of dat neocalvinistische 
pluralisme eigenlijk wei zo calvinistisch was. 
Was het niet eerder liberalism baptized? Hij ant 
woordde daarop prompt dat liberalisme calvi 
nism secularized was. Daar had hij volgens mij 
aardig wat gelijk in. Het is historisch opvallend 
hoe vaak calvinisme in de loop van de vroeg 
moderne tijd op een vroege vorm van libera 
lisme uitliep. John Locke (1632-1704), de grote 
aartsvader van het liberalisme, was een calvi 
nist, zij het wei eerder van arminiaanse snit. 

Maar het een sluit het ander niet uit. Dat 
zien we goed als we naar de befaamde rede 
Souvereiniteit in eigen kring kijken, waarmee 
Abraham Kuyper op woensdag 20 oktober 
1880 de Vrije Universiteit inwijdde. Daarin be 
toogde hij dat 'de oorspronkelijke, volstrekte 
Souvereiniteit in geen schepsel kan rusten, 
maar moet saamvallen met de Majesteit Gods'. 
En God heeft die wei overgedragen aan jezus 
Christus, maar 'zie hier nu de heerlijke Vrij 
heidsgedachte! in die volstrekte Souvereini 
teit van den onzondigen Messias ligt tegelijk 
de rechtstreeksche ontkenning en betwisting 
van aile absolute Souvereiniteit op aarde in 
een zotidigeti mensch'. 

Het menselijk leven is dan ook al vanaf de 
schepping verdeeld over allerlei zelfstandige 
'levenskringen'. Ais voorbeelden noemt Kuy 
per de zedelijke, maatschappelijke en huise 
lijke wereld en de werelden van wetenschap, 
handel, kunst, kerk - en zo zijn er meer. Elk 
vormen ze een eigen gebied 'met binnen den 
omtrek van dat gebied een eigen Souverein'. 
Met zijn beginsel van soevereiniteit in eigen 
kring keerde Kuyper zich dan ook tegen de 
'Staatssoevereiniteit': 'de Staatsmacht onbe 
paald gebiedend; beschikkend over de perso 
nen, over hun leven, over hun rechten, over 
hun conscientie, tot zelfs over hun geloof". 

De staat vormt daarentegen volgens Kuy 
per 'een afzonderlijken gezagskring, die voor 
het leven dezer velerlei kringen, in zoover ze 
uittreden naar het zichtbare, goede op-elkaar 
werking heeft mogelijk te maken en ze heeft 
te houden binnen de palen van het recht; en 
die evenzoo, overmits het persoonlijk leven 
door de groep, waarin men leeft. gedrukt kan 
worden, den eenling heeft te beschutten tegen 
overheersching van zijn kring.' 
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De 'geloofssouvereiniteit' is uiteindelijk de 
'diepste spi! waar aIle Souvereiniteit in ei 
gen kring op rust'. Maar ondanks aIle vrome 
woorden is Kuypers betoog zakelijk in feite 
niets anders dan een oefening in de liberal art 
Of separation , om de bekende formulering van 
Michael Walzer uit 1984 maar te gebruiken. 
Tegelijk is het weI een impliciet pleidooi tegen 
een (nationalistische) vorm van liberalisme, 
die aan de staat op het gebied van onderwijs 
en wetenschap overdadig veel macht toeken 
de. Praktisch gaat het Kuyper am de veiligstel 
ling van allerlei oude burgerlijke vrijheden. 

Een echt pleidooi voor pluralisme is het 
overigens niet, want 'geen duimbreed is er op 
heel 't erfvan ons menschelijk Ieven. waarvan 
de Christus, die aller Souverein is, niet roept: 
"Mijn!'". Maar tegelijk gaat Kuyper weI van 
zelfsprekend uit van de gelijkberechtiging van 
aIle bevolkingsgroepen. joden en roomsen 
'bij dwangbevel tot meebetaling te dwingen 
aan een godgeleerde faculteit, die feitelijk een 
Protestantsche is en moest worden, is er voor 
het rechtsbesef tach niet iets in dat niet bevre 
digt?' Gelijk recht voor ieder, dat is bij Kuyper 
altijd vanzelfsprekend. 

Anderhalve week na zijn rede, op zondag 
31 oktober 1880, publiceerde het Algemeen 
Handelsblad een stuk van Allard Pierson, 
waarin die betoogt dat hij in Kuypers rede 
geen werkelijke bewijsvoering vanuit de Bijbel 
of Calvijn kon vinden. Nu zijn Piersons aanha 
lingen uit de Schrift om te laten zien dat God 
daarin soms weI degelijk absolute soevereini 
teit aan mensen toekent, dee Is nogal flauw en 
berusten ze op een weI erg anttherrneneuti 
sche lezing, maar dat Calvijn heel wat meer 
gezag aan de overheid toekende, daarin heeft 
hij zeker gelijk. Om op Kaemingk terug te ko 
men: liberalisme mag dan historisch vaak weI 
geseculariseerd calvinisme zijn, de inhoud 
veranderde daarmee weI degelijk aanzienlijk. 
Aangaande de soevereinteit in eigen kring kon 
Pierson dan oak niet anders dan concluderen 
dat Kuyper 'als een gewoon rationalist, die 
stelling vindt aIleen door dialektiek'. In feite 
zou je kunnen lezen: Kuyper redeneert niet 
anders dan een gemiddelde liberaal. 

Dat was oak zoo Kuyper verdedigde een 
vrijheid, die am zijn universiteit te sttchten, 
die hij eenvoudig gekregen had door de Hoger 

Dr Allard Pierson (1831-1896). Portret uit 1896. 

Onderwijswet van 1876, die door de conser 
vatief Jan Heemskerk ingevoerd was. In feite 
kleedde hij het gangbare liberalisme christelijk 
in en maakte het hoogstens geestelijk nag wat 
principieler, Neocalvinisme was in hoge mate 
herkerstend liberalisme. 

Wat de twee verzuilde groepen, de gere 
formeerden en de katholieken, de eeuw daar 
op gedaan hebben, is dan oak vooral de libe 
rale erfenis beheren en lichtelijk uitbreiden. 
Nuttig was dat weI. Paus Pius IX had in zijn 
Syllabus errarum in 1864 het liberalisme en de 
godsdienstvrijheid veroordeeld, waardoor ka 
tholieken zich losmaakten van de liberalen en 
in de armen van de antirevolutionairen gedre 
ven werden. Maar juist zo konden ze in een 
ander gewaad liberale grondbeginselen toch 
gewetensvol blijven omarmen. 

Echte vrijheid gedijt vooral waar minder 
heden elkaar iets gunnen. Het is nu vooral de 
vraag of de nieuwe seculiere meerderheid, die 
sterk lijkt op de hervormde meerderheid van 
het midden van de negentiende eeuw en die 
het met zichzelf al net zo goed getroffen heeft, 
de erfenis der geestelijke vrijheid even goed 
weet te bewaren, als de katholieken en ge 
reformeerden dat met de liberale erfenis een 
eeuw lang gedaan hebben. 

TNK jaargang 16 (2013) 
121 



Theologie in het publieke domein: 
de politieke en sociale context van de Heidelbergse 
Catechismus in de periode van confessionalisering' 

Dit jaar wordt het 450-jarig 
bestaan van de Heidelbergse 
Catechismus (HC) herdacht. 
Dit leerboek was een krach 
tige motor voor de versprei 
ding van het gereformeerd 
protestantisme en is voor 
velen van grote geestelijke 
betekenis geweest. In de 
ontstaansgeschiedenis van 
de HC speelden politieke 
motieven echter een even 
belangrijke rol. 

122 

In 1563 werd te Heidelberg de Heidelbergse Catechis 
mus gepublieeerd. Oat is 450 jaar geleden. Ter gelegen 
heid hiervan werden het afgelopen jaar allerlei bijeen 
komsten, vieringen, tentoonstellingen en congressen 
georganiseerd in binnen- en buitenland. Zelf heb ik in 
Heidelberg een leerzame tentoonstelling bezocht met de 
titel Macht des Glaubens. Die titel verwijst naar de grate 
invloed die de Heidelbergse Catechismus blijkbaar gehad 
heeft.' 

De precieze ontstaansgeschiedenis van de HC is 
moeilijk in kaart te brengen omdat er geen archiefstuk 
ken bewaard zijn gebleven die daar zieht op geven. Oat 
neemt niet weg dat de HC het meest succesvolle geschrift 
is geweest dat gepraduceerd werd door de universiteit 
van Heidelberg, sinds haar oprichting in 1386. Vermoe 
delijk was het keurvorst Frederik III die aan twee jonge 
theologen die in Heidelberg doceerden, de opdracht gaf 
een nieuwe catechismus op te stellen: Caspar Olevianus 
(1536-1587) en Zacharias Ursinus (1534-1583). Er wordt 
door historici nog steeds gebakkeleid over de vraag wie 
van de twee het graotste aandeel heeft gehad. Sommi 
gen geleerden wijzen op Olevianus, anderen op Ursinus. 
Volgens de laatsten bleef de rol van Olevianus beperkt 
tot het geven van enkele aanvullingen, terwijl het Duits 
talige concept van de HC door Ursinus vervaardigd zou 
zijn. 

Hoe dit ook zij, in 1563 werd in een gezamenlijke 
vergadering van de kerk, de overheid en de universiteit 
van Heidelberg dit concept aangenomen, dat spoedig in 
druk verscheen En dat bleef niet zonder succes. Zonder 
overdrijving kan men zeggen dat de HC een van de meest 
gelezen geschriften is uit de periode van de Reformatie. 
Aileen al een vluchtige blik op de editiegeschiedenis be 
vestigt deze indruk. Reeds in 1563 verschenen te Heidel 
berg bij de bekende drukker Johannes Mayer drie edities 
in het Duits. De derde druk is de textus receptus (officiele 
druk) geworden, die werd opgenomen in de kerkorde 
van de Palts (Duits: Kurpfalz). In hetzelfde jaar verscheen 
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van deze druk oak een Latijnse editie, bestemd 
va or het academisch onderwijs. Opvallend is 
dat in die eerste uitgaven de nummering, dat 
wi! zeggen de indeling in 129 vragen en 52 
zondagen, ontbreekt. Dat gebeurde pas in de 
uitgave van 1572. In het jaar 1563 verscheen 
oak een Nederlandse vertaling in de vluchtelin 
gengemeente te Emden, dat een centrum van 
de gereformeerde drukpers werd. Van de vele 
Nederlandse vertalingen die daarna verschenen 
is die van Petrus Dathenus het bekendst gewor 
den. 

Het belang van de HC voor de vorming van 
een protestants-gereformeerde identiteit mag 
niet onderschat worden. Door de vervolgingen 
in de oorlog met Spanje in de Nederlanden en 
vanwege de onderdrukking van de protestan 
ten in Frankrijk tijdens de vele godsdienstoorlo 
gen aldaar, werden vele gereformeerde gelovi 
gen uit hun land verdreven en zochten zij hun 
toevlucht in het buitenland. Op hun vlucht had 
den ze niet aileen de Bijbel bij zich maar vaak 
oak de He. Via deze vluchtelingen verspreidde 
de HC zich over heel Europa, wat het gerefor 
meerd protestantisme een internationale bewe 
ging maakte. Hierdoor werd de HC een 'identi 
ty-marker' van het internationale gereformeerd 
protestantisme. 

Verheldering van enkele termen 
In deze bijdrage zal voortdurend sprake zijn 
van verschillende vormen van reformatie. In 
het huidige reformatieonderzoek wordt name 
lijk niet meer gesproken over de Reformatie, 
als was het een uniforme beweging. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen minstens vier ver 
schillende typen van reformatie (I) de lutherse 
reformatie: (2) de gereformeerde reformatie; 
(3) de 'radicale' (doperse) reformatie en (4) de 
rooms-katholieke reformatie. De laatste werd 
in beweging gezet door het concilie van Trente 
(1545-1563). Deze vier vormen van reforma 
tie worden vervolgens onderscheiden in over 
heidsreformaties en reformaties die tot stand 
kwamen zonder hulp van de overheid. De lu 
therse, gereformeerde en rooms-katholieke 
reformaties worden 'overheidsreformaties' ge 
noemd. Het succes van deze reformaties was 
namelijk mede afhankelijk van de medewer 
king van de overheid (een vorst, stadsregering 
of keizer). De 'radicale reformatie' wilde geen 

bemoeienis van de overheden bij het tot stand 
brengen van hun reformatiepogingen. Zij wor 
den daarom aangeduid als voluntary churches of 
vrije kerken (free churches). Naast de beweging 
van de anabaptisten kunnen de latere baptis 
ten en methodisten gelden als voorbeelden van 
dergelijke voluntary churches. Ik ga nu aileen in 
op de beide eerstgenoemde typen van reforma 
tie, de lutherse en de gereformeerde reformatie. 

De lutherse reformatie richtte zich voorna 
melijk op het territorium van de Duitse vorsten. 
Dat wil zeggen dat de structuur en geografie 
van de Duitse vorstendommen bepalend wa 
ren voor de verspreiding van de lutherse refor 
matie. Daarom wordt deze reformatie oak wei 
een territoriale reformatie genoemd. Na 1555, 
de godsdienstvrede van Augsburg, komt men 
de bekende uitspraak tegen: cuius tegio, illius 
religio, die uitdrukt dat een regerende vorst de 
religie van zijn onderdanen bepaalt. 

De wortels van de calvinistische of gerefor 
meerde reformatie liggen va oral in de stad. Zij 
wordt dan oak een stadsreformatie genoemd. 
We kunnen daarbij denken aan het Geneve 
van Calvijn en aan Zwingli in Zurich. Het ging 
in deze stadsreformaties in de eerste plaats am 
hervormingen op het gebied van de publieke 
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moraal en de openbare eredienst intra muros, 
binnen de muren van een stad. Na deze fase 
van stadsreformatie brak er door de vervolgin 
gen in Frankrijk en in de Nederlanden voor vele 
gereformeerden een periode van ballingschap 
aan, waarbij velen van huis en haard verdreven 
werden. In dit verband spreekt met ook wei van 
een 'vluchtelingenreformatie'. We denken aan 
de Hugenoten en aan de Nederlandse vluch 
telingengemeenten in Duitse gebieden (onder 
meer Emden en Wezel) en Engeland (zoals 
Londen en Norwich). 

Een andere term die in het nieuwere refor 
matieonderzoek gehanteerd wordt is de zoge 
noemde 'TWeede Reformatie'. Daarmee wordt 
gedoeld op de overgang van lutherse gebie 
den en steden naar de gereformeerde religie, 
met name in de tweede helft van de zestiende 
eeuw. Die 'Tweede Reformatie' kwam niet van 
onderop, door opstandige vluchtelingen in hun 
revolte tegen een gevestigd regime, zoals in 
Nederland, Schotland, Polen en Hongarije. Ze 
werd 'van bovenaf' opgelegd door bestaande 
overheden en vorsten, die zelf reeds luthers 
waren, maar besloten over te gaan tot de ge 
reformeerde religie. Oat gebeurde vooral in 
het Duitse keizerrijk, het Heilige Roomse rijk, 
voor het eerst in de Kurpfalz, daarna in onder 
andere Nassau, Bremen, Anhalt, Brandenburg 
en Bentheim. Het motief was de opvatting dat 
de lutherse reformatie nog niet voltooid was. Er 
was nog steeds veel onwetendheid bij het volk 
en hun religieuze praktijken moesten gezui 
verd worden van 'paapse' resten en 'pauselijke 
mest' - heiligendagen, beelden, altaren, wijwa 
ter, orgels en kerkgezang - die door Luther niet 
voldoende waren opgeruimd. 

Maar er waren ook andere motieven en 
factoren die een rol speelden bij de overgang 
van de lutherse gebieden naar de geretorrneer 
de religie. Verschillende auteurs hebben er op 
gewezen dat de 'calvinisering' van de Kurpfalz 
een machtsinstrument was in de hand en van 
de keurvorsten, in hun verzet tegen de macht 
van het rooms-katholieke Habsburgse rijk en de 
Duitse adel. Ze zijn bovendien van mening dat 
de belangrijkste rol bij de invoering van het cal 
vinisme in de Kurpfalz niet werd gespeeld door 
theologen, maar door civiele juristen, bijvoor 
beeld Christoph Ehem (geb. 1528), een hoogle 
raar rechten in Heidelberg en raadsheer in de 
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buitenlandse politiek van de keurvorst Frede 
rik de III. Hij wordt wei gezien als de architect 
van de unificatiepolitiek van de Pfalz contra de 
Habsburgers. Hij streefde naar een sterke alli 
antie met andere West-Europese protestantse 
machthebbers. 

In dat kader wordt tegenwoordig ook wei 
gesproken van een proces van 'confessionali 
serlng. Met die term wordt aangegeven dat de 
nieuwe ontwikkelingen in Europa niet plaats 
von den in de eerste helft, maar in de tweede 
helft van de zestiende eeuw. In deze periode 
werden door aile kerken - rooms-katholiek, 
luthers en gereformeerd - confessionele docu 
men ten opgesteld, die bepalend werden voor de 
wijze waarop de samenleving werd ingericht: 
de burgerlijke wet, de regering, de nationale 
staat en de inrichting van de kerk. Die confes 
sies werden door overheden 'van bovenaf' op 
gelegd en fungeerden als controlemiddel en als 
standaard voor het more le en religieuze gedrag 
van de onderdanen. Overheid en kerk werkten 
in dit proces van confessionalisering nauw sa 
men. Theologische en religieuze overwegingen 
speelden wei een rol, maar waren vaak instru 
men ten voor morele en sociale disciplinering 
van de onderdanen. 

Rol Frederik III bij Tweede Reformatie 
Hoe zat dat nu in de Kurpfalz waar keurvorst 
Frederik III van 1559 tot 1576 de scepter zwaai 
de? Omdat deze keurvorst een grote rol heeft 
gespeeld bij de totstandkoming en invoering 
van de HC is het niet zonder belang om hem 
in deze bijdrage voor het voetlicht te brengen. 
Zijn optreden lijkt precies te passen in het bo 
ven beschreven confessionaliseringsproces. 
Sinds de publicatie van een belangrijke biogra 
fie door August Kluckhohn over deze keurvorst 
- waarin talloze brieven van hem werden ge 
publiceerd - wordt veel nadruk gelegd op Fre 
deriks persoonlijke en religieuze motieven. Hij 
zou een soort bekering doorgemaakt hebben. 
Anderen wijzen erop dat hij overging tot de 
gereformeerde religie vooral uit politiek-stra 
tegische overwegingen. Door deze overgang 
probeerde hij bondgenoten te vinden uit andere 
protestantse landen, ter ondersteuning van zijn 
anti-Habsburgse politick. Waarschijnlijk zag hij 
in de strakke discipline van het calvinisme een 
goed mid del om de controle over zijn onderda- 
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nen uit te breiden. Misschien speelden ook eco 
nomische overwegingen een rol. De opname 
van gereformeerde vluchtelingen uit Frankrijk 
en de Nederlanden kon economische voorde 
len opleveren. Deze refugees waren vaak goed 
geschoolde arbeidskrachten: textielarbeiders, 
weyers, goudsmeden, schilders en drukkers. 
Bovendien financierde Frederik III hulp aan ver 
volgde calvinisten, zoals de Hugenoten. 

Zonder enige twijfel speelden ook religi 
euze motieven een belangrijke rol bij zijn over 
gang. Frederik was een vroom man en aanvan 
kelijk, onder invloed van zijn vrouw (Maria von 
Kulmbach, dochter van een lutherse graaf) een 
toegewijde volgeling van Luthers leer. Alhoe 
weI: hij begon zijn leven niet zo vroom. TIjdens 
zijn huwelijk werd er buitensporig veel gedron 
ken. Hij was dol op gokken en jagen en was een 
groot liefhebber van dansen. TIjdens zijn jeugd 
verbleef hij aan verschillende Europese hoven, 
onder andere in Nancy, Parijs en Brussel. Dat 
verklaart wellicht een en ander. Ondanks de 
vele legenden die later om zijn persoon zijn 
geweven - hij kreeg de bijnaam Frederik de 
Vrome - was hij geen zelfstandig denker maar 
leunde hij in religieuze kwesties zwaar op zijn 
juridisch en theologisch goed geschoolde advi 
seurs. In zijn verdediging voor de keizer tijdens 

de Rijksdag van Augsburg in 1566, zei hij: "wie 
ich Calvini Buecher nie gelesen, wie ich mit Gott 
und meinen Christlicher Gewissen bezeugen 
mag, so kann ich um so viel weniger wissen, 
was mit dem Calvinismus gemeinet". Misschien 
was die uitspraak een tactische zet van Frederik 
om tegemoet te komen aan de bezwaren van 
de aanhangers van de lutherse confessie - de 
Confessio Augustana Variata van 1540 opgesteld 
door Phillipp us Melanchthon. Maar deze uit 
spraak laat ook zien dat de term 'calvinisme: 
een zeer problema tisch concept is om de per 
soonlijke opvattingen van Frederik III te type 
ren. Trouwens, calvinisme was oorspronkelijk 
een onduidelijk plakplaatje dat lutheran en ge 
bruikten in hun disputen met Calvijn. 

Conflicten over het Heilig Avondmaal 
De overgang van Frederik III werd bespoedigd 
door conflicten in Heidelberg rond de betekenis 
van het Avondmaal. Tegenover de lutherse ul 
tra's - de genesio- of 'echte' lutheran en - ston 
den de philippisten, zo genoemd naar Philippus 
Melanchthon (1497-1560), de leermeester van 
zowel Olevianus als Ursinus. Zij verwijderden 
zich van de positie van Luther en naderden 
die van Calvijn. Frederik verkeerde toen in de 
delicate situatie om positie te moeten kiezen. 
En dat deed hij. In de herfst van 1559 bestu 
deerde hij serieus de Bijbel, soms nachtenlang. 
Zijn lutherse vrouw uitte in brieven de voort 
durende zorg dat haar echtgenoot de lutherse 
zaak zou opgeven. Maar deze correspondentie 
mocht niet baten. Het was zijn persoonlijke lijf 
arts Thomas Erastus (1524-1583), die in deze 
tijd grote invloed op hem kreeg. Deze Erastus 
is daarom wei eens de 'unsung hero' (de on 
bezongen held) van de HC genoemd. Hij zou, 
naast de theologen Ursinus en Olevianus, een 
groot aandeel hebben gehad in het opstellen 
van de He. Erastus was afkomstig uit Zurich en 
had onder invloed van Heinrich Bullinger (de 
opvolger van Zwingli in Zurich) grote sympa 
thie gekregen voor de gereformeerde religie. 
Hij kwam in 1558 naar Heidelberg, waar hij 
benoemd werd tot hoogleraar medicijnen. In 
1559 werd hij tevens rector van de universiteit. 
Hij was ook lid van de Kirchenrat in Heidel 
berg. Door al die functies had hij gemakkelijk 
toe gang tot het hof en speelde hij een grote rol 
bij de bekering van Frederik III. Doorslagge- 
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vend was een boekje van Erastus, getiteld Das 
Biichlein vorn Brotbrechen (1563), dat door de 
keurvorst met grote instemming werd gelezen. 
Het ging over de jractio panis, het breken van 
het brood en de uitdeling daarvan door de pre 
dikant tijdens de avondmaalsviering. Deze ritu 
ele handeling ontkende op symbolische wijze 
de lichamelijke presentie van het lichaam van 
Christus in het eucharistisch brood. De gerefor 
meerden waren fervent voorstander van deze 
jractio panis, terwijl de lutheranen even falie 
kant tegenstander daarvan waren. Deze fractio 
panis werd daardoor een 'identity marker' van 
gereformeerde confessionele identiteit, zowel 
voor de religieuze leiders als voor het gewone 
volk, een 'Iakrnoestest' voor confessionele 10- 
yaliteit aan de gereformeerde religie en traditie. 
In dit verband is het ook belangrijk te memo 
reren dat deze 'Tweede Reformatie' niet aileen 
een theologische en politieke aangelegenheid 
was, maar in de praktijk ook een strijd over de 
juiste vormen van sacramentele riten. Rituelen 
waren belangrijk en bepaalden mede de identi 
teit van gelovigen. 

De doorbraak van Frederik III 
Na een periode van lange aarzeling, waarin 
hij om raad vroeg bij Melanchthon, die in zijn 
avondmaalsopvatting de kant van Calvijn had 
gekozen, besloot Frederik aan het hof een dis 
puut te organiseren tussen lutheranen en gere 
formeerden. Oat gebeurde van 3 tot 7 juni 1560. 
De aanleiding was het huwelijk van zijn dochter 
Dorothea Susanna en Johann Wilhelm van Sak 
sen-Weimar, waarbij vele Duitse vorsten van 
gereformeerde en lutherse signatuur aanwezig 
waren. Ze worden daarom ook wei de 'Brui 
loftsdebatten' genoemd. Het debat was open 
voor publiek en de vorsten zagen toe vanaf een 
balkon. Het werd een heel spektakel, waarin de 
hofarts Erastus de doorslag gaf. Nu had Frederik 
zijn keuze gemaakt. In de weken en maanden 
die volgden, introduceerde hij de gereformeer 
de visie op het avondmaal en stelde hij overal 
gereformeerde predikanten en school me esters 
aan. Hij richtte scholen op en benoemde voort 
aan aileen nog maar gereformeerde hooglera 
ren aan de universiteit van Heidelberg. 

Het was inderdaad een complete Tweede 
Reformatie, niet aileen theologisch en liturgisch, 
maar ook sociaal en politiek gezien. Ais een 
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tweede koning Iosia - met deze oudtestarnen 
tische koning vergeleek Frederik zichzelf graag 
- reorganiseerde hij de universiteit, schafte hij 
de bisschoppelijke rechtspraak af in de Pfalz, 
sloot hij de kloosters en zuiverde hij zijn ge 
bied van ultra-lutheranen. Het hoogtepunt was 
de publicatie van de HC en een kerkorde, die 
het symbool werden van de Tweede Reforma 
tie in Duitsland. Ondanks twee korte perioden 
van een lutherse restauratie bleef de Kurpfalz, 
met Heidelberg als 'hoofdkwartier', en met haar 
beroemde universiteit en bibliotheek, het cen 
trum van de gereformeerde religie in centraal 
Europa: een tweede Geneve. Vele buitenlandse 
theologen, ook Nederlandse, kregen daar hun 
opleiding. De Dertigjarige Oorlog maakte een 
einde aan deze prominente positie. 

Het theologisch karakter van de 
Heidelbergse Catechismus 
Wanneer we over het theologisch karakter 
van de HC nadenken, dan kunnen we haar ty 
peren als een consensusdocument. Frederik 
probeerde met de HC een brug te slaan tussen 
verschillende stromingen in zijn territorium: ge 
matigde lutheranen, de aanhangers van Melan 
chthon en zwinglianen. Hij zocht in feite naar 
een 'oecumenisch' compromis, zonder daarbij 
de godsdienstvrede van Augsburg van 1555 te 
schenden, die aileen vrijheid had beloofd voor 
rooms-katholieken en lutheranen. Daarom wil 
de Frederik vervreemding van het lutherse pu 
bliek voorkomen. Oat kwam naar voren in de 
inhoud van de He. Daarin werd de continutteit 
van de HC met de lutherse traditie benadrukt. 
Typisch gereformeerde noties zoals verkiezing 
(HC 5) en verbond (HC, 74, 82) werden slechts 
in het voorbijgaan genoemd. Bovendien: ner 
gens werd in de HC melding gemaakt van de 
leer der verwerping. Echt calvinistisch is de HC 
dus niet. De theologie van de HC houdt het mid 
den tussen calvinisme en lutheranisme. Wei 
kiest de HC een eigen positie ten opzichte van 
de lutherse avondmaalsopvatting en de daar 
achter liggende christologie (HC 18). Het betreft 
vooral de tegenwoordigheid van Christus in de 
elementen van brood en wijn bij de viering van 
het avondmaal. De lutherse opvatting dat Chris 
tus ook naar zijn menselijke natuur daarbij aan 
wezig is yond geen bijval. 

De beruchte zondag 30 over "paapse mis" 
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als een vervloekte afgoderij (vraag & antwoord 
80), werd pas in de derde druk toegevoegd, 
mede op aandringen van Frederik zelf, als reac 
tie op de uitspraken van het Concilie van Trente, 
dat juist in 1563 afgesloten werd. ZO probeerde 
hij samen met gematigde lutheranen, gerefor 
meerden en zwinglianen een gemeenschappe 
lijk front te vormen tegen de rooms-katholieke 
machthebbers van het Habsburgse rijk. Het in 
voegen van die beruchte zondag was dus voor 
al een politi eke zet. Bovendien is het de vraag 
of de rooms-katholieke opvatting van de mis in 
deze zondag wei fair is weergegeven. 

Dit alles overziende kunnen we zeggen dat 
de "Iweede Reformatie' in Kurpfalz individuen 
en groepen heeft gevormd volgens een (ge 
matigd) gereformeerd patroon. De totstandko 
ming daarvan werd bepaald door een interac 
tie van politi eke, socia Ie, morele en religieuze 
krachten. Hoewel de HC primair bedoeld was 
voor godsdienstig onderwijs op scholen en in 
kerken, oefende hij invloed uit op aile terrei 
nen van het leven. Wat de rooms-katholieke 
en lutherse catechismi uit die tijd bewerkt had 
den, gebeurde nu ook met de gereformeerde 
theologie. Zij was niet langer een academische 
aangelegenheid maar betrad door de publica tie 
van de HC het publieke domein. De catechis 
mus 'democratiseerde' de gereformeerde op 
vattingen door het gebruik van de landstaal en 
door korte vragen en antwoorden te formule 
ren die eenvoudig gememariseerd konden wor 
den. Samen met de Kirchenordnung van 1563 
(waarin de textus receptus van de HC werd op 
genom en) geeft de HC een goed beeld van de 
wijze waarop de dagelijkse geloofspraktijk van 
de 'gewone' gelovigen werd ingericht. De cate 
chismus stond dus niet op zichzelf maar moet 
gelezen worden als onderdeel van allerlei prak 
tische bepalingen over de leer, instructies voor 
de zondagse en doardeweekse kerkdiensten, 
formulieren voar de bediening van de doop, de 
vie ring van het avondmaal, huwelijk en begra 
fenis. Deze kerkorde bevatte tevens een reeks 
van instructies voor mensen uit verschillende 
lagen van de bevolking: magistraten, rechters, 
mannen en vrouwen, huishoudelijk personeel, 
edelen, jonge mensen en weduwen. opval 
lend zijn ook de voorschriften voor kerkgezang 
(aileen psaimen!) en kerkelijke ambtsgewa 
den, alsmede concrete aanwijzingen voor het 

uitspreken van gebeden in de kerk of thuis en 
de daarbij behorende gebedshoudingen. Ook 
de armenzorg, ziekenbezoek en het bezoeken 
van gevangenen en stervenden werden in deze 
kerkorde geregeld. Samen met de catechismus 
hielpen deze bepalingen de 'gewone man' om 
zich het gereformeerde geloof eigen te maken 
en het te internaliseren. Ze boden een kader 
voor godsdienstige gebruiken en rituelen rond 
geboorte, huwelijk, dood en begrafenis en voor 
de viering van christelijke feesten. Het gebruik 
van de HC in de zondagmiddagdiensten - in de 
Nederlanden de zogeheten catechismuspreken 
- verleende deze catechismus bovendien een 
niet te onderschatten liturgische functie. 

Een belangrijke vraag blijft natuurlijk in 
welke mate de HC in gang yond bij het 'gewone 
yolk'. Uit verslagen van kerkelijke visitaties in 
de Kurpfalz kunnen we opmaken dat de invoe 
ring van de HC en de kerkorde ook op weer 
stand stuitte. Een boer klaagde dat hij zich door 
al die veranderingen in religie - in bijna veertig 
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jaar beleefde de Kurpfalz er vier - voelde als 
een 'riet buigend in de wind'. 

Men kan zeggen dat de HC het sterkst in 
gang heeft gevonden in de noordelijke Neder 
landen. Reeds de editiegeschiedenis van de HC 
- van 1563 tot 1585 verschenen er niet minder 
dan 61 Nederlandstalige uitgaven 

(gemventariseerd door F. van der Pol) - laat 
zien dat de HC hier een centrale rol heeft ge 
speeld bij de vorming van een gereformeerde 
identiteit, al verschilde die per provincie. Boven 
dien vinden we veel materiaal uit de Heidelberg 
se Kirchenordnung terug in de klassieke liturgi 
sche formulieren voor doop en avondmaal van 
de 'bevoorrechte' gereformeerde kerk in Neder 
land. Ze werden vertaald en aangepast aan de 
Nederlandse situatie door Petrus Datheen, die 
van groot belang is geweest bij de introductie 
van de HC in de noordelijke Nederlanden. Hier 
werden ook talloze vertalingen geproduceerd, 
zelfs in het Spaans en Portugees, en later in de 
Indonesische taal. Bovendien kreeg de HC in de 
gereformeerde kerk, naast andere gereformeer 
de kerken in Europa - Schotland en Hongarije 
- de status van een officieel belijdenisgeschrift. 
Op de Nationale Synode van Den Haag (1585) 
werd bepaald dat de HC verplichte preekstof 
was voor de zondagmiddagdiensten. De Nati 
onale Synode van Dordrecht (1618-1619) gaf 
de HC de status van een officieel belijdenisge 
schrift. De HC bleef echter niet onweerspro 
ken. Reeds in de zestiende eeuw werd hij van 
rooms-katholieke zijde heftig bestreden. Een 
polemische publicatie uit 1594 noemde de in de 
catechismus vervatte leer een 'helle gedrocht' 
geproduceerd door Lucifer. Maar ook binnen de 
gereformeerde kerk weigerden sommige pre 
dikanten de HC te gebruiken, zoals dominee 
Herman Herbers in Gouda. Oat neemt niet weg 
dat de catechismus vele genera ties protestant 
se gelovigen gevormd heeft in hun begrip van 
kerk en geloof. Nog steeds belichaamt hij voor 
velen van hen een existentiele verwoording van 
een 'beleefd' geloof dat samengevat wordt in de 
vraag en het antwoord van de eerste zondag 
'Wat is uw enige troost, zowel in leven als in 
sterven? Oat ik met lichaam en ziel, zowel in le 
ven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar 
mijn getrouwe zaligmaker Iezus Christus'. 

Willem]. van Asselt doceerde van 1993 tot 2011 
kerkgeschiedenis aan de universiteit van Utrecht. 
Sinds 2008 is hi} part-time hoogleraar historische 
tbeologie aan de Evangelisch Theologische Facul 
teit te Leuven, Belgie. 
E-mail: w.j.vanasse1t@uu.nlofwjvanasselt@gmail.com 

NOTEN: 

Deze bijdrage is een samenvatting (zonder noten) van 
een Engelstalig referaat dat ik in april van dit jaar gehou 
den heb, tijdens een driedaags internationaal congres 
over de Heidelbergse Catechismus aan de Evangelische 
Theologische Faculteit te Leuven. volgend [aar verschijnt 
bij Vandenhoeck & Ruprecht, Gbttingen, een bundel met 
de toen gehouden referaten onder de titel 'The Heidel 
berg Catechism in Ecumenical Perspective'. 

2 Hoewel de inhoud van deze bijdrage niet specifiek de 
Nederlandse kerkgeschiedenis betreft, maar aandacht 
vraagt voor de ontstaansgeschiedenis van de Heidel 
bergse Catechismus op Duitse bodem, is kennisname 
daarvan niet zonder belang voor een goed begrip van de 
'Heidelbergse' invloed op het gereformeerd protestan 
tisme in Nederland. 
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Door protestanten als een van de hunnen beschouwd 

De joodse dichteres 
Estella Hertzveld (1837 -1881 ) 1 

Met de stichting van 
de Bataafse Republiek 
in 1795 verkreeg de 
joodse gemeenschap 
in de Noordelijke Ne 
derlanden het volledige 
burgerrecht. De gelijkbe 
rechtiging van de joden 
werd bevestigd bij de 
totstandkoming van het 
Koninkrijk der Nederlan 
den in 1813-1815. 

Zij had een prijs: overheidsbemoeienis, niet aileen op maat 
schappelijk, maar ook op godsdienstig terrein. De landelijke 
overheid streefde emancipatie en integra tie na, de opvoeding 
van de joden tot goede Nederlanders vol burgerzin. Zij werd 
daarin gesteund door 'verlichte' joden die zich tot taak stel 
den hun 'achtergebleven' geloofsgenoten maatschappelijk en 
godsdienstig te 'verheffen', Het onderwijs was het geeigende 
middel tot verheffing van de joden.' De 'protestantisering' be 
perkte zich evenwel niet tot het godsdienstig onderwijs. Ook in 
andere opzichten werd de joodse emancipatie gekenmerkt door 
de navolging van protestantse voorbeelden. Een exempel van 
dichterlijke navolging biedt het poe tisch werk van de dichteres 
Estella Hertzveld dat, zoals zal blijken, gekenmerkt wordt door 
een duidelijke 'protestantse: signatuur. 

Een voor haar oeuvre weinig flatteus citaat uit een van de literai 
re kronieken van De Nieuwe Gids spreekt wat dat betreft al boek 
delen. De 'Tachtiger' Willem Kloos (1859-1938) rekent daarin 
als 'jongere: genadeloos af met het literaire werk van 'de oude 
school' met als toonaangevende exponenten onder meer de 
dominee-dichters N. Beets (1814-1903) en J.J.L. ten Kate (1819- 
1889). In dat verband wordt Estella Hertzveld door hem gety 
peerd als 'de decadente van J.J.L. ten Kate', als dichteres actief 
in een tijd 'teen men bijbelsche vrouwen op rijm bracht'." haar 
werk wordt gekarakteriseerd als 'enkel holle declamatie voor 
rederijkers geschikt'.' Het oordeel over de 'uitwendige' kant van 
het werk van Estella Hertzveld laat ik hier verder rusten - we 
zullen zien dat haar generatiegenoten daarover lovend spraken 
-; waar ik de Yinger bij wi! leggen is dat haar werk gerelateerd 
wordt aan dat van Ten Kate en daarmee het negatieve etiket 
'domineesrijmelarij' krijgt opgedrukt. Kloos plaatste het werk 
van Estella Hertzveld in een uitgesproken protestantse context. 
'Ierecht? Om die vraag te beantwoorden moeten we eerst nader 
kennis maken met haar en haar poezie. 

Estella Hertzveld: een mini-biografie 
Estella Dorothea Solomea Hertzveld, geboren op 14 julil837 en 
overleden op 4 november I 881 was de oudste dochter van Sa- 
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lomon Hartog Hertzveld (1805-1893), ambtenaar 
op het ministerie van fin ancien te Den Haag, en 
Devora Elka Halberstam (1814-1904), afkomstig 
uit Polen en daar opgegroeid in een 'verlicht' 
joods milieu." Salomon Hertzveld was een telg 
uit een rabbijnenfamilie. Zijn vader, Hartog Jo 
zua Hertzveld (1781-1846), was opperrabijn van 
Drenthe en Overijssel, een vooruitstrevend man 
die in het begin van de jaren veertig van de 19de 
eeuw als eerste rabbijn in het Nederlands preek 
te en als eerste rabbijn in Nederland koninklijk 
onderscheiden werd door opname in de Orde 
van de Nederlandse Leeuw. Het gezin Hertzveld 
maakte dee I uit van de gegoede burgerij. Het be 
hoorde tot het kleine segment 'sociale stijgers' 
van de toenmalige Nederlandse joodse populatie 
dat integratie in de Nederlandse samenleving na 
streefde, het 'jood zijn' niet verloochende, maar 
in politiek en maatschappelijk opzicht voluit 'Ne 
derlander' wilde zijn. Het 'jood zijn' speelde een 
rol bij de keuze van de huwelijkspartner en bij 
de huwelijkssluiting. Estella trouwde op 16 de 
cember 1863 op zevenentwintigjarige leeftijd te 
Den Haag met de twintig jaar oudere zakenman 
Jacobus Hijmans (1816-1896) die in Nederlands 
Indie fortuin had gemaakt. Hun huwelijk werd 
kerkelijk bevestigd in de synagoge van Delft." 
Drie zusters van haar trouwden met zonen van 
de Haagse uitgever Isaac Belinfante. Het 'jood 
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zijn' speelde in religieus opzicht echter geen rol 
van betekenis in het gezin Hertzveld. Het hoofd 
was vrijmetselaar. De godsdienstigheid van hem 
en zijn vrouw was althans in latere tijd 'liberaal'. 
In het leven van het echtpaar Hijmans-Hertzveld 
dat zich na de huwelijkssluiting in 1863 te Am 
hem gevestigd had en gezegend werd met zes 
kinderen, van wie er een jong overleed, nam 'de 
godsdienst' evenmin een bijzondere plaats in. 
De 'inwijding' van de kinderen in het jodendom 
bleef achterwege. 

Estella had in haar jeugd een uitste 
ken de vorming genoten. De aandacht voor cul 
tuur had een voorname plaats in haar ouderlijk 
huis. Zij beschikte over een degelijke kennis van 
de bijbelse geschiedenis.' Verscheidene talen, 
waaronder Hebreeuws en Deens, was zij mach 
tig. Het stelde haar in staat om niet alleen als 
dichteres, maar ook als vertaalster van literair 
werk, met name poezie. naar buiten te treden. 

Op vijftienjarige leeftijd debuteerde Estella 
met het gedicht 'Saul's dood', gebaseerd op de 
bijbelse beschrijving van de laatste dagen van 
tsraels koning Saul (vgl. 1 Sam. 28; 31). Het 
verscheen in het toentertijd toonaangevende 
tijdschrift Vaderlandsche teueroefenmgen» De 
Haagse dichter K.G. Withuys (1794-1865) was op 
dat moment hoofdredacteur. Tezamen met de 
dichter S.J. van den Bergh (1814-1868) trad hij op 
als 'mentor' van de jeugdige auteur van 'volwas 
sen' gedichten. Van den Bergh was de stichter 
van het in 1834 Haagse Het Letterkundig Genoot 
schap Oejening Kweekt Kennis, waar de eerder 
genoemde Ten Kate op vijftienjarige leeftijd met 
een voordracht debuteerde en dat als 'buitenle 
den' onder anderen ook nu nog bekende 'groot 
heden' als w.J. van zeggelen (1811-1879) en EA. 
de Genestet (1829-1861) had. Vrouwen hadden 
geen toegang tot het lidmaatschap, maar wa 
ren wel welkom als gast bij de bijeenkomsten.? 
Naast de mannelijke voorbeelden moet ook een 
vrouwelijk 'identificatiemodel' genoemd wor 
den: de schrijfster Geertruide (Truijtje) Bosboom 
Toussaint (1812-1886). Estella en haar eveneens 
literair begaafde zus Maria mochten zich in haar 
bijzondere belangstelling verheugen. Zij spande 
zich in Estella en haar werk bekendheid te ge 
yen in de kring van uitgevers en letterkundigen 
onder wie Beets. Bij hem introduceerde zij Es 
tella als 'een aardig joodsch meisje, dat mooije 
zwarte oogen heeft en veel geest en dat verzen 
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maakt die dunkt mij veel belooven - niet slechter 
zijn althans dan die men in Apostelen en profeten 
etc. etc. van sommige beroemde namen te lezen 
krijgt'." 

Al met al raakte Estella al jong bekend in de 
door het protestantisme gestempelde literaire 
wereld van den Haag en daarbuiten. Na haar 
debuut 'brak' zij al spoedig 'door'. Gedichten 
van haar verschenen in almanakken en jaar 
boekjes!' en werden gunstig beoordeeld. Haar 
werk gafblijk, zo werd vastgesteld, van 'grooten 
dichterlijken aanleg en van onmiskenbaar ta 
lent'.« Die kwaliteiten gaven haar toegang tot 
prestigieuze bundels. Haar was het vergund om 
als een tijdgenote van de samensteller, de let 
terkundige A,J. van der Aa (1792-1857), met het 
relatief omvangrijke gedicht 'Emma' de (histo 
rische) bloemlezing Pareien uit de lettervruchten 
van Nederlandsche dichteressen 13 af te sluiten. Als 
enige leverde zij, te midden van 'grote' mannen 
als N. Beets, A. Bogaers (1795-1870). PA. de ce 
nestet, J.L. ten Kate en w.J. van zeggelen, met 
haar poetische uitbeelding van de Oostenrijkse 
keizerin Maria Theresia (1829-1861) de 'vrouwe 
lijke' bijdrage aan de literaire 'portrettengalerij' 
van befaamde historische vrouwen." 

Uit de gememoreerde gegevens kan gecon 
cludeerd worden dat Estella Hertzveld protes 
tantse letterkundigen tot voorbeeld had en dat zij 
door hen als een der hunnen beschouwd werd. 
Zij publiceerde in 'hun' periodieken en bundels. 
Getypeerd als 'een lief poe tisch "schwankend" 
jcdtnnetje:» werd zij uitgenodigd bij te dragen 
aan het expliciet als 'christelijk' geafficheerde 
jaarboek, de Christelijke volks-almanak;» Voor 
de jaargang 1862 leverde zij zelfs het gedicht bij 
het frontispice, getiteld 'Alleen'." Bewondering 
genoot zij overigens ook onder de geemanci 
peerde joden." Met gelegenheidspoezie zette zij 
luister bij aan feestelijke gebeurtenissen in het 
joodse leven, zoals de ingebruikneming van een 
nieuwe joodse armenschool te Den Haag (1855) 
en de inwijding van de synagogen te Hardenberg 
(1855) en te Delft (1862).19 

De 'protestantse' wereld- en 
levensbeschouwing van Estella 
Hertzveld 
Protestantse letterkundigen beschouwden Es 
tella Hertzveld als een der hunnen. De inhoud 
van haar gedichten gaf daartoe aile aanleiding. 

Fundamentele 'geloofsartikelen' waaronder het 
Gods- en het mensbeeld deelde zij met haar 
protestantse voorbeelden. God is daarin de 
voorzienige en goede God die het leven van de 
mens leidt overeenkomstig zijn voor de mens 
niet altijd doorzichtige bedoeling. Onomstre 
den is evenwel dat hij weet wat goed is voor de 
mens. Wat hij doet, is 'welgedaan'; zijn bestuur 
is rechtvaardig en barmhartig. Hij beloont de 
deugd en bestraft de ondeugd. Geluk kan een 
mens op aarde ten deel vallen, maar het bestaan 
is onbestendig. Het ultieme geluk ligt elders, in 
de heme!. Aan de hand van een aantal voorbeel 
den, ontleend aan in het bijzonder haar 'Bijbel 
poezij'," zal ik Estella's 'protestantse' wereld- en 
levensbeschouwing illusteren. 

God is geen dee I of element van de kosmos, 
maar de Schepper die zich doet kennen in zijn 
werk. Hij is 'een', 'Hij blijft en wisselt niet!': Hij 
is 'de God die leeft en leven doet!' ZO wordt be 
nadrukt in het gedicht 'Abram' (1860). Abram en 
zijn vrouw Sarai beamen het: 

Dat onze God niet wonen kan op aard, 
De heil'ge kleedt zich niet in 't kleed van stof 
De Alvader heeft geen beeltnis zoo als wij." 

God is alomtegenwoordig, de alziende die ken 
nis draagt van al wat in de wereld gebeurt: 

De Heer is overal, Hij kan de starren tellen: 
Hij strooit en telt het zand dat golft in de 
woestijn 
En zou Hij op deez' plek [de woestijn] niet 
tegenwoordig zijn? 

Aldus een aan 1 Koningen 19:4-12 gewijd ge 
dicht, waarin de openbaring van de Heer aan 
Elia (I Kon. 19: 12b) wordt verstaan als was het 
'een stem vol reinheid uit den hoogen' die de 
pro feet bewoog tot een geloofsbelijdenis: 

'Aanbid d' Almagtige, gij stervling! Hij is een!' 
[zo 'klonk' de stem] 
En Elia knielt neer, en stamelt neergebogen 
'Ja Eeuwge dit zijt Gij, want Gij zijt liefde al 
Ieen.'> 

Gods alziende blik gaat gepaard met betrokken 
heid op de zijnen. Zelfs in "t binnenste der woes 
tijn' was Elia 'in Gods hoede' en werd hij door 
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God 'uit den druk' geholpen ('Elias', pp. 71 *-72*). 
Eerder al had het yolk Israel in Egypte (vgl. Ex. 
1-15) ervaren dat 'Isrels Wachter' niet sluimert 
(vgl. Ps. 121 :3-4), toen het 'dwangjuk' van de 
slavernij 'zich klemde om hun leden' doordat 
hi], de God die 'neerziet op de aard en den lij 
den den redt'. 'uit neevlen van lijden een heilzon' 
wekte.> Later in de geschiedenis, in de tijd van 
de ballingschap, ervoer Israel dat opnieuw, in 
reactie op het gebed van koningin Esther, Ahas 
veros' vrouw, zo wordt betoogd in het gedicht 
'Esther' (IS53)24 Gods geschiedenis met Israel 
heeft exemplarische betekenis: 

Zoo voert ons de Godheid langs 't pad van 
dit leven, 
En schijnt het den stervling vaak hobblig en 
steil, 
Moog 't waas van geheimnis de leidsvrouw 
omgeven, 
Haar weg doet niet dolen, haar doel is ons 
heil. 

Haar wezen, hoe digt ook omsluijerd, is 
waarheid; 
Eens zal zij 't omhuIlen, als de aarde ver 
dwijnt. 
O! volgen wij haar, aIle wereldsche klaarheid 
Is vaak slechts bedrog, hoe betoovrend ze 
schijnt. ('Togt', 79*) 

Met het oog op Gods wijs bestuur moet de mens 
leren de juiste levenshouding aan te nemen, 
met als kenmerken acceptatie en vertrouwen. 
Het gedicht 'Hanna' (lS61) biedt daarvan een il 
lustratie door de lezer een blik te gunnen in het 
'zieleleven' van de moeder van Samuel die haar 
fel begeerde kind moest afstaan aan de dienst 
van God (1 Sam. 1 :24-2S). Zij spreekt de volgen 
de bede tot God uit: 

God, 0 God! vergeef de smarte 
Die er in mijn binnenst woedt, 
Leer mij rusten in mijn plichten, 
Geef me een dankbaar, blij gemoed. 

Haar zelfzucht verdwijnt. Aanvaarding en ver 
trouwen komen ervoor in de plaats: 

Vol berusting kon ze scheiden, 
Angst en twijfel zijn voorbij, 
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God zou voor zijn toekomst zorgen, 
Beter zorgen nog dan zij. 

Ten slotte ontvangt zij de zegen van de oude 
priester Eli. Diens blik zegt, terwijl zijn 'stramme 
hand' op haar hoofd rust: 'God zal houden/Wat 
Zijn liefde u heeft betoofd.:> 

Hoezeer 'vertrouwen' de grondslag van het 
geloof is, brengt Estella Hertzveld ook tot uit 
drukking in het reeds genoemde gedicht 'AIleen' 
dat handelt over de gevoelens bij dood van een 
geliefde en als teneur heeft dat een mens nooit 
aIleen is. Het eindigt aldus: 

Maar Gij, 0 Rots die eeuwig staat, 
o Vaderhart nooit moe van het 't lieven, 
Blijf Gij onze eeuwge toeverlaat. 
Vertrouwde in aile levensgrieven. 
Wie met en door U leerde staan 
Bij doornenhegge of rozenperken, 
Hij zal zich 't hoofd nooit op de zerken 
In sombre smart te pletter slaan. (p, 29) 

Ook vertolkt het de overtuiging dat God 'nooit 
uit wellust lijden doet.' (p. 2S) De lotgevallen van 
bijbelse personen bewijzen het. De ondergang 
van koning Saul, beschreven in 'Saul's dood: 
(IS52), is het gevolg van Gods rechtvaardig oor 
dee I over een onbekeerlijk mens.> God beleeft 
geen genoegen aan de ontlading van zijn toorn 
(Ot vergeven is Hem zoet' ['Doortogt', 7S*]). Fa 
rao, die wraakzuchtig het vrijgelaten yolk Israel, 
achtervolgt, 'geen ootmoed' kent, maar 'zich 't 
hart pansert', wordt toegevoegd: 

Onzinnige dwingeland, smeek God om ge 
nade, 
Ligt wordt nog de gloed van Zijn gramschap 
gebluscht; 
Buig rouwvol den schedel ... het is reeds te 
spade! ('Doortogt', SO* -SI *) 

Het laatste citaat refereert aan de waarde van het 
gebed. De kracht en de troost daarvan worden in 
diverse gedichten benadrukt." Aan 'Het gebed' 
is zelfs een afzonderlijk dichtstuk gewijd" dat 
demonstreert hoe het gebed een mens met zich 
zelf en God in het reine kan brengen, het leven 
dragelijk kan maken. De context van het gedicht 
is het verhaal van de 'zondeval' (Gen. 3). Over 
het 'gevallen' mensenpaar lezen we: 
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En vaak als het lijden hun boezem door 
griefde, 
Dan zonken ze neer in een vurig gebed, 
Dan smolten hun zielen in ootmoed en lief 
de, 
Dan jubelden de englen; de mensch was ge 
red! (p. 10) 

Het dichtstuk loopt uit op de oproep: 

Bidt als gij den strijd van het leven moet strij 
den, 
Als sombere twijfel uw wezen vervult, 
Ontboezem uw harte voor God, - en uw lij 
den 
Smelt weg in berusting en liefde en geduld. 
(p.l0) 

En eindigt met de bede: 

Mijn God! leer mij opzien en hopen en bid 
den, 
En trouw zijn aan menschheid, aan pligt en 
aan deugd, 
Het zij ik moog' leven en werken in 't midden 
Der dierbren wier liefde mijn licht is en 
vreugd, 
't Zij 't aanzijn mij smartvol en bitter moet 
vallen, 
Bemind of verstooten, miskend of benijd, 
o leer mij te bidden, te bidden voor allen, 
En vrede te smaken in 't heetst van den 
strijd! (p, 12) 

De mens met wie we in het dichtwerk van Es 
tella Hertzveld geconfronteerd worden, draagt 
de volle verantwoordelijkheid voor zijn doen en 
laten. Hij of zij reflecteert op zijri/haar gedrag. 
Eva, 'de schuldige vrouwe', rekent het zich aan 
dat Adam boet voor 'zoo vreeslijk mijn misdrijf' 
(Het gebed, 6). Hanna beseft dat zij vanwege 
'zelfzucht' er moeite mee heeft haar zoontje aan 
het heiligdom af te staan (,Hanna', 226). Elia be 
lijdt aan Gods trouw getwijfeld te hebben, maar 
weet ook dat wie faalt en berouw heeft, mag 
rekenen op de vergeving van de Almachtige." 
Hij die 'den strijd voor vaderland en godsdienst 
durfde wagen', behoort daarom tot de bijbelse 
voorbeelden ter navolging ('Elias', 71-72*), ter 
wijl Farao die 'des Eeuwgen hand' negeert, be 
hoort tot de afschrikwekkende voorbeelden ter 

waarschuwing ('Doortogt', 78*). Het voorbeel 
dige optreden van Esther, die opkwam voor haar 
bedreigde volksgenoten, brengt de dichteres er 
toe haar lezeressen tot een zelfbewuste levens 
houding te prikkelen: 

Laat ons wat Esther deed ook trachten na te 
streven, 
Laat ons voor d'eeuw'gen God, Zijn heil'ge 
leere leven. 
En blijve ons steeds die leer het hoogst en 
dierbaarst goed. ('Esther', 20) 

Estella Hertzveld brengt haar lezers niet alleen 
in aanraking met voorbeeldige personen, maar 
ook met voorbeeldige huwelijksverbintenissen. 
Het huwelijk van Abram en Sarai, "t heilver 
bond, dat als een baak voor de eeuwen lichten 
zou', is de verbintenis van twee mensen, verlicht 
'met het hooger licht,' 

Dat heden voor ons oog is opgegaan, 
Opdat wij beter worden door elkaar 
En beter Hem begrijpen, voor Wiens oog 
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Ons leven openligt ( ... ). ('Abram', 209) 

In het gedicht 'Jakob en Rachel' (1862) beschrijft 
Estella Hertzveld hoe het paar gekust wordt door 
'de engel van 't Gelooven' en 'de engelen der 
liefde' en verzucht zij: 

o krans van Liefde en vroom Gelooven, 
Sier ieder huis, sier iedren bond.> 

De beide laatste, maar ook de al eerder vermelde 
voorbeelden laten zien hoezeer de bijbelse per 
sonen in de gedichten zich 'vrij bewegen' ten 
opzichte van hun archetypen in de Bijbel zelf. 
We wijzen ten slotte op nog enkele 'afwijkin 
gen': Esther, in de Bijbel de hoofdpersoon van 
het boek waarin 'God' expliciet onvermeld blijft, 
richt zich in het aan haar gewijde gedicht in ge 
bed tot de Heer: Peninna, de vrouw die Hanna 
het leven zuur maakte (1 Sam. I: 7 -8). verliest 
in het aan Hanna gewijde gedicht haar 'norsche 
trekken' wanneer zij getuige is van het moeder 
geluk van Hanna die met een blij hart toeziet 
hoe Peninna's zoontje 'dartelt met den kleinen 
Samuel'. ('Hanna', 222) Abram wordt zelfs gete 
kend als een representant van het vooruitgangs 
geloof. Visionair ziet hij hoe, niettegenstaande 
regelmatige terugval, uiteindelijk het 'geloof' het 
zal winnen van "t dwaalspoor', want: 

Het licht der liefde dat van Hooger straalt 
Werkt in de menschheid; ieder nieuw ge 
slacht 
Ontwikkelt reiner, hooger Godsgeloof. 
Geen macht van de aarde stuwt dien golfslag 
voort 
Der heilige openbaring: God aileen 
Weet welke kennis voegt aan elk geslacht. 
En meer en meer verheft zich 't psalmgezang 
Dat Hem, den Een'ge, roemt, en meer en 
meer 
Grondt zich het rijk van liefde en vrede op 
aard. 
Hij [Abram] ziet den tijd die eeuwen draagt 
in 't graf 
Van eeuwen, tot de morgen lichten zal, 
Dat aller wi! en werken naar een doel 
Gericht zal zijn, dat aller knie zich kromt 
Voor d'Eenge, Onzienbren God die Liefde 
heet." ('Abram', 208) 

Elia, wiens levenseinde in de Bijbel volstrekt uit- 
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zonderlijk is - hij wordt in levenden lijve in de 
hemel opgenomen (2 Kon. 2:11) - heeft de ge 
stalte gekregen van de deugdzame mens. Gods 
'hemel' wenkt hem. Hij weet dat hij eens voor 
de 'regterstoel' van God zal staan die "t goede' 
loont, en zal terugkeren in 'de armen van Hem' 
die hem 'op deez' aard he eft geplaatst.' ('Opne 
ming', 96*) Eva die in de Bijbel verneemt dat zij 
'stof is en 'tot stof zal terugkeren: (Gen. 3: 19). 
heeft in Het gebed een beter perspectief. Een en 
gel fluister haar toe dat na volbrachte taak haar 
'ziele, door 't lijden gezuiverd' weer zal opstij 
gen 'naar de eeuwige woning van liefde en van 
licht.' (p. 8) Blijkens het eerder genoemde ge 
dicht 'Emma' ligt daar de bestemming van ieder 
karaktervol mens. Aan het einde van haar leven 
nodigt de beschermengel van Emma haar uit 
daar binnen te gaan, na vastgesteld te hebben 
dat zij haar plichten trouw vervuld heeft: 

Kom zuster! thans zijn wij gelijk; 
Verlaat dit aardsch bestaan, 
En vind in 't zalig hemelrijk, 
Wie u zijn voorgegaan. (p. 153) 

Wie enigszins bekend is met de 19de-eeuwse 
protestantse poezie, zal het, na kennis genomen 
te hebben van bovenstaande fragmenten uit 
het oeuvre van Estella Hertzveld, beamen: haar 
'Bijbelpoezy' en de aangehaalde fragmenten uit 
andere gedichten van haar hand passen, wat de 
gepropageerde wereld- en levensbeschouwing 
betreft, uitstekend in het 19de-eeuwse corpus 
van protestantse poezie.> 

Tot besluit 
Estella Hertzveld is op de betrekkelijk jeugdige 
leeftijd van vierenveertig jaar overleden aan tu 
berculose. Haar poezie dateert uit met name de 
tijd v66r haar huwelijk. Vanuit verschillende in 
valshoeken kunnen haar leven en werk beoor 
deeld worden. Bijvoorbeeld vanuit haar 'vrouw 
zijn' in de 19de eeuw. Als zodanig benutte zij de 
mogelijkheden die de toenmalige maatschappij 
haar als ontwikkelde vrouw en lid van de gegoe 
de burgerij bood om naar buiten te treden. Zij 
deed dit in de eerste plaats als dichteres. In en 
kele tijdzangen liet zij zich kennen als een mens 
vervuld van verlangen naar vrede en ware voor 
uitgang als de kenmerken van echte beschaving. 
De Pruisische oorlogspolitiek in de 19de eeuw 
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hekelde zij als een grove aantasting daarvan.> 
Diep begaan was zij met het lot van de ver 

schoppelingen der aarde. In dat verb and bracht 
zij haar joodse identiteit tot uiting in het gedicht 
'De priesterzegen' (1863).34 Het gedicht met als 
kern de Aaronitlsche zegen van Numeri 6:24-26 
valt uiteen in twee delen. Het eerste beschrijft de 
'liturgie' van een feestdag van het 'historische 
Israel' in de tempel te jeruzalem. De hoge mo 
raal van het volk wordt benadrukt: in het besef 
ooit zelf vreemdeling en slaaf geweest te zijn,35 
'stootte: het 'den vreemdling' niet 'uit zijn poor 
ten' en 'den zwerver niet weg van zijn haard' (p, 
301). Het tweede gedeelte verhaalt over 'feest' 
in het joodse getto en over de wijze waarop de 
joden die zo'n verheven ethiek jegens hun me 
demensen hadden, moesten ervaren dat an de 
ren zich daaraan niets gelegen lieten liggen en 
hen dwongen 'te zwoegen, te slaven voor 't da 
gelijksch brood' als paria's, als mensen zonder 
enig recht, zonder 'recht zelfs op 't leven' (pp. 
302-303). Hoop en kracht putten zij uit 'de bron 
van Gods woord', 'de kostbaarste schar. Ook zij 
ontvangen, zoals eertijds het 'historische Israel', 
de priesterzegen en dragen die mee 'terug naar 
de donkere wijk' (p, 305). Het gedicht eindigt al 
dus: 

'T Geweld moog hen trappen. de dweep 
zucht verguizen. 
Ze dragen geduldig dien hoon en dien spot. 
vervolgd en verdreven en zwervers op aar 
de, 
Toch dragers der waarheid, toch kindren van 
God! (p. 306) 

Ook gaf Estella Hertzveld blijk van betrokken 
heid op de Nederlandse samenleving. Als ge 
huwde vrouw participeerde zij in het bestuur 
lijk werk van de emancipatorische vereniging 
'Arbeid adelt'. Zij behoorde in 1872 tot de op 
richtsters van de Arnhemse afdeling en was de 
eerste voorzitster daarvan. In 1873 trad zij als 
penningmeesteres toe tot het landelijke hoofd 
bestuur.> Haar 'biografe' noemt 'verheffing van 
de joodse vrouw: als een van de idealen die zij 
gekoesterd zou hebben." waarschijnlijk zou 
Estella Hertzveld zelf het adjectivum 'joodse' 
maar liever weggelaten hebben. Haar 'biograaf 
typeert haar als 'een boegbeeld van de vrouwen 
emancipatie' 38 Oat is wellicht al te overtrokken. 

Hoe dit ook zi], als dichteres blijkt zij te hebben 
afgedaan. In de meest recente geschiedenis van 
de Nederlandse letterkunde van de 19de eeuw= 
ontbreekt zij. Oat lot deelt zij met generatiege 
noten, zoals haar leermeesters Withuys en Van 
den Bergh, in hun tijd bekende namen. Het ver 
baast niet. Qua stijl is haar retorische en bom 
bastische en met gekunstelde beeldspraak gelar 
deerde oeuvre gedateerd. 

Onze interesse ging niet direct uit naar de 
sekse, de maatschappelijke betrokkenheid of de 
kwaliteit van het dichterschap van Estella Hertz 
veld. Zij betrof de wereld- en de levensbeschou 
wing die aan haar oeuvre ten grondslag liggen. 
Uit haar gedichten blijkt dat zij door protestantse 
dichters als een der hunnen beschouwd kon 
worden, omdat zij met hen fundamentele 'ge 
loofsartikelen' deelde. In haar werk manifesteert 
zij zich als een representante van de gemte 
greerde, 'verlichte' joodse elite die 'protestants: 
dacht en voelde, zoals dat vertegenwoordigers 
van de 'bovenlaag' van de 19de-eeuwse Neder 
landse maatschappij betaamde, de klasse die ge 
domineerd werd door exponenten van de niet 
tegenstaande de toentertijd bestaande scheiding 
van kerk en staat feitelijk nog steeds 'heersende' 
protestantse religte.w Integratie in de samen 
leving in godsdienstig opzicht vond plaats op 
basis van een gemeenschappelijke religiositeit, 
een Gods- en mensbeeld en een zedenleer die 
de 'verlichte' joden deelden met de doorsnee 
protestanten." 

Als 'protestants' werd het werk van Estella 
Hertzveld al vroeg geidentificeerd door de tot 
het christendom bekeerde, zeer strijdvaardige 
A. Capadose (1795-1874).42 De verschijning van 
haar 'Elias in de woestijn' in 185343 prikkelde 
hem publiekelijk tot een invitatie aan haar om 
ook daadwerkelijk protestant te worden. De pu 
blicatie van een door hem uit het Engels vertaald 
verhaal over de bekering tot het christendom 
van een joods meisje= droeg hij aan Estella op 
met 'de bede' dat zij, net zoals de hoofdpersoon 
van 'zijn' boek, eenmaal 'den God onzer Vade 
ren' zalleren kennen, in 'de gerechtigheid van 
Sinai' en in 'de genade van de zachte stilte des 
Evangelic's' . 

Capadose's tactloze bekeringspoging had 
een averechts effect." Wat hij wenste, was een 
brug te ver= en bovendien geen voorwaarde 
voor acceptatie in de toenmalige maatschappij 
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waarin gematigdheid, tolerantie en eensgezind 
heid op basis van gedeelde waarden door de eli 
te gekoesterd werden." voor maatschappelijke 
acceptatie was de aanvaarding van de gedeelde 
'geloofsartikelen' en de 'onderdompeling' in 
het door het protestantisme gestempelde maat 
schappelijke en culturele leven toereikend. Van 
die 'doop' getuigt het werk van Estella Hertzveld. 

Protestanten beschouwden Estella Hertzveld 
als een van de hunnen. Voelde zij zich ook een 
van hen? Bij een ruime definitie van 'protestant 
zijn' in de zin van 'behoren tot de bovenlaag van 
de 19de-eeuwse Nederlandse maatschappij en 
delen in haar waarden en normen en haar alge 
mene Godsbeeld' kan de vraag bevestigend be 
antwoord worden. Een Christus-belijdend pro 
testant was zij evenwel niet. Uit haar zo-even 
aangehaalde gedicht 'De priesterzegen' spreekt 
zelfs joodse trots en zelfbewustzijn. Over de ken 
nis van de hoogste ethiek, de bewogenheid om 
de verschoppelingen en uitgestotenen, beschikt 
de mensheid dankzij de Heilige Schrift van de 
joden. De erenamen 'dragers der waarheid' en 
'kindren van God' komen aan hen toe, zelfs aan 
de getto-bewoners onder hen, die 'voortsluipen 
door het kommervol leven', 'wroeten en krim 
pen in 't slijk' en 'angstig bukken voor snerpende 
geesels' (pp. 303, 305). Zij voelde zich een van 
hen,maar realiseerde zich daarboven een eigen 
identiteit te bezitten. 
Dr. C. Houtman (1945) is emeritus hooglcraar aan 
de Protestantse Tbeologische Oniversitcit. 
E-mail: HoutmanterHoeve@gmail.com 

Noten: 

Bewerking van de tekst van een referaat, op 19 mei 2013 
te Kampen uitgesproken ter gelegenheid van het afscheid 
van dr. jan-Wim Wesselius van de Protestantse Theologi 
sche Universiteit Amsterdam-Groningen. 

2 In een eerder artikel heb ik aangetoond hoe 'verlichte' 
joden in de peri ode 1815-1865 de leerstof voor het gods 
dienstonderwijs zowel naar de vorm als wat betreft de 
inhoud concipieerden naar protestants voorbeeld. C. 
Houtman, 'Naar protestants voorbeeld. Leerstof over de 
bijbelse geschiedenis uit het tijdperk van de joodse eman 
cipatie', Kerk en Theologie 64 (2013), 162-183. 

3 Bijbelsehe vrouwen is de titel van een tweedelig Diehter 
lijk album gewijd aan 'Vrouwen des Ouden verbonds: en 
'Vrouwen des Nieuwen verbonds' dat ca. 1850 te Haar 
lem bij A.C. Kruseman verscheen. De bijdragen aan het 
'album' waren uitsluitend van de hand van mannelijke 
auteurs, onder wie Beets en Ten Kate. Estella Hertzveld 
'portretteerde' ook andere bijbelse personen dan vrouwen 
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(zie beneden). 
4 ZieDe NieuweGids2 (1887), 305-320 (pp. 314-315). Voor 

de 'Beweging van Tachtig' zie W. van den Berg, P. cout 
tenier, Alles is taal geworden. Gesehiedenis van de Neder 
landse literatuur 1800-1900, Amsterdam 2009, 571-626; 
voor de 'domineespoezie' zie pp. 505-533. 

5 voor de hieronder vermelde biografische gegevens is als 
bron gebruik gemaakt van met name: j. Wijnberg-Stroz, 
Een diehteres in de familie! Estella Hertzveld (/837-1881); 
een Nedatandse joodse vrouw als vroeg voorbeeld van ae 
eulturatie, 1992 (doctoraalscriptie Vaderlandse geschie 
denis RU-Leiden). Zie ook D.M. Metz, 'Hertzveld, Estella 
Dorothea solomea', in: E. Kloek (red.), Vrouwen uit de 
Nederlandsegeschiedenis, Nijmegen 2013,1052-1054; vgL 
www.vrouwenlexicon.nL 

6 Het bestuur van de hoofdsynagoge in Den Haag was van 
mening dat inzegening van het huwelijk 'binnen het kerk 
gebouw' reglementair niet mogelijk was. De joodse ge 
meente te Delft was progressiever en had geen probleem 
met een huwelijksdienst naar protestants voorbeeld. Zie 
voor de kwestie Wijnberg-Stroz, Dichteres, 59-61. 

7 Het vak 'bijbelse geschiedenis' behoorde tot 1857 tot het 
officiele onderwijsprogramma van de open bare school. 
Zie C. Houtman, Bijbelse gesehiedenis herverteld. Woord en 
beeld - vraag en antwootd, Heerenveen 20 I 0,95. Of Estella 
joods godsdienstig onderwijs heeft genoten, is onbekend. 

8 In: jaargang 1853,38-47. 
9 Voor het genootschap zie S. W.E Margadant, Geschiedenis 

van het Letterkundig Genootschap Oefening Kweekt Kennis 
1834-1934, Den Haag 1934. 

10 Brief aan Beets uit 1853, opgenomen in: H. Reeser, De 
huwelijksjaren van ALG. Bosboom-Toussaint 1851-1886, 
Groningen 1985, 38. Apostelen en prcfeten. Diehterlijk al 
bum, 's-Gravenhage 1852, bevat bijdragen van o.a. N. 
Beets, Is. da Costa, B. ter Haar, j.P. Hasenbroek, JJL. ten 
Kate, J. van Lennep. 

I I voor een 'beperkte bibliografte' van de geschriften van Es 
tella Hertzveld zie Wijnberg-Stroz, Een diehteres, 112-113. 

12 Zode recensent in: De Gids 17 (1853), 721-722,naaraan 
leiding van het gedicht 'Petrarca stervende' uit 1853, ge 
publiceerd in de door G. Bosboom-Toussaint geredigeerde 
Almanak voor het Schoone en Goede van 1854, Amsterdam 
[1853], 142-147. Estella leverde ook bijdragen aan deze 
almanak voor de jaren 1854-1858. Zie Reeser, Huwelijksja 
ren, 46, 51,72, 103. vermeldenswaardig is dat Reeser over 
de almanak voor 1854 opmerkt dat de redactrice door de 
eigen bijdrage 'een sterk Protestants karakter' aan de bun 
del gaf (p. 46). 

13 Amsterdam 1856, 146-153. 
14 Historische vrouwen, Haarlem 1858-1862, dat evenals Bij 

belsehe vrouwen (zie n. 3) bij Kruseman verscheen. Het 
lange epische gedicht van Estella Hertzveld omvat 19 pa 
gina's. 

15 Bedoeld zal zijn een jodin met een christelijk profieL 
16 Zie voor haar aandeel de correspondentie uit 1859-1860 

van P.A. de Genestet (de brieven 172, 173, 176, 184, 188, 
189,222,224,232,240) met zijn mederedacteur, de even 
eens rernonstrantse theoloog c.P Tiele (1830-1902), en 
met de uitgever A.C. Kruseman (1818-1894) in: Nagelaten 
brieven van P.A de Genestet 1829-1861, verzameld, gean 
noteerd en ingeleid door C.M. Verkroost, Delft 1976 (citaat 
in brief 173 aan Tiele). Estella was in 1859 gevraagd een 
'een vaers' te maken bij een prent van de kleine Samuel 
(vgL I Sam. 3:10). Het is er k1aarblijkelijk niet van geko 
men. Aan jaargang 1860 droeg zij bij met een gedicht, 
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getiteld: 'Boven de graven. Aan eene doode: (pp. 95-100). 
De Genestet beoogde klaarblijkelijk aan de almanak een 
'oecumenisch' karakter te geven. Hij vroeg Tiele of die niet 
'een of anderen talentvollen en humanen Roomsche' wist 
'die ook een bijdrage zou kunnen leveren: (brief 173). 

17 Haarlem [1861], 25-29. 
18 Bijbelse poezie van haar hand verscheen in het Neder 

tandsch-tsraelietisch jaarboekje voor de jaren 1853, 1854, 
1855 en 1857 (zie beneden). Het jaarboekje was een uit 
gave van het hoofdbestuur van de Maatschappij tot Nut 
der lsraelieten in Nederland, die in 1849 ontstaan was in 
reactie op de weigering van de Maatschappij tot Nut van 't 
Aigemeen om joden in hun midden toe te laten. 

19 Zie Wijnberg-Stroz, Dichteres, 39, 61; J. Michman e.a., Pin 
kas. Gesehiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland, 
Ede enz. z.j. [1992], 325, 409. 

20 Deze aanduiding is ontleend aan het ca. 1890 te Leiden 
verschenen geschrift Bijbel-poezy van J.). L. ten Kate. 

21 Zie de bloemlezing Gediehten van Estella Hijmans-Hert 
zveld, 's-oravenhage 1881, 197-209 (citaten op pp. 203, 
205,207). 

22 'Elias in de woestijn' (1852), verschenen in: Nederlandseh 
lsraelietisch jaarboekje, voor 1853 (. . .), derde jaargang, Am 
sterdam 1853,70'-74' (citaten op pp. 71', 74'). 

23 'Togt der Israelieten over de Roode Zee' (1854), versche 
nen in: Neaenandscn-tsraelienscn jaarboekje, voor 1855 (. . .), 
vijfde jaargang, 's-Gravenhage 1855, 76'-82' (citaten op 
pp. 78'- 79', 8\*). 

24 Zie cedichten , 17-20. Integraal is het gedicht ook opgeno 
men in: N. Mayer-Hirsch, Een kroon voor Esther, Kampen 
1988,81-83. 

25 Zie Gedichten , 219-228 (citaten op pp. 225-226, 228). 
26 Zie Gediehten , 1-16. 
27 Saul bidt om 'zielerust' ('Saiil's dood', 10); Esther vraagt 

God of hij door haar 'hand' bevrijding van Israel wil be 
werken (,Esther', 18); Hanna bidt God 'haar weemoed 
straan' te vergeven (,Hanna', 224-226). 

28 Het gebed. Dichtstuk met eene Hebreeuwsehe vertaling van 
A.D. Deiaville, 's-Gravenhage 1857. De tekst was eerder 
verschenen in het Nedertandschtsraetitiscn jaarboekje, ze 
vende jaargang (1857), en is ook opgenomen in: Gedieh 
ten, 87-92. 

29 'De opneming van Elias' (1853), verschenen in: Neder 
landscn-Israelietisch jaarboekje, voor 1854 (. . .), vierde jaar 
gang, 's-GravenhageI854, 91'-97* (p. 96). 

30 Zie Gediehten ,279-284 (citaten op p. 283). 
31 De twee laatste regels zijn geinspireerd door Ies. 45:23, 

een tekst die door Paulus in Fil. 2: I 0-11 betrokken wordt 
op jezus Christus. 

32 Zie voor proeven daarvan Houtman, Bijbelse geschiedenis 
betvertcld, 67-168, 171-173. Ais typisch 'joods' zou men 
eventueel de nadruk die Estella Hertzveld (met name in 
het gedicht 'Abram') op de eenheid van God legt (vgl. 
Deut. 6:4), kunnen beschouwen. Christenen onderschrij 
ven dat 'geloofsartikel' evenwel zonder meer, niettegen 
staande hun leer van de Drie-eenheid. 

33 In het gedicht Stemmen en zangen (1864), opgenomen in: 
Gediehten, 332-339, stelde zij de overweldiging van Dene 
marken door Pruisen aan de kaak, in het 7tiomJIied der be 
sdiaving (1866), opgenomen in: Gediehten, 366-372, geeft 
zij uiting aan haar gevoelens over de verschrikkingen van 
de Pruisisch-Oostenrijkse oorlog. Zie in verband met een 
en ander H. Reeser, 'H.C. Andersen en de dichteres Estella 
Hijmans-Hertzveld', Studia Rosenthaliana 5 (1971), 213- 
218. 

34 Zie Gediehten , 298-306. 
35 vgl. Exodus 22:21; 23:9; Leviticus 19:33-34; Deuterono- 

mium 24:18, 22. 
36 Zie Wijnberg-Stroz, Dichteres, 21-22,76-77,90. 
37 Zie Wijnberg-Stroz, Dichteres, 88. 
38 Zie Metz, 'Hertzveld', 1054. 
39 Zie Van den Berg, Couttenier, Alles is taal geworden. 
40 Gezien het streven van de joodse elite naar emancipatie 

lag orienta tie van hun kant op het rooms-katholicisme 
niet voor de hand. In het (Noord-)Nederland van de eer 
ste helft van de 19de eeuw werden de rooms-katholieken 
door de maatschappelijke bovenlaag nog bepaald als 
tweederangsburgers beschouwd. 

41 vgl. ook Houtman, 'Naar protestants voorbeeld', 176-178. 
42 Zie voor hem F.F.L. Bastiaanse, 'Capadose, Abraham', in: 

Biograjiseh lexieon voor de gesehiedenis van tie: ueaerkmdse 
protestantisme, V, Kampen 200 I, 109-1 I I. 

43 Zie n. 22. 
44 Leila Ada, oj de treJJende geschiedenis en dood van eene 

jonge tocasctie docnter, 's-Gravenhage 1853. 
45 Mevrouw Bosboom-Toussaint was er bepaald niet van 

gecharmeerd. Zij was van oordeel dat er 'bij 't lieve kind' 
respect bestond voor 'de moraal van t Evangelie', maar 
achtte het wenselijk dat Estella en haar zus Maria uit eigen 
beweging voor het christendom zouden kiezen. Zie Ree 
ser, Huwe/ijksjaren, 38, 76-78. 

46 Vgl. Wijnberg-Stroz, Diehteres, 35-36. 
47 De maatschappelijke acceptatie van bekeerde joden was 

niet vanzelfsprekend groter dan die van joden die de stap 
naar het christendom niet maakten. Doorsnee-protestan 
ten had den bijvoorbeeld weinig op met het optreden van 
I. da Costa (1798-1860) en diens Bezwaren tegen den geest 
der eeuw (1823). Zie bijv. Van den Berg, Couttenier, Alles 
is taal geworden, 110-113. Van de al te grote strijdvaardig 
heid van bekeerde joden was menig irenisch protestant 
weinig gecharmeerd. Zie bijv. E.H. cossee. Abraham des 
Arnone van der Hoeven 1798-1855 (. . .), Kampen 1988, 66- 
68,152-153. 
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Persoonlijk profiel 
Naam, voomaam/voorletter(s) 
Bakker, Catharina Th. 

Geboortejaar en -plaats 
1964, Texe1 

Studierichting en -plaats 
Geschiedenis, UvA 

Wat is/zijn uw huidige functie(s)? 
Vrijgevestigd onderzoeker en publicist. 

Hoe luidt de titel van uw voomaamste pu 
blicatie tot op heden? 
Geld voor GGZ. De financiering van de geeste 
lijke gezondheidszorg en de invloed van geld 
op de zorgpraktijk. 

Hebt u een favoriete bijbeltekst. Zo ja, 
welke? 
Heel Prediker, omdat deze prachtige tekst je 
met beide benen op de grond zet en omdat The 
Byrds er zon mooi lied van hebben gemaakt. 

Wie is uw favoriete figuur uit de geschie 
denis van het christendom? 
Moeilijke vraag. Misschien toch wei Maria 
Magdalena, over wie heel veel moois wordt be 
weerd. Oaar zijn schitterende boeken over ge 
schreven, zoals het mooie Volgens Maria Mag 
dalena van Marianne Frederiksson. 

Stel: u krijgt een jaar volledige vrijheid om 
u aan studie en onderzoek te wijden. Wat 
gaat u doen? 
Misschien eindelijk eens een goed onderzoeks 
voorstel schrijven voor een integrale geschie 
denis van de ouderenzorg in Nederland. 
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Wat is uw favoriete boek op uw vakgebied? 
Verward van gees: en onder ongetief Psychic 
trie en geestelijke gezondheidszorg in Nederland 
(1870-2005), van Harry Oosterhuis en Marijke 
Gijswijt-Hofstra (uit 2008). Oit boek gaat wel 
iswaar niet over kerkelijke aangelegenheden, 
maar omdat ik mij vooral met caritasonderwer 
pen bezighoudt, merk ik dat ik dit boek toch 
regelmatig uit de kast trek. Zo'n omvangrijke, 
integrale kijk op de geschiedenis van de ge 
zondheidszorg vind je verder nergens. Natuur 
lijk raadpleeg ik daarnaast ook regelmatig de 
Bijbel. Bij voorkeur de Statenvertaling, omdat 
ik de taal zo mooi vind. Maar als het op cite 
ren aankom, grijp ik toch meestal weer naar de 
willibrordusvertaling (uit 1984, een erfenis van 
mijn heeroom. die pastoor was in een dorp in 
Zeeland). Dit heeft een praktische kant: omdat 
mijn onderzoek naar religieuze zaken meestal 
het rooms-katholieke bevolkingdeel betreft, 
heeft het geen zin om uit de Statenvertaling te 
citeren. 
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Welke recente publicatie op uw vakgebied 
heeft veel indruk op u gemaakt? 
Gods Predikers, Dominicanen in Nederland 
(1795-2000), van Marit Monteiro (uit 2008). Ik 
heb dat destijds mogen recenseren voor BMGN 
en dat was geen straf. Ook al was het een 
hele vracht (bijna 1000 pagina's), het was erg 
boeiend, en vlot geschreven. Ik heb me nooit 
zo goed gerealiseerd dat de dominicanen zo'n 
grote invloed hebben gehad op de ontwikkeling 
van het roorns-katholicisme in ons land. 

Welk boek op uw vakgebied zou beslist 
ooit geschreven moeten worden, zij het 
niet noodzakelijk door u zeIf? 
Het boek over de geschiedenis van de ouderen 
zorg in Nederland. Het aspect van liefdadigheid 
is hierbij heel groot. Ik ben op dit moment een 
boek aan het schrijven over een congregatie, 
maar dan niet over het kloosterleven - daar is al 
veel over geschreven - maar juist over het werk 
dat de religieuzen deden. Ik mis hierbij de ach 
tergrondliteratuur zoals die in VelWard van geest 
en ander ongeriefte vinden is over de geestelijke 
gezondheidszorg. 

Is er een ontwikkeling op uw vakgebied 
die u betreurt; zo ja, welke? 
Dat geschiedschrijving vaak wordt uitgevoerd 
door niet-historici. Ais ik een geschiedenisboek 
in handen krijg dat door een niet-historicus 
geschreven is, merk ik dat meteen. En als het 
boek mediabekendheid krijgt, wordt de auteur 
vaak ten onrechte 'historicus' genoemd. Ik vind 
dat, op zijn zachtst gezegd, vreemd. Geschied 
schrijving is een vak waarvoor je geleerd moet 
hebben. We gaan toch ook niet naar de slager 
voor een nieuwe heup? 

Is er een ontwikkeling op uw vakgebied 
die u toejuicht; zo ja, welke? 
Ik juich het toe dat na het werk van de commis 
sie-Deetman, nu ook de minder leuke kanten 
van de rooms-katholieke kerk een structure Ie 
plaats in het historisch onderzoek lijken te krij 
gen. Het is goed dat historici daar nu bewuster 
op letten, zonder het op te blazen. 
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Waarom het christelijk onderwijs 
de jaren zestig overleefde 
De raadselachtige secularisatie van Nederland in 
de jaren zestig 

De jaren zestig staan te boek 
als een decennium waarin 
Nederland seculariseerde. 
Maar wat betekent dat be 
grip eigenlijk? Aan de hand 
van de recente geschiedenis 
van het christelijke onder 
wijs worden drie verschil 
lende invullingen ervan in dit 
artikel overwogen. 

Vaak trekken maatschappelijke verschijnselen pas onze 
aandacht, wanneer zij niet langer vanzelfsprekend zijn. 
Toen het religieuze karakter van Nederland in het mid 
den van de jaren zestig op de tocht leek te staan, trok 
een kleine groep sociologen er in opdracht van het vrou 
wenblad Margriet op uit om 'God in Nederland' te meten.' 
God in Nederland was een uitvoerig, systematisch en que 
te-onderzoek naar de religieuze belevingswereld van 
tweeduizend gelovigen. De resultaten noopten tot som 
berheid. Toen de sociologen de deelnemers vroegen hoe 
zij de maatschappelijke betekenis van godsdienst in hun 
samenleving inschatten, antwoordde zeventig procent 
van de gei'nterviewden dat de invloed van godsdienst 
afnam; slechts negen procent dacht dat religie belang 
rijker werd. Meer dan 75 procent van de geinterviewden 
maakte zich zorgen over de vermeende teloorgang van 
religie, slechts veertien procent was er blij mee.' 

De onderzoeksresultaten uit een vergeeld, gedateerd 
rapport werken ontregelend. Ze zijn slecht inpasbaar in 
conventionele interpretaties van secularisatie in de jaren 
zestig in Nederland. Binnen de bestaande historiografie 
staat Nederland bekend als een land waarin zich in de 
jaren zestig een opvallend snelle ontkerkelijking voltrok. 
Traditionele religieuze gemeenschappen verdwenen zo 
snel, dat de metafoor van instortende zuilen zowel in 
de publieke beeldvorming als in de wetenschappelijke 
literatuur is blijven hangen.' Achter de stofwolken ver 
scheen een dwars en progressief gidsland. Secularisatie 
wordt binnen dit interpretatiekader voorgesteld als een 
afname van religiositeit, waardoor een religieuze be 
leving die vroeger als vanzelfsprekend werd ervaren, 
plotseling ter discussie kwam te staan. Traditionele, ge 
zagsgetrouwe protestanten en katholieken veranderden 
in zelfbewuste burgers die hun eigen religieuze en po 
litieke keuzes maakten op basis van persoonlijke over 
tuigingen.! Deze interpretatie van secularisatie is niet 
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zonder verdienste en heeft historici en sociale 
wetenschappers in staat gesteld om een veel 
heid aan complexe en grootschalige verande 
ringen in de jaren zestig onder een noemer te 
vatten. Wie echter de onderzoeksresultaten van 
God in Nederland kent, blijft met een knagend 
geweten achter. Want als Nederlandse burgers 
zichzelf in de jaren zestig bevrijdden van gods 
dienst, waarom baarde de weinig rooskleurige 
toekomst van religie hen dan zoveel zorgen? 

Deze vraag vestigt onze aandacht op de 
paradoxale uitkomst van secularisatie in Ne 
derland. Zelfs voor de argeloze buitenstaander 
valt in het ogenschijnlijk geseculariseerde Ne 
derland veel religiositeit te ontdekken. Toen de 
Amerikaanse sociale wetenschappers Stephen 
Monsma en Christopher Soper in de late jaren 
negentig een studie schreven over kerk-staat 
verhoudingen in vijf westerse landen, waren 
ze verbaasd over de mate waarin religieuze 
scheidslijnen van invloed bleken op Nederland 
se organisatievorrrung.s Beide onderzoekers 
stelden vast dat Nederland nog altijd een (deels 
met overheidsgeld bekostigd) levensbeschou 
welijk organisatienetwerk kende met vertak 
kingen in het ornroepbestel, de dagbladpers, 
ziekenhuizen, vakbonden en scholen. Hoewel 
Nederland geldt als een sterk geseculariseerde 
samenleving, heeft deze organisatiestructuur 
de secularisatiegolf van de jaren zestig klaar 
blijkelijk overleefd. Oat roept de vraag op hoe 
geseculariseerd Nederland eigenlijk is, of, om 
de vraag wat anders in te kleden, wat wij eigen 
lijk onder secularisatie verstaan. 

In dit artikel houd ik drie verschillende de 
finities van het begrip kritisch tegen het licht. 
Ik doe dit aan de hand van een vraagstuk dat 
vele wetenschappers voor mij heeft bezigge 
houden: her hardnekkige voortbestaan van 
het Nederlandse bijzonder onderwijs.? Tot op 

de dag van vandaag bezoekt grofweg zeventig 
procent van de jeugd een rooms-katholieke of 
een protestantse basisschool.! Dit merkwaar 
dige verschijnsel wekte mijn interesse toen ik 
vijfjaar geleden begon aan een promotieonder 
zoek naar de ontwikkeling van het Nederlandse 
onderwijs na 1945, en heeft me sindsdien niet 
meer losgelaten. De drie verschillende defini 
ties van secularisatie hebben mij geholpen om 
dit mysterie te ontrafelen. Allereerst behandel 
ik de klassieke these, die secularisatie defini 
eert als een afname van religiositeit. Zoals zal 
blijken, biedt deze definitie weinig handvatten 
om het voortbestaan van religieuze scholen in 
een geseculariseerde samenleving te verklaren. 
Vervolgens bespreek ik een tweede definitie, die 
secularisatie voorstelt als een bevrijding van ge 
lovigen uit de klemmende banden van kerk en 
zuil. Nadat ik heb betoogd dat deze inzichtrijke 
interpretatie de uitkomst van secularisatie in de 
jaren zestig niettemin onvoldoende verklaart, 
schets ik een derde interpretatie van seculari 
satie die gebaseerd is op disciplinering in plaats 
van bevrijding. Vanuit dit perspectief blijkt het 
voortbestaan van het bijzonder onderwijs bij 
nadere beschouwing allerminst verrassend. 

Secularisatie als afname van 
godsdienst 
Christelijke scholen in Nederland hebben sinds 
de jaren zestig nooit aan populariteit ingeboet, 
ondanks het feit dat het percentage niet-chris 
tenen in de afgelopen decennia spectaculair is 
gegroeid. Vanuit dit gegeven hebben sociale 
wetenschappers en onderwijsdeskundigen zich 
afgevraagd waarom ruim twee derde van de 
Nederlandse basisschoolleerlingen _ grofweg 
hetzelfde percentage als in de jaren vijftig _ nog 
altijd een christelijke school bezoekt.? Men zou 
verwachten dat christelijke scholen leegliepen 
to en de secularisatie om zich heen greep, maar 
niets is minder waar. De conventionele secula 
risatietheorie kan niet verklaren waarom chris 
telijke scholen immuun lijken voor dit wijdver 
breide proces. Hun voortbestaan blijft daardoor 
raadselachtig. Hoe slaagde het bijzonder onder 
wijs erin zulke hoge aantallen leerlingen bin 
nen de poorten te houden? 

Het meest eenvoudige antwoord op deze 
vraag is dat chnstelijke scholen in het geheel 
geen weerstand aan secularisatie boden. Hoe- 
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weI het etiket 'christelijk' op de gevel bleef prij 
ken, zou de religieuze sfeer binnenskamers al 
lang geweken zijn. Met uitzondering van kleine 
groepen orthodox gelovigen, zouden ouders 
simpelweg kiezen voor een goede school in 
de buurt, ongeacht of die school christelijk is 
of niet. Christelijke scholen zijn hiermee feite 
lijk verworden tot een variant op het openbaar 
onderwijs. Hoewel zij vroeger een eigenzinnige 
religieuze identiteit bezaten, is dit vandaag de 
dag niet langer het geval. Christelijke scholen 
danken hun voortbestaan aan het feit dat hun 
grondslag is verwaterd." 

Deze verklaring voor het voortbestaan van 
protestantse en katholieke scholen bevestigt 
het klassieke beeld van secularisatie, maar on 
derzoekers betalen daarvoor een hoge prijs. 
Zij doen geen onderzoek naar de religieuze 
identiteit die het bijzonder onderwijs zegt uit te 
dragen, maar schuiven haar ongezien terzijde. 
Hierdoor kunnen zij moeilijk verklaren waarom 
vee I protestantse, rooms-katholieke en inter 
con fessi one le scholen zich nog altijd bedie 
nen van religieuze taal, waarom zij binnen de 
school aandacht besteden aan religieuze ritue 
len en waarom zij een religieuze institutionele 
structuur in stand houden. De lange discussies 
in het bijzonder onderwijs over het belang van 
een persoonlijk beleefd, authentiek geloofs 
leven, discussies die vanaf de late jaren vijftig 
volop werden gevoerd, blijven eveneens in ne 
velen gehuld.!' Dit is opvallend: waar historici 
'klassieke' uitingen van religiositeit zoals de 
gehechtheid aan de schoolstrijd, de kerkgang 
of de eigen politleke partij zeer serieus nemen, 
nemen zij de vormen van religiositeit die zich 
vanaf de jaren zestig ontwikkelden vaak met 
een korrel zout: kerkelijk gemotiveerde ontwik 
kelingshulp, medemenselijkheid, vredesonder 
wijs en bovenal de nadruk op eigen vrijheid en 
verantwoordelijkheid inzake geloofskwesties. 
Hierdoor ontbreekt het ons aan kennis over de 
wijze waarop christelijke scholen na de jaren 
zestig hun religieuze identiteit hebben ingevuld. 

Daar komt bij dat het sociologische onder 
zoek God in Nederland, dat in 2006 opnieuw 
werd uitgevoerd, heeft uitgewezen dat zestig 
procent van de respondenten zichzelf een 'the 
ist' of een 'ietsist' noemde, in tegenstelling tot 
ongelovige of agnost.v Hoewel enqueteonder 
zoek naar geloofsvoorstellingen altijd ingewik- 
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keld is, al was het maar omdat de vraagstel 
ling niet precies duidelijk maakt wat mensen 
onder theisme en ietsisme verstaan, blijft het 
opvallend dat een meerderheid van de respon 
denten zich blijkbaar niet graag als areligieus 
beschouwt. Oat roept de vraag op of religiosi 
teit en spiritualiteit sinds de jaren zestig weI zo 
marginaal zijn geworden, als veelal wordt ge 
dacht. In elk geval lijkt het niet langer mogelijk 
am het voortbestaan van het bijzonder onder 
wijs na de jaren zestig te verklaren uit het feit 
dat protestanten en katholieken zich volledig 
en kritiekloos bij de ontmanteling van religie 
hebben neergelegd. 

Wat betekenen deze bedenkingen voor de 
vraag hoe christelijke scholen de secularisatie 
van de jaren zestig hebben doorstaan? Op zijn 
minst leggen zij een veronderstelling bloat die 
aan de vraag ten grondslag ligt: het idee dat re 
ligiositeit en secularisatie elkaar uitsluiten. Pre 
cies am die reden schreeuwt het voortbestaan 
van christelijke scholen in een geseculariseerde 
samenleving am een verklaring. Het is echter 
de vraag of secularisatie en religiositeit per de 
finitie met elkaar in tegenspraak zijn. Een twee 
de definitie van secularisatie stelt haar eerder 
als een verandering, dan als een afbraak van 
religie voar. 

Secularisatie als collectieve bevrijding 
Het vertrekpunt voor een tweede benadering 
van secularisatie wordt geboden door het werk 
van de Britse historicus Hugh McLeod, die zijn 
academische loopbaan heeft gewijd aan de ge 
schiedenis van het christendom in Europa van 
af de vroegmoderne tijd, en een van zijn meer 
recente werken toespitste op de 'religieuze cri 
sis' van de jaren zestig. McLeod neemt hierin 
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afstand van secularisatie als atbraak van reli 
gie en gebruikt het begrip in plaats daarvan am 
religieuze veranderingen in de jaren zestig te 
beschrijven. Volgens McLeod betekende de se 
cularisatie van de jaren zestig een verplaatsing 
van het collectieve naar het persoonlijke: waar 
gelovigen vroeger werden opgevoed in een re 
ligieuze groepscultuur, werden zij vanaf de ja 
ren zestig aangesproken als individuen met een 
eigen geweten die, op basis van persoonlijke 
overtuigingen, hun eigen religiositeit mochten 
vormgeven.'- De neergang van een bestaande 
religieuze groepscultuur, meent McLeod, ont 
stond binnen roorns-katholieke kringen als 
reactie op 'pogingen van bisschoppen am vele 
facetten van het katholieke leven te beheersen, 
tot het politi eke stemgedrag aan toe'. 14 Zo be 
zien bevrijdde secularisatie individuen uit de 
klauwen van een hierarchtsch kerkelijk insti 
tuut, met een grotere persoonlijke keuzevrij 
heid tot gevolg. In het werk van de Canadese 
filosoof Charles Taylor klinkt een gematigder 
variant van dezelfde boodschap door. Taylor 
definieert secularisatie als 'de transformatie 
van een samenleving waarin het gel oaf in God 
onweerlegbaar en ortproblematisch is, in een 
samenleving waarin het gel oaf een optie is te 
midden van anderen, die bovendien niet Ian 
ger voor de hand ligt'lS Hoewel Taylor, sterker 
dan Mcl.eod, beseft dat het omstreden karakter 
van godsdienst gelovigen voor nieuwe grenzen 
stelt, vloeien deze beperkingen wei degelijk uit 
het luxeprobleem van keuzevrijheid voort. 

De analyses van Taylor en McLeod bieden 
duidelijke voordelen ten opzichte van de klas 
sieke secularisatiethese. Waar godsdienst aan 
vankelijk nog werd opgevat als een merkwaar 
dig reliek uit vroeger tijden, vestigt deze tweede 
interpretatie de aandacht op veranderingen 
binnen de geloofsbeleving zelf. Deze aandacht 
voor geloofsbeleving klinkt duidelijk door in 
recente studies over godsdienst in Nederland, 
waarin vooral voor katholieken is aangetoond 
dat de veranderingen in geloofsbeleving tijdens 
de jaren zestig niet van onderaf, maar van bo 
venaf zijn doorgevoerd." Godsdienst verdween 
aanvankelijk niet uit de Nederlandse samen 
leving, maar werd door een elitaire nadruk op 
individuele geloofsbeleving en persoonlijke be 
trokkenheid getransformeerd. Beroofd van hun 
rituelen en hun vertrouwde groepscultuur, ko- 

zen gelovigen vervolgens alsnog het hazenpad. 
De historicus George Harinck heeft dit proces, 
dat hij voor de protestanten duidde, een schot 
in eigen voet genoemd: in hun verlangen naar 
een verpersoonlijkt geloofsleven hebben religi 
euze elites eigenlijk hun eigen graf gegraven." 

Deze herinterpretatie van secularisatie ver 
schuift de aandacht van de vraag of religiositeit 
in de jaren zestig toe- of afnam, naar de vraag 
welke veranderingen het geloofsleven in de 
jaren zestig onderging. Deze belangrijke nu 
ance roept even wei een nieuw probleem op: 
wat waren de drijvende krachten achter deze 
veranderende geloofsbeleving? Het voorbeeld 
van het Nederlandse bijzonder onderwijs kan 
het belang van deze vraag illustreren. In mijn 
proefschrift heb ik veel aandacht besteed aan 
protestantse, katholieke en openbare onder 
wijsvakbladen, uitgegeven door vakbonds- en 
besturenorganisaties. Van oudsher hebben 
deze organisaties vee I belangstelling voor re 
ligie gehad, soms omdat men zelf religieus 
was, soms omdat men zich, als voorstander 
van openbaar onderwijs, tot een overwegend 
christelijk schoolsysteem moest verhouden. In 
de jaren vijftig en zestig besteedden onderwijs 
bestuurders, leraren en religieuze elites aileen 
al om die reden vee I aandacht aan het thema 
van individuele religieuze vrijheid.!" voorals 
nog klinkt dit allemaal weinig verrassend: uit 
bestaand historisch onderzoek is bekend dat 
Nederlandse elites een belangrijke rol speelden 
in de verpersoonlijking van het Nederlandse 
geloofsleven en de ontkerkelijking die daar 
mee gepaard ging.» Toch blijft de vraag liggen 
waarom deze elites zich inzetten voor de vrij 
heid en autonomie van de individuele gelovige. 
We kunnen veilig aannemen dat het niet in hun 
bedoeling lag om medechristenen de kerk of 
de christelijke school uit te jagen, in de hoop 
dat het Nederlandse christendom zou instorten. 
Wat waren hun motieven dan wei? 

Bij nadere be schou wing lijkt het erop dat 
de debatten over individuele vrijheid en auto 
nomie in de christelijke onderwijspers van de 
jaren vijftig weinig te maken had den met het 
streven naar vrijheid of bevrijding als zodanig. 
Protestantse en katholieke leraren en onder 
wijsbestuurders die in de jaren vijftig over de 
vrijheid van het individu debatteerden, was het 
feitelijk om iets anders te doen. Via een groei- 
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ende aandacht voor de persoonlijke geloofsle 
yen hoopten zij kinderen tot actieve, overtuigde 
en toegewijde gelovigen op te leiden.> Deze 
houding kwam niet louter voort uit idealisme, 
maar wortelde evenzeer in een diep crisisbesef. 
In veel religieuze gemeenschappen heerste na 
de 'rweede Wereldoorlog, en zeker sinds de late 
jaren vijftig, een gevoel van religieuze malaise: 
het geloofsleven zou zijn verworden tot een 
sleur waarin gelovigen zich niet uit overtuiging, 
maar niet uit gewoonte onderdompelden. 

In hun poging het tij te keren namen protes 
tantse en katholieke elites steeds meer afstand 
van de vertrouwde religieuze groepscultuur 
die zij nu als 'gewoontechristendom' bestem 
pelden. voortaan vestigden zij de aandacht op 
de persoonlijke geloofsbeleving en de daarbij 
behorende individuele verantwoordelijkheid 
van gelovigen. Overtuigd van deze nieuwe 
heilsboodschap, bonden zij de strijd aan met 
bestaande religieuze organisaties, die te weinig 
aandacht zouden schenken aan de persoonlijke 
relatie van de gelovige tot God. Oude vormen 
en gedachten kwamen daardoor in een nieuw 
licht te staan. Het wekelijkse kerkbezoek, de 
confessionele krant en het christelijke school 
bezoek, lange tijd beschouwd als steunpilaren 
van oprechte religiositeit, leken daarvoor geen 
waarborgen meer te leveren." Religieuze eli 
tes, onderwijsbestuurders en leraren kwamen 
steeds sterker tot de overtuiging dat echte 
christenen hun geloof moesten belijden door 
het op individuele basis gestalte te geven 'om 
zelf vervuld te raken van Hem, om zelf weer 
echte christenen te worden in plaats van naam 
christenen', zoals de katholieke redacteur Fons 
Sarneel van het Katholieke schoolblad in oktober 
195 I verklaarde." Nieuwe religieuze initiatie 
yen boden daartoe de mogelijkheid: (religieus 
gemotiveerde) ontwikkelingshulp als vorm van 
naastenliefde, 'vredesonderwijs' dat een door 
God gewenste wereld dichterbij bracht en het 
persoonlijke gebed dat het kind dichter bij zijn 
Schepper bracht.> Christelijk zijn betekende 
christelijk doen op basis van eigen overtuigin 
gen en dadendrang. Persoonlijke overtuiging 
werd de toetssteen van ware religiositeit. 

Secularisatie als disciplinering 
Dit laatste inzicht brengt mij voor de derde 
en laatste keer terug bij het begrip secularisa- 
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tie. In dit essay heb ik mijn twijfels geuit over 
twee bestaande interpretaties van secularisa 
tie waarmee ik tijdens het schrijven van mijn 
proefschrift heb geworsteld. De klassieke se 
cularisatiethese heb ik daarbij terzijde gescho 
yen, omdat de gedachte dat religie uit de mo 
derne wereld is verdwenen of zou verdwijnen, 
mij voor een onoplosbaar probleem stelde: 
waarom zijn allerlei christelijke organisaties, 
waaronder protestantse en katholieke scho 
len, blijven voortbestaan? Het antwoord dat 
christelijke scholen tegenwoordig aileen nag 
in naam christelijk zijn, doet naar mijn indruk 
geen recht aan de aanhoudende pogingen van 
christelijke scholen am hun eigen identiteit ge 
stalte te geven, en belemmert bovendien ons 
zicht op de belangrijke veranderingen die zich 
sinds de jaren zestig binnen het christelijk ge 
loof voltrokken. De voorstelling van seculari 
sa tie als bevrijding van gelovigen biedt op dit 
laatste gebied meer aanknopingspunten, maar 
kent eveneens haar beperkingen. Zoals uit mijn 
eigen onderzoek bleek, was individuele vrijheid 
in de jaren vijftig zelden een einddoel voor reli 
gieuze elites, onderwijsbestuurders en leraren. 
Zij was slechts een middel om tot een dieper, 
weerbaarder en dus krachtiger geloofsleven te 
komen, die ditmaal niet op een groepscultuur, 
maar op individuele overtuigingen moest rus 
ten. 

Men zou kunnen zeggen dat deze laatste 
kritiek geen hout snijdt, omdat McLeod en Tay 
lor de uitkomsten van het secularisatieproces 
in de jaren zestig willen duiden, en zich niet 
primair bekommeren om de intenties waarmee 
elites in de late jaren vijftig naar geloofsver 
nieuwing streefden. ZO bezien kan secularisatie 
prima bevrijdend zijn geweest, oak als elites dit 
niet hebben nagestreefd. Individuele vrijheid 
was in dat geval gewoonweg een neveneffect, 
de ironische uitkomst van een proces dat aan 
vankelijk om andere redenen was ingezet. 

Tach blijft de gelijkschakeling van seculari 
satie en bevrijding ook in dit geval bedenkelijk, 
omdat bij voorbaat wordt verondersteld dat de 
'bevrijding' van religie ook daadwerkelijk meer 
individuele vrijheid heeft opgeleverd. Gods 
dienstantropoloog Peter van Rooden heeft daar 
terecht vraagtekens bij geplaatst.> Op het ge 
bied van seksualtteit, ontzag voor autoriteit en 
kerkbezoek leek de individuele vrijheid sinds de 
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jaren zestig inderdaad terrein te winnen. Wie 
zich echter tot de gelovigen wilde blijven reke 
nen, kwam vrijheid met plichten: de plicht om 
een persoonlijke relatie met God op te bouwen, 
de plicht tot christelijke daden en de plicht om 
etgen keuzes te maken op basis van een per 
soonlijk beleefd geloof. 

Een lineaire toename van vrijheid sinds de 
jaren zestig valt hierdoor moeilijk hard te rna 
ken. Mijns inziens zouden historici er goed aan 
doen om dat gegeven te erkennen en zouden zij 
de ambigue relatie tussen secularisatie en indi 
vidualisering als zodanig moeten onderzoeken. 
De socioloog Zygmunt Bauman heeft individu 
alisering al in de jaren negentig omschreven 
als 'geen keuze, maar een lot, omdat de mo 
gelijkheid om aan individualisering te ontsnap 
pen niet bestaat: 25 Zelfs als mensen de kerk 
verlaten, worden zij niet bevrijd van de plicht 
om enerzijds hun eigen keuzes te maken, en 
anderzijds te leven met het feit dat die keuzes 
nog altijd aan groepsnormen worden afgerne 
ten. Secularisatie tovert verzuilde gelovigen dus 
niet om tot zelfstandige, autonome individuen, 
maar stelt hen als zelfstandige individuen VOOL 

Oat levert nieuwe vormen van vrijheid, maar 
ook nieuwe vormen van discipline op. 

Wie daar wat langer over nadenkt, merkt 
al gauw hoe arbitrair de grenzen van deze dis 
ciplinering kunnen zijn. Waarom slaan we de 
vrijheid van een vrijzinnig christen, die met 
Pasen en Kerst in de kerkbanken aanschuift, 
meestal hoger aan dan de vrijheid van een re 
formatorisch christen die elke zondag ter kerke 
gaat? Waarom geldt een spijkerbroek als een 
individuelere kledingkeuze dan zwarte kousen 
of een hoofddoek, ondanks het feit dat de spij 
kerbroek in Nederland door veel meer mensen 
wordt gedragen? Kunnen we de individuele ge 
loofskeuze uberhaupt wel als uitgangspunt ne 
men, als we tegelijkertijd moeten erkennen dat 
religiositeit in belangrijke mate verband houdt 
met een collectief socialisatieproces? 

De uitkomst van de jaren zestig en de ar 
bitraire grenzen van onze huidige geindividua 
liseerde samenleving laten zien dat individuen 
lang niet altijd de rol vervullen die hen op voor 
hand was toebedeeld. De groeiende nadruk op 
individuele vrijheid sinds de jaren vijftig heeft 
niet geleid tot de toegewijde christenen waarop 
religieuze elites hoopten. De ontkerkelijking 

van de jaren zestig heeft niet de bevrijding op 
geleverd die daaraan wordt toegeschreven en 
garandeert evenmin dat ieder individu evenveel 
vrijheid krijgt toebedeeld. Wie dat merkwaar 
dige verschijnsel wi! begrijpen, doet er goed 
aan het begrip secularisatie nog eens tegen het 
licht te houden. De nieuwe groepsvorming die 
zich vandaag de dag in naam van het vrije in 
dividu voltrekt, schreeuwt om een verklaring. 
Herbezinning op de oorzaken en uitkomsten 
van secularisatie in naoorlogs Nederland vormt 
daarvoor een belangrijk vertrekpunt. 

Bram Mellink (1985) studeerde geschiedenis aan 
de Vrije Universiteit en aan de Univcrsitcit van 
Amsterdam. AfgeIopen mei promoveerde hij op 
bet proefsduift Worden zoals wij. Onderwijs en 
de opkomst van de geYndividualiseerde sarnen 
leving sinds 1945, dat dit voorjaar bij uitgeverij 
WereIdbibIiotheek verschijnt. Momentcel is hij 
aIs postaoc-ondetzoeker verbonden aan de Uni 
vetsiteit van Amsterdam en richt hij zich op Ne 
derlandse debatten over geIijkheid en de opkomst 
van Amerika als vootbeeldcultuut in de twintigste 
eeuw. 

Noten: 

Dit essay is een nadere uitwerking van een lezing die 
ik op 25 mei 2012 gaf tijdens het congres Enseigner les 
religions. Regards et apports de l'histoire aan de Univer 
site Laval, Quebec, Canada. Een Engelstalige versie ver 
schijnt in 2014. lk dank Maarten van den Bos, Kees-Ian 
van Klaveren en James Kennedy voor hun kritische, op 
bouwende commentaar. 

2 G.H.L Zeegers e.a., God in Nederland. Een statistisch 
onderzoek naar godsdienst en kerkelijkheid in Nederland 
(Amsterdam 1967) 

3 Geciteerd in: W. Goddijn, H. Smets en G. van TilIo, op 
nieuw: God in Nederland. Onderzoek naar godsdienst en 
kerkelijkheid ingesteld in opdracht van KRO en weekblad 
de TIjd (Amsterdam 1979) 28. 
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4 Peter van Dam, Staal van verzuiling. Over een Nederlandse 
my the (Amsterdam 20 I I) 75; Peter van Rooden, 'Oral his 
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Boekennieuws 

Recensie 

De Beneficiaalboeken 
van Friesland, 1543, 
P.L.G. van der Meer 
en J.A. Mol (ed.), 
Ljouwert/Leeuwar 
den, [Fryske Aka 
demy, Milk] 2013 
- 1072 blz, - ISBN 
978-90-62739646 - 
€ 75,00 

Voor de materiele aspecten van de zestiende 
eeuwse kerkgeschiedenis heeft de provincie 
Friesland een unieke bron, die andere provin 
cies niet kennen: de Beneficiaalboeken. Een 
beneficie is niet aileen een materiele weldaad, 
maar slaat kerkrechtelijk ook op het vermo 
gensfonds waaraan een kerkelijk ambt is ver 
bonden. Bij uitbreiding van dit begrip werd het 
toegepast op aile kerkelijke goederen. De hier 
bedoelde Beneficiaalboeken zijn vervaardigd in 
1543, in een tijd waarin her en der enkele refor 
matorische (vooral doopsgezinde en lutherse) 
ideeen en geschriften in Friesland ingang ge 
vonden hadden, maar ook waarin de voorre 
formatorische kerkelijke structuur nog volop in 
tact was. Op last van landvoogdes Maria van 
Hongarije moesten registers vervaardigd wor 
den van grootte, waarde, belening en jaarlijkse 
opbrengst van geestelijke goederen en vermo 
gen van de Friese parochiekerken, geestelijke 
instellingen en functionarissen. Uit deze regis 
ters kan men aflezen in welke mate de inwo 
ners bereid waren de kerk en hun geestelijken 
te steunen. Deze materiele gegevens bieden 
tevens inzicht in de kerkbetrokkenheid van de 
gelovigen. In die tijd waren diverse mens en aan 

het tornen aan dogmatische grondslagen, nam 
het aantal priesterwijdingen af en gingen velen 
niet meer naar de kerk. Hoewel er een editie 
uit 1850 van de Beneficaalboeken bestond, be 
zorgd door J. van Leeuwen, was die uitgave 
aanzienlijk verouderd en bevatte - zo bleek tij 
dens het onderzoeksproject - tal van fouten. De 
originalia waren door de tand des tijds nauwe 
lijks te raadplegen. Er is nu een nieuwe editie 
op de markt gebracht, een tienjarig project van 
de Fryske Akademy onder leiding van Pieter 
van der Meer en Hans Mol. De meer dan 1000 
pagina's zijn ook via een meegeleverde CD toe 
gankelijk. 

Het boek kent een 'Inleiding', bevattende 
een uitleg waarom die registers vervaardigd 
werden, de weerstand tegen de inventarisatie, 
de uitvoering ervan tot en met de bundeling tot 
een geheel, de editiegeschiedenis, opmerkin 
gen over de inhoud van goederen en inkom 
sten, en als laatste een verantwoording van de 
uitgave. De erna volgende rubriek 'Bijlagen' be 
vat tien documenten uit de periode 1542-1547 
met instructies, bedes, een plakkaat en een 
drietal toestemmingen van kerkelijke zijde om 
bepaalde prebendes te verenigen. Na een han 
dig glossarium, een lijst van munten en een lijst 
van bronnen en literatuur komt de tekst van de 
Beneficiaalboeken zelf voor het voetlicht. 

De registers (p. 105- I 072) zijn geordend 
volgens het principe van de drie landsdelen: 
Oostergo, Westergo en Zevenwouden en daar 
binnen eerst de steden en daarna de griete 
nijen (die tot recent hun klassieke namen als 
gemeenten hebben behouden, maar die in een 
proces van fusies hun oude karakteristieke aan 
duiding al veri oren hebben of dreigen te verlie 
zen). Binnen een grietenij wordt nagenoeg ieder 
dorp - met de Nederlandstalige benaming - be- 
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handeld. Zo hebben we een fraaie staalkaart 
van ongeveer 260 van de 370 middeleeuwse 
parochies (tot ca. 1580) in wat nu de provincie 
Friesland, exclusief de eilanden, is. Naar enkele 
steden en enkele grietenijen zal men tevergeefs 
zoeken: zo ontbreken bijvoorbeeld Dokkum en 
is de streek rond Heerenveen nauwelijks verte 
genwoordigd. 

. Ondergetekende heeft dit boek vooral be 
studeerd als historisch georienteerd gebruiker 
vanuit diverse aspecten. Een op geografisch 
gebied niet-ingewijde zal behoefte hebben aan 
het kaartje, zoals op bIz. 28: het geeft zowel de 
steden als de grietenijnamen en -omvang weer. 
Maar voor de ligging van afzonderlijke dorpen 
moet genoemde niet-ingewijde wei een atlas 
gebruiken. Verder merk ik op dat Dokkum op 
het kaartje gearceerd had moeten zijn, want 
er is geen inventaris opgemaakt van de paro 
chie aldaar, althans niet bekend. Vervolgens: 
een register met persoonsnamen is niet in het 
boek opgenomen. De uitgevers verantwoorden 
dat door te stellen dat identificatie mede door 
diverse schrijfwijzen een moeilijk probleem is 
en dat men zich moet orienteren via de afzon 
derlijke steden en dorpen. Het klopt dat men 
zo veel kan traceren. ZO wist ik dat van groot 
moeders zijde mijn voorgeslacht (familie jorna) 
als rooms-katholieke familie in warga/wergea 
leefde. Inderdaad vond ik zo de kerkbijdrage 
aan de parochie van de famiJie, die blijkbaar als 
joerna gespeld werd. Ik zie dat voor de zestien 
de-eeuwse stads- en dorpsgeschiedenis en voor 
de genealogie dit boek een goed hulpmiddel is. 
Een ander aspect betreft een onderzoeksvraag 
of in deze bron waarin de parochies centraal 
staan ook nog informatie over kloostergoede 
ren te vinden zijn. Na bestudering luidt mijn 
antwoord: heel zijdelings, bijvoorbeeld goede 
ren die grenzen aan het kloostergoed, zoals 
bij de prekebroers (jacobijnen) in Leeuwarden. 
In het glossarium staan wei aanduidingen als 
prekebroers, cruijcebroeders, minnebroeders 
of Damsche broeders uitgelegd, maar afgezien 
van laatstgenoemde (Appingedam in de Om 
melanden), moet men eerst weten waar deze 
orden hun kloosters hadden. Op het gebied van 
de historisch-kerkelijke organisatie in Fries 
land heb ik wei een mooie bijdrage in de door 
Van der Meer en Mol aangeleverde "Bijlagen" 
gevonden. Daarin blijkt dat er in het jaar 1547 

148 

juist van kerkelijke zijde regelingen zijn getrof 
fen in de samenvoeging van prebendes en het 
parochiegoed (bronnen 8-10, biz. 63-71). De 
drie in het Latijn gestelde bronnen zijn van een 
Nederlandse vertaling voorzien. Waar in twee 
bronnen met betrekking tot de dorpen Koudum 
en Pietersbierum de bisschop van Utrecht de 
toestemming verleent, ligt dat bij lWijzel, gele 
gen in de grietenij Achtkarspelen, anders. Deze 
nog als gemeente bestaande grietenij met als 
hoofdplaats Buitenpost, vie I in 1547 kerkelijk 
niet onder het bisdom Utrecht, maar evenals 
de Groninger Ommelanden onder het bisdom 
Munster; we zien hier niet de bisschop zelf 
maar de officiaal van de bisschop voor het dis 
trict Friesland, tevens pastoor in Appingedam, 
optreden in een situatie, waarin vermeld wordt 
dat het gebrek aan priesters de reden is tot in 
grijpen. 

Diverse auteurs, waaronder met name J.J. 
Woltjer, hebben Friesland in Hervormingstijd al 
beschreven. Maar voor mensen, die samen met 
andere bronnen zoals diverse de Registers van 
de Aanbreng uit 1511, testamenten en verha 
lende bronnen zestiende-eeuwse ontwikkelin 
gen op kerkhistorisch gebied willen volgen is 
dit boek onmisbaar materiaal. Volop voer voor 
kerkhistorici die terug willen naar de bronnen 
uit deze bijzondere eeuw. (Guus sary) 

Martin Hoondert, 
Jan Jacobs en Franck 
Ploum red., Visioenen 
van het nveede Vati 
caans Concilie [Berne 
Media/Uitgeverij Ab 
dij van Berne] 2012 - 
272 p. -ISBN 978-90- 
8972-047-4 - € 28,50 

Discussies over het Tweede Vaticaans Concilie 
(1962-5) gaan vaak over de discrepantie die er 
bestaat tussen de zogenaamde 'geest van het 
concilie' en de inhoud van de zestien docu 
men ten die deze kerkvergadering produceerde. 
Onder het eerste wordt verstaan de conciliaire 
ontdekking dat het mogelijk was om de he den 
daagse wereld positief tegemoet te treden als 
'vindplaats van geloof'. neze geest is echter 
maar ten dele terug te vinden in de letter van de 
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concilieteksten. Die introduceerden weliswaar 
veranderingen, maar lieten ook veel ongewij 
zigd en benadrukten veelvuldig de kerkelijke 
traditie. Sindsdien is de vraag of het concilie 
een soort radicale herstart voor de rooms-ka 
tholieke kerk betekende of slechts een aanpas 
sing was die haar in wezen onveranderd liet. 

De makers van Visioenen van het Iweede 
Vaticaans Concilie zijn duidelijk de eerste opvat 
ting toegedaan. Daarbij is hun uitgangspunt dat 
de actualiteitswaarde van het concilie niet in de 
eerste plaats gelegen is in de concilieteksten. 
De redacteurs zijn daarom op zoek gegaan naar 
'visioenen van het concilie': grondinzichten die 
de tijdgebonden teksten overstijgen en duur 
zaam perspectief bieden voor kerkelijk leven. 
Concreet gaat het om zeven merna's: het ver 
staan van de tekenen van de tijd, de eenheid 
van het volk van God, diversiteit in de eenheid, 
herbronning als een vorm van vernieuwing, de 
rijkdom van broeder- en zusterschap, het be 
sef van de joodse oorsprong en de waarde van 
kunst en schoonheid als vindplaats van God. Elk 
van deze 'visioenen' wordt door twee auteurs 
besproken. Het geheel wordt voorafgegaan 
door een historisch overzicht van het concilie 
van de hand van Jan Jacobs en door interviews 
met een drietal Nederlandse ooggetuigen. 

Wie een duidelijk overzicht wenst van de 
veranderingen die het concilie heeft teweegge 
bracht is bij deze bundel aan het goede adres. 
Er zitten uitstekende historische studies bij, niet 
aileen over het concilie zelf, maar ook over 
postconciliaire ontwikkelingen. Zo schrijft Jan 
Jacobs over de achtergrond van enkele sleu 
telbegrippen zoals de 'tekenen van de tijd' en 
aggiomamento, Henk Witte over de betekenis 
van het begrip 'volk van God' en over eenheid 
en verscheidenheid (Ton van Eijk schrijft ook 
over dit laatste), Magda Arendsen over 'her 
bronning' bij religieuzen en Elizabeth Boddens 
Hosang en Tineke de Lange over de dialoog 
met het jodendom. Het zijn stuk voor stuk ge 
degen en informatieve bijdragen. Er wordt ook 
getheologiseerd. Zo licht Erik Borgman de radi 
cale consequenties van Gaudium et spes toe en 
Stephan van Erp laat zien welke mogelijkheden 
het concilie biedt voor een theologische bena 
dering van de kunst. 

De theologie neemt trouwens ook in de 
historische bijdragen een belangrijke plaats in. 

Dit brengt mij tot een eerste kritiekpunt. De in 
tellectuelen staan in deze bundel wei heel erg 
centraal. Veel auteurs hebben een al te groot 
vertrouwen in de betekenis van de theologie als 
factor in de geschiedenis. Borgmans opmerking 
dat het geloof door een nieuwe theologische 
doordenking weer een vernieuwende kracht 
kan worden in de samenleving (p, 81) is hiervan 
een sterk voorbeeld. Slechts hier en daar wordt 
de lezer gewaar dat de theorieen van de intel 
lectuelen niet altijd overeenkwamen met de 
beleefde religiositeit van de gelovigen. ZO geeft 
de gemterviewde bisschop Bluyssen toe dat de 
veranderingen wei erg snel gingen en dat er 
aan de basis een sterke tegenstroming was (p. 
39). Maar het is jammer dat de conciliereceptie 
door de gewone katholieken geen duidelijker 
thema is geweest in deze bundel. 

Een tweede kritische opmerking betreft het 
polemische gehalte van enkele bijdragen. Een 
aantal auteurs maakt zich duidelijk boos over 
katholieken die het breukkarakter van het con 
cilie relativeren. Oat is op zich wei begrijpelijk, 
want deze maken (maakten?) de dienst uit in de 
kerk en bekleden dus de machtsposities. Deze 
ergernis levert echter nu en dan al te gemakke 
lijke karikaturen op. joris Vercammen vindt het 
evident dat het Vaticaanse document Dominus 
Jesus (2000) was ingegeven door angst (p. 113). 
En Eric Corsius presenteert een methode om 
herbronnende religieuzen over hun 'krampach 
tige' verlangen naar een vaste identiteit heen te 
helpen (p. 168). Maar waarom is hechten aan 
contlnuiteit angstig of krampachtig? Dergelijke 
kwalificaties zijn zelden verhelderend. 

Niet aile auteurs maken zich er zo snel van 
af. In zijn scherpzinnig essay over de oecumene 
laat Matthias Smalbrugge zien dat het sterker 
benadrukken van de eigen identiteit juist aan 
sluit bij een bredere trend in de samenleving. 
Smalbrugge betreurt dit fenomeen weliswaar, 
maar hij neemt tenminste de moeite om met de 
onderliggende visie in debat te treden. Oat laat 
ste heeft ook Martin Hoondert gedaan in zijn 
bijdrage over de postconciliaire liturgie. Hij ver 
wijt de Nederlandse bisschoppen dat ze kiezen 
voor opgelegde uniformiteit, terwijl de samen 
leving steeds pluralistischer wordt. Is het echter 
niet juist een slimme keuze om een 'sterk merk' 
aan te bieden als je op de postmoderne religie 
markt nog klanten aan je kraampje wi! krijgen? 
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Het zou voor het even wicht goed zijn geweest 
als de redactie ook een vertegenwoordiger van 
de tegenpartij aan het woord had gelaten. 

voor historici is Visioenen van het Tvveede 
Vaticaans Concilie een interessante publicatie 
omdat het de conciliaire omslag in het theolo 
gische denken duidelijk boekstaaft. De bundel 
is bovenal echter een theologisch pleidooi voor 
een progressieve duiding van het concilie. Ais 
zodanig is het een heldere en authentieke bij 
drage aan het kerkelijk debat. Het is de vraag 
hoe de keuze van paus Franciscus dit deb at zal 
gaan bemvloeden. Wellicht slaagt hij er beter in 
dan zijn voorganger en diens bestrijders om let 
ter en geest van het concilie met elkaar te ver 
zoenen. (Brian Heffernan) 

Marc van Dijk, De 
Paus van Amster 
dam. Biograjie van 
Huub Oosterhuis. 
Amsterdam [Uit 
geverij Atlas Con 
tact] 2013 - 432 
p. - ISBN 978- 
90-450-2336-6 - 
e 24,95. 

DE PAUS VAN 
AMSTERDAM 

Huub Oosterhuis is een omstreden figuur. Of 
het nu gaat om zijn religieuze poezie, volgens 
de een zo goed dat zelfs Iezus Christus zelf er 
van genoten zou hebben en voor de ander het 
toonbeeld van de vernieling van de klassieke 
Iiturgie in de jaren zestig, of zijn politieke en 
maatschappelijke presentatie, Oosterhuis roept 
bij mensen de meest heftige gevoelens op. Van 
onbehagen of juist bewondering. Een gevoel 
direct over te gaan tot de aanval of juist de ver 
dediging. Een middenweg ontbrak vooralsnog. 
Die middenweg is door zijn biograaf op uitste 
kende wijze gevonden. Hoewel ook Marc van 
Dijk op momenten zijn waardering en soms 
zelfs bewondering voor Oosterhuis niet onder 
stoelen of bank en steekt weet hij uitstekend het 
midden te houden in zijn invoelende en soms 
intieme portret waarin ook de nare trekjes en 
onhebbelijkheden van de hoofdpersoon niet 
onbenoemd blijven. Het boek is noch een ha 
giografie, noch een afrekening. 
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Huub Oosterhuis werd op 1 november 1933 
geboren in Amsterdam. Al op jonge leeftijd had 
hij een sterk gevoel voor spiritualiteit, wat hem 
uiteindelijk via verschillende omwegen bracht 
bij de jezui'eten. Met name zijn complexe ver 
houding met zijn godsdienstleraar pater Jan van 
Kilsdonk sj op het Ignatiuscollege bracht hem 
er uiteindelijk toe in de orde te willen intreden. 
De weg naar het priesterschap was vervolgens 
tekenend voor zowel de wijze waarop Ooster 
huis zichzelf zag als de manier waarop anderen 
naar hem keken. Meermalen werd tijdens zijn 
vorming tot jezui'et aangegeven dat het wellicht 
verstandiger was wanneer Oosterhuis toch een 
andere richting zou gaan. Hij werd al tijdens 
zijn opleiding beschouwd als een lastig figuur. 
Tegelijkertijd had hij een zekere aantrekkings 
kracht op meer vernieuwingsgezinde geesten. 
De hem kenmerkende vasthoudendheid in 
combinatie met een goed gevoel voor machts 
verhoudingen zorgde er uiteindelijk voor dat hij 
in 1964 te Maastricht door bisschop Moors tot 
priester werd gewijd. 

vervolgens toog Oosterhuis naar zijn ge 
boortestad waar hij ging meedraaien in het 
team van de in 1960 door zijn eerste leermees 
ter Van Kilsdonk opgerichte Studentekklesia, in 
de jaren zestig een brandpunt voor Iiturgische 
en theologische vernieuwing. Vernieuwingen 
die het kerkelijk gezag uitdaagden en soms tot 
het randje van de wanhoop dreven. Een op het 
scherp van de snede uitgevoerd conflict over 
het celibaat en het voorgaan van een gehuwde 
priester kostte zowel Oosterhuis als de ekkle 
sia uiteindelijk de kop. In 1969 werd Oosterhuis 
door de generaal-overste verwijderd uit zijn 
orde en door het bisdom Haarlem geschorst 
als priester. Een jaar later besloot de ekklesia 
verder te gaan buiten de verantwoordelijkheid 
van de bisschop. Oosterhuis trad vervolgens in 
het huwelijk en kreeg twee kinderen, Tjeerd en 
Trijntje. Even leken zijn dagen als voorganger 
geteld, maar niets was minder waar. Nog altijd 
gaat Oosterhuis voor in vieringen van 'zijn' ek 
klesia. 

Na zijn forme Ie afscheid van de Rooms-Ka 
tholieke kerk bleef Oosterhuis bovendien wer 
ken aan de vernieuwing van de liturgie en de 
verdieping van zijn theologie die zich nadruk 
kelijk in een politi eke en maatschappijkritische 
richting ontwikkelde. Oat bracht hem meerma- 
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len in conflict met zowel het kerkelijke als het 
politieke gezag. Nog in 2006 baarde hij opzien 
door als lijstduwer van de Socialistische Partij 
het werk van de Immigratie en Naturalisatie 
dienst te vergelijken met dat van Nederlandse 
politieagenten die in de Tweede wereldoorlog 
joden ophaalden. 

Oosterhuis was en bleef omstreden. Zijn 
liederen werden in de ban gedaan door de 
katholieke kerk en zijn uitgesproken politieke 
standpunten leverde hem me erma len kritiek 
op. Tegelijkertijd wist hij als organisator ver 
schillende schier onmogelijke culture Ie en 
maatschappelijke initiatieven van de grond te 
krijgen. Het in februari 2011 geopende centrum 
voor poezie en debat De Nieuwe Liefde is hier 
van het laatste opzienbarende voorbeeld. Zijn 
goede band met het koningshuis en met name 
zijn even invoelende als politiek gemotiveerde 
preek bij de bijzetting van prins Claus maken 
het complexe beeld compleet. 

Marc van Dijk is erin geslaagd het levens 
verhaal van Oosterhuis in minder dan vierhon 
derd pagina's op een uiterst meeslepende en 
toch evenwichtige manier te beschrijven. De 
met flair en vaart geschreven biografie, voor 
namelijk gebaseerd op interviews en openbare 
bronnen als krantenartikelen, geeft niet al 
leen een prachtige inkijk in het leven van een 
uiterst complexe man maar ook in de recente 
Nederlandse kerkgeschiedenis waarin Ooster 
huis een uiterst interessante rol vervulde. In de 
kracht van het boek schuilt echter ook direct 
de zwakte. Het siert de auteur echter dat hij 
die zelf direct toegeeft. AI in de inleiding merkt 
hij op dat hij met zijn portret noch volledigheid 
noch objectiviteit op het oog heeft. In de re 
cente kerkgeschiedenis ingevoerde lezers zul 
len zich soms afvragen waarom de auteur niet 
iets meer werk gemaakt heeft van de context 
waarin met name Oosterhuis' jaren als priester 
zich voltrokken. Daar was het de auteur echter 
duidelijk niet om te doen. Zijn doel, het schet 
sen van een portret van een even interessante 
als ingewikkelde persoonlijkheid, is zonder 
meer behaald. De paus van Amsterdam is een 
prachtig, bij vlagen ontroerend boek dat eigen 
lijk onder geen enkele kerstboom mag ontbre 
ken deze december. 
(Maarten van den BOS) 

Rene Bastiaanse, On 
kuisheid. De Neder 
landse biechtpraktijk 
1900-1965. Zwolle 
[Uitgeverij wbooks] 
2013 - 304 p. - isbn 
978-90-6630-150-4 
- E 19,95. 
Rimmer Mulder, 
Seks en de kerk. 
Hoe Nederland 

zijn kuisbeid verloor. 
Amsterdam/ Antwerpen [Uitgeverij Atlas 
Contact] 2013 - 240 p. - isbn 978-90-450- 
1686-3 - € 22,95. 

Dat God en Eros een ongemakkelijke verhou 
ding hebben is bekend sinds de dagen van Au 
gustinus. In de moderne tijd is de complexiteit 
ervan nog eens haarscherp in beeld gebracht 
door Godfried Bomans. Seksualiteit, stelde hij 
in gesprek met Michel van der Plas vast, was 
in zijn jeugd door de kerk 'door een geheim 
zinnige toverformule' veranderd van een bos 
rozen in een bos brandnetels. Dat hij van de 'in 
aile opzichten verheugende potentie' waarmee 
hij als jongeling had rondgelopen geen 'gezond 
gebruik' gemaakt had nam hij het 'instituut 
kerk' in retrospectief hoogst kwalijk. Individu 
ele priesters wenste hij echter geen verwijten 
te maken, die moesten zelf volgens Bomans 
ook geworsteld hebben met hun seksuele ge 
voelens. 

Hoezeer dat laatste het geval was is inmid 
de Is genoegzaam bekend. Op 26 februari 2010 
brachten nrc Handelsblad en de Wereldomroep 
het nieuws naar buiten dat in Huize Don Rua, 
een internaat van de Salesianen van Don Bosco 
te 's-Heerenberg, in de jaren zestig en zeventig 
verschillende jongens seksueel misbruikt wa 
ren door een aantal paters. Het nieuws sloeg 
in als een bom, werd binnen een mum van tijd 
overgenomen door andere binnen- en buiten 
landse media en bleek het topje van de ijsberg. 
De weken na publicatie van het artikel brach 
ten krant en omroep honderden meldingen van 
slachtoffers van om en nabij 300 priesters naar 
buiten. De bisschoppenconferentie en de Kon 
ferentie Nederlandse Religieuzen besloten on 
dertussen tot een grootschalig onderzoek on 
der leiding van oud-voorzitter van de Tweede 
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Kamer Wim Deetman. De resultaten daarvan 
werden begin 2013 publiek gemaakt. 

De affaire bracht een thema dat in Neder 
land eigenlijk betrekkelijk weinig diepgravende 
aandacht heeft gekregen met een klap op de 
publieke, politi eke en wetenschappelijke agen 
da: de verhouding tussen religie en seksualiteit. 
Afgelopen jaar verschenen twee studies waarin 
die verhouding centraal staat. Het eerste boek, 
Onkuisheid van Rene Bastiaanse, probeert een 
antwoord te vinden op de vraag wat priesters 
eigenlijk zelf wisten van seks en seksualiteit. 
Het tweede, Seks en de kerk van Rimmer Mul 
der, is een meer algemeen verslag van de ver 
houding tussen beide grootheden met speciale 
aandacht voor 'de seksuele revolutie' van de 
jaren zestig. 

In zijn boek schetst Mulder, journalist en 
voormalig hoofdredacteur van de Leeuwarder 
Courant, met veel gevoel voor dramatiek de ge 
schiedenis van een land waarin 'de algemeen 
benauwende christelijke visie op seksualiteit' 
heel lang bepalend was voor de zeden. Seks 
werd door veel kerkelijk leiders beschouwd 
als 'het frontgebied bij uitstek in de strijd tus 
sen goed en kwaad, tussen God en de Satan'. 
Aangezien gelovigen hier gemakkelijk in de 
fout konden gaan, het vlees was immers zwak, 
werd seksualiteit niet aileen omkleed met een 
grate hoeveelheid ge- en verboden, maar bo 
venal met een aura van vuiligheid. Hoe groot 
de impact hiervan op het leven van veel gelovi 
gen was laat Mulder mooi zien aan de hand van 
een gesprek met een katholieke vrauw. Die was 
na het biechten van haar zonden zo verschrik 
kelijk opgelucht dat ze vervolgens huppelend 
huiswaarts keerde. 

De op de Bijbel gefundeerde seksuele mo 
raal werd echter vijftig jaar gel eden vrij plotse 
ling afgeworpen. Het eigen geweten verving 
'het ijzeren stel kerkelijke regels' razendsnel als 
moreel kompas inzake het seksuele leven. Hoe 
snel en ingrijpend die ontwikkeling was laat 
Mulder prachtig zien aan de hand van een aan 
tal briljant opgeschreven anekdotes. Een van 
de mooiste is die van een hervormde emeritus 
predikant die zijn zus begin jaren zestig in een 
lange brief uitlegde waarom haar keuze als on 
gehuwde vrouw met een man te gaan samen 
wonen stellig moest worden afgewezen. Toen 
hij de brief echter twee jaar later opnieuw on- 
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der ogen kreeg stond hij versteld van zijn eigen 
rechtlijnigheid. Diezelfde brief, zo vertrauwde 
deze predikant Mulder toe, had hij op dat mo 
ment nooit meer verzonden. ZO snel kon het 
dus gaan. 

De grate kracht van Mulders boek zit hem 
in dit soort verhalen, vaak opgetekend op ba 
sis van persoonlijker herinneringen aan het 
gereformeerde milieu van zijn eigen jeugd, en 
talloze interviews. Persoonlijke verhalen van 
dominees en priesters, gereformeerden en ka 
tholieken, bisschoppen en kerkbestuurders. 
Persoonlijke verhalen die prachtige en soms 
verrassende inkijkjes opleveren, maar helaas 
ook niet meer dan dat. En juist in die kracht 
schuilt daarom ook de zwakte van het boek. 
Meer dan een bevestiging van het heersende 
beeld over het verleden is het niet. Hoe smaak 
vol ook opgeschreven, het verhaal van Mulder 
stijgt niet echt uit boven de talloze cliches die 
de thema's kerk en seksualiteit aankleven. En 
dat is jammer, de auteur had het materiaal en 
de kwaliteit om meer van zijn boek te maken 
dan een even leesbare als vermakelijke sarnen 
vatting van het heersende beeld van de verhou 
ding tussen religie en seksualiteit in twintigste 
eeuws Nederland. 

Wat dat betreft doet Bastiaanse het beter. 
De vraag die hij aan de orde stelt is zo verbluf 
fend eenvoudig, dat het de nodige verwonde 
ring wekt dat nooit eerder iemand een dergelijk 
boek geschreven heeft. Vanuit de aanname dat 
de rooms-katholieke seksuele moraal van grote 
invloed was op de katholieke geloofsgerneen 
schap, vooral in de periode van het 'rijke room 
se leven' waarin 'bovenmatig vee I aandacht 
uitging naar de verkondiging van het zesde en 
het negende gebod: gij zult geen onkuisheid 
doen, gij zult geen onkuisheid begeren', stelt 
hij de vraag wat Gods grandpersoneel eigenlijk 
zelf van seksualiteit wist. Zijn antwoord is ver 
rassend: vrijwel alles. In de inleiding van zijn 
boek geeft Bastiaanse, directeur van het Bra 
bants Historisch Informatie Centrum, zijn con 
clusie direct weg: de katholieke geestelijkheid 
was dus - in tegenstelling tot wat vaak wordt 
aangenomen - op seksueel gebied buitenge 
woon goed voorgelicht. 

Het was een conclusie die ook de auteur 
leek te verrassen. Waar het oorspronkelijk de 
bedoeling was een beknopt boekje te schrij- 
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yen over dat wat priesters op seksueel gebied 
geleerd werd, hoe zij deze kennis in de prak 
tijk gebruikten en welke invloed dit had op de 
geloofsgemeenschap is het voorliggende boek 
het eerste van een drieluik geworden. Waar dit 
boek specifiek ingaat op de 'tegennatuurlijke 
zonden' komen er nog studies over 'natuurlijke 
zonden' en de 'kleine onkuisheid'. Dit alles met 
als doel uiteindelijk te komen tot een compleet 
beeld van de verhouding tussen religie en sek 
sualiteit in katholiek Nederland tussen grofweg 
1900 en 1965. 

Bij de beantwoording van zijn vragen ba 
seert Bastiaanse zich op leerboeken, dicta 
ten en het tijdschrift Nederlandsche Katholieke 
Stemmen, het maandblad voor de katholieke 
geestelijkheid. Daarnaast echter maakt hij ge 
bruik van een collectie college-aantekeningen 
van priesterstudenten. Met name die aanteke 
ningen geven een prachtig beeld van niet aileen 
de kennis die werd overgedragen, maar vooral 
ook de aanwijzingen op het punt van de prak 
tische toepasbaarheid ervan. Hierdoor weet de 
auteur graduele verschuivingen en nuances 
bloot te leggen in de wijze waarop priesters 
onderricht werden over seksualiteit, de geva 
ren en gevolgen ervan en de manier waarop zij 
deze kennis zowel tijdens de biecht als in het 
dagelijks contact met de gelovigen dienden te 
gebruiken. Hierdoor voorkomt Bastiaanse in de 
valkuil van Mulder te trappen. zijn boek brengt 
eerder belangrijke nuances aan dan dat het de 
bestaande beelden bevestigd. 

Natuurlijk zijn er wei punten van kritiek. ZO 
wordt toch nog onvoldoende duidelijk wat de 
gelovigen nu uiteindelijk met de vermaningen 
van priesters deden. De invloed van bijvoor 
beeld de biechtpraktijk is natuurlijk moeilijk te 
meten, maar er valt wellicht wei meer over te 
zeggen dan Bastiaanse doet. Een confrontatie 
van zijn onderzoeksresultaten met bijvoorbeeld 
de conciusies aangaande religie en seksuali 
teit in het historisch-demografische werk van 
de Nijmeegse historicus Theo Engelen had het 
boek nog kunnen verrijken. Wellicht past een 
dergelijke beschouwing nog in de volgende de 
len. Een tweede punt is de annotatie. Die is op 
punten wat al te summier. Het is niet altijd goed 
te volgen waar Bastiaanse zich precies op ba 
seert. Ook op dit punt kan er in volgende delen 
nog wei wat gewonnen worden. 

Die laatste opmerkingen nemen niet weg 
dat Bastiaanse een geweldig interessant boek 
geschreven heeft waarin een heel nieuw bron 
nencorpus gebruikt wordt om een eigenlijk 
uiterst simpele vraag van een verrassend ant 
woord te voorzien. Bovendien schrikt de au 
teur er niet voor terug zijn kennis aan te wen 
den om verstandige dingen te zeggen over het 
seksueel misbruik in de kerk. Op dit punt valt 
het verschil tussen beide studies nog het meest 
op. Waar Mulder simpelweg meegaat in de pu 
blieke beeldvorming dat toch vooral het celi 
baat en de gevolgen daarvan voor de mentale 
en fysieke gesteldheid van een aantal priesters 
de voornaamste oorzaak was voor het mis 
bruik weet Bastiaanse daarboven uit te stijgen. 
Hij wijst mijns inziens terecht op het ingewik 
kelde verhaal dat priesters zeker na de Tweede 
wereldoorlog verteld werd. Seksualiteit werd 
meer en meer van haar negatieve aura ont 
daan, eerst nog voorzichtig, later ook meer pu 
bliek en stelliger. Daarbij werd de voorlichting 
die aan priesters gegeven werd uitgebreid. Te 
gelijkertijd werd het celibaat echter onverkort 
gehandhaafd. De spanningen die dit alles met 
zich meebracht hebben hun fatale uitwerking 
niet gemist. 

Dit alles overziend is het goed dat het the 
ma religie en seksualiteit wat nadrukkelijker op 
de (kerk)historische agenda geplaatst is. Want 
als beide voorliggende boeken elk op hun ei 
gen manier een ding laten zien, dan is het wei 
dat er nog een we reid te winnen is. Het boek 
van Mulder werpt talloze vagen op die schreeu 
wen om zorgvuldig en diepgravend onderzoek. 
(Maarten van den Bos) 

Signalement 

Martijn Schrama, 
o.s.a., Hildebrand 
Verhoeckx. Een on 
bekende augustijn, 
1766-1815. Utrecht 
[Begijnekade 18 
Uitgevers] 2013 - 
95 p. - ISBN 978- 
90-7801-936-7 
e 14,95 
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Lezers van dit tijdschrift zullen zich wellicht het 
artikel herinneren dat de historicus en augustijn 
Martijn Schrama in juni 2013 publiceerde over 
Hildebrand Verhoeckx (1766-1815), een 'kloos 
terling in revolutietijd' (TNK 16.2, pp. 56-63). 
Verhoeckx was een augustijn die op de voor 
avond van de Franse revolutie bij de orde intrad 
in Leuven. Zijn plannen voor een academische 
loopbaan aldaar werden door de inval van de 
Fransen doorkruist, waarna hij op staties in 
de Noordelijke Nederlanden terecht kwam. In 
Utrecht werd hij kapelaan ('socius') en in Gro 
ningen tenslotte pastoor ('primm"ius'). In dit 
elegant vormgegeven boekje heeft Schrama nu 
een uitgebreidere versie van zijn onderzoek ge 
publiceerd. 

Het boek biedt een keur van goedgedocu 
menteerde details over het leven van Verhoeckx 
en zijn medebroeders. ZO verschaft het inzicht 
in de vooropleiding, de intrede, de theologie 
studie en de werkverdeling van leden van de 
augustijnse provincia Belgica. Ook de ontwrich 
ting die de Franse bezetting veroorzaakte wordt 
duidelijk geschetst, evenals de financien en het 
kunstbezit van de statiepaters, de rol van klop 
jes en de pogingen die religieuzen in het werk 
stelden om hun vaak wankele positie op de 
staties te versterken. De voor- en nageschiede 
nis van de Utrechtse en Groningse augustijnen 
staties komt bovendien ruimschoots aan bod, 
inclusief een fameus incident uit 1842 waarin 
een Groningse augustijn zijn onder overheids 
dwang gesloten statiekerk kort en klein liet 
slaan voordat hij er afstand van wilde doen. 

Met dit alles heeft Schrama een belangrijke 
bijdrage geleverd aan een duidelijker beeld van 
het augustijnse verleden. Dit temeer vanwege 
de eindnoten, die uitgebreide levensbeschrij 
vingen bevatten van medebroeders-tijdgenoten 
van Verhoeckx, en vanwege de bijlagen, waarin 
enkele interessante archiefbronnen integraal 
zijn gepubliceerd. Het boek is zodoende ook 
een nuttige bouwsteen voor breder onderzoek 
naar het godsdienstige leven in Nederland in de 
Franse tijd. 

Schrama staat met deze publica tie in een 
klassieke traditie van religieuzen die zich over 
de eigen ordesgeschiedenis buigen. ZO steekt 
hij de verwantschap die hij voelt met Verhoeckx 
niet onder stoelen of banken (p. 57). Zij heb 
ben dan ook het nodige gemeen, waaronder dat 
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beiden behoren tot de laatste generatie Neder 
landse augustijnen v66r een crisis in het led en 
tal. Dit persoonlijke aspect maakt de publicatie 
ook interessante lectuur voor wie belang stelt 
in de jongste geschiedenis van het religieuze 
leven in Nederland. (Brian Heffernan) 
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Over nationale grenzen he en 
Naar aanleiding van 125 jaar Oud-katholieke 
Unie van Utrecht 

De voorjaarsvergade 
ring van de VNK vindt in 
2014 plaats in de his to 
rische Sint Gertrudiska 
pel in Utrecht. In deze 
voormalige, prachtig 
gerestaureerde schuil 
kerk uit 1634 (op loop 
afstand van Utrecht C.S.) 
werden op 24 septem 
ber 1889 de liturgische 
plechtigheden gehouden, 
die samenhingen met de 
ondertekening van de 
zogenoemde Utrechtse 
Bisschopsverklaring. 

De Nederlandse wortels van een wereldkerk: 
125 jaar oud-katholieke Unie van Utrecht 
Over dit document waarmee een internationaal kerkverband 
werd gecreeerd, schreef prof. dr. Peter-Ben Smit bij wijze van 
intro op het programma van de voorjaarsvergadering on 
derstaande bijdrage. Het programma voor de bijeenkomst in 
Utrecht is te vinden op de achterzijde van dit tijdschrift. 

De Nederlandse wortels van een kleine wereldkerk: 125 
jaar oud-katholieke Unie van Utrecht 

Op 24 september 1889, binnenkort 125 jaar geleden, ont 
stond in Utrecht een, zij het kleine wereldkerk. Dit gebeurde 
door de ondertekening van de later zo genoemde "Bisschops 
verklaring" door de bisschoppen van de Oud-katholieke xer 
ken van Duitsland en Zwitserland en de drie bisschoppen van 
de Rooms-Katholieke Kerk van de Oud-Bissdioppelijke Cleresie 
in Nederland. Laatstgenoemden waren Johannes Heykamp, 
aartsbisschop van Utrecht; Caspar Rinkel, bisschop van Haar 
lem en Cornelis van Diependaal, bisschop van Deventer. Hun 
Duitse coli ega was Joseph Hubert Reinkens, terwijl Eduard 
Herzog de Christkatholische Kirche van Zwitserland vertegen 
woordigde. De door hen ondertekende verklaring, die kerke 
lijke gemeenschap vaststelde tussen de bisschoppen en hun 
kerken, vormde de basis voor wat nu bekend staat als de Unie 
van Utrecht van Oud-katholieke Kerken. Ze omvat anna 2014 
kerken in Polen, Tsjechie, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland 
en Nederland, alsmede gemeenschappen in Bosnie, Kroatie 
en Frankrijk. Tot 2003 was ook een kerk in Noord-Amerika lid 
van deze gemeenschap van kerken. De gemeenschap kent een 
sterk oecumenisch engagement, waarvan kerkelijke gemeen 
schap met de kerken van de Anglican Communion (Bonn Agree 
ment, 1931) en de Iglesia Filipina tndependiente (1965), een sue 
cesvolle dialoog met de Orthodoxie (1975-1987), verrassende 
dialogen met de Rooms-Katholieke Kerk en de Mar Thoma ~ 
iian Church, en een onlangs afsloten dialoog met de Kerk van 
Zweden uitdrukking zijn.' 
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Aanleiding tot het ontstaan van de 
Unie van Utrecht 
De directe aanleiding voor het opstellen en on 
dertekenen van de 'Bisschopsverklaring' was 
een combinatie van "push"- en "pullv-factoren. 
De belangrijkste "push<factor was de verhou 
ding van de ondertekenende bisschoppen en 
hun Kerken tot de ultramontaanse Rooms-Ka 
tholieke Kerk van de 19de eeuw. Voor de Cleresie 
was in de loop van de 19de eeuw de hoop op 
verzoening met Rome, met name na de instel 
ling van een nieuwe bisschoppelijke hierarchie 
in Nederland (1853) en de dogmatisering van 
de onbevlekte ontvangenis van Maria (1854) en 
de besluiten van het Eerste Vaticaans Concilie 
(1870), vrijwel verdwenen, terwijl de Duitse en 
Zwitserse Oud-katholieke Kerken, evenals hun 
Oostenrijkse pendant (die vanwege de verhou 
ding staat-kerk in Oostenrijk echter nog geen 
bisschop kon hebben), ontstaan waren uit 
protestbewegingen tegen het laatstgenoemde 
concilie. "Pull-factoren waren een proces van 
herorientatie binnen de Cleresie, waardoor deze 
zich opende voor contacten met andere Kerken 
dan die van Rome, en een sterke zoektocht naar 
Romfreie katholieke partners die trouw bleven 
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aan het geloof van de oude of vroege Kerk door 
de Kerken van het Duitstalig oudkatholicisme, 
zoals dat door met name Ignaz von Dollinger 
bevorderd werd en door de al genoemde bis 
schopp en Joseph Hubert Reinkens en Eduard 
Herzog opgepakt en uitgevoerd werd. 

Inhoud van de Bisschopsverklaring 
In de Utrechtse Bisschopsverklaring leggen 
de betrokken bisschoppen er getuigenis van 
af, dat zij vast willen houden aan het geloof 
der oude Kerk, zoals dat in de oecumenische 
geloofsbelijdenissen van de concilies van de 
onverdeelde kerk van de eerste tien eeuwen 
is uitgedrukt. Ais in tegenspraak met dat ge 
loof wordt verworpen het dogma van 1870: 
het jurisdictieprimaat en de persoonlijke on 
feilbaarheid van de paus van Rome. Evenzo 
het dogma van de onbevlekte ontvangenis 
van Maria van 1854 en andere uitspraken van 
Rome, die in tegenspraak zijn met de leer van 
de oude Kerk. Benadrukt wordt de betekenis 
van de eucharistic, het hart van het gods 
dienstig leven van de Kerk. Ten slotte wordt 
de hoop uitgesproken dat de scheuringen in 
de Kerk geheeld mogen worden onder hand 
having van het geloof der onverdeelde Kerk. 
Daarbij dient elke krenking van de waarheid 
en van de Iiefde zorgvuldig vermeden te wor 
den. Door trouw vast te houden aan de zuivere 
leer van Iezus Christus menen de bisschoppen 
met het beste gevolg het ongeloof en de on 
verschilligheid inzake de godsdienst te kun 
nen tegengaan.' Kern en uitgangspunt van de 
Bisschopsverklaring vormt het eerste van de in 
totaal negen artikelen: 

Wij houden vast aan de grondstelling der 
oude kerk, welke Vincentius van Lerinum in 
deze stelling heeft uitgesproken: "Id teneamus 
quod ubique, quod semper, quod ab omnibus 

TNK jaargang 16 (2013) 



creditum est; hoc est enim vere proprieque ca 
tholicum" (Houden wij vast, wat overal, wat al 
tijd, wat door allen geloofd is, want dit is waarlijk 
en eigenlijk katholiek). Wij houden daarom vast 
aan het geloof van de oude kerk, zoals het in 
de oecumenische geloofsbelijdenissen en in de 
algemeen aangenomen leerstellige uitspraken 
van de oecumenische synoden der onverdeelde 
kerk van de eerste tien eeuwen uitgedrukt is. 

Wereldgemeenschappen van kerken 
in vergelijkend perspectief 
Het ontstaan van de Unie van Utrecht va It in 
een periode waarin ook andere wereldgemeen 
schappen van kerken ontstonden. Te denken 
valt daarbij aan de Anglican Communion (eerste 
Lambeth conferentie in 1867) of de Alliance of 
the Reformed Churches holding the Presbyterian 
System (1875) en het International Congregatio 
nal Council (1891).3 Vergelijkingen tussen deze 
gemeenschappen liggen daarom voor de hand, 
zeker gezien het feit dat het ontstaan van al 
deze gemeenschappen in een tijd van interna 
tionalisering plaats vindt. Toch is er ook reden 
om aan te nemen dat deze gemeenschappen, 
zelfs wanneer hun ontstaan met de tijdsgeest 
overeenkwam, ook eigen accenten legden en 
hun stichters eigen redenen hadden om al dan 
niet tot permanente internationale verbanden 
te komen. Daarom is het nuttig te bezien hoe 
de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gere 
formeerde Kerken in Nederland geestverwant 
schap met andere nationale Kerken hebben ge 
institutionaliseerd, juist in een peri ode waarin 
de natiestaat als concept gekoesterd werd. Ook 
hieraan wordt tijdens de voorjaarsvergadering 
van de VNK aandacht geschonken. 

Tijdens de voorjaarsvergadering wordt ook 
en weI voor de eerste maal de VNK-scriptieprijs 
uitgereikt. Met de instelling van deze prijs wil 
de het bestuur van de vereniging het onderzoek 
naar de Nederlandse kerk- en religiegeschiede 
nis bevorderen en meer bekendheid geven aan 
de resultaten van dit onderzoek. Het bestuur is 
bijzonder blij dat niet minder dan acht scripties, 
die beantwoorden aan de eisen van het regle 
ment. zijn ingestuurd. 

Dr. Jan Jacobs, voorzitter VNK 

Noten: 

Over het ontstaan en de geschiedenis van de Unie van 
utrecht van oud-katholieke kerken en haar verhouding 
tot de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, zie met 
name: Angela Berlis, Frauen im proze_!, der Kirchwerdung. 
Eine historisch-tbeologiscbe Studie zur Anfangsphase des 
deutschen Alt-Katholizismus (1850-1890) Beitrage zur 
Kirchen- und Kulturgeschichte 6 (Frankfurt 1998), Dick 
Schoon, Van bisschoppelijke Cleresie tot Oud-Katholieke 
Kerk. Bijdrage tot de geschiedenis van het katholicisme in 
Nederland in de 1ge eeuw (Nijmegen 2004) en Peter-Ben 
Smit, Old Catholic and Pl1ilippine Independent EccJesiolo 
gies in History. The Catholic Church in Every Place Brill's 
Series in Church History 52 (Leiden 20 I I). 

2 Zie hiervoor Fred Smit, '1889 - 1989 De Unie van 
Utrecht', in: Paul Dirkse e.a., Kunst uit Oud-Katholieke 
Kerken (Utrecht, Het Catharijneconvent, 1989) p. 34-49; 
voor deze passage p. 37. 

3 De laatste twee zijn in 1970 samengegaan tot de World 
Alliance of Reformed Church en in 20 I 0 met de Reformed 
Ecumenical Council geworden tot de World Communon of 
Reformed Churches. 

TNK jaargang 16 (2013) 
157 



Dominee Spranckhuysen en zijn 
r01 in de zaak- Torrentius in 1627 

In de louwmaand van 
1628 veroordeelde de 
Haarlemse rechtbank de 
schilder Johannes Sy 
moonis van der Beeck 
tot dood door verbran 
ding. De aanklacht luid 
de dat de schilder, die 
zich Torrentius noemde, 
goddeloos was, blasfe 
mistisch en ketters.' Het 
vonnis werd later om 
gezet in twintig jaar eel. 
Abraham Bredius schreef 
in 1909 een boek over 
de schilder en het straf 
proces. In de stukken 
vond Bredius een verkla 
ring van de prominente 
Delftse dominee Dio 
nysius Spranckhuysen, 
die gerekend wordt tot 
de stroming der van de 
Nadere Reformatie." 
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"Erentfeste wyse enz", zo begint een schrijven, gevonden 
door Abraham Bredius in de papieren van het Hof van 
Holland. Een gebruikelijke aanhef, maar in dit geval van een 
ongebruikelijke bestuurlijke missive. In deze brief van 19 
juni 1625, schreef het Hof van Holland aan de regenten van 
de Stad Haarlem dat er een groep van "sekere personen" was 
ontstaan met woonplaats Parijs, zich noemende de "Broeders 
van de Roosen Cruce"; Rozenkruisers dus. Deze beweging, die 
sterk gegroeid zou zijn, is volgens de brief in de religie zeer 
"erroneus", ketters, schadelijk en bovendien "onnut" en vol 
bedrog. Waarom dit schrijven aan de Stad Haarlem? Omdat 
zich in deze stad iemand ophoudt, waarvan wordt gezegd 
dat hij een der "principaelsten" is van deze groep, te weten 

Het enige schilderij van de hand van Torrentius dat is overgeleverd (en lange tijd 
omgekeerd dienst heeft gedaan als putdeksel) draagt de veelzeggende titel: "Wat 
buten maat bestaat, int onmaats qjwjaat vergaat. 
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Portret van Torrentius 

de schilder Torrentius." Er wordt gevraagd of de 
Haarlemmers onderzoek naar de groep kunnen 
instellen. Stadhouder Frederik Hendrik was op 
de hoogte. 

De Rozenkruisers deden voor het eerst van zich 
spreken in de eerste jaren van de zeventiende 
eeuw en tussen 1614 en 1616 waren er drie 
manifesten verschenen, waarvan de laatste 
de naam Chymnische Hachzeit Christiani 
Rasencreutz anna 1459 droeg. Het waren 
publicaties waarmee een groepje Duitse 
theologiestudenten de aandacht zocht voor een 
andere benadering van het geloof in God. Het 
was in een tijd dat er aan het Hof van keizer 
Rudolf II in Praag veel ruimte was ontstaan voor 
onder andere alchemistisch en astronomisch 
onderzoek. Maar overal in Europa borrelde 
het van de nieuwe ideeen, die via pamfletten 
en boekwerkjes in hoog tempo hun weg naar 
aile gewesten vonden. De uit lutherse kringen 
afkomstige Rozenkruisers stonden in een 
oudere mystieke traditie, die zich bezighield 
met natuurwetenschappen en onderzoek naar 
vroege, heidense, kennis. 

Deze onderzoekingen maakten in hun 
theologie ruimte voor andere ideeen over 
de creerende rol van het mannelijke en het 
vrouwelijke dan dat binnen zowel de katholieke 
als de protestantse kerk gangbaar waren: 
vooral wat betreft het doorgeven van het leven. 

Het alternatieve en onderzoekende aspect zal 
diverse hoogopgeleide zeventiende eeuwers 

hebben aangesproken. Zeker in een gebied als 
de Republiek, waar men over godsdienstzaken 
nogal eens twistte. Tijdens zijn jonge jaren in 
Amsterdam, waar hij in 1589 werd geboren, 
zal Torrentius met deze ideeen in aanraking 
gekomen kunnen zijn. Wat overigens niets zegt 
over of hij onderdeel is geworden van deze ook 
in de Nederlanden actieve broederschap. In de 
getuigenissen wordt er slechts een keer aan de 
Rozenkruisers gerefereerd. 

De schilder Johannes van der Beeck had al van 
jongsaf te maken gehad met de slechte kant 
van het bestaan. Zijn vader Symon was de 
eerste gevangene van het nieuwe tuchthuis te 
Amsterdam en nadat hij na zijn vrijlating naar 
Keulen lijkt te zijn vertrokkerr', probeerde de 
schilder zijn vader te vergeten. Hij deed dat 
onder andere door zijn naam te veranderen in 
Torrentius. Hij benutte zijn artistieke talenten 
niet aileen voor serieus schilderwerk, maar 
ook voor de vervaardiging van pornografische 
afbeeldingen en verdiende daar goed aan. Het 
was een flamboyant heerschap, dat goed lag 
bij de vrouwen - ook de getrouwden - en dat 
zich van zijn eigen huwelijkse staat weinig 
aantrok. Bredius schreef een boek over deze 
vrijdenkende, rokkenjagende en van het leven 
genietende schilder. Hij deed dat in 1909. Theun 
de Vries bewerkte zijn levensverhaal tot een 
roman met de titel Torrentius, die uitkwam in 
1998. 

Torrentius trok met zijn levenswandel de 
aandacht van ordehandhavers, die in dit soort 
zaken de gereformeerde kerk van na 1619 aan 
hun kant wisten. De justitie in Haarlem nam 
Torrentius op 30 augustus 1627 gevangen 
en startte tegen hem een buitengewoon 
proces.' Er werd hem goddeloosheid verweten 
en zedenbederf. Maar Torrentius was een 
bekwaam schilder en lag goed bij de rekkelijken, 
die in Holland ondanks de wetsverzettingen 
van 1619 toch nog over aanzienlijke invloed 
beschikten. Dat gold zeker voor de regenten 
in zijn geboortestad Amsterdam. Torrentius 
had contacten in de hogere kringen. Hij kende 
oud-burgemeesters. Ook bijzonder is dat 
Dudley Carleton, de prominent in de Republiek 
aanwezige Engelse gezant, namens koning 
Charles I schilderijen kocht van Torrentius. 
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Torrentius werd gemarteld, maar hij bekende 
zijn goddeloosheid niet. Tot grote verrassing 
van de beul zelf. die zijn bewondering voor 
de getortureerde uitsprak. Toch was de justitie 
in Haarlem van mening dat hij had bekend en 
veroordeelde hem op 25 januari 1628 tot de 
brandstapel. Een ongekend zware straf voor 
de vergrijpen. Bredius geeft overigens aardige 
voorbeelden van hoe vermaard Torrentius was 
en hoezeer jongelui zijn denkbeelden en vrije 
levenswijze aanhingen. 

Het vonnis werd tijdens de tumultueuze 
slotzitting aangevochten en met succes: een 
dergelijk vonnis lOU niet stroken met de vrijheid 
waarvoor de Republiek nog steeds tegen Spanje 
vocht. De brandstapel we gens ketterij was bij 
uitstek het vonnis van de tiran geweest. De 
hardvochtige rechtbank in Haarlem zette het 
vonnis daarop om in twintig jaar opsluiting.s 

Van die twintig jaar heeft Torrentius er maar 
een paar uitgezeten. Oat deze rechtsgang de 
aandacht heeft getrokken, mag ook blijken uit 
het feit dat Lodewijk van Nassau zich onder het 
rumoerige publiek in de rechtszaal zou hebben 
bevonden.' En op 30 mei 1630 schreef de 
Koning van Engeland een brief aan stadhouder 
Frederik Hendrik, waarin hij vroeg of het 
mogelijk was dat Torrentius van zijn straf zou 
kunnen worden ontslagen en naar Engeland 
kon worden overgezonden. Frederik Hendrik, 
die zeer goed van de zaak op de hoogte was, 
heeft to en zijn invloed gebruikt om de schilder 
vrij te krijgen. De Haarlemmers hebben zich 
tegen de uitwijzing verzet, maar bonden ten 
langen leste in. De stadhouder tekende het 
pardon op 11 juli 1630. 

Minder bekend is, dat Delftse predikant 
Dionysius Sprankhuysen in dit proces een 
behoorlijke rol heeft gespeeld. Hij legde een 
verklaring aften laste van de schilder. Aangezien 
justitie in Haarlem slechts de belastende 
verklaringen ten aanzien van Torrentius heeft 
willen gebruiken, is zijn rol in de uiteindelijke 
vasts telling van het vonnis niet gering geweest. 
De ontlastende verklaringen - er waren er vele 
- legde de rechtbank naast zich neer. 

Bredius heeft, archiefonderzoeker als hij was, 
behoorlijk wat zaken boven water gehaald. ZO 
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yond hij een drankrekening van Torrentius en 
zijn vrienden van niet minder dan 485 gulden. 
Deze rekening stond in 1627 nog open en 
was gemaakt in wat Bredius een "artistleke 
herb erg" noemt. Deze herb erg heette de 
Dubbele Gekroonde Regenboog en beyond 
zich in Leiden. De waard was de schilder 
Aernout Elsevier. Het was in deze kroeg dat 
Torrentius kennis maakte met een student 
in de theologie, Jacobus van der Aa. Deze 
student sprak hierover met zijn leermeester 
Spranckhuysen. De Haarlemse rechtbank liet 
geen middel ongebruikt om de bewijsvoering 
tegen Torrentius rond te krijgen. Alles werd 
in het werk gesteld om verklaringen afgelegd 
te krijgen die tot dit doel konden bijdragen. 
Spranckhuysen had een tijd in Haarlem 
gestaan, maar was wegens procedurefouten 
rond zijn beroeping en het conflict dat hieruit 
volgde uit Haarlem vertrokken. Hij zal zeker 
enige kennissen of bekenden aan zijn tijd in 
Haarlem hebben overgehouden. 

In die zin hoeft het ons niet te verbazen dat 
wat Spranckhuysen wist van Torrentius zijn 
weg yond naar het strafdossier. Spranckhuysen 
legde de volgende verklaring af op 27 november 
1627 over wat Van der Aa hem had verteld. Ik 
citeer hier letterlijk uit Bredius (1909). 

"dat hy sekeren tijt geleden met meer andere 
studenten geweest is in het gezelsehap van 
eenen Torrentio tot Leyden ter herberge van 
den Regenboge. Ende dat denselven Torrentius 
met hem van der Aa ter syden van het andere 
gezelsehap aJJginek, seggende: Ie sie dat ghy syt 
een Iongmati van verstant, ende daerom ben iek 
blyde gelegentheyt gevonden hebbende om met 
U een weynieh te spreken. Ende dat Torrentius 
onder andere hem vraeehden: Geloojt ghy weI 
datter een Godt is? Ende ais hy van det Aa daerop 
antwoordde: 0 jae, soude iek niet? Dat hy seide: 'T 
is weI. Dat daerna Torrentius wederom vraechde. 
Geioojt ghy datter Engelen sijn? Item dat de 
sielen onsterfeiijk zijn? Item datter een euwieh 
ieven is? Ende als hij van der Aa teIekenmaeI 
daerop antwoorde: jae, dat hy Totrentius ooek 
telekenmaei daerop sweeeh, oJJ seyde: 'T is weI. 
Dat eyntelyek Torrentius hem vraeehde: Gelooft 
ghy weI datter er een helle is? Ende als hy all 
wederom daerop antwoorde: tee, iek geloove 
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dat, dat doen Torrentius tot hem seyde: Geloofl 
ghi} dat, /ck en hadde nyet gemeijnt, dat ghy 500 
slecht t= dom, AB) waert. Segt my doch waer 
is de helle, waer vaeren sy henen die ter helle 
vaeren, omhoogh ojJ omleegh? Ende als hy van 
der Aa daerop antwoorde: descendunt, sy vaeren 
omleegh, dat doen Torrentius daertegen aldus 
argumenteerde: Hoe conn en sy omleech vaeren, 
want omieegh ojJ onder ons is niet dan den 
aerden cloot die uyt Iant ende t!)lt water bestaet, 
dat breeder deduccrecrende. ende eyntelyck tot 
een besIuijt seggende: Ghy suIt metter tijt weI 
beter ieeren T 

Oat D. Jacobus van der Aa voor my sulckx 
alles in subs tan tie verhaelt heeft, ben ick 
onderschreven bereyt.. .. met eede te verklaeren. 
In Delph, Desen 27 Nov. 1627.8 

Van der Aa legde zelf ook een verklaring af en 
wei op 9 december 1627. Deze week sterk af 
van wat Spranckhuysen getuigde. Hij verklaarde 
dat hij Torrentius maar een enkele keer is 
tegengekomen en inderdaad in de Herberg van 
de Regenboog, de kroeg van Elsevier. Bredius 
yond ook deze verklaring. 

"sender dat Torrentius eenige de minste 
Godtslasterlycke ofte onsticbtige woorden tegens 
hem getuyge ofle oock int geselschap gesproocken 
ojJvermaent heefl. Verclaerende mede niet anders 
aen de voorsz. Torrentius gezien cfte gehoort te 
hebben als een man met eeren toesiaer.r 

De verklaring van Spranckhuysen werd wei, 
die van Van der Aa niet gebruikt in het proces. 
Bredius voegt er nog aan toe dat dit soort 
gesprekken in herbergen plaatvond en dat 
daar nogal eens flink werd gedronken. Hierbij 
bleek Torrentius altijd bereid te betalen. Hij 
beschikte vaak over veel contant geld, vanwege 
zijn bijverdienste als pornografisch schilder. 
Terzijde, van zijn gehele werk zijn slechts 
weinig stukken bewaard gebleven. 

Spranckhuysen heeft - zo is mijn vermoeden - 
de spraakmakende zaak-Torrentius op de voet 
gevolgd. Ais Nadere reformator streed hij in 
woord en geschrift voortdurend tegen alles wat 
hij als 'zondig beschouwde. Ook de gedragingen 
van Torrentius zal hij beschouwd hebben 
als als een gruwel voor God. Zijn strijd tegen 

Portret van Dyonisuis Spranckhuijsen 

missstanden in de Republiek ging blijkbaar zo 
ver, dat hij actiefbijdroeg aan de vervolging van 
Torrentius. Ook to en duidelijk werd dat Van der 
Aa zijn woorden niet wilde of kon bevestigen 
tegenover de rechtbank, herriep Spranckhuysen 
zijn verklaring niet. Ook het veronderstelde 
atheisme moet de gereformeerde dominee 
een gruwel geweest zijn. Atheisten werden 
ook gewantrouwd door de overheid, omdat 
zij de van God gewilde orde bedreigden. Voor 
het Hof van Holland zal daarbij ook hebben 
meegespeeld dat er een verderfelijke invloed 
kon uitgaan van het gedrag en de ideeen van 
Torrentius en diens geestverwanten op jongelui 
uit gegoede families. 

Oat Spranckhuysen in deze tijd van zijn 
leven goede contacten met de overheid 
had, blijkt onder meer uit het bedrag dat hij 
van de Staten-Generaal ontving voor zijn 
boekje Des jaers 1629 Roepende Stemme tot de 
Vereenichde Nederlanden. Dit boekje bood hij 
de Hoogmogende Heren aan en hij ontving 
hiervoor terstond 100 gulden. De goedkeuring 
aan de uitbetaling van dit behoorlijke bedrag 
werd, zo blijkt uit de notulen van de Staten, 
verleend op 14 mei 1630.'0 

Spranckhuysen schrok er blijkbaar ook niet 
voor terug om op verzoek van de overheid!' 
mee te helpen bij het stellen van voorbeelden. 
Want de zaak Torrentius moest een voorbeeld 
worden. Het oorspronkelijke vonnis luidde 
"ende aldaer metten viere ter doot toe verbrandt 
ende -0'n doot Iichaem daemae buy ten opt 
gaIgheveIt aen een staeck gestelt ende gelaten te 
werden ( ... )".'2 

Peter van Ees (Hilversum, 1972) is poiiticoloog 
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Noten: 

Zie over hem onder meer Benjamin Roberts, 'The anti 
hero of the youth: johanees Torrentius'. leidschrift. Histo 
risch njdschrift 22(2007) 13-29 en Christopher Brown, ' 
The strange case of Jan Torrentius: art,sex and heresy in 
seventeenth century Haarlem', in: R. Fleischer, S. Clare 
Scott (eds.), Rembrandt, Rubens and the art 0/ their time: recent 
perspectives (Pennsylvania 1997) 224-233. 

2 Zie over hem onder meer: G.H. Leurdijk, Dionysius Spranck 
huysen, in: T. Brienen e.a. (red.), Figuren en thema's van de Nadere 

Reformone, deell, (Kampen 1987) 27-42; G.H. Leurdijk, De Nadere 
Reformatie in Delft, in: J.e. Okkema e.a. (red.), Heidenen, popen, Ii 
bertijnen en fijnen (Delft 1994) 137-169; P.H.A.M. Abels, Dionysius 

Spranckhuysen, in: Biogra/isch lexicon voor de geschiedenis van her 
Nederlondse orotestanttsme, deelS (Kampen 200 I) 483-484. 

3 Citaten uit A. Bredius, Johonnes torreruiu: - schifder, 1589 - 
1644 ('s-Gravenhage 1909) 17-18. De originele briefvond 
Bredius in wat destijds het Algemeen Rijksarchief heette. 
overigens komt de naam Torrentius niet voor in de par 
ticuliere notulen van Schot en Stellingwerf van de verga 
deringen van de Staten van Holland tussen 1620 en 1640. 
Schot zat voor Purmerend en Stellingwerf voor Medem 
blik. Ook komen de rozenkruisers weinig in deze notulen 
vaar. 

4 Bredius, Torrentius, 20. In een brief van J. Canter dd. 17 fe 
bruari 1627 aan de bekende handelaar op Rusland Isaac 
Massa, door Bredius integraal overgenomen, wordt hier 
melding van gemaakt. Canter en Massa waren neven van 
elkaar en Canter waarschuwde zijn neef voor de invloed 
van Torrentius op een ander familie!id, Nicolaas Massa. 

5 Bredius, Torrentius, 21. 
6 Bredius, torrenttus, 48-49. 
7 Bredius, Torrentius, 49. Bredius haalt de informatie uit een 

pamflet dat in 1628 verscheen bij Willem jansz. van den 
wyngaert in Amsterdam met de titelleijdsveer-schuyts-Proet 
gen tusschen een Koopman ende Borgher van Leyden. Oit pamflet 
werd in 1630 herdrukt. In dit pamflet wordt het gehele 
vonnis op rijm verhaald. 

8 Bredius, Torrentius, 38. 
9 Bredius, Torrenttus, 38. 
10 Besluiten Staten-Generaal 15 april 1630, agendapunt 14. 

overigens wordt tijdens deze vergadering ook besloten 
eenzelfde som aan te bieden aan predikant Th. Schreve 
!ius voor de opdracht in zijn werk Euchorisncum od deum opt. 
Max. scriptum occosione rerum feliciter gestarum. 

I I J. Spaans, Hoarlem no de Refotmotie. 5tedelijke cultuur en kerke 
/ijke leven 1577-1620 ('s-Gravenhage 1989) 106-107 en 136. 

12 Bredius, torrentius, 49. 
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0.]. de Iong overleden 

Prof. dr. Otto J. de jong, in brede kring bekend 
om zijn Handboek van de Nederlandse kerkge 
schiedenis, is op 12 november 2013 op 87-ja 
rige leeftijd overleden in zijn woonplaats Am 
sterdam. Prof. De jong stond ook aan de wieg, 
toen de Vereniging voor Nederlandse Kerkge 
schiedenis in 1989 in Gouda werd geboren. In 
de Sint-Ianskerk verzorgde hij de openinglezing 
van het oprichtingscongres, gewijd aan "Het 
draagvlak voor de beoefening van de kerkge 
schiedenis in Nederland", waarmee hij binnen 
de vereniging het startschot gaf voor een aan 
houdende discussie en bezinning over het ei 
gene van de kerkgeschiedenis. 

Otto Jan de jong werd op 14 oktober 1926 in 
Cui em borg geboren. Hij studeerde theologie 
in Groningen, Amsterdam en Basel en werd in 
1955 hervormd predikant te Nieuwolda. Daarna 

stond hij in Ten Boer (1961) en was toen te 
yens studentenpredikant in Groningen. In 1957 
promoveerde hij cum laude op een proefschrift 
over de reformatie in zijn geboortestad Cu 
lemborg. Na in 1964 eerst lector Nederlandse 
kerkgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Gro 
ningen te zijn geworden, volgde in 1968 zijn 
benoeming tot hoogleraar kerkgeschiedenis 
na 1500 aan de Universiteit van Amsterdam. In 
1972 werd hij hoogleraar kerkgeschiedenis aan 
de universiteit van Utrecht. In 1991 ging hij met 
emeritaat. 

Van 1982 tot en met 1986 was hij rector-mag 
nificus van de Utrechtse universiteit. Na zijn 
pensionering was hij in deeltijd geestelijk ver 
zorger voor de Evangelisch-Lutherse gemeente 
in Culemborg. 

TNK jaargang 16 (2013) 
163 



Voorjaarsbijeenkomst Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 

Over nationale grenzen heen. 
Naar aanleiding van 125 jaar 

Oud-katholieke Unie van Utrecht 
Zaterdag 15 maart 2014 

In de Driehoek, Willemsplantsoen 1 C Utrecht 

Op 24 september 1889 ondertekenden de bisschoppen van de Oud-katholieke Kerken van Duitsland 
en Zwitserland en de drie bisschoppen van de Rooms-katholieke Kerk van de Oud-Bisschoppelijke 
Cleresie in Nederland (nu de Oud-katholieke Kerk van Nederland) een verklaring, waarmee een 
bovennationaal kerkverband werd gecreeerd. Binnen Oud-katholieke kring spreekt men in dit ver 
band wei van 'een kleine wereldkerk'. 

De viering van 125 jaar Oud-katholieke Unie van Utrecht in 2014 vormde voor het bestuur van de 
vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis aanleiding haar voorjaarsvergadering te wijden 
aan de totstandkoming van samenwerkingsverbanden tussen nationale kerken. Daartoe werd een 
beroep gedaan op de staf van het Oud-katholiek Seminarie, met name op prof. dr. Peter-Ben Smit. 
In nauw overleg met hem werd het volgende programma samengesteld. 

Programma 
9.45 uur: 
10.15 uur: 
10.45 uur: 
1l.15 uur: 

11.45 uur: 

Ontvangst (met koffie/thee) 
]aarvergadering VNK 
Uitreiking (voor de eerste keer) van de VNK-scriptieprijs 
Mgr. dr. Dick Schoon, Globalisering in de 1ge eeuw. De Oud-katholieke Unie van 
Utrecht in vergelijking met andere internationale kerkverbanden. 
Dr. Gert van Klinken, Geestverwanten maar geen Iandgenoten. Internationale protes 
tantse netwerken in het tijdperk van de natiestaat. 
Uitloop en afronding (met koffie/thee) 
Rondleiding door de voormalige schuilkerk van Sint Gertrudis, de huidige Sint Ger 
trudiskathedraal en eventueel andere, ook in verband met de Unie belangrijke plek 
ken door drs. Wietse van der Velde. 

12.15uur: 
12.45 uur: 

Dick Schoon is bisschop van Haarlem en toegevoegd historisch onderzoeker aan het Oud-katholiek 
Serninarie: Gert van Klinken is universitair docent kerkgeschiedenis aan de Protestantse Theolo 
gische Universiteit; Wietse van der Velden is docent kerkgeschiedenis aan het Oud-katholiek Semi 
narie. 

De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor leden van de VNK, studenten van het Oud-katholiek Se 
minarie en andere belangstellenden. Verdere Informatie over deze bijeenkomst is te verkrijgen bij 
de secretaris van de VNK, drs. Christiaan Ravensbergen (kerkgeschiedeniswgrnail.com of c.ravens 
bergen@kpnplanet.nl of 020-4234482). 


