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Paul H.AM. Abels 

Wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst 

In dit zilveren jubileum 
jaar van de Vereniging 
voor Nederlandse Kerk 
geschiedenis komt bij 
diverse gelegenheden 
indringend de vraag aan 
de orde of kerkgeschie 
denis nog wel toekomst 
heeft. Daarbij gaat het 
vaak over de vraag 
welke vormen en invals 
hoekenlevensvatbaar 
zijn, maar eigenlijk staat 
of valt alles met het 
vermogen om nieuwe 
generaties te interesse 
ren voor deze materie. 

Tegen die achtergrond heeft het bestuur van de VNK het initi 
atief genomen om een speciale prijs voor studenten in te stel 
len die een scrip tie hebben geschreven over een kerkhistorisch 
thema. Afgaand op het aantal inzendingen en de kwaliteit er 
van hoeft kerkhistorisch Nederland bepaald nog niet te wanho 
pen. In deze aflevering van TNK kunt u lezen welke inzendin 
gen de jury heeft mogen beoordelen en wat haar oordeel was. 
Op basis van zijn scrip tie heeft prijswinnaar David de Boer het 
openingsartikel van dit nummer geschreven. 
Tegenover de vreugde over de nieuwe talenten die op kerkhis 
torisch gebied tegen het raam tikken, staat het grote verdriet 
over het plotselinge overlijden van dr. Willem van Asselt. Hij 
was jarenlang voorzitter van de redactie van dit tijdschrift. Zijn 
opvolger, John Exalto, staat stil bij zijn verdiensten. 
Verder in dit nummer de bewerkte lezingen van Dick Schoon 
en Gert van Klinken die zij tijdens de jongste algemene leden 
vergadering van de VNK in Utrecht hielden over internationale 
kerkelijke samenwerkingsverbanden. De aanleiding daarvoor 
was de viering van 125 jaar Oud-katholieke Unie van Utrecht. 
Dick Schoon gaat in op de verklaring die bisschoppen uit Zwit 
serland, Duitsland en Nederland in 1889 ondertekenden en 
brengt dit in verb and met de maatschappelijke, economische 
en technische ontwikkelingen uit de 19de eeuw die tot gevolg 
hadden dat verschillende kerken zich internationaal organi 
seerden. Hij constateert dat verschillende kerken op internati 
onaal terrein contact met elkaar zochten. Gert van Klinken stelt 
daarentegen dat er wei internationale contacten waren, maar 
dat internationale kerkelijke samenwerkingsverbanden tot 
1948 uitzonderlijk waren. Een bovennationale orientatie was 
volgens hem onvanzelfsprekend in de eeuwen dat Nederland 
een natiestaat was. 

Graag attendeer ik aile VNK-Ieden ook op deze plaats nog eens 
op de viering van het zilveren jubileum van onze vereniging, op 
1 1 oktober aanstaande, in Gouda. Het programma voor deze 
dag is te vinden op de achterzijde van dit tijdschrift. Hopelijk 
melden vele leden zich aan, zodat het ook wat betreft de deel 
name, een feestelijke Dag van de Kerkgeschiedenis zal worden. 
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tmprcssie van de vcoriaarsoljeenkomst van de VNK, op 15 maart 2014 in de vootmalige schuilkerk van Sint-Gettrudis te Utrecht. 
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Eerste VNK -scriptieprijs 
voor David de Boer 

Op de voorjaarsbijeen 
komst van de Vereni 
ging voor Nederlandse 
Kerkgeschiedenis, op 15 
maart 2014 in Utrecht, 
is de eerste VNK-scrip 
tieprijs toegekend aan 
David de Boer voor zijn 
scriptie Picking up the 
Pieces. Catholic Percepti 
ons of Iconoclasm in the 
Netherlands, 1566-1672. 

In deze scriptie laat David de Boer zien hoe katholieken aanke 
ken tegen de Beeldenstorm en de beeldenstormers. Dit doet hij 
aan de hand van de omgang met objecten in katholieke kring, 
in zowel de noordelijke als de zuidelijke Nederlanden. De jury 
typeerde zijn scriptie als origineel en innovatief vanwege zijn 
keuze voor het katholieke perspectief en vanwege de aanslui 
ting die hij zoekt bij de nieuwe onderzoeksvelden van materi 
ele cultuur en herinneringscultuur. David de Boer doet op dit 
moment promotieonderzoek in Konstanz en kon de prijs niet 
persoonlijk in ontvangst nemen vanwege een studieverblijf in 
Harvard. Zijn broer, Coen de Boer, nam de prijs in ontvangst 
en sprak namens zijn broer een dankwoord uit. David de Boer 
heeft de scriptie geschreven in het kader van een research mas 
ter moderne geschiedenis aan de Universiteit Utrecht (faculteit 
geesteswetenschappen). Zijn begeleider was dr. Io Spaans. 

Juryrapport VNK-scriptieprijs 2014 

Waarom heeft de VNK een scriptieprijs ingesteld? 
Het bestuur van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschie 
denis (kortweg VNK) heeft in 2012 besloten om een scriptieprijs 
in te stellen. Doel hiervan is tweeledig: 
1. het bevorderen van het onderzoek naar de Nederlandse 

kerk- en religiegeschiedenis; 
2. meer bekendheid geven aan de resultaten van dit onder 

zoek. 
De prijs, die vanaf 2014 jaarlijks zal worden uitgereikt, be 

staat uit een oorkonde en een geldbedrag van 500 euro. Boven 
dien zal de winnaar worden uitgenodigd om zijn/haar scriptie 
om te werken tot een artikel voor het Tijdschrijt voor Neder 
landse Kerkgeschiedenis. Vandaag tijdens onze voorjaarsverga 
dering zal de prijs voor de eerste maal worden uitgereikt. 

Voorwaarden om voor de VNK-scriptieprijs in 
aanmerking te komen 
In het scriptieprijsreglement heeft het bestuur vijfvoorwaarden 
vastgelegd waaraan voldaan moet zijn om te kunnen meedin 
gen naar de VNK-scriptieprijs: 
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VNK-voorzitter prof Jan Jacobus en juryvoorzitter prof Miljam 
de Baar reiken de eerste VNK-scriptieprijs uit aan de broet 
van David de Boer, omdat de prijswinnaar door verblijf in het 
buitenland verhinderd was. 

1 . Het moet gaan om een afstudeerscriptie die 
is geschreven in het kader van een master 
opleiding aan een Nederlandse of buiten 
landse universiteit; 

2. Het masterdiploma dient te zijn behaald in 
het academisch jaar dat aan de voorjaars 
vergadering voorafgaat; 

3. De scrip tie moet geschreven zijn in het Ne 
derlands of in een van de andere moderne 
talen: Engels, Frans of Duits: 

4. De scriptie moet beoordeeld zijn met mini 
maal een acht c.q. van de kwalificatie 'goed' 
zijn voorzien, 

5. De scriptie moet een originele bijdrage 
vormen tot het vakgebied van de Neder 
landse kerk- en/of religiegeschiedenis. Die 
originaliteit kan betrekking hebben op het 
onderwerp; de vraag- en doelstelting: de 
stijl, het gebruikte (gedrukte of ongedrukte) 
bronnenmateriaal en/of de interpretatie 
daarvan; en/of de mate van mterdisciplina 
riteit. 

Aantal inzendingen 
Een doelgerichte publiciteitcampagne van het 
VNK-bestuur leidde in 2013 tot de inzending 
van acht masterscripties. Na toetsing van de 
eerste vier genoemde voorwaarden bleek dat 
zij aile acht aan de jury konden worden voor- 
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gelegd. Het gaat om vijf scrip ties die aan een 
Nederlandse universiteit tot stand zijn gekomen 
en om drie scrip ties die aan een Belgische uni 
versiteit zijn geschreven. Van de acht scripties 
zijn er zes in het Nederlands geschreven, een in 
het Engels en een in het Duits. Vijf scrip ties zijn 
tot stand gekomen in een tweejarige master, de 
overige zijn in het kader van een eenjarige mas 
ter geschreven. Heel interessant is de spreiding 
over de verschillende disciplines: van de acht 
inzendingen is de helft geschreven in het kader 
van een masteropleiding Geschiedenis, twee 
in het kader van een master Theologie, een in 
het kader van een master Kunstgeschiedenis 
en een in het kader van de onderzoeksmaster 
Classical, Medieval and Renaissance Studies. 
Deze laatste scriptie ligt op het terrein van de 
historische letterkunde. 

De samenstelling van de jury 
Het bestuur van de VNK heeft de juryleden pas 
benoemd nadat aile inzendingen binnen wa 
ren om te voorkomen dat er een ongewenste 
belangenverstrengeling zou ontstaan. Uit 
gangspunt was dat geen van de juryleden op 
de een of andere manier betrokken mocht zijn 
geweest bij de beoordeling van een van de in 
gezonden scripties. Gelet op het karakter van 
de VNK yond het bestuur het verder van be 
lang dat zowel academische kerk- cq religie 
historici als liefhebbers van het yak in de jury 
vertegenwoordigd zouden zijn. Tot slot diende 
behalve het bestuur ook de redactie van het 
door de VNK uitgegeven Tijdschrift voor Nedet 
landse Kerkgeschiedenis (INK) in de jury te zijn 
vertegenwoordigd. Deze drie criteria leidde tot 
de benoeming van drie juryleden: vanuit de re 
dactie van TNK dr. John Exalto en vanuit het 
bestuur van de VNK Frederike Cossee en on 
dergetekende. 

Door de jury gehanteerde criteria 
Half oktober 2013 ontvingen de drie juryle 
den een enorm postpakket met daarin de acht 
scripties, inclusief de beoordelingsformulieren 
met een toelichting op het voor de scrip tie be 
haalde cijfer. Het bleek te gaan om scrip ties die 
in omvang nogal uiteenliepen, varierend van 
49 tot 185 pagina's. De meeste scripties bevat 
ten aileen maar tekst, soms is een deel van het 
bestudeerde bronnenmateriaal als bijlage toe- 
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gevoegd. Ben scriptie sprong eruit, omdat deze 
rijkelijk geillustreerd is. Oat is de kunsthistori 
sche scriptie van Maximiliane Erkens over de 
collectieopstelling van de Middeleeuwen in het 
Rijksmuseum. 

Al vrij snel ontdekten we aile drie onafhan 
kelijk van elkaar dat het geen eenvoudige opga 
ve zou worden om een winnaar te bepalen. Het 
eerste dat ons opviel, was namelijk dat aile acht 
scripties stuk voor stuk van hoge kwaliteit zijn, 
gebaseerd op grondig onderzoek van niet altijd 
even toegankelijk bronnenmateriaal. Daarom 
wil ik bij dezen namens de jury alvast aan aile 
inzenders van een scriptie een compliment rna 
ken. Wat het ook niet gemakkelijk maakte, wa 
ren de zeer uiteenlopende onderwerpskeuzes, 
gehanteerde methodes en onderzochte tijdvak 
ken. Om maar direct twee uitersten van het 
spectrum te noemen: Petformativiteit en symbo 
lisch gedrag in de aeatie van episcopate identiteit 
en het scheppen van nieuwe discours van autori 
teit bij Gerard van Kamerijk (1012-1051) van de 
hand van Peter Byttebier en Diaconale idealen. 
Diacotiaat, civil society en de verzorgingsstaat. 
Een onderzoek naar de verschuivende maat 
schappelijke functie van de Evangelisch-Lutherse 
Diaconie van Amsterdam tegen de achtergrond 
van de opkomende en hervormende Nederlandse 
verzorgingsstaat in de pcriode 1945-2010, ge 
schreven door Annemieke Wilzing. 

Van meet af aan stond voorop dat wij als 
jury van de VNK-scriptieprijs niet uitsluitend 
op academische gronden een keuze zouden 
maken. Met andere woorden, de prijs is niet 
bestemd voor de meest erudiete scriptie of het 
eindwerkstuk waaraan het meest diepgravende 
onderzoek ten grondslag ligt. Wij zijn immers 
gebonden aan het scriptiereglement en daarin 
was heel duidelijk een doorslaggevend crite 
rium vastgelegd, namelijk dat de scriptie een 
originele bijdrage moet vormen tot het vakge 
bied van de Nederlandse kerk- en/of religiege 
schiedenis. Uitgaande van dit criterium vielen 
voor ons drie scrip ties af: de scriptie over de re 
presentatie van de Middeleeuwen in het Rijks 
museum (hoewel we dit weI een hele originele 
en interessante scriptie vonden) en twee uitste 
kende, zij het meer traditionele, scrip ties op het 
terrein van de theologiegeschiedenis: die van 
Matthias Mangold over het gedachtegoed van 
de zeventiende-eeuwse Salomon van Til over 

het verbond Gods en die van Tera Voorwinden 
Hofman over de verschillen in twee passages 
uit de opeenvolgende Latijnse en Nederlandse 
uitgaven van Zacharias Ursinus' catechism us 
verklaring. 

Het criterium van de originaliteit aileen 
bleek echter niet onderscheidend genoeg te 
zijn, ondanks de verwijzing naar een heel scala 
van aandachtspunten als onderwerpskeuze, 
vraag- en doelstelling, stijl, gebruikte bronnen 
materiaal en/of de interpretatie daarvan en/ 
of de mate van interdisciplinariteit. Het was 
daarom van belang een tweede beoordelings 
criterium toe te voegen, namelijk relevantie 
voor de VNK. Oat houdt in dat de thematiek van 
de scriptie interessant en relevant genoeg is om 
via de VNK (en dat is een andere 'club' dan een 
universiteit of een krant) voor het voetlicht te 
brengen als een voor de VNK belangrijk onder 
zoeksthema. Niet onbelangrijk in dit opzicht is 
dat de VNK als landelijk platform fungeert voor 
aile gemteresseerden in de Nederlandse kerk 
geschiedenis, ongeacht hun confessionele of 
levensbeschouwelijke achtergrond. Dit bete 
kent bijvoorbeeld dat scrip ties die vol gens de 
jury aan een breder deel van deze achterban 
appelleren, hoger zullen scoren dan onderwer 
pen die dat niet doen. 

Short list 
Uitgaande van de aldus vastgestelde criteria 
heeft de jury besloten om drie scripties te nomi 
neren. Het gaat in alfabetische volgorde van de 
achternamen van de auteurs om de volgende 
drie: 
-Marlot Akkermans, Boeken en beeltenissen. 
MaterieJe en figuurlijke toe-eigening in de hand 
scnrften van Joanna Baptista van Randenraedt 
(1610-1684) 
-David de Boer, Picking up the Pieces. Catholic 
Perceptions of Iconoclasm in the Netherlands, 
1566-1672. 
-An-Katrien Hanselaer, "Een devoet demkijn 
sal altoes anxt hebben in allen dingen diet doer. 
Emotionaliteit in de vrouwelijke gemeenschappen 
van de Modeme Devotie. Een comparatief onder 
zoek van verschillende bronnengenres. 
De volgende stap voor de jury was de bepaling 
van een rangorde: een top drie. Voordat ik deze 
top drie en daarmee de naam van de winnaar 
bekend maak, wi! ik alvast namens de jury de 
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drie genomineerden van harte feliciteren. An 
Katrien Hanselaer en Marlot Akkermans zijn 
hier persoonlijk aanwezig. David de Boer, die 
inmiddels AIO is in Konstanz in Duitsland, ver 
blijft op dit moment aan Harvard University. Hij 
wordt hier vertegenwoordigd door zijn broer. 

Onderbouwing van de nominaties en 
bepaling van de top drie 
Op de derde plaats is geeindigd An-Katrien 
Hanselaer. Haar onderzoek richtte zich op de 
algemeen heersende mentaliteit rondom de 
emotionaliteit in de zustergemeenschappen 
van de Moderne Devotie. Zij sluit hiermee aan 
bij de hernieuwde interesse in de geschiedenis 
van emoties. Haar scrip tie biedt een goed over 
zicht van de eigentijdse theorievorming op dit 
gebied. An-Katrien Hanselaer past deze theore 
tische inzichten toe op de vrouwelijke gemeen 
schappen van de Modern Devotie. Zo maakt ze 
duidelijk dat het 'emotionele systeern' vrouwen 
beperkte in hun uitingen, maar ze weet daarbij 
ook de eigen rol te beargumenteren die vrou 
wen in dezen niettemin soms namen. Punt van 
kritiek is dat de theoretische inzichten later in 
de scrip tie te weinig terugkeren. Bovendien is 
de schrijfstijl nogal breedvoerig en hier en daar 
presenteert de auteur een storende eigenstand 
puntbepaling vanuit modern perspectief. 

De tweede plaats is voor Marlot Akker 
mans. Zij onderscheidt zich van de andere twee 
genomineerde scriptieschrijvers in de door haar 
gehanteerde, aansprekende verhalende schrijf 
stijl. Ook zij zoekt in haar scriptie aansluiting 
bij eigentijdse theorievorming, in dit geval over 
toe-eigening en leescultuur. Origineel is dat zij 
zowel de lees- als beeldcultuur in samenhang 
bestudeert. Centraal in haar onderzoek staat 
een zeventiende-eeuwse geestelijke maagd, 
ook weI klop genoemd: Joanna van Randen 
raedt, die actief was in Roermond in de peri ode 
dat de stad nog onder Spaans gezag stond. In 
het bijzonder laat Marlot Akkermans de speel 
ruimte zien die een geestelijke maagd in een 
we reId van mannelijke religieuze autoriteiten 
had en wist te nemen, met name ook in de 
manier waarop zij zich bepaalde teksten en 
beelden op een eigen wijze, deels afwijkend 
van de kerkelijke traditie, wist toe te eigenen. 
Pluspunt is ook dat de auteur er niet voor te 
ruggeschrokken is om een omvangrijk hand- 
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schriftelijk bronnencorpus te bestuderen en te 
transcriberen. Punt van kritiek is dat het onder 
zoek onvoldoende is ingebed in de historiogra 
fie over de zeventiende-eeuwse kloppen in de 
Nederlanden. 

De winnaar van de VNK-scriptieprijs 2014 
is David de Boer. Zijn scrip tie draagt de bijzon 
der beeldende titel Picking up the Pieces. Hierin 
staat een thema uit de canon van de Nederland 
se kerk- cq religiegeschiedenis centraal, name 
lijk de Beeldenstorm. Verrassend is de keuze 
van de auteur om zich in zijn onderzoek te rich 
ten op de 'andere' kant van de Beeldenstorm, 
namelijk de katholieke kant. Aan de hand van 
de omgang met objecten in katholieke kring in 
zowel Noord als Zuid laat hij de visie van ka 
tholieken zien op de Beeldenstorm en de beel 
denstormers en biedt hij nieuwe inzichten in de 
katholieke religieuze cultuur en identiteit in de 
zestiende-eeuwse Nederlanden. Zijn scriptie 
biedt een sterke analyse van de gelaagdheid 
van de katholieke visie op de Beeldenstorm. 
Door juist dit andere perspectief te kiezen blijkt 
er niet zozeer sprake te zijn van confessionele 
tegenstellingen maar van een schending van 
de sociale orde binnen de plaatselijke gemeen 
schap. Op basis daarvan komt David de Boer tot 
de conclusie dat 1566 eerder voor een politi eke 
dan een godsdienstige reformatie staat. Knap is 
de eigen standpuntbepaling in het debat over 
de betekenis van de Beeldenstorm, waarin hij 
zich kritisch opstelt ten opzichte van de des 
kundigen op dit gebied (geen kritiekloze over 
name van visie op autoriteiten als Alastair Duke 
en het magische wereldbeeld van de beelden 
storrners: kritische evaluatie van het elite-volk 
concept). Origineel is ook de aansluiting bij 
twee nieuwe onderzoeksvelden, namelijk dat 
van de materiele cultuur (Material Chttstianity; 
en de herinneringscultuur. Punt van kritiek van 
de jury is dat de auteur nog een sterkere relatie 
tussen de katholieke visie op materie en de ka 
tholieke visie op de Beeldenstorm had kunnen 
leggen, maar dit weegt niet op tegen de origi 
nele en innovatieve aanpak van deze scriptie. 
Picking up the Pieces is daarom unaniem verko 
zen als de winnende scriptie. 

Utrecht, 15 maart 2014 
Namens de jury van de VNK-scriptieprijs, 
Prof.dr. M.P.A. de Baar 
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De Gebroken Kerk 
Katholieken en de Beeldenstorm 

De Beeldenstorm wordt 
doorgaans vooral on 
derzocht vanuit de 
belevingswereld van de 
beeldenbreker. Katho 
lieken vormden in 1566 
echter nog bij uitstek de 
religieuze meerderheid 
in de Nederlanden. Zij 
moesten met lede ogen 
toezien hoe hun kerken 
werden ontheiligd, hoe 
de door hen vereerde 
beelden werden kapot 
geslagen en hoe de re 
lieken die zij genera ties 
lang in processie hadden 
rondgedragen werden 
verbrand. Om de impact 
van de beeldenstorm 
op de zestiende-eeuwse 
samenleving beter te 
begrijpen is de perceptie 
van katholieken op de 
gebeurtenissen cruciaal. 

Eigenlijk is 'be elden storm' een wat ongelukkige term. Het 
woord heeft zich diep in ons collectieve geheugen genesteld 
in relatie tot de Beeldenstorm van 1566, door tijdgenoten snel 
omgedoopt tot het wonderjaar. Er waren echter meerdere gol 
ven van iconoclasme in de Nederlanden. Zo werd de Utrechtse 
Dom pas in 1580 onder handen genomen. Bovendien werden 
er niet aileen beelden gebroken. In de meeste gevallen moest 
het hele kerkinterieur eraan geloven, inclusief de boeken, hos 
ties en relieken. 

De term 'beeldenstorm' raakte echter al snel in zwang en 
kleurde voor zowel katholieken als protestanten goeddeels de 
perceptie van de gebeurtenissen. Het is daarom niet verwon 
derlijk dat de meeste katholieke apologleen, die als reactie op 
de beeldenstorm verschenen, zich richtten op de verdediging 
van beelden in de kerk. Deze werken, zoals Francois Richar 
dot's Het Sermoon van de Beelden teghen die Beeldtsdienders 
uit 1567, bevatten veelvuldige verwijzingen naar bijbels icono 
clasme en de Byzantijnse beeldenstrijd, episodes die inderdaad 
werden gekenmerkt door de schending van beelden. 

Heilige objecten 
Voor veel katholieke tijdgenoten was de vernietiging van ande 
re objecten echter minstens zo ingrijpend. Het zestiende-eeuw 
se katholicisme werd gekenmerkt door een sterke materiele 
cultuur. ZO speelden relieken een belangrijke rol in de liturgie, 
als medium tussen het wereldlijke en het heilige. Bovendien 
heiligden ze het kerkgebouw en vormden, in de woorden van 
godsdiensttheoreticus Mircea Eliade, "een deur naar de wereld 
hierboven." Relieken waren onvervangbaar. Anders dan devo 
tiebeelden waren ze niet door mensenhanden gemaakt en kon 
den dus niet worden gereproduceerd. Ze werden beschouwd 
als godsgeschenken, die deel uitmaakten van de wederopstan 
ding. Op deze manier vormden ze een fysieke connectie met 
de heme!. 

We zien dan ook een verschil tussen de manier waarop er 
werd omgegaan met gebroken beelden en met vernielde relie 
ken. Wat overbleef van relieken, zoals de verbrande resten van 
Sint Maarten uit de domkerk, werd zorgvuldig bewaard." Aan- 
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Katholieke prent over de beeJdenstarm (dit is vrij zeJdzaam). 

getaste beelden werden daarentegen in prin 
cipe vervangen door nieuwe, zodra er genoeg 
geld voorhanden was. Tijdens het Concilie van 
Trente (1545-1563) was bevestigd dat beelden 
niet meer waren dan prototypes, levenloze ob 
jecten, die gelovigen konden gebruiken am de 
gerepresenteerde heilige te vereren.' Ondanks 
het feit dat ze gezegend waren, bleven het ver 
vaardigde objecten. Ze waren dus feitelijk in 
wisselbaar. 

In de alledaagse praktijk was de status van 
het devotiebeeld echter complex en va or veel 
leken niet geheel duidelijk. Dit leidde nag weI 
eens tot verwarring en onenigheid over wat 
te doen met vernielde beelden. De baljuw van 
Roeselare durfde in 1566 bijvoorbeeld geen be 
vel te geven am de getroffen kerken in de stad 
van hun gemutileerde beelden te ontdoen, tot 
hem dit van hogerhand werd opgedragen.' Jan 
de Pottre, een katholiek uit Brussel, merkte in 
datzelfde jaar in zijn dagboek op dat de beel 
denstormers tenminste nag het fatsoen hadden 
moeten hebben am de rommel op te ruimen." 
In Tournai namen protestanten inderdaad mee 
wat ze kapot hadden gemaakt en gebruikten 
de resten van de beelden als fundatie voor de 
bouw van een protestantse kerk. Dit tot groat 
ongenoegen van hun katholieke stadsgenoten.s 
Soms werd gekozen va or behoud. In Mechelen 
pleitten katholieke burgers in 1585 met succes 
voor een herbestemming van beelden die vijf 
jaar eerder door protestantse soldaten waren 
vernield. De verweerde heiligen mochten voort 
aan op de stadsmuren prijken, waar de schade 
niet zo opviei.? 

In sommige gevallen steeg de religieuze 
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waarde van een devotiebeeld juist 
nadat het was gebroken. Zo was 
in Damme bij de bestorming van 
de kerk een miraculeus kruis ka 
potgeslagen. '5 Nachts had een 
aantal nonnen de stukken ver 
zameld. Als dank hiervoor ont 
vingen ze een knie, die ze onder 
diepe verering bewaarden." Door 
dat het kruis was vernietigd door 
'kwade krachten' werden de over 
blijfselen tot een reliek-achtige 
status verheven. Andere beelden 
werden juist vereerd omdat deze 
op miraculeuze wijze de beelden 

storm hadden doorstaan en dus ongetwijfeld 
goddelijke bescherming hadden genoten. 

Vernielde kunst 
De religieuze waarde, of "heiligheid" van een 
object viel niet altijd samen met de emotionele 
waarde die katholieken eraan toekenden. In 
pogingen van katholieken am kerkobjecten uit 
de handen van de beeldenstormers te redden 
werden schilderijen vaak verkozen boven beel 
den of relieken. Jan van Eycks beroemde Het 
Lam Gods is hier een goed voorbeeld van. Voor 
dat de Sint-janskerk in Gent werd bestormd 
was het snel in de toren verborgen.? Gezien 
de enorme artistieke en geldelijke waarde van 
het werk, is de keuze am juist dit werk te red 
den alles behalve verwonderlijk. De religieuze 
waarde van schilderijen was in vergelijking met 
beelden en relieken zeer beperkt. Ze werden 
niet gezegend en waren geen devotieobjecten. 

Meesterwerken waren op hun eigen manier 
onvervangbaar. Met de vernieling van schilde 
rijen werd de beeldenstorm bovendien meer 
dan een aanval op de katholieke kerk: het werd 
een aanval op kunst. Anders dan bijvoorbeeld 
de apologieen oversteeg dergelijke kritiek de 
religieuze kwestie. Een gematigd katholiek, 
zoals de magistraat Pasquier de le Barre uit 
Doornik, een man met weinig interesse in re 
ligieuze fijnigheden, bekritiseerde vooral dat 
de beeldenstormers zelfs de meest excellente 
kunst niet hadden gespaard.'> Religieuze kunst 
was ver genoeg geseculariseerd am eenvou 
digweg esthetische waarde te hebben. ZO kon 
oak de protestantse kunstschilder en schrijver 
Karel van Mander kwaad terugblikken op de 
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beeldenstorm, als een aanslag op de kunst in 
de Nederlanden.' 

De kerk als gemeenschappelijk bezit 
In bijna aile verslagen probeerden getuigen 
van een beeldenstorm het verlies in geld uit 
te drukken. De benedictijner broeders van de 
Sint-Pietersabdij in Gent schatten de schade op 
11.000 pond, een bedrag dat, interessant ge 
noeg, voornamelijk was berekend aan de hand 
van het vernielde marmer en de grote hoeveel 
heden wijn waaraan de iconoclasten zich te 
goed hadden gedaan." Het verlies van dit soort 
wereldse goederen werd uitvoerig beschreven 
en had een belangrijke functie in de duiding 
van de gebeurtenissen. Door de vernieling - of 
consumptie - te benadrukken van bezit, zonder 
dat te relateren aan de kerkelijke functie ervan, 
konden katholieken aangeven dat de icono 
clasten niet de kerken gezuiverd hadden, maar 
simpelweg alles dat op hun pad was gekomen 
hadden geplunderd en aan stukken gesmeten. 

De vraag wiens bezit de beeldenbrekers nu 
eigenlijk vernielden was voor katholieken ook 
belangrijk. Het antwoord lijkt simpel: het was 
kerkelijk bezit. Het was echter meer dan een 
officiele kwestie. Het interieur van een kerk 
was doorgaans grotendeels gefinancierd uit 
gemeenschappelijke contributies van de paro 
chie of door giften van individuele donateurs. 
Het was een wijdverbreid idee in de zestiende- 

Detail van De zeven werken van barmhartigheid van de Meester 
van Alkmaat; waarop goed te zien is hoe er op een gezichl is 
gekrast door een beeldenstormer. 

eeuwse Nederlanden dat kerkelijke goederen 
niettemin toebehoorden aan degenen die het in 
de eerste instantie aan de kerk hadden geschon 
ken. Wanneer de familie van een schenker in 
armoede raakte konden de giften bijvoorbeeld 
vaak worden teruggevraagd." Verdedigers van 
iconoclasme, zoals Philips van Marnix van Sint 
Aldegonde, gebruikten het argument dat de 
kerk vooral bestond uit dit soort privebezit te 
gen de aanklacht dat de beeldenstorm een daad 
van rebellie tegen de autoriteiten was." 

Omdat de parochianen het kerkinterieur 
zelf grotendeels bekostigd hadden, zagen zij 
de vernielingen in de kerk als een aanval op de 
gemeenschap. Zo schrijft de Gentse kronieken 
schrijver Marcus van Vaernewijck dat uiteinde 
lijk vooral de parochianen onder de beelden 
storm te lijden hadden: 

"Ia. verre tmeeste deel, dat de weer 
licke persoonen toebehoorde, ende mog 
helic sommighe van haren auders ende 
voorzaten [werd vernield], ende ghaven 
weder een oorzake dat de weerlicke 
persoonen wederom in eenen nieuwen 
grooten cost zouden vall en, om weder 
wat gebroken was te repareren, ende dat 
bijsonder in de prochiekeercken [ ... ] die 
de priesters haer aantrecken als zij wei 
gherepareert zijn: maer als zij ghebroken 
zijn oft bedorven, dan laten zij die up den 
hals van tghemeen volck, zegghende dat 
zij tghemeente toebehooren.?" 

Door de beeldenstorm te presenteren als 
een inbreuk op de gemeenschap werd elke re 
ligieuze rechtvaardiging van iconoclasme om 
zeild. Over de sacrale status van een religieus 
object kon worden gekissebist, maar van an 
dermans spullen bleef je af. Van vaernewijck 
stelde dan ook dat je een gegeven paard niet in 
de bek mag kijken. 16 

Hoewel het kerkinterieur dus werd be 
schouwd als gemeenschappelijk bezit had de 
kerk zelf slechts een eigenaar: God. De schen 
ding van de kerken werd daarom beschouwd 
als een schending van Gods bezit. Adriaen de 
Wael van Vronesteijn, een edelman uit Utrecht, 
waarschuwde de beeldenstormers dat ze "de 
vinger in des Heeren mont nyet en steeckt, 
want anders salt u quaelijcken becoernen."? In 
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de aanklacht tegen iconoclasme als een aan 
slag op het huis van God maakte de beschrij 
ving van individuele vernielde objecten plaats 
voor een beschouwing van de geschonden kerk 
als geheel. Van vaernewijck stelde dat de beel 
denbrekers erger waren dan dieven, omdat zij 
niet aileen stalen van rnensen, maar ook van 
God. 

Ook in dit opzicht maakten doctrinaire 
kwesties over de status van kerkobjecten wei 
nig verschil. De apologeet Maarten Donk stelde 
dat het goed mogelijk was dat de kerk deels was 
gebouwd op "valsche beelden", die niet corres 
pondeerden met een religieuze waarheid, maar 
niettemin deel uit maakten van het huis van 
God.!S Wanneer de beelden werden vernield, 
werd dus ipso facto de kerk geschonden, zelfs 
als ze op onchristelijk bijgeloof rustten. 

Een autoriteitskwestie 
Donk concludeerde, evenals de meeste katho 
lieken, dat de beeldschenders uberhaupt niet 
in de positie waren om de kerken te zuiveren. 
Zelfs de Byzantijnse keizers hadden deze au 
toriteit niet gehad.'? De autoriteitsvraag met 
betrekking tot de Beeldenstorm was fundarnen 
teel in de strict hierarchische samenleving van 
de zestiende-eeuwse Nederlanden. Veel ka 
tholieken zagen de beeldenstorm als een daad 
van agressie tegenover de wereldlijke autoritei 
ten. Van Vronesteijn confronteerde een groep 
iconoclasten in Utrecht met het feit dat ze de 
burgemeester eerder beloofd hadden de ker 
ken niet te bestormen. Door te appeleren aan 
gemeenschappelijke norm en als burgerlijke 
gehoorzaamheid, in plaats van conflicterende 
religieuze waarheden, probeerden katholieken 
hun protestantse stadsgenoten tot rede te bren 
gen. ZO publiceerden de magistraten in leper in 
augustus 1566 een plakkaat, waarin werd ge 
steld dat aile inwoners die zich op welke rna 
nier dan ook subversief gedroegen hard zouden 
worden gestrafd. Oaarbij werd iedereen ge 
vraagd te helpen met het behoud van de stad.> 

Het ontzag voor de wereldlijke autoriteiten 
lag grotendeels ten grondslag aan de passieve 
houding die de meeste katholieken aannamen 
tegenover de bestorming van hun kerken. Vit 
angst voor opstand en bloedvergieten stelden 
de wereldlijke en kerkelijke autoriteiten zich in 
de meeste steden afwachtend op. Katholieke 
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stedelingen geloofden op hun beurt dat, wan 
neer de autoriteiten niets deden, zij ook het 
recht niet hadden eigenhandig de beeldenstor 
mers tegen te werken. 

De wereldlijke autoriteiten vormden een 
moreel kompas voor burgers, zowel op secu 
lier als op geestelijk gebied. Dit was des te ster 
ker geworden omdat de kerkelijke autoriteiten 
sinds de Reformatie onder vuur waren komen 
te liggen, wat zelfs voor trouwe katholieken 
verwarrend moet zijn geweest. Daarentegen 
trok niemand - ook de beeldenstormer niet - 
de legitimiteit van de wereldlijke autoriteiten in 
twijfel. De meeste katholieken zullen ongetwij 
feld geweten hebben dat de bestorming van de 
kerken religieus ontoelaatbaar was, maar een 
goed christen kon zich ook geen ongehoor 
zaamheid aan de autoriteiten permiteren. 

Verzet tegen een beeldenstorm was boven 
dien niet zonder risico's, Katholieken konden 
gemakkelijk zelf voor een beeldenbreker wor 
den aangezien. Van Vronesteijn bijvoorbeeld, 
die naar eigen zeggen vijf kerken van een be 
storming had gered, had zich verdacht gemaakt 
en moest verschijnen voor de Raad van seroer 
ten. Er was geen bewijs dat aantoonde dat de 
Utrechtse edelman zich inderdaad aan icono 
clasme schuldig had gemaakt. Toch werd hij in 
1567 veroordeeld en ter dood gebracht. Sornmi 
ge burgers zorgden er voor tijdens de beelden 
storm in de publieke ruimte te zijn. Zo maakte 
de Amsterdamse koopman Laurens lacobsz 
Reael expres een ommetje op de Dam om ge 
tuigen van zijn onschuld te hebben, tegen een 
eventuele aanklacht." Veel tijdgenoten moe ten 
soortgelijke ideeen hebben gehad. Op een plein 
in Gent hadden iconoclasten een groot vuur 
ontstoken, dat ze bleven voeden met de beel 
den die ze uit de kloosters sleepten. Ondanks 
de wijdverbreide angst dat de beeldenstormers 
zich tegen de katholieken en hun huizen zou 
den keren, verzamelden grote groepen burgers 
zich rond het vuur en keken toe hoe de vlarn 
men de heiligenbeelden consumeerden." Door 
zich pubJiekelijk als toeschouwer te laten zien, 
konden ze later niet worden verdacht. 

Het qerumeerde beeld 
De Reformatie kan worden geidentificeerd als 
een periode waarin de scheidslijn tussen het 
heilige en het wereldlijke werd betwist. Protes- 
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tan ten verwierpen religieuze doctrines als de 
transsubstantiatie, de heiligheid van objecten 
en de invloed van de mens op zijn eigen verlos 
sing. Aldus ontkenden ze volledig de aanwezig 
heid van het heilige in de materiele wereld. 

Natuurlijk worstelden katholieken ook met 
deze kwestie. Toen plotseling de ruiten van de 
kerk werden ingegooid en de beelden in brand 
werden gestoken, werden deze vragen echter 
acuut. De beeldenstorm dwong katholieken op 
nieuw na te denken over de relatie tussen God 
en gemeenschap, en de kerk als medium daar 
tussen. Toch waren de meeste katholieke inter 
pretaties van de beeldenstorm opvallend secu 
lier. Waar men lOU verwachten dat katholieken 
vooral het verlies van heilige objecten zouden 
betreuren, ging in veel gevallen de meeste aan 
dacht uit naar de vernieling van seculiere goe 
deren. Dit betekent niet dat katholieken weinig 
gaven om hun religieuze rnateriele cultuur. Op 
momenten van crisis ontstaat echter behoefte 
aan duidelijkheid en het verlies was eenduidi 
ger in seculiere term en uit te drukken. 

Bovendien was het benadrukken van de 
beeldenstorm als een aanval op de gemeen 
schap, een strategische zet. Het theologisch 
verdedigen van devotiebeelden was preken 
voor eigen parochie. De beeldenstorm, in prin 
cipe een destructief verlengstuk van een vast 
gelopen theologische discussie, moest daar 
om naar een wereldlijk niveau worden getilt. 
De seculiere uitleg van de Beeldenstorm, als 
een daad van diefstal en opstand, maakte het 
tot een daad die ook protestanten in principe 
moesten verfoeien. 

De beeldenstorm was een uiterst complex 
fenomeen en de interpraties op de gebeurte 
nissen liepen sterk uiteen. De bestorming van 
de kerken zorgde in ieder geval voor bijzonder 
rijke observaties van religie en maatschappij, 
die in veel gevallen de officiele doctrines van 
het Concilie van Trente ver achter zich Iieten in 
nuance en gelaagdheid. Religieuze onrust kan 
zo het slechtste in mensen naar boven hal en, 
maar het maakt ook creatief, wanneer men de 
brokken lijmt. 

David de Boer (1990) is PhD kandidaat aan de 
Univetsitat Konstanz. Duitsland. 
Email: david.de-boer@uni-konstanz.de 
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IN MEMORIAM 

Willem van Asselt (1946-2014) 

Op Hemelvaartsdag 2014 ontviel ons Willem van Asselt. Hij is een van de langst zittende 
redactieleden van TNK geweest. In 1994 werd hij redactielid van Kerktijd, de voorloper van 
TNK. Bij de start van het Tijdschrijt vaal' Nedetkuidse Kerkgeschiedenis in 1998 volgde Van 
Asselt Eric Cossee op als redactievoorzitter. In 201 I droeg hij het voorzitterschap over en 
bleef aan als lid van de brede redactie. 
Van Asselt was van 1972 tot 1993 predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk en ver 
volgens tot 2005 universitair docent kerk- en theologiegeschiedenis aan de Universiteit 
utrecht. Nadat hij met FPU was gegaan, bleef hij in Utrecht colleges geven. In 2008 werd 
hij benoemd tot hoogleraar Historical Theology aan de Evangelische Theologische Facul 
teit te Leuven. De teloorgang en uiteindelijke opheffing van de theologische faculteit in 
Utrecht werd diep door hem betreurd, al wilde hij geen laudatot acti tempoiis zijn. Samen 
met Frits Broeyer haalde hij tijdens de redactievergaderingen graag herinneringen op aan 
de tijd dat er in Utrecht vijf hoogleraren kerkgeschiedenis in functie waren. 
Hij ontving de redactie altijd in de koffiekamer op de twaalfde verdieping van het w.e. van 
unnikgebouw in de Uithof. Daar gaf hij op een bijzonder ontspannen manier leiding aan 
de redactievergaderingen. De vreugde die hij beleefde aan de bestudering van Latijnse 
theologische teksten was ook voor ons merkbaar in de Latijnse term en waarmee hij zijn 
gesprekken graag lardeerde. Van Asselt heeft zelf diverse bijdragen aan TNK geleverd en 
wierf uit zijn brede netwerk scribenten voor artikelen. 
Willem van Asselt was een internationaal erkende autoriteit op het terrein van de geschie 
denis van de gereformeerde theologie, gespecialiseerd in Coccejus en de gereformeerde 
scholastiek. Zijn werk leidde tot een herwaardering van de scholastiek. Maar eenkennig 
was hij niet: de schotten tussen theologiegeschiedenis en sociale geschiedenis zouden 
wat hem betreft afgebroken moeten worden onder het motto ideas have legs. Waarbij hij 
zich overigens wei keerde tegen reductie van religieuze opvattingen tot politieke machts 
verhoudingen (TNK 15/ I, 2012). 
Wij gedenken in Willem van Asselt een aimabel en erudiet kerkhistoricus. De 'theologie 
van de vriendschap' die hij nog had willen schrijven, is er niet gekomen. Zijn persoon en 
optreden hebben ons echter wellaten zien wat die amicitia betekende. 

John Exalto 
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Dick Schoon 

Globalisering in de 19de eeuw 
De Oud- katholieke Unie van Utrecht 
in vergelijking met andere intemationale kerkverbanden 

Het is dit jaar precies 
125 jaar geleden dat 
in de woning van de 
Utrechtse aartsbisschop 
Johannes Heykamp, het 
zogenoemde Franse 
Huis, de Utrechtse bis 
schopsverklaring werd 
ondertekend. Daarnaast 
is het honderd jaar gele 
den dat de oude Utrecht 
se schuilkerk aan de 
Mariehoek werd vervan 
gen door het imposante 
kerkgebouw op steen 
warp afstand, de nieuwe 
kathedrale kerk van Ste. 
Gertrudis.' 

Beide gebeurtenissen kunnen worden gezien als tekenen van 
een nieuw zelfbewustzijn dat de oude Cleresie, tot op de dag 
van vandaag formeel nog steeds: de Rooms-Katholieke Kerk 
van de oude Bisschoppelijke Cleresie, in de laatste decennia 
van de negentiende eeuw en de eerste van de twintigste eeuw 
kenmerkte. Men ging zich zelfbewust als nationale katholieke 
kerk presenteren, die zich, anders dan haar rooms-katholieke 
zusterkerk, niet tegen de moderniteit afzette, maar deze juist 
omarmde in een poging de katholieke traditie op de oude, ge 
decentraliseerde bestuurswijze voort te zetten. 

De titel van deze bijdrage dient u met enige ironie te ver 
staan. Hoewel de term 'globalisering' dateert uit het einde van 
de twintigste eeuw, met de economische en maatschappelijke 
omstandigheden van die tijd, en daardoor slechts anachronis 
tisch op de negentiende eeuw kan worden toegepast, had die 
Unie van Utrecht weI degelijk de gehele katholieke kerk we 
reldwijd en in haar uitgangspunten het gehele katholieke ge 
loof van negentien eeuwen op het oog. Oat men hierbij vanuit 
het eigen perspectief, de eigen geschiedenis en ontwikkeling 
redeneerde, kan men mijns inziens de negentiende eeuwers 
niet kwalijk nemen. 

Deze bijdrage is als voIgt opgebouwd: eerste wordt inge 
gaan op de Utrechtse Bisschopsverklaring. vervolgens worden 
vijf redenen gegeven waarom de bisschoppen in 1889 hun sa 
menwerkingsverband aangingen, om scherper in het vizier te 
krijgen wat het karakter van die Unie moest zijn. vervolgens 
wordt gekeken naar andere internationale kerkelijke verban 
den uit ongeveer dezelfde peri ode en wordt getracht deze te 
vergelijken met de Unie van Utrecht. Er zal worden afgesloten 
met enkele korte conclusies. 

De Utrechtse Bisschopsverklaring 
Het 125-jarig bestaan van de Unie van Utrecht wordt dit jaar 
gevierd. Ik moet daar direct de opmerking bij maken, dat die 
naam pas later in zwang kwam.' De bisschopsverklaring, die 
in 1889 door de vijf toenmalige bisschoppen van de oud-ka 
tholieke kerken in Zwitserland, Duitsland en Nederland werd 
ondertekend was, zoals het opschrift luidt, een 'verklaring aan 
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de katholieke kerk'. Bij de verklaring werden 
twee andere documenten gepubliceerd, een re 
glement dat het functioneren van de bisschop 
penconferentie regelt, en een overeenkomst, 
met daarin afspraken over het contact dat de 
bisschoppen met elkaar zullen onderhouden.' 
De beide laatste documenten werden in 1952 
en 1974 bijgesteld. De verklaring zelf is nooit 
gewijzigd. 

De verklaring bestaat uit acht punten, voor 
afgegaan door een openingszin waarin de bis 
schoppen zich presenteren aan de katholieke 
kerk en een korte uitleg gaven over hun besluit 
om regelmatig bijeen te komen. Oat besluit 
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Col/age met de dtie 
Nederlandse bisschoppen 

(Johannes Heykatnp, 

Casparus Johannes Rinkel 

en Bartholomeus Spit) en 
hun Duitse col/ega Reinkens, 

genomen in 1873 na de wijding 
van Reinkens en Rinkel in 
Rotterdam. 

hadden zij genomen "ter overweging van ge 
meenschappelijke aangelegenheden, met raad 
pleging van onze medehelpers, raadslieden en 
godgeleerden." Zij hielden het daarom voor ge 
past om op deze eerste bijeenkomst: 

de kerkelijke grondstellingen, naar 
welke wij tot dusver ons bisschoppelijk 
ambt waargenomen hebben en ook in 
de toekomst waarnemen zullen, en die 
wij herhaaldelijk gelegenheid gehad 
hebben in afzonderlijke verklaringen uit 
te spreken, in eene gemeenschappelijke 
verklaring kortelijk samen te vatten.' 
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De acht artikelen die hierop volgden behan 
delen vooral de theologische meningsverschil 
len met de kerk van Rome." In het eerste arti 
kel wordt de bekende regel van Vincentius van 
Lerins als uitgangspunt voor de geloofswaar 
heid aangehaald: 'Houden wij vast, wat overal, 
wat altijd, wat door allen geloofd is; want dit 
is waarlijk en eigenlijk katholiek'. Die geloofs 
waarheid zag men verwoord 'in de oecumeni 
sche geloofsbelijdenissen en in de algemeen 
aangenomen leerstellige uitspraken van de 
oecumenische synoden der onverdeelde kerk 
van de eerste tien eeuwen'. In de volgende drie 
punten werden als in strijd met dit oude katho 
lieke geloof de leer van onfeilbaarheid van de 
paus en diens universele jurisdictieprimaat, het 
dogma over de onbevlekte ontvangenis van de 
H. Maagd Maria uit 1854 en verschillende pau 
selijke documenten afgewezen. Onder deze 
laatste noemden de bisschoppen met name de 
bul Unigenitus uit 1713, de bul Auctorem Fidei 
uit 1794 en de Syllabus uit 1864. In het vijfde 
punt stelden de bisschoppen, dat zij de beslui 
ten van het Concilie van Trente betreffende de 
kerktucht afwezen en de leerstellige uitspraken 
van dit Concilie slechts aannamen in zoverre zij 
met de leer van de oude kerk niet in strijd wa 
ren. Het zesde artikel behandelde de visie op de 
heilige eucharistie, het zevende sprak de hoop 
uit op de hereniging van de gescheiden kerken 
en in het achtste en laatste artikel spraken de 
bisschoppen de hoop uit dat zij door getrouw 
vast te houden aan de leer van Christus 'het 
ongeloof en de onverschilligheid omtrent den 
godsdienst, het ergste kwaad van onzen tijd' 
konden tegengaan. 

Vijf redenen voor samenwerking 
Uit de verklaring komt duidelijk naar voren dat 
de bisschoppen nauw aansloten bij de katho 
lieke traditie zoals die zich in de negentiende 
eeuw had ontwikkeld en dus geen nieuwe ker 
kelijke bestuursstructuur in het leven wilden 
roepen. Zij legden slechts verantwoording af 
over de uitoefening van hun bisschopsambt en 
zagen dat in continuiteit met de katholieke tra 
ditie van v66r 1870. 

Oit nam natuurlijk niet weg dat de bis 
schopp en feitelijk wei een nieuwe structuur in 
het leven riepen: een internationale bisschop 
penconferentie die in het kerkelijke recht van 

de katholieke kerk feitelijk niet voorkwam. 
Want wat vormden deze bisschoppen nu met 
elkaar? Geen kerkprovincie, want dat was de 
Nederlandse kerk al sinds haar oprichting in 
1559, terwijl de Ouitse en de Zwitserse kerk 
officieel als 'noodkerken' waren opgericht in 
de hoop dat de kerk van Rome haar dwaling 
spoedig zou inzien en het geschil over de vati 
caanse dogma's kon worden bijgelegd. 

Om het karakter van deze nieuwe Unie van 
Utrecht en haar bisschoppenconferentie beter 
te begrijpen, is het goed naar de redenen te 
zoeken waarom de bisschoppen tot samen 
werking besloten. Ik noem er vijf. Ten eerste 
het gemeenschappelijk protest tegen het be 
leid van de kerk van Rome. Het protest van de 
Ouitse en Zwitserse oud-katholieken tegen de 
besluiten van het Eerste Vaticaanse Concilie 
had niet tot enige toenadering geleid, net zo 
min als de al bijna twee eeuwen durende strijd 
van de Cleresie tegen Rome een oplossing 
naderbij had gebracht. Men had dus een ge 
zamenlijke tegenstander. En net zoals de Cle 
resie gedurende de achttiende eeuw de - ook 
voor Rome - geldige bisschoppelijke opvolging 
had gehandhaafd, organiseerden zich ook de 
oud-katholieken in Ouitsland en Zwitserland 
met een synodaal-episcopale kerkstructuur, 
waarbij zij hun bisschopswijdingen aan de 
Cleresie ontleenden.s Protest en hervorming 
gingen aldus hand in hand. 

De tweede reden is meer pragmatisch. Om 
dat de oud-katholieke kerk in Ouitsland na 
het einde van de Kulturkampf evenals die in 
Zwitserland niet de gehoopte massale aan 
hang wisten te verkrijgen, bleven zij net als de 
Cleresie in Nederland relatief klein in omvang. 
Men was dus wei aangewezen op een vorm 
van samenwerking wilde men niet het gevaar 
lopen geheel geisoleerd te raken of zich tot 
een sekte te ontwikkelen. 

Naast deze beide wat negatief gekleurde 
redenen, waren er ook positieve argumenten, 
namelijk de inhoudelijke punten van overeen 
stemming. Ais eerste noem ik de wens om de 
kerk te zuiveren van wat men aangegroei 
de misstanden noemde zoals de opgelegde 
biecht, het verplichte celibaat en de teloorgang 
van de ook met leken gedeelde verantwoorde 
lijkheid voor de kerk. Het is een gemeenplaats 
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in de oudere oud-katholieke geschiedschrij 
ving te stellen dat de Cleresie in de negentien 
de eeuw in vergelijking met de oud-katholie 
ken in Duitsland en meer nog in Zwitserland 
een relatief conservatieve koers voer. Oat zou 
zij hebben gedaan om de breuk met Rome, die 
zoals gezegd al bijna twee eeuwen duurde, 
niet groter te maken dan zij al was.7 Elders heb 
ik betoogd, dat dit een deel van de waarheid is, 
omdat de Cleresie rond 1870 vanwege ernstige 
interne conflicten niet steviger kon optreden. 
Ook in Nederland waren er al voor het Vati 
caans Concilie en het daaruit voortgekomen 
oud-katholieke protesten geluiden te horen 
geweest om de mis in de landstaal te gaan vie 
ren, om bepaalde verouderde gebruiken af te 
schaffen en om leken meer zeggenschap te ge 
yen in het bestuur van de kerk, Het zou echter 
tot 1885 duren, alvorens de Cleresie haar in 
terne problemen had opgelost en zij zich over 
de gewenste hervormingen kon buigen." Door 
de sam en werking met de Duitse en Zwitserse 
oud-katholieken kwamen daar andere punten 
bij, met name de internationale contacten met 
de orthodoxen en de anglicanen. 

De vierde reden om tot samenwerking te 
komen was de gemeenschappelijke orien 
tatie op wat men 'de oude kerk' noemde en 
die men, zoals de Bisschopsverklaring te zien 
geeft, gelijkstelde aan de ongedeelde kerk van 
de eerste tien eeuwen.? De aanzet tot deze ori 
entatie werd in 1874 en 1875 gegeven toen de 
Munchener kerkhistoricus Ignaz von Dollinger 
de twee zogenaamde Unionskorfetenzen orga 
niseerde.!? Hoewel er geen Nederlandse oud 
katholieken aan deelnamen en de conferen 
ties door de bisschop van Haarlem, Casparus 
Johannes Rinkel, uiterst kritisch werden be 
oordeeld, II leverden zij vijftien jaar later toch 
belangrijke bouwstenen voor de Bisschopsver 
klaring, die ook de Nederlandse bisschoppen 
toen ondertekenden.'! Dit ideaal van de oude 
ongedeelde kerk van de eerste tien eeuwen 
was de aanleiding, dat men zich als vanzelf 
ook op andere als katholiek te beschouwen 
kerken richtte, die zich eveneens vrijgehouden 
of vrijgemaakt hadden van de vermeende mis 
standen in de Rooms-Katholieke Kerk. Bij de 
Unionskorferenzen waren dan ook vertegen 
woordigers van de orthodoxe en anglicaanse 
kerken aanwezig geweest. De Duitse en Zwit- 
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ste. Gertrudis, te Utrecnt 

serse bisschoppen gingen met anglicanen in 
Engeland en de Verenigde Staten al spoedig 
over tot een intercommunie, waarmee men 
een praktisch delen in elkaars bediening van 
de sacramenten aangaf. Het latere oecume 
nische overleg, dat van oud-katholieke zijde 
van meet af aan als trilateraal bedoeld was - 
dus inclusief de orthodoxe kerken - leidde in 
1931 uiteindelijk slechts met de anglicanen tot 
een erkenning van kerkelijke gemeenschap, 
hetgeen toen te wijten was aan de politi eke 
en maatschappelijke ontwikkelingen in oost 
Europa.13 

Naast de wens tot praktische hervormin 
gen in het kerkelijke leven en het daaraan ten 
grondslag liggende ideaal van een terugkeer 
naar de oude kerk, kan als vijfde verklaring 
voor samenwerking geopperd worden het ge 
meenschappelijke ecclesiologische principe 
van de locale kerk.!" Dit grondbeginsel zou 
in aile oecumenische contacten van de oud 
katholieke kerken vanaf 1889 leidend zijn en 
het vormde uiteindelijk de basis van het sta- 
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tuut van de Internationale Oud-Katholieke 
Bisschoppenconferentie uit 2000.15 volgens 
dit principe realiseert de kerk zich daar waar 
gelovigen, geestelijken en leken rond de bis 
schop de eucharistie vieren.» Het bisdom is 
zodoende een volledige realisatie van wat in 
het credo wordt genoemd 'de ene, heilige, ka 
tholieke en apostolische kerk'. Haar katholi 
citeit wordt niet allereerst bepaald door haar 
kwantiteit of geografische spreiding maar door 
haar kwaliteit: de mate waarin zij haar soterio 
logische opdracht vervult en aile mensen laat 
delen in het heil van Christus. Om die opdracht 
goed te vervullen kan een kerk in gemeen 
schap staan met andere kerken en aldus kerk 
provincies, patriarchaten en uiteindelijk de 
wereldkerk vormen. Maar al deze bovenlokale 
verbanden kunnen nooit de zelfstandigheid 
van de locale katholieke kerk wegnemen en 
dienen haar functioneren. Met deze vijf rede 
nen waarom mijns inziens in 1889 de Unie van 
Utrecht van start ging, hebben we voldoende 
basis om naar andere internationale kerkelijke 
verbanden uit dezelfde periode te kijken. 

Andere internationale kerkelijke 
verbanden 
De eerste vraag is wellicht: wanneer kun je van 
een internationaal kerkelijk verband spreken? 
Van meet af aan heeft het christelijk geloof 
zich immers weinig gelegen laten liggen aan 
landsgrenzen en heeft de vraag naar de inter 
nationale organisatie van de kerk of kerken 
gespeeld." Voor West-Europa is het vooral de 
Rooms-Katholieke Kerk, die de eeuwen door 
een overduidelijk internationaal aspect heeft 
gehad en die deze in verschillende tijden en op 
uiteenlopende wijzen gestalte heeft gegeven. In 
het oosten weten ook de orthodoxe kerken dat 
ze familie van elkaar zijn en als pan-orthodoxe 
synode bijeen kunnen komen." Ook de kerken 
van de Reformatie die zich veelal nationaal or 
ganiseerden, hadden altijd tot op zekere hoogte 
internationale contacten of streefden daar ten 
minste naar. In de laatste decennia van de ne 
gentiende eeuw kwamen echter zes internatio 
nale kerkelijke verbanden tot stand. Naast die 
van de Unie van Utrecht van de oud-katholieke 
kerken waren dat in chronologische volgorde: 
de Lambeth Conference van anglicaanse bis 
schopp en (1867), de Alliance of Reformed Chur- 

ches (1875), de Methodist Ecumenical Confe 
rence (1876), de International Congregational 
Council (1871) en de Baptist World Congress 
(1891). Ik loop ze kort na.'? 

De Lambeth Conference, genoemd naar het Lon 
dense paleis van de aartsbisschop van Canter 
bury, ging in 1867 van start, aanvankelijk be 
doeld om binnenkerkelijke vraagstukken van 
de Anglican Communion te bespreken.> De 
bijeenkomst oefende geen jurisdictie uit over 
de afzonderlijke kerken en beschouwde zich 
zelf dan ook niet als synode. De tweede con 
ferentie in 1878 boog zich over contacten met 
de opkomende oud-katholieke beweging 'and 
other persons in the Continent of Europe who 
have renounced their allegiance to the Church 
of Rome and are desirous of forming some con 
nection with the Anglican Church, either En 
glish or American'." Maar pas vanaf de derde 
conferentie in 1888 stond de oecumenische 
samenwerking uitdrukkelijk op de agenda en 
werden commissies ingesteld voor de relaties 
met verschillende kerken, waaronder de oud 
katholieken, de Scandinavische lutheranen, de 
gereformeerde kerken en de oosterse kerken. 
De zogenaamde Chicago-Lambeth Quadrila 
teral uit 1886 (in 1888 door de Lambeth Confe 
rence enigszins gewijzigd overgenomen) som 
de vier criteria voor kerkelijke eenheid op: de 
Heilige Schrift, als 'containing all things neces 
sary to salvation' en als regel en uiteindelijke 
standaard voor het geloof; het Apostolicum als 
de geloofsbelijdenis bij de doop en de geloofs 
belijdenis van Nicea als voldoende uitdrukking 
van het christelijk geloof; de twee sacramenten 
die Christus zelfheeft ingesteld, doop en avond 
maal; en het historische episcopaat, 'locally 
adapted in the methods of its administration to 
the varying needs of the nations and peoples 
called of God into the unity of His Church' 22 

Uit de ontwikkeling van de Lambeth Con 
ference valt op te maken dat zij bedoeld was 
om binnenkerkelijke zaken te bespreken. Zij 
beschouwde zichzelf niet als synode en wijdde 
zich pas gaandeweg aan oecumenisch werk, 
waarbij zij zichzelf eerst presenteerde als al 
ternatief voor ontevreden rooms-katholieken 
en later als geJijkwaardige gesprekspartner in 
interconfessionele samenwerking. net verschil 
met de kerken van de Unie van Utrecht is dui- 
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delijk: waar deze zich als voortzetting van de 
v66r-Vaticaanse katholieke kerk beschouw 
den en daarmee hun uitgesproken katholieke 
karakter in kerkstructuur en kerkelijk leven 
behielden, hield de Anglican Communion vast 
aan haar middenpositie tussen protestantse en 
katholieke kerk. De Communion zelf weerspie 
gelde de verhoudingen van de moederkerk in 
Engeland en de dochterkerken in de overzeese 
gebiedsdelen van het Britse Rijk. 

Verschillende gereformeerde kerken, met 
name uit Amerika en Schotland, richtten in 
1875 de World Alliance of Reformed Churches op 
en hielden hun eerste algemene vergadering 
twee jaar later in Edinburgh.> De basis voor de 
overeenkomst was de aanvaarding van de Hei 
lige schrift als gezaghebbend, de onderschrij 
ving van de Consensus of Reformed Confessions, 
en een algemene aanvaarding van presbyteri 
aanse principes. Pogingen om te komen tot een 
leerstellig document dat aile aangesloten ker 
ken konden onderschrijven leden schipbreuk. 
Zoals de naam van de Alliantie al aangeeft 
stond de eenheid van de kerken of hun hereni 
ging niet hoog op de agenda en in dit opzicht 
ligt het belangrijkste verschil met de Unie van 
Utrecht. De Alliantie richtte zich met name op 
de praktische samenwerking van gereformeer 
de zendingsorganisaties in gebieden waar die 
vanuit verschillende landen werkzaam waren. 
juist in dit meer praktisch gerichte oecumeni 
sche werk, was de Bond uiterst actief. 

De Methodist Ecumenical Conferences gin 
gen van start in 1881 met 28 afgevaardigden 
van methodistische kerken uit 20 landen en zou 
sindsdien ongeveer eenmaal per tien jaar - dus 
net als de Lambeth Conference - bijeenkomen. 
Ook hier werd van meet af aan gesteld: 

The conference is not for legislative 
purposes, for it will have no authority to 
legislate. It is not for controversies, for 
Methodism has no doctrinal differences. 
It is not for an attempt to harmonize the 
various polities and usages of the several 
branches of the one great Methodist fa 
mily, for Methodism has always striven 
for unity rather than uniformity. Is it not, 
in one word, for consolidation but for co 
operation. It is to devise such means for 
prosecuting our home and foreign work 
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as will result in the greatest economy and 
efficiency, to promote fraternity, to incre 
ase the moral and evangelical power of 
a common Methodism, and to secure the 
speedy conversion of the world." 

In de jaren zeventig van de negentiende 
eeuw deden ook de congregationalistische ker 
ken verschillende pogingen om een internatio 
naal orgaan in het leven te roepen. Evenals bij 
de World Alliance of Reformed Churches kwam 
ook hier het initiatief uit Amerika en Canada, 
met positieve reacties uit Engeland, Wales en 
Australie, In 189 I werd zodoende de eerste In 
ternational Congregationalist Council in Londen 
gehouden, gevolgd door bijeenkomsten in 1899 
en 1908. Oecumenische vraagstukken werden 
niet behandeld maar speelden op de achter 
grond wei mee. 

Het idee voor een Baptist World Congress 
ging terug tot het einde van de achttiende eeuw 
maar werd pas ruim een eeuw later gereali 
seerd toen in 1905 drieentwintig landen afge 
vaardigden naar het eerste congres in Londen 
stuurden. Ais doelstelling van de toen opge 
richte Baptist World Alliance stelden de kerken: 
'I) to express and promote unity and fellowship 
among them; 2) to secure and defend religious 
freedom; 3) to proclaim the great principles of 
our common faith'.> 

En wie missen we nu neg? De Lutheranen, 
die door hun nationale gebondenheid pas later 
in de twintigste eeuw tot hun Wereldfederatie 
zouden komen en daardoor buiten het bestek 
van mijn verhaal vallen.> En natuurlijk ook 
de Rooms-Katholieke Kerk waarvan je kunt 
zeggen dat zij zich onder paus Pius IX tot een 
nieuw internationaal kerkverband organiseer 
de, waarvan het Eerste Vaticaans Concilie de 
duidelijkste manifestatie vormde. Gezien de 
voorgeschiedenis en de complexiteit van deze 
ontwikkeling, waarbij ook aan de verschillende 
concordaten die zij met nationale staten sloot 
en aan de relatief zelfstandige rol van ordes en 
congregaties de nodige aandacht zou moe ten 
worden gegeven, kan hierop op dit moment 
niet verder worden ingegaan." 

Conclusies 
Na dit overzicht in vogelvlucht van de vijf in 
ternationale kerkelijke verbanden die naast de 
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oud-katholieke Unie van Utrecht in de negen 
tiende eeuw werden opgericht kunnen bij wijze 
van conclusie een aantal overeenkomsten en 
verschillen worden besproken. 

De meest voor de hand liggende overeen 
komst is natuurlijk dat verschillende kerken 
zich internationaal organiseerden. Dit lijkt me 
onmiskenbaar een gevolg van maatschappe 
lijke, economische en technologische ontwik 
kelingen gedurende de negentiende eeuw. Die 
maakten het mogelijk dat kerken zich sterker 
internationaal gingen orienteren. Hierbij va It te 
denken aan de toenemende mobiliteit dankzij 
betere vervoers- en communicatiemiddelen, 
maar ook aan het negentiende eeuwse kolonia 
lisme dat Afrika en Azie onder met name de Eu 
ropese machten verdeelde en aan de daarmee 
samenhangende bloei van de internationale 
handel. Deze ontwikkelingen maakten dat de 
westerse cultuur en daarmee ook het christe 
lijke geloof zich mede dankzij de inzet van mis 
sie- en zendingsorganisaties sterker dan in de 
eeuwen daarvoor over de wereld verspreidde. 
Waar de Rooms-Katholieke Kerk met haar mis 
siecongregaties reeds over adequate structuren 
beschikte diende de vraag naar samenwerking 
zich voor de andere kerken als vanzelf aan. Dit 
resulteerde in zowel de Lambeth Conferences 
van de anglicaanse kerken als in de World Al 
liance van de gereformeerde kerken. 

Hiermee zijn ook direct de belangrijkste 
verschillen aangegeven. Allereerst valt op dat 
de totstandkoming van de Unie van Utrecht 
een zaak was van het Europese vasteland ter 
wijl de initiatieven om tot de andere kerkelijke 
verbanden te komen veelal uit de Verenigde 
Staten afkomstig waren en hun eerste bijeen 
komsten vaak in Londen hadden. Daarnaast is 
een belangrijk verschil dat de protestantse ker 
ken samenwerking zochten om concurrentie 
in zendingsgebieden tegen te gaan waardoor 
deze ontwikkeling vooral een pragmatische in 
steek had terwijl de oud-katholieke kerken niet 
of nauwelijks missionair actief waren. Dit is te 
verklaren uit het feit dat hun samenwerking in 
de Unie van Utrecht vooral voortkwam uit het 
leerstellige conflict met de kerk van Rome op 
basis van een verschillende visie op de ecclesio 
logie. De nadruk die de oud-katholieken legden 
op de locale kerk en haar relatieve autonomie 
tegenover een centralistische bestuursstruc- 

tuur maakte dat zij zich niet mengden in wat zij 
beschouwden als kerkelijke aangelegenheden 
in andere landen. En nog afgezien van de ge 
ringe menskracht waarover de oud-katholieken 
beschikten hadden de landen waarin zij zich 
organiseerden - anders dan het wereldwijde 
Britse Rijk - ook niet zo veel kolonies waarin zij 
konden missioneren. 

De ecclesiologische visie op de basiseen 
heid van de kerk lijkt mij het belangrijkste punt 
van verschil met de andere internationale kerk 
verbanden die aan het einde van de negentien 
de eeuw ontstonden. Van meet af aan was de 
focus van de Unie van Utrecht dan ook gericht 
op hereniging van de gescheiden kerken, aller 
eerst met de kerk van Rome maar vervolgens 
ook met de orthodoxie en de anglicanen. Het 
oecumenische aspect van deze focus zou de 
verdere geschiedenis van de Unie van Utrecht 
blijven bepalen en vormt tot op de dag van van 
daag een van haar belangrijkste kenmerken. 

Mgr. D.f. [Dkk] Schoon (1958) studeerde psycho 
logic en theologie aan de Universiteit van Amster 
dam en werkt sinds 1989 als pastoor van de Oud 
Katholieke Kerk van Nederland in de parochies 
van Ilmulden en Amsterdam. Hi} promoveerde 
in 2004 aan de vrije Universiteit Amsterdam op 
het proefschrft Van bisschoppelijke Cleresie tot 
Oud-Katholieke Kerk. Bijdrage tot de geschie 
denis van het katholicisme in Nederland in de 
19de eeuw (Ni}megen, valkhof Pets 2004). In 
2008 werd hi} gekozen tot de 18de bisschop van 
Haarlem. 

Noten: 

De basis van deze bijdrage vormt de lezing die ik op 15 
maart 2014 voor de vereniging voor Nederlandse Kerk 
geschiedenis in Utrecht heb gehouden. 

2 Urs von Arx meent, dat de naam pas rond 1900 in zwang 
komt en verwijst naar Z-a [Zelenka, pseudoniem van 
Ernst Kreuzer], 'Die Gemeinschaft von Utrecht', in: Deut 
scher Merkur 31 (1900),61-63, hier 62. Vgl. Urs von Arx, 
Vorwort, in: Statut der Internationalen Alkatholischen Bi 
schoJskonferenz [IBKJ. Beihejt zu Intemationale Kirchliche 
zeischrift [lKZ] 91 (2001), 3-11, hier 3 voetnoot 3; idem, 
'The Old Catholic Churches of the Union of Utrecht', in: 
Paul Avis, ed., The Christian Church: An introduction to the 
major traditions (London, 2002), 157-185. 

3 De drie documenten werden met een voorwoord van 
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aartsbisschop Johannes Heykamp gepubliceerd als: Me~ 
dedeelingen aangaande de ConJerentie der Bisschoppen, 
gehouden te Utrecht 24 september 1889 ( z.p., 1889), II 
p. Ook afgedrukt in De Oud-Katnotiek [OK] 5 (1889), I 02~ 
104. 

4 OK5 (1889),102. 
5 OK5 (1889), 102~103. 
6 De oud-katholieken in Oostenrijk-Hongarije kregen 

tot 1918 van de overheid geen toestemming om een 
bisschop te kiezen. vgt, Fred Smit, '100 jaar Unie van 
Utrecht, een geschiedenis', OK 105 (1989), 23-24, 35-36, 
48-50,59-60, 71-72, 86, 101-103, 141; OK 106 (1990), 4-5. 
Met name OK 105 (1989), 59-60. 
De Nederlandse oud-katholieke bisschoppen namen op 
drie punten een behoudend standpunt in: de opheffing 
van de celibaatsverplichting voor geestelijken, de con 
tacten met de anglicanen en de breuk met Rome. Vgl. 
Fred Smit, 'Die weitere Entwicklung der Utrechter Union 
(der altkatholischen Bischofe) von 1889 bis 1909', lKZ 79 
(1989), 104-135, hier 104. 

8 Dick J. Schoon, Van bisschoppelijke Cleresie tot Oud-Ka 
tholieke Kerk. Bijdrage tot de geschiedenis van bet katholi 
cisme in Nederland in de 19"< eeuw (Nijmegen, 2004), 584- 
710, met name 667-681. 

9 Jan Visser ziet het ideaal van de oude kerk vooral functi 
oneren als hermeneutisch principe om tot waarheidsvin 
ding te komen. vgl. Jan Visser, Het ideaal van de 'Ecc/esia 
ptimitiva' in liet jansenisme en tiet Oud-Katboticisme (Pu 
blicatiereeks Stichting Oud-Katholiek Seminarie, afl. II) 
(Amersfoort, 1980). 

10 Over deze conferenties: Heinrich Reusch (Hrsg.), tsericn: 
liber die 1874 und 1875 zu Bonn geilaltenen unions-corfe 
renzen. Neudruck der Ausgabe in zwei Banden von 1874 
und 1875 mit einer EinfUhrung von Gunther Esser (Bonn, 
2002). 

II Casparus Johannes Rinkel, Kroniek van gebeurtenisscn 
betrejJende de oud-kathoiieken inzondemeid in Nederland 
[1845-18941. Ingeleid en geannoteerd door Dick Schoon 
(Nijmegen, 2006), 259, 263-264,282-283, 358. 

12 Smit, 'Weitere Entwicklung', 108-109. 
13 Aldus Urs von Arx, The historical background to the Bonn 

Agreement, ongepubliceerde lezing tijdens de Anglican - 
Old Catholic Theologians' Conference, Leeds 2005. 

14 vgl. Kurt Stalder, Die Wirklichkeit Christi etfatiren. Ek 
k1esiologische Untersuchungen und ihre Bedeutungen for 
die Existenz von Kirche heute (Zurich, 1984), met name 
I 10-125, 193-238. Voor een verdediger van de rechten 
van de locale kerk van Utrecht in de achttiende eeuw, zie: 
Jan Y.H.A. Jacobs, Joan Christiaan van Erckel (1654-1734), 
pleitbezotger voor een locale kerk (Amsterdam, 1981). 

15 Urs von Arx und Maja weyermann (eds.), 'Statut der In 
ternationalen Altkatholischen Bischofskonferenz.' Bei 
heft zu IKZ91 (2001). 

16 vgt. Mattijs Ploeger, 'Catholicity, apostolicity, the Trinity 
and the Eucharist in old catholic theology', in: Urs von 
Arx, Paul Avis and Mattijs Ploeger (eds.), Towardsfurtiler 
convergence: anglican and old catholic ecc/esiologies. The 
papers of the Anglican - Old Catholic Theologians' Con 
ference, Leeds 29 August - 2 September 2005. Beiheft zu 
IKZ 96 (2006), 7-27. 

17 Een standaardwerk over de oecumenische beweging 
begint dan ook met een inleidend hoofdstuk getiteld: 
"Division and the search for unity prior to the Reforma 
tion." Ruth Rouse and Stephen Charles Neill, A history oj 
the ecumenical movement, /5 17- I 948 (3'" editie, Geneva, 

66 

1986), 1-24. De oecumenische beweging in de afgelopen 
halve eeuw wordt behandeld in: Harold E. Fey,A history oJ 
tile ecumenical movement, 1948-1968 (2" editie, Geneva, 
1986). 

18 vgt. Constantin G. Patelos (ed.), Tile Orthodox Church 
in tile Ecumenical Movement. Documents and Statements 
1902-1975 (Geneva, 1978); Gennadios Limouris (ed.j, 
onnodox visions of Ecumenism. Statements, messages and 
reports on tile Ecumenical Movement 1902- I 992 (Geneva, 
1994). 

19 Aigemeen overzicht bij: Henry Renaud Turner Brandreth, 
'Approaches of the churches towards each other in the 
nineteenth century', in: Rouse, A bistoty oJthe ecumenical 
movement, 261-306. Hoewel ook de Lutherse kerken in 
de negentiende eeuw pogingen deden tot de oprichting 
van een wereldwijde organisatie, dateert de Lutherse 
Wereldfederatie pas uit 1927 en valt daarom buiten dit 
overzicht. Vgl. Bengt Wadensj6, Toward a world Lutheran 
communion. Developments in Lutheran Cooperation up to 
1929 (Uppsala, 1971); jens Holger schjering. Prasanna 
Kumari and Norman A. Hjelm (eds.), Fromfederation to 
communion. The nistory of tile Lutheran World Federation 
(Minneapolis, 1997). 

20 Randall T. Davidson, The Lambetil conferences of 1867, 
1878, and 1888. With tile Official Reports and Resolutions, 
together witn the Sermons preached at tile Conferences 
(London, 1889). Over de aanleiding tot de eerste Lambeth 
Conference: Edward Carpenter, Catuar. The Archbishops 
in their office (3do editie, London, 1997), 312-333. 

21 Brandreth, 'Approaches of the churches towards each 
other', 264. 

22 vgl. G.R. Evans and J. Robert Wright (eds.), The Anglican 
Tradition. A Handbook of SOl/rces (London, 1991), 345- 
346. 

23 Marcel Pradervand, A century of service. A tnstoty of tile 
World Alliance of Reformed Churches 1875-/975 (Edin 
burg, 1975). 

24 w.J. Townsend, The story of Methodist Union (London, 
z.j.), 121 v. Geciteerd bij Brandreth, 'Approaches of the 
churches towards each other', 266-267. 

25 A.C. Underwood, A histOlY of the English Baptists (London, 
1947),250. 

26 Vgl. Wadensj6, Toward a world t.utheran communion; 
Schjmring (eds.), From Federation to Communion. 

27 Voor een beknopte samenvatting van de ontwikkeling 
van de Rooms-Katholieke Kerk in de negentiende eeuw, 
zie: Klaus Schatz, Vaticanum I, 1869-1870 I (Paderborn, 
1992), 1-34. 
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Gert van Klinken 

Geestverwanten, 
maar geen landgenoten 
Internationale protestantse netwerken 
in het tijdperk van de natiestaat* 

Op het moment van deze 
samenkomst, in 2014, 
is de meerderheid van 
de bevolking van West 
Europa niet meer prak 
tiserend christelijk. Toch 
lijkt dit werelddeel zich 
bewust te zijn van een 
gedeelde identiteit. Het 
me est opvallende blijk 
daarvan is het uitblijven 
van grootschalige gewa 
pende conflicten tussen 
staten in West-Europa 
na 1945. 

Geweld op niveau van landen wordt beschouwd als een gebrek 
aan innerlijke beschaving, zoals uit de recente reacties op het 
optreden van de Russische president Poetin op de Krim duide 
lijk blijkt. In deze bijdrage wi! ik betogen dat het streven naar 
internationale samenwerking echter allerminst vanzelfspre 
kend is tegen de achtergrond van de Europese geschiedenis. 
Oat blijkt uit de geschiedenis van de staten, maar ook van de 
kerken. 

Conflicten binnen de christenheid 
Opmerkelijk genoeg lijkt er in het christelijke Europa in eerdere 
eeuwen namelijk sprake te zijn geweest van het volstrekte te 
gendeel van het ideaal van vreedzame arbitrage dat in 2014 zou 
nadrukkelijk beleden wordt. Onderling geweld tussen christe 
lijke staten was gebonden aan bepaalde ethische regels, maar 
binnen die regels bijna een vanzelfsprekendheid. Verwonde 
ring daarover treffen we vaker aan na het einde van het Corpus 
Christianum dan in de tijd dat Europa nog verenigd was door 
een geloof. In zijn studie over de door Engeland en Schotland 
uitgevochten veldslag bij Bannockburn in 1314 beschrijft Chris 
Tabraham uitgebreid hoe beide partijen de mis vierden aan 
de vooravond van het gevecht, bediend door geestelijken die 
behoorden tot dezelfde Rooms-katholieke Kerk: 'They awoke 
from their sleep, and likewise heard mass from their holy men; 
the two nations might be bitterly divided politically, but they 
were united in their religion." Opmerkelijk is dat politieke strijd 
volstrekt niet verhinderde dat de 'holy men' aan beide zijden 
deel uitmaakten van dezelfde Rooms-katholieke Wereldkerk en 
als zodanig deel uitmaakten van een veel breder netwerk dan 
de koninkrijken van respectievelijk Engeland en Schotland. Het 
een sloot het ander blijkbaar niet uit. 

Veranderde in dit opzicht iets met het aanbreken van de 
Hervorming? In het kader van 125 jaar Oud-Katholieke Unie 
van Utrecht ben ik gevraagd om iets te zeggen over bovennati- 
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Christendom en conflict: het Cross of Sacrifice op de Canadese 
begraaJpJaats op de Holterbetg. 

onale reformatorische samenwerkingsverban 
den. Waarom weI, waarom niet? 

Nederland 
Het Nederlandse protestantisme was uit de aard 
der zaak internationaal georienteerd. De voor 
naamste voorlopers ervan, Moderne Devotie 
en humanisme, waren ingebed in een netwerk 
waarin grenzen tussen staten nauwelijks een 
rol van betekenis speelden. De reformatorische 
beweging zelf kwam in Nederland op gang on 
der invloed van Luthers beweging in Duitsland. 
Herman Selderhuis en Peter Nissen wijzen te 
recht op de contlnuiteit met de contacten zoals 
die hadden bestaan in de vijftiende eeuw, bij 
voorbeeld die binnen Luthers orde van de au 
gustijnen.' De Zwitserse invloed op de doops 
gezinden bleef buiten de hoofdstroom van het 
Nederlandse protestantisme. 

Het calvinisme kwam op in een internatio 
naal kader, namelijk van vluchtelingenkerken 
als die van Londen en Emden, waar in betrek 
kelijke autonomie een eigen model van kerkre 
gering werd uitgewerkt. De opleiding van pre 
dikanten in Geneve versterkte de bovennatio 
nale orientatie, evenals de in opdracht van de 
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keurvorst van de Palts geschreven Heidelberger 
Catechismus. 

Tegen deze achtergronden bezien is het 
opvallend dat de institutionele internationale 
contacten van het Nederlandse calvinisme na 
1600 eerder als zwak gekarakteriseerd moeten 
worden. Uitwisseling van ideeen, academische 
contacten, kerkelijke correspondentie - het be 
stond allemaal. Toch lijkt de aanduiding 'bo 
vennationale reformatorische samenwerkings 
verbanden: een oecumenisch kader te suggere 
ren dat waarschijnlijk niet opgaat voor de 17e, 
ISe en 1ge eeuw. In de moderne tijd ontwik 
kelt de Gereformeerde Kerk in de noordelijke 
Nederlanden een nauw verband met de Repu 
bliek en de gewestelijke en stedelijke verban 
den daarvan. De synodes van de jaren zeventig 
dragen aanvankelijk nog vooral een provinci 
aal karakter, maar wordt in toenemende mate 
Nederlands. Belangrijk is in dit verband ook de 
stichting van eigen universiteiten in de Repu 
bliek, te beginnen met die van Leiden in 1575, 
en gevolgd door die van Franeker, Groningen, 
Harderwijk, Utrecht en Breda. 

Een dergelijk verband tussen kerk en staat 
doet zich ook elders in protestants Europa voor 
in de vroeg moderne tijd, en krijgt in elk land 
in toenemende mate een nationaal karakter. 
Zoals bekend staat de Engelse monarch aan 
het hoofd van de Church of England. Hij of zij 
draagt de titel defensor Fidei. In het lutherse De 
nemarken is de kerkgang wettelijk verplicht. 
Anders dan in Nederland is hier sprake van een 
staatskerk. 

Afgevaardigden van Engeland zijn aanwe 
zig op de synode van Middelburg in 15SI, maar 
de houding tegenover de lutheranen is tegen 
die tijd in Nederland al wantrouwig geworden. 
Gereformeerden in lutherse gewesten als Duits 
land en Scandinavie worden daar evenmin ont 
vangen als gelijkgestelde broeders des geloofs. 
Protestantse staten identificeren zich in hoge 
mate met het oudtestamentische Israel, waar 
volk, staat en geloof in het ideale geval een 
eenheid vormen. In het geval van de calvinis 
tische RepubJiek is die ontwikkeling mede mo 
gelijk gemaakt door de nog onder Philips II vol 
trokken herindeling van de bisdommen in 1559. 

Concurrentie tussen nationale staten 
De houding tegen omringende staten blijft 
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ook na de Reformatie antithetisch. Uiteraard 
geldt dit allereerst de rooms-katholieke landen 
(Frankrijk), maar met het protestantse Enge 
land bestaat in dezen geen wezenlijk verschil 
zodra er om economische redenen sprake is 
van een staat van oorlog. Dit concurrerende 
model ten opzichte van andere staten heeft in 
protestants Nederland duidelijke sporen nage 
laten. Zo poreus de grenzen van de Republiek 
zijn voor immigranten als Duitsers, joden en 
hugenoten, en zo aantrekkelijk de Nederlandse 
universiteiten voor studenten uit zelfs Polen, 
Hongarije en Frankrijk - zo sterk blijkt het be 
sef dat omringende staten naar hun aard niet 
aileen concurrenten maar ook potentiele vij 
anden zijn. Yeelvuldige gewapende conflicten 
worden met een zekere vanzelfsprekendheid 
aangegaan, in ieder geval zonder het in onze 
tijd (2014) zo nadrukkelijk uitgesproken besef 
dat onderlinge oorlog voor geestverwanten een 
oneigenlijk fenomeen zou moeten zijn. 

De nationale synode van Dordrecht vindt 
plaats in aanwezigheid van afgevaardigden uit 
Engeland, de Palts, Hessen, Geneve, Nassau, de 
Wetterau, Zwitserland, Bremen en Schotiand, 
maar dit is een eenmalig fenomeen. De nadruk 
op het Nederlands-eigene wordt door de Sta 
tenvertaling van de Bijbel juist versterkt. Gevolg 
in de zeventiende eeuw is veelvuldig contact 
met geestverwante personen en stromingen in 
het buitenland, zelfs in het rooms-katholieke 
Zuid-Europa - maar in vee I mindere mate met 
organen die rechtstreeks verbonden zijn met 
andere naties, met protestantse staatskerken 
als bij voorbeeld de Church of England. Zelfs 
het zoals bekend hechte contact met het Bran 
denburg van keurvorst Friedrich Wilhelm, de 
schoonzoon van stadhouder Frederik Hendrik, 
leidt niet tot een blijvende orienta tie op Pruisen. 
Willem van Asselt en Paul Abels lijken dan ook 
wat aan de optimistische kant, met hun stelling 
dat de Republiek deel uitmaakt van een hecht 
netwerk van grote en kleine staten van even 
eens gereformeerde signatuur. Zij spreken van 
een internationaal karakter van het calvinisme, 
versterkt door het contact met gereformeerde 
universiteiten als Sedan, Saumur en Heidel 
berg.> 

Het is de vraag of deze benadering wei vol 
doende recht doet aan de opkomst van het na 
tiebesef dat opkomt in de mod erne tijd, dat zich 

allaat voelen in de Republiek en dat als uitloper 
van de christelijke Yerlichting uiteindelijk zal 
lei den tot de Nederlandse Hervormde Kerk. Ook 
het neocalvinisme van Abraham Kuyper zoekt 
met nadruk de verbinding met het nationale, in 
de Gereformeerde Kerken in Nederland. Bezoe 
kers in de achttiende en negentiende eeuw krij 
gen van het calvinisme dan ook niet de indruk 
dat het sterk internationaal georienteerd is, al 
thans niet in de zin dat het nationale onderge 
schikt zou zijn aan het bovennationale. De op 
vallendste buitenlandse invloed op het publieke 
leven in de achttiende en negentiende eeuw is 
die uit Frankrijk, en juist die lijkt ondanks de 
presentie van de Waalse Kerk weinig van doen 
te hebben met de gereformeerde levensstijl. In 
ternationale orientatie van het kerkelijk leven is 
nu juist wat bij de rooms-katholieken nadruk 
kelijk werd afgewezen, tot in 1853 toe, als een 
met het Nederlanderschap mogelijk strijdig fe 
nomeen. 

Machtsbalans en gewapend conflict 
De hierboven genoemde attitude doet zich ook 
elders in protestants Europa voor. 'Ecumenical 
ly, contacts between European Christians were 
very limited', aldus Alan Wilkinson in diens 
studie van de Church of England in de Eerste 
Wereldoorlog. De voornaamste reden daarvoor 
is nog steeds dezelfde als bij Bannockburn: de 
neiging van staten om ongeacht het verband 
van dezelfde religie met elkaar in gewapend 
conflict te raken. Bekend is de uiterst afwij 
zende reactie van de Nederlandse kerken op de 
Britse interventie in Zuid-Afrika, inciusief de rol 
van de Church of England daarin. De gevoelens 
in Groot-Brittannie jegens de Duitse kerken 
blijken een paar jaar later nauwelijks warmer 
te zijn. De Church of England neemt in 1914 
met een zekere vanzelfsprekendheid deel aan 
de kruistocht tegen het Teutoonse kwaad. We 
stuiten hier op een probleem dat ook de Neder 
landse kerkgeschiedenis raakt. In een wereld 
van een machtsbalans tussen soevereine staten 
vallen gewapende conflicten bij een verstoring 
van die balans niet te voorkomen. Yoor de ker 
ken vormt dat reden om al te nauwe verbanden 
op nationaal niveau af te houden, anders dan 
contacten die zijn gebaseerd op geestverwant 
schap tussen individuen of stromingen binnen 
de kerken. Gedeeld geloof sluit het reele voor- 
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uitzicht van onderlinge strijd niet uit. Op een 
kerkhof in Suffolk wordt het als een bitter ge 
geven aanvaard, door de zerk van een omgeko 
men Zeppelin-bemanning als tekst Romeinen 
14:4 mee te geven: 'Who art thou that judgest 
another man's servant. To his own master he 
standeth or falleth." 

Henry Scott Holland, voorman van de 
Christian Social Union, moet in ditzelfde tijd 
yak toegeven: 'The paradox of Christianity and 
War falls within Christ Himself." In feite geldt 
dit voor het protestantisme in heel Europa tot 
1945. Zoals bekend waren de leden van de Ge 
reformeerde Kerken in Nederland goed verte 
genwoordigd in de emigratie naar Amerika en 
Zuid-Afrika, en waren zij zich maar al te goed 
bewust van een gedeeld referentiekader met bij 
voorbeeld de presbyterianen en de Free Church 
of Scotland. 

Een protestantse natie? 
Toch ontbreken de 'bovennationale kerke 
lijke samenwerkingsverbanden' , hoe ook aan 
geduid, als lemma in de in 2009 verschenen 
bundel over protestantse herinneringscultu 
ren in Nederland, onder redactie van George 

Harinck, Herman Paul en Bart Wallet. 'Natie' 
komt slechts een maal voor in als titel, en dan 
als 'protestantse natle'. In theorie zou dan ge 
dacht kunnen worden aan een verband met het 
protestantisme wereldwijd, als natuurlijke ha 
bitat om deze natie in te plaatsen. volgens Frits 
Broeyer is daarvan echter geen sprake geweest. 
De Nederlandse Gustaaf Adolf Vereniging werd 
in 1853 weliswaar opgericht als afsplitsing van 
de gelijknamige Duitse organisatie, maar van 
geregeld contact tussen beide landen op kerke 
lijk niveau horen we niet. Veelzeggend is dat 
in het Gerejormeerd Geheugen een bijdrage over 
de oecumene ontbreekt. WeI treffen we in deze 
bundel lemmata over John Bunyan (Paul van 
Trigt), de Boeren in Zuid-Afrika (Gerrit Schutte) 
en de Pilgrim Fathers (Hans Krabbendam) 6 

J. van der Graaf, tot 2000 secretaris van de 
Gereformeerde Bond, heeft in zijn boek over de 
NHK weI een paragraaf opgenomen over het 
'verband met andere kerken'. Hij beschrijft dat 
verband als een betrekkelijk recent fenomeen, 
waar de hervormden eerst zelf aan wennen 
moesten: 'Geen enkele ordinantie in de kerkor 
de van de Hervormde Kerk onderging na 1951 
zoveel wijzigingen als die aangaande het ver- 
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band met de andere kerken (20), dit vanwege 
het toenemend aantal interkerkelijke verban 
den ( ... ). Het verband valt onder de oecumeni 
sche arbeid: 'De Nederlandse Hervormde Kerk 
zoekt in al haar geledingen bevestiging en ver 
sterking van het verband met andere kerken en 
neemt in het bijzonder ook deel aan de Raad 
van Kerken in Nederland, aan de Wereldraad 
van Kerken, alsmede aan de Wereldbond van 
Gereformeerde Kerken." De oecumenische be 
weging ontstond in de twintigste eeuw, aldus 
ook A.J. Bronkhorst, die geen enkele poging 
doet om het fenomeen te plaatsen binnen het 
functioneren van eerdere protestantse netwer 
ken in Europa en Amerika." 

Herinneringscultuur 
Samenvattend kan gesteld: het internationaal 
contact was er, maar de internationale kerkelij 
ke samenwerkingsverbanden behoren althans 
tot 1948 in ons land niet tot de protestantse 
herinneringscultuur. Hoe valt dit te verklaren? 
In het reisverslag in 1883 van de Portugees 
Ramalho ortigao wordt het typisch Neder 
landse boven de grote rivieren niet gezocht in 
het internationale maar in het federale. Iedere 
machtsuitoefening van boven wordt gepareerd 
met een beroep op persoonlijke en collectieve 
rechten aan de basis van hun samenleving. Oat 
sloot bovennationale sam en werking en contact 
bij de Hollanders niet uit, integendeel, maar dit 
contact is vol gens ortlgao gebaseerd op geest 
verwantschap of gedeeld belang met individu 
en of stromingen elders - niet op het idee als 
klein protestants land onderdeel uit te maken 
van een overkoepelend en bovennationaal ver 
band9 

Een vaderlandse toonzetting van de kerk 
geschiedenis blijft bij de protestanten tot ver in 
de negentiende eeuw een nadrukkelijk accent 
houden van afwijzing van alles wat leek op 
een Rooms-katholieke Wereldkerk. Niet aileen 
antipapisme speelt hierbij een rol, ook de door 
ortigao gesignaleerde hang naar autonomie. 
Pieter Vergers verzet zich in 1572 tegen de 'ver 
vlakking' die naar zijn mening mee zou komen 
met een ander perspectief dan het vaderlandse. 
Een internationaal perspectief, zoals gehan 
teerd door het dan opkomende socialisme, be 
schouwt hij als verarming van de cultuur der 
Lage Landen. En op die vervlakking wordt naar 

Vergers' zeggen in 1572 ook van andere zijde 
gespeculeerd: "t Is Rome. Weg daarom met 
die zoogenaamde verdraagzaamheid, die geen 
verdraagzaamheid maar onverschilligheid, be 
ginselloosheid is. ( ... ) Zullen wij ons den naam 
van geus waardig maken, dat wij dan ons licht 
niet onder een korenmaat verbergen, maar op 
een kandelaar plaatsen. Niet door vleeschelijke 
kracht of door geweld, maar door de waar 
heid.'!" 

Een gevolg is geweest dat samenwerkings 
verbanden met andere nationale kerken (laat 
staan banden op een nog hoger bovennationaal 
niveau) v66r de oprichting van eerst een oecu 
menische raad van kerken in Nederland in 1946 
en daarna de Wereldraad in 1948 uitzonderlijk 
waren. Nederlandse protestanten legden ge 
makkelijk contact met geestverwanten in ande 
re landen, maar de betrekkingen met nationale 
kerken in andere naties werden zelden innig. In 
geval van oorlog of politiek conflict kozen die 
kerken immers vrijwel automatisch de zijde van 
de eigen staat, zonder dat dit als strijdig werd 
ervaren met het gezamenlijk christelijk geloof. 
De verhouding met de Church of England is al 
genoemd. Oat heeft een praktische consequen 
tie: structurele contacten op het niveau van na 
tionale staten zijn voor de protestanten pas een 
reele optie zodra de mogelijkheid van oorlog 
tussen die staten niet langer tot de geaccep 
teerde orde behoort. 

Kerkhistorische handboeken 
Oat laatste is nog maar zeer recent het geval. 
Tot op de huidige dag weerspiegelen de grote 
handboeken een nationaal referentiekader: 
de Nederlandse Hervormde Kerk bij Rasker" 
en Van der Graaf"-, de Gereformeerde Kerken 
in Nederland van Endedijk'>, het al genoemde 
Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis van 
Selderhuis, de Nederlandse Religiegeschiedenis 
van Van Eijnatten en Van Lieburg'! en Het Ne 
derlands christendom in de twintigste eeuw van 
Meijerlng." Zelfs de prachtige bundel over Lu 
theranen in de Lage Landen, onder redactie van 
K.G. van Manen, besteedt geen enkel hoofdstuk 
of paragraaf aan internationale samenwerking, 
ondanks de toch nauwe banden met de Duits 
talige en Scandinavische wereld." 

Toegegeven, telkens is sprake van grens 
overschrijdend contact, Rasker spreekt in dit 
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opzicht van 'zusterkerken'. Veel belangrijker 
dan de instituties of hun nationale inbedding 
in een ander land is echter de theologische 
prikkel, de vraag of men zich vanuit de eigen 
vooronderstellingen geprikkeld voelt door wat 
een buitenlandse godgeleerde te zeggen heeft. 
Door, om met Vergers te spreken: de waar 
heidsvraag te stellen. Karl Barth is daarvan bij 
Rasker het beste voorbeeld. In dit opzicht kun 
nen we bij het Nederlandse protestantisme het 
beste spreken over een a-nationale attitude. 
Impulsen van het buitenland worden verwel 
komd, maar niet omdat een internationaal oe 
cumenisch netwerk beschouwd wordt als de 
natuurlijke habitat van de theologie. 

Het idee van 'bovennationale reformatori 
sche samenwerkingsverbanden' heeft wortels 
in het tijdvak van humanisme en Hervorming, 
maar veel minder in de eeuwen waarin Neder 
land een natiestaat vormde, die in de ogen van 
velen ook nog eens een protestantse signatuur 
bezat. In het jaar waarin herdacht wordt dat 
honderd jaar geleden de Eerste Wereldoorlog 
uitbrak beseffen we hoe on-vanzelfsprekend 
een bovennationale orientatie voor ons wereld 
deel is, hoe deze tot op de huidige dag bevoch 
ten moet worden, en dan niet enkel op de Krim. 
Oit geldt ook voor ons yak, de kerkgeschiede 
nis. 

Gert van Kiinken is univctsitair docent kerkge 
schiedenis aan de Protestantse Theologische 
Univcrsiicit. Iocatie Amsterdam. Hij heejt gepubli 
ceerd over joodse, gereformeerde en hervormde 
gemeenschappen in Nederland, over de opkomst 
van het partijstelsel tusscn 1848 en 1918, en over 
de verhouding van Kerk en Israel. Contact: gjvan 
k/inken@pthu.nl 
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Klaas Tippe 

Van verlossing tot vervolmaking 
Waarom Petrus Hofstede de Groot 
een Groninger godgeleerde werd 

In 1822 viel een verplet 
terende slag in het gezin 
van Comelis Philippus 
de Groot uit Groningen. 
Na enkele dagen van 
hevige ziekte overleed 
Ignatia Maria, de jongste 
dochter in het vijf kinde 
ren tellende gezin. Haar 
dood had een meer dan 
normale impact. Het zou 
zelfs de ontwikkeling 
van de theologiebeoefe 
ning in het negentiende 
eeuwse Koninkrijk der 
Nederlanden diepgaand 
bemvloeden. Een ver 
klaring voor de opkomst 
van de Groninger theolo 
gie tegen de achtergrond 
van een bewogen fami 
liegeschiedenis. 

Ignatia Maria is op nieuwsjaardag 1805 in het Oostfriese Leer 
geboren als vijfde kind van Come lis Philipp us de Groot en 
Anna Geertruida Hofstede. De Groot was afkomstig uit een in 
de achttiende eeuw vooraanstaande protestantse familie in de 
vestings tad Bergen op zoom.' 

Zijn vader overleed jong. In 1783, hij was inmiddels twintig jaar, 
werd Cornelis Philippus ingeschreven aan de Leidse universi 
teit." waarschijnlijk kon zijn moeder de studiekosten uiteinde 
lijk niet meer opbrengen. Cornelis Philippus kocht daarom voor 
f 2400 een plaats als officier.> 

In 1790, hij was inmiddels vaandrig in het infanterieregi 
ment Lewe van Aduard, raakte hij door zijn huwelijk met Anna 
Geertruida Hofstede verwant aan een bekende Drentse predi 
kanten- en bestuurdersfamilie. Anna Geertruida was een van 
de jongste kinderen uit het grote gezin van de Drentse topamb 
tenaar Wolter Hendrik Hofstede en Maria Cos. 

Wolter Hendrik, die na een militaire carriere ambtenaar 
werd, was een broer van de invloedrijke predikant Petrus Hof 
stede.' Hun vader ds. Johannes Hofstede was een vriend van 
de pietistische predikant Sicco TjadenS Vooral als predikant 
en professor te Rotterdam gold Petrus Hofstede als de meest 
getalenteerde verdediger van de gereformeerde orthodoxie in 
de achttiende eeuw.s Hij was een overtuigd aanhanger van het 
Oranjehuis. De Drentse drost Sigismund van Heiden Reinestein 
koos in de jaren tachtig van de achttiende eeuw bij benoemin 
gen van hoge ambtenaren steevast voor mensen uit de loyale 
orangistische Hofstede-clan. Van Heiden Reinestein, die vee I 
aan het stadhouderlijk hofverkeerde, liet zich bij de benoeming 
waarschijnlijk leiden door de goede naam die de Rotterdamse 
theoloog aan het hof had. Tot Wolter Hendrik Hofstedes ver 
diensten behoren de aanleg van het symmetrische sterrenbos 
in Assen (I 763} en de Drentse Hoofdvaart (1767 - 1781). 

Comelis Philippus de Groot werd in 1795 op verzoek eervol 
ontslagen to en de eenheid waartoe hij behoorde werd ontbon 
den. De overtuigde orangist week samen met andere ballingen 
uit naar het Oost-Friese Leer, waar hij een ijzerwarenwinkel 
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overnam om een aanvulling op zijn pensioen 
van J 400,00 te verdienen.' Vanaf 1808 had De 
Groot weer een geregeld inkomen, omdat hij 
op voorspraak van zijn zwager Petrus Hofstede 
door koning Lodewijk Napoleon werd benoemd 
tot ontvanger der beschreven middelen in het 
arrondissement Leer. Twee jaar daarna werd 
Leer evenals het Koninkrijk Holland ingelijfd bij 
het Franse keizerrijk. 

In deze stad maakte het gezin deel uit van 
de calvinistische ReJormierte Kirche, die al vanaf 
de 16de eeuw sterk op de Republiek was geori 
enteerd. Het was een welvarende kerkelijke 
gemeente met een vrij nieuw kerkgebouw. Ze 
bezat onder meer het waagrecht in de Oost 
friese stad." De gemeente werd veelal gediend 
door uit Nederland afkomstige predikanten. De 
Groots zwager Johannes Snethlage was van 
1796 tot 1810 predikant in deze gemeente. Tot 
ver in de negentiende eeuw was het Neder 
lands hier de kerkelijke voertaal. In 1812 werd 
De Groot ontvanger-generaal te Emden9 Ook 
in deze plaats was het kerkelijk leven al twee 
eeuwen gestempeld door invloeden uit de voor 
malige Republiek en het gebruik van de Neder 
landse taal. 

Braaf en godvruchtig 
De Groot en zijn vrouw stonden volgens de bio 
graaf van hun zoon Petrus bekend als "ietwat 
orthodoxe, maar werkelijk vrome brave ou 
ders". Petrus schreef zelf tegen het eind van zijn 
leven dat vader De Groot zeer gezien was en 
dat verdiende. Hij was "een braaf godvruchtig 
man en ook in den omgang onderhoudend en 
aangenaam". Moeder De Groot-Hofstede was 
een "zeer godsdienstige vrouw, die met haar 
man haar kinderen tot deugd en godsvrucht op 
leldde".!" 

Margaretha Johanna Cornelia aansje), 
geboren in 1799, was hun eerste kind dat tij 
dens het verblijf in Oost-Friese Leer ter wereld 
kwam. Hun oudste, Barbara Maria (Mietje), was 
in 1792 in de garnizoensplaats Maastricht ge 
boren, terwijl in 1796 Dirk Albertus (Albertus) in 
het Groningse Pieterburen ter we reid kwam, in 
1802 gevolgd door Petrus, die de achternamen 
van zijn vader en moeder ging voeren. In 1805 
ontving het gezin Ignatia Maria (lgje), hun vijfde 
en laatste kind." Op de kwalitatief goede lagere 
school in Leer werd in het Nederlands lesgege- 
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yen. De kinderen ontvingen daarnaast priveles 
in het Hoogduits. Ook leerden ze samen mo 
ralistische versjes van Hieronymus van Alphen. 

Bij de machtswisseling van 1813 werd De 
Groot, die belastingambtenaar was, door een 
opgezweepte menigte uit zijn huis gehaald. 
Volgens overlevering had hij zijn leven te dan 
ken aan het dappere optreden van zijn vrouw. 
Zij zou tegen de woeste massa gezegd hebben 
dat ze hem dan maar naar het stadhuis moes 
ten brengen om terecht te staan. Een van de 
raadsheren wist De Groot uit handen van het 
volk te redden. Het stadsbestuur herstelde de 
orde en de familie kreeg gewapende burgers 
voor de deur. 

Dankzij de bemoeienis van zijn zwager mr. 
Petrus Hofstede, die inmiddels was benoemd 
tot gouverneur van Drenthe, werd De Groot 
aan het eind van het jaar 1813 aangesteld als 
ontvanger van de turfaccijnzen te Nieuwe Pe 
kela. Omdat De Groot in dit ontginningsoord 
geen geschikt huis voor zijn gezin kon vinden, 
viel het gezin uit elkaar. De kinderen werden 
bij verschillende familieleden ondergebracht. In 
het voorjaar van 1814 werd het gezin De Groot 
weer verenigd. Ze betrokken een huis aan het 
A-kerkhof in Groningen, in welke stad De Groot 
benoemd werd tot controleur bij de Kamer van 
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Waarborg. Deze functie bleef hij tot het eind 
van zijn leven vervullen. 

Ignatia 
Igje, de jongste dochter uit het gezin De Groot, 
tobde veel in haar laatste levensjaren. Uit haar 
zestiende- en zeventiende levensjaar zijn brie 
yen bewaard gebleven, religieuze overden 
kingen waarschijnlijk gericht aan een fictief 
persoon, die laten zien dat ze met existentiele 
religieuze vragen worstelde.? Uit deze brieven 
spreekt de geest van de bevindelijke orthodoxie 
met vragen of ze wei voldoende haar zonden 
ervaart en twijfels of ze wei "bi] ondervinding" 
het echte geloof bezit. 

"Goede God, waar zal ik blijven, zoo 
ik voor den dood vrees. Mogt ik toch zoo 
gesteld worden dat ik er niet voor behoef 
de te vreezen. Ach God mogt het u toch 
behagen dat mijn hart verandert wierdt." 

Ze leefde toe naar haar moment van ge 
loofsbelijdenis, enerzijds vol verwachting en 
anderzijds vol twijfel. "Mogt ik mij zelf vooral 
onderzoeken of ik ook op valsche gronden 

ReJormierte Kircile te Leer 

steun." Naar aanleiding van het beroep van een 
Groninger predikant door Meppel schrijft ze 
dat God "alles zoo vrij bestuurd". In november 
1821 werd de "belijdenis predicatie in A Kerk 
door den eerwaardigen tachtigjarigen Bolhuis 
gehouden". Igje voelde zich erg verbonden met 
de oude predikant, die een gerespecteerd kan 
selredenaar en taalkundige was.'> 

Het jonge meisje scheef volliefde over haar 
ouders, die haar geleerd hadden zich thuis in de 
stilte te vermaken. Ze hield niet van de stadsge 
zelschappen. 

" ... welk een voorregt heb ik zulke bra 
ve ouders te hebben, hoe wordt het mij 
in huis aangetoond dat in de wereldsche 
vermaaklijkheden het ware geluk niet te 
vinden is. Hoe vee I ben ik aan mijne lieve 
ouders verschuldigd". 

In de laatste brief die bewaard is, schreef 
ze vol verwondering over het feit dat Iezus als 
zoon van God naar de aarde wilde komen om 
een vreselijke straf te ondergaan voor zenda 
ren. 

Igje schreef dat ze na nieuwjaar naar Ep 
penhuizen zou gaan. Haar broer Albertus was 
daar predikant. Hij zou daar in 1824 door de 
kandidaat Hendrik de Cock worden opgevolgd. 
In 1829 werd De Cock in zijn derde gemeente 
Ulrum bevestigd door Petrus Hofstede de Groot. 

Ignatia Maria wist niet waar ze met de dor 
pelingen over zou moeten praten. Het zou er 
wei eens heel stil kunnen zijn. "Mietje schreef 
in den laatsten brief, dat de weg er ondoorgron 
delijk was, en zij wei in geen veertien dagen 
buiten huis was geweest." 

Igje de Groot overleed op 10 september 
1822 na een korte heftige ziekte in Groningen. 
Onwillekeurig komt de vraag op of de houding 
van haar broers jegens de gereformeerde ortho 
doxie in latere jaren mede beinvloed zijn door 
de religieuze ervaringen van hun jongste zus. 
De Groninger theologen wilden mensen graag 
verlossen van dergelijke religieuze introspectie. 
Uiteindelijk stelden ze ook enkele gereformeer 
de dogma's ter discussie, die door Igje en haar 
ouders voluit beleden werden. Voor Petrus Hof 
stede de Groot is een verb and tussen het over 
lijden van jongste zus en zijn theologische ont 
wikkeling aanwijsbaar. In zijn Herinneringen uit 
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mijn leven beschrijft hij de verpletterende schok, 
die dood van zijn zus voor hem betekende. 

"Niet aileen schokkend, maar ook verpletterend 
was mij eene andere ondervinding. Ik had eene 
zuster. drie jaar jonger dan ik. Ignatia Maria, 
een beeldschoon allerliefst meisje. Hoewel nog 
maar 17 jaar oud, was zij zoo ontwikkeld en 
lieftalig, dat drie jongelingen, een student, een 
candidaat en een jong predikant om hare hand 
dongen. Onderwijzen was mijn lust en leven en 
zo gaf ik haar geregeld les vooral in de bijbel 
sche geschiedenis en zeide soms, wanneer ik 
over haar vorderingen niet tevreden was: "ik 
wilde u zoo graag Bijbelkundig maken. 

Toen ik eenige dagen bij de ouders van mijn 
vriend Amshoff te Emmen in Drenthe logeerde, 
kreeg ik daar een brief van mijne moeder, dat 
Ignatia gevaarlijk ziek was. Ik kon niet anders 
dan te voet naar Groningen komen, maar legde 
de afstand van elf uur in negen uren af. Het was 
of ik in koortsachtige spanning nergens onder 
weg kon rusten. Ik yond haar nog leven, maar 
bewusteloos in een zenuwzinkingkoorts. Zij 
stierf den volgenden dag. 10 September 1822. 
Vroeger en later ben ik nooit zoo geweldig ver 
pletterd geweest, niet dan na vele maanden 
herkreeg ik mijn vorige kalmte". 

De calvinistische dogmatiek, waarin hij op 
gevoed was, kon hem nu geen troost geven, zo 
schreef hij. Met name de predestinatieleer werd 
voor hem een struikelblok. 

"Menige nacht baadde ik mij in tranen, uit angst 
of ik ook tot de verworpenen zou hooren. Het 
is een diep treurige zaak, dat duizend bij dui 
zen den tot wan hoop worden gebracht door dit 
leerstuk der verwerping en dat niet dan wei 
nige godgeleerden den moed hadden, of nu 
nog hebben, dit leerstuk als Gode onwaardig te 
weerleggen. Helaas vele orthodoxen hebben de 
volksgunst liever dan Gods eer. ( ... ) lk ontwor 
stelde gelukkig reeds spoedig aan deze gods 
lasterlijke leer." 

De theologiestudie kreeg voor Petrus nu 
een ander doel: "om te zien of dit calvinisme 
dan nu de leer des Evangelies zijn zou", Door 
zijn onderzoek kwam hij tot andere theologisch 
standpunten.'! 
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Opvoeding tot beschaving 
Petrus Hofstede de Groot was nog geen 30 jaar 
oud toen hij professor werd in Groningen. Hij 
legde sam en met zijn collega's J.F. van Oordt en 
L.G. Pareau de grondslag voor een nieuwe theo 
logische stroming, die bekend zou worden als 
de Groninger Richting." Zelfs spraken de Gro 
ningers liever over evangelische of Nederlandse 
theologen. Hofstede de Groot was hiervan de 
cennialang de onbetwiste leider. De theologie 
van Hofstede de Groot en zijn geestverwanten 
was een reactie op de rationalistische theologie 
van de Verlicnting." In die zin was het een theo 
logie van de Romantiek. De Groningers legden 
de nadruk op het gevoel en streefden naar een 
geestelijke heropleving van de natie. 

In de ontwikkeling van zijn theologie kwam 
Petrus Hofstede de Groot tot andere conclusies 
dan de standpunten uit zijn orthodoxe opvoe 
ding, zoals die herkenbaar zijn in de brieven 
van zijn jongere zus. Zijn mensbeeld was po 
sitiever dan in het orthodoxe protestantisme 
met zijn notie van de totale zondigheid van 
de mens. Iezus functioneerde in de Groninger 
theologie meer als ethisch voorbeeld dan als 
verlosser van zonde. vervolmaking was het 
doel, terwijl het in het orthodoxe protestantis 
me om verlossing ging. De vrije keuze van de 
mens stond centraal. De predestinatie, waar hij 
eerst zo mee had geworsteld, werd later door 
Petrus Hofstede de Groot ontkend. Ook klas 
siek-christelijke dogma's als de drie-eenheid 
en de twee-naturenleer van Christus (God en 
mens) werden afgewezen. 

Een goede indicatie van de verandering in 
theologisch denken in enkele decennia, zowel 
in het algemeen als binnen het milieu waaruit 
Hofstede de Groot afkomstig was, is de bena 
dering van Socrates. De 18de-eeuwse orthodoxe 
theoloog Petrus Hofstede bestreed in de zoge 
heten Socratische oorlog de bejubeling van de 
heiden Socrates door verlichte geesten." Voor 
Petrus Hofstede de Groot was de visie van zijn 
oudoom achterhaald. Hij zag in de lijn van 
zijn opvoedingsgedachte van de mensheid de 
Griekse filosoof als iemand die in een vergaan 
de staat van vervolmaking verkeerde, hoewel 
niet zo ver als Iezus." 

Kristallisatiepunt 
In zijn terugblik op een lang leven koppelde 
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Hofstede de Groot zijn theologische Wende aan 
de schok die de dood van zijn zusje teweeg 
bracht. In die zin is de stelling verdedigbaar 
dat de theologische ontwikkelingen in de ne 
gentiende eeuw een beslissende impuls kregen 
door het jong overlijden van Ignatia Maria de 
Groot. 19 

Toch is het waarschijnlijker dat Petrus 'weg 
groeien van de orthodoxe standpunten van zijn 
voorgeslacht niet aileen maar op het conto van 
het dramatische overlijden van zijn zusje kan 
worden geschreven. zus Mietje vertelde aan Pe 
trus' biograaf een anekdote over hun kerkgang, 
waaruit de ontwikkeling van de jonge Hofstede 
de Groot blijkt. Ze vermaande Petrus omdat hij 
niet naar de preek luisterde maar in zijn bijbel 
tje zat te lezen. Hij verdedigde zich door te zeg 
gen dat hij van hetgeen de dominee zei niets 
snapte, maar wei de Bijbel begreep. Hetzelfde 
standpunt kwam naar voren in zijn opmer 
kingen over de duistere leerstellingen van het 
calvinisme. Hij wilde ze toetsen aan de Bijbel. 
Het was wei een toetsen op basis van verlichte, 

. rationele vooronderstellingen en Petrus kwam 
tot de conclusie dat de orthodoxie, waarin hij 
was opgevoed, streed met de helderheid van 
de Bijbel zelf. Petrus twijfelde dus waarschijn 
lijk al voor 1822 aan de Dordtse dogma's. De 
dood van Igje was waarschijnlijk niet zozeer 
de oorzaak als wei een kristallisatiepunt in de 
religieuze ontwikkeling van de Groninger theo 
loog. De fixatie op het dramatische moment is 
wellicht psychologisch te verklaren. 

De religieuze ontwikkeling van leden van 
het gezin De Groot lijkt exemplarisch voor veel 
protestanten rond 1800. Het zou de moeite 
waard zijn dit voor meerdere predikantenfami 
lies voor en na 1800 te onderzoeken. 

Dr. K. Tippe is werkzaam op de Jacobus Fruy 
tierscholengemeenschap te Apeldoom en op de 
Christelijke Hogeschool De Driestar te Gouda. 
In 2010 promoveerdc hij op 'Een echte Overijs 
selschman'. Frederik Allard Ebbinge Wubben 
(1791-1874): burger, bestuurder en histori 
cus in een rurale omgeving (Groningen 2010). 
Adres: Wethoudervan der Zandeweg 37,8075 DC 
Elspeet 0577-492455. Email: ktippe@kliksaje.nl 
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Boekennieuws 

Besprekingen 

Bert van Nieuwenhui 
zen, Weiger het werk 
niet. Wim Eijk, aarts 
bisschop van Utrecht. 
Soesterberg 
[Uitgeverij Aspekt] 
2013 - 166 p. - ISBN 
978-90-5911-945-1- 
€ 19,95. 

Oat dit boek geen biografie is, laat de auteur 
zelf al in het voorwoord weten. Journalist Bert 
van Nieuwenhuizen ergerde zich aan de nega 
tieve beeldvorming rand de kardinaal-aartsbis 
schop van Utrecht. Uit die irritatie werd het plan 
geboren om Wim Eijk 'nader aan de mensen 
voor te stellen' (p, 7). In 27 korte hoofdstukken 
prijst hij Eijk als een man die uit plichtsbesef 
de taak aanvaardde om schoon schip te maken 
in de Nederlandse kerkprovincie. Bezuinigen, 
lege kerken sluiten, optreden tegen seksueel 
misbruik. Zachte heelmeesters hebben in het 
veri eden stinkende wonden gemaakt, en het 
is de missie van 'topbestuurder' (p. 16) Eijk om 
krachtdadig orde op zaken te stell en. 

Het boek bevat vee I interessante inzichten 
in Eijks achtergrand en is getuigenis te meer 
dat '5 lands jongste kardinaal een man van bui 
tengewone talenten is. Het oordeel van de ge 
citeerde vrienden en bekenden is eensluidend: 
Eijk is trauw, gedisciplineerd en duidelijk. Hij 
heeft een Amsterdams gevoel voor humor en 
zijn werklust is ongeevenaard. Het boek laat 
ook historisch licht schijnen over contraversi 
ele aspecten van Eijks optreden. Zo moet diens 
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voorkeur voor een geheimzinnige bestuursstijl 
dateren van rand zijn zesde, toen hij merkte dat 
praten over zijn prille priesterplannen bij zijn 
omgeving vooral negatieve reacties opriep (p. 
20). 

Van Nieuwenhuizen springt soms wei wat 
losjes om met de feiten. Zo vertelt hij het fa 
meuze verhaal van kardinaal De jong die in 
1941 Ouitse beambten imponeerde tijdens een 
nachtelijk bezoek aan de Maliebaan, maar hij 
voegt er allerlei onhistorische effecten aan toe 
ter verhoging van de dramatiek (pp. 14-15, 
133). Ook de zes regels (sic) die Van Nieuwen 
huizen wijdt aan de contraverse in 1999 rand 
Eijks benoeming in Graningen zijn slordig (p. 
112). Het verwijt van Eijks critici was niet, zoals 
de auteur beweert, dat hij 'individuele homo 
seksuelen' zou hebben veraordeeld, maar dat 
hij homoseksualiteit een 'neurotische ontwik 
kelingsstoornis' lOU hebben genoemd. Alleen 
een blik op de kranten van toen had dit al kun 
nen uitwijzen. 

Het problematische van dit boek is niet dat 
het boek Eijks positieve kanten belicht - het zij 
de kardinaal van harte gegund dat iemand ook 
eens iets aardigs over hem schrijft. Het is veel 
eer dat de auteur maar een kant van het ver 
haal vertelt. Oaarmee versmaadt Van Nieuwen 
huizen de objectieve analyse ten gunste van de 
pieitbezorging. Oat laatste is natuurlijk op zich 
geen oneerbare bezigheid, maar de lezer zij ge 
waarschuwd. 

Ais apologia pro vita eius raept dit boek wei 
de interessante vraag op welke rol pr speelt in 
modern kerkelijk leiderschap. Is Eijks onver 
mogen om een positief beeld van zichzelf 'neer 
te zetten' niet een belangrijke oorzaak van de 
weerstand waarop hij wijd en zijd stuit? Oat 
beeldvorming ook ten aanzien van een oud in- 
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stituut als de katholieke kerk nogal wat vermag 
bewees Jorge Mario Bergoglio, die in vijf minu 
ten tijd het imago van het pausschap wist om 
te keren. 
Wellicht was dit boek een poging tot positieve 

tuur plichtsbesef en discipline niet half zo 
hoog aangeslagen worden als authenticiteit en 
openheid. Sinds de jaren zestig draa it het in de 
kerk om het tonen van je persoonlijke beleving. 
Geestelijke leiders hebben de toekomst; kerke- 

'framing'. In dat geval doet de auteur er goed 
aan zich te realiseren dat in de moderne cul- 

lijke bestuurders hebben het zwaar. (Brian Hef 
fernan). 

}ubileumbundel VNK 

Paul H.A.M. Abels, Jan Jacobs en Mirjam van Veen (red.) 

Terug naar gouda 
Religieus leven in de maalstroom van de tijd 

Bij de viering van het 25-jarig bestaan van de vereniging voor Nederlandse Kerkge 
schiedenis wordt op 11 oktober 2014 een jubileumbundel gepresenteerd. Deze fraai 
geIllustreerde bundel bevat in totaal 15 bijdragen en wordt uitgegeven door Uitgeverij 
Meinema uit Zoetermeer. Een aantal ervan gaat in op de soms verrassende rol die de 
VNK de afgelopen 25 jaar op het domein van de kerk- en religiegeschiedenis in Neder 
land heeft gespeeld. In andere bijdragen worden opmerkelijke aspecten uit de kerk- en 
religiegeschiedenis van Gouda aan de orde gesteld en waar mogelijk geplaatst in het 
bredere perspectief van de Nederlandse kerkgeschiedenis. Aan de auteurs is gevraagd 
thema's te belichten en invalshoeken te kiezen die laten zien welke nieuwe inzichten de 
kerkgeschiedschrijving van Gouda de afgelopen kwart eeuw heeft opgeleverd. 

De bundel is aan het einde van de dag te koop bij de boekentafel van de VNK. Na 
dien is het boek te bestellen via de website van de VNK: http://www.vnkonline.nl/ 
bestellingen/boekwinkel.html, of eventueel bij de penningmeester van de vereniging, 
dr. Wim Visser (w.g.visser@inter.nl.net of 0187-480060). 
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vJ{illl 
vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 

Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis 
II oktober 2014 

Oud-katholieke kerk H. Johannes de Doper 
Hoge Gouwe 107, Gouda 

Op zaterdag 11 oktober 2014 viert de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis haar vijfde lus 
trum met een boeiend programma in stad waar de vereniging is opgericht. 

Meer dan vijfentwintig jaar geleden kwamen ongeveer 2S0 mensen in de Grote sint-jan bijeen en 
zij besloten om een landelijke kerkhistorische vereniging op te richten. Het doel van deze intercon 
fessionele vereniging was en is de bevordering van de Nederlandse kerkgeschiedenis, zowel door 
amateur-kerkhistorici als door professionele vakhistorici. Sinds 1989 zijn er tal van activiteiten geor 
ganiseerd en hebben vele publicaties het licht gezien. Op deze bijeenkomst in de kleine Sint-]an wordt 
teruggekeken op vijfentwintig jaar beoefening van de Nederlandse kerkgeschiedenis en religiegeschie 
denis onder de titel 

Van de grote naar de kleine Sint-fan 
Vijfentwintig jaar kerkgeschiedenis in Nederland en Gouda 

Op het programma staan twee inleidingen. Prof. dr. Willem Frijhoff, emeritus hoogleraar Nieuwe Ge 
schiedenis aan de Vrije Universiteit, zal een lezing houden onder de titel 'Lang leve de kerkgeschiede 
nisl?'. Met uitroepteken en vraagteken. Daarna spreekt Gouwenaar dr. Paul Abels, een van de oprich 
ters van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis en (eindjredacteur van het TIjdschrifl voot 
Nederlandse Kerkgeschiedenis en Tidinge van die Goude, over de religiegeschiedenis van Gouda in relatie 
tot de Nederlandse kerkgeschiedenis. 

Na deze inleidingen kan iedereen op eigen gelegenheid de lunch gebruiken en daarna zijnonder des 
kundige lei ding een kerkhistorische wandeling door de stad Gouda maken, waarbij gekozen kan wor 
den voor verschillende thema's. Aan het eind van deze wandelingen is er een feestelijke receptie. 

Programma 
10.30 uur 
11.00 uur 
Il.lSuur 
11.4Suur 
12.00 uur 

Ontvangst met koffie, thee en een Goudse stroopwafel 
Welkom door de voorzitter van de VNK, prof. dr. Jan Jacobs 
Lezing door prof. dr. Willem Frijhoff: 'Lang leve de Kerkgeschiedenisl?' 
Informatie over de Oud-katholieke kerk H. Johannes de Doper 
Lezing door dr. Paul Abels: De Goudse kerkgeschiedenis: 
afwijkingen van het landelijke normbeeld 
Presentatie en aanbieding van de jubileumbundel 
Lunch op eigen gelegenheid 
Kerkhistorische wandelingen door Gouda 
Receptie 

12.30 uur 
12.4S uur 
14.00 uur 
IS.30 uur 

Aanmelding 
Aan deelname van deze dag zijn geen kosten verbonden. Om aan de bijeenkomst deel te nemen wordt 
u vriendelijk verzocht om u v66r I oktober 2014 aan te melden bij de secretaris van de vereniging: drs. 
Christiaan Ravensbergen (kerkgeschiedenis@gmail.com of 020-4234482). 


