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]oep van Gennip 

Orat pro Societate 

De jezuietenorde he eft de 
reputatie een sterk gedis 
ciplineerd en hierarchisch 
geleid religieus instituut 
te zijn, dat vanuit Rome, 
door de Generale Over 
ste, wordt bestuurd. Op 
dergelijke kwalificaties, 
die steevast naar boven 
komen als deze volgelin 
gen van Ignatius worden 
besproken, is nogal wat 
af te dingen, maar dat de 
orde vanaf haar oprich 
ting in 1540 veel aan 
dacht besteedde aan een 
zorgvuldige administratie 
en bestuursstructuur 
staat buiten kijf. Het moet 
gezegd worden; dit is een 
zegen voor kerkhistorici 
die onderzoek doen naar 
de geschiedenis van de 
jezuietenorde. 

Vanaf 1592 behoorde het gebied van de Republiek voor de ka 
tholieken tot missieterrein. In datzelfde jaar werd door de jezu 
ietengeneraal vanuit Rome beslist tot de oprichting van de Mis 
sio Hollatidica. Dit apostolisch werk werd ondergebracht bij de 
Vlaams-Belgische jezuietenprovincie die, op haar beurt, vanuit 
Antwerpen werd bestuurd. Een apart benoemde missieoverste 
uit die provincie werd vervolgens gestationeerd in Amsterdam, 
van waaruit hij weer de verschillende missionarissen in de Re 
publiek aanstuurde en hen ondersteunde in hun clandestiene 
zielzorg aan katholieken. Vanuit deze individuele missionaris 
sen, die maximaal met twee personen op een missiestatie ver 
bleven, werd vervolgens schriftelijk de omgekeerde route afge 
legd. Zij waren verplicht om elk jaar een verslag te schrijven, 
in het Latijn, over hun pastorale activiteiten. Standaard kwam 
hierbij aan bod: hoeveel mensen hadden de communie ont 
vangen, hoeveel protestanten waren bekeerd, op welke wijze 
bloeide de devotie tot Ignatius en Franciscus Xaverius et cetera. 
Deze verslagen kwamen vervolgens terecht op het bureau van 
de superior missionis, die er de relevante gegevens uit destil 
leerde om op basis daarvan de Acta Missionis op te stellen. Deze 
werden op hun beurt vanuit Amsterdam naar het katholieke 
Antwerpen gestuurd, waar de provinciaal de stukken bundel 
de met andere verslagen (/itterae annuae) en berichten uit de 
Vlaamse jezuietenhuizen (historia domus) om deze daarna rich 
ting de Eeuwige Stad te dirigeren. ZO hoeft men niet verwon 
derd te zijn als in het Romeinse jezuietenarchief een verslag 
wordt aangetroffen van het aantal communicanten in 1628 in 
Harlingen of hoe een vete tussen katholieke families, door toe 
doen van een jezuiet, aan het einde van de zeventiende eeuw 
in Haarlem werd beslecht. 

Omdat in Rome vanuit jezuietenprovincies over de gehele 
wereld dergelijke verslagen binnenkwamen, was het noodza 
kelijk om enige structuur en uniformiteit in de verslaglegging 
te bewerkstellingen. De lingua franca van de kerk, het Latijn, 
was hiervoor bij uitstek geschikt. Maar daarnaast moest ook 
de onderlinge communicatie tussen provinciaals, oversten en 
studiehuizen, en uiteraard binnen de eigen provincie, geopti 
maliseerd zijn, zodat men op de hoogte was wie wat op welk 
moment deed en waar diegene woonde. Hiervoor werd, per 
provincie, een zogenaamde catalogus in het leven geroepen 
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die al deze gegevens vermeldden en die aileen 
geschikt was voor intern gebruik (ad usum Nos 
trorum tantum). 

De eerste van dergelijke catalogi stamde 
al uit het einde van de zestiende eeuw en kende 
een vast stramien: op de eerste bladzijden ston 
den de provinciaal, het adres van het provinci 
alaat en zijn adviseurs (consultores provinciae; 
vermeld. De daaropvolgende bladzijden gaven 
een overzicht van de jezuietenresidenties per 
land, in alfabetische volgorde van hun vesti 
gingsplaatsen. Elke residentie, die vaak was 
toegewijd aan een bepaalde heilige, somde 
vervolgens het aantal daar woonachtige paters, 
jezuieten-in-opleiding (scholastieken) en broe 
ders op, en wei in die hierarchische volgorde. 
Binnen de patersgemeenschap werden dan 
altijd eerst de overste en de minister, diegene 
die over de dagelijkse gang van zaken ging, 
vermeld. Elke residentielijst werd besloten met 
een totaaloverzicht van paters (pp.), broeders 
(coad}.), scholastieken (schol.) en hun geza 
menlijke totaal (univ.). 

Was dit nog redelijk te volgen, ingewik 
kelder werd het, zeker voor buitenstaanders, bij 
de functieomschrijvingen die achter iedere per 
soon kwamen te staan. Gekozen werd voor een 
verkorte Latijnse weergaven van de verschil 
lende functies (pas sinds 2010 in het Engels). ZO 
lezen we bij pater Bernardus van Bonninghau 
sen, die in 1901 in de Haagse residentie O.L.V. 
Onbevlekt Ontvangen, woonde. Min., oper; 
Conj in t., Cone. p. vic., Catech., Praes. sod. vir., 
Dir. apost. orat., Dir. spir.idiot., Praej valet, Cons. 
ann 4. Oftewel minister van het huis (minister), 
werker in het pastoraat (operarius), biechtvader 
in de kerk (confessarius in templo), predikant 
per toerbeurt (concionator per vices), catecheet 
(catechista), voorzitter van de sodaliteit voor 
gehuwde mannen tptaeses sodalitatis vitibus; , 
directeur van het apostolaat van het gebed (di 
rector apostolatus orationisv, geestelijk leidsman 
van zwakzinnigen (director spiriuuiatis idiota 
rum), verantwoordelijke voor de gezondheid 
van zijn huisgenoten tpraefectus valetudinis), en, 
tot slotte, was hij ook nog vier jaar lid van het 
provincieconsult. 

Bij broeder Cornelius van Grieken, die in 
1907 in het Maastrichtse studiehuis van de je 
zuieten verbleef, staat keurig opgesomd: Pist., 
Excit., Soe. hortul., Vis. mat, Ad dom., oftewel 
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De catalogi van de verschillende provincies 

waren niet aileen inhoudelijk geiiniformiseerd, 

maar ook qua uiterlijk. Hier is de titelpagina van 

de catalogus van de Nederlandse en de Duitse 

jezuietenprovincie (in dispetsiei afgebeeld. 

bakker (pistor), wekker (excitator), medehel 
per van de tuinman (socius hortulani), visitator 
in de ochtend tvisitator matutinus) en geschikt 
voor huishoudelijk werk (ad domestica). Overi 
gens werden ook externe functies of taken die 
niet strikt tot de Societe it van Iezus behoorden, 
zoals hoogleraar aan een universiteit of mode 
rator bij een katholieke sportclub, in deze rijtjes 
opgenomen. Zij die op leeftijd waren en geen 
functies meer konden vervullen, konden altijd 
nog een ding: bidden voor hun orde. Eufemis 
tisch staat dan ook achter hun naam de woor 
den: orat pro soaetate. 
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Jan Braakman 

"En zie, geheel Twenthe 
kwam in beweging" 
Een jezuiet. het Heilig Scapulier en de massale toeloop naar 
Oldenzaal in het najaar van 1843 

Toen de jezuiet Matthias 
Wolff in het najaar van 
1843 de Oldenzaalse ka 
tholieken de gelegenheid 
bood zich in te schrij 
ven in de Broederschap 
van het Heilig Scapulier, 
overspoelden in enige 
dagen tijd duizenden 
Twentse gelovigen uit de 
omtrek het oude stadje 
en zijn middeleeuwse 
kapittelkerk. Dit tot 
schrik van de burgerlijke 
en kerkelijke autoritei 
ten. 

TNK jaargang 18 (2015) 

"En zie, geheel TWenthe kwam in beweging" schreef aartspries 
ter Lambertus Engbers (1772-1855) in een terugblik op de ge 
beurtenissen. Was hier sprake van een kortstondige hype of een 
belangrijk markeringspunt in de geschiedenis van de Katholieke 
Kerk in Twente? 

'Met wagens, karren en voetvolk ... r 
"Een ontzaggelijke toevloed van menscherr: van zes, zeven 
uur uit de omtrek, zo typeerde de burgemeester van Olden 
zaal, E.A. Tegel, de katholieken die hij van vrijdag 20 tot en 
met dinsdag 24 oktober 1843 in drommen in de straten van het 
TWentse stadje aan voorbij zag trekken am zich in te schrijven 
in de Braederschap van het Heilig Scapulier. lOok de aarts 
priester van TWente, Lambertus Engbers- herinnerde zich een 
jaar later hoe een enorme menigte uit het niets te hoop liep 
rand de Plechelmus. Aan de kapelaan van Goor schreefhij: 

"Ik hield pater Wolff wei aanvankelijk tegen, uit hoofde 
[dat] wij hier reeds veel braederschappen hadden, maar 
de goede man ging door ( ... ) De scapulierboekjes ver 
spreidden zich en zie, geheel TWenthe kwam in bewe 
ging, met wagens, karren, voetvolk straomde het ten 
laatste met duizenden naar Oldenzaal ( ... )"3 

De grate toeloop in de herfst van 1843 was het onverwachte re 
sultaat van een priesterretraite, die gedurende twee weken, van 
9 tot 20 oktober in de plaatselijke Plechelmus werd gehouden 
onder leiding van de jezutet Matthias Wolff (1779-1857).4 Het 
was aartspriester Engbers zelf die de Nijmeegse pater had utt 
genodigd een retraite te leiden. Om de pastoors en kapelaans 
uit Twente en andere oostelijke gebieden de dure reis naar het 
seminarie in het Hollandse Warmond te besparen, had hij van 
zijn superieur gedaan gekregen de 'geestelijke oefeningen' in 
de sacristie van de oude kapittelkerk te laten houden. 
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Het was niet verwonderlijk dat wolffs bezoek 
opzien baarde. Een pater jezuiet was in 1843 
in Twente nog een vrij zeldzame verschijning. 
Hoewel de jezuieten, na de tijdelijke wereld 
wijde opheffing van de orde (1773-1814) sinds 
1814 in een aantal Nederlandse parochies 
weer werkzaam waren als pastoor-, was het 
rondreizende paters vanwege de gevoelige re 
ligieuze verhoudingen tussen protestanten en 
katholieken vooralsnog verboden op Neder 
landse bodem volksmissies te houden.s Toen 
de priesterorden tijdens de regeerperiode van 
koning Willem II (1840-1848) meer bewegings 
ruimte kregen, besloot het bestuur van de Hol 
landse zending in 1842 voor de introductie van 
de priesterretraite op het seminarie 's Heeren 
berg, een beroep te doen op de paters redemp 
toristen. 7 Een jaar later viel de paters jezuieten 
de eer te beurt in Oldenzaal." 

Afgezien van de aantrekkingskracht die 
van de paters uitging - het waren vaak goede 
kanselredenaars met oog voor de behoeften 
van het volk - bestond er onder de gelovigen 
een groot verlangen naar oude, deels in on 
bruik geraakte rooms-katholieke devoties.? 
Voor een scapulier konden de Twentse katho- 

De Sint-Plechelmus, ca. 1925. AJbeelding Rijksdienst voor het 
Cultureel Eifgoed. 
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lieken van oudsher terecht in diverse kloosters 
in het Duitse grensgebied'". Oat dit amulet nu 
in Oldenzaal, het hart van katholiek Twente, 
uit handen van een jezuiet te verkrijgen was, 
was van symbolische betekenis. Hoewel de 
Nederlandse katholieken in 1798 grondwet 
telijk het recht hadden gekregen zich in het 
openbaar te organiseren, ging het hen religi 
eus, politiek en economisch nog niet voor de 
wind. Ook niet in Twente. Het herstel van de 
bisschoppelijke hierarchic liet, ondanks een 
stroom van verzoekschriften, op zich wach 
ten. De staatsrechtelijke emancipatie vertaalde 
zich niet direct in maatschappelijke gelijkheid 
en werd bovendien door protestanten met 
wantrouwen begroet. Nieuwe katholieke ui 
tingen in het publieke domein, zoals klokgelui, 
processies en missiekruizen, die naast een re 
ligieuze bedoeld en onbedoeld vaak ook een 
politieke lading hadden, veroorzaakten vaak 
grote animositelt." Het broeide kortom in het 
Twentse achterland. Toen Wolff tijdens het da 
gelijkse Lof op de retraitedagen het volk in de 
Plechelmus de voordelen van een eventueel 
lidmaatschap van de Broederschap van het 
Heilig Scapulier voorhield, werkte dat als olie 
op een reeds lang smeulend vuur. 

Aartspriester Engbers 
De bezwaren van hun geestelijk leidsman, 
de aartspriester van Twente, waren groot. Op 
zich was Lambertus Engbers een voorstander 
van nieuwe broederschappen. Ze pasten in het 
streven van de clerus de gelovigen vertrouwd 
te maken met nieuwe devoties. Engbers, nog 
geschoold in de traditie van de universiteit van 
Leuven - een combinatie van de strenge augus 
tijnse (lees: jansenistische) leer met de theolo 
gie van de 'katholieke verlichting'12 - had echter 
pastorale problemen met de 'overdreven denk 
beelden: die het lidmaatschap van deze broe 
derschap bij het volk opriep. Met name het aan 
het scapulier verbonden Sabatijns voorrecht'>, 
een soort aflaat in de overtreffende trap, waar 
mee door bemiddeling van de Moeder Gods een 
zeer snelle bevrijding uit het vagevuur kon wor 
den verkregen, stond Engbers niet aan. Het ont 
sloeg de gelovigen van de verplichting jaarlijks 
voor hun overleden dierbaren te bidden. I' 
Als aartspriester beschouwde Engbers het bo 
vendien als zijn taak de open bare orde in de 
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door God gegeven natie te bewaren en zijn 
schapen in het gareel te houden: een voorwaar 
de die de overheid overigens ook stelde aan 
religieuze manifestaties. Het bijgeloof droeg 
volgens hem in dit opzicht niet bij aan de hand 
having der wet: "De smokkelaars in Harbrink 
getroosten zich dat zij nu schotvrij van de com 
miezen waren: de kogel schampte nu op het 
scapulier af. Toe nu maar."!" Deze zorg voor de 
openbare orde hing nauw samen met zijn vrees 
voor de eventuele spot die het rooms-katholie 
ke enthousiasme bij het hervormde volksdeel 
zou kunnen ontlokken. De protestanten waren, 
ook in het katholieke noordoosten van Twente, 
belangrijke buren die men volgens Engbers niet 
voor het hoofd diende te stoten. 

"De schapulieren hingen bij de joden aan 
de glazen te koop ( ... j, kinderen hingen 
de schapulieren al uit de broek of verlo 
ren ze met spelen op straat. Het was eene 
klagt voor de protestanten [die bij opene 
kerk alles konden bespieden 16] te zien hoe 
pater Wolf van de eene bank naar de an 
dere klom om de menigte in de banken het 
schapulier om te hangen. De protestanten 
lieten met lust die schapuliersboekjes uit 
den winkel halen om het paapsche bijge 
loof eens te regt te kunnen doorzien. ( ... ) 
Oat in Noord-Brabant of Belgien waar het 
yolk catholijk is en de broederschap weI 
algemeen is, laat ik daar - wij zijn onder 
pratestanten vermengd." ( ... ) 17 

De devotie van het Heilig Scapulier dateert uit de dertiende eeuw. 

Volgens de legende kreeg de Engelse karmeliet Simon Stock in 

het jaar 1251 een gewaad uit handen van Maria dat hem zou 

beschermen tegen onheil. In de negentiende eeuw kwamen er in 

navolging van deze schouderkleden betaalbare volksscapulieren 

op de markt, bestaande uit twee met een lint aan e/kaar 

verbonden lapjes sto;; waarap de heilige was afgebeeld die op 

een specijiek terrein bescherming bood. Ze werden tot in de 

twintigste eeuw onder de kleren gedragen, van schoolkind tot 

Jrontsoldaat. De klellr van het scapulier van O.L. V van de berg 
Karmel was a/tijd conform de kleur vall de orde. donkerbruin. 

De karmelieten, die ill 1855 in Zenderen neerstreken, speelden 

een be/angrijke rol in de verspreidirig van deze devotie ill 7Wente. 

Een braederschap is een kerkelijke vereniging waarvan de leden onder leiding van een priester door 
middel van een specifieke devotie en liefdadigheid een aflaat konden verwerven. In tegenstelling 
tot haar middeleeuwse voorganger die zich bezighield met praktische zaken als bijvoorbeeld 
ziekenzorg, of de toenmalige bedevaartbroederschappen die processies organiseerden, was 
de 1ge eeuwse broederschap vooral een devotionele broederschap: ze kende in de regel niet 
echt een verenigingsleven, maar was bedoeld om de individuele religiositeit van haar leden te 
intensiveren en te disciplineren. 19 Het aantal leden groeide sinds 1830, mede door de opkomst 
van het ultramontanisme, gestaag, en als zodanig speelden deze verenigingen een grote rol in 
de opbouw van de katholieke kerk in de negentiende eeuw. Of de Broederschap van het Heilig 
Scapulier na het bezoek van Wolff ook een blijvend vervolg in Twente kreeg, blijkt niet uit de 
brannen. In Twente genoot de landelijke Braederschap van de Heilige Geest, die de overzeese 
missie in Oost- en Westindie met geld en gebeden ondersteunde in periode 1835-1855 de grootste 
populariteit. Opmerkelijk was ook de oprichting van de Kerkelijke Vereniging Sint-Michael in 1852 
door de aartspriester van TWente, Lambertus Engbers (1772-1855), die tot doel had het gebruik van 
sterke drank onder haar leden te matigen. 
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Berichten over de scapulieren-hype in de an 
tipapistische pers zouden de katholieke zaak 
vol gens Engbers niet dienen. Het zou niet de 
eerste keer zijn dat de overheid, na onrust on 
der protestanten, regelgeving rond katholieke 
manifestaties zou aanscherpen. Dat de massale 
toeloop niet de kranten had gehaald was een 
klein gel uk, zo meende de oude aartspriester. 
Zij die Ute Oldenzaal als berigtgevers bekend 
staan, zullen gevreesd hebben bij avond of on 
tijden onder kwade handen te geraken"." 

Burgemeester Tegel 
Een van deze 'berigtgevers' in ambtelijke zin 
was Everard Adriaan Tegel, burgemeester van 
de stad Oldenzaal en als zodanig gecommit 
teerd de gouverneur van provincie in te lichten 
als de openbare orde in het geding was. Ook 
hem was de enorme toestroom van katholieken 
uit de omgeving niet ontgaan. Het feit dat zich 
op een steenworp afstand van het stadhuis, in 
de Plechelmus een twintigtal geestelijken onle 
dig hield, vertrouwde hij niet. Dat dat er vreem 
de priester, een jezuiet nog wel, in het spel was 
verontrustte hem des te meer. jezuieten waren 
immers de belangrijkste exponenten van het 

Mathias Wolff (1779-1857) gal als pastoor van Culemborg 
en later Nijmegen een belangrljke impuls aan het plaatselijke 
godsdienstig leven. Hij trok als volsmissionaris door Nederland 
en was tevens de oprichter van de nog steeds bestaande 
zustercongregatie tezus, Maria en faze! 
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'roomsche gevaar'. Zeker volgens het felle an 
tipapisme, dat in de jaren '40 - een tijd van eco 
nomische crisis en oplaaiend nationalisme - op 
nieuw de kop opstak en dat ook Tegel aanhing. 
De paters werden vanwege hun nauwe banden 
met de Heilige Stoel ervan verdacht een wereld 
wijd complot te smeden om niet-katholieke lan 
den aan Rome te onderwerpen. Ook de steeds 
populairder worden de broederschappen werden 
als religieuze organisaties gewantrouwd. Ze wa 
ren vaak regionaal of zelfs internationaal geor 
ganiseerd en werden beschouwd als een 'rooms' 
machtsblok.> Oldenzaal was bovendien in de 
winter van 1830-1831 het centrum geweest van 
een oproer van katholieke schutters, die uit reli 
gieus ressentiment hadden geweigerd te vech 
ten tegen de opstandige Belgen. Ook toen, zo 
was destijds het gerucht, had de clerus hier de 
hand in." Wie kon hem verzekeren dat het niet 
weer uit de hand liep? "Naar ik vernomen heb 
moet Pater Wolff nog voor enigen tijd te Rome 
zijn geweest en aldaar door den Paus bijzon 
der lasten zijn opgedragen. Hetgeen hier thans 
gebeurt, schijnt mij toe, daarmede in verband 
staan". En verder: 

"De lauwheid, om niet te zeggen achter 
uitgang, welke zich sedert enige tijd hier 
en daar in de R(oomsch) K(atholijke) kerk 
openbaarde, heeft Rome verontrust en 
naar middelen doen uitzien om dezelve 
niet alleen te stuiten, maar ook te keer 
te gaan en door enen vernieuwende ij 
ver voor den aileen zaligmakende kerk 
te do en ontstaan. Dat men tot dat doel 
alhier een allergunstigst terrein heeft ge 
kozen, lijdt geen twijfel, de dagelijksch 
toevloeijende schare getuigd daarvan. 
( ... ) En wat mag men van zulk een goe 
den (dommen) geest niet verwachten? ( .. ) 
Zij die eenmaal het Kruis vrijwillig op hun 
lichaam namen [bedoeld wordt m.i. het 
navolgen van Christus, zoals de retraite 
beoogdej en zich voor hetzelve lieten in 
schrijven [in de broederschap], zullen niet 
aarzelen, [wanneerj hetzelfde kruis tot 
[strijdlbanier werd opgestoken, hetzelve 
onvoorwaardelijk te volgen."? 

Aldus rapporteerde Tegel aan de gouverneur 
van Overijssel. ]e wist kortom nooit, door de 
ogen van het burgerlijke bestuur bezien, of een 

TNK jaargang 18 (2015) 



Bernard Hajkenscheid (1807-1865) op de preekstoel van de sint-jan kathedraal in Den Bosch tijdens een volksmissie in november 

J 843. Ajbeelding Museum Catharijneconvent, Utrecht. 
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dergelijke 'volksgeest' een 'staatkundige strek 
king' (lees: opstand tot gevolg) had. Dat yond 
ook de gouverneur, die, inmiddels op de hoogte 
gesteld, de koning in een geheim brief inlichtte 
over de gebeurtenissen.> 

Geruchten 
De TWentse katholieken trokken zich echter, 
voor zover zij al enige weet hadden van de 
bezwaren van hun kerkelijke en wereldlijke 
overheden, hiervan niets aan. Hun aantal zwol 
met name in het laatste weekeinde aan tot een 
onstuitbare stroom bezoekers, nadat op vrij 
dag 20 oktober, de slotdag van de exercitia, de 
heren kapelaans huiswaarts waren gekeerd. 
Het scapulier dat zij uit handen van de jezuiet 
ontvingen, bood de gelovigen de troost en de 
bescherming van Onze Lieve Vrouwe. Mits zij 
het bleven dragen, zo was de overtuiging, ble 
yen ze beter gevrijwaard van ziekten en kwade 
machten. Kwetsbare ouderen zagen hun leven 
verlengd en de te verdienen aflaat bekortte het 
verblijf van hun overleden familieleden in het 
vagevuur aanzienlijk. Garanties die hun eigen 
dorpspastoors hen doorgaans niet in die mate 
konden bieden. 

Toen pater Wolff 'na ontvangst van een be 
richt' op 24 oktober met de noorderzon bleek 
vertrokken en honderden katholieken vergeefs 
naar de jezuiet zochten, kwam de geruchten 
stroom op gang: nu zou weldra de befaamde 
redemptorist Bernard Hafkenscheid (1807-1865) 
Oldenzaal aandoen. Ook een ander wonderlijk 
gerucht stak de kop op: de oude, eerbiedwaardi 
ge maar door achterstallig onderhoud geplaagde 
Plechelmus zou in oude luister worden hersteld. 
Allerlei aanbouwsels zoals het kapittelhuis zou 
den moeten wijken om de kerk in de oude hei 
lige kruisvorm te doen herstellen. Geld daarvoor 
was niet voorhanden, maar Pater Wolff zou be 
reid zijn gevonden hier financieel aan bij te dra 
gen. 24 Maar de belangstelling ebde weldra weg. 
'Het is hiet stil, zeer stil' besloot Tegel met enig 
wantrouwen begin november in zijn laatste rap 
port aan de gouverneur, die hem gesommeerd 
had een Yinger aan de pols te houden.> Hoe 
wei door het massaal toestromend volk enkele 
kerkbanken waren gebroken, hadden zich geen 
ongeregeldheden voorgedaan. De verhouding 
tussen protestanten en katholieken was volgens 
Tegel echter nadien zeer gespannen.> 
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Betekenis 
De gebeurtenissen van 1843 in Oldenzaal zijn 
relatief goed, vanuit twee perspectieven ge 
documenteerd. Maar in welk historisch kader 
zijn zij te plaatsen? Overdreven de geagiteer 
de aartspriester en burgemeester op bepaalde 
punten de impact van de zaak niet? De nage 
laten geschriften van Wolff in het jezuietenar 
chief in Nijmegen geven geen concrete infor 
matie over Oldenzaal. Ook de oude katholieke 
chroniqueurs, waarvan er een, Johannes Geer 
dink (1803-1879) als pastoor van De Lutte en 
vermoedelijk deelnemer aan de retraite als 
kroongetuige kan worden opgevoerd, verwij 
zen niet naar de komst van de pater. 27Toch 
lijkt de enorme toeloop qua omvang in TWente 
destijds geen precedent te hebben gehad. De 
bronnen spreken van vele duizenden katholie 
ken, die gedurende twee weken de stadspoor 
ten passeerden. Dat was in het pre-industriele 
Oldenzaal, dat amper drieduizend inwoners 
telde, ongehoord. Zelfs de eerste wijbisschop 
van de Hollandse Zending die in 1838 voor 
het eerst een tournee door TWente maakte en 
daarbij ook Oldenzaal aandeed, kreeg niet zo'n 
enthousiast en massaal onthaal als de jezuiet.> 

Kijken we in deze periode echter buiten 
de grenzen van de regio dan vallen direct de 
overeenkomsten op met het enthousiasme 
van de Brabantse en Limburgse katholieken 
voor de volksmissies van de redemptoristen. ' 
Pere Bernard' de naam die na het vertrek van 
Wolff ook de TWentse katholieken in Oldenzaal 
op de lippen bestorven lag, was het bekendste 
boegbeeld van deze priesterorde. Nadat zij zich 
in 1835 in het Limburgse Wittem hadden ge 
vestigd, maakten de redemptoristen eerste in 
Limburg en vanaf 1840 ook in Noord-Brabant 
en Zeeland furore. De volksmissies - een tien 
daags programma van preken en devoties om 
de deelnemers in de grondbeginselen van het 
katholieke geloof te onderrichten - droegen in 
belangrijke mate bij tot de katholieke herleving 
in deze regie's. Uit vroomheid en sensatielust 
stroomden duizenden katholieken op deze eve 
nementen af. Toen de redemptoristen in 1836 
in Venlo een missie hielden werd de stad net 
als Oldenzaal volledig in bezit genomen door 
vreemdelingen; twee keer in korte tijd zelfs.> 
De paters appelleerden aan de grote behoefte 
van katholieken aan nieuwe devoties. Zij zorg- 
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den voor nieuw elan en rooms-katholieke 
eensgezindheid. De volksmissies stonden daar 
mee aan de wieg van de sociale beweging die 
de katholieken in de loop van de 1 ge eeuw zou 
den gaan vormen.v 

De toe loop in Oldenzaal vertoonde ook 
een dergelijk patroon. Ook de gebeurtenissen in 
het Twentse stadje hadden het karakter van een 
'reveil', met in dit geval een jezuiet en een broe 
derschap in de hoofdrol. Een katholiek ontwa 
ken in bred ere zin, waaruit ook het verlangen 
sprak naar het herstel van de katholieke kerk, 
zelfs in letterlijke zin. Daarmee was de komst 
van de jezuiet een voorbode van de - weliswaar 
kleinschaliger - volksmissies die de redempto 
risten na 1850 ook in Twente zouden gaan hou 
den". Het is in dit verband veelzeggend dat Te 
gel pater Wolff aanduidt als "de speciale vriend 
van den in Noord-Brabant thans zoveel gerucht 
makende pere Bernard.tv 

Afloop 
Het dossier dat de burgerlijke overheid over 
Oldenzaal aanlegde werd medio november uit 
eindelijk gesloten.> Hoewel onwetend over de 
correspondentie van de burgerlijke autoriteiten 
ontraadde Engbers de kapelaans van Goor en 
Delden, die zich door de jezuiet gemspireerd 
voelden, een vervolg aan de broederschap te 
geven>, Matthias Wolff werd omstandig door 
Engbers bedankt vanwege de 'zoo uitmuntende 
exercitiedagen'. Maar de priesterretraites die in 
de daaropvolgende jaren (1846,1849) in de Ple 
chelmus werden gehouden, waarvan een onder 
leiding van de beroemde Hafkenscheid, waren 
voortaan cJausis januis ecclesia (met gesloten 
kerkdeuren) 35 Zonder dagelijkse preek voor het 
yolk en zonder protestantse pottenkijkers. 

Resumerend kan men stellen dat de mas 
sale toe loop naar Oldenzaal in de herfst van 
1843 misschien wei beide was: een kortston 
dige hype en een niet onbelangrijk markerings 
punt in de geschiedenis van de rooms-katho 
lieke kerk in Twente. De gebeurtenis illustreert 
hoe een lang gekoesterd verlangen onder het 
yolk naar herintroductie van oude katholieke 
devoties plotseling een krachtige uitweg yond. 
De gelijkenis met het grote enthousiasme voor 
de volksmissies van de redemptoristen in lim 
burg en Brabant in dezelfde peri ode is evident. 
De gebeurtenis kan ook als zodanig geinter- 

preteerd worden: als een aanzet tot hernieuwd 
rooms-katholiek zelfbewustzijn en elan, dat in 
de loop van de negentiende eeuw verder zijn 
beslag zou krijgen. 

Jan Braakman (1970) studeerde geschiedenis in 
Nijmegen. Email: janacek0570@gmail.com 
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Margarita Logutova 

De Spiegel van de wereld van Herman 
Wolf; het handschrift en zijn inhoud 

Een priester uit Kam 
pen schreef in de jaren 
1560-1578 een Spiegel 
van de wereld waarin hij 
reflecteerde op de roe 
rige gebeurtenissen ten 
tijde van de Opstand. 
De codex berust in de 
Nationale Bibliotheek 
in St. Petersburg en is 
nagenoeg onbekend in 
Nederland. 

Het manuscript Spiegel van de wereld (Des werltz spigel, sig 
natuur Goll.F.XIV.2) uit de Nationale Bibliotheek van Rusland 
werd in de jaren 1560-1578 geschreven in de stad Kampen. 
Deze codex, die religieuze en historische teksten bevat, werd 
in het Nederlands geschreven in een hand, maar in verschil 
lende schrift-types; hij is verlucht met vele kleurrijke figuren 
en scenes. De kartonnen band stamt uit het begin van de ne 
gentiende eeuw en heeft gouden stem pels op de leren rug. Bo 
venaan de achterkant van de band bevinden zich een aantal 
plakkers: een ex-libris van Carel Gerard Hultman, een stukje 
van de catalogus van de veiling waarop Hultmans bibliotheek 
werd verkocht, en een ex-libtis van graaf Jan Pieter van Such 
telen. 

De Nederlandse staatsman Carel Gerard Hultman (1752- 
1820) was een bibliofiel en boekenkenner; na zijn dood werd 
de Spiegel van de wereld aangekocht door een commission air 
van Jan Pieter van Suchtelen (1751-1836). Luitenant-kolonel 
Van Suchtelen nam in 1783 dienst in Rusland. Hier klom hij op 
tot de rang van luitenant-generaal van de technische troepen 
en werd hij beloond met een Russisch graafschap. jarenlang 
diende hij als buitengewoon ambassadeur en gevolmachtigde 
van Rusland in Zweden. Hij was een hartstochtelijk verzame 
laar van boeken en kunstvoorwerpen. Hij liet een belangrijke 
boekenverzameling na die we gens de waarde ervan niet door 
een prive-persoon aangeschaft kon worden. Daarom kocht de 
Russische regering de bibliotheek. In 1836 werden de boeken 
op een oorlogsbodem van Stockholm naar st. Petersburg ge 
bracht. De handschriftcollectie van Van Such tel en, bestaande 
uit 262 West-Europese codices en circa 44.000 documenten 
werd door de Russische regering geschonken aan de Keizer 
lijke Openbare Bibliotheek in st. Petersburg (nu de Nationale 
Bibliotheek van Rusland). Sindsdien wordt de Spiegel van de 
wereld aldaar bewaard. 

De auteur 
Herman Wolf (Hermanus Wolphius, 1510 - na 1578). de schrij 
ver van de spiegel, was een katholieke priester in het Heilige 
Geest Huis in Kampen. Hij leefde in een van de moeilijkste pe- 
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Plattegrond van Kampen. 

rioden in de geschiedenis der Nederlanden: de 
Reformatie Reformatie was nauw verbonden 
met de onafhankelijkheidsstrijd tegen Spanje. 
In het boek wordt de stemming van het ka 
tholieke deel van de bevolking weerspiegeld, 
dat het traditionele geloof en de koning aan 
hing. Op veel bladen vinden we Wolfs initialen: 
"H.W", en op verschillende plaatsen vinden we 
datumaanduidingen. De vroegste vermeldin 
gen zijn van 1560, toen Wolf 50 jaar oud was. 
We zouden kunnen veronderstellen dat een 
rond jaartal - en een voor die tijd behoorlijke 
leeftijd - hem ertoe aanzette zijn levenserva 
ring van een halve eeuw op te schrijven. De 
codex bestaat uit vellen dik papier, die boven 
rechts grote Arabische cijfers bevatten van 1 
tot 238. Toen hij met het manuscript bezig was 
voegde Wolf soms bladen toe of verwijderde 
deze, zodat het totaal uiteindelijk 219 be 
draagt. Het boek bestaat uit vier delen die aile 
werken in dichtvorm en in proza bevatten. Er 
staan vee! tekeningen in. Het samenhangende 
thema is steeds de reflectie van Herman Wolf 
op zijn tijd en tijdgenoten. 
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Spiegel van de wereld 
De algemene titel staat op het derde blad: "Den 
Titel des Bokes is Werlts Spiegll". Deze wordt 
voorafgegaan door de woorden van Paulus' 
eerste brief aan de Korinthiers: "Nu sie wy doer 
een Spigel, in een donckerheit, mer dan sui Ie 
wy sien ansicht tegen ansicht"{1 Kor. 13:12). 
Nederlandstalige Bijbelcitaten komen veelvul 
dig voor, soms drie tot vier per blad. Wolf legt 
uit dat hij de mensen in de spiegel wil laten 
zien hoe zij in harmonie met het christelijk ge 
loof kunnen leven, met een goed geweten en 
in gehoorzaamheid aan Gods geboden en da 
den van {naasten-)liefde. 

Spiegels waren een van de favoriete lite 
raire genres in de middeleeuwen. Als Leitmo 
tiv hadden zij de woorden van het orakel van 
Delphi: 'Ken uzelf'. In de christelijke interpre 
tatie betekende dat erkenning van de hoogste 
spirituele essentie van de mens: 'Ken uw ziel'. 
Het spiegelthema verscheen voor het eerst in 
Augustinus' Speculum de scriptum sacra. Het 
genre werd echter vooral wijd verspreid in de 
veertiende en vijftiende eeuw als gevolg van 
de groei van het zelfbewustzijn, waardoor 
mensen zichzelf wilden kennen en naar zelf- 
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vervolmaking streefden. De meeste spiegels 
gaan uit van de ascetische dualistische traditie 
van lichaam en ziel. Liefde voor God moet pre 
valeren boven de liefde voor de naaste en de 
wereld. Zelfkennis leidt tot het gewaarworden 
van de eigen zonden, wat weer leidt tot zelf 
verachting (contemptus sui) en als gevolg daar 
van tot wereldverachting (contemptus mundi); 
aIleen op deze manier kan de ziel worden ge 
red. 

Wolf schrijft in de proloog van het eerste 
deel van de Spiegel: "lck hebbe onlanges een 
boecgen wt laten gaen op latyn genant Disce 
mori (opt duitsche) Leert steruen". In de marge 
is een inscriptie in Wolfs hand: "Anno 60". Hij 
presenteer in dit eerste deel de katholieke doc 
trine in dichtvorm en in middeleeuwse geest 
gebaseerd op de tien geboden en de zeven 
hoofdzonden. 

Deel2 is getiteld "Wat is een mensch", on 
der verwijzing naar Job 7:17, Ps. 8:5 en"Nosce 
te ipsum. Ken v seluen", Meer middeleeuw 
se reminiscenties zijn er niet en de kritische 
mens- en maatschappijvisie ademt eerder de 
geest van de late Renaissance. Om zijn ideeen 
te bekrachtigen verwijst Wolf naar de Griekse 
filosofen Democritus en Heraclitus. Dit ge 
deelte eindigt met "Een besluit reden, mit een 
onderwijsinghe, ende vermaninge, des voer 
schreuen tractats. Exscriptu 1566". 

Het derde deel heet "Des werlts beloop", 
Als motto dienen de woorden van Seneca: 'De 
fortuin draait aan het rad van het (nood) lot'. 
Het verhaal van Wolf begint bij de schepping 
van de wereld en van de mens en loopt via een 
gouden, zilveren en ijzeren tijd tot aan de ver 
lossing door Christus. In woorden en afbeel 
dingen geeft hij Babylon (dood) en jeruzalem 
(leven) weer, die de twee wegen der mens 
heid verbeelden: de weg dus van de dood en 
die van het leven. Zo wordt de geschiedenis 
van de zondeval verbeeld. Volgens de mid 
deleeuwse traditie legt Wolf de nadruk op de 
drie standen: zij die bidden, zij die strijden en 
aIle anderen. Hij beschrijft de paus ("Tu sup 
plex ora"), de keizer ("Tu protege") en de boer 
("Tuque labora"). Hij portretteert eveneens de 
dochter van Zion, de Heilige Kerk die de bruid 
van Christus is, en Christus de bruidegom als 
hoofd van de kerk, Na de scene van de kruisi 
ging is er een blad met een afbeelding van de 

kruisdragende Christus gevolgd door biddende 
vrouwen van de stad die allen hun eigen kruis 
dragen. De inscriptie luidt: "Leert des cruce", 
dat wil zeggen dat de enige ware manier van 
leven de navolging van Christus is in het dra 
gen van het eigen kruis. 
Wolf sluit het derde dee I af met de woorden 
'Here leert ons bidden', gevolgd door Neder 
landse gebeden. In de handgeschreven gebe 
denboeken van de late middeleeuwen vinden 
we, naast de canonieke teksten van het Pater 
Noster en Ave Maria, dikwijls uitgebreide ver 
sies van deze gebeden. Na iedere gebedsstrofe 
van de voornaamste christelijke gebeden zijn 
er 4 tot 8 verzen in de volkstaal ingevoegd. 
Wolf voigt hier de middeleeuwse traditie. 

De tweede helft van de codex (ff. 120-238) was 
bedoeld voor het laatste deel van de Spiegel 
van de wereld, maar er zijn 70 bladen blanco 
gebleven. Dit laatste deel was gewijd aan een 
beschrijving van de wereld waarin Wolf zelf 
leefde en zijn reflecties over zijn eigen tijd. Hij 
zag om zich heen dat de hem zo vertrouwde 
wereld met zijn morele waarden aan het ver 
anderen was. Het laatste deel van zijn werk 
begint met de woorden van het spreekwoord: 
"Die Werlt op steltenn gaet. Een Carmen oft 
gedicht van die verkiertheit des werlts en de 
bedroefheit des tides, anna 1578". In dit lied 
treffen we de beschrijving aan van de "His to 
ria ende interpretatio op dat woort Mundus (op 
latyn) die werlt (op dultsch) der wi hier in dit 
boeckgen van sriuen suit". Het lied wordt voor 
afgegaan door een inleiding die zeer duidelijk 
laat zien dat Wolf doordrongen was van de 
veranderingen die aan de gang waren en wat 
hij vond van wat hij noemde de 'zorgen der 
tijden'. Hij beschrijft in dichtvorm hoe hij leed 
onder de rampen van zijn tijd, zoals het mo 
reel verval van de taal, de gewoonten, de kle 
ding, de handel en de nijverheid. Hij dateerde 
dit deel op 4 september 1578, toen hij zelf 68 
jaar oud was. Hierna volgen 1 0 bladen met ge 
dichten die op 5 september van datzelfde jaar 
zijn voltooid. Dit gedeelte had kennelijk langer 
moe ten zijn, want er zijn 60 blanco vellen. 

De Kroniek 
Na deze lege bladen VOigt de 'Kroniek sinds 
1566'. Wat bracht deze priester, die didacti- 
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sche werken schreef voor leken, tot het com 
pileren van een kroniek? Het antwoord kan 
worden gevonden in de datum 1566. Oat was 
immers het jaar dat de Nederlanden in op 
stand kwamen tegen het Spaanse bewind. In 
1566 kon Wolf echter nog niet ten volle be 
seffen wat er stond te gebeuren. Dat begrip 
kwam pas later. Naast de titel, enigszins aan 
de zijkant, staat de inscriptie "1575 HW" op 
een smal getekend blaadje, alsof er een hou 
ten plankje op het blad is vastgespijkerd. Wolf 
begon hier de geschiedenis van zijn tijd te 
schrijven ex post facto, waarschijnlijk geba 
seerd op eigen aantekeningen. 

Wolf beschrijft de feiten ongeveer op de 
manier zoals we die gewend zijn in handboe 
ken, of schoon hij bij de beoordeling van de 
gebeurtenissen een tegengesteld geluid laat 
horen. De positieve kant van de zaak (de on 
afhankelijkheidsstrijd onder de vlag van het 
calvin is me) krijgt een negatieve lading en vice 
versa. De kroniek begint met vermaningen 
tot de christelijke lezer die Wolf afsluit met 
een schets van vier goddelijke straffen: oor 
log torlicb, bellum), hongersnood tdcurtijt; fa 
mes), pest (pestis) en de verbanning van zon 
daars naar het eeuwige vuur (gods ordel, Matt. 
25:41). Hij verwijst hier ook naar Empedocles: 
'Als de religie verandert, verandert ook het 
bestuur, deze uitspraak is dan weliswaar my 
tisch, maar hij beschrijft exact de religieuze en 
politieke aspecten van de Noord-Nederlandse 
situatie. 

In totaal bestaat de kroniek uit zeven 
bladen; zij verdient zeker een zelfstandige 
wetenschappelijke publica tie. Hier wordt 
slechts naar een paar passages verwezen die 
ons in staat stellen kennis te maken met de 
context van Wolfs historisch besef. Als motto 
van de kroniek over 1570 dient een vers uit 
Psalm 101: "Dij tyt to ontfarmenos nu geco 
men". Daarbij staan twee aantekeningen: 
"Pius papa 5 - paardon - Phil. R. Hist.", en "Die 
boosheit belint / de duechde ouverwint" (het 
kwaad is weggenomen, de deugd overwint). 
Hij wees op het decreet dat de paus en Philips 
II op I augustus uitvaardigden en waarbij gra 
tie werd verleend verleend ten aanzien van de 
gewapende misdaden tegen zijrie koninklijke 
hoogheid, evenals voor het in brand steken 
en plunderen van kerken door wederdopers 
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en hun aanhangers. volgens Wolf verschilde 
de overstroming van dat jaar niet veel van de 
ramp en die het gevolg waren van politieke 
en religieuze conflicten. Onder het opschrift 
'Overstroming van 1570' schetst hij het beeld 
van een ondergelopen stad, mensen die om 
hulp roepen op de daken van huizen en in 
bomen. Op een soort banderol aan de zijkant 
staat een citaat uit de Apocalyps: "we, we, we 
den bewoonders der eerden" (Apoc. 8:13). 
Wolf schrijftt dat Kampen op Allerheiligen ge 
troffen werd door een grote storm, die grote 
schade aanrichtte en aan tweeduizend men 
sen het leven kostte. Ook in andere gewesten 
kwamen mensen om. 

Op II augustus 1572 werd Kampen be 
vrijd van de Spanjaaden door graaf Will em 
van den Bergh,d e zwager van Willem van 
Oranje. Wolf schrijft dat in september de ker 
ken en kloosters geplunderd, de kerkdiensten 
verstoord en de kloosters verwoest werden. 
Op 26 oktober werden de priesters uit de stad 
verbannen. Toen het nieuws van de slachting 
door de Spanjaarden in de nabijgelegen stad 
Zutphen bekend werd, waarbij achthonderd 
mensen werden gedood, gaf Kampen zich 
vrijwillig over aan de Spanjaarden. In 1578, 
na het beleg door de troepen van Georges van 
Lalaing, werd de stad definitief bevrijd van de 
Spanjaarden. Wolf beschrijft hoe op 5 juni de 
voorstad en vijf molens in brand werden ge 
stoken en burgers beroofd werden van bier, 
brood en boter. De kroniek eindigt met deze 
inname van Kampen in 1578. Misschien kon 
Wolf, die toen 68 jaar oud was, er niet verder 
aan werken. 

Na tien bladen zonder tekst volgen ge 
dichten over de geschiedenis en de ligging 
van Kampen: "Den oirspronck ende dispositie 
van Campen", en een geschilderde stadsplat 
tegrond. Dit plan en de gedichten zijn geda 
teerd 1560, evenals het eerste deel van het 
boek. 

Biografie 
De laatste bladen van het handschrift zijn 
gewijd aan autobiografische aantekeningen 
in de derde persoon. Het gaat daarbij om het 
levensverhaal van de priester Herman Wolf 
in dichtvorm, een grafschrift, zijn stamboom 
en familiewapen. Hierdoor is het mogelijk de 
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De overstroming van 1570. 

biografie van de auteur van de spiegel van de 
wereld te reconstrueren. Herman Wolf werd 
in 1510 geboren in Kampen in het gezin van 
een getrouwde priester (pastor maritus) die 
twee zoons en twee dochters had. Zijn moe 
der stierf in 1533, zijn vader, die priester 
was in het Heilige Geest huis in Kampen, in 
1553. Zijn broer Hendrik was gehuwd en had 
vijf dochters en een zoon. Zijn zuster Swane 
trouwde in Zwolle en had zeven kinderen. Na 
de dood van haar kinderen en haar man huw 
de zij opnieuw. Van haar tweede man had zij 
geen kinderen. Zuster Agnes was ongetrouwd 
en leefde samen met haar broer Herman. Af 
gaande op het feit dat er ruimtes open zijn ge 
laten voor de sterfdata van de kinderen - ook 
van Herman zelf - mogen we concluderen dat 
op 24 augustus 1577, toen de stamboom werd 
gemaakt, alle broers en zusters nog in leven 
waren. 

In zijn poetische biografie zegt Wolf dat 
hij een jaar lang het kloosterhabijt droeg. 
Naast deze mededeling staat in de marge in 
zijn eigen hand "Thabor bij Sneek". Het kloos 
ter Thabor lag in Friesland en behoorde tot de 
Windesheimse congregatie van augustijner 

kanunniken. Windesheim, dat het spirituele 
en bestuurscentrum was van de beweging 
der Moderne Devotie, oefende grote invloed 
uit op het religieuze leven in de Nederlanden 
en Duitsland vanaf het eind van de veertiende 
tot het begin van de zestiende eeuw. Wolfs 
geboortestad was een van de drie (Deventer, 
Kampen, Zwolle) steden waar de beweging 
was ontstaan. 

Wolf geeft niet aan wanneer hij in het 
klooster intrad, noch in welke hoedanigheid. 
Om kanunnik te kunnen worden was een jaar 
noviciaat noodzakelijk. Pas daarna kon de 
novice zijn plechtige geloften afleggen. Het is 
mogelijk dat hij het klooster verliet voor het 
noviciaat afgelopen was. Hierna verbleefWolf 
vier jaar als kanunnik in Oldenzaal (TWente). 
In 1539 keerde hij terug naar Kampen en werd 
hij - net als zijn vader - priester van de kerk 
van het Heilige Geest huis. 

De eerste vermelding van dit Kampense 
huis stamt uit 1310. Deze (gast)huizen wer 
den in de Nederlanden doorgaans door prive 
personen gesticht bij wijze van praktische 
caritas, als weeshuizen of ziekenhuizen. Oor 
spronkelijk was een gasthuis (herberg) een 
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slaapplaats voor bezoekers / reizigers. Later 
konden oude mannen er onderdak, voedsel 
en verzorging krijgen. Rijke lied en hadden 
een eigen kamer, de armen bekostigden hun 
verblijf met aalmoezen die zij bij elkaar be 
delden. In 1441 trad Kampen als belangrijke 
handelsstad aan de I]ssel toe tot de Duitse 
Hanze. De burgers van deze rijke stad konden 
zich liefdadigheidsinstellingen permitteren, 
waaronder twee gasthuizen: een groot huis 
van de Heilige Geest en een kleiner van Sint 
Gertrudis. 

Zoals blijkt uit zijn autobiografische noti 
ties werd het priesterschap Wolfs levenstaak. 
In zijn eigen grafschrift zegt hij dat hij 'een 
dienaar van het heilige woord en van Chris 
tus' was. Zijn jaar in het klooster was de voor 
bereiding op dit geestelijk ambt. In zijn stam 
boom en in het familiewapen vertelt hij over 
zijn plichtsopvatting. Op zijn eigen plaats in 
de stamboom geeft hij aan dat hij moest pre 
ken, lezen en studeren, de zieken bezoeken 
en de stervenden begeleiden. Zijn familiewa 
pen bevat zeven segmenten. Elk daarvan laat 
ons iets zien over een van de aspecten van 

zijn spirituele leven en zijn pastorale taak. 
Wolf werd geacht te onderwijzen, te bidden, 
te schrijven, God te loven, de klok te luiden 
waarmee de mensen tot het gebed werden ge 
roepen. Hij moest de zieken en stervenden be 
zoeken, denken aan de vier uitersten - dood, 
oordeel, hel en heme!. Deze laatste overden 
kingen vinden we in het traktaat van Gerard 
van Vliederhoven Cordiale de quatuor nevis 
simis dat in de late middeleeuwen algemeen 
bekend was. 

Schrijven 
Wolf leefde in het midden van de zestiende 
eeuw, maar om zijn positie duideJijk te rna 
ken achtte hij het noodzakelijk naar het mid 
deleeuwse spiegel-genre te verwijzen en zijn 
boek spiegel van de wereld te noemen. In de 
middeleeuwen werden encyclopedieen met 
een geografische beschrijving van de wereld 
en geografische kaarten aldus aangeduid. Het 
enige wat Wolfs boek daarmee gemeen heeft 
is echter de plattegrond van Kampen en zijn 
beschrijving. Zo gaf hij een nieuwe invulling 
aan dit middeleeuwse genre en zijn titel: zijn 

Blad met afbeelding van Christus utt 'De spiegel van de wereld' van Herman Wolf 
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boek beschrijft een mensbeeld in een drama 
tisch veranderende wereld. Desalniettemin 
is het eerste deel dat 'Leer te sterven: (Disce 
mori) heet geheel en al in de geest van de 
middeleeuwse Spiegel van de kunst om goed 
te sterven, Speculum artis bene moriendi. We 
zouden ons kunnen afvragen waarom hij zo 
trouw bleef aan deze middeleeuwse manieren 
van zelfexpressie terwijl hij toch in de tijd van 
Reformatie en Contrareformatie leefde. 

Laten we zijn autobiografie eens be 
kijken. In zijn jeugd leefde hij een jaar in het 
Windesheimse klooster Thabor. De Windes 
heimse Congregatie van augustijner kanunni 
ken leefde in. de geest van de Moderne Devo 
tie. Deze beweging begon aan het eind van de 
veertiende eeuw in Overijssel, het eerst in de 
gemeenschappen van broeder en zusters van 
het Gemene Leven. Zij leefden gemeenschap 
pelijk, maar niet volgens een (klooster)regel. 
Veelal voorzagen in hun levensonderhoud 
onder andere door het kopieren van (vrome) 
boeken. In de vijftiende eeuw was er steeds 
meer behoefte aan vrome literatuur door een 
groeiend persoonlijk zelfbewustzijn. De broe 
ders en de Windesheimer kanunniken voor 
zagen in deze behoefte door hun schrijfwerk. 
Dat Wolfbekend was met deze manuscripttra 
ditie blijkt uit zijn regelmatige handschrift en 
uit zijn vermogen am in verschillende stijlen 
te schrijven. Omdat zij zoveel schreven had 
den de Windesheimse kloosters de grootste 
bibliotheken in de Nederlanden. Wellicht had 
Wolf in het Thaborklooster zijn kennis van de 
middeleeuwse religieuze literatuur en van de 
laat-middeleeuwse gebedspraktijk opgedaan, 
bijvoorbeeld van het Pater Noster. Zorg voor 
geestelijke verlichting van leken was een 
van de kernpunten van de Moderne Devo 
tie. Daarom vertaalde kanunnik Jan Scutken 
het Nieuwe Testament voor lekenbroeders in 
Windesheim. In zijn boek citeert Wolf alle bij 
belpassages en gebeden in zijn moedertaal. 
Wolf achtte schrijven (screiuen) een van zijn 
herderlijke plichten; hij maakte een tekening 
van een hand die een schrijfstift vasthoudt. 
Karel Porteman laat als hij het heeft over em 
blemata zien dat het woord scrijuen, dat aan 
vankelijk alleen het schrijfproces zelf of een 
van de manieren van schrijven betekende, in 
het midden van de zestiende eeuw een toege- 

voegde betekenis krijgt - het duidt het crea 
tieve proces aan van het componeren van een 
nieuwe tekst (manier van Poeterie). 

In de loop van dit betoog is herhaaldelijk 
melding gemaakt van de verschillende tijd 
stippen waarop de teksten in dit boek zijn ge 
schreven. Zij tonen ons de oorspronkelijke be 
doelingen van Wolf en de aanpassingen waar 
toe het leven hem noopte. Daarbij moeten we 
in herinnering roepen dat hij met het manus 
cript begon in het relatief rustige jaar 1560 en 
dat hij er achttien jaar aan werkte. Toen hij 
eraan begon wist hij hoe hij zou beginnen en 
eindigen. Het jaartal '1560' - Wolf was toen 50 
jaar oud - staat geschreven op de omslag, op 
het titelblad van het eerste dee I en eveneens 
aan het eind van het boek op de plattegrond 
van Kampen en op de beschrijving van zijn 
familiewapen. In 1566-1567 voltooide hij het 
eerste ('Leer te sterven') en tweede ('Wat is 
de mensv) deel van het boek. In 1574 werkte 
Wolf verder aan het derde deel, getiteld 'De 
loop der wereld'. Dit eerste gedeelte van zijn 
Spiegel van de wercld schreef hij als observa 
tor met een kritische en pessimistische kijk op 
mens en samenleving. 

Het jaar 1575 moet een keerpunt heb 
ben betekend in Wolfs leven, Toen began hij 
te schrijven aan de 'Kroniek sinds 1566'. Een 
van de paragrafen die aan de gebeurtenissen 
van dat jaar zijn gewijd eindigt met de woor 
den: 'Wanneer je ziet dat de liefde is verdwe 
nen en het kwaad regeert, dan krijg je het idee 
dat al het goede veri oren is gegaan en dat het 
laatste oordeel aanstaande is'. De laatste da 
tum die wordt vermeld is 5 september 1578, 
na het schrijven van het 'Lied'. In het woord 
vooraf bij dat lied spreekt Wolf in de eerste 
persoon en legt hij de nadruk op zijn woor 
den door ze cursief te schrijven: 'Dit lied over 
de eigentijdse zeden en gewoonten in de Ne 
derlanden begint in 1566. Ik ondervond daar 
aan den Jijve de rampzaligheid van het moreel 
verval in spraak, gewoonten, kleding, handel 
en nijverheid; in alle standen was de ellende 
voelbaar: "Daer in yammerken moecht (a1s ic 
selues beleuet hebben) alle veranderinghe in 
verargeringe in reden in zeeden in cleden in 
politie in neringhe in hantiringe ende in allen 
staten grote desolatie". 

Wolf was geen aanhanger van de Refor- 
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matie, en kon dat ook niet zijn. Hij zag overi 
gens het calvinisme niet als de voornaamste 
rivaal van de katholieke doctrine vanwege 
de goede kerkelijke structuur, waaramheen 
aile gelovigen verzameld waren. Het anabap 
tisme zag hij wei als gevaar, omdat het hele 
maal geen kerk erkende. Toen Wolf nog jong 
was, in de jaren 1530-1540, leken de radicale 
wederdopers met hun prediking van gerneen 
schappelijk eigendom een grate bedreiging 
voor het katholicisme. 

Besluit 
Cornelis Dekker, die een studie maakte van de 
situatie van de katholieke priesters in de zes 
tiende eeuw, schrijft dat er twee stramingen 
waren in het diocees Utrecht. De ene stroming 
bestond uit traditionele priesters die meer ge 
interesseerd waren in geld en hun carriere 
dan in een deugdzaam leven. Tot de andere 
behoorden leden van de nieuwe generatie, die 
theologisch goed onderlegd waren als gevolg 
van de decreten van het concilie van Trente 
en die als herders voor hun kudden zargde. 
Wolf kan bij geen van die twee stromingen 
worden ondergebracht. Hij hoorde wei tot de 
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oudere genera tie maar hij was niet uit op car 
riere maken en hij streefde ook niet naar ker 
kelijke ambten. Net als zijn vader vervulde hij 
zijn pastorale plicht nederig en zander twijfel 
eerlijk. Voor de nieuwe genera tie was hij te 
oud, want al was hij goed onderlegd, hij had 
geen theologische opleiding genoten. Een 
christelijke opvoeding kreeg hij eerst thuis en 
daarna in het klooster Thabor. Daar raakte hij 
ook onder invloed van de ideeen van de Mo 
derne Devotie om zijn leven in te richten con 
form het aardse leven van Christus, zaals hij 
in een van de illustraties laat zien. Dit voor 
beeld toont hoe de principes van de Moderne 
Devotie nog doorwerkten in veranderde his to 
rische omstandigheden. 

De Spiegel van de wereld werd geschre 
ven voor vrome, ontwikkelde leken. Op ver 
schillende bladen richt Wolf zich tot de 'chris 
telijke lezer' of 'de lezer van goede wil'. Voor 
deze tijd - de tweede helft van de zestiende 
eeuw - zouden we mogen aannemen dat de 
auteur zijn boek in druk wilde laten verschij 
nen. De vele kleurenafbeeldingen en verschil 
lende manieren van schrijven laten echter de 
conclusie toe dat het niet Wolfs bedoeling was 
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om zijn boek te laten drukken. Misschien is dit 
ook wei een teken van de continuiteit van de 
schrijftraditie van de Moderne Devotie. 
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Persoonlijk profiel 

Naam, voomaam/voorletter(s) 
Ioep Willem Jan van Gennip, volgens goed 
katholiek gebruik verwijzen de twee doopnamen 
naar mijn grootvaders. 

Geboortejaar en -plaats 
1979 te Nijmegen. Ik werd samen met mijn 
tweelingzus geboren in het st. Radboudziekenhuis 
(thans verkort tot Radboud UMC). Mijn moeder 
komt uit Herten (L.) en mijn vader uit Eindhoven, 
maar omdat hij hier begin jaren zeventig 
psychologie ging studeren aan de Nijmeegse 
universiteit en zij zich daarna hier vestigden werd 
ik in de oudste stad van Nederland geboren. 

Studierichting en -plaats 
Ik ben in Nijmegen geboren, opgegroeid en naar 
school gegaan (Canisius College), vandaar dat het 
voor de hand lag dat ik ook daar ging studeren. 
Van 1998 tot 2002 studeerde ik aan de Katholieke 
Universiteit Nijmegen geschiedenis. Van jongs 
af aan had ik al veel met geschiedenis, dus die 
richting koos ik dan ook met volle overgave. 
In 2001-2002 kreeg ik, in het kader van mijn 
afstudeeronderzoek, de kans om enige tijd aan 

de universiteit van Oxford te studeren. Het was 
een fantastische ervaring. Na mijn afstuderen 
ontving ik een beurs van de Radboudstichting 
(thans Thomas More) om in een aanvullend 
'verdiepingsjaar' vakken uit het theologisch 
en filosofisch curriculum te volgen. Tot slot 
promoveerde ik in mei 2014 op een vuistdik 
proefschrift over de controversepublicaties van 
de jezuieten in de zeventiende eeuwse Republiek, 
wederom aan de Nijmeegse universiteit. 

Wat is/zijn uw huidige functie(s)? 
Sinds 2004 heb ik een vaste aanstelling als 
adjunct-archivaris bij de Nederlandse Provincie 
der jezuieten. Vanaf eind 2005 combineerde ik 
dit met een aanstelling als junioronderzoeker ten 
behoeve van mijn dissertatie. 

Hoe luidt de titel van uw voomaamste 
publicatie tot op heden? 
Oat is buiten twijfel mijn proefschrift: Controversen 
in Context. Een comparatief onderzoek naar de 
Nederlandstalige controversepub/icaties van de 
jezuieten in de zeventiende-eeuwse Repub/iek 
(Hilversum, 2014). 
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Hebt u een favoriete bijbeltekst. 
ZO ja, welke? 
Ik vind het Evangelie van Johannes prachtig, met 
al die metaforen en diepere betekenislagen, maar 
daardoor weI soms moeilijk te lezen. Hetzelfde 
geldt voor het Hooglied, maar aangezien ik maar 
een passage mag noemen ga ik voor Lucas 1 :46- 
55. Beter bekend als het Magnificat, waarin Maria 
Elizabeth bezoekt die zwanger is van Johannes 
de Doper. Deze tekst werd voorgelezen tijdens de 
doopmis van onze dochter Anna Elizabeth Maria 
en is mij daarom zeer dierbaar. 

Wie is uw favoriete figuur uit de geschiedenis 
van het christendom? 
Dat is een lastige, omdat het er eigenlijk 
meerdere zijn, omwille van hun verschillende 
kwaliteiten. Ik heb veel bewondering voor de 
soberheid, eenvoud en wijze lessen van enkele 
ordenstichters als Benedictus van Nursia (c. 480- 
543), maar ook Thomas van Aquino (1225-1274), 
die de theologie 'rationaliseerde', vind ik een 
interessant figuur. Toch ga ik voor heel iemand 
anders, namelijk Ignatius van Loyola (1491-1556), 
stichter van de jezuietenorde. Hij is in mijn ogen 
vooral interessant omdat hij op een kruispunt 
in de kerkgeschiedenis stond: Reformatie 
Contrareformatie, een middeleeuwse blik op 
de wereld versus een humanistische kijk, etc. 
Hoe Ignatius hiermee om is gegaan en dit heeft 
verwerkt in zijn geschriften en ordesstichting 
vind ik buitengewoon boeiend. 

Stel: u krijgt een jaar volledige vrijheid om 
u aan studie en onderzoek te wijden. Wat 
gaat u doen? 
Dan zou ik een aanvang gaan maken met de 
geschiedschrijving van de jezuieten in Nederland, 
vanaf de oprichting van hun zelfstandige 
Provincie in 1850. 

Wat is uw favoriete hoek op uw vakgebied? 
De systematiek en voor het eerst grondige 
analyse van de verschillende methoden in de 
religieuze controversen in het zestiende eeuwse 
Europa en in het verlengde daarvan in de 
Nederlanden, werd mij voor het eerst echt helder 
na het lezen van Pol mans Leuvense dissertatie 
l'Element historique dans la controverse religieuse 
du XVIe siecle (Gembloux, 1932). Ondanks de 

gedateerdheid, een echte aanrader voor wie 
zich met de religieuze polemiek uit die tijd bezig 
houdt. 

Welke recente publicatie op uw vakgebied 
heeft veel indruk op u gemaakt? 
Meerdere, ik noem er een paar. Charles H. Parker, 
Faith on the Margins. Catholics and Catholicism 
in the Dutch Golden Age (2008); Peter Raedts, De 
otuackkmg van de Middeleeuwen. Geschiedenis 
van een illusie (2011) en de meerdelige Geschichte 
der Deutschen jesuita: (2013) van Klaus Schatz 
S.]. Allemaal toppers op hun vakgebied en met 
veel eruditie en kennis van zaken geschreven. 

Welk boek op uw vakgebied zou beslist ooit 
geschreven moeten worden, zij het niet 
noodzakelijk door u zelf? 
Dat zou zonder meer een geschiedschrijving 
van de Nederlandse jezui"etenprovincie vanaf 
1850 (zie hierboven) moeten zijn. Dit is echt een 
lacune binnen de hedendaagse Nederlandse 
geschiedschrijving van orden en congregaties. 
Talloze orden en congregaties in Nederland 
hebben op dit gebied al hun agenda bijgewerkt. Er 
zijn in het verI eden wei enkele studies verschenen 
over deelaspecten van de Nederlandse jezuieten, 
maar de laatste meer omvattende publicatie, 
die ook nog eens vrij opsommerig is, dateert uit 
194m I rest my case ... 

Is er een ontwikkeling op uw vakgebied die 
u betreurt; zo ja, welke? 
Ik vind het jammer dat niet meer studenten kiezen 
voor de specialisatie kerkgeschiedenis. Er is in dit 
metier nog zoveel te onderzoeken, te raadplegen 
en te publiceren. Zeker nu steeds meer archieven 
van religieuzen professioneel worden ontsloten 
en gedigitaliseerd. 

Is er een ontwikkeling op uw vakgebied die 
u toejuicht; zo ja, welke? 
De onderlinge samenwerkingsverbanden tussen 
Nederlandse kerkhistorici zijn altijd prettig, 
juist omdat het een relatief kleine groep is. 
Men attendeert elkaar op nieuwe publicaties of 
onderzoeksbronnen, hierdoor wordt de cohesie 
bevordert en gedijt de wetenschap. 
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Riet Schenkeveld-Van der Dussen 

Camphuysen als predikant 

Dirck Raphaelsz. Camp 
huysen (1586-1627) is 
vooral bekend gewor 
den als dichter van het 
zeer populaire liedboek 
Stichtelycke rymen. 
Maar ook zijn preken, 
met hun sterke nadruk 
op het belang van een 
godzalig leven, wer 
den blijkens de vele 
herdrukken van zijn 
Theologische werken 
veel gelezen. Dit artikel 
beoogt zijn invloedrijke 
preken onder de aan 
dacht te brengen.' 

24 

Via verschillende invalshoeken, de kerkgeschiedenis, de theo 
logie, de retorica en de politieke beeldvorrning, is na jaren van 
verwaarlozing de bestudering van de protestantse preek in Ne 
derland goed op gang gekomen. Van Deursen heeft in Bavianen 
en slijkgeuzen een mooi overzicht gegeven. Dank zij T. Brienen is 
de pre diking van de Nadere Reformatie in de zeventiende eeuw 
goed in kaart gebracht. Iaconelle Schuffel heeft een studie ge 
publiceerd over de relatie tussen retorica en homiletiek en de 
recente dissertatie van M.H. Wieldraaijer heeft de preken over de 
Oranjes onderzocht- 

Het grootste deel van de preken van Camphuysen, die cen 
traal sytaan in deze bijdrage, werd in 1638 gepubliceerd in zijn 
verscheyden theologische wercken, dat door vrienden en bewon 
deraars postuum bijeen werd gebracht. Herdrukken met soms 
nieuwmateriaalvolgdenin 1639, 1644, 1661, 1672, 1682en 1699. 
De hele zeventiende eeuw door werden de preken van Camp 
huysen, de remonstrant met doopsgezinde trekken, dus gelezen 
door zijn geloofsgenoten in engere kring, mogelijk mede door 
een bredere kring van gelovigen. Camphuysens preken werden 
immers in zijn gemeente Vleuten breed gewaardeerd: "Had ook 
een bijsondere toeloop van andere gesintheeden, als catolijken, 
doopgesinten en anderen. De reeden hiervan was, omdat hij 
daar altijt meest opdrong, daar het voornaamste van de christe 
lijcke godsdienst in bestond namelijk de heyligheit des leevens, 
daarover niemant en behoord eenige questij te hebben".' 

Sinds de meer dan honderd jaar oude dissertatie van L.A. 
Rademaker over Camphuysen is er geen studie over zijn preken 
verschenen.s Ook Rademaker is er niet uitvoerig over, maar in 
zijn beknoptheid maakt hij toch enkele juiste opmerkingen over 
Camphuysens wijze van preken, zoals zijn degelijke exegese, be 
grijpelijke taal en vermijding van platheden. Maar er valt wei iets 
meer over te zeggen. Zo mag Rademaker terecht opmerken dat 
Camphuysen polemiek vermeed, hij gaat te ver met zijn opmer 
king: "[Hij] kende geen contra-remonstranten, remonstranten en 
wie ook"." Camphuysens exegese moge degelijk zijn en van na 
denken getuigen, onbevooroordeeld was ze zeker niet. 

Materiaal . 
Er zijn geen handschriften van preken overgeleverd. We moe 
ten het dus doen met de gedrukte teksten. Voor dit artikel is de 
uitgave van de Theologische werken (afgekort ThW) gebruikt die 
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in 1682 in Amsterdam bij de doopsgezinde Jan 
Rieuwertsz. is verschenen. In zijn woord vooraf 
doet Rieuwertsz. enkele mededelingen over het 
materiaal. voor het grootste deel heeft hij dat 
ontleend aan oudere edities, maar hij is er oak 
in geslaagd enkele nag onbekende werken te 
vinden, zoals enkele preekschetsen, "geraam 
ten" zoals hij ze noemt "dienstigh am daar uyt 
te mogen sien, hoe geleerde luyden een goede 
predicatie maken, wat voet sy daar in houden, 
en hoe sy die daar na bekleeden", Ook nieuw is 
een preek over Romeinen 15:86 

Helaas vertelde hij er niet bij hoe hij aan 
dit nieuwe materiaal gekomen is en waaruit het 
precies bestond. Waren het handschriften van 
Camphuysen zelf. zoals voor de hand ligt in het 
geval van de preekschets? Of afschriften? Een 
enkele keer is er een vage indicatie. De preek 
over Jacobus 1:27 is "naer des autheurs eygen 
handt verbetert", zoals aan het begin staat te 
lezen en op pagina 498 eindigt de tekst met 
de mededeling: "De rest was hier afgebroo 
cken", Oat duidt dus op een versie die Camp 
huysen nag onder ogen heeft gehad en waarin 
hij correcties heeft aangebracht. De talrijke 
bijbelverwijzingen in de preken laten zien dat 
de teksten min of meer geprepareerd zijn va or 
publicatie, waarschijnlijk nag door Camphuy 
sen zelf. Het is immers moeilijk aan te nemen 
dat de predikant zijn vermaningen steeds zou 
hebben onderbroken door continu de preciese 
verwijzingen uit te spreken. Op datzelfde wijst 
oak de taal die eerder op lezers dan op hoor 
ders gericht lijkt. De zinnen zijn lang en inge 
wikkeld. Het past daarbij dat oak de editeur het 
heeft over opmerkingen die "waerdigh gelesen" 
zijn. Ook de grote lengte van een aantal preken 
doet vermoeden dat ze niet in de overgeleverde 
vorm zijn uitgesproken 

In de gebruikte editie staan dertig preken 
en preekschetsen. De eerste reeks omvat 26 
preken, zoals opgenomen in eerdere edities. Ze 
behandelen de volgende teksten: 1 Mattheus 
2:12; Mattheus 9:1-8; Hand. 2;1; 1 Johannes 
3:2; I Johannes 3: 13; Hebreeen 4: 13; I Corinth. 
10:32; drie preken over psalml:I-2;Marcus 
16:6-7; Lucas 24: 13-23; Johannes 3: 16; Hebr. 
12: 11 ( met de titel 'Van de kastijding'); 2 Petrus 
I: I 0; I Johannes 3:3; I Ioh. 4: 1 0; Apoc. 14:3 ; 
twee preken over Lucas 10:25; Mattheus 6:33; 
twee preken over Titus 2: 11-13 (ThW. 99-564). 

Portret Dirck Raphaelsz. Camptiuysen (J 586- J 627). 

Op een andere plaats in het boek zijn op 
genomen de preekschetsen die Rieuwertsz later 
nag in handen heeft gekregen en een volledige 
preek. De schetsen behandelen Mattheus 22 
1-14, Johannes 10:27 en Mattheus 18: 23-eind. 
De volledige preek gaat over Romeinen 15:8 ( 
ThW 648-670) 

Afgezien van de drie preken over psalm I, 
preekt camphuysen uitsluitend uit het Nieuwe 
Testament. Tien preken ontlenen hun tekst aan 
de evangelies, een gaat over een tekst uit Han 
delingen, de overige teksten zijn aan de apos 
tolische brieven en Openbaring ontleend. De 
voorkeur va or het Nieuwe Testament is in lijn 
met de toenmalige praktijk.' 

Weg naar het predikantschap" 
Na een korte studie theologie in Leiden van 
ruim twee jaar koos Camphuysen voor een 
ander beroep dan dat van predikant, maar na 
een turbulente periode kwam hij tot bekering. 
Hij werd predikant in Vleuten bij Utrecht maar 
werd na de Dordtse synode afgezet. Als balling 
in het Duitse Norden ontwikkelde hij nieuwe 
denkbeelden over de betekenis van de kerk 
en het predikantschap. Zijn sympathie ging 
uit naar een vrije gemeente waarin de christe 
nen bijeen komen am met elkaar Gods woord 
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te bespreken, te bidden en te zingen. Toen de 
remonstranten er in 1620 naar gingen streven 
een echt kerkgenootschap te vormen met een 
eigen geloofsbelijdenis, heeft Camphuysen zich 
daar sterk tegen verzet.? Hij wilde dus ook geen 
remonstrantse dominee zijn. In Norden had hij 
een gemeente vol gens zijn ideaal. 

Camphuysen heeft zich nergens specifiek 
over zijn eigen wijze van preken uitgelaten.'? 
Er is evenmin iets bekend van eventuele ho 
miletische geschriften die hij bestudeerd zou 
hebben. In de Republiek moest men zich voors 
hands met buitenlandse werken behelpen. Hij 
had eventueel kennis kunnen nemen van een 
beknopt werkje over het onderwerp van Lucas 
Trelcatius, die in 1603 hoogleraar in Leiden was 
geworden, maar al in 1607 is gestorven 20- 
dat Camphuysen hem niet heeft meegemaakt. 
Diens Ecclesiastes sive Methodus et ratio forman 
di sacras Conciones werd opgenomen in zijn 
Opuscu/a Ttieologica omnia (1614). Trelcatius 
gaat uitvoerig in op de indeling van de preek. 
Die dient te beginnen met een exordium waarin 
de tekst wordt voorgesteld, wordt ingeleid en 
onderverdeeld. Het tweede hoofddeel is de 
nauwkeurige uitleg van de tekst in zijn onder 
delen. Het derde hoofddeel is de applicatio, de 
toepassing, waarin zowel de dogmatische toe 
eigening van het geleerde als ook de 'invoelen 
de aanwending', de pathetica accomodatio, een 
plaats dient te krijgen. In hoofdlijnen is dit de 
gebruikelijke methode, zoals blijkt uit verwante 
teksten als die van Teellinck en Hoornbeeck." 

Maar misschien heeft Camphuysen meer 
geleerd van de praktijk van een bewonderde 
voorganger dan van deze betrekkelijk droge 
en schoolse uiteenzetting en dan valt vooral te 
denken aan de prekenbundel van Ed. Poppius', 
De enge poorte (1616). Ik kom daarop nog terug. 

Camphuysens preken 
De overgeleverde preken zijn op een enkele 
uitzondering na niet gedateerd. Volgens zijn 
biograaf Stol heeft Camphuysen in Rotterdam 
in 1617 een hagepreek gehouden over Hebr. 
4:3 . Een preek over diezelfde tekst staat ook in 
de Theologische werken, maar daar met eron 
der de datering 28 januari 1626. Die afgedrukte 
preek, lang en sterk belerend, lijkt niet erg ge 
schikt voor een openluchtbijeenkomst in een 
gespannen situatie. Van den Doel veronderstelt 

26 

daarom dat het om twee verschillende preken 
ging." Toch verwijst Stol nu juist hier naar de 
Theologische werken en prijst hij speciaal de 
'ernstijge toepassinge'." Ik denk dus dat het 
welk degelijk om min of meer dezelfde preek 
gaat die Camphuysen, zoals hij ongetwijfeld va 
ker deed, op verschillende plaatsen gehouden 
heeft. Ongeveer dateerbaar is de preek over Ti 
tus 2:11-13 die onvoltooid is gebleven blijkens 
het onderschrift van de editeur: "Dus verre dan, 
deucht-lievenden leser, heeft den autheur ge 
schreven[ ... J Doch hy is komen te overlijden [ ... J 
soo ons van sijn goede bekenden is bericht". 
Die preek zal dus uit 1627 of iets eerder stam 
men. In dit geval moet het om een handschrift 
van Camphuysen zelf gaan, of om een afschrift 
van een van die 'goede bekenden'. 

Eerst geef ik even aandacht aan een van 
de preekschetsen, omdat in 2O'n korte tekst 
de opzet duidelijk naar voren komt (ThW. 648- 
650). De tekst is Mattheus 22: 1-14 over het 
koninklijke bruiloftsmaal waar de eerste ge 
nodigden niet heen willen gaan, ondanks her 
haalde nodiging door knechten. Die knechten 
worden zelfs gedood. Van de later genodigden 
verschijnt er iemand zonder bruiloftskleed. Die 
wordt gestraft, net als de eerdere weigeraars. 

De schets is duidelijk ingedeeld. Het begint 
met Exord. Iesaja 5:3-4 waar God een goede 
wijngaard heeft geplant die echter aileen slech 
te druiven voortbrengt en daarom verwoest 
wordt. Andere teksten volgen waarin wordt 
aangegeven dat wie of wat niet goed functio 
neert, wordt vernietigd. Vervolgens krijgt de 
tekst een context: de farizeeers die begrepen 
die Jezus hen op het oog had. 

Dan voigt de indeling: 
Part. II delen. 1. 'Noding der geroepenen' 

en wat daarop volgde 
2. 'Noding der vreemden' en hoe dat afliep 
Dat is het verhaal. In de verklating. die ech 

ter geen aparte aanduiding heeft gekregen wordt 
de gelijkenis precies uitgelegd: De koning-Cod, 
de 200n = jezus, de eerstgeroepenen-de joden, 
de lateren: de heiden en, de knechten-de profe 
ten, de niet goed geklede= een christen die niet 
werkelijk in Gods dienst staat. Naar het heden 
vertaa1d: de mensen hebben meer belangstel 
ling voor wat ze op aarde al hebben dan op 
het koninkrijk Gods. Men wil naar de profeten 
niet horen en neemt ze zelfs gevangen. Dat ge- 
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beurt de ware gelovigen ook: men hoort ze niet 
graag. Dat God zich na de joden tot de heide 
nen wendt, betekent niet dat die vanzelf in staat 
zijn om het evangelie aan te nemen. De uitno 
diging is een net dat goeden en bozen vangt. 
Zonder bruiloftskleed is er toch geen toegang. 
Hierop voIgt de Applicatie. Hoe komen we aan 
het bruiloftskleed? Dat zijn geen cerernonien, of 
loze gebeden, maar een zuiver geweten, reine 
liefde, doding van de oude mens. De waarschu 
wing gaat over de ellende van de verdoeming. 
De onnutte wijngaardrank wordt afgesneden 
(zie begin). Luister dus nu het nog kan. 

Dit stramien is volkomen traditioneel. De 
hoofdzaak is de tekstverklaring. Daaraan gaat 
een pakkend exordium vooraf om de hoorder 
tot de zaak te brengen, en op de uitleg voIgt de 
toepassing op het leven van de gelovigen. 

Een preek 
Om een beter beeld te geven van Camphuysens 
preekwijze dan met een 'geraamte' mogelijk 
is, bekijk ik ook een volledige preek wat nader 
en weI die over Mattheus 9: 1-8 omdat daarin 
een interessante exegetische kwestie voorkomt 
(ThWp. 120-135).14 De preek omvat 15 compres 
gedrukte bladzijden in quarto en zal zo'n an 
derhalf uur gekost hebben om uitgesproken te 
worden. Het was daarbij een van de kortste." 

De gehele preek berust op bijbelexegese. 
Uit de aangehaalde teksten blijkt dat Camp 
huysen de Deux-aesbijbel gebruikte. Er wor 
den geen andere autoriteiten aangehaald, geen 
kerkvaders, geen hervormers, geen vereerde 
klassieke denkers. Er is geen spoor van enige 
andere geleerdheid in te vinden dan bijbelken 
nis. Daarin onderscheidt Camphuysen zich van 
veel andere arnbtsbroeders." Een verklaring 
kan zijn dat hij zich ver wil houden van geleer 
de dikdoenerij. Maar misschien belangrijker is 
dat hij, in een polemische situatie verkerend, 
zijn contraremonstrantse tegenstanders wil be 
wijzen dat wat hij verkondigt louter en aIleen 
gebaseerd is op de Schrift, die immers door hen 
als een onfeilbare autoriteit wordt erkend. De 
preek is op de gebruikelijke wijze ingedeeld, in 
punten met onderverdelingen. 

Wat opvalt is het soms sterk informatieve 
karakter ervan. Als het gaat over 'zijn stad', 
wordt uitgelegd dat het dan soms om Nazareth, 
en soms om Kapernailm gaat. De ziekte waar- 
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aan de verlamde lijdt wordt eveneens breedvoe 
rig gepresenteerd. Pas na enige tijd zijn we toe 
aan Christus' woorden: Ziende op hun geloof 
sprak hij: "Sone hebt goeden moet, uwe son 
den zijn u vergeven". Om dat laatste gaat het. 
Daarop attendeert Camphuysen de toehoorders 
met veel nadruk. Hij legt uit: zonde vereist twee 
so orten straf, tijdelijke (ziekte, gevangenis et 
cetera) en eeuwige (de eeuwige dood), Dat be 
tekent dus ook dat er twee soorten vergeving 
zijn: wegneming van de eeuwige straf en weg 
neming van de tijdelijke. jezus spreekt hier niet 
over vergeving die leidt tot de eeuwige zalig 
heid. Daar gaat het helemaal niet over en de 
zieke denkt daaraan ook geen moment. En het 
zou ook niet kunnen, want die vergeving is aI 
leen voor degenen die 'in Christus zijn'. Daar is 
bij de lam me geen sprake van: dan zou hij ge 
weten moeten hebben dat er een Messias zou 
komen; hij zou geweten moeten hebben dat Ie 
zus die Messias was en hij zou hebben moeten 
weten dat hij gekomen was om het koninkrijk 
van de duivel te vernietigen en alles wat daar 
aan zonden bij hoort. Dat is allemaal onmoge 
lijk. Iezus kan niet anders bedoeld hebben dan 
dat aan de lamme kwijtschelding van zijn tijde 
lijke straf, zijn ziekte, gegeven wordt. 

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is dit 
een ongebruikelijke exegese en ik weet niet 
waar Camphuysen die gevonden heeft dan 
weI of hij die zelf heeft bedacht. Maar wel is 
te verklaren waarom hij zozeer aan deze uit 
leg hecht. Het gaat over het voor hem centrale 
punt: de genade is niet goedkoop. De contra-re 
monstranten beriepen zich op teksten als deze 
om de uitverkiezing en de perseverantie van 
de genade te preken: wie eenmaal door God in 
genade is verkozen kan het heil niet meer ver 
liezen. Maar zo gemakkelijk gaat dat niet, zegt 
Camphuysen. Er is voor nodig dat de gelovige 
werkelijk in Christus als de zaligmaker gelooft 
en dat hij dat geloof gestalte geeft door een 
godzalig leven. Als hij zijn tegenstanders wilde 
overtuigen, kon hij een tekst als deze waarin 
de voor de hand liggende uitleg de opvattingen 
van zijn opponenten leek te steunen, niet uit de 
weg gaan en moest hij er zijn eigen exegese te 
genover stellen. 

Op dit centrale punt voIgt dan de verdere 
uitleg: de kritiek van de Schriftgeleerden die 
kennelijk de verkeerde uitleg aan Iezus' woor- 
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den gaven, namelijk dat hij zich het exclusieve 
recht van God toe-eigende om de definitieve 
vergiffenis van zonden te schenken. De oorzaak 
van dat moedwillig misverstaan is dat zij door 
haat tegen hem ingenomen zijn - en dan voigt 
er een excursie over vooringenomenheid. De 
tegenstander gaat dan je woorden verdraaien: 

hy sal 't dus drayen, hy sal 't 500 drayen, wilt ghy 
of wilt ghy niet, hy sal u een andere meyninge op 
dringen. andere woorden opdringen, dan ghy oyt 
gedacht ofle geseyt hebt. 

Een toepassing als deze staat buiten het ei 
genlijke betoog, maar demonstreert dat uit de 
verhalen en woorden van de bijbel ook allerlei 
lessen te trekken zijn voor het gewone leven. 
De predikant zal trouwens zulke vooringeno 
menheid van zijn tegenstanders zelf ook wei 
gevoeld hebben 

De applicatie herhaalt nog eens de eerder 
gegeven lessen. Christenen moeten het voor 
beeld van Iezus volgen en niet terugschelden 
als ze aangevallen worden maar kalm reage 
ren. De nadruk ligt echter vooral op de bekering 
en de toetsing daarvan door iedere gelovige. Bij 
het laatste oordeel zal Christus als rechter ons 
ondervragen en wee ons als we dan toegeven 
niet naar zijn geboden te hebben gehandeld: 

WeI aen ghy Mensch die u in het leven beroemt 
hebt in my te gelooven. hebt ghy Godt en uwen 
even-naesten van herten lief gehadt? Neen ghy. 
Hebt ghy u onthouden van de onreyne wercken 
des vleysdies, van boeretyije, van dronckenschap, 
van gierigheydt, van hooverdije, ende sao voottsr 
Neen ghy. Hebt ghy af-gelaten van liegcn, van be 
driegen, van vloecken. van zweeren, van onkuy 
sche woorden en gedachten? Neen ghy. 

En dan zal hij u voor eeuwig veroordelen. Laat 
het dus zover niet komen, maar leer uit de won 
derdaden van Christus dat hij de enige Messias 
is, die wij onderdanig moeten zijn. Dan wordt 
ons vergeving geschonken van de eeuwige straf 
der zonden en wacht ons de hemelse zaligheid. 

De stijl is voornamelijk eenvoudig, pas 
send bij de didactische opzet. De voornaamste 
deugd van simplicitas is immers helderheid." 
Ook dat is in lijn met de lange christelijke tra 
ditie van de sermo humitis.» Het is ook in lijn 
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met Camphuysens rigorisme dat zich uit in zijn 
eenvoudige levenswijze, zijn eenvoudige po 
ezie en zijn iconoclasme zoals dat spreekt uit 
zijn gedicht "Aan I.G. over zijn ldolelenchus of 
Beeldens-straf", Toch ontbreken in de preken 
geen momenten van retorische kracht, bijvoor 
beeld wanneer de toehoorders overtuigd moe 
ten worden van gevaren die hen bedreigen. Een 
sterk moment is het als Christus zelf dreigend 
aan het woord wordt gelaten, zoals hierboven 
geciteerd. Ook dat komt overeen met de com 
munis opinio: in de uitleg domineert de didac 
tische eenvoudige stijl, maar in de toe passing 
die op de emoties van de toehoorders gericht is, 
is ruimte voor retorische verheffing. Sommige 
predikanten hanteerden zelfs een uitgesproken 
volkse stijl om hun weinig geletterde publiek te 
bereiken. 19 Daarvan is bij Camphuysen niets te 
rug te vinden. 

Waar Camphuysen bij zijn studie in Leiden 
en trouwens ook al op de Latijnse school uit 
voerig kennis heeft gemaakt met de klassieke 
retorica, is het ook niet ondienstig de preek 
even te analyseren aan de hand van de retori 
sche dispositio: exordium, narratio, argumenta 
tio met partitio, refutatio, peroratio. Oat model 
is overigens maar beperkt bruikbaar voor een 
preek waarin tekstuitleg centraal staat, iets dat 
in de klassieke retorica als onderdeel ontbreekt. 
Maar voor het overige vinden we de genoemde 
elementen wei terug, waarbij het opvalt dat de 
narratio er bekaaid vanaf komt. Het verhaal is 
tamelijk spectaculair en een verteller kan iets 
spannends maken van het gegeven dat het zo 
druk is dat de helpers van de verlamde aileen 
kans zien bij Iezus te komen via het dak. Maar 
Camphuysen doet weinig moeite zijn hoorders 
in het verhaal mee te nemen. Hem gaat het 
kennelijk vooral om de argumentatio. Refuta 
tiones zijn wel in de preek te vinden, niet zo 
zeer op een plaats, als wei elke keel' als het te 
pas komt. Voortdurend bestrijdt Camphuysen 
zijn contraremonstrantse tegenstanders maar 
hij doet dat op betrekkelijk gematigde toon en 
zonder persoonlijk te worden. Hij voigt dus zelf 
de in deze preek gegeven les. Wat in een re 
devoering ontbreekt maar daarentegen voor 
een preek onontbeerlijk is, is de applicatio, de 
toepassing. Toch he eft die weI iets van een per 
oratio die erop gericht is de hoofdzaken van het 
gebodene nog eens met kracht van bewijzen en 
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emotie op de hoorders over te brengen. 
Oat Camphuysen met althans enkele van 

de Latijnse term en werkte, blijkt uit de indeling 
van de hierboven gegeven preekschets: exor 
dium, partitio van de hoofdmoot en applicatio. 

Betekenis van Poppius?? 
stol wijst erop dat Camphuysen de prekenbun 
del De enge poorte (1616) van Eduard Poppius 
met aandacht las en "er geen kleijne nuttigheijt 
en schepte in die tijt"." In de eerste plaats gaat 
het dan natuurlijk am de inhoud. Direct al op 
het titelblad staat de hoofdbedoeling van het 
geschrift in vijf punten te lezen. Het allereerste 
punt is "Van de gheboden Godts ende Christi, 
die de mensche ghehoorsamen moet, am sa 
ligh te worden". Dit spiegelt de klassieke re 
monstrantse stellingname. Het boek begint niet 
over Gods genade en uitverkiezing, maar over 
de rol van de mens in het proces van de zalig 
wording. Voor de ware gehoorzaamheid in het 
onderhouden van Gods geboden heeft de mens 
Gods genade en steun nodig, maar die ware 
gehoorzaamheid moet hij wei degelijk betonen. 
De genade is niet onvoorwaardelijk. 

In de 'Opdracht' aan de Staten van Holland 

Sic ora magni ftdus A.ntif1~s Dc~ 
Dux vcrila.tis POPPIDS mi t is tulit. 
Ut vixit. oJ;.iit. integel'vitx. diem. 
Polu III , foJutu5 arce LUP1STEJNO coht , 

Portret Eduardus Poppius (1576/7 - 1624) 

en de stadbesturen van Amsterdam en Gouda 
spreekt de diepe teleurstelling van de schrijver 
over de wending die de zaken na de Reformatie 
genomen hebben. Door Gods genade hebben 
de protestanten zich los kunnen maken van de 
dwalingen van Rome maar vervolgens blijkt dat 
zij zich in hun levenswandel nauwelijks con 
formeren aan Gods geboden. Het Iijkt er echter 
tegenwoordig op alsof het in godsdienst vooral 
am dogmatisch getwist en allerlei geleerde spe 
culaties gaat. Het moet echter niet gaan am wat 
men met de mond belijdt maar wat men in feite 
doet. 

En dan Iigt de lat haag: het gaat am het 
volmaakt volbrengen van al Gods geboden. Op 
een aantal sprekende zonden gaat Poppius na 
der in: ijdele praat, zoals geile rijmen en dwaze 
rondelen, brasseri]. dobbelen en spelen, ver 
waandheid.> Vooral aan de gevaren van rijk 
dam of breder gezien 'werken am er financieel 
en maatschappelijk beter van te worden' be 
steedt hij veel aandacht en dat geldt voor ie 
dereen. 

Hoort dit ghy cooplieden, handtwercks-lieden, 
burghers, huyslieden, ja alle mensch en, ende be 
denckt hoedanigh uwe doen zij. Wat is uwe inten 
tie? Wat is uwe wensch? Waerhenen streckt haer 
uwe begeene? Ick sal u niet vorder petssen: maer 
de Heere kent uwe harte. 

Poppius' standpunten zijn duidelijk. Hij staat 
aan de arminiaanse kant, was een van de on 
dertekenaars van de Remonstrantie (1610) en 
verdedigde dit standpunt op de Dordtse syno 
de. Tach is hij zeer gematigd in de formulering 
van zijn polemtek.> Hij noemt zijn tegenstan 
ders niet bij name, en uit zich met werkelijke 
bezorgdheid am de gevaren die ze lopen. De 
poort is eng en wie de brede weg blijft bewan 
del en zal de eeuwige zaligheid niet verwer 
ven. De vormgeving is betrekkelijk eenvoudig 
en voIgt het gebruikelijke stramien zoals we 
dat oak bij Camphuysen aantroffen. De stijl is 
eenvoudig en concreet. Geleerdheid ontbreekt. 
Aileen de bijbel wordt aangehaald. In zijn voor 
woord meldt hij 'disputen' gemeden te hebben, 
behalve wanneer die noodzakelijk waren om 
de "Godtsaligheydt ende saligheyt" van de ge 
meente te bevorderen. Dat zijn trouwens juist 
de contlictpunten. Immers, wie de geboden 
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Gods niet strikt onderhoudt, kan in Poppius' 
ogen de zaligheid niet verwerven. 

De preken van Camphuysen en Poppius 
lijken dus sterk op elkaar. Poppius is echter 
geen bron voor Camphuysen geweest in de zin 
dat er letterlijke overeenkomsten zijn aan te 
wijzen of dat hij over dezelfde teksten gepreekt 
zou hebben. Maar wei heeft De enge poorte als 
een model gediend: de inhoud is dezelfde met 
de continue oproep tot gehoorzaamheid aan 
al Gods geboden, met vergelijkbare aandacht 
voor concrete zonden in de samenleving. Ook 
de vormgeving toont sterke overeenkomsten: 
eenvoudige stijl, uitsluitend beroep op de bijbel 
met precieze aanwijzing van de gebruikte tek 
sten, vermijding van persoonlijke polerniek.> 

Noten 

Met dank aan dr. Henk Florijn die een eerdere versie 
van dit artikel heeft becommentarieerd. 

2 A. Th. Van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen. Assen, Van 
Gorcum, 1974. Hoofdstuk 111, Predikant en prediking 34- 
68. T. Brienen, De prediking van de Nadere Reformatie. 
Amsterdam, Ton Bolland, 1981. T. Brienen, De eerste 
homiletiek in Nederland. Ontstaan, vertaling, inhoud en 
verwerking van de homiletiek De Ratione Concionandi 
van Johannes Hoornbeeck. Kampen, De Groot Goudri 
aan.. 2009. P.J. Schuffel, 'From minister to sacred ora 
tor: homiletics and rhetoric in the seventeenth and early 
eighteenth century Dutch republic. The Low Countries as 
a crossroads of religious beliefs. Ed. Arie-jan Gelderblom, 
Jan L. de jong, Marc Van vaeck. Leiden, Brill, 2004, 221- 
245. M.H. Wieldraaijer, Oranje op de kansel (http://dare. 
ubvu. vU.nllbitstream/handle/1871/50503/disserta 
tion.pdfvsequence» I) 

3 Camphuysens eerste biograaf, Barend Joosten Stol, Lee 
ven en daaden van Dirck Rafelse Kamphuisen, zoals afge 
drukt in de dissertatie van Rademaker (zie noot 4) 267. 

4 L.A. Rademaker, Didericus Camphuysen, zijn leven en 
werken. (Gouda, Koch& Knuttel) 1898. Ook j.nartog. 
Geschiedenis van de predikkunde (Amsterdam, K.H. 
Schadd) 1865 .Hij prees de eenvoudige uitdrukkings 
wijze maar had kritiek heeft op zijn wijdlopigheid en 
gebrek aan logische volgorde (56-59). 

5 Rademaker 155 
6 ThW [*2-recto-versol 

A.Th.van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen hfdst. 111 Pre 
dikant en prediking 34-68, spec. 46 en 48. 

8 Uitvoeriger: Riet Schenkeveld- van der Dussen, Een 
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platina liedboek uit de Gouden eeuw. Dirck Raplwelszoon 
Camphuysen; Doopsgezind en Remonstrant. (Meinema, 
Delft 2013), 9-21. 

9 ThW671-674. 
10 Wei heeft hij over zijn poezie (die precies hetzelfde be 

oogde als zijn preken) getheoretiseerd in zijn leerdicht 
Wel-rymens wet, waarin hij de eenvoudige stijl aan 
beval. Zie mijn 'Camphuysen en het genus tiumile: in: 
M.A.Schenkeveld- van der Dussen, In de boeken met de 
geest, Ed. Aj.Gelderblom e.a. (Amsterdam 2002), 108- 
125. 

II Zie Brienen, De eerste homiletiek 16-24. Trelcatius lijkt 
mij een korte samenvatting van Barth. Keckermans veel 
gebruikte Rhetoricae ecc/esiasticae (1600, geraadpleegd 
3' dr. 1606). 

12 H.G. van den Doel, Daar moet veet strijds gestrcdcn zijn. 
Dirck Rafaelszoon Camphuysen en de Contraremonstmn 
ten (Meppel 1967),47 en 214. 

13 Stol, zoals opgenomen in Rademakers dissertatie 270. 
Stol verwijst ook naar 'het 2' dee I sijner. . .: Hij weet dus 
dat de preek in het tweede deel van de ThW staat maar 
heeft de correcte verwijzing niet bij de hand. 

14 Een preek over 2 Petrus I: I 0 besproken in Schenkeveld 
van der Dussen, Platina liedboek, 22-26. 

15 Poppius, De enge poorte wijst er in zijn voorwoord op 
dat de preken niet afgedrukt zijn zoals ze werden uitge 
sproken maar vee I uitvoeriger zijn geworden. Datzelfde 
zou ook voor Camphuysens gedrukte preken kunnen 
gelden. 

16 Brienen, Prediking 63 
17 Voor de preek geldt dus wat ook al voor de Stichte/ycke 

rymen vastgesteld kon worden. Schenkeveld- van der 
Dussen, 'Camphuysen en het genus humile: 117. 

18 De klassieke studie over dit onderwerp is Erich Auer 
bach, 'Senno humilis' In: titeratutsprache und Publikum 
in der lateiniscnen spotantike und im Mittelalter. (Bern 
1958), 25-63. Veel materiaal in Peter Auksi, Christian 
plain style; the evolution of a spiritual ideal. (Montreal, 
London, Buffalo) 1995. 

19 Rademaker (155)haalt met afkeer enkele staaltjes aan 
van Johannes Wtenbogaert. In moderne oren klinkt het 
allemaal niet zo erg plat. 

20 Zie Voor Poppius het lemma van A.Th. van Deursen in 
Biograjisch lexicon van de gescbicdenis van het Neder 
lands protestantisme I. (Kampen, Kok 1978),260-261. 

21 Stol in Rademaker 265. Met veel dank aan antiquariaat 
Van der Steur (Haarlem) voor het mij tijdelijk afstaan 
van De enge pootte ter bestudering. 

22 Poppius bijv. 421; vergelijkbare rijtjes in ThW zoals het 
Christus in de mond gegeven citaat en bijv. 117 en 178- 
179 

23 Poppius' geschrift dateert van voor de Dordtse synode 
en hij kon dus nog op verzoening hopen. 

24 Wat Camphuysen betreft, die zou zich niet hoeven in 
te houden om erger te voorkomen, immers de teerling 
was al geworpen, maar hij matigt zich omdat hij dat bij 
een christelijke levenshouding vindt passen. 
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Boekennieuws 

Besprekingen 

Peter Bitter, Viera Bo 
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en vroegmodeme Ne 
derlanden. Hilversum 
[Uitgeverij Verioren] 
2013 - 256 p. - ISBN 
978-90-8704-320-9 - 
€ 25,-- 

Een van de momenten waarop interdisciplinair 
aan de dood aandacht gegeven werd was een 
congres aan de VU in 20 II. De spin-off daarvan 
vond zijn weg naar de bundel Graven spreken. 
Hierin zijn wetenschappers vanuit verschillen 
de disciplines aan het woord; zoals uit de ar 
cheologie, antropologie en kunst- en literatuur 
geschiedenis. In de inleiding wordt de positie 
van deze stu die aangaande de vroegmoderne 
houding tegenover de dood, grafzorg en ritu 
elen toegelicht waarbij opvalt dat met name in 
omliggende landen al meer studies beschik 
baar zijn. Dit werk mag als een serieuze aanzet 
gezien worden voor nader onderzoek naar de 
grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmo 
derne Nederlanden. Diverse artikelen zijn zeer 
toegespitst op begrafenisgebruiken in relatie tot 
een bepaalde stad, familie of klooster. Vragen 
omtrent ruimte op begraafplaatsen alsook vra 
gen rond de eindigheid van grafrust passeren 
net zo zeer als onderzoeken naar de gemoeds 
toestand waarin doden herdacht werden, van 
uit gemis, door middel van voorbede, etc. Daar 
mee is aangegeven dat veel onderzoekswerk 
vooral pilot-achtig gepresenteerd wordt. 

In het deel 'zorg voor het do de lichaam' 

blijkt dat de kennis van de stoffering van de 
doden en de eventuele bijgiften nog in de kin 
derschoenen staat. Dit geldt uiteraard ook het 
onderzoeken van specifieke achtergronden 
daarvan, zoals als het meegeven van het zoge 
naamde 'petrusgeld', een van origine heidens 
gebruik. Dit komt aan de orde bij Nico Arts, 
'Begraven op de Brabantse zandgronden. De 
archeologie van veranderende grafrituelen, cir 
ca 1000-1900' en Peter Bitter, 'Begraven onder 
de zerken. Archeologisch en archiefonderzoek 
naar achttiende- en vroeg negentiende-eeuwse 
grafgebruiken in de Grote Kerk van Alkmaar'. 
Laatstgenoemde geeft ook aandacht aan rouw 
borden en de traditie van het begraven in ker 
ken, ondanks het verbod hierop. In de bijdrage 
'Bijzetting en balseming van de eerste Nassau's 
in de Lage Landen' van George Maat komt 
nieuwe kennis over het balsemen ter sprake. 

Het tweede deel van deze studie focust op 
de peri ode dat de dode boven aarde staat en op 
de teraardebestelling, die beide met cerernoni 
eel omgeven worden. Peter van Dael bespreekt 
in 'Efemere dodenmemorie. Het castrum dolo 
tis' de met name tijdeJijke bouwsels waarin een 
kist of urn geplaatst werd (en waaromheen af 
scheidsrituelen plaatsvonden) als voorbeelden 
van materiele rouwcultuur. Hiervan zijn ook af 
beeldingen in handschriften bewaard. Oat ook 
memoria in vormen van balladen gegoten wer 
den, blijkt uit de bijdrage van Janet F. van der 
Meulen: 'Een chapelle atdente en een castrum 
dolotis in verzen. Over het graf van Willem III 
en de Regret Guillaume (1339)'. Hier klonk ech 
ter ook een politiek angeltje in door: er werd de 
hoop uitgesproken dat het nog goed zou komen 
met Willem IV als hij zich als zoon van zijn va 
der zou ontpoppen. Maar niet aileen de hoog 
geplaatsten werden met woorden uitgeleide 
gedaan. De lijkpreek was, oorspronkelijk een 
verworvenheid van het roorns-katholicisme, in 
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zijn laatste pre-reformatorische stadium zeer 
populair geworden. Dit beschrijft Koen Goudri 
aan in: 'De opkomst van de lijkpreek'. Vroege 
gereformeerde synoden kregen haar niet uit 
geroeid. Bij protestanten werd de inhoud niet 
meer verbonden met gebeden voor de doden, 
maar ingevuld als religieus onderricht conform 
de nieuwe leer. 

Bij de afdeling 'aristocratische identiteit' 
(en monumentaliteit) komen verschillende as 
pecten naar voren. Bij Sanne Frequin, 'Pleurant 
of priant. Een iconografisch motief in de middel 
eeuwse sepulchrale kunst', worden pleurants 
beschreven als visuele aansporingen ten einde 
de zorg voor het zielenheil van de overledene 
te behartigen. Dat een familiaal grafmonument 
- naast het memoria-aspect - ook de nog in 
lev en zijnde leden van die familie aanzien gaf 
waarmee hun autoriteit en identiteit bevestigd 
werd blijkt in: Trudi Brink, Lang leve de dood, 
lang leve het leven. Over de tombe en het re 
tabel in de kapel van de familie Van Brederode 
in de Grote Kerk te Vianen'. Een contlnuiteit in 
zake begrafenisgebruiken in een familie toont 
Mirella Marini in: 'Pendanten in leven en dood: 
Vroomheid, identiteit en autoriteit in de testa 
mentaire beschikkingen van Anna van Croy, 
hertogin van Aarschot en prinses-gravin van 
Arenberg (1564-1635)'. 

In een volgend deel gaat het over een an 
dere vorm van groepsbewustzijn, zoals kanun 
nikengraven met ieder een figuratieve zerk. Zij 
zijn voorbeelden van de mentaliteit van deze 
kanunniken en hun memorie-cultuur, die na 
maatschappelijke en organisatorische veran 
deringen anders geworden waren, zie daarvoor 
de bijdrage van Bram van den Hoven van Gen 
deren, getiteld 'In steen gebeiteld. Utrechtse 
kanunniken en hun grafzerken: de samenhang 
met administratieve veranderingen'. Naar de 
graven van niet-religieuzen heeft Viera Bonen 
kampova onderzoek gedaan in haar artikel 'Wa 
ren 'rijke stinkerds' rijk? De sociale stratificatie 
van de Delftenaren en hun graven in de Oude 
Kerk'. De beschikbare ruimte werd door de 
burgerij graag benut om sociale identiteit uit te 
drukken, allukte dat niet altijd volledig. Het be 
zit van een graf was belangrijker dan de plaats 
in de kerk; vooraanstaand was niet altijd voor 
aanliggend. Jan de Geest en Koen Goudriaan 
beschrijven de begraafplaats als een plaats van 
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herinnering aan de gemeenschap van levenden 
en doden in: 'Het kerkhof als plaats van herin 
nering en devotie. De zusters van sinr-Agnes te 
Amersfoort en hun begraafplaats'. Dit herinne 
ren werd idea liter gecombineerd met het indivi 
dueel! persoonlijk bidden als voorbereiding op 
de eigen dood. Tenslotte geeft Kees Kuiken in 
"Denkend aan Holland'. Grafcultuur van immi 
granten in Het Bildt (Friesland) 1547-1649' een 
voorbeeld van plaatselijke grafcultuur. In Het 
Bildt werd die bepaald door de afkomst en de 
herkomst van de lokale boerenelite. 

In dit werk is van een breed spectrum 
sprake, van aandacht voor de cultuur rond het 
moment van begraven tot en met de zichtbare 
herinnering aan de doden op lange termijn. 
Lang niet aile dwarsverbanden konden in deze 
recensie logisch inzichtelijk gemaakt worden, 
want sommige bijdragen zijn zeer specialis 
tisch. Ik focuste voornamelijk op de materiele 
memoriecultuur. Maar er zijn meer aspecten. 
In de loop der tijd vonden immers verschillen 
de veranderingen in mentaliteit plaats, onder 
meer ten gevolge van de verburgerlijking en de 
medicalisering van de dood, maar ook de door 
het protestantisme veroorzaakte rituele leegte 
speelde een roJ. Gaandeweg blijkt ook dat de 
individualiteit die aan graven werd toegekend, 
op spannende wijze bevraagd werd. Vaker ble 
ken de graven en hun vormgeving juist deel uit 
te maken van een eigen familiare of lokale tra 
ditie. 

Wanneer al een balans opgemaakt zou 
kunnen worden, blijken tijdvakindelingen die 
(cok) kerkhistorici aanbrengen voor de bestu 
dering van deze onderwerpen geen waterdichte 
scheiding op dit terrein: het niet meer begraven 
in kerkgebouwen is niet zozeer een eindfase, 
maar moet zeker ook als een stap in een door 
gaande ontwikkeling worden gezien; hetzelfde 
geldt de lijkpreek die na de reformatie anders 
van toon werd. Dit zijn voorbeelden die nadere 
bestudering verdienen zowel op het geografi 
sche terrein, alsook naar onderscheiden deno 
minaties. Dit werd echter al opgemerkt in de 
inleiding, hetgeen met deze verzorgde uitgave 
een stap dichterbij is gebracht. (Martin L. van 
Wijngaarden) . 
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Ewout Klei en Remco 
van Mulligen, Van God 
Los. Het einde van de 
christelijke politiekr 
Amsterdam [Uitgeve 
rij Nieuw Amsterdam] 
2014 - 240 p. - ISBN 
978 90 468 1575 5 - 
e 21,95. 

Politiek in Nederland was lange tijd een voort 
zeUing van de theologie met andere middelen. 
Vanaf het midden van de negentiende eeuw 
werden godsdienstige verschillen een factor 
van zwaarwegende politieke betekenis. Niet 
voor niets was de eerste moderne politieke par 
tij in Nederland er een op religieuze grondslag: 
de Antirevolutionaire Partij. Oat was overigens 
een minder grote afwijking van het bredere 
Europese patroon dan wei is aangenomen. In 
verschillende landen ontstonden in de tweede 
helft van de negentiende eeuw confessionele 
partijen, al waren die vaker van katholieke dan 
van pratestantse snit. En verbonden met de 
opkomst van deze partijen raakten thema's die 
voorheen vooral in kerkelijke kringen bespro 
ken werden, sterker gepolitiseerd: onderwijs, 
armenzorg, de verhouding tussen kerk en staat 
en de zedelijkheidswetgeving. 

Na de scheiding van kerk en staat, die in 
verschillende Europese landen eind achttiende 
eeuw haar beslag kreeg, hervonden de kerken 
zo hun maatschappelijke en politi eke invloed. 
Doordat de overheid zich minder bemoeide met 
de geloofsopvattingen van burgers konden de 
kerken niet aileen hun greep op het geloofsle 
yen versterken. maar waren zij bovendien in 
staat de gelovigen uit te dagen hun overtuiging 
ook van een maatschappelijke en politieke ver 
taling te voorzien. In Nederland leidde dit tot 
een politiek bestel waarin geloof en politiek 
stevig verstrengeld waren. 

Hieraan kwam, als we de historici Ewout 
Klei en Remco van Mulligen mogen geloven, 
een einde in 1967. Vanaf de invoering van het 
algemeen kiesrecht tot aan de Tweede Kamer 
verkiezingen van dat jaar hadden confessionele 
partijen in Nederland een kleine maar stabiele 
parlementaire meerderheid. 'Vanaf de verkie 
zingen van 1967, die voor de confessionelen 
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rampzalig verliepen, ging het echter bergaf 
waarts. Voorlopig dieptepunt werd bereikt in 
2012, toen CDA, ChristenUnie en SGP samen 
nog slechts 21 zetels wisten te verwerven. De 
invloed van 'het christendom' - of breder: reli 
gie - op de Nederlandse politiek leek ten einde. 

Over de vraag of deze vervalsgeschiedenis 
het einde van de christelijke politiek markeert 
lijken de auteurs het niet eens te zijn. De bun 
del is opgezet als een twistgesprek. Beide au 
teurs komen in vlot en bij vlagen humoristisch 
geschreven essays met bouwstenen waaruit 
zij in hun slotbeschouwingen - een gezamen 
lijk geschreven, twee afzonderlijk - opbouwen. 
Klei stelt vast dat de tijd van specifiek christe 
lijke politieke partijen wei zo ongeveer over is, 
maar dat christelijke politiek daarmee niet tot 
het veri eden hoeft te behoren. Mits 'vooruitstre 
vend, universeel en bescheiden, niet gebonden 
aan een christelijke partij en opkomend voor 
de mensenrechten' kunnen christen en in ver 
schillende gremia een positieve politi eke rol 
vervullen. Van Mulligen deelt de analyse dat 
de toekomst voor christelijke partijen 'somber' 
is, maar hij komt tot de conclusie dat 'de voor 
naamste taak voor christenen ( ... ) in de eenen 
twintigste eeuw' helemaal niet op politiek vlak 
zal liggen. Veel belangrijker is het 'contraste 
rende gemeenschappen' te vormen die een te 
genwicht kunnen bieden tegen 'de onverschil 
ligheid in de samenleving'. 

Al lezende vallen twee dingen op. In de 
eerste plaats dat het zinvol kan zijn eens wat 
frisser naar de verhouding tussen politiek en re 
ligie te kijken. Door zich weinig gelegen te laten 
liggen aan vaststaande opvattingen en met een 
scherp oog te kijken naar zaken die vanzelf 
sprekend lijken weten zowel Klei als Van Mul 
ligen de lezer op momenten nieuwe inzichten 
aan te reiken. In het verreweg beste stuk van de 
bundel, over de ChristenUnie, laat Van Mulligen 
mooi zien hoe zij gevangen zit tussen de oude 
achterbannen van de partijen waaruit zij ont 
stond en haar ambitie om ook gemteresseerden 
van buiten orthodox-protestantse kringen aan 
zich te binden. Zij die de ChristenUnie soms al 
te gemakzuchtig de potentie toeschrijven het 
cda op termijn de electorale nekslag toe te die 
nen - zeals rondom de formatie van het vierde 
kabinet-Balkenende her en der te beluisteren 
viel - doen er goed aan deze analyse nog eens 



goed tot zich te laten doordringen. 
In de tweede plaats echter moet gezegd 

dat de wens van de auteurs een toegankelijke 
en met vaart geschreven bundel af te leveren 
het te vaak gewonnen heeft van degelijk on 
derzoek en zorgvuldig taalgebruik. Wie zander 
morren opschrijft dat de belangrijkste oorzaken 
voor het verlies van de christelijke partijen bij 
de TWeede Kamerverkiezingen van 1967 ge 
legen waren in 'de ontzuiling in combinatie 
met de secularisatie' moet zich toch echt eens 
afvragen wat hier nu eigenlijk gezegd wordt. 
Beide begrippen worden in de recente historio 
grafie steeds nadrukkelijker in hun historische 
context geplaatst, ze zander enige toelichting 
gebruiken om een electorale trend te verklaren 
is wei heel gemakzuchtig. Een ander voorbeeld 
is de uitwerking van de stelling dat de men 
senrechten 'veel meer dan de meeste mensen 
beseffen' verbonden zijn met het christelijke 
denken. Hoewel die stelling op goede gronden 
te onderschrijven valt, lijkt het diepgravend his 
torisch onderzaek dat recent naar dit thema ge 
daan is de auteurs volledig ontgaan. De invloed 
bijvoorbeeld van de katholieke filosoof Jacques 
Maritain op de sociale encyclieken van paus Jo 
hannes xxiii was veel directer dan Van Mulligen 
zich hier lijkt te realiseren. 

Voorbeelden als deze zijn er meer. Be 
langrijker is echter dat zawel Klei als Van Mul 
ligen zich onvoldoende lijken te realiseren dat 
politiek niet noodzakelijkerwijze hetzelfde is 
als partijpolitiek en dat met de ontvlechting van 
de bestaande verhouding tussen religie en poli 
tiek in de jaren zestig niet gezegd is dat politiek 
en religie in de daaropvolgende jaren vooral 
tegengestelde grootheden waren. Oat twee 
historici van een nieuwe generatie met flair en 
durf een complex politiek en publiek debat bij 
de kop pakken is winst, dat die diepte van de 
analyse zowel als de historische zorgvuldigheid 
het op momenten moet afleggen tegen de wens 
een provocatief boek af te leveren is dat niet. 
Mede daarom blijft Van God los te vee I aan de 
oppervlakte en is het daarmee niet de grens 
verleggende bijdrage die de auteurs op het oog 
hadden. (Maarten van den Bos). 
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Philip Benedict en 
Nicolas Fomerod, 
eds., L'organisation 
et Paction des eglises 
reformees de France 
(1557-1563). synodes 
provinciaux et autres 
documents. Archives 
des eglises reformees 
de France 3 Geneva 
[Droz] 2012 - cxxviii + 362 p. 
ISBN 978 26 000 16032 - 110 CHF. 

Voor de ontwikkeling van het vroegste kerk 
recht van de gereformeerde kerken in de Ne 
derlanden in de jaren 1560 vormde de organi 
satorische ontwikkeling van de gereformeerde 
kerken in Frankrijk het grote voorbeeld. Philip 
Benedict en Nicolas Fornerod documenteren in 
hun uitgave de ontwikkeling van het kerkrecht 
van de Franse gereformeerden en hun politi eke 
actie tussen 1557 en 1563 in ongelooflijk detail. 
In deze jaren groeide het aantal gereformeer 
de kerken in Frankrijk uitzonderlijk snel, iets 
waaruit Guido de Bres en anderen moed put 
ten voor de Nederlanden. In deze korte periode 
vormde zich een netwerk van synoden en is op 
beslissende wijze de basis gelegd voor de vorm 
van de instituties en riten van de kerk, waarin 
in later jaren nog slechts beperkt verandering 
is aangebracht. De karakteristieke organisatie 
van de Franse kerken ontstond in een proces 
van aanpassing van de ecclesiologie en insti 
tuties van Geneve en andere vluchtelingenge 
meenschappen aan de lokale behoefte en rea 
liteit van kerken die zich zonder toestemming 
van de overheid in een omvangrijk centraal ge 
regeerd koninkrijk organiseerden. 

Met uitzondering van de kerkenraadsacta 
van Nimes en de acta van de nationale syno 
des die afzonderlijk uitgegeven zullen worden, 
omvatten de hier uitgegeven 32 documenten 
aile nog beschikbare documentatie van kerk 
rechtelijke aard uit deze periode. Het gaat om 
divers materiaal: acta van provinciale synodes 
en colloquia, verzoekschriften aan de koning, 
rondzendbrieven, lokale kerkordes en de ker 
kenraadsacta van Mans van 1561-1562. De 
uitvoerige in leiding, die op basis van deze do 
cumentatie een beeld van de ontwikkeling van 
de kerkelijke instituties en praktijken schetst, 
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corrigeert de historiografie die zich vooral op 
Geneefse bronnen baseerde. 

Het Geneefse kerkrecht kon slechts deels 
model staan voor de organisatie van de kerken 
in een groot koninkrijk. De ontwikkeling van 
een van de overheid onafhankelijke kerk zorgde 
voor talrijke nieuwe vragen, bijvoorbeeld hoe in 
zo'n situatie discipline en diaconaat vormgege 
ven moesten worden. Deze transformatie van 
de liturgie en het kerkrecht van oeneve naar 
modellen voor een territoriale kerk blijkt niet 
aileen voor Frankrijk, maar voor de hele gere 
formeerde traditie van groot belang. 

De ontwikkelingen in de Nederlanden lie 
pen deels parallel aan die in Frankrijk. Meer 
dan tot nu in de historiografie naar voren komt. 
vormden de Franse gereformeerden het re 
ferentiepunt voor de Nederlandse. Daarom is 
deze editie van groot belang om de ontwikke 
ling van het vroegste Nederlandse kerkrecht 
te begrijpen. De snelle ontwikkeling van de 
diaken v~n hulppredikant tot slechts armen 
verzorger in het Nederlandse kerkrecht wordt 
inzichtelijker als je ontdekt dat verschillende in 
vullingen van dit ambt in de Franse kerken om 
de voorrang streden. Een ander voorbeeld is het 
verbod op het bestaan van twee kerkenraden in 
een plaats. Dit Nederlandse synodebesluit va It 
slechts te begrijpen als je in deze documentatie 
tegenkomt dat er in Frankrijk aanvankelijk twee 
kerkenraden in een plaats waren, de ene voor 
de discipline, de andere voor de 'police'. 

De besluiten van de provincia Ie synodes 
van Normandie en Ile-de-France van 1560-1562 
zijn volgens de uitgevers uitsluitend in een ma 
nuscript met kerkordelijk materiaal van Johan 
nes uytenbogaert bewaard gebleven. Ze stellen 
dat hij deze stukken waarschijnlijk tijdens zijn 
ballingschap in Frankrijk tussen 1621 en 1626 
gekopieerd heeft, 'mogelijk op basis van een 
bestaande verzameling' (p. xxv). Uit mijn on 
derzoek blijkt echter dat ook zijn Delftse col 
lega Arent Cornelisz over een kopie van deze 
stukken beschikte, Na een globale vergelijking 
lijkt het me niet onwaarschijnlijk dat Uytenbo 
gaert deze stukken al in de jaren 1580 van zijn 
gewaardeerde collega heeft gekopieerd. Zijn 
manuscript zou daarmee dan enkele decennia 
ouder zijn dan tot nu toe is aangenomen. Be 
langrijker is echter het feit dat deze predikan 
ten dergelijk materiaal in hun privecollectie 
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hadden. Dit lijkt me veelzeggend voor de mate 
waarin de Nederlandse gereformeerden zeker 
tot het einde van de zestiende eeuw zich voor 
de organisatie van hun kerken op het Franse 
voorbeeld orienteerden. Daarmee blijkt de hier 
bijeen gebracht documentatie van groot belang 
voor de geschiedenis van de gereformeerde 
kerk in Nederland. 

Deze editie met zijn formidabele histori 
sche annotatie baant wegen voor toekomstig 
onderzoek naar de ontwikkelingen in Frank 
rijk. De hoge kwaliteit van deze uitgave vormt 
echter ook een aansporing aan kerkhistorici 
om van Nederlandse acta eveneens dergelijke 
hoogstaande tekstkritische edities te bezor 
gen. Voor een nieuwe editie van de acta van de 
Nederlandse synodes uit de jaren 1560 bieden 
Benedict en Fornerod alvast noodzakelijke ach 
tergrondinformatie. (Kees de Wildt). 

Anita Boele, Leden van 
een lichaam. Denkbeel 
den over annen, annen 
zorg en liefdadigbeid 
in de Noordelijke Ne 
derlanden 1300-1650. 
Middeleeuwse Stu 
dies en Bronnen 143. 
Hilversum [Verloren] 
2013 - 367 p. - ISBN 
978 90 870 4343 8. 
€ 35,-- 

Solidariteit tussen rijk en arm in de sarnenle 
ving sprak in de vroegmoderne periode niet 
vanzelf. Ook toen moesten mensen gemoti 
veerd worden tot Jiefdadigheid. Anita Boele 
onderzoekt welke noties. motieven en beelden 
hierbij een rol speelden in Haarlem, Den Bosch 
en Deventer. Ze put hiervoor uit allerlei genres: 
catechetische teksten, schooltoneel en rederij 
kersstukken, stadsgeschiedenissen en een en 
kele preek. Deze teksten vertegenwoordigen 
opvattingen van stedelijke overheden, kerkelij 
ke instanties, culturele organisaties en kroniek 
schrijvers. Drie categorieen van door genre, tijd 
en context heen steeds terugkerende noties 
vormen de hoofdonderdelen van haar studie: 
de werken van barmhartigheid, exemplarische 
figuren en beelden van armen. Door de hele 
studie speelt tevens de vraag welke armen men 
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hulp waardig keurde. Het antwoord definieerde 
tegelijk de grenzen van de gemeenschap. 

De werken van barmhartigheid, die in het 
eerste dee I centraal staan, maakten liefdadig 
heid heel concreet, wat zal hebben bijgedragen 
aan de populariteit ervan. Laatmiddeleeuwse 
catechetische teksten beschouwden ze als een 
religieuze plicht die expliciet in het kader van 
het Laatste Oordeel stond. Ook voor stedelijke 
overheden, humanisten en predikanten bleven 
deze werken van barmhartigheid in de zestien 
de eeuw een inspiratiebron om aan te zetten tot 
liefdadigheid. Ik vraag me hierbij weI af of lief 
dadigheid als religieuze plicht en als eveneens 
volledig religieus gemotiveerde burgerplicht 
zich weI zo nadrukkelijk laten onderscheiden 
als Boele doet vermoeden. 

Barmhartigheid en naastenliefde zijn 
deugden die moeten worden aangeleerd. Daar 
voor werden in toneelstukken exemplarische 
figuren ingezet die de potentiele gever opriepen 
verantwoordelijkheid te nemen voor de armen. 
De rijke vrek die in jezus' gelijkenis weigert te 
delen met Lazarus werd daarbij als negatief 
exempel gepresenteerd tegenover de zeer na 
volgenswaardige Tobias uit het gelijknamige 
apocriefe Bijbelboek. Opvallend is trouwens dat 
de apocriefe Tobias ook na de Reformatie po 
pulair bleef en bepaald niet aileen als exempel 
voor naastenliefde. In de zestiende eeuw kwa 
men daar de Barmhartige Samaritaan en het 
voorbeeld van de eerste christengemeenten bij. 
Deze nieuwe figuren vormen een indica tie dat 
accenten in de opvatting over armenzorg ver 
schoven. 

Het derde hoofddeel van het boek presen 
teert diverse met elkaar conflicterende beelden 
van armen, uiteenlopend van verbindingsscha 
kel tussen weldoener en God tot luiaard en ver 
persoonlijking van burgerlijke ondeugd. Steeds 
nadrukkelijker werd er een onderscheid ge 
maakt tussen ware en valse armen. Het kwam 
erop aan of je vrijwillig dan weI onvrijwillig 
arm was, ten gevolge van ziekte of omstandig 
heden, dan wei door zondig en dwaas gedrag, 
een bedriegende bedelaar of een werkelijk ar 
beidsongeschikte. De ware armen bleef men 
omschrijven met religieuze noties. Als 'Christi 
leden' verdienden zij de zorg van de gemeen 
schap, 

In drie case studies belicht Boele uit iedere 
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stad een auteur: de priester Willem Molius uit 
Den Bosch, de rederijker Louris jansz uit Haar 
lem en de predikant Jacob Revius uit Deventer. 
Het is de bedoeling dat deze hoofdstukken laten 
zien hoe de noties en metaforen in de praktijk 
functioneerden. Met name het hoofdstuk over 
Revius blijft voor mij nogal los staan van de rest 
van het boek. 

Magistraat en de kerkelijke diaconieen 
zijn vol gens Boele de belangrijkste spelers in 
de stedelijke armenzorg. Daarom verbaast het 
me dat het beeld van de arme bij de gerefor 
meerde diaconie en de ontwikkelingen en 10- 
kale verschillen daarin slechts beperkt aan de 
orde komen en dan nog vooral op basis van se 
cundaire literatuur. Dachten de gereformeerden 
trouwens anders over armen dan lutheranen of 
dopers? 

Het accent ligt, sterker dan de titel sugge 
reert, op de zestiende en de vroege zeventiende 
eeuw. Haarlem komt vee I meer uit de verf dan 
de andere steden, maar de onderlinge verschil 
len zijn ook weer niet zo groot. Binnen het ka 
der van het onderzoeksproject was dit niet mo 
gelijk, maar wellicht zou het een spannender 
boek opgeleverd hebben als een vergelijking 
was gemaakt met een Zuid-Nederlandse stad 
als Brugge of leper. 

Het boek bevat nogal wat slordigheden: 
foutief gespelde of ontbrekende woorden, on 
juiste jaartallen, Revius die een contrareforma 
torische in plaats van een contraremonstrantse 
gezindheid wordt toegedicht en een literatuur 
lijst waarin enkele studies ontbreken en de al 
fabetische volgorde creatief is. 

Boeles informatieve studie vormt een wel 
kome aanvulling op eerdere studies over de 
daadwerkelijke armenzorg en criminalisering 
van bedelarij. Ze brengt beelden over de zorg 
voor de naaste bijeen uit een breed scala van 
juist minder bekende teksten, waardoor de le 
zer de mensen van to en dicht op de huid komt. 
Ook zander opzienbarende uitkomsten, geeft 
Boele een verhelderend zicht op de wijze waar 
op over armen werd gesproken en hoe hun 
weldoeners door metaforen en exempla werden 
gemotiveerd. (Kees de Wildt). 
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Drs. Th. A. Fafie, De 
Mol enpage-s ti ch ting. 
Een HelVormd-Luthers 
hone in Amsterdam se 
dert 1918. Den Haag 
[Stichting Lutherse Uit 
geverij en Boekhandel] 
2014 - 256p. - ISBN 
978-90-76093-48-2, te 
bestellen bij slubden 
haagehetnet.nl tegen de 
verzend- en portokos- 
ten. 

De Molenpage-Stichting ontstond in 1918 als 
uitvloeisel van het testament van mevrouw 
Hendrina Maria Molenpage die een jaar eerder 
overleden was. In het door Arno Pafie geschre 
ven boek wordt een bijna een eeuw lange ge 
schiedenis uit de doeken gedaan van een van 
de me est onbekende hofjes van Amsterdam, 
misschien wei van Nederland. In dit hofje, dat 
in verschillende opeenvolgende statige Amster 
damse woonhuizen gevestigd was, woonden 
alleenstaande dames op leeftijd, bij voorkeur 
lidmaten van de Evangelisch-Lutherse of Ne 
derlandse Hervormde kerk. In de diaconaal-his 
torische studie wordt aan uiteenlopende zaken 
aandacht gegeven. Dit betreft niet aileen de re 
gelingen zoals die in hof]e golden, waarbij sup 
poostinnen de dagelijkse lei ding verzorgden en 
tevens de contacten tussen de bewoonsters en 
het bestuur behartigden, ook diverse sociaal 
maatschappelijke aspecten en de rol van di 
verse personen daarin passeren de revue: van 
notarissen tot familieverbanden van Hendrina 
Maria Molenpage die gehuwd was met Jacob 
Gritters. 

De houtzaagmolens van Gritters moesten 
wijken voor wat later het Rijksmuseum en het 
naastgelegen plein zouden worden. De tege 
moetkoming die de familie ontving bij de ont 
eigening van die grond legde de financiele ba 
sis voor de latere stichting. Een andere aardige 
wetenswaardigheid die met de Amsterdamse 
stadsgeschiedenis is verweven, is een huizen 
ruil waar de firma Heineken een rol in speelde. 
De bierbrouwer wilde bedrijfspanden bouwen 
op de plaats waar de Molenpage-stichting toen- 

tertijd gevestigd was: aan de Nicolaas Witsen 
kade. Na goed veri open onderhandelingen be 
landden de bewoonsters in een mooi pand in de 
Vossiusstraat. 

Naast archivalia, literatuuropgaven en 
naamlijsten van o.a. bewoners en bestuurders, 
zijn uiteenlopende archieffoto's opgenomen, 
waaronder een niet gehonoreerde aanbeve 
lingsbrief van ds. Buskes die de hoop had met 
zijn schrijven een Leger des Heils-soldate een 
toegang tot het hofje te kunnen bezorgen. Bij 
zondere vermelding verdienen verder de foto's 
van Annemarie Mast. 

Tot 2011 woonden nog vijf bewoonsters 
in De Molenpage-Stichting zoals die tot dan 
toe aan de Vossiusstraat te Amsterdam geves 
tigd was. Sinds 2011 wonen de dames van deze 
stichting op De Lutherhof aan het Staringplein 
waarover eerder een boek van de hand van Fa 
fie verscheen: Schuilitig gezocht (2009). (Martin 
L. van Wijngaarden). 

Jan Kuys, Repertorium van collegia1e kapit 
te1s in het midde1eeuwse bisdom Utrecht, 
(Middeleeuwse Studies en Bronnen CXL 
VIII) Hilversum [Uitgeverij Verloren] 2014 
- 447 p. + CD-rom - ISBN 978-90-8704- 
416-9, € 49,-- 

Het middeleeuwse bisdom Utrecht strekte zich 
globaal uit over de huidige provincies Utrecht, 
Gelderland (deel van de Achterhoek en het 
oostelijk dee I ten zuiden van de Waal uitge 
zonderd), Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, 
Overijssel, Drenthe (en stad Groningen), Fries 
land (grotendeels) en verder ook Emmerik en 
omgeving. Naast de twee kathedrale kapittels 
in de stad Utrecht waren er in het bisdom 43 
collegiale kapittels. De eerste ervan zijn in de 
negende eeuw ontstaan. Met de komst van de 
Reformatie zijn ze in de Noordelijke Nederlan 
den als katholieke instelling geheel verdwenen, 
echter door de protestanten lange tijd voortge 
zet als vermogensfonds. 

Jan Kuys, senior onderzoeker aan de Rad 
boud Universiteit Nijmegen en bekend van 
eerdere publicaties op het gebied van de mid 
deleeuwse kerkelijke organisatie, heeft een 
repertorium over deze kapittels vervaardigd. 
voorafgaand aan de behandeling van elk van 
die kapittels geeft hij een algemene inleiding 
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dat begint met een overzicht van stichtingen 
door geestelijken, wereldlijke lokale heren en 
landsheren en dat eindigt met de effecten van 
contrareformatie en reformatie. Naast een en 
kele functionele kaart zijn er diverse ads true 
rende tabellen. De auteur behandelt 39 kapit 
tels in 36 plaatsen (de steden Utrecht en Mid 
del burg hadden elk drie collegiale kapittels), 
maar er waren oak twee kapittels die in de loop 
van de jaren verplaatst zijn, waaronder het be 
kende Walburgkapittel van Tiel naar Arnhem. 
Per saldo gaat het dus am 38 woonplaatsen. 
De noordelijkste hier besproken kapittels zijn 
die van Egmond en Steenwijk, want de twee 
kapittels van Stavoren en Dokkum zijn al in de 
twaalfde eeuw opgeheven of - zo men wi! - ge 
transformeerd in kloosterlijke instellingen; zij 
leverden te weinig informatie am in dit reperto 
rium opgenomen te worden. Per kapittel geeft 
de auteur eerst een korte karakteristiek zoals 
patroon, stichting, opheffing en locatie. Vervol- 

38 

gens komen uitgebreider geschiedenis, gebou 
wen en inventaris, geestelijk en intellectueel le 
Yen, organisatie, bezit en inkomsten, archivalia 
en boekenbezit aan bod. Tot slot verschaft Kuys 
de lezer ruimschoots literatuur over elk kapittel. 

Dit repertorium is een voortreffelijke 
weergave van een - zo blijkt uit talrijke steek 
proeven - met grate acribie uitgevoerde inven 
tarisatie. Ik merk wei op dat Kuys oak de twee 
kapittels buiten het huidige Nederland, Emme 
rik en Elten, had kunnen opnemen. Het argu 
ment, dat deze eerder in een Nordrheinisches 
Klosterbuch, waarin oak andere geestelijke in 
stellingen dan kloosters zijn opgenomen, zijn 
verschenen, vind ik niet sterk. De eenheid van 
het bisdom Utrecht wordt immers geweld aan 
gedaan en de belangstellende lezer moet nu 
extra moeite do en am dit boek te bemachtigen. 
Desondanks een fraai naslagwerk en een grate 
steun voor de (kerkjhistorische onderzoeker. 
(Guus Bary). 
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Tweede VNK-scriptieprijs voor 
los van Weerd 

Tijdens de jaarverga- 
de ring van de Vereni 
ging voor Nederlandse 
Kerkgeschiedenis, op 
zaterdag 14 maart 2015 
in Haarlem, is voor de 
tweede keer de VNK 
scriptieprijs uitgereikt 
die is ingesteld voor de 
beste kerkhistorische 
scrip tie in de jaren 2014- 
2015. De jury ontving in 
totaal vier inzendingen 
en kwam tot het onder 
staande oordeel. 

Beoordeling scripties ten behoeve van de VNK 
scriptieprijs 2014-2015 
Dit jaar bestond de jury uit twee bestuursleden van de VNK: 
Mirjam van Veen en Frederike Cossee, alsmede jeep van 
Gennip, die als redactielid verbonden is aan het Tijdschrijt 
voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. Er waren vier inzenders: 
Nienke de jong. jos de Weerd, Klaas Douwes en Nanouschka 
Wamelink. Voor het beoordelen hebben wij gelet op de 
volgende criteria: originaliteit, structuur en vraagstelling, taal, 
bronnenonderzoek- en verwerking van de bronnen, illustraties 
en vormgeving en, tot slot, terugkoppeling en beantwoording 
van de hoofdvraag. 

De eerste masterscriptie geschiedenis is van Nienke de long 
en draagt de titel 'Het Arnhemse klooster Bethanie (1429-1580) 
als productiecentrum van handschriften voor een Gelders 
Nederrijnse markt'. Het betreft hier een mooi vormgegeven 
werkstuk met een heldere structuur en drievoudige 
vraagstelling. In de scriptie komt de wisselwerking tussen het 
Arnhemse klooster Bethanie, de productie van getijdenboeken, 
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als de afzetmarkt hiervan (met name onder 
adellijke vrouwen) duidelijk naar voren. De 
ingewikkelde kwestie van het toeschrijven van 
handschriften aan het klooster (Meesters van 
Margriet Uutenham) doet De long door deze te 
vergelijken met het zogenaamde Handschrift 
287, dat een specifieke datering en lokalisering 
kent. De historica weet dit op een overtuigende 
manier over te brengen en verwerkt dit duidelijk 
in haar eindconclusie. 

Kleine puntjes van kritiek liggen er op de 
stilistische en taalkundige kant van de scriptie. 
Beide inleidingen over de Moderne Devotie 
en de getijdenboeken zijn echter wei duidelijk 
en helder geschreven. Daarnaast geeft De 
long er blijk van de ingewikkelde begrippen 
die horen bij een dergelijk middeleeuws 
handschriftenonderzoek (randdecoratie, 
volbladminiaturen, metallic borders, foliol 
recto) goed te beheersen en op een adequate 
manier in haar scrip tie te verwerken. De 
scriptie is derhalve geen zuiver kerkhistorisch 
onderzoek, maar combineert een historische 
invalshoek met theologische achtergronden in 
een heuristisch en deterministisch kader. 

De Research Master geschiedenis scriptie 
'TUssen macht, vertouwen en heiligheid. 
De positie van katholieke geestelijken in de 
transitie van macht en religie op de Veluwe in 
de zestiende eeuw: van Ios de Weerd is een 
helder en uitstekend opgezette scriptie. De 
auteur bekijkt of er voor de zestiende eeuw 
veranderingen zijn aan te wijzen in de positie 
van katholieke geestelijken (hoofdzakelijk de 
seculiere clerus) op de Veluwe die te maken 
hebben met de transitie van macht en religie. 
Alvorens het onderzoek aanvangt krijgt de 
lezer een heldere en theoretische inleiding 
over processen die te maken hadden met de 
reformatie (confessionalisering, 'confessionele 
revolutie', stads- en plaUelandsreformaties). 
Hierbij evalueert De Weerd op een kritische 
manier bestaande literatuur over het ontstaan 
van de Reformatie in de Nederlanden. 

In de volgende hoofdstukken worden 
de 'randvoorwaarden: voor het onderzoek 
uiteengezet en beschreven, zoals de wereldlijke 
invloed op de Veluwe, de kerkelijke indeling 
van het gebied en een beschrijving van de 
seculiere geestelijken als sociale groep. In 
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het vijfde hoofdstuk worden deze elementen 
geanalyseerd aan de hand van een vijftiental 
conflictsituaties die zich in de zestiende eeuw op 
de Veluwe voordeden tussen de wereldlijke en 
geestelijke macht. Vermeld dient te worden dat 
de auteur hierbij het originele bronnenmateriaal 
heeft geconsulteerd. De Weerd toont aan dat 
vooral bij religieuze benoemingskwesties en het 
dulden van 'ketterse' praktijken tegengestelde 
belangen een rol speelden. In de diverse anti 
protestantse maatregelen, afgekondigd door de 
wereldlijke overheid, maar eveneens gericht op 
de geestelijken, kwam het spanningsveld tussen 
macht en religie krachtig naar voren. Maar ook 
de invloed van de lokale gemeenschap kon 
geestelijken maken of breken. Voor de ene 
partij was het uitroeien van 'ketterse: praktijken 
de eerste prioriteit, terwijl de magistraat en/of 
de plaatselijke bevolking vooral 'rust in de tent' 
wilden. Tevens toont De Weerd dat de lutherse 
ideeen al vroeg aanwezig waren op de Veluwe. 

In de afslui tende conclusie wordt het gedane 
onderzoek op een hoger niveau getild en maakt 
de auteur aannemelijk dat het opleidingsniveau 
van de seculiere geestelijkheid niet zo slecht 
was als altijd is verondersteld. Daarnaast 
weet De Weerd de gestelde onderzoeksvragen 
over macht en religie op een goede manier 
te beantwoorden. In deze scriptie is goed te 
zien hoe makro-historische gebeurtenissen 
als de Reformatie doorsijpelen op micro 
niveau, waarbij de vernieuwingsgezindheid 
van een stedelijke setting, in tegenstelling tot 
plattelandsgemeenten, duidelijk naar voren 
komt. Hierbij heeft het de jury getroffen, dat de 
zestiende eeuw - eerder voaral gezien als een 
tijdperk van breuken - voar de rurale gebieden 
juist continuitelt te zien geeft. 

Het taalgebruik en de zinsconstructies zijn 
uitstekend, op een paar minuscule puntjes na. 
WeI is het jammer dat de auteur, afgezien van 
de titelpagina, geen illustraties heeft ingevoegd. 
Afbeeldingen van de genoemde steden en 
dorpen, evenals van enkele personen (bijv. 
de inquisiteur Gruwel) zouden het geheel iets 
levendiger hebben gemaakt. 

De derde masterscriptie, getiteld 'Met het oog 
op eenheid. Kerkhistorisch onderzoek naar 
het vrijzmnig leiderschap van H.T. de Graaf 
(1875-1930)" is van Klaas Douwes. Hierin 
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staat de begripsbepaling van het vrijzinnig 
protestantisme centraal, meer in het bijzonder 
hoe Hendrik de Graaf hier aan het begin van de 
twintigste eeuw als eigenzinnige voortrekker 
invulling aan gaf. De scrip tie begint vrij 
plotseling met de genoemde hoofdvragen, 
waarna vanuit de literatuur getracht wordt om 
de term 'vrijzinnig protestantisme' te duiden, 
hetgeen lastig blijkt te zijn. Ook De Graaf zelf 
lijkt hiermee te worstelen, vooral omdat de 
invulling van het begrip verder reikt dan de 
theologie. Het is Douwes hierbij te doen om de 
'methode' van De Graaf uiteen te zetten en de 
resultaten hiervan te analyseren, met het idee 
dat dit bijdraagt aan de (theologische) kennis 
van het vrijzinnig protestantisme. Douwes 
verbindt dit met het hedendaagse zoeken en 
hoopt, als zelf vrijzinnige protestant, hier voor 
de toekomst van zijn religieuze stroming ideeen 
en inspiratie uit te kunnen halen. Hij verbindt 
zijn onderzoek dus met een soort persoonlijke 
opdracht. 

In het derde hoofdstuk weet de auteur 
op een goede manier de doorwerking van 
de metafysische ideeen van de filosoof en 
psychiater Gerard Heymans op het vrijzinnige 
gedachtegoed van De Graaf te duiden, hetgeen 
gezien de complexiteit en abstractieniveau niet 
eenvoudig is. "Verandermg" en "aanpassing" 
zijn hierbij de sleutelwoorden. 

In het volgende hoofdstuk ligt het accent op 
de kernelementen van De Graafs gedachtegoed, 
zoals verwoord in twee van zijn voornaamste 
publicaties. Het begrip 'godsdienstig beginsel' 
speelt hierbij een belangrijke rol, maar ook 
een filosofische reflectie op onze hedendaagse 
maatschappij: het voortdurend zoeken naar 'de 
waarheid over het geheel', 

In de conclusie komen de verschillende 
hoofdstuklijnen bij elkaar, waarbij de auteur 
de hoofdvraag, over de voortrekkersrol van 
De Graaf, opnieuw te berde brengt. Douwes 
geeft duidelijk antwoord op de drie, aan het 
begin gestelde, deelvragen, al lijkt de derde 
deelvraag in feite de hoofdvraag te zijn. De 
Graaf bood richting, maar geen systeem, net 
zoals hij als leider eerder gids dan aanvoerder 
was. Zijn vrtjzinnige. niet-dogmatische, 
geesteshouding sloot een kritisch zoeken en 
voortdurend aanpassen in, welke attitude voor 
de hedendaagse vrijzinnigen nog steeds van 

grote waarde is. In die zin, stelt Douwes, werkt 
het gedachtegoed van De Graaf tot op heden 
door. 

Douwes heeft in feite een filosofische 
scriptie geschreven. Deze beschrijving van het 
vrijzinnig protestantisme in het interbellum en 
de plaats van H.T. de Graaf daarin is dan ook 
niet zozeer kerkhistorisch van aard, maar dient 
vooral de verkondiging van het be lang van 
de moderne theologie voor onze tijd. Helaas 
doorspekken de eigen opvattingen van de 
schrijver nogal eens de beschrijving en staan 
daarmee tussen de lezer en het onderwerp 
in. Maar zijn schrijfstijl is prima en helder. 
Jammer is het, tot slot, dat er geen illustraties 
in de scrip tie verwerkt zijn. Enkele foto's van 
De Graaf, zijn publica ties en Heymans hadden 
het geheel meer verlevendigd. 

De laatste scriptie (research master thesis) is 
van de hand van Nanouschka Wamelink en 
luidt "'There will come a time when you will 
call me saint" - Margaret of Cortona (1247- 
1297). Medieval Christian inedia analyzed from 
a performative perspective'. In dit werkstuk 
onderzoekt de auteur vanuit een literair 
historische invalshoek het Latijnse begrip 
inedia (rigoureus en extreem vasten) zoals dat 
voorkomt in de levensbeschrijvingen (vitae) 
van een drietal vrouwelijke middeleeuwse 
heiligen (Margaret van Cortona, Catherina van 
Siena en Liduina van Schiedam). 

De structuur van de scriptie is helder, zo 
wordt in de eerste paragraaf de historiografie 
rond inedia uit de doe ken gedaan, wordt in de 
volgende paragraaf de performatieve theorie 
verduidelijkt (aangezien inedia in dit verband 
een publiek en handelend 'optreden: is) en 
komen in de volgende paragraven de opzet 
en vraagstellingen van de scriptie aan bod. De 
hoofdvraag is: 'What message did medieval 
religious women communicate through 
their public performance of inedia?', Om een 
antwoord hierop te krijgen is de hoofdvraag 
gesplitst in vier subvragen, waarin de interactie 
tussen de vrouwen en hun publiek/omgeving 
op verschillende niveaus een belangrijke rol 
speelt. 

De drie door de auteur gekozen 
vrouwelijke middeleeuwse heiligen (Margaret 
van Cortona, Catherina van Siena en Liduina 
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van Schiedam) komen op verschillende niveaus 
aan de orde (bronnen. levensbeschrijving, 
spanningsveld publiek-privaat, etc.). In deze 
benadering toont Wamelink dat ze boven 
de stof staat en dat ze de verschillende 
theorieen rand inedia op een inventieve en 
leesbare wijze confranteert met de vitae van 
de genoemde vrouwen. De contemporaine 
'uitstapjes' die Wamelink maakt door inedia 
te vergelijken met de hedendaagse ziekte 
anorexia nervosa is uiterst boeiend. maar 
gaat, zoals de auteur terecht opmerkt, mank. 
Niet aileen vanwege het publieke karakter van 
inedia en het verborgene van anorexia, maar 
ook doordat inedia in de middeleeuwen werd 
begrepen en geaccepteerd als een vorm om 
boete te doen en het lichaam te tuchtigen om 
hierdoor op een directe manier met Christus te 
communiceren. Anorexia daarentegen wordt 
heden ten dage vaak niet begrepen door de 
omgeving. 

De auteur laat tevens zien dat bij inedia 
de overgang van het private naar het publieke 
bij middeleeuwse heiligen voor een belangrijk 
deel via de mond ging, niet aileen omdat 
dit zintuig (de smaak) uiteraard 'het eteri' 
symboliseert, maar ook omdat de hostie, als 
symbool van Christus' lijden, via de mond werd 
ingenomen en als enige, bij deze heiligen, door 
het vastende lichaam werd 'geaccepteerd'. 
De vereenzelviging van het door het vasten 
gepijnigde lichaam met het lijden van Christus 
werd hierbij als de hoogste vorm van spirituele 
communicatie gezien. 

Tot slot bekritiseert de auteur op 
basis van argumenten de veranderstelling 
dat deze vorm van extreem vasten bij 
middeleeuwse vrouwelijke religieuzen een 
vorm van vrauwenonderdrukking was. Het 
tegenovergestelde is eerder waar, omdat 
deze vrouwen door hun lichaam extreem 
te versterven macht konden uitoefenen op 
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de gevestigde orde en zelfs de kerk konden 
bekritiseren. Als randvoorwaarde dienden 
uiteraard hun publieke 'optreden' en een 
gemeenschappelijke gedeelde opvatting over 
heiligheid, die op hen van toepassing was. 
Wamelink weet dit op een goede manier 
duidelijk te maken. 

In het slothoofdstuk worden de hoofd- en 
vier subvragen systematisch beantwoord en 
blijkt nogmaals hoe goed de auteur de stof 'tot 
zich heeft genomen'. Het stuk is in goed Engels 
geschreven, het bevat weinig grammaticale 
uitglijders oftypefouten en heeft een duidelijke 
zinsopbouw. Doordat de scrip tie in het Engels 
geschreven is kan ook de internationale wereld 
hier kennis van nemen. Ook Wamelink heeft 
ervoor gekozen geen illustraties toe te voegen, 
hetgeen jammer is. Een paar afbeeldingen van 
de genoemde heiligen, de titelpagina's van hun 
vitae of een extra schema hadden de scriptie 
iets meer verlevendigd. 

Eindoordeel 
Aile vier de voorgedragen scripties zijn van 
een uitzonderlijk hoge kwaliteit, niet aileen 
qua structuur en taalgebruik, maar ook qua 
originaliteit van de gekozen therna's. Hieraver 
is duidelijk nagedacht. Ook koppelen aile vier 
de scrip ties de beoogde hoofd- en subvragen 
terug in het slothoofdstuk of de conclusie, 
waarbij merendeels heldere antwoorden 
worden gegeven. Sommige conclusies zijn 
nog iets teveel opsommend en samenvattend. 
Daarnaast valt op dat, op de scriptie van De long 
na, de meeste werkstukken geen illustraties 
bevatten. Aileen de scriptie van Wamelink is in 
het Engels geschreven. Alles overziend willen 
wij de scrip tie van los de Weerd voordragen 
voor de VNK-scriptieprijs van 2014-2015. De 
scriptie van Nanouschka Wamelink verdient 
wat ons betreft een eervolle vermelding. 
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Verenigingsnieuws 

TNK-redacteur Katinka Fikse-Oman met haar paranimJen Stella Van de Ven-Oman en Erin Jansen. Op 1 december 2014 verdedigde zij 
haar proeJschrift Vaar het haagste het beste aver de Angelsaksische invloed op de verspreiding van religieuze traktaten in Nederland aan 
de Vrije Universiteit te Amsterdam. 
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