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Jan Dirk Snel

Over mensen en godgeleerden
Filosofen willen het nog
weI eens onbekommerd
over God hebben, maar
theologen hebben het
liever over mensen, bij
voorkeur over andere
theologen. Of althans
over wat die zoal te
berde gebracht hebben.
Men herkent het aan het
befaamde dieventaaltje der godgeleerden:
de wijze waarop ze een
min of meer gevleugelde
uitdrukking aanhalen,
in ieder geval bekend
genoeg om dat zonder
aanhalingstekens en verwijzende voetnoten te
doen, en er dan iets als
(Miskotte) of (Rahner),
tussen haakjes dus, aan
toevoegen. Theologen
weten dat je over God
dikwijls aIleen indirect
kunt spreken.
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In het essay 'Wetenschap heeft theologie nodig' dat de rector magnificus van de Vrije Universiteit, de wiskundige Frank
van der Duyn Schouten, op zaterdag 4 april op redactionele
uitnodiging in het Rejormatorisch Dagblad publiceerde, een
warm pleidooi voor de waarde der godgeleerdheid, vindt men
een zinspeling op deze praktijk als hij schrijft: 'Traditioneel is
de theologie als wetenschap sterk naar binnen gekeerd. Vele
proefschriften zijn gewijd aan de stu die van het commentaar
van theoloog x op het werk van theoloog y, zonder enig rapport met een herkenbaar thema in kerk of maatschappij. Als de
theologie een geloofwaardige positie binnen het geheel van de
wetenschap voor zichzelf wil opeisen, zal ze uit haar disciplinaire schulp moe ten kruipen'.
Hij heeft zeker een punt, maar gaat deze omschrijving, en
dus ook mijn lapidaire openingsstelling, nog weI over de gehele
linie op voor de hedendaagse theologie? En is er eigenlijk iets
mis mee als theologen uitleggen wat andere theologen ooit opschreven> Als iemand een dissertatie schrijft over de godsleer
en de ontologie bij Francesco TUrrettini (1623-1687) en Eberhard jungel (1934), zoekt zo'n auteur dan werkelijk geen enkel
'rapport' (Kuyper) met een 'herkenbaar thema in kerk of maatschappij'? Probeert hij niet veeleer oude en nieuwe gedachten
voor het heden vruchtbaar te maken>
Van der Duyn Schouten zoekt de toekomst voor de theologie in interdisciplinariteit en hij pleit vervolgens voor samenwerking met 'econornen, psychologen, taalkundigen, geneeskundigen en natuurwetenschappers'. Wat opvalt in zijn rijtje,
is dat het vooral gaat om wetenschappen die de huidige werkelijkheid tot uitgangspunt nemen. Maar is de theologie niet
vanouds primair historisch gericht? Was de vraag niet altijd hoe
je het oude, of het eeuwige, in het heden kon doen landen?
Kerkgeschiedenis is per definitie een interdisciplinair vak, altijd geweest, zoals dat ook geldt voor kerndisciplines als Oude
Testament en Nieuwe Testament, die niet zonder taalkunde,
filologie, archeologie en oude geschiedenis kunnen. Dit zijn
vakken die in de duplex ordo die de afgelopen eeuw aan openbare universiteiten bestond, grotendeels aan de zogenaamde
staatszijde werden beoefend, zij het dat juist de kerkgeschiedenis daarnaast ook specifiek vanuit diverse kerkgenootschappen
onderwezen en bestudeerd werd.
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Met de opheffing van de open bare godgeleerde
faculteiten in Amsterdam, Utrecht en Leiden
lijkt juist deze tussenvorm - je doet objectmatig aan theologie, maar dat kan op allerlei manieren, ook meer of minder godsdienstwetenschappelijk - bedreigd te worden. Een decennium geleden werd er ook in dit tijdschrift driftig
gedebatteerd over de vermeende tegenstelling
tussen kerkgeschiedenis en religiegeschiedenis, die naar mijn idee zeer betrekkelijk is, maar
je kunt je afvragen of de resterende religiestudies op termijn de kerkgeschiedenis wei goed
weten te onderhouden. Niks tegen religiegeschiedenis dus (die wat betreft Nederland zakelijk gesproken nu eenmaal grotendeels uit kerkgeschiedenis blijft bestaan), maar weet ze het
vuur brandende te houden? Gaan ook historici
hun godgeleerde gesprekspartners niet ernstig
missen? Een yak kan als zodanig wei interdisciplinair zijn, dat karakter werkt het beste als
men elkaar vanuit wezenlijk verschillende faculteiten en achtergronden ontmoet.
Met Van der Duyn Schouten denk ik dat
de theologie, hoe ook beoefend en vanuit welk
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uitgangspunt ook, haar waarde behoudt. En
dat het de moeite waard is daarvoor op te komen. Maar lukt dat ook? De voorman van de
vu zoekt de neergang der theologie mede in de
toegenomen status van de natuurwetenschappen, in het adagium 'meten is weten', maar
klopt dat wei? Het is een typisch interne academische gedachte, maar in de media en het
echte leven zul je altijd nog aanzienlijk meer
cultuurwetenschappers
of. ironisch genoeg,
zelfs 'mediawetenschappers' tegenkomen. De
kern van de universiteit bestaat vanouds nu
eenmaal uit drie tamelijk abstract en onpraktisch beoefende beroepsopleidingen - waar later de zuiver wetenschappelijke disciplines bijkwamen - en daarvan is de geneeskunde er wei
in geslaagd het natuurwetenschappelijk model
te incorporeren, maar voor de rechtsgeleerdheid geldt dat amper. En toch zal niemand dat
yak van de universiteiten willen verwijderen,
simpelweg omdat iedereen het universele of althans nationale, Europese en internationale nut
ervan wei inziet. Theologie echter achten velen
thans te specifiek op bepaalde bevolkingsgroe-
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pen gericht. Daar, in de vermeende particulariteit, ligt het probleem voor de acceptatie, niet
in de geesteswetenschappelijke
benadering,
die trouwens de achterblijvende religiestudies
evenzeer kenmerkt.
In de kwarteeuw die de VNK bestaat, heeft
de vereniging in totaal twintig 'eigen' bundels
bij Dagen van de Kerkgeschiedenis uitgebracht,
benevens een zestal andere werken, vijf monografieen en een nog bundel, die ietwat onhandig
zijn verdeeld over drie reeksen en geen reeks.
Als je de hoofdstuktitels in dat eigen twintigtal eens naloopt, zie je dat een vrij gering dee I
over personen handelt. In 50 van de 271 artikelen kom je in totaal 48 namen in de titel tegen:
Johannes Acronius, Amandus, Adriana Wilhelmina van Andringa de Kempenaer, Paulus
Antonius van Baer, Balthasar Bekker, Nicolette
Adriana Bruning, Hubertus de Clein, Franciscus
Antonius Cluner, Theresia Josepha Maria Coget
douariere de Liedel, Dirck Volckertsz Coornhert
(2x), Anna Maria Eeltiens, Johannes Gerobulus,
Albert Goedkoop, P. Hofstede de Groot, jantine
Auguste Haumersen, Ioannes Hartman, Herman
Herbers (2x), Samuel Hirsch, Iosua van Iperen,
Ietske Cornelia Jansen, David Ioris, Abraham
Kuyper (2x), Willem Lanius, Anne Mankes-Zernike, H.H. Middel, Henricus Christiaan Millies,
Jacoba Frederika Daniella Mossel, B.J. C. Mosselmans, Geesjen Pamans, Frederika Willemina
Rappold, Doetje Reinsberg-Ypes, Hinne Rode,
Jacob Ruysch, Valerius School meester, Wilhelmus Schortinghuis, Hubertus Schreurders, G.F.
thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, Guarnerus Soetens, (de familie) Van der Spek, Jan
Steen, Renatus Stenhuis, H,J. Toxopeus, Frouwe
Venema, Godefridus Wandelman, Carl Weber,
George Westendorp, Willemien Suze Wiardi
Beckman en tot slot Herman Wiersinga.
Dat is dus minder dan 20% - meten was
toch weten? - en dan gaan lang niet aile artikelen waarin een persoonsnaam figureert, echt
over een individu, waar overigens weer tegenover staat dat een enkele keer iemand anoniem
('een plattelandspastoor')
wordt aangeduid,
omdat voorafgaand aan lezing de naam toch
niemand iets zegt. Als we eenzelfde procedure
op dit tijdschrift zouden toepassen - wees gerust: die zal ik u besparen - zou het beeld waarschijnlijk nauwelijks anders zijn. Maar kijk nu
eens naar die namen. Zou het verantwoord zijn
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daar op een tentamen Nederlandse dogmengeschiedenis willekeurig naar te vragen? Moet
iedereen die zo kennen?
Kortom, kerkgeschiedenis gaat dezer dagen inderdaad over mensen en menselijk handelen, maar zeker niet uitsluitend over individuen en al helemaal weinig over grote theologen en wat die dachten. Al decennia staan
eerder onopvallende mensenlevens als toegang
tot vroegere constellaties en mentaliteiten centraa!. Je zou eerder kunnen stellen dat de VNK
vanwege het brede karakter de aandacht voor
de theologie- of dogmengeschiedenis, bepaaldelijk een integraal onderdeel der kerkgeschiedenis, nogal verwaarloosd heeft. In dit nummer
staat een stuk over de diaconie, een zeer belangrijk sociaal thema, dat de intense verworteling van de kerk in de samenleving in de loop
der eeuwen raakt, en dat voor het huidig begrip
van de verzorgingsstaat en zijn problematiek
van eminent belang is, maar door zo de aandacht te vestigen op de functie van de christelijke kerk en het christelijk geloof in het verleden, kan er tevens een weg gebaand worden tot
waar die zich in de kern mee bezighielden, de
inspiratiebron voor die sociale zorg.
Interdisciplinair is de kerkgeschiedenis zeker, maar niet in de actualistische zin die Van
der Duyn Schouten op het oog lijkt te hebben.
Maar is dat niet de waarde? Zijn universiteiten
er niet om juist een stem te geven aan wat we
anders over het hoofd zouden zien? Om iets toe
te voegen aan ons begrip onzer alledaagse werkelijkheid en die te overstijgen? Natuurwetenschappers doen met hun 'meten: overigens niet
anders: ontdekken wat we anders niet zouden
zien. En vanwege het bewust hybride karakter
onzer vereniging voeg ik er direct aan toe dat
dat uiteraard ook geldt voor het onderzoek der
liefhebbers. Iuist een per definitie interdisciplinaire discipline als de kerkgeschiedenis toont
hoe men een overijlde inperking, ook van de
godgeleerdheid, tot de actualiteit kan overstijgen.
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Visioen, kerk en geheugen
Bij de afronding van een archiefproject

'Kerkelijke archieven,
neerslag van een levend
verleden, lessen voor
later'. Onder deze titel
werd op 12 december
2014 in het Protestants
Landelijk Dienstencentrum in Utrecht een
symposium gehouden
ter gelegenheid van de
afronding van de bewerking en de overdracht
van de landelijke kerkelijke archieven van de
Nederlandse Hervormde
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland
over de periode 15662004 aan Het Utrechts
Archief.
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Een kerk leeft bij het visioen van geloof, hoop en liefde. Zo staat
het ook in het motto van de Protestantse Kerk in Nederland.
Tegelijkertijd functioneert een kerk dankzij structuren van leer
en leven, neergeslagen in belijdenissen, kerkordes, ordinanties
en reglementen. Het proces van kerk-zijn krijgt vorm in talloze diensten, vergaderingen, gesprekken, ontmoetingen. Archieven vormen de papieren neerslag van dit proces. Maar hoe
kunnen we die archieven weer terugkoppelen naar het visioen?
Dat is het doel van de geschiedschrijving, waarin de spanning
tussen ideaal en werkelijkheid zichtbaar wordt.
Geopende deur
Dit tekstje. geschreven voor de aankondiging van het genoemde symposium, herhaal ik nu de neerslag van de lezingen een

Kerkelijke archieven, neerslag van een
levend verleden, lessen voor later
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plaats is vergund in het Tijdschrijt voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, te beginnen met deze
inleiding over het belang van de archiefvorming
van de Protestantse Kerk in Nederland. Waar het
aangehaalde motto van deze in 2004 ontstane
denominatie vandaan komt, is geen vraag. De
bij uitstek visionaire apostel Paulus gebruikte de
drie woorden in zijn brief aan Iezus' volgelingen in Korinthe, zo omstreeks het jaar 55, een
van de oudste documenten waarop de christenheid haar bestaan kan terugvoeren. Maar welk
visioen ligt ten grondslag aan de specifieke Nederlandse geloofsgemeenschap, die als gereformeerd, hervormd of protestants al enkele eeuwen functioneert?
Het jaartal 1566 als beginterm van het archievenbestand gooit hoge ogen in dit 'wonderjaar' markeerden smeekschrift, hagenpreken en
beeldenstorm de doorbraak van een bovenlokaal kerkverband van calvinistische signatuur.
Wie benieuwd is naar welk stuk in het PKNarchief dit jaartal verwijst, wordt misschien teleurgesteld. Het blijkt te gaan om een 'verweerschrift van Frederik III, Keurvorst van de Palts,
aan de Ouitse Keizer op de beschuldiging dat hij
de calvinistische leer zou aanhangen'. Geen ongmeel, maar een afschrift, dat natuurlijk niet uit
1566 hoeft te stammen. Het afschrift behoort tot
de verzamelde stukken van de oude Zuid-Hollandse synode, en aangezien deze de bewaartaak voor de landelijke stukken van de kerk was
toevertrouwd, komt het nog altijd voor in het archiefbestand. En beschrijvingen in archiefinventarissen kennen altijd een periodisering op grond
van de datum van de stukken, niet op basis van
de daarin neergeslagen historische processen.
Het enige echte oudste stuk in het oud-synodaal archief betreft de acta van het convent
van Wezel uit 1568. Oat ook dit jaartal, of op zijn
minst de historiciteit van de bijeenkomst van de
ondertekenaars, niet zo zeker is als het lijkt, is
bekend. Waarschijnlijk hebben enkele betrokken
predikanten op 3 november 1568 een concept
van een Nederlandse gereformeerde kerkorde
opgesteld, maar hebben anderen er pas in de jaren daarna hun handtekening onder gezet - de
meesten in de zomer van 1571. Pas in 1618 is het
stuk vanuit het archief van de Londense vluchtelingengemeente in het vizier van Nederlandse
kerkbestuurders gekomen en gearchiveerd.
Over de kerkhistorische interpretatie is al zo-
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veel te doen geweest, dat Owe Boersma er een
heel aanhangsel in zijn dissertatie aan wijdde
en Jesse Spohnholz er binnenkort een heel
boek over publiceert, zelfs als opstapje om ons
hele denken over de Reformatie nog eens te
doorlichten. I Hoe dan ook, dat dit stuk op een
visioen teruggaat, is historisch onloochenbaar.
Het is het visioen dat de Heer in de Nederlanden
op enig moment 'een deur zal hebben geopend
voor de prediking van het evangelie' en nog rijker in de vrucht van zijn genade zou hebben
laten delen, 'zowel wat betreft een vrome reforma tie der overheden als ten aanzien van de
groei van de kerk'.?

Erfdeel der vaderen
De politi eke reformatie is er gekomen, de kerkelijke wasdom ook, en de archieven vormden
zich vanzelf. De lotgevallen ervan op landelijk
niveau zijn genoegzaam beschreven, het aardigst door de man die zelf twintig jaar lang archivaris van de Nederlandse Hervormde Kerk
was, Johannes Pieter van Oooren (1924-1984).3
Sinds 1892 bevonden de archivalia zich in het
speciaal door de Algemene Synode aangekochte herenhuis aan de Iavastraat 100 in Den Haag.
In 1911 werd in dit pand een grote betonnen
kluis gebouwd. Van Oooren was als kerkhistoricus gepromoveerd bij de Leidse hoogleraar Jan
Nicolaas Bakhuizen van den Brink (1896-1987).
Hij volgde in 1964 Thomas Johannes Naudin
ten Cate (1899-1970) op als archivaris en kreeg
in 1967 een 'adjunct' in Jan Gerard Jakob van
Booma (1936). Van Oooren was een betrokken kerklid en zag de zorg voor het papieren
erfgoed als een religieuze zaak. 'Belangrijke
gebeurtenissen in het kerkelijk leven vinden
hun neerslag in de archieven. De archieven
vormen zo het geheugen van de kerk (iemand
zonder geheugen is zijn persoonlijkheid kwijt:
verwaarlozing van archieven heeft funeste gevolgen!)', schreefhij in het bedoelde boekje ter
gelegenheid van het 350-jarig bestaan van het
synodaal archief in 1975.
Het uitroepteken wijst vooruit naar de bui
die Van Oooren toen al zag hangen. Onder hervormde kerkbestuurders groeide allangere tijd
de gedachte dat de oude archieven omwille van
geld en ruimte beter konden worden afgestoten. Historische interesse of kerkeJijk traditiebesef was niet de sterkste kant van de theolo-
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gen die in deze jaren het protestantse gidsland
bevolkten. Terwijl grote bedragen naar andere
doelstellingen van de 'apostolaire' kerk gingen, werd de archiefzorg een ondergeschoven
kindje. In 1976 werd de functie van adjunctarchivaris opgeheven. Van Booma yond een
andere baan, maar aanvaardde op vrijwillige
basis de functie van landelijk archiefconsulent
van de Nederlandse Hervormde Kerk. In juni
1983 stond een verdergaand voorstel op de synodale agenda: 'overbrenging van het synodale
archief naar het rijksarchief ter beperking van
het werk van de commissie voor de archieven'.
Synodelid Willem Balke (1933) merkte op dat dit
'zoiets is als iemand, die zijn grootmoeder verkoopt om er drugs voor te krijgen'. De uitspraak
haalde de kranten, maar droeg niet bij aan een
verhoopte oms lag in de koers van de synode.'
Op 19 november 1983 besloot het breed
moderamen de landelijke archieven ouder dan
1975, in bewaring te geven bij het Rijk. Al eerder
was besloten Van Dooren niet te laten opvolgen
en hoogstens een bedrijfsmedewerker voor moderne archivering aan te stellen. Tot overmaat
van ramp werd Van Dooren getroffen door een
ziekte, waaraan hij in september 1984 zou overlijden. Op verzoek van de Commissie voor de
Archieven nam Van Booma in zijn vrije tijd de
taken waar. Hij schreef nog een nota met een
compromisvoorstel over een afslanking van de
archiefdienst, maar er was geen redden meer
aan. In Leidschendam verrees het nieuwe gebouw voor de kerkelijke kantoren, zonder ruimte voor archievenopslag. 'Er zal grote en onhersteIb are schade voor de Kerk uit voortvloeien,
ook voor haar aanzien. Het enige zou zijn, te elfder ure van deze heilloze weg terug te gaan, ( ... ).
Dit zal improvisatie, maar vooral overtuiging
vereisen. Het gaat om zaken, die raken aan het
wezen van onze KerkT' 5 Oud-rijksarchivaris en
hervormd oud-hulpprediker Jacobus Leonardus
van der Gouw (1914-1992) uitte zich in dezelfde
geest, toen hij in een necrologie van Van Dooren
schreef 'dat de wijze, waarop in de Hervormde
Kerk is omgesprongen met het materieel erfdeel
der vaderen, geheel evenredig is aan de staat,
waarin het geestelijk erfdeel is gebracht' 6
Archieven op orde
Eind 1984 stonden de verhuiswagens klaar in
de Iavastraat, Voorheen was naast het kerkelijk
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bureau het Algemeen Rijksarchief gevestigd,
maar sinds 1980 was de nieuwbouw bij Den
Haag Centraal in gebruik. Daar gingen nu de
hervormde archieven heen (aileen de semi-statische archieven vanaf 1975 gingen mee naar
Leidschendam). Begin 1987 trad een geheel
nieuwe Commissie van de Archieven van de
Nederlandse Hervormde Kerk aan. Voorzitter
was archivaris Bernard Woelderink (1938). Om
de raadpleegbaarheid van het oud-synodaal
archief van v66r 1816 te bevorderen, stelde de
Generale Financiele Raad middelen beschikbaar voor een grondige vernieuwing van de uit
1878 daterende archiefinventaris van Hendrik
Quirinus Janssen (1812-1881). Dit project werd
uitgevoerd door Agathe Fris onder begeleiding
van de Rotterdamse archivaris en kerkhistoricus Hendrik ten Boom (1924-2011) als lid van
de genoemde Commissie. De nieuwe inventaris
verscheen in 1991 als een kloek en bruikbaar
boek.' Kerk en archief bewezen dat het beheer
in goede handen was gekomen.s
Intussen profileerde zich in archievenland het Rijksarchief in Utrecht als landelijke
bewaarplaats van kerkelijke archieven, niet
het minst dankzij de inzet van rijksarchivaris
Cornelis Dekker (1933-2012). Sinds 1977 was
bij deze instelling reeds het beheer van het
Centraal Register voor Particuliere Archieven
ondergebracht. Aangezien ook de kerkelijke
archieven tot die categorie behoren, kreeg de
actieve werving van dergelijke bronnen een
flinke impuls. Zo werden vanaf 1983 de archieyen van de Gereformeerde Kerken in Nederland
vanuit het dienstencentrum in Leusden naar het
Rijksarchiefin Utrecht overgebracht. Ook de archi even van semi-kerkelijke instellingen, zoals
diverse richtingenorganisaties in de Nederlandse Hervormde Kerk, kwamen voor bewaring in
aanmerking. Belangrijk was de verwerving van
de archieven van de Raad voor de Zen ding, een
hervormd orgaan waarbij zich in 1951 ook de
vroegere protestantse
zendingsorganisaties
hadden aangesloten.? Naast het archief van het
Nederlands Zendeling Genootschap kwam in
1999 ook dat van zijn tweelingbroer, het Nederlands Bijbelgenootschap, naar Utrecht.
In kerkenland stonden de ontwikkelingen
evenmin stil. Het Samen op Weg-proces beyond
zich sinds 1992, in een stroomversnelling. De
voorgenomen fusie van de Nederlandse Her-
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vormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk zou
niet zonder gevolgen kunnen blijven voor het
archiefbeheer. Tussen de eerste twee kerkverbanden bestonden al nauwe contacten op dit
gebied, zeker sinds de Gereformeerde Kerken
in 1980 een betaalde archivaris in dienst namen
in de persoon van Come lis Jacobus de Kruijter
(1941-2014).10 Net als zijn coil ega Van Oooren
aan hervormde kant vormde hij de spi! van
kerkhistorische herdenkingsactiviteiten,
gewijd
aan Afscheiding, Ooleantie en Vereniging. De
kerken hadden officiele archiefcommissies, die
al sinds 1981 regelmatig gezamenlijk vergaderden. Later voegde zich de lutherse archiefcommissie daar bij."
De voortrekkers van Samen op Weg toonden vooralsnog weinig interesse in het culturele
erfgoed dat hun met de landelijke, laat staan de
regionale en plaatselijke archieven was to evertrouwd. Terwijl de managers aankoersten op
een gezamenlijk dienstencentrum in het midden des lands, lag aile nadruk op 'rnoderne',
'dynamische', 'documentaire informatieverzorging'. In 1996 werd duidelijk dat er maar een
parttime-archivaris zou overblijven en dat er
een grote, ongedeelde commissie beheerszaken zou komen, waarin plaats was voor een
paar deskundigen op het gebied van de historische archieven. Heel wat Nederlandse (kerk)
historici betuigden adhesie aan een petitie aan
het adres van de drie synoden.v Archivarissen
en archiefbeheerders toonden hun visie tijdens
een symposium op conferentiecentrum Woudschoten bij Zeist op 21 en 22 maart 1997.13
Het mocht allemaal niet veel baten. Een
lichtpunt was echter het zogeheten Kerkelijk
Archiefbesluit van 1997, waarin het openbare
archiefwezen en enkele protestantse kerkgenootschappen de handen ineen sloegen. Daarbij werd functie van het Rijksarchief in Utrecht
als landelijke bewaarplaats voor kerkelijke archi even form eel vastgelegd. Nog voordat de
vereniging van hervormden, gereformeerden
en lutheranen kerkordelijk - laat staan mentaal en cultureel - in kannen en kruiken was,
namen de Samen op weg-kerken in 1999 het
tegenwoordige Protestants Oienstencentrum in
Utrecht in gebruik. Oaar gingen de semi-statische archieven uit Leidschendam en Leersum
heen, hoewel er ook nog depots waren in Wier-
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den, Breukelen, Heerenveen en Rouveen. Intussen had het ordenen en beschrijven van met
name twintigste-eeuwse archivalia een grote
achterstand opgelopen. Om die weg te werken, startte in 2001 het project Bewerking oude
archieven, aangestuurd door De Kruijter en al
gauw ook door Pennie Ouursema, die in 2003
tot archivaris/bibliothecaris was benoemd. In
de loop der jaren hebben vele deskundige en
toegewijde vrijwilligers zich voor dit enorme
karwei beschikbaar gesteld.
Als consequentie van het Kerkelijk Archiefbesluit verhuisde het oud-synodaal archief van de Nederlandse Hervormde Kerk
in 2005 van het Nationaal Archief naar Het
Utrechts Archief (zoals de namen van beide
instellingen inmiddels luidden). Kort daarna
volgde een 'overeenkomst van opneming en
beheer' door de PKN en HUA. Bij de ondertekerung op 5 september 2006 hield kerkhistoricus
Frits Broeyer een lezing over 'Verhalen vanuit
de Hervormde Archieven', waarin hij de lijnen
van de archiefzorg sinds de Oordtse Synode,
in het bijzonder ten tijde van de kerk van het
Algemeen Reglement van Bestuur de sinds
1816, doortrok naar de nieuwste tijd.!' Na dit
officiele moment ging het werk aan de archieyen gestaag verder. Van de 3100 meter die in
2005 op bewerking wachtte, ging jaarlijks zo'n
100 a 200 meter van het POC naar HUA. Na de
bewerking was 1040 meter overgebleven en
toegankelijk gemaakt in 139 archiefbestanden,
waarvan de inventarissen online op de HUAwebsite ter inzage zijn.
Het laatste onderdeel van het project
vormde de inventarisatie van aile archieven
en documentatiecollecties
betreffende de in
2004 bereikte vereniging van de drie kerken.
Het resultaat vormde meer dan een inventaris:
Fennie Ouursema en Kees de Kruijter zorgden
voor een onderzoeksgids met een uitgebreide
inleiding over het langdurig en moeizaam verlopen SoW-proces. Het was de afronding van
dit inventarisatieproject die aanleiding gaf tot
het organiseren van het symposium op 12 december 2014 in het genoemde Poc. Ouursema
overhandigde het eerste exemplaar van de onderzoeksgids aan synodepreses Karin van den
Broeke. De Kruijter heeft dit feestelijke moment
helaas niet mogen beleven - hij overleed op 29
september 2014.
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Gearchiveerd visioen
Net als de inventaris van het oud-synocaal
Archief prikkelt de onderzoeksgids van het
sow-proces tot bespiegelingen over de gehanteerde periodisering. Er staan maar liefst vier
jaartallen in de titel: (1939) 1949-2004 (2011).
Uiteraard zijn die jaren ook hier gebaseerd op
de stukken in het archief zelf. Tussen haakjes
staat 1939 genoemd. Als historicus denk je dan
even aan het cruciale moment waarop Hendrik
Kraemer (J888-1965), teruggekeerd van de derde wereldzendingsconferentie in India, weigert
mee te werken aan de zoveelste, en definitief
mislukte reorganisatiepoging binnen de Algemene Synode van de Nederlandse Hervormde
Kerk. Zijn visioen reikte verder dan het nationale geneuzel en hij zou er spoedig, samen met
andere bevlogen kerkleiders, gestalte aan kunnen geven in de beweging van Gemeenteopbouw. Maar in de inventaris blijkt 1939 te slaan
op toto's van het in dat jaar gebouwde Militair
Hospitaal aan de Utrechtse Halve Maan, het
huidige Protestants Dienstencentrum, waarvan
de eigendom en de stukken in 1999 overgingen
in hand en van de sow-kerken.
En 1949? Het archiefbestand bevat de documenten van een aantal hervorrnd-gereformeerde gesprekken, die vanaf dat jaar tot in
1959 gehouden zijn door diverse participanten
vanuit beide kerken, zonder tot concrete besluiten of result at en te komen. Historisch gesproken
kwam overigens in deze peri ode het proces van
oecumene tot volle doorbraak op verschillende
niveaus. De oprichting van de Wereldraad van
Kerken in 1948 was uiterst belangrijk als internationaal initiatief. Maar ook op nationaal niveau kwam voorzichtig energie los. Elders heb
ik de geschiedenis van de 'kleine oecumene:
beschreven, die ik liet aanvangen bij de oprichting van het blad Enigheid des Geloojs in 1946.
In 1957 ontstond het 'Gereformeerd Convent in
oprichting', dat in J 963 zou uitmonden in het
nog steeds bestaande Contactorgaan Gereformeerde Gezindte." Treffend is echter de gelijktijdigheid in diverse oecumenische trajecten in
de vroege jaren zestig. Het genoemde convent
hield op 16 en 17 mei 1962 een groot congres
in Woudschoten bij Zeist. Een kleine twee weken later, op 26 mei 1962, boden de Utrechtse
jaarbeurshallen aan zon 4500 bezoekers van
het congres, dat was voorbereid door een groep
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van negen hervormde en negen gereformeerde
predikanten en als het startschot van het SoWproces de vaderlandse kerkgeschiedenis is ingegaan.
De ontstaansgeschiedenis van die als 'de
Achttien' bekend geworden initiatiefgroep is
voer voor historici, althans voor mij. Reeds in
een door dit gezelschap zelf uitgegeven pocket
voor het grote publiek laat zich lezen dat het
achttiental het overblijfsel vormde van maar
liefst zevenentwintig personen die aanvankelijk waren uitgenodigd voor een voorbereidende bijeenkomst. 16 Wie die personen waren, en
waarom juist deze, is echter nergens te vinden.
Daarvoor moet je dan toch echt de archieven
in. De nieuwe onderzoeksgids heeft een hoofdstukje over 'Documentatie', maar verwijst voor
de verslagen van de vergaderingen en de correspondentie van de Achttien naar het archief
van de Stichting Kerk en Wereld, dat zich sinds
2000 in Het Utrechts Archief bevindt. Inderdaad
tref je daarin onder het kopje 'samenwerkingsverbanden met de gereformeerden' enkele omslagen met overwegend typoscripten aan."
De stukken openen met de notulen van
een 'hervormd-gereformeerd
gesprek' in het
Utrechtse Domhotel op maandag 31 oktober
1960, opgemaakt door mejuffrouw J. Gassenaar als secretaresse van het hervormde OpenDeurwerk." Deze bijeenkomst vloeide voort
uit gebruikelijke overlegmomenten tussen de
redacties van evangelisatiebladen
De Open
Deur en onaetweg, en kreeg in die vorm ook
een vervolg op 16 januari 1961. Hoewel het gerezen plan om een congres te organiseren nog
allerlei bezwaren opriep, viel er nu wei een besluit. 'Besloten wordt, dat er een gesprek over
het apostolaat van een hele dag zal plaatsvinden zonder praktisch doe!. Dit laatste zal uit het
gesprek zelf moeten voortkomen. ' Zowel van
gereformeerde als hervormde zijde zou men
nadenken over de uit te nodigen personen, 'bijvoorbeeld van beide zijden tien'. Behalve predikanten zouden er ook 'mensen van de praktijk'
bij moeten zijn. Mejuffrouw Gassenaar zou de
namen krijgen.
Helaas, een lijstje van de uiteindelijk aangeschreven personen, laat staan een afschrift
van de brief die vanuit Driebergen op de post
ging, is in het archief van Kerk en Wereld niet te
vinden. WeI is er het eveneens door Gassenaar
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opgestelde verslag van de bijeenkomst in 'De
Boerderij' op 24 april 1961, waar tot het uitvaardigen van een persbericht en het houden van
een publiekscongres besloten werd. warempel
is er ook een doorslag van een concept voor dat
persbericht, waarop - abusievelijk - de naam
van de niet aanwezige gereformeerde evangelisatiepredikant
Karel johan Kraan (19121984) wordt vermeld en die van de wei aanwe-
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zige hervormde theoloog Ernst Johannes Beker
(1912-2006) is toegevoegd.
Voor het geheim van de '27' zijn we uiteindelijk aangewezen op de eventueel nog
aanwezige particuliere archieven van de genodigden zelf. Met spanning zien we uit naar de
biografie van Harminus Martinus Kuitert (1924),
die als Amsterdams studentenpredikant schriftelijk was uitgenodigd en op 24 april 1961 ook
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kwam opdagen. Dankzij de door hem bewaarde
papieren zal Gert Peelen in zijn binnen afzienbare tijd te verschijnen boek het verhaal van de
Achttien uitvoeriger vertellen dan tot nu toe in
de nog prille literatuur over het Samen op Wegproces is gebeurd. Tot de aanwezigen in Driebergen behoorde ook de hervormde predikant
Teunis Poot (1925), op dat moment nog predikant in Middelharnis, maar per 1 augustus 1961
benoemd tot staflid bij Kerk en Wereld. Hij was
mondeling uitgenodigd door directeur Franc;:ois
Jacobus Pop (1903-1967), die zowel de voorzitter als de theologische inspirator van de besprekingen tussen hervormden en gereformeerden
was. Van de hand van Pop zijn in het archief
van Kerk en Wereld de nodige interessante discussienota's onder de vergaderstukken opgenomen.

levend verleden
Harry Kuitert en Bob Poot zijn momenteel de
enige nog levende deelgenoten van de Achttien van 1961. Hoewel zij al zo vaak over die
heldenrol zijn ondervraagd, leek het de organisatoren van de archiefdag toch aardig om hen
uit de nodigen als 'getuigen van het verleden'
aanwezig te laten zijn en iets te zeggen. Kuitert, nog gevraagd door De Kruijter, zag wegens
zijn hoge leeftijd van deelname af; Poot was
wei bereid, maar zou op 12 december 2014 zijn
8951e verjaardag vieren. In hun plaatsen traden
mr. Esther Elkerbout (afkomstig uit de Gereformeerde Kerken in Nederland), ds. Arie Romein (afkomstig uit de Nederlandse Hervormde
Kerk). Als 'getuige' van lutherse zijde kon gelukkig oud-hoogleraar Ioop Boendermaker acte
de presence geven.
Het symposium had voor sommigen iets
van een reunie. Over die twaalfde december
gesproken: dat was ook de datum waarop in
2003 de spannendste dag van het SoW-proces
viet de eindstemming in de drie synoden, in
het zicht van de viering van een positieve uitslag, 's avonds in de Domkerk in het bijzijn van
koningin Beatrix. Het was bovendien weer op
een vrijdag. Al gauw werden in Utrecht dan ook
herinneringen opgehaald aan de even stormachtige dag van elf jaar gel eden. Zelf vond ik
het leuk om kennis te maken met Barend Wallet, die gedurende twintig jaar een spilfiguur
was in het fusieproces en een boek schreef over
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'het verhaal achter de vereniging', 19 Als dagvoorzitter vanuit een academische positie zag
ik het overigens als mijn taak bij dit symposium
te laten doorschemeren dat het verhaal van de
vereniging misschien weI op schrift was gesteld, maar het verhaal achter de vereniging nog
geschreven moet worden. juist in deze weken
had ik contact met oud-vu-hoogleraar
Gerard
Dekker, die in diverse boeken zijn ervaringen
in het sow-proces heeft neergelegd en waarin
heel andere tonen klinken dan in de zelfwaarnemingen van de hoofdrolspelers.>
Of de tijd al rijp is voor een veelzijdige en
afgewogen beschrijving van het SoW-proces
mogelijk is, zelfs nu de archieven beschikbaar
zijn. valt te betwijfelen. Als tijdens de impressies van de 'getuigen' en ook tijdens de door
PDC-medewerker Harm Dane geleide forumbespreking iets bleek, dan was het weI dat de
emoties over het verloop van het proces nog
zeer diep zaten. Mevrouw Elkerbout wees daar
nadrukkelijk op en maakte de pijn van bestuurlijke en persoonlijke beschadigingen die aan
aile kanten is opgelopen, voelbaar. 'Bij de gereformeerden was een besluit het resultaat van
ampele discussie, waaraan ieder zich vervolgens hield. Bij de hervormden was een besluit
iets om op het ene moment te delen, om er op
een volgend moment weer schaamteloos van af
te wijken of er op terug te komen.:
Rijp of niet, de tijd wordt al benut voor
onderzoek vanuit diverse invalshoeken. Tijdens het symposium was plaats ingeruimd voor
presentaties van enkele projecten, waarvan
de PKN-archivaris wist dat de SoW-archieven
de afgelopen jaren reeds waren geraadpleegd.
Oat gold bij uitstek voor het project van Hanna
Ploeg-Bouwman, die bij Leon de Caluwe, bijzonder hoogleraar advieskunde aan de Vrije
Universiteit, een proefschrift voorbereidt over
SoW vanuit de discipline van de veranderkunde. Op basis van een documentenanalyse en de
commentaren van betrokken kerkbestuurders
wil zij een 'learning history' (leerhistorie) van
het verenigingsproces ontwikkelen. We zijn
benieuwd hoe dit stuk geschiedenis op academisch niveau kan worden bestudeerd, misschien weI in dezelfde geest van bestuur en
management als waarin het SoW-proces de
eindstreep heeft gehaald.
Meer ambachtelijke vormen van archie-
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fonderzoek werden op het symposium gepresenteerd door Herman Noordegraaf en Gert van
Klinken, beiden verbonden aan de Protestantse
Theologische Universiteit, ten beste gaven. Hun
lezingen worden in dit themanummer gepubliceerd. Noordegraaf deed verslag van het door
hem begeleide promotieonderzoek van Nico
Slokker over het naoorlogse hervormde diaconaat, terwijl Van Klinken een indringend inkijkje gaf in zijn onderzoek naar de relatie Kerk en
Israel. Oat de kerkelijke archieven ook voor 'gewone geinteresseerderi' veel te bieden hebben,
werd tussen de lezingen door op sympathieke
wijze verbeeld in een filmpje van Fred Tjeerdsrna, werkzaam bij het Protestants Dienstencentrum. Hierin ging zijn collega Gert Hemstede
als telg uit een protestantse schippersfamilie
op zoek naar zijn wortels. Aan de hand van
archiefstukken werd getoond hoe de 'varende
gemeente' symbool kan staan voor het levende
verleden dat binnen en buiten de Protestantse
Kerk mee de toekomst in gaat.

Ad fontes
Nu de bewerking van de PKN-archieven over de
periode 1566-2004 is afgerond, rijst de vraag of
de zaken er zo slecht voor staan als dertig jaar
geleden bij de reorganisatie van de hervormde
archiefdienst werd gevreesd. Destijds werden
verontrustende scenario's over de landelijke, en
vooral ook voor de lokale archiefzorg geschilderd. Ook de beoefening van de kerkgeschiedenis leek door het gemis van een toparchivaris,
informant en adviseur onherstelbare schade
te zullen lijden. Ongetwijfeld zou er veel meer
goeds gedaan zijn, indien er meerdere gespecialiseerde arbeidskrachten binnen de kerkelijke
organisaties hadden kunnen blijven functionereno Intussen kunnen we even goed onze zegeningen tellen, zeker nu gebleken is dat een
vrijwilligersteam onder begeleiding van PKN en
HUA in staat is gebleken vele honderden meters
archieven toegankelijk te maken voor raadpleging in een geschikte studiezaal.
De verschijning van de OSA-inventaris in
1991 is al genoemd. De door de archiefdienst
verzorgde serie Kerkelijke Archieven, waarin
inventarissen van archieven van hervormde
gemeenten verschenen, kwam weliswaar tot
een einde, maar de Gidsen voor kerkhistorisch
onderzoek, die al sinds 1976 door het Rijksar-
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chief in Utrecht werden uitgegeven, vonden
voortgang. Van Booma vervaardigde in dienst
van het Centraal Bureau voor Genealogie een
schitterend naslagwerk over onderzoek in protestantse kerkelijke archieven." jonge collega's
in het archiefwezen voegden er een interconfessionele handleiding aan toe.« Bij de PKN is
de aandacht voor plaatselijk archiefbeheer niet
verdwenen. Een projectgroep Lokale Archieven
bezorgde een praktische hand leiding, die in
vele gemeenten goede diensten bewijst.>
'Zullen herdenkingen van kerkhistorische
gebeurtenissen
nog gestimuleerd worden?',
luidde een angstige vraag van Jan van Booma
in 1984. Het pessimisme was begrijpelijk in het
licht van de vruchtbare conferenties en bundels
die door Jan van Dooren in samenwerking met
het Kerkhistorisch Gezelschap waren georganiseerd over de belangrijke Nederlandse gereformeerdesynodenvan 1571, 1576, 1581 en 1582.
Helaas vie I een project over de Haagse synode
van 1586 mede door het gedoe rond de archiefdienst in het water. Heden ten dage, in het decade van Ref0500, hoeven we over een tekort
aan herdenkingszin niet te klagen. Activiteiten
ter gelegenheid van de eeuwfeesten van de
Dordtse Synode 1618-1619 en van de grondlegging van de Nederlandse Hervormde Kerk
in 1816 zijn in volle gang, inclusief relevante
bronnenpublicaties. Internationale contacten,
ook met archivisten of archivalisch ingestelde
historici in regie's met een gereformeerde geschiedenis, ontbreken allerminst.
Uiteraard heeft de digitale revolutie ook
in het archiefwezen veel veranderd, oude problemen achterhaald en nieuwe in het leven geroepen. Op dat front lagen dan ook de meeste
aandachtspunten die Utrechts rijksarchivaris Kaj
van Vliet, zelf gepromoveerd op de vroegmiddeleeuwse kerkelijke organisatie in het bisdom
Utrecht, op de PKN-studiedag naar voren bracht
met het oog op de toekomst. Digitalisering van
archieven is nog weI de eenvoudigste doelstelling waaraan wordt gewerkt. AIle gedrukte acta
van de hervormde en gereformeerde synoden,
alsmede de 'verslagboeken' van het SoW-proces,
zijn door de Erdee Media Groep reeds gedigitaliseerd en op de PKN-site doorzoekbaar gemaakt.
Gecompliceerder is de zorg voor 'digital born'
archieven en de duurzame opslag in een e-depot. Uitdagend voor historisch onderzoek zijn de
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VERSLAG van

do qe aamen Ld j ke

5 -

vergadering

van

synoden

van

de

Nedarlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde
Kerken in Nederland op 17 en 18 november 1982 in
"De Blije Werelt" te Lunteren.

Zittinq

van

woensdag

17

november 1982

Os. A.C. Hofland, praeses van de generale
aynode van de
Gereformeerde
Kerken in Nederland praesideert en laat zingen
gezang 308 en gaat voor 1n gebed. Daarna least hij 2 Koningen
13 : 14 - 19 en spreekt vervolgens de gezamenlijk.e vergadering van synoden toe met de volgende openingswoorden.
Zusters
en broeders, leden van de beide synoden, deputaten,
adviseurs, p reedvf.ecu re en gas ten , hartelijk
welkom op daze
gezarnenlijke
synodevergadering
van hervormden en gereformeerdcn.
Op cen vergadering. waar hat onder meer ook g1ng over "Samen
op Weg" werd ik dringend gevraagd voor een qeap rek .
Een vrouw vertelde
me toen haar levcnsverhaal. Haar vader was
ui teen
gcre£ormeerd gezin en hervormd gcworden, zoals men
dat pleegt
te noemen. De familie
van haar vader had hem dat
niet in dank afgenomen, niet maar na de overs tap, maar zljn
hele vcrdere Leven , Hij werd vaak minderwaardlg
behandeld,
hij was "maar" hervormd. Oat had op de ae vrouw - die enaqe
staaltjes
daarvan vertelde
- ao ' n onuitwisbare
indruk gemaakt,
dat ze nu tegen me zei: "u had het zo over dat SoW, maar als
het tot hereniging
komt g8 ik niet mee, want dat - zei ae
onder tranen - kan ik ruijn vader nlet aandoen. Haar vader was
inmiddels
ove r Leden , Haar vraag was nu , hoe lk daarover
dacht.
Het antwoord dat lk gat bewaar ik nag even, maar lk geef dit
ve rnaej , om het levensgrote
probleem, dat er ook is voor u
te laten leven. Vermenigvuldlg
dit verhaal met 100.000 en u hebt
enige kijk op de niet-theologische
factoren, die hereniging
in
de weg staan. Naast dan nog de confessionale
en organisatorlsche.
Samen op weg: Is dat oppe rv Lakk Lqe overmoed? Of streven van een
bepaalde grocp in beide kerken, die de wind meehebben (of
mlsschien moeten we vandaag weer zeggen: hadden)? Zijn wij
blind voor de reallteit, te ldealistisch?
RUn je alii Raad
van Deputaten rnak'ke Ld j k praten,
omdat je in de vergaderkamer
in Amersfoort nlet de plaatselijke
situatie
ziet, die overal
weer anders is?
Wat zijn we begonnen? Nee, ik moet eerst vragen: Hoe z Lj n we
begonnen? We hebben een stem gehoord. En we hebben beleden
samen beleden, dat ln die stem een belofte meeklonk.
Een belofte
van God. Een profetische
belofte. En daarin een
profetische
opdracht. En we hebben ons geloof beleden in die
belofte
en gehoor gegeven aan die opdracht. En toen ging
lnderdaad
de stem na scherper
luisteren
steeds duidelijker
klinken. In de groelende
toenadering
die op gang kwam. In het
groelende
aantal van mensen die 91ngen meedenken en meedoen.

Voorbeeld van notulen van een vergadering
tijdens het Samen op Weg-proces, waarin de
voorzitter een typerend discours debiteert: tegenover de weerstand onder gewone kerkleden wordt volgehouden dat het verenigingsproces voortkomt uit een goddelijk visioen
van de kerkleiders. In de Gids vaar onderzoek

plannen voor een landelijke digitale toe gang tot
de kerkelijke archieven en een thematisch portaal op de website van het HUA, waarbij de vele
inventarissen van inhoudelijke toelichtingen en
bruikbare toegangen worden voorzien. Vanuit
de VU wordt er met liefde aan meegewerkt.
En de VNK?
Vorig jaar is het 2S-jarig bestaan van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
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is deze verga de ring abusievelijk gedateerd op
17 en 18 oktober 1982, omdat deze maand op
het omslag van de notulen staat; het later volgende erratum is de sam ens tellers ontgaan.
Men vervange in de betreffende vermeldingen
op de pagina's 2, 14 en 43 dus 'oktober' door
'november' .

gevierd. Het viel mij op dat in de jubileumbundel geen woord gewijd werd aan de hervormde
archiefaffaire van 1984, die mijn inziens tot de
directe voorgeschiedenis van de VNK behoort.
Het initiatief tot de oprichting werd door haar
geschiedschrijver teruggevoerd op de busreis
van enkele deelnemers aan een congres over
kerkelijke archieven in Budapest in 1987.24 AIleen al de betrokkenheid van de hoofdrolspelers in de oprichting van de latere VNK wijst op
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een doorlopende lijn. Met enige jaloezie keken
Ten Boom (oud-predikant in Duitsland) en Van
Booma (oud-leraar Duits) naar een Verein fur
Rheinische Kirchengeschichte, die nauw verbonden was en is met de archief- en bibliotheekdienst in Dusseldorf. nabij het staatsarchief. gevestigde kantoor van de Landeskirche.
De teloorgang van de tegenhanger in Den Haag
vroeg op het punt van stimulering en begeleiding van lokale en regionale kerkgeschiedenis
om compensatie. De oprichting van de VNK
voorzag in die lacune, getuige de vele bundels
die nadien het licht konden zien. De oorsprong
van de VNK in een archivalische compassie
verklaart de kenmerkend gebleven gevoeligheid voor kerkgeschiedenis met een hoofdletter. Hoe dan ook, de VNK, zo goed als andere
verenigingen, universiteiten, archieven en kerken, draagt meer dan ooit verantwoordelijkheid
voor de bevordering van belangstelling onder
nieuwe genera ties. De visioenen zullen blijven,
groeperingen zullen er vorm aan geven, en het
geheugen zal zo goed mogelijk onderhouden
moe ten worden door het bewaren en beheren
van archieven.
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Herman

Noordegraaf

Uwe vaderlijke en trouwe zorg
Diaconaat, de arm en en de archieven

Geschiedschrijving van
het diaconaat kan niet
zonder archiefonderzoek
en de creativiteit om met
de mogelijkheden en de
beperkingen daarvan
om te gaan. Even noodzakelijk is het gebruik
van andere bronnen om
tot een reconstructie te
komen waarbij ook de
arm en in beeld worden
gebracht.

In 1984 publiceerde F.R.}. Knetsch, hoogleraar in de Nederlandse kerkgeschiedenis te Groningen, het artikel 'Diaconaat
als ambtelijke armenzorg. Inleidende opmerkingen bij een verwaarloosd gebied uit de kerkgeschiedenis'.' Knetsch merkt in
zijn inleiding van dit artikel op dat het hervormde diaconaat
een veelbelovend veld van onderzoek is, waarbij de gegeyens verspreid liggen over detailstudies, die door auteurs van
kerkhistorische leer- of handboeken niet of nauwelijks in hun
overzicht betrokken worden. Daarom zou een 'geschiedenis
van de diaconie' in een voelbare leemte voorzien. Eerder had
P.A.C. Douwes zijn instructieve proefschrift over Armenkerk. De
Hervormde diaconie te Rotterdam in de negentiende eeuw opgemerkt: 'De vaderlandse kerkgeschiedenis doet zelfs nauwelijks
vermoeden, dat er diaconieen geweest zijn'." Studies over het
diaconaat waren vooral van lokale kerkhistorici afkomstig.
Inmiddels is er wei verandering opgetreden, omdat er na
1984 de nodige studies verschenen zijn over lokaal diaconaat en
over diaconale instellingen zoals weeshuizen en hofjes. Ook is
in de sociaal-economische geschiedschrijving veel gepubliceerd
over armenzorg, waarbij dan uiteraard ook het diaconaat aan de
orde komt. Voorts zijn er de sociologische historische studies te
noernen.> Er is echter nog geen overzichtswerk over de geschiedenis van het diaconaat verschenen.' Misschien is het daarvoor
nog steeds te vroeg, omdat er nog veel onderzoek gedaan moet
worden om een overzicht te kunnen geven. Daarvoor is ambachtelijk archiefonderzoek nodig omdat daar het grootste deel van
het materiaal is te vinden in de vorm van notulen van de diaconie en de financiele stukken. Diakenen schreven immers minder
over hun werk dan universitair geschoolde theologen. WeI zijn er
artikelen en teksten van redevoeringen te vinden in bijvoorbeeld
de verslagen van de Centrale Diaconale Conferenties.f in het tijdschrift Diaconia van de (hervormde) Federatie van Diaconieen en
zijn er de diaconale handboeken. Voor kennis van de diaconale
praktijk is echter het onderzoek in de archieven onontbeerlijk.
Kerk en overheid
Van meet af aan zal ook de relatie met de burgerlijke armenzorg aandacht behoeven. Met de intrede van de reformatie
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kwam er een nieuwe structurering
van de armenzorg, omdat binnen de door het calvinisme
gestempelde
Gereformeerde
Kerk de armen-

zorg was toebedacht aan de diaconie. Deze
was onderdeel van de kerkelijke organisatie
op lokaal niveau. Al naar gelang de lokale situatie en verhoudingen kon de diaconie de ondersteuning verzorgen naast, als die aanwezig
waren, andere kerkelijke armbesturen, konden
publieke en gereformeerde armenzorg samenvallen of - en dat is de derde mogelijkheid - kon
de publieke armenzorg de overhand hebben en
was de diaconale zorg aanvullend.
Tot de Franse tijd blijft de armenzorg een
lokale aangelegenheid. Met de wording van
Nederland als natiestaat ontstaat er een felle
discussie en strijd over de verantwoordelijkheid
van de nationale overheid voor de armenzorg.
De kerken verzetten zich met succes tegen een
primaire rol van de overheid. De eerste nationaIe Armenwet (1854) legde de verantwoordelijkheid van de armenzorg bij de kerken. Zij moesten zorg dragen voor hun eigen armen. Pas in
geval van uiterste onvermijdelijkheid mocht
het Burgerlijk Armenbestuur optreden. Hoewel
me de door de stijgende uitgaven die de kracht
van de diaconieen te boven ging de uitgaven
van de overheid die van de kerkelijke armenzorg gingen overtreffen, bleef het principe van
het primaat van de kerken officieel van kracht
tot de invoering van de Algemene Bijstandswet
in 1965.Vanaf de Bataafs Franse tijd komen ook
statistieke gegevens beschikbaar die veel gegevens leveren over de armenzorg en de financiele positie van diaconieen.s

Themata in diaconaal onderzoek
De geschiedenis van het diaconaat laat zich
bestuderen vanuit een aantal vragen, zoals die
in het proefschrift van Douwes aan de orde komen en waarop ook Nico Slokker in zijn nog
te publiceren studie over de Utrechtse diaconie zal ingaan. re noemen zijn: Welke werkzaamheden verrichtten de diakenen, op welke
groepen richtten zij zich en wat was hun relatie
daarmee, wat was de sociale positie van de diakenen, welke ideeen en opvattingen hi elden
zij erop na, welke ideeen en opvattingen hadden de opinievormende predikanten en theelogen, hoe was de inbedding van de diaconie
in de kerk, hoe was de relatie met de overheid
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en met andere instanties van bedeling, welke
diaconale instituten waren er (scholen, weeshuizen, hofjes, geneeskundige zorg), wat waren de bronnen van inkomsten en hoe gingen
diakenen met het vermogen om, hoe beleefden
de armen de diaconie zorg> De studies over
diaconaat wijzen uit dat notulen van de diaconie, van de diaconale instituten zoals scholen
en de bijbehorende financiele archieven rijke
bronnen vormen. Dit biedt de mogelijkheid om
tot (gedeeltelijke) antwoorden te komen op genoemde vragen. Daarbij gaat het om kwalitatief
en kwantitatief materiaal. Bij dat laatste valt
bijvoorbeeld te denken aan de hoogte van de
bedragen waarmee de armen bedeeld werden,
het aantal bedeelden, de totale uitgaven en de
trends daarin. Duidelijk is dat men ook ander
bronnenmateriaal moet gebruiken om tot een
reconstructie van het diaconaat te komen, zoals archieven van het Burgerlijk Armenbestuur.

Wat vonden de armen zelf?
De lastigst te beantwoorden vraag is hoe armen zelf de bedeling ervoeren. Om daar zicht
op te krijgen is studie nodig van de objectieve
omstandigheden waaronder de armen moesten leven. Te noemen zijn de inkornenspositie, bron(nen) van inkomen, procedures en
bejegening in de hulpverlening, gezinssituatie
(omvang, relaties tussen de gezinsleden), huisvesting, woonomgeving, relaties tot instituten
als school en gezondheidszorg. De subjectieve
dimensie, hoe armen hun situatie duidden en
beleefden, is moeilijk in beeld te brengen. Daar
is een aantal redenen voor. Zoals bij elk historisch onderzoek moet een onderzoeker zich afvragen wat archieven weI en niet vertellen en
wiens visie uit de gegevens af te lezen is. Armen konden eeuwenlang hun visie en mening
binnen de kerk en in het pubJieke domein niet
of slechts zeer ten dele articuleren. ZO werd in
het oude bevestigingsformulier binnen de Nederlandse Hervormde Kerk aan de kerkelijke
gemeente gevraagd om de diakenen in de gelegenheid te stellen hun taken te vervullen. De
rijken worden daarom opgeroepen om weldadig en mild te zijn en graag mee te delen. Na de
rijken worden de armen aangesproken:
'En gij, armen, zijt armen van geest en gedraagt u jegens uw verzorgers in aile eerbied;
weest dankbaar jegens hen en murmureert
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niet. Volgt Christus om de spijze der ziel, en
niet om het brood. Die gestolen heeft, of zijn
naaste tot last is geweest, stele niet meer, maar
arbeide liever, werkende wat goed is met zijn
handen, opdat hij hebbe te geven aan degene,
die nood heeft.'
Knetsch, die zijn afscheidsrede aan het
beeld van de arme in het diaconaat wijdde,
merkt naar aanleiding van deze passage op
dat deze woorden de regentenmentaliteit laten zien die de kerkleiding aan het eind van de
zestiende eeuw bezielde en dat een beeld in
de hoofden rondspookte 'van een veeleisend,
oneerbiedig, ondankbaar en brutaal volkje dat
liever lui is dan moe en liever de hand ophoudt
dan die in tweevoud uit de mouwen te steken'.'
In ieder geval is het bevestigingsformulier niet
geschreven vanuit het perspectief van de armen. Het lOU getuigen van onhistorisch denken om zoiets te verwachten, maar het is wei
goed om te onderkennen wie er aan het woord
is. Een soortgelijk kritische lezing geeft Hoekstra in zijn analyse van de discussies over het
Diaconaal Reglement binnen de Nederlandse
Hervormde Kerk mede op basis van de Handelingen van de Aigemene synoce.s

Ellende - verlossing - dankbaarheid
Daarbij moe ten we bedenken dat als armen wei
aan het woord kwamen, zij dat ook deden met
behulp van de formules van hun tijd. Douwes
geeft het voorbeeld van Jacobus Proper, die als
weduwnaar op oudere leeftijd was opgenomen
in het Rotterdamse diaconiehuis. Hem viel de
eer te beurt om bij de opening van een nieuw
Lidmatenhuis in 1825 het woord te voeren namens de mannelijke bewoners. Omdat de secretaris zijn rede geheel opnam in het notulenboek weten we wat Proper zei tot de diakenen.
Oat was onder meer het volgende:
Ia Ew Heeren wij erkennen het gaarne tot
onzer aller blijdschap, dat zonder die toevlugt
en liefderijke tusschenkomst wij eerlang van
aile hulp ontblood ten prooi van armoede en ellende onze overige levensdagen in verkwijning
zouden moeten eindigen. Hieromtrent betaamt
het ons Ew Heeren gevoelig aan onze verpligting U Ew hiervoor den hartelijken dank te
bewijzen voor aile pogingen die uwe vaderlijke
en trouwe zorg voor onzen welstand aan ons
betoond. ja Eerw. Heeren doordrongen van die
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gevoelens van dankbare Erkentenis, zullen wij
ons benaarstigen om de bevelen die gij tot ons
beste wilt geven dankbaar na te komen.
Douwes interpreteert deze passage als
zijnde meer dan slaafse vleierij. Dit was de taal
die op kansels en in gebeden in zwang was.
Proper had waarschijnlijk geen andere uitdrukkingsvormen ter beschikking. In het stramien
van zijn rede is tevens de Heidelberger Catechismus te herkennen: ellende - verlossing dankbaarheid. De rijken waren de voorzienigheid der arrnen, waarbij tot in de woordkeus toe
('uwe vaderlijke en trouwe zorg) een parallel
getrokken wordt met de goddeJijke voorzienigheid.? Weer een andere factor die meespeelt bij
het weinig aan het woord komen van de armen,
is dat gedurende vele eeuwen armen niet of alleen slecht konden schrijven. Zo trof Siokker in
zijn onderzoek naar de Utrechtse diaconie voor
de periode van 1900 tot en met 1906 slechts vier
brieven aan in het archief van de diaconie. Ook
daarin vinden we bij een verzoek om een afwijzing te herzien en bij een aanvraag woorden
als berouw, vergeving en genade en in een van
de brieven net als bij Proper de drieslag ellende
- verlossing - dankbaarheid. Bij dit alles moet
men ook bedenken dat als armen aan het woord
kwamen, zij zich in een afhankeJijkheidspositie
bevonden en dat zij dit verdisconteerden in wat
zij zeiden. Douwes vermeldt dat in de tweede
heJft van de negentiende eeuw slechts enkelingen het vermogen hadden om zich schriftelijk
tot de diaconie te wenden. De brieven in het
archief van de Rotterdamse diaconie waren in
het algemeen onderdanig van toon en inhoud. 10

Ongehoorde afzondering
Als armen niet zelf aan het woord komen, dan
kan men de rapporten en uitspraken van de
diakenen en anderen die betrokken waren bij
de armenzorg bevragen op wat zij zeggen over
hoe de armen hun situatie beleefden. Daarbij is
het van belang bij de interpretatie de vraag te
stellen welke socia Ie positie in dit geval de diakenen had den en welke beelden van armoede
en armen zij erop na hielden. Zowel Douwes als
Slokker von den dat de diakenen niet zelf uit de
arme groepen kwamen en dus armoede niet uit
eigen ervaring kenden." Een voorbeeld van hoe
op een diaconievergadering via een diaken de
beleving van een arme naar voren kwam, geeft
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Kerkgangers verla ten de Sint-Sebastiaankapel in de Lombardstraat in Rotterdam omstreeks J 9 J 0.

Van Leeuwen in zijn studie over de armenzorg
in Amsterdam. In het archief van de hervormde
diaconie vond hij dat in 1834 de grootboekhouder die een belangrijke positie binnen de diaconie innam, in de diaconale vergadering zijn
beklag deed over het gedrag van de koster van
de Westerkerk. De koster had: bij de plegtigheid
der doop ... een behoeftige vrouw met haar kind
geheel buiten het doophuis geplaatst terwijl er
overvloedige ruimte in hetzelve aanwezig was
en (de grootboekhouder) had... de zigtbare
aandoening dier vrouw over deze ongehoorde
afzondering opgemerkt en zelfs (hadden) eenigen (d.w.z. andere kerkgangers) zich daarover
bij het uitgaan der kerk afkeurend uitgelaten.
De diakenen vertelden in reactie hierop
dat deze wijze van handelen niet aileen in de
Westerkerk, maar ook elders dikwijls voorkwam. Een diaken kreeg vervolgens de opdracht om hierover een rapport te schrijven. Dit
rapport meldde dat mens en uit de lagere sociale groepen in de kerk vaak slecht werden behandeld. Het huis Gods kende rangen en standen. Armen werden als inferieure schepsels
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behandeld. De behandeling zoals bij de doop
deed pijn. De diaconie besloot om een brief aan
de kerkenraad te schrijven. Ter bevordering van
de broederlijke liefde achtte de kerkenraad het
echter niet raadzaam om te antwoorden.v Een
voorbeeld van een studie van in dit geval nietkerkelijke armenzorg vinden we in de grondige
studie van Paul Th. Kok, Burgers in de bijstand.»
Hij beschikte over bijna uniek materiaal, dat we
elders in Nederland niet in die omvang aantreffen, namelijk de rapporten van vrijwillige armenbezoekers uit de burgerij van Leeuwarden,
waarvan hij er drieduizend bestudeerde.

Andere bronnen
Nog een ander spoor om iets van de beleving
van de armen op het spoor te komen, bieden
de rapporten en observaties uit niet-kerkelijke
bronnen. Het is daarbij van belang dat, naast
een beschrijving van woon- en leefomstandigheden, dan ook de armen zelf aan het woord
komen. De rapporten van sociaal geengageerde
ingenieurs waren op zich onthullend genoeg.
Zo bijvoorbeeld het rapport dat vervaardigd
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was in opdracht van het in 1847 opgerichte Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI), Verslag
aan den Koning, over de vereisciuen en intigting
van arbeiderswoningen (1854-1855) en dat de
erbarmelijke woonomstandigheden beschreef
en op grond daarvan een reeks aanbevelingen
formuleerde.!'

Douwes vermeldt dat het tot het begin van
de twintigste eeuw duurde voordat iemand in
Rotterdam de armen zelf aan het woord liet komen. Oat was de socialist Hendrik Spiekmari."
Deze had in 1894 tot de oprichters van de SOAP
behoord en werd in 190 I tot het eerste sociaaldemocratisch gemeenteraadslid In Rotterdam
gekozen. Hij deed samen met de journalist
Louis Schotting onderzoek in de Zandbuurtstraat, een wirwar van stegen en sloppen waar
op een kleine oppervlakte duizenden mensen
woonden (op de plek en in de omgeving van
waar nu het Stadhuis staat). Zij legden hun bevindingen vast in de brochure Arm Rotterdam.
Hoe het woont! Hoe het leefl!.16 Zij rapporteerden over de woon- en leefomstandigheden en
spraken met de bewoners. Daarmee wilden zij
de ellende achter de cijfers laten zien en het publieke geweten wakker schudden, opdat er een
verbetering van de onmenselijke toestanden
zou komen.
Een ander genre vormt literatuur. Ook hier
een voorbeeld. De Schiedamse onderwijzer
Henri Hartog publiceerde een aantal schetsen
die na zijn overlijden gebundeld werden in SjoJelen, die het Schiedamse brandersproletariaat
vormden. De schetsen zijn gebaseerd op nauwkeurige observatie van het leven van deze mensen. Zij moesten sappelen om hun bestaan en
ervoeren een vernederende afhankelijkheid. In
een van Hartogs schetsen komt de volksvrouw
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Ouwe Miet voor, die na een leven van hard
werken oud en op was:
Ze had am de veertien dagen een kwartje
van de armen, '5 zomers om de veertien dagen en '5 winters elke week. En dan kwamme
ze van tijd tot tijd nog kijken of je d'r niet van
overhield. ja, je beleefde wat. .. ( ... ) Ze had 'r
al '5 voor bedankt toen Grote Riekes nog thuis
was, toen kwamme de armheren elke keer
en toen had Grote Riekes gezeid: 'As de kerk
arm was op dat ene kwartje na, dan zouen ze
dat kwartje zelf wei an d'r moeder geven.' Ze
moest echter wei weer om geld gaan vragen
toen Grote Riekes naar zee was: ' ... maar je
kreeg 't niet voor niemendal. Ze had er zo dikwijls om gelopen ... Toen had ze op een goeie
keer gezeid tegen de armheren: 'Als jelui 't nou
niet geve dan kom ik niet weerom. 'k Heb nou
al zo dikwijls een generale biecht gedaan, as
jelui denken da'k 't niet nodig heb, dan houen
jelui 't maar. Toen had ze 't dan weer gekregen,
maar 't was net een kwartje am de veertien
daag."
Besluit
Met dat alles vergt de geschiedschrijving van
het diaconaat de ambachtelijk arbeid van archiefonderzoek en creativiteit om met de mogelijkheden en de beperkingen daarvan om
te gaan. Even noodzakelijk is het gebruik van
andere bronnen om tot een reconstructie te
komen waarbij ook de armen in beeld worden
gebracht.v

Profdr. Herman NoordegraaJ is universitair docent en bijzonder hoogleraar voor diaconaat aan
de Protestantse Theologische Universiteit. E-mail:
tmoordegtaafteptnu.nl.
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Ik dank Nico Siokker voor zijn suggesties
en voor zijn
toestemming om gegevens te gebruiken uit zijn promotieonderzoek naar de geschiedenis van de diaconie in de
stad Utrecht van 179S- I 96S, dat te zijner tijd bij Boekencentrum Uitgevers zal verschijnen.
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Gert van Klinken

Onderzoek naar Kerk en Israel
De casus Nes Ammim
Beoefening van de
kerkgeschiedenis betreft
meer dan het vinden en
annoteren van archieyen. Er is een morele dimensie in het geding, die
raakt aan onze verhouding tot het voorgeslacht
dat deze archieven heeft
samengesteld en tot de
huidige genera tie, die
de inhoud ervan wellicht met bevreemding
bekijkt.
~DIOTH CHADASHOTH
(Tel A~
Q

Z

1963 •

go

Win haoen uns die Mtihe
emaeht, ei,ne Art "GallupPoll" in NahariYiI. d·urchzufiihren,
urn festzustellen. wie
Pro ubd CQptl'a vertreten
sind.

Das

El'gebnis dUl'fte

wohl setn, dass 60% sntschieden :IIUr die Gl'tindUl1tr del'
siedlullg sind. 25-30% keine
Meinung naoen und 10% sicn
urn
die
,,Protestrabbiner"
Vaal' het recanstrueren van de meningsvorming
in Israel vormt de pel's een belangrijke bran.
Deze voorbeelden komen

uit het archie!

van Nes Ammim, West-Galilea
clippings).
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Het thema Kerk en Israel biedt tal van mogelijkheden voor onderzoek. Ioden en christen en hebben een lange geschiedenis
met elkaar meegemaakt, in protestants Nederland vanaf de
zestiende eeuw. Onder de Republiek overheerste doorgaans
een op respect gebaseerde distantie. De joodse gemeenschap
genoot interne autonomie, maar werd niet geacht met haar
godsdienstige inzichten in de openbaarheid te treden. Wat de
species hollandia judaica en de gereformeerden met elkaar gemeen hadden was hun 'webenaanse: levensstijl: relatief sober,
met respect voor de bijbelse en burgerlijke wet, nijver, betrokken op onderwijs en op zorg voor de armen, en doordrongen
van het praktisch besef dat dergelijke doelen een solide financiele onderbouwing behoeven.
Ondanks deze gemeenschappelijkheid, door beide partijen als 'Nederlands' beleefd, verslechterde de verhouding na de
scheiding van kerk en staat. Veel meer dan door de 'heersende:
Gereformeerde Kerk van v66r 1796 werd de relatie vertroebeld
door een goedbedoelde maar als agressief ervaren jodenzending. De autonomie van het joodse gezin en van het joodse
gemeenteleven, onder de Republiek immer geeerbiedigd. kwamen op het spel te staan in de moderne natiestaat. Vrijheid van
meningsuiting bood vooral na 1848 een vrijbrief om joden en
ook joodse kinderen over te halen tot een andere levensbeschouwing dan die van hun eigen traditie. Het socialisme was
in dat opzicht overigens succesvoller dan de protestanten. Een
dieptepunt was de Tweede Wereldoorlog, to en een in vergelijking met andere bezette landen buitengewoon hoog percentage van de joodse burgers het leven verloor. In navolging van
de in 1942 opgerichte Raad voor Kerk en Israel probeerde het
protestantisme na de bevrijding een nieuw begin te maken.
zending maakte geleidelijk plaats voor 'gesprek'. 1

(newspaper

Eersteverkenning in de bronnen
Gezien deze voorgeschiedenis wordt met de term 'Kerk en Israel' een gevoelige relatie aangeduid. Voor studie is een ruime
keus aan gepubliceerd materiaal beschikbaar. Aan protestantse zijde bestaan talloze publicaties die in de loop der jaren werden uitgegeven door de hervormde Raad en het gereformeerde
deputaatschap voor de zending onder de joden (later: Kerk en
Israel). Oit materiaal va It te raadplegen in de bibliotheek van de
Protestantse Theologische Universiteit (PThU)2 en Het Utrechts
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Archief (HUA). De landelijke archieven van de
Gereformeerde Kerk van 1566 tot 1816, van
de Nederlandse Hervormde Kerk (NHK) en de
Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) zijn
door de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
eveneens overgedragen aan het HUA. Daar
bevindt zich ook het archief van het deputaatschap Kerk en Israel van de GKN3 Het archief
van de hervormde Raad is door mij in 2014 geraadpleegd in het Landelijk Dienstencentrum
van de Protestantse Kerk in Utrecht (archivaris
drs. Femmie Duursema),' maar zal naar verwachting eveneens geplaatst gaan worden in
het HUA. Afgezien van het in 1981 opgerichte
Overleg van Ioden en Christenen in Nederland
(OJEC)5 ontbreken aan joodse zijde instanties
die zich specifiek met het christendom bezighouden. De door de Koninklijke Bibliotheek
gedigitaliseerde jaargangen van het Nederlands
israditiscti Weekblad (NIW) geven echter een
goede indruk van de meningsvorming daar.s
Meteen wordt dan duidelijk dat het ideaal van
een 'gesprek van Kerk en Israel' in de tweede
helft van de twintigste eeuw belangrijker voor
de christenen dan voor de joden was.
Het werk van de instanties van 'Kerk en
Israel' zette in vrijwel aile protestantse kerkgenootschappen (te noemen vallen in dit opzicht
speciaal ook de Christelijke Gereformeerde
Kerken) een proces van verandering in gang.
Speerpunten waren bestrijding van maatschappelijk en theologisch antisemitisme (stereotypen van de kapitalistische en volksvreemde
jood: beschuldiging van detcide). en bevordering van kennis van de judaica. Een degelijke
training in het Hebreeuws had van meet af aan
een vast onderdeel uitgemaakt van het curriculum van de theologische opleidingen, maar
de open belangstelling voor de inhoud van de
rabbijnse Schriftbeschouwing was grotendeels
nieuw. In dit opzicht was 'Kerk en Israel' een
doorslaand succes in protestantse kring, vooral
tussen de jaren vijftig en tachtig. Kennis van en
waardering voor het jodendom namen significant toe, niet aileen bij specialisten maar ook
in het protestantse gemeenteleven. Tot een
gesprek met de meerderheid van de joodse gemeenschap in Nederland kwam het echter niet.
Daarvoor was de in de negentiende eeuw en
met name in de bezettingstijd geslagen kloof
veel te diep.
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Voorgeschiedenis van Nes Ammim als
casus: 1948-1967
Wilde het 'gesprek' - afgezien van academische
uitwisselingen en van de inzet van enige bevlogen individualisten - een succes worden, dan
bleek Nederland niet de me est geschikte plek
te zijn. Betere mogelijkheden leek de in 1948
gestichte staat Israel te bieden. Daar werd op
praktische manier een nieuw begin gemaakt,
voorbij aan de trauma's van het verre en nabije verleden. Christen en die bereid waren de
joodse staat te helpen werden er als vrienden
ontvangen. Niet voor niets ging de hervormde
Raad in de jaren vijftig participeren in de medische zorg in Tiberias, samen met de Schotse
presbyterianen daar. De secretaris van de Raad,
Io Grelle, was de grote stimulator. De synodaal
gereformeerden en de vrije evangelischen sloten zich bij deze 'medische zen ding' aan. De
christelijke gereformeerden zonden een permanente vertegenwoordiger uit naar jeruzalem,
Maas Boertien.
Het werk van 'Kerk en Israel' stimuleerde
zoals gezegd de belangstelling voor het jodendom in Nederland, maar deed dat vooral door
de inzet van christelijke docenten en voorlichters. Een instelling die contact van protestantse
jongeren met de joodse gemeenschap nastreefde en die daar ook succes mee boekte was het
christelijke dorp Nes Ammim in Galilea. Het
betreft hier een internationaal project (Zwitserland, Nederland, Duitsland en Amerika), dat in
1960 van start ging. Op de van sjeik Abdallah
Salman Khayr gekochte 'village lands' (markegronden) van het druzische dorp Abu Sinan
werd vanaf 1963 een moshav shitufi ofwei c06peratieve landbouwnederzetting met individuele huishoudens opgezet.

Documentatie van een internationaal
project
Nes Ammim was een privaat initiatief, niet een
kerkelijke onderneming. De hervormde Raad
en het gereformeerde deputaatschap hebben
de moshav niettemin op aile mogelijke man ieren op de achtergrond begeleid en gesteund.
Onderzoek op dit terrein kan dan ook een start
maken in de collecties van het HUA en het archief van Nes Ammim-Nederland in de collectie
van het Historisch Documentatiecentrum (HOC)
van de Vrije Universiteit te Amsterdam.' Mijn
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naspeuringen
zouden niettemin
zijn gestrand
wanneer Simon Schoon (emeritus hoogleraar
joods-christelijke
verhoudingen
aan de Protestantse Theologische Universiteit en tussen 1974
en 1981 predikant in Nes Ammim) mij niet in
contact gebracht zou hebben met de kinderen
van johan Pilon (1917-1975).
Als missionair arts

in Tiberias was Pilon leidinggevend betrokken
bij de beginfase van de moshav. Zijn erfgenamen gaven mij inzage in zijn persoonsarchief,
dat een gedetailleerd en verrassend beeld oplevert van de jaren vijftig en zestig.
Hoe kan deze kennis optimaal worden benut? De opgedane ervaring in het HUA heeft in
ieder geval geleerd om de blik niet te verengen
tot het perspectief van de archiefvormers. Natuurlijk zeggen de zo bewaarde bronnen vee I
over de hervormden en gereformeerden, en
over hun veranderende houding tegenover het
jodendom. Daarnaast verwijzen ze echter ook
naar relevante meningen buiten de eigen kring,
hetzij door die te bestrijden hetzij door er aansluiting bij te zoeken. Bestreden in de archieven
van Kerk en lsrael-organen wordt uiteraard het
antisemitisme (nazisme en neonazisme ontvangen vee I aandacht). Daarnaast wordt gepolemiseerd tegen de vervangingstheologie (de kerk als
het nieuwe Israel, in de plaats gekomen van de
verworpen joden - een in de jaren vijftig op zijn
retour zijnde maar in de vrijgemaakte Gereformeerde Kerken gehandhaafde stelling) en tegen
een Grieks en metafysisch gelezen Bijbel. Die
laatste polemiek was tegen het zere been van
de vrijzinnige theologie, die meer afstand tot het
Kerk en lsrael-werk hield dan de protestantse
(midden-) orthodoxie. Deze debatten kunnen via
de (gedigitaliseerde) kerkelijke en theologische
pers probleemloos worden getraceerd."
Verrassender dan de op grote lijnen bekende kerkelijke meningsvorming is de inhoud
van het NIW: die laat zien dat de in de kerken
opkomende gesprekswens in joodse kring en
met name in de orthodoxie 6fwel werd genegeerd 6fwel met vraagtekens omgeven. joodse
wetenschappers waren bereid om met ter zake
deskundige christelijke judaici en bijbelwetenschappers samen te werken op hun vakgebied.
Een gesprek van jodendom en christendom
daarentegen, gebaseerd op een veronderstelde
gemeenschappelijkheid en verbondenheid, was
een andere zaak. In het enthousiasme van het
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bloeiende Kerk en lsrael-werk in de tweede
helft van de twintigste eeuw werd dit zelden
door de daarin deelnemende protestanten opgemerkt. Dankzij het NIW werd ik mij van die
discrepantie bewust, en ging toen de kerkelijke
archieven met andere ogen bezien. In grote lijnen kan worden gesteld dat het werk van 'Kerk
en Israel' in naoorlogs Nederlands een hoogtepunt beleefde in de kerken, maar ongeacht of
de beoogde joodse gesprekspartner daar nu
in participeerde of niet. Men moet in de stukken tussen de regels door lezen om te zien dat
een kleine groep insiders dit probleem besefte.
Pas dan wordt ook duidelijk waarom leidinggevende figuren als de hervormde Sam Gerssen?
en de gereformeerde Hanna-Louk van Stegeren-Keizer'? Nes Ammim door dik en door dun
bleven steunen. Hoe huizenhoog de financiele
en administratieve problemen ook waren, en
hoe fel de interne strubbelingen, voor een he Ie
genera tie protestantse jongeren was dit waarschijnlijk de enige kans die ze ooit zouden krijgen om in een vertrouwelijke sfeer in aanraking
te komen met joodse leeftijdgenoten - in Israel.

Ontbrekende perspectieven
Voor de Nederlanders in Nes Ammim leek het
vanzelfsprekend dat er verschil bestond tussen hervormden, synodaal gereformeerden,
vrijgemaakte gereformeerden, christelijke gereformeerden en vrijgemaakte gereformeerden
buiten verband. Dergelijke onderscheidingen
liggen met dezelfde vanzelfsprekendheid ten
grondslag aan de betreffende kerkelijke archieyen.
Pas door het onderzoeksterrein ruimer af
te bakenen blijkt hoe betrekkelijk deze vanzelfsprekendheid was voor omstanders. Binnen
de omliggende dorpen van West-Galilea viel
de meeste sympathie voor Nes Ammim aan te
treffen bij seculier levende Israeli's, voor wie de
socialistische en coi:iperatieve idealen belangrijk waren (Regba, Ayeleth HaShachar) en die
daarnaast bemvloed werden door het BiJdungsideaal van de oudere uit Duitsland afkomstige
generatie (Shavei Zion, Nahariya). In de plaatselijke pers spraken zij hun sympathie uit voor
dit solidariteitsproject met Israel, maar ook hun
bevreemding over de onbegrijpelijke ideologische scheidslijnen binnen Nes Ammim, speciaal die tussen Hollandse calvinisten.!'
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Knesset Committee to DisQlSS
Projected 'hristion ViiI.
Jerusalem Post Knesset Reporter

All missionary activity should be banned in Isra
and right-thinking Gentiles understand this positiollt
Rabbi Itzhak Meir Levin (Agudat Yisrael) declared h1i
the Knesset yesterday. He was presenting a motion for
the agenda dealing with
Finnish Government.
the proj ected Christian the"This
fawning created a
village of N es Amim, near very sorry impression," RabAcre.
bi Levin summed up.
The motion was referred to
committee with the consent
of the Government. Mapam
and the Communists opposed.
Rabbi Levin said that it

the Government

Replying for the Government, Finance Minister Levi
Eshkol said he shared Rabbi
Levin's. foolings towards any
attempt to convert people to
not a religion :by .taking a.d,:,an-

Onder de hervormden in Nederland hadden
zich grootschalige afsplitsingen voorgedaan
in 1834 en 1886, onder de gereformeerden in
1892, 1926, 1944 en 1967. De mogelijkheid om
een groep medestanders met een beroep op de
ware leer en de zuivere levenswandel het vertrouwen op te zeggen gold voor de deelnemers
aan deze conflicten als nuttig en zuiverend.
Aileen z6 kon immers een helder inhoudelijk
profiel gegarandeerd worden. De 'verliezers:
had den de mogelijkheid elders opnieuw te beginnen.
Oat het hier geen abstracties betreft laat
de geschiedenis van Nes Ammim zien. In eerste opzet was het project bedoeld voor in Israel
wonende joodse christenen. Toen hun aanwezigheid op weerstand stuitte bij de omringende
kibboetsiem en daarmee het centrale doel van
'gesprek: bedreigde. schoot de moshav door
van het ene naar het andere uiterste: joodse
christenen werden uitgesloten uit het bestuur
en de bewonersgroep. Daarbij bleef het niet.
Een meerderheid in de Nederlandse Nes Ammim-vereniging kwam samen met de Duitse
tot de conclusie dat radicaal met de voormalige jodenzending moest worden gebroken.v
Bestuursleden die daarin ooit actief geweest
dienden hun functie neer te leggen. De Zwitsers
en de Amerikanen vonden dat te ver gaan. Een
volgend punt van frictie waren de Zwitserse en
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Amerikaanse contacten met Arabische christenen, die zij kenden via het ziekenhuis van de
Edinburgh Medical Missionary Society (EMMS)
in Nazareth. 13 In de ogen van de Nederlandse en
Duitse verenigingen vormde Nazareth een potentieel terroristennest. Contact daar bedreigde
de solidariteit met de joodse staat. die na Auschwitz de eerste vereiste vormde voor het gesprek van Kerk en Israel. Een botsing bleef niet
uit. In 1967, het jaar van de Zesdaagse Oorlog,
forceerden de Nederlanders en Duitsers de uittreding van de Zwitsers en Amerikanen.» Naast
de archieven van Nes Ammim Nederland (in het
HOC) en Duitsland (in het kantoor van de vereniging in Dusseldorf) bleek het voor een flankerend perspectief nodig om op zoek te gaan
naar de Zwitserse en Amerikaanse bronnen.

Kerkgeschiedenis

en morele reflectie

Inmiddels zijn we enige decennia verder. Grote
impact kreeg een stu die van de lsraelische historicus Pappe, The ethnic cleansing of Palestine
(2006) .15 Met anderen heeft Pappe de gebeurtenissen van 1948 hernieuwd onder de aandacht
gebracht van het publiek in Israel en het Westen. Inmiddels bestaat er geen serieuze twijfel
meer dat de grote meerderheid van de Arabische bevolking van de kuststrook ten noorden
van Akko (vol gens het verdelingsplan van de
VN in 1947 toebedeeld aan een op te rich ten
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Arabische staat) werd verdreven naar Libanon
en Syrie. Hun grond werd overgenomen door
overlevenden van de Shoah in Europa en door
joodse vluchtelingen uit jemen en Irak.
Het huidige Nes Ammim richt zich in 2015
op een 'dubbele solidariteit' (waarin de Palestijnen inclusief zijnv), maar het sinds Pappe
gewijzigde historische perspectief roept ongemakkelijke gevoelens op wanneer het verleden
ter sprake komt. Anders dan het omliggende
Lohamei Hagettaot, Shomrat en Beit HaEmek
heeft Nes Ammim zijn land niet verkregen door
onteigening maar door koop. De vraag hoe de
'village lands' van het dorp Abu Sinan op naam
kwamen van sjeik Khayr, en waarom hij ze te
gelde maakte, is echter nog niet beantwoord."
Historische
perspectiefwisselingen
plaatsen
generaties tegenover elkaar. 'Ouderen' voelen
zich miskend in hun oprechte idealisme, 'jongeren' in hun kritische vragen.
'Hoe kunt u dit in geweten verantwoorden jegens uw overleden mentor Hanna-Louk
van Stegeren-Keizer?', zo vroeg een deelnemer
aan de studiedag van 12 december 2014 mij,
nadat ik het landbezit in West -Galilea in 1947
naast dat in 1967 had gelegd. Die vraag houdt
mij wei bezig. Gevoelig onderzoek, zoals in dit
geval naar Nes Ammim, laat zien dat beoefening van de kerkgeschiedenis meer betrett dan
het vinden en annoteren van archieven. Er is
een morele dimensie in het geding, die raakt
aan onze verhouding tot het voorgeslacht dat
deze archieven heeft samengesteld en tot de
huidige genera tie, die de inhoud ervan wellicht
met bevreemding bekijkt. Ethische afwegingen
vragen dan nadrukkelijk om aandacht. Bij de
reflectie daarop is een discussieplatform als de
Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
onmisbaar.
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Fred van Lieburg en Joke Roelevink

'Ramp of redding?' Een symposium
Op vele manieren wordt
in deze jaren het tweehonderdjarig bestaan
van het Koninkrijk der
Nederlanden gevierd.
De rol van geloof en
kerk speelt in de activiteiten geen opvallende rol, misschien wel
doordat de herdenking
zich beperkt tot de jaren
1813-1815. ]uist daarna
werd, in directe samenhang met de politieke
en maatschappelijke
ontwikkelingen, een belangrijke reorganisatie in
het nationale religieuze
bestel doorgevoerd.

Op 7 januari 1816 voerde koning Willem I een algemeen
reglement in voor de Nederlandse Hervormde Kerk. AI vanaf
1795 werd steeds breder erkend dat de Gereformeerde Kerk
verbetering van het interne functioneren behoefde. Ook moest
zij financieel en organisatorisch worden aangepast aan de groei
van de eenheidsstaat. Dit ging met horten en stoten, waarbij de
overheid het voortouw nam in samenspel met een verbrokkelde
en weinig initiatiefrijke kerk. Het resultaat was een reglement
waarbij de staat in de geest van de Verlichting greep hield op
de uiterlijke organisatie van de kerk, maar de inhoud van de
leer niet wilde bepalen. Niettemin kreeg de kerk weI een plaats
in de natievorming op basis van christelijke waarden en in de
verheffing van het volk.
Het reglement van 1816 heeft enkele decennia lang tamelijk
probleemloos gefunctioneerd. Maar met de Afscheiding van
1834 begon de onvrede van orthodoxe stromingen binnen de
Nederlandse Hervormde Kerk toe te nemen. Uiteindelijk kreeg
het daar een zeer slechte naam en werd het de kop van Jut voor
aile moeilijkheden. Afscheiding en Doleantie rechtvaardigden
hun vertrek uit de hervormde kerk onder andere door achter het
reglement terug te keren naar de tekst van de Dordtse kerkorde
uit 1619. Deze zou de rechtzinnigheid hebben gewaarborgd. In
de Nederlandse Hervormde Kerk zelf ontstond een beweging
tegen het modernisme, waarin orthodoxen het reglement
steeds meer gingen zien als een belemmering voor volwaardig,
inhoudelijk kerk zijn als een getuigende geloofsgemeenschap
in de samenleving. Pas in 1951 zou een nieuwe kerkorde
worden ingevoerd die meer aan deze wensen voldeed.
Sinds 2004 is de nieuwe kerkorde van de Protestantse
Kerk in Nederland een feit. Onlangs werd ook begonnen met
een bezinning over mogelijke reorganisatie van deze kerk
in 2025. Onder invloed van de actualiteit heeft het denken
over de verhouding tussen kerk en staat, tussen godsdienst
en maatschappij, zich ook stormachtig ontwikkeld. Maar de
fundamentele vragen en spanningen, die in 1816 al aan de orde
waren, zijn gebleven. Kan daarbij nog iets worden geleerd van
het succes en het falen van het reglement?

Symposium
Omdat naar onze mening de beeldvorming rond het Algemeen
Reglement dringend aan herziening toe is, hebben wij het
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initiatief genomen tot het organiseren van
een herdenkingssymposium
onder de titel:
Ramp of redding? Het reglement van 1816 van
Willem J vaar de Nederlandse Heivotmde Kerk contitiuiteit met vetleden en heden.

Zoals gezegd gaat bij de officiele
herdenking van 200 jaar Koninkrijk de aandacht
niet direct uit naar de religieuze dimensie
van de nieuwe natiestaat. Oat betekent niet
dat er helemaal geen belangstelling voor is.
De vereniging Protestants Nederland belegde
samen met Driestar Educatief in Gouda
een symposium over 'Oranje en de kerk in
Nederland', waar de thematiek op basis van
nieuw bronnenonderzoek werd uiteengezet. 1
Sophie van Bijsterveld, momenteel hoogleraar
religie, recht en samenleving aan de Radboud
Universiteit
Nijmegen,
redigeerde
met
Richard van Steenvoorde een veelzijdige
artikelenbundel over de gevolgen van 1813
voor de godsdienstpolitiek
in Nederland,
inclusief zijn kolonien.'
Het Nederlands
Bijbelgenootschap, dat in 1814 in het kielzog
van de omwenteling en met medewerking
van de politi eke kopstukken werd opgericht,
kreeg een wetenschappelijk
gedenkboek.>
Bovendien verschenen de 'konmgsbiografieen',
waarbij in het bijzonder in het dee I over Koning
Willem 1 van de hand van )eroen Koch op diens
oecumenische idealen wordt ingegaan.' De
invoering van het reglement voor de Hervormde
Kerk was ook niet de enige maatregel die op
basis van de grondwet van 1815 genomen
werd om de verhouding tussen de staat en de
kerkgenootschappen
in Nederland vorm te
geven.
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Dankzij de bereidwillige medewerking van drs.
Willem Deetman, voorzitter van de Kloosterkerk
in Den Haag, zal hier op donderdag en vrijdag
7 en 8 januari 2016 een symposium over het
Algemeen Reglement van Bestuur worden
gehouden. De Kloosterkerk was de plaats waar
op 3 juli 1816 de eerste Algemene Synode van
de Nederlandse Hervormde Kerk werd geopend.
Bij het symposium is ook dr. Arjan Plaisier van
de Protestantse Kerk in Nederland betrokken.
Diverse deskundigen, onder wie de reeds
genoemde historici en opinieleiders, zullen het
woord voeren. Het programma kent ook een
muzikale invulling, mede gelet op de invoering
van de Evangelische Gezangenbundel in 1807
en de synodale
liturgische hervormingen
in 1817. Kerkmusicus Arie Eikelboom heeft
hiervoor zijn medewerking toegezegd.
Het
symposium
wordt
gedragen
door
het Huygens instituut
voor Nederlandse
Geschiedenis in Den Haag en het ReliC
Centrum voor Nederlandse Religiegeschiedenis
aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Het
volledige programma verschijnt na de zomer
op de websites (www.historici.nl
en www.
religiegeschiedenis.nl),
terwijl
in diverse
protestantse bladen artikelen aan de (voor)
geschiedenis van het Algemeen Reglement
zullen worden gewijd.
Informatie: johanna.roelevink@huygens.knaw.
nl en f.a.van.lieburg@vu.nl.

Noten

2

3

4

vgl. Arie de Heer, 'Historica dr. Roelevink: Herwaardering Algemeen Reglement 1816 nodig', Reformatorlscn
Dagblad, 28 november 2013. Zie verder Joke Roelevink,
'Koning Willem I en de Gereformeerde Kerk na de FransBataafse tijd' (I: 'Niet tot het gebied der koningen'; 2:
'Eenheid in plaats van waarheid'), Protestants Nederland
80 (2014) 182-184 en 216-219.
Sophie van Bijsterveld en Richard Steenvoorde (red.). 200
jaar Koninkrijk : retigie, staat en samenleving (Oisterwijk :
Wolf legal publishers (WLP), 2013).
Fred van Lieburg, De wereld in: het Nederlands Bijbelgenootscbap
1814-2014
(Amsterdam: Prometheus/Bert
Bakker, 2014).
vgl. Joke Roelevink, 'Een onaangenaam mens in 't
HaagseHout: Koning Willem I geportretteerd door Ieroen
Koch', Protestants Nederland 80 (2014) 47-50.
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Maaike Derksen

Een koloniale missie:

j ezufetenmisslonarissen op
Java, 1859-1900
De missieactiviteiten van
de [ezuieten op Java in
de tweede helft van de
negentiende eeuw werden voor het overgrote
deel gefinancierd met bijdragen van de koloniale
overheid. Hoe kunnen we
dit verklaren? Dit artikel
ondergraaft de nog steeds
dominante voorstelling,
dat de missie draaide
om het werken onder de
inheemse bevolking.

"Toen ik nog in Holland was dacht ik als een inwoner van dat
land en meende ik dat wij ons slechts op Java hadden te verto even om aile javanen tot het Christendom over te halen".'
Oit schreef pater Johannes Palinckx in 1862 in een brief aan
zijn provinciaal. Hij geeft hiermee uitdrukking aan een beeld
dat sterk verbonden is met de missie: namelijk dat missionarissen (paters, broeders en zusters) daaraan deelnamen om de
inheemse bevolking te helpen en te bekeren. Oit was niet aileen
een voorstelling van 'de missie' die missionarissen vermoedelijk hadden bij vertrek naar Nederlands-Indie, Het is ook een
beeld dat nog steeds dominant is in de historiografte.'
Bij zijn komst naar de missie mocht Palinckx, en ongetwijfeld vele andere missionarissen na hem, er dan wei specifieke idealen en ideeen op nahouden over de bekering van de
inheemse bevolking, in de praktijk pakte dit anders uit. Na een
jaar gewerkt te hebben in Soerabaja bekende pater Marinus
van den Elzen in 1860 dat: "wij hier in een geheel Hollandsch
element verkeeren, en bijna niet onder zuiver inlandschen of
Iavanen werkzaam zijn.:? Oit bleef zo gedurende de negentiende eeuw. Waarom werkten de Nederlandse missionarissen
op Java vooral onder de katholieke (Indo)-Europeanen en wat
hield hun missie in? Om deze vraag te beantwoorden bespreek
ik in dit artikel de missieactiviteiten die de jezuieten in de negentiende eeuw ontplooiden op Java.

Missioneren op Java

Pater Marinus van den Elzen s.j. (1822-1866
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Na vijf jaar van onderhandelingen tussen apostolisch vicaris
Pierre Vrancken van Batavia en de Nederlandse provinciaal van
de jezuieten Ludovicus van Gulick, vertrokken in 1859 de eerste twee Nederlandse jezuietenpaters. Van den Elzen en Palinckx, naar de missie in Nederlands-lndie.' Hoewel de jezuieten
in de negentiende eeuw ook in de buitengewesten onder de
Chinese en inheemse bevolking had den gemissioneerd, heeft
het zwaartepunt van het missiewerk altijd op Java gelegen, een
eiland drie maal zo groot als Nederland." Hier hadden de jezuieten de pastorale zorg voor de daar aanwezige Europese
katholieke bevolking, zon 15.000 in 1888 en 20.000 rond de
eeuwwissellng.s Tot 1902 waren de jezuieten de enige priester-
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missionarissen in Nederlands-Indie. Wei waren
er enkele zuster- en broedercongregaties werkzaam in de missie in Nederlands-Indie.'
De belangrijkste taken van de jezuieten
in een statie waren de bediening van de sacramenten en het geven van catechisatie aan
kinderen en volwassenen. Maar ze gaven ook
diaconale zorg door het bezoeken van gevangenen, armen en zieken. Volgens pater joannes
van der Hagen was het 'ploeteren' zonder dat
het vee I opleverde. Zo schreef hij in 1864:
"De missionaris alhier moet zich niet voorstellen groote dingen te doen: dat komt niet
voor, Zieken bezoeken en bedienen, kinderen
en onwetenden onderrigten, links en regts tot
het goede aansporen en van het kwade terughouden, - en dat alles met veel voorzigtigheid
en met nog meer geduld, zonder veel vruchten
te zien van zijn arbeid: ziedaar de gewone kost
van den Indischen missionaris.:"
Om de katholieken buiten de steden te bezoeken maakten de paters dienstreizen zowel
naar kazernes als, na 1870, naar geisoleerde
cultuurondernemingen."
Het werk onder de
Europeanen was overvloedig; het ontbrak de
paters voortdurend aan menskracht, materiele en financiele middelen. Exemplarisch is de
verzuchting van Van den Elzen: "Ik hoop dat er
maar gedurig aanwas kome - wij hebben ons
met twee onze handen reeds meer dan vol, en
konden nog wei meer werk vinden".'? In bijna
aile brieven aan pater provinciaal vragen de jezuietenmlssionarissen om nieuwe krachten.
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Bezoldiging door de koloniale
overheid
Voor de pastorale zorg, toen nog zielzorg geheten, werden de priestermissionarissen door
de koloniale overheid betaald. Hiermee kregen
ze een ambtelijke status. Deze traktementen
waren uitsluitend bedoeld voor de zielzorg
aan Europeanen en niet voor missionering onder de inheemse bevolking. In 1892 werd deze
regeling enigszins aangepast door ook traktementen toe te kennen aan missionarissen die
zielzorg verleenden onder de reeds bestaande
christelijke
inheemse bevolking. Zuster- en
broedermissionarissen werden door de koloniale overheid beschouwd als kerkpersoneel en
ontvingen dan ook geen bezoldiging. Via subsidies van de overheid voor onderwijs, zieken- en
armenzorg en door collegegelden voor het onderwijs genereerden zij toch inkomen voor hun
werk onder de Europese bevolking. II
Een
priester
met
een tweedeklas
traktement - het meest voorkomende - kreeg
jaarlijks 4200 gulden, een bedrag dat tot 8000
gulden kon oplopen. Daarbij werd er ook
een vergoeding voor verblijf- en reiskosten
gegeven. Priesters die onder de christelijke
inheemse bevolking werkten kregen een veel
lager derdeklas traktement van 1800 gulden per
jaar." Ter vergelijking: een luitenant-kolonel
in het Indische leger kreeg zo'n 3000 gulden
en een onderwijzer op de normaalschool in
Semarang 680 gulden per jaar. 13 De zielzorg
aan Europeanen was dus zeer lucratief, zo
stelde Pater Van den Elzen tevreden vast: "[Z]
o moet men toch bekennen dat wij onder 't
gouvernement toch goed zijn, waar ter wereld
geeft een gouvernement zulk inkom en aan de
missionarissen en beschouwt ze en behandelt
ze als hooge ambtenaren.?"
De door het gouvernement beschikbaar
gestelde fondsen waren voor Van Gulick een
belangrijke reden geweest om bij de onderhandelingen met Vrancken een statie onder de
Europeanen op Java te eisen. Hoewel Vrancken
een statie in de buitengewesten (Borneo) voor
de jezuieten in gedachten had, was dit voor
Van Gulick geen optie omdat de missionarissen dan geen overheidstraktement zouden ontvangen.!- De ontvangen traktementen waren
tot de eeuwwisseling de nnanciele basis onder
het grootste gedeelte van de missieactiviteiten

TNK jaargang 18 (2015)

KatllOlieke kerk te Soerabaja, eind 19de eeuw

in Nederlands-lndie." Om de gehele missie te
bekostigen werden aile traktementsgelden in
een centrale kas - de area missionis - gestort,
van waaruit aile missionarissen (zowel bezoldigde als onbezoldigde) een persoonlijke toelage ontvingen." De financiele steun van de koloniale overheid bepaalde dus in zekere mate
de richting van de missie van de Nederlandse
jezuieten: dat was werken voor de Europeanen
op Java.
Totoks en Indo's
De jezuieten werden voor de zielzorg aan Europeanen financieel gesteund door de koloniale
overheid. Maar wie waren die Europeanen voor
wie de missionarissen werkten en wat was het
belang van de overheid bij het geven van deze
steun?
"Europeanen" was een juridische categorie, gehanteerd om de bevolking in NederlandsIndie in te delen. Hoewel er juridisch gezien
geen onderscheid bestond tussen Europeanen
onderling, werd er in het sociale leven onderscheid gemaakt tussen de 'blanke' Europeanen,
totoks, en de Indo-Europeanen 'van gemengde
afkomst, Indo's. Deze Indo-Europeanen waren
kinderen of afstammelingen van kinderen uit
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de relaties van inheemse moeders en Europese
vaders die hun kinderen juridisch erkenden,
of van inheemse vrouwen die in het huwelijk
traden met een Europeaan waardoor zij tot de
juridische groep "Europeanen" werden gerekend." Ook de jezuieten hanteerden dit sociale
onderscheid tussen Europeanen en Indo-Europeanen, dat richting gaf aan het soort werk dat
zij verrichten en de taal waarin zij dat deden.
In de negentiende eeuw bestond de Europese gemeenschap waarvoor de jezuieten kwamen te werken in hoofdzaak uit Nederlandse
mannen en Indo-Europese mannen en vrouwen.'? Deze groepen waren niet homogeen. ZO
werkten de jezuieten in de grote steden van Batavia en Soerabaja vooral onder de (Indo-)Europeanen uit de hogere en middenklasse, terwijl ze in Semarang en in kazerneplaatsen als
Magelang werkten onder de (Indo-)Europeanen
uit de lagere- of onderklasse. Sommige IndoEuropeanen beheersten het Nederlands, maar
het Maleis was de me est gesproken taal binnen
deze groep. De paters die zich tot hen richtten
ontkwamen er dan ook niet aan om Maleis te
leren. Van den Elzen schreef vlak na zijn aankomst in soerabaja. "lk ben wat begonnen met
den catechismus in 't Maleisch uit te leggen aan
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4 catechumenen die dagelijks aan mijn huis
komen. Zodoende zal ik langzamerhand 't Maleisch aanleeren.'?? Paters die zich enkel met de
zielzorg voor totoks bezighielden namen niet
altijd de moeite Maleis te leren, hoewel het de
lingua franca van de kolonte was.

De arme (Indo-)Europeaan
De paters zijn in hun brieven zeer pessimistisch
over het godsdienstige en morele leven van de
arme (Indo-)Europeanen. De paters verwoordden hun oordelen in more le termen van fatsoen, zedelijkheid en ontwikkeling. Kort na zijn
aankomst, schreef Van Den Elzen in een brief
aan pater Leo Wilde te Rome:
"Een ander soort van menschen, hier Inlandsche Kinderen genoemd, afstammende van
Europeesche en javaansche ouders, zijn slimmer, verstandiger, minder eenvoudig [dan de
javanen, MDL allen Protestantsch of Roomsch
gedoopt, geven de Iavanen dikwijls niets toe
in ondeugden, voegen er nog Europeesche ondeugden bij, en doen de wet van Christus die zij
volgen moeten dikwijls niet veel eer aan. [ ... J De
Europeanen, zijn zeer vriendelijk, beleefd, verdraagzaam en uiterst verdraagzaam in Godsdienst zaken, daar de meeste zich dan ook zeer
weinig aan gelegen laten liggen. Als zij maar
geld kunnen verdienen, en plezieren genieten,
dan hebben zij alles wat ze wenschen.'?'
Aan het belang dat de koloniale overheid had
bij een missie onder Europeanen, lag een angst
ten grondslag dat (Indo)-Europeanen
teveel
onder de Indonesische bevolking terecht kwamen. Niet aileen zou deze groep verloren gaan
voor het christendom, maar deze 'aan lagerwal
geraakte' Europeanen en Indo-Europeanen
zouden juist het imago van het Nederlands
koloniaal gezag bij de inheemse bevolking
aantasten." De Amerikaanse historicus Ann
Laura Stoler redeneert zelfs dat hierdoor het
onderscheid tussen gekoloniseerde en kolonisator vervaagde; een grens die juist wei duidelijk moest zijn omdat het kolonialisme en de
machtsrelaties juist hierop gestoeld waren>
Dat naast de christelijke saamhorigheid ook de
status van het Europese koloniale gezag voor
de paters een rol speelde, blijkt uit het koloniale
betoog dat Palinckx geeft, wanneer hij schrijft
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PaterJohannes Palinckx sf ( I 824- I 900)

over de obstakels bij de bekering van de Javanen:

"Dat de Iavaan zich niet bekeert is het ellendige en zedelooze voorbeeld van 't grootste
gedeelte der Europeanen; en nog meer van die
smerige signos [Indische Nederlander, MDL die
de ondeugden van de javaan en van den Europeaan in zich vereenigen. Het is die onverschilligheid in het godsdienstige die die kinderen
van den mammon beheerscht, die door hunne
schraapzuchtigheid zich de verachting van den
inlander op den hals halen." 24
De twee bovenstaande citaten van Van den
Elzen en Palinckx waarin ze refereren aan de
Indo-Europeanen (Indische kinderen en signos)
laten zien dat ze het hier hebben over een soort
van 'hybride' mensen. Mensen die de slechte
eigenschappen, de 'ondeugden', van beide ouders geertd zouden hebben. Dit zou de Indo-Europeaan nog 'slechter' maken dan de javaan en
de Europeaan. Dit idee is niet uniek voor de paters, zo werd er in het algemeen door de blanke
koloniale bevolking over de arme (Indo-)Europeaan gedacht.>
Opvoeding werd een belangrijk middel in
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de aanpak van het maatschappelijke en sociale
probleem dat de groep arme (Indo-)Europeanen
vormde voor de koloniale overheid. Dit zou er
aan bijdragen dat het onderscheid tussen kolo-

nisator en gekoloniseerde weer duidelijk werd
om zodoende de bestaande koloniale machtsverhoudingen in stand te houden. Ook voor de
missie gold dit: Europeanen moesten niet alleen godsdienstig worden opgevoed, maar ook
moreel en zedeJijk.
Opvoeding van de Europese bevolking
De jezui'eten werkten met hun missie onder de
Europeanen mee aan een beschavingsoffensief
dat in de negentiende eeuw vanuit Europa zijn
intrede deed in de kolonie. Zij gaven hieraan
invulling door zielzorg aan en opvoeding van
soldaten en door het organiseren van onderwijs
en opvoeding voor de jeugd door het oprichten
van scholen en weeshuizen.
De zorg aan militairen nam een bljzondere plaats in binnen het takenpakket van de
jezuieten. In oorlogstijd moesten de jezui'eten
legeraalmoezeniers leveren, die meetrokken
op campagne.> In vredestijd bezochten de paters de soldaten in kazernes en hospitalen. De
missionarissen waren weinig te spreken over
de geloofsijver en het zedeJijk gehalte van de
militairen. Vooral drankmisbruik, gokken en
het gezelschap van vrouwen waren de paters
onwelgevallig. Wat betreft het gezelschap van
vrouwen keerden de missionarissen zich vooral tegen de gevestigde praktijk van het kazerneconcubinaat: inlandse vrouwen (de njai's) die
bij de soldaten op de kazerne woonden. Ook bij
de koloniale overheid bestond er een roep om
een beschaafd koloniaal leger, want zij vertegenwoordigden de staat. Zij moesten de gepropageerde politieke en maatschappeJijke idealen
met betrekking tot zedelijkheid en moraliteit
naleven."
Een van de treurige gevolgen van het kazerneconcubinaat, volgens de paters, waren de
kinderen geboren uit de relaties tussen Europese soldaten en inheemse vrouwen. Het waren
vooral deze zogenaamde 'Indische wee skin deren' waarover de missionarissen zich gingen
bekommeren. Hoewel de naam anders suggereert, waren deze kinderen niet ouderloos.
Zij waren kinderen van de veelal ongehuwde
Nederlandse soldaten met hun javaanse concu-
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bine. Deze soldaten gingen na hun dienstijd terug naar Nederland lieten hun kinderen achter
bij hun Iavaanse concubine. ZO schreef pater
Ludovicius Hebrands over deze kinderen:
"[M]en moet het gehalte onzer weezen kennen om die opvoeding te beoordeelen en haar
waarde te schatten. Kinderen van Europeanen,
- veelal van soldaten, welke na diensttijd Holland weer opzoeken, - blijven ze, wei door den
staat erkend, maar toch nagenoeg onverzorgd,
met hunne javaansche moeder achter. Zulke
zijn er veel, en ofschoon ze eigenlijk geen weezen in de volle beteekenis van 't woord kunnen
genoemd worden, de onmogelijke verhouding
van zoo'n Inlandsche vrouw tot hare half-Enropese kinderen maakt van die schepsels, wier
vader in Holland zit en wier moeder hen niet
kan opvoeden, hulpelooze weezen.">
Om deze kinderen naar de maatstaven van de
paters een betere godsdienstige en morele opvoeding en een menswaardiger bestaan te geyen dan bij hun moeder in de kampong of dessa,
werden ze in een katholiek weeshuis geplaatst;
jongens en meisjes zo mogelijk gescheiden. In
Semarang werd het daar aanwezige katholieke
weeshuis in 1870 overgenomen door de zusters
Franciscanessen van Heythuysen, met vanaf
1900 een jezui'et als hoofd. In Berichten uit Nederlandsch cost-tndie werd in 1898 geschreven
over de opvoeding van weesmeisjes door religieuze zusters:
"In Nederlandsch-lndie zijn de omstandigheden
van dien aard, dat het voor vele ouders met den
besten wi! der wereld niet mogelijk is, zelf de
opvoeding hunner kinderen te leiden. Oat gemis wordt echter ruimschoots vergoed door de
vele scholen der reJigieuzen, die zich aan de
opleiding der vrouwelijke jeugd wijden. In haar
vinden de kinderen teederlievende moeders en
wijze meesteressen, die haar in wetenschappen en kunsten bekwamen welke het sieraad
der vrouw uitmaken.?"
Het idee dat een kind weggehaald kan worden
bij de moeder en het beter zal hebben in een
grote groep kinderen onder leiding van enkele
religieuzen zou nu ondenkbaar zijn. In die tijd
was dit echter gangbaar en op deze manier
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Europese ftobelschool te Soerabayavan de zustets van Heythuysen

werd er omgegaan met de angst van 'opgaan in
de kampong' van Indo-Europese kinderen. Dit
was een koloniale praktijk en de overheid subsidieerde deze weeshuizen, ook de weeshuizen
op religieuze grondslag. Er was ook een pupillenschool te Gombong, waar soldatenzoons tot
soldaat werden opgeleid.> In 1884 waren er
ruim 300 pupillen, van wie tweederde deel katholiek gedoopt was. De paters waren over dit
instituut niet erg te spreken, maar de gangbare
opvatting was dat een jongen het er altijd beter
had dan bij zijn moeder in de dessa." Vanuit
Djokjakarta bezocht pater Carolus Boelen, of
zijn collega Palinckx, de instelling maandelijks
om er sacramenten toe te dienen en catechismus te geven.v
Naast de opvoeding van de Indo-kinderen
waren de jezuieten ook van mening dat het
noodzakelijk was om scholen op te rich ten voor
de opvoeding van katholieke totok kinderen.
Gedegen katholiek onderwijs was volgens de
jezuieten de eerste stap om van de Europeanen
in de kolonie weer goede christenen te maken
en ze op een 'Europese' beschavingsniveau te
brengen. Van den Elzen opperde al in 1859 het
idee in Nederland een zuster- en een broedercongregatie te vragen om in Soerabaja scholen
op te zetten: "I ... ] wi! ik u toch mededeelen dat
volgens mijn idee gewenst moet worden om
hier scholen te krijgen, en de jeugd een opvoeding te geven, O.L. van Zusters van liefde en
broeders te krijgen."> In 1862 arriveerden de
eerste Broeders van Oudenbosch te Soerabayja
om daar een internaat voar jongens te begin-
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nen. De Zusters Ursulinen, die al sinds 1856 een
meisjesschool voor Europeanen van de hogere
klasse in Batavia hadden, openden er in 1864
ook een in Soerabaja. Na deze scholen, vaak
geinitieerd en georganiseerd door de jezuieten,
volgden er nog vele van de in Nederland gevestigde orden en congregaties die een missie in
Nederlands-Indie hadden.
Besluit
Het beeld van de missie waarmee kandidaatmissionarissen vermoedelijk naar de missie
vertrokken en dat nog steeds dominant is in de
historiografie, is dat van de missionaris die de
inheemse bevolking gaat bekeren. De praktijk
van het missiewerk van de jezuieten op Java
laat echter een ander beeld zien: zij hi elden
zich daar tussen 1859 en 1900 bijna uitsluitend
bezig met de zielzorg voor en opvoeding van
katholieke (Indo-)Europeanen.
Enerzijds werd
deze richting van de missie bepaald door de
financiele steun die de jezuieten van de koloniale overheid ontvingen. Anderzijds zorgde deze
financiering ervoor dat de jezuieten betrokken
werden bij een door de koloniale overheid gedefinieerd probleem: die van de arme (Indo)-Europeaan. Met de inzet van een beschavingsmissie
onder de (Indo-)Europeanen werd getracht dit
sociaal-maatschappelijk probleem aan te pakken, en zodoende de koloniale machtsrelaties
in stand te houden. De missie van de jezuieten
ging dus niet aileen over religie en bekeringen,
maar was een onderdeel in het koloniale beschavingsoffensief, Dit ging door tot zeker de
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eerste helft van de twintigste eeuw, waarbij de
jezuieten zielzorg gaven aan Europese parochianen en soldaten maar, ook onderwijs voor de
Europese jeugd initieerden en organiseerden
om zodoende deze een morele, zedelijke en
godsdienstige opvoeding te geven.
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Boekennieuws
Besprekingen
Ruud
Stokvis,
Lege
Kerken, Volle Stadions.
Sport en de sociale
functies
van
religie.
Amsterdam [Amsterdam
University Press] 2014
- 220 p. - ISBN 978 90
89645753 - € 29,95.
De 'hand van God' zien
in een doelpunt, stadions die tempels worden
genoemd en voetbalhelden die als godenzonen
worden geeerd. Sport wordt - zeker wanneer
het over voetbal gaat - vaak in uiterst religieuze termen beschreven. Iournalisten zien sport
soms zelfs als een nieuwe religie. Is die associatie van sport met religie tereeht en waarom
heeft sport dan zulke religieuze trekken gekregen? In Lege Kerken, Volle Stadions waagt Ruud
Stokvis zich aan een beknopte sociologische
analyse van dit fenomeen.
Stokvis heeft een prettige schrijfstijl en
het boek zal me de door de prikkelende titel
een breed pubJiek aanspreken. Toch mist het
boek diepgang, zeker voor historici. De auteur
besteed relatiefweinig aandacht aan de historisehe aehtergrond van de opkomst van georganiseerde sport vanaf de negentiende eeuw, en
gaat daarbij nogal eens kort door de bocht. zo
legt de auteur eijfers over afgenomen kerkgang
en toegenomen lidmaatschap van sportverenigingen naast, zonder het oorzakelijke verband
tussen beide fenomenen goed te duiden. Elders
probeert de auteur de christelijke moraal te definieren aan de hand van 'de Bijbelse geboden'
(waarmee hij vooral de tien geboden en Iezus'
uitspraak 'heb uw naaste lief' lijkt te bedoelen)
en enkele rooms-katholleke en protestantse
catechismussen. Naast de katholieke zeven
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hoofdzonden en zeven deugden, stipt hij eigenlijk aileen een lutherse catechism us aan. 'De
kleine catechismus van de (lutherse) protestanten geeft ook een aantal duidelijke richtiijnen.
Men moet het staatsbestuur gehoorzamen en
de staat dient degenen die gehoorzaam zijn
niet te terroriseren. [ ... J Echtgenoten moeten
rekening houden met hun vrouwen, vrouwen
moe ten zich onderschikken aan hun echtgenoten en aan God. Kinderen dienen hun ouders
te gehoorzamen. Slaven moeten hun meesters
gehoorzamen en meesters moe ten er rekening
mee houden dat God er ook is voor de slaven'.
Op basis van deze analyse komt Stokvis
tot de eonclusie dat de christeJijke moraal zich
hoofdzakelijk richt op het gezin en hierarchische verhoudingen. Omdat door toenemende
modernisering het gezin een minder centrale
rol ging innemen binnen maatsehappelijke
verbanden, werd deze moraal volgens Stokvis
steeds minder relevant. In plaats daarvan bood
'hetjaiIpley-ideaal van de sport [ ... J een moraal
die veel meer past in een samenleving waar een
groot deel van de onderlinge betrekkingen van
onpersoonlijke aard is dan de op persoonlijke
relaties geriehte religieuze moraal. [ ... J Hetjairplay-ideaal sluit het religieuze ideaal van 'hebt
uw naaste lief' niet uit. Het benadrukt wei dat
die liefde niet van een kant kan komen. In die
zin past het beter in egaJitaire dan in hierarchisehe samenlevingen'. De auteur maakt echter
niet duidelijk op welke gronden hij zijn bronnen heeft gekozen om tot deze definitie van de
ehristeJijke moraal te komen. Zo verantwoordt
hij zijn keuze voor het gebruik van een luthers
eatechismus niet, terwijl andere protestantse
teksten (denk aan de Heidelberger Catechismus) voor de Nederlandse situatie toch meer
voor de hand hadden gelegen.
Boeiend en genuanceerd is wei zijn beschrijving van de reaeties op de groeiende po-
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pulariteit van sport in de negentiende en begin
twintigste eeuw. Bezwaren tegen sport in zowel
rooms-katholieke als protestantse kring duidt
hij niet uitsluitend als religieus, maar als onderdeel van een bredere conservatieve reactie op
sport. Ook socialisten verzetten zich bijvoorbeeld tegen het wedstrijdmatige karakter van
sport, waardoor individuele prestaties in plaats
van samenwerking centraal stonden. Ook besteed hij ruim aandacht aan het paradoxale
contrast tussen West-Europa en de verenigde
Staten. In de Verenigde Staten overtreft de aandacht voor sport zo mogelijk die in Europa nog,
terwijl religie daar toch nog steeds een belangrijke maatschappelijke rol speelt. Stokvis laat
zien hoe in de Verenigde Staten zowel sport
als religie een belangrijk onderdeel van het nationale besef ging vormen, wat leidde tot een
wezenlijk andere situatie dan in West-Europa.
Uiteindelijk laat het boek gemteresseerden in
de vraag waarom sport in de afgelopen eeuw
zoveel religieuze trekken kreeg toch onbevredigd achter. veet verder dan de verklaring dat
de sportmoraal gericht op presteren en winnen
beter past bij de mod erne samenleving komt de
auteur niet. Oat is jammer, over dit onderwerp
was veel meer te zeggen geweest. (Katinka
Omon).
Benjamin
Kaplan,
Cunegondes ontvoering.
Een geschiedenis van
religieuze strijd in de
tijd van de Verlichting.
Amsterdam
[Nieuw
Amsterdam Uitgevers]
2014 - 317 p. - ISBN
97890468
17629€ 19,95
1762, een doopdienst in de gereformeerde kerk
te Vaals. Precies op het moment dat de baby ten
doop wordt gehouden, stormt een jonge vrouw
de kerk binnen en doet een poging om de dopeling weg te grissen. De vrouw - Cunegonde, van
rooms-katholieke huize - wordt ingerekend,
gearresteerd en gevangengezet, maar vervolgens zelf ontvoerd door mede-katholieken. In
de streek komt een golf van geweld uit tussen
protestanten en rooms-katholieken op gang als
ook een slepend proces rond de roof van de
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baby, een kind uit een gemengd huwelijk.
Toen de auteur, Benjamin Kaplan, in het
Nationaal Archiefte Den Haag zocht naar bronnen over gemengde huwelijken in de Republiek
stuitte hij nota bene in het secretariaat van de
stadhouders op een omvangrijk pak: het proces
rond de babyroof. Het geeft een inkijkje in de
praktijk van gemengde huwelijken in een bijzonder gebied en in een periode dat men dit
niet zou verwachten.
vaals, op het huidige Drielandenpunt,
was zowel in politiek als in religieus opzicht
een grensgebied. Dit bracht een bijzonder mechanisme met zich mee: een zwak bestuur, de
mogelijkheid tot 'auslaufen: naar een kerk in
het buitenland voor religieuze minderheden
(dankzij de vrede van Westfalen) en een economische deregulering. Bovendien was de Nederlandse overheid in dit gebied toleranter ten
opzichte van rooms-katholieken: zij mochten
in het openbaar hun kerkdiensten houden. Het
samenspel van factoren van allerlei aard en
de opstelling van de verschillende kerken kon
tot ontiadingen van religieus geweld leiden.
Kaplan brengt deze dynamiek gedetailleerd in
kaart.
Het conflict vond plaats in een bijzondere
tijd, namelijk op het toppunt van de Hoge VerIichting met haar pleidooi voor religieuze tolerantie door bijvoorbeeld Rousseau en Voltaire.
Kaplan laat vanuit een praktijkvoorbeeld zien
dat deze idee niet linea reacta doorwerkte in
de praktijk en aldus uitmondde in de moderne
liberale staat, zoals sommige ideeenhistorici
suggereren. De groepen op wie de Verlichting
uitoefenende en de manier waarop dit gebeurde, wordt door Kaplan uiteengezet. Vanaf de jaren 1760 signaleert hij overigens een kanteling
van intolerantie naar meer tolerantie.
Twee van de hoofdpersonen van het boek,
de vader en moeder van de baby, tonen aan dat
er niet aileen sprake was van religieuze intolerantie, maar dat deze in wisselwerking met
verdraagzaamheid stond. De man, Hendrick
Mommers, was rooms-katholiek, de vrouw,
Sara Erffens, gereformeerd. Zo'n verbintenis
was uiterst kwetsbaar. Dit ontlaadde zich bij
de doop van een kind. Vanuit beide families en
vanuit de kerken werd er druk uitgeoefend om
het kind in een van beide kerken te laten dopen.
ZO ontstond de poging tot babyroof.
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Kaplan heeft naast de procesakte allerlei bronnen van uiteenlopende aard verzameld en
hieruit op knappe wijze een verhaal gereconstrueerd. Het is een microgeschiedenis waarin
individuen en hun gedrag centraal staat. Op
scherpzinnige wijze reflecteert Kaplan op de representativiteit van dit soort bronnenmateriaal.
Het verhaal van de ontvoeringen heeft hij opgedeeld in hoofdstukken die worden afgewisseld
door capita waarin hij de geschiedenis relateert
aan (kerk- en religie)historische achtergronden
en theorieen. Met deze opzet, als ook door het
hertalen van uitspraken van de historische personages, heeft Kaplan zijn boek toegankelijk
gemaakt voor een breed publiek. Met een becommentarieerde bibliografie van bronnen en
een notenapparaat heeft hij een wetenschappelijke verantwoording gegeven. Een minpunt
is mijns inziens dat hij nergens de letterlijke
citaten van uitspraken heeft vermeld, wat hij
bijvoorbeeld in de voetnoten had kunnen doen.
Niettemin geeft Kaplan met zijn boek een
belangrijke correctie wat betreft de doorwerking van de Verlichting en zet hij de dynamiek
van een grensland op de kaart van de Nederlandse (kerk- en religie)geschiedenis. Door de
meeslepende wijze waarop hij dat doet, zal hij
ongetwijfeld een groot en breed publiek een
dienst bewijzen. (Ian van de Karnp)
Iaap
Gruppelaar
&
jurgen Pieters (red.),
'Un certain Holandois'.
Coomhert en de vragen
van zijn tijd. Hilversum
[Verloren] 2014 - 204
p. ISBN 978-90-8704451-0 - € 20.
Het gedachtegoed van
de Nederlandse humanist en vrijdenker Dirck
Volckertszoon Coornhert wordt sinds 2007 hernieuwd in de belangstelling gebracht dankzij
het werk van een zeer actieve groep 'Coornhert-fans', die zich in dat jaar hebben verenigd
in de Coornhert Stichting. Zij hebben inmiddels
diverse geschriften van Coornhert in modern
Nederlands 'hertaald' en uitgegeven. Daarnaast
werken zij aan een uitgave van zijn brieven en
trachten zij op tal van andere manieren de kennis over de idee en en de invloed van deze in
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Amsterdam (1522) geboren en in Gouda (1590)
overleden 'dwarsdenker' te verdiepen. Daartoe
werd in 2011 ook een speciaal congres georganiseerd, met Gent als plaats van handeling.
Daarmee onderstreept de stichting dat Coornherts invloed verder strekte dan aileen tot de
Noordelijke Nederlanden.
Hoe ver Coornherts invloed strekte blijkt
treffend uit de titel die congres en de bundel
met teksten van de sprekers op die twee dagen in juni: 'Un certain Holandois'. De grote
Geneefse reformator Johannes Calvijn yond
Coornherts opvattingen in zijn Verschooninghe
van de roomsche afgodetye belangrijk genoeg
om er een heel verweerschrift tegen te schrijyen, al verwaardigde hij zich niet diens naam te
noemen. Hij liet het bij 'een zekere Hollander'.
Coornherts invloed gold niet aileen de theologie. Uit de bijdragen aan deze bundel blijkt dat
hij zich op velerlei terrein liet gelden.
Gerlof Verwey probeert uit Coornherts
zelfbeeld uit diens geschriften te destilleren,
maar ontdekt dat daarin nauwelijk sporen zijn
te vinden van zelfreflexie. In plaats daarvan
stuit hij op een sterk normatief geladen mensbeeld bij Coornhert, dat hij ontleende aan de
idee van de paideia Christi van de Griekse kerkvaders. Bij Ruben Buys wordt de lezer meegevoerd naar Coornherts liefde voor het spiritualisme. De Theologia Deutsch blijkt in dit verband
veruit de belangrijkste tekst geweest te zijn die
van invloed is geweest op zijn denken. jurgen
Pieters geeft een theologische verdieping van
het gedachtegoed van Coornhert, door diens
interpretatie van de Bijbelse figuur Job te vergelijken met die van Calvijn. Job is voor Coornhert een mens die op grond van zelf gekozen
redeJijkheid lijdzaam accepteert wat God voor
hem in petto heeft, terwijl bij Calvijn niet die eigen keuze van de mensvoorop staat maar een
rotsvast geloof in de juistheid van Gods bedoelingen.
Iaap Gruppelaar, absuluut de drijvende
kracht achter de Coornhert Stichting, legt een
schijnbaar interne strijdigheid bloot in het denken van Coornhert, die aan het licht komt in
diens beroemde Zedekunst. De daarin bepleitte
lijdzaamheid lijkt te botsen met de grote strijdbaarheid die de humanist gedurende zijn leven
aan de dag legde. sen verklaring zoekt Gruppelaar in de ontstaansperiode van dit boek, begin
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jaren '80, die hij kenschetst als rampjaren voor
de jonge Republiek. Ook Paul juffermans neemt
de Zedekunst onder de loep, die hij vergelijkt
met Spinoza's Ethica. In filosofisch opzicht blijken de verschillen zeer groot: de natuurwetenschappelijke en wiskundige invIoeden bij
Spinoza zijn nog geheel afwezig bij Coornhert.
Overeenkomsten ziet juffermans vooral in de
praktische uitwerking van beide geschriften. De
twee laatste bijdragen in deze congresbundel,
van respectievelijk Julie Rogiest en het duo ]eroen Vandommele & Stijn Bussels behandelen
twee meer wereldse thema's, namelijk criminaliteitsbestrijding (Coornherts Boeventucht) en
economie (de koopliedenmoraal).
Deze helaas wat laat verschenen congresbundel leveren enkele belangrijke detailinzichten op in de denkwereld van Coornhert. Inmiddels wordt het echter hoog tijd van detail over
te stappen op de synthese. De laatste grote biografie van deze grote Nederlandse denker, geschreven door Bonger, dateert alweer van 1978
en is weinig toegankelijk. De vijfhonderdste
geboortedag van Coornhert, in 1522, zou daarvoor een prachtig richtpunt zijn. (Paul H.A.M.
Abels)

signaiementen
Huib zuidervaart, Ridders, Priesters en Predikanten in Schelluinen.
De geschiedenis van
een Commanderij van
de Ridderlijke Duitsche orde, Balije van
Utrecht.
Hilversum
[Verloren] 2013 - 204
p. ISBN 978-90-8704-

en enkele hoeven in de directe omgeving. De
oorspronkelijke naam van het dorp - Scalutie verwijst trouwens al naar de stad Ashkelon in
het Heilige Land.
Huib Zuidervaart schreef een fascinerende microgeschiedenis van deze 'commanderij'
Schelluinen, de oudste in de Nederlanden. Via
de geschiedenis van kerk en pastorie biedt hij
een venster op de ontwikkeling van het dorp en
de regio vanaf de middeleeuwen. Tegelijk biedt
deze stu die zicht op een breder stuk geschiedenis van de balije van utrecht van de Ridderlijke
Duitsche Orde, sinds het einde van de zestiende
eeuw een protestantse orde.
Eigenlijk is de commanderij nooit rendabel geweest; daaraan waren vooral regelmatige
overstromingen debet. In 1700 zijn haar eigendommen geveild en sindsdien bestaat ze nog
slechts als papieren instelling. De onderhoudsverplichting ten aanzien van het kerkgebouw
is in 1822 afgekocht, maar nog altijd betaalt de
in Utrecht gevestigde Duitse Orde een deel van
het traktement van de hervormde predikant van
Schelluinen.
Het boek bevat vee I relevant illustratiemateriaal en is typografisch goed verzorgd; storend
is echter het consequente gebruik van 'tenslotte' waar 'ten slotte' is bedoeld. In de bijlagen
zijn overzichten te vinden van de com mandeurs, ridderbroeders, pastoors en predikanten
van Schelluinen evenals transcripties van enkele sleuteldocumenten. Interessant voor kerkhistorici is de lijst met ruim twintig boeken in
de inventaris van de kerk en het commandeurshuis uit 1554. Helaas ontbreekt een overzicht
van de grote hoeveelheid archiefmateriaal die
de auteur heeft verwerkt. (Kees de Wildt).

389-6 - € 20.

De Duitse Orde is in 1190 ontstaan tijdens de
derde kruistocht, ter beveiliging van de in het
Heilige Land veroverde gebieden en voor de
verpleging van gewonde kruisvaarders. Deze
derde geestelijke ridderorde kreeg in 1220 voet
aan de grond in de Lage Landen door de schenking van Dirk III van Altena (ca. 1170-1242) van
het patronaatsrecnt van de st. Nicolaaskerk
van Schelluinen, de grond waarop deze stond
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26ste Dag van de
Nederlandse Kerkgeschiedenis
10 oktober 2015
Nijrnegen

Protestantisering en
rekatholisering in een
eigenzinnige stad
De voormalige vrije Rijksstad Nijmegen in de periode 1550-1650
10.00 - 10.30 uur Ontvangst met koffie en thee
10.30 - 10.45 uur Welkom door de voorzitter
10.45 - 11.30 uur Lezing van dr. Maarten Hageman: Omwille van het
geloof of de vrijheid? Godsdienst en bestuurlijke
autonomie in de 'Rijksstad' Nijmegen, 1550-1600
11.30 - 12.15 uur Lezing van dr. jeep van Gennip: 'Nu hebben wij je, misdadige paap, geefje over!' Katholieke overlevingsstrategieen in het zeventiende-eeuwse Nijmegen
12.15 - 12.45 uur Discussie
12.45 - 13.15 uur Gezamenlijke lunch
13.15 - 14.15 uur Kerkhistorische wandeling / Einde programma
De stad Nijmegen vormt een bijzonder boeiend exempel als het gaat am de wijze waarop de protestantisering en rekatholisering zijn verlopen. Oat hing onder meer samen met de aanspraken
van de stad op het behoud van de stedelijke autonomie, zowel in relatie tot de landsheer, koning
Filips 11, alsook in relatie tot de Unie van Utrecht. Maar oak met het feit, dat de stad vanuit katholiek
oogpunt altijd tot het bisdom Roermond is blijven behoren en dus nooit onder het gezag van de
apostolisch vicaris is gevallen. Daardoor hebben de jezuieten en de kapucijnen er vrij gemakkelijk
een statie kunnen vestigen en vandaaruit kunnen werken aan het behoud van het katholieke gel oaf,
zij het niet zander risico. Va arts is er tweemaal sprake geweest van een Beeldenstorm: in 1566 en
- veel radicaler - na de verovering door Maurits in 1591. In de beide inleidingen wordt op die deels
godsdienstige, deels politi eke spanningsverhoudingen ingegaan. De heer Hageman doet dat va or
de periode 1550-1600, de heer Van Gennip va or de periode na 1600. Beiden gelden als specialisten
op het terrein van de (kerkelijke) stadsgeschiedenis van Nijmegen in dit tijdvak.
De precieze locatie in Nijmegen is nag niet bekend. Informatie komt zo snel mogelijk via de
website van de VNK.
Hier komt ook informatie over de (bescheiden) kosten voor leden en niet-leden. Leden zullen
oak via e-mail worden geinformeerd.
Inlichtingen bij: Dr. Mathilde van Dijk, mathilde.van.dijk@kpnmail.nl.
Opgave voor 15 augustus 2015.

