
vNr{iill11 Tijdschrift voor Nederlandse 

Kerkgeschiedenis 

Jan Dirk Snel Een roomse voorstelling 
Petty Bange De Christeliicken Waerseggher van pater joannes David s.j. 

Elke Hauser De verzamelde identiteit van de Oud-Katholieke Kerk. 
Jacques van der Lee o.p. Op onbegane wegen. Naar opening van archief van 

WIllem Sass en o.p. 
Kristian Mennen Het conclaaf van 2013 in Nederland 

Paul H.A.M. Abels Bij het heengaan van Wiebe Bergsma 



Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (TNK) 

TIjdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (voorheen: Kerktijd) ver 
schijnt vier maal per jaar (maart, juni, september, december). TNK is 
een uitgave van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 
en wordt kosteloos aan de leden toegezonden. voor niet-Ieden is dit 

nummer le beslJLn voor € 5,- excLsleJ porto- en administratiekos 
ten, bij het secretariaat van de VNK. Zij die in de loop van een kalen 
derjaar lid van de VNK worden, ontvangen ook de reeds eerder in dat 
jaar verschenen nummers van TNK. 

Redactie: 
Dr.}, [John] Exalto, Apeldoorn, voorzitter; drs. H.W. [Hugo] den Boer, 
Nunspeet, secretaris; dr. P.H.A.M. [Paul] Abels, Gouda, eindredacteur; 
dr. M.;.A. [Maarten] van den Bos, Bemmel; dr. K. [Katinka] Fikse 
Omon, Voorhout: dr. j.w.j. [Joep] van Gennip, Nijmegen; dr. J. [Joke] 
Roelevink, Zoetermeer; drs. I.D. [Jan Dirk] Snel, Amsterdam; drs. A. 
[Anna] Vooistra, Amsterdam. 

Vaste medewerkers redactie 
Dr. T.R. [Tjaard] Barnard, Barendrecht; drs. E.H. [Guus] Bary, Wijchen; 
drs. T.G. [Tanja] Kootte, Vleuten; drs. M.L. [Martin] van Wijngaarden, 
Rotterdam. 

Kopij 
Artikelen voor TNK te zenden aan de eindredactie, Turfmarkt 15, 
2801 GV Gouda (p.abelszeekpnplanet.nl). Boeken ter bespreking of 
aankondiging aan drs ;.w.;. van Gennip, Faculteit Theologie Radboud 
Universiteit Nijmegen, Postbus 9103, 6500 HD Nijmegen. Kopij voor 
het nummer van december 2015 dient uiterlijk 1 november in het bezit 
van de eindredactie te zijn. De redactie behoudt zich het recht voor 
ingezonden mededelingen te bekorten. Aanwijzingen voor de kopij 
zijn te vinden op de website van de VNK. http://www.nederlandse 
kerkgeschiedenis.nl. 

Advertenties 
Opgaven van advertenties en aanvragen van tarieven te richten aan 
Drukkerij Verloop v.o.f., Postbus 33, 2950 AA Alblasserdam. Tel. 078- 
6912899, www.verloop.nl 

Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK) 
De Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK), opgericht 
27 mei 1989, fungeert als landelijk platform voor geinteresseerden in 
de Nederlandse Kerkgeschiedenis. De VNK profileert zich breed en is 
toegankelijk voor een ieder met kerkhistorische belangstelling. 

Bestuur 
prof, dr. ;'Y.H.A, [Jan] jacobs, Tilburg, voorzitter; drs. c. [Christiaan] 
Ravensbergen, Amsterdam, secretaris; dr. w.G, [Wim] Visser, 
Sommelsdijk, penningmeester; prof.dr. M.P.A, [Mirjam] de Baar, 
Utrecht; dr, M. [Mathilde] van Dijk, Groningen; F. [Frederike] Cossee 
de Wijs, Rotterdam; prof. dr. M.G.K. [Mirjam] van Veen, weesp; drs. 
C,P, (Kees) de Wildt, Dordrecht; drs, M,L. [Martin] van Wijngaarden, 
Rotterdam. 

De contributie van de VNK bedraagt € 30 per jaar, voor leden in 
het buitenland € 35 per jaar (inclusief incassokosten), na ontvangst 
van een factuur te storten op onze ING-rekening: IBAN: NL28 INGB 
0005 9652 10 tnv Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, 
Sommelsdijk. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij het secretari 
aat, Haarlemmer Houttuinen 65a, 1013 GM Amsterdam (020-4234482 
Email: kerkgeschiedenis@gmail.com. 

ISSN 1388-3038 
©2015 VNK. Niets uit deze uitgave mag, op welke wijze dan ook, wor 
den vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de redactie. 

www.nederlandsekerkgeschiedenis.nl 

86 

87 Jan Dirk Snel 
Een roomse voorstelling 

90 Petty Bange 
De Christeliicken Waerseggher 
van pater joannes David s.j. 
Continui'teit van middeleeuws 
gedachtegoed in de zestiende 
eeuw 

96 Elke Hauser 
De verzamelde identiteit van 
de Oud-Katholieke Kerk. 
Johannes A. van Beek en zijn 
prentencollectie voor Cor 
Unum et Anima Una 

104 Jacques van der Lee o.p. 
Op onbegane wegen. 
Naar opening van archief 
van Willem Sassen o.p. 

110 Kristian Mennen 
Het conclaaf van 2013 
reacties in Nederland 

1 16 Paul H.A.M. Abels 
Bij het heengaan van Wiebe 
Bergsma 

118 Verenigingsnieuws: 26ste 
Dag van de Nederlandse 
Kerkgeschiedenis in Nijmegen 

tllustratie omslag. De Utrechtse Domkerk, gewijd aan 
St. Maatten, was deze zomer het decor voor schilde 
rijen van Henk Helman tel, schilder van stillevens en 
kerkinterieurs [lit westeremden [Groninoen). 
Folo: PH.A.M Abels 

TNK jaargang 18 (2015) 



Jan Dirk Snel 

Een roomse voorstelling 

Het was donderdag 
avond 22 oktober 1953 
en de 1\veede Kamer 
was bezig met de alge 
mene beraadslagingen. 
Aan het woord was de 
fractievoorzitter van 
de Staatkundig Gere 
formeerde Partij, Pieter 
Zandt, hervormd eme 
ritus predikant te Delft, 
en hij maakte zich zor 
gen. Over de verroom 
sing van Nederland, die 
volgens hem hand over 
hand toenam. 

Allereerst richtte dominee Zandt zijn pijlen op de christelijk 
historischen en antirevolutionairen. 'In flagrante strijd met 
hun eigen belijdenisgeschriften' hadden die immers 'Rome als 
Christelijk bij ons yolk aangediend'. Tegen beter weten in wil 
den de twee protestantse partijen er niet van horen 'dat Rome 
steeds dezelfde is gebleven, die de dood gezworen heeft aan 
de Reformatie en deze als een vermaledijde ketterij, ja als een 
pest veroordeelt en er niet voor terugdeinst om de Protestan 
ten, waar zij er de macht toe heeft, te vervolgen en te onder 
drukken, gelijk dat onder andere in Spanje, ltalie, Columbia en 
andere Zuidamerikaanse Staten tot op de dag van heden nog 
het geval is'. 

Maar er was Zandt nog iets opgevallen. Enig tijd geleden 
was er namelijk een bankbiljet van 25 gulden in om loop ge 
bracht met daarop een afbeelding van de vierde-eeuwer Marti 
nus van Tours. 'Deze bisschop komt op het bankbiljet voor als 
een ruiter te paard, die met zijn zwaard zijn kleed doorsnijdt 
ten behoeve van een arme, die hem om een aalmoes vroeg. Hij 
draagt geen hoed, maar zijn hoofd is omgeven met een stra 
lenkrans, zoals deze om het hoofd van door Rome vereerde 
heiligen ofmartelaren pleegt voor te komen, waarbij op de ach 
tergrond een kathedraal met vier kruisen geplaatst is. Het is dus 
een zuiver Roomse voorstelling op een openbaar Nederlands 
bankbiljet. ' 

Zandt verzocht de regering te stoppen met deze 'Roomse 
propaganda' en het biljet ten spoedigste in te trekken. 'Men kan 
dit ons verzoek ook wei weer brandmerken als antipapisme, 
maar duizenden en nog eens duizenden met ons in het land 
zullen toch begeren, ook al zijn zij niet staatkundig-gerefor 
meerd, dat de bankbiljetten geen aanstotelijk karakter zullen 
dragen'. 

Op dinsdagmiddag 27 oktober antwoordde minister-president 
dr Willem Drees: 'Eerlijk gezegd had ik dat bankbiljet nog niet 
zo zorgvuldig bekeken. Ik heb het nu gedaan. Ik geloof, dat men 
in de afbeeldingen op dat bankbiljet toch een betrekkelijk rede 
lijk even wicht heeft verkregen. De hoofdfiguur is Salomo, die, 
geloof ik, toch als een symbool niet gewraakt kan worden van 
Protestantse, Roorns-Katholieke of zelfs Israelltische zijde. Sa 
lomo mag misschien in algemene zin als symbool der wijsheid 
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gelden. Voorts komt op het bankbiljet inderdaad 
voor een - zeer kleine - afbeelding van, ik durf 
het nauwelijks zeggen: st. Maarten, die zijn 
mantel doorsnijdt. Daarmede heeft de Neder 
landsche Bank blijkbaar onder de aandacht wil 
len brengen dat men bereid moet zijn, niet am 
zo'n bankbiljet in tweeen te snijden, maar tach 
am iets van zijn bezit af te staan. Dit dateert 
uit de tijd van de nog ongesplitste Christelijke 
kerk, zodat dit op zich zelf geen aanstoot be 
hoeft te geven. Het enige, dat men zou kunnen 
kwalificeren als Rooms-Katholiek, is het kleine 
cirkeltje om het hoofd van St. Maarten, dat doet 
denken aan een opvatting van heiligen, die de 
Protestanten niet kunnen delen. Maar, indien 
dit al even naar de, zo zou men kunnen zeggen, 
Rooms-Katholieke kant zou gaan, dan wil ik er 
op wijzen, dat er op dat bankbiljet ook staat: 
Spreuken 11 :24 - in de Statenvertaling!' 

Oat laatste klopte. 'Daer is een die uyt 
stroyt, den welcken nogh meer toegedaen wort; 
ende een die meer inhoudt dan recht is, maer 
't is tot gebreck', luidde de tekst. Of in de para 
frase van de Nieuwe Bijbelvertaling: 'Wie vrijge 
vig is, wordt almaar rijker, wie gierig is, wordt 
arm.' Maar of de evenwichtstheorie van Drees 
helemaal opging? Duidelijk is immers dat het 
verhaal over de soldaat Maarten, die zijn eigen 
helft van de mantel weggaf, doch niet de andere 
helft, die van de Romeinse overheid was, juist 
deze spreuk van Salomo moest illustreren. 

Drees betoogde overigens dat de rege 
ring geen bemoeienis had met het ontwerp van 
bankbiljetten. Oat betrof een vrijheid van De 
Nederlandsche Bank. Daar nam Zandt in zijn 
repliek twee dagen later echter geen genoegen 
mee, al verwonderde het toegepaste 'afschuif 
systeem' hem, gezien de samenstelling der re 
gering, bepaald niet. Zandt bood een uitvoerige 
uiteenzetting over het verzet tegen beelden en 
hun verering in de geschiedenis der christelijke 
kerk. Bankbiljetten hoorden zo uitgevoerd te 
zijn 'dat zij niemand enige aanstoot geven'. An 
ders kon je op den duur ook Marx of een of an 
dere paus er weI op krijgen. In de eerste termijn 
had hij weliswaar gezegd dat als men mildda 
digheid wilde aanprijzen, men ook de beeltenis 
van Calvijn weI had kunnen aanbrengen - 'die 
heel zijn vermogen en inkomsten aan de armen 
en vervolgde geloofsgenoten heeft gegeven, 
zodat hij bij zijn sterven nog geen 400 francs 
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naliet' - maar het was duidelijk dat hij ook die 
niet op een geldbiljet begeerde. 

In feite hield Zandt hier een pleidooi voor 
neutraliteit en Drees kon niet nalaten zich 
daarover te verwonderen. In artikel 36 van de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis, waar dominee 
Zandt vanuit ging, stand immers niet aileen dat 
de overheid geroepen was de dienst van God 
en zijn verering te bevorderen, maar oak am 
'de hand te houden aan de heilige kerkedienst 
en am te weren en uit te roeien aile afgoderij 
en valse godsdienst'. En, vervolgde Drees: 'Als 
afgoderij beschouwt de heer Zandt de gedach 
tengang van de Katholieken ten opzichte van 
heiligen.' Nu echter vroeg hij 'ens eerbied voor 
de mening van andersdenkenden te hebben en 
op bankbiljetten niet te plaatsen dingen, welke 
andersdenkenden niet aanstaan!' Daar schuur 
de iets. 

Het biljet werd niet direct ingetrokken, maar 
mogelijk had Zandts interventie meer effect 
dan hij kon bevroeden. In 1955 berichtte De Te 
legraaf dat er in de kluizen van de Haarlemse 
drukker Ioh. Enschede al twee jaar lang 'enor 
me stapels bankbiljetten van honderd gulden' 
lagen, 'waarvan er nooit een in circulatie is ge 
komen'. Wie erop zou staan? Maarten Luther' 
Maar na de 'deming: die dominee Zandt veroor 
zaakt had, zou men het niet meer aandurven 
die biljetten te introduceren. Over een afbeel 
ding 'van Huss op de brandstapel, van Luther 
op de Rijksdag te Worms of van Jan de Bakker 
op de houtmijt hier in den Haag', zo had Zandt 
al betoogd, zou men in bepaalde kringen onge 
twijfeld 'moord en brand' schreeuwen. 

Het ziet ernaar uit dat de krant de klok had 
horen luidden, maar niet wist waar de klepel 
hing. Ook op dit biljet zou immers de Heilige 
Maarten figureren, nu als naamgever van de 
reformator. Oat klinkt niet al te waarschijnlijk. 
Wat we weI weten, is dat de ontwerper van het 
omstreden 25 guldenbiljet, de jonge katholieke 
graficus en beeldhouwer Johannes Bernardus 
SIeper (1919-2000) - voor intimi Jan, in artis 
tieke kringen ook wei Janes - weI degelijk een 
biljet van 100 gulden had ontworpen. Daarop 
stand echter de bijbelse figuur van Lazarus. 

Al in 1946 had SIeper zijn schets voor het 
Salomo-biljet ingeleverd, toen voor een waarde 
van 10 gulden. Toen Salomo naar de 25 ver- 
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schoof, had Sieper voor de 10 nog een ontwerp 
met Sint Franciscus gemaakt. Die andere ont 
werpen zijn nooit in gebruik genomen. In plaats 
van Lazarus kwam Erasmus, deel van een serie 
grote Nederlanders getekend door Eppo Doe 
ve. Niet Franciscus van Assisi, maar Hugo de 
Groot verscheen op de briefjes van tien. En de 
wijze Salomo werd opgevolgd door de geleerde 
Christiaan Huygens. Slepers poetische, bijbels 
moralistische benadering bleef eenmalig. 

Zestig jaar na dato leven we in een gans an 
dere wereld. Het bedelfeest van Sint Maarten 
(11 november) is waarschijnlijk populairder 
dan ooit, maar het zijn zeker niet aileen roomse 
kindertjes die langs de deuren trekken. Terwijl 
het calvinisme van dominee Zandt in een lange 
traditie seculariteit de facto boven verroomsing 
verkoos, maken zijn geestelijke nazaten zich 
thans eerder zorgen over de maatschappelijke 
vervreemding van onze brede christelijke erfe- 

nis. 'In Duitsland is de onderlinge vervlechting 
van politi eke partijen en godsdienst sterker dan 
in Nederland', schrijft Kristian Mennen in dit 
nummer. Hij heeft gelijk. Wie had dat in 1953 
kunnen bevroeden? 

Vrij toevallig is dit een nogal katholiek 
nummer geworden, al betreft een artikel de 
oud-katholieke, onroomse variant. Maar ook 
protestanten kunnen hier dingen leren. Als Pet 
ty Bange verhaalt hoe een inleider in een tradi 
tioneel rooms-katholieke geloofsleer begint bij 
de relatie tussen godskennis en zelfkennis (als 
zondekennis), wie denkt dan niet onwillekeurig 
aan hoe Calvijn zijn Institutie inzet? Trouwens, 
ook dat artikel 36 van dominee Zandt, waar pre 
mier Drees de aandacht op vestigde, was niet 
anders dan een bevestiging van de opvattingen 
'zijner allerkatholiekste majesteit', koning Filips 
II. Zonder voorstelling van het roomse kunnen 
we ook het protestantisme niet verstaan. 
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Petty Bange 

De Christcliickcn Waerseggher 
van pater Ioannes David s.j. 
Continuileit van middeleeuws gedachtegoed in de 
zestiende eeuw 

Vanaf de vroege middel 
eeuwen zijn er telkens 
weer auteurs die hun 
lezers of toehoorders de 
basiswaarheden van het 
christelijk geloof willen 
bijbrengen, en hoe zij in 
de praktijk hun geloof 
moeten belijden. Het zijn 
teksten die catechetisch, 
didactisch en/of mora 
listisch genoemd kunnen 
worden. 
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Catechetisch zijn die passages waarin zij hun lezers laten ken 
nismaken met de voornaamste geloofsaspecten. Onlosmake 
lijk hiermee verbonden is de didactische manier waarap zij 
hun boodschap onder woorden brengen. Ten slotte moeten de 
lezers hun dagelijkse, morele leven laten bemvloeden door dat 
gene wat ze geleerd hebben. Aan de hand van deze teksten 
valt goed te zien hoe middeleeuws gedachtegoed doorwerkte 
in latere eeuwen. 

Mores leren 
De aanvankelijk Latijnse teksten werden hoofdzakelijk voor en 
door geestelijken geschreven. Door hen werden de leken on 
derwezen. In de late middeleeuwen verschijnen dit soort tek 
sten ook in volkstalen. De schrijvers zijn nu niet aileen meer 
geestelijken, en er komen lezers naast toehoorders. Dat heeft 
ook inhoudelijke gevolgen: de auteurs maken hun teksten wat 
gemakkelijker leesbaar. 1 Deze teksten zijn een symbiose van 
catechese en moraal, verpakt in een didactische vorm. 

Lange tijd is nauwelijks of geen aandacht besteed aan dit 
soort teksten. Strikt genomen vertellen zij ook weinig nieuws. 
Waaram zijn er dan steeds weer auteurs geweest die het nodig 
vonden deze basisstof opnieuw aan de orde te stell en ? De rede 
nen liggen hoofdzakelijk in de pastorale sfeer. De mensen voor 
wie de clerus verantwoordelijk was, werden via preek en biecht 
op de hoogte gebracht van de voor een christen noodzakelijke 
kennis. Daarbij konden de monniken en priesters catechetische 
hulpmiddelen goed gebruiken. De tweede reden is dat het gro 
tendeels niet-geleerde publiek - eenvoudige - uitleg nodig had 
bij de niet altijd zonder meer begrijpelijke bijbelteksten. Ten 
slotte was het voor de zielzorgers zelf ook prettig om dit soort 
traktaten bij de hand te hebben. Hierdoor is deze literatuur uit 
stekend bruikbaar als bron voor mentaliteitsgeschiedenis, om 
dat zij voor een breder publiek bedoeld was. 

Iuist de grate verspreiding van deze materie laat zien dat 
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zij van wezenlijk belang was voor de christe 
lijke geschiedenis van middeleeuws Europa. Na 
de middeleeuwen worden nog lang gelijksoor 
tige teksten (over)geschreven of vertaald. Deze 
doorgaande lijn kan goed geillustreerd worden 
aan de hand van het werk van de hieronder te 
bespreken ChristeIiicken Waerseggher van pater 
Ioannes David s.j. 

Pater [cannes David 
)oannes David werd in 1546 in Kortrijk gebo 
ren. In 1566 werd hij in Leuven magister attium, 
vervolgens begon hij aan een studie theologie. 
Het was een onrustige tijd: in dat jaar woedde 
de beeldenstorm. David kon echter wei onge 
stoord zijn studie voortzetten en in 1570 werd 
hij priester gewijd. Hij werkte vervolgens onder 
andere in Gent. Toen deze stad in 1578 door 
een felle beeldenstorm werd getroffen, vestigde 
hij zich in Dowaai. In 1582 werd hij in Luik in de 
jezuilenorde opgenomen. In 1613 overleed hij 
in Antwerpen. 

Zijn eerste grote werk was de Kettersche 
Spinnecoppe, dat in 1595 verscheen in Brussel. 
Het was een polemische, waarschuwende tekst 
tegen ketterij. In diezelfde trant schreef hij ook 
replieken op de Biencotf der H. Roomsche Kercke 
van Marnix van st. Aldegonde (1569). 

Christeliicken Waerseggher 
De Chtisteliicken waerseggher verscheen in 1603 
bij de drukkerij Plantijn in Antwerpen.' In de be 
geleidende brief draagt David de tekst op aan 
de hoog-baljuw, de schepenen en de raad van 
de stad Gent. Hij richt zich in vleiende bewoor 
dingen tot het stadsbestuur.Het geloof gaat het 
bestuur zeer ter harte, aldus de schrijver, wat 
blijkt uit de grote hoeveelheid kloosters, gods 
huizen en heilige plaatsen die het heeft inge 
steld. Bovendien bekommeren de bestuurders 
zich in het bijzonder om de jezuieten en de ca 
pucijnen. Zelf, zegt David, kan hij niets anders 
bijdragen dan dit boek: een captatio benevolenti 
ae en tegelijkertijd een bescheidenheids-zcpos? 
Hoewel, z6 bescheiden is hij nu ook weer niet: 
hij heeft, zegt hij, zijn boek versierd met de 'vor 
stelijke naam' Waarzegger, omdat het immers 
gaat om de waarheid.' Na deze opdracht richt 
hij met een 'verma en totten leser': er komen af 
en toe Latijnse zinnen in de tekst voor, voor de 
genen die ze kunnen lezen. Voor niet-latinisten 

is er steeds een vertaling bijgevoegd.' 
In zijn 'Veurrede' legt hij de nadruk op het 

belang van naastenliefde, die er in de praktijk 
toe moet lei den dat men anderen tot deugden 
brengt. Dat kan op vier manieren: door Gods 
woord te prediken, door geld te geven aan ker 
ken, kloosters en scholen, door de go eden te 
belonen en de kwaden te straffen en door het 
goede voorbeeld te geven. Hij heeft zijn werk 
'christelijke waarzegger' genoemd zodat men 
sen door lezing van dit traktaat gerust kunnen 
leven en zalig kunnen sterven. 

David schreef het traktaat ten behoeve 
van zijn onderwijs. De tekst bestaat uit honderd 
koppelverzen met vragen en antwoorden over 
aile essentiele kwesties betreffende het katho 
lieke geloof.5 Bij elk vers horen twee tot vier pa 
gina's tekst. Bijvoorbeeld het eerste hoofdstuk: 

WeIck is d'oprecht beghin, om tot Wijsheydt 
te comenr 
De Vreese Godts, met sin: sender dies te be 
rornen." 

Ieder hoofdstuk eindigt met een gebed. Tevens 
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is elk hoofdstuk versierd met een embleem, 
waaronder vraag en antwoord in het Latijn, 
Vlaams en Frans staan.' 

Hij bespreekt onder andere de geloofsbe 
lijdenis, de drie theologische deugden geloof, 
hoop en liefde, de sacramenten en de tien ge 
boden. In de kantlijnen van de tekst staan af en 
toe de namen van de geciteerde bronnen ge 
noemd. Ook staan er af en toe trefwoorden in 
de kantlijn. Al deze hulpmiddelen duiden erop, 
dat de tekst ook bedoeld was als leestekst. 

In de eerste vijf hoofdstukken bespreekt 
David in kort bestek de essen tie van het chris 
telijk geloof. De hoogste wijsheid is kennis van 
God en van zichzelf. die tot het eeuwig leven 
kan leiden. Zelfkennis is zo belangrijk omdat 
men hierdoor in staat is goed van kwaad te on 
derscheiden." 

De me est volmaakte vreze Gods bestaat 
in het onderhouden van Zijn geboden. Door 
slechte raad, verkeerde voorbeelden en kwade 
metgezellen komt de mens op het slechte pad, 
hoewel een en ander niet kan geschieden zon 
der de eigen vrije wil.? 

Waarschuwingen voor ketterij 
Minder tradition eel zijn de hoofdstukken 6 tot 
en met 14 waarin de schrijver tekeer gaat te- 

EDELE ENDE WEERDE HEER EN, 
mij" Heere den Hoogh-bai/{itl, Sch.pmm 
~';aJlder Keure, ende RA.edmdtr flede 11"n GlJmdt. 

hii~~~~~l! L5 Arrarxcrxes coninck van Per 
fell ~ vcur-by rijdcnde, van cell 
ieghdijck nate de colhnue van 
den laude bcghift wicrdr , cen 

1 ~ ~ land-mall hem re ghl'lTIocrc co- 
f..": l~ mendc , epde uict ret handc hcb- 
N ~ ~ bendc om den couinck rc be- 

;.;loo Ichincken , is earch totter nadr- 
vloedendc riuiere ghelocpen (Cyrusghenacmt) en .. 
de wcrer !net bcydc: fijn handen fchc:ppcnde, is foo 
totten couinck gheccmen , roepende ende (Cgghcll_ 
de : O.~cercol1inck, wei rnoct ghy vccrcn, cnde 
eeuwelijck Icuen , Sict , ick befchincke v hier mer 
de wateren van Cyrus: want ick nier anders rer 
haudt en badde, noch mer hacfte iet berets en cone 
ghcvinden. De coninck in die vrij voort-Iiel ghe 
nocghre uemcnde , heefi hem ghe.1nt'woordr, ~f~~ 
ghende: Ick ncme de ghifre in dancke : ccnf-dc:ds, 
\v:tnthct\VJ.[er dcn menfche roo uurbaercndc noo, 
ddiJck is: ten anderen om dance den uaem van den 
coninck C,yms draeghr, 

AI-Coo ick ( Ed. ende \VI. H.) willcndc u-licden 
eenigh recckcu van gocdr.benigheydr bewijfen, CIl 
de: deer medc aile bchoorlijcke goedr-icnfh 1heycir 
fchincken; en hebbe nice bequaemcrs ghevol1d~l,dan 
mer beyd~ mijne handcn dc(cn bocck re prcfcnrcrcn, 
goedc leer1nghcn,) aL s f-ali5he wnrcrcn "iu-houdendc, 

• 2. cfi 
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gen ketterij, die volgens hem 'meer dan de pest' 
gemeden moet worden, maar hij is hier niet uit 
sluitend polemisch bezig.!? Hij informeert zijn 
lezers ook over verschillende ketterse stromin 
gen. Degenen die zich afscheidden kregen de 
benaming heretieken of werden genoemd naar 
degene wiens volgelingen zij waren, zoals de 
lutheranen naar Luther 

Mohammed is - uiteraard - ook een ge 
vaarlijke valse profeet. Hij maakte eenvoudige 
mensen wijs dat de Heilige Geest in de gedaan 
te van een duif tot hem kwam. In deze hoofd 
stukken laat hij felle, waarschuwende geluiden 
horen. God kan weliswaar van een wolf een 
schaap maken, maar zolang hij nog een wolf 
is, is het oppassen geblazen. David waarschuwt 
zijn eigen kudde dat zij niet met ketters moet 
omgaan. Met name calvinisten zijn pas tevre 
den als ze het overal voor het zeggen hebben. 
Zoals een vogel zijn ei in het nest van een ander 
legt, zo proberen zij overal hun venijn kwijt te 
raken. 

Moraaltheologie en pastoraat 
Oat pater David vooral een pastoraal doel dient 
met zijn tekst blijkt uit de meer moralistisch 
getinte hoofdstukken. Hij baseert zich hier op 
eeuwenoud gedachtegoed: nadat hij de oud 
testamentische tien geboden heeft besproken, 
wordt de aandacht gevestigd op het evangeli 
sche dubbele liefdegebod. II Even verder staat 
dat de mens de meeste genade ontvangt door 
vasten, bidden en het geven van aalmoezen. De 
theorie moet dus telkens ten dienste staan van 
de praktijk. 

Wat zijn lezers en toehoorders over zon 
den moe ten weten, heeft de schrijver eveneens 
bij zijn voorgangers kunnen lezen Er zijn drie 
soorten zonden zegt hi]: de erfzonde, doodzon 
den en dagelijkse zonden, waarbij deze laatste 
niet zo heten omdat ze dagelijks gebeuren, 
maar omdat men ze 'lichtelijck [kan] afschud 
den en quijte werden deur Godts gratie', 12 De 
eerste en ergste zonde is de hoogmoed, waar 
door Lucifer uit de hemel werd gestoten. Na de 
hoogmoed zijn er gierigheid, onkuisheid, toorn, 
gulzigheid, jaloezie en traagheid. De zoge 
naamde 'dochterzonden' komen als kwade tak 
ken voort uit een kwade struik.'> Binnen deze 
categorieen zijn er nog andersoortige zonden, 
zoals bijvoorbeeld de zonden tegen de Heilige 



Geest, die onvergeeflijk worden genoemd, al 
verge eft God uiteindelijk elke zonde als de zon 
daar oprecht berouw toont. 

In acht hoofstukken wordt ingegaan op 
kwaadspreken en op aile ellende die daaruit 
voorkomt. Dat deze zonde extra aandacht krijgt 
bewijst weI hoe schadelijk achterklap werd ge 
vonden. In middeleeuwse teksten is dit soms 
ook een aparte categorie. David vertelt hierbij 
dat Thomas More (1478-1535), als iemand in 
zijn bijzijn aan het roddelen was, over iets an 
ders begon te spreken: 'Is dat daar geen Ie uk 
huis? Is het niet mooi gebouwd?', om zo de aan 
dacht af te leiden.'! Liegen, kwaadspreken en 
sehelden zijn zo erg omdat 'het licht der liefde 
uyt gaet'. 15 Degenen die kwaad spreken moet 
men overigens niet met gelijke munt betalen. 
Beter is het geduld te oefenen en de betreffende 
persoon vurige kolen op het hoofd te stapelen. 
Zeer geestig is de bij dit hoofdstuk 62 horende 
afbeelding: dit begint met het volgende versje 

Hoe sal ick my dan hier van mijnen vyandt 
wreken? 
Ghy moet hem colen vier op synen cop 
untsteken 

Een man ligt geknield met een vuurkorf 
op zijn hoofd. Een ander gooit daar met een 
sehep kolen in." Figuurlijk doet men dit door de 
kwaadwillige vriendelijk tegemoet te treden." 

De laatste hoofdstukken kunnen we ka 
rakteriseren als ars moriendi. Artes moriendi 
waren in de late middeleeuwen een geliefd 
genre. In een tijd waarin oorlogen, epidernieen 
en hongersnoden het leven onzeker maakten 
en de dood overal loerde leerden deze tek 
sten mensen om goed te sterven. Deze kunst 
hing onlosmakelijk samen met de kunst goed 
te leven: wie sleeht heeft geleefd sterft met een 
kwaad geweten, wie goed heeft geleefd kan 
gerust sterven. De laatste twee hoofdstukken 
gaan over de vier uitersten: dood, oordeel, hel 
en heme!. Wie deze voor ogen heeft zal de juis 
te keuze rna ken en zijn leven zo goed mogelijk 
inriehten. 

Bronnen en exempelen 
Zeker zestig namen van door de sehrijver ge 
bruikte bronnen zijn te vinden in de tekst. Op 
twee namen na - die van Andreas Vesalius en 
Laurentius sunus» - betreft het schrijvers uit 
de vijftiende eeuw en eerder. Tweemaal noemt 
hij de Navolging van Christus van Thomas van 
Kempen. David kan uit de tweede hand geci 
teerd hebben en missehien had hij weI een ra 
piarium samengesteld waarin hij eitaten verza 
melde die hem her en der getroffen hadden.Van 
Augustinus en Gregorius de Grote treffen we de 
meeste citaten aan, en van de klassieke auteurs 
scoren Aristoteles en Seneca seoren het best. 

Ook heeft pater David een voorliefde voor 
het gebruik van exempelen.» Door middel van 
een eenvoudig verhaaltje kon de materie nog 
duidelijker worden uitgelegd. Het kan heel goed 
zijn dat pater David exempelverzamelingen 
heeft geraadpleegd die ook toen nog in nieuwe 
edities en in nieuwe vormen op de markt kwa 
men, juist ten behoeve van literatuur die door 
zielzorgers werd gebruikt. 

Ten slotte 
Uit het voorgaande is gebleken dat de schrijver 
in belangrijke mate uit middeleeuwse cateeheti 
sehe, didaetische en/of moralistische literatuur 
heeft geput om zijn eigen vragen en antwoor 
den voor lezers of toehoorders samen te stel 
len. Hij heeft het niet nodig gevonden geheel 
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nieuwe wegen te bewandelen. En waarom zou 
hij ook? Zovele laat-middeleeuwse traktaten en 
leerdichten konden ten dienste staan van zijn - 
de jezuieten typerende - pastorale spiritualiteit, 
waar met name de praktijk van het christelijk 
leven van belang is. De spirituele weg die leidt 
via reiniging en verlichting naar vereniging van 
de eigen wi! met de goddelijke wi! is niet voor 
iedereen weggelegd, maar de dispositie van het 
hart dat streeft naar het goede kan voor de een 
voudige christen al een stap in de goede rich 
ting zijn. Voor de jezuieten was, evenals voor 
de moderne devoten door wie zij zich mede lie 
ten inspireren, de imitatio Christi een belangrij 
ke leidraad. Ook hier moet echter weI rekening 
worden gehouden met de omstandigheden van 
de individuele gelovige. Oefeningen in devotie 
moeten haalbaar zijn, waarmee bedoeld wordt 
dat het er niet toe doet hoeveel talenten een 
mens heeft, als hij ze maar benut en ze niet in 
de grond stopt. Dit herinnert ook aan de aan 
sporingJac quod in te est, doe wat in je is, wat 
je kunt.> Niet iedereen heeft dezelfde gaven, 
maar met de gaven die men heeft moet men 
goed omgaan. 

Het uitzicht op een leven-na-dit-leven, 
'een wenkend perspectief", is voor de pater je 
zuiet de voornaamste reden om zijn traktaat te 
schrijven. Het wordt niet steeds expliciet ge 
zegd, maar het doortrekt als een vanzelfspre 
kendheid zijn betoog. Gods genade is daarvoor 
een eerste vereiste, maar de eigen inbreng 
moet niet vergeten worden. Als een - zondig 
- mens zijn best doet, mag hij hopen op Gods 
genade. In de Christeliicken waerseggher laat hij 
duidelijk zien dat hij zijn eigen orthodoxe, ka 
tholieke geloof trouw blijft, dat nog geheel be 
rustte op eeuwenoud gedachtengoed. De keuze 
van de thematiek, de manier van behandelen, 
het bron- en exempelgebruik wijzen erop dat de 
traditiegetrouwe bespreking van wezenlijke ge 
loofswaarheden nog lang niet heeft afgedaan. 
Pater David greep op deze waarheden terug als 
houvast in een tijd waarin men zich had moe 
ten neerleggen bij het feit dat er niet meer een 
onverdeelde kerk was. 

Petty Bange (1950) is universitair docent middel 
eeuwse geschiedenis aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen. E-mail: P.Bange@inter.NL.net 
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Noten: 
Zie bijvoorbeeld P.Bange, Een handvol wijsheden. Eenvou 
dig geloof in de viftiende eeuw: de spieghel ojte reghel der 
kersten ghelove (Nijmegen 2000) passim. 

2 De tekst verscheen in 1603 bij de drukkerij Plantijn in 
Antwerpen. Het hier gebruikte exemplaar: Nijmegen UB 
134 c 132. Zie ook P. Bange, ' "Laat-middeleeuwse" mo 
ralistisch-didactische traktaten' in: P.Bange e.a. (red.), De 
doorwerking van de Modeme Devotie Windesheim 1387- 
1987 (Hilversum 1988) pp. 244-251. 

3 P. 3v (de eerse pagina's zijn niet modern genummerd); zie 
ook noot 10. 

4 Vgl. bijvoorbeeld de vijfiende-eeuwse spry gel der leyen, 
waar de auteur zich af en toe duidelijk richt tot niet 
latinisten: degenen die het Latijn, waarin hij soms een 
gedeelte schrijft, niet kunnen lezen moe ten verdergaan 
waar ze het weer kunnen begrijpen. Hij vertaalt deze La 
tijnse passages niet letterlijk zoals David; zie P. Bange, 
Spiegels der christenen. ZelJreJIectie en ideaalbeeld in laat 
middeleeuwse moraJistisch-didactische traktaten (Nijme 
gen 1986) 223. 

5 In 1583 werd hij door zijn orde naar Kortrijk gestuurd 
voor 'geestelijk dienstwerk': prediking en catechismus 
onderwijs; L.Geerts-van Roey, j. Andriessen, 'Pater joan 
nes David s.j. (1546-1613)', Ons GeesteJijk Erf 30 (1956) 
113-155, hier: 130. 

6 P. I; de paginering van dit boek is zowel 'mtddeleeuws' 
als 'modern': onderaan de bladzijden is de katernaandui 
ding te vinden, terwijl bovenaan links en rechts 'gewone: 
paginanummers staan. Ik verwijs in het vervolg voor het 
gemak naar deze laatste nummers. 
vgl.ookPs.110:19,Spr.l:7,JezusSirach 1:16. 
Hiermee kunnen we deze tekst rekenen tot de zoge 
naamde emblemataliteratuur. De Christelijke waarzeg 
ger is het eerste jezuitenembleemboek; zie K. Porteman, 
Inleiding tot de Nederlandse emblemataJiteratuur (Gran in 
gen 1977) 167. vgl. oak P. Daly, 'Emblematic publica 
tions by the jesuits of the Flanders Belgium Province to 
the year 1700' in: j.Manning, M.v.Vaeck (eds.), The Jesuits 
and the Emblem tradition. Selected papers of the Leuven In 
ternational Emblem Conference 18-23 august, 1996 (Turn 
hout 1999) 252. Zie voor enige afbeeldingen oak pp. 315- 
318 van deze bundel en pp. 245-251 van mijn artikel (zie 
noot 2). Aan de universiteit van Utrecht loopt momenteel 
een emblemataproject dat via internet is te raadplegen. 

8 Het belang dat aan zelfkennis wordt gehecht is een be 
langrijke constante in dit soort literatuur. Net als in de 
middeleeuwen is voor pater David zelfkennis oak vooral 
zondebesef: kennis van de eigen zonden en deugden; 
vgl. ook P. Courcelle, Connais- toi tot-memo, de Socrate a 
St. Bernard (Parijs 1974). 

9 Dit in tegenstelling tot de latere jansenistische leer, die 
sterk de nadruk legde op de predestinatie. overigens is 
David er uiteraard van overtuigd dat de vrije wit aileen 
kan functioneren binnen het kader van de goddelijke ge 
nade. 

10 Pp. 18-43. 
II Resp. Exod. 20: 1-17 en Matt. 22:37-39. 
12 p.66. 
13 op plaat 26 tegenover p. 74 is overigens geen struik te 

zien. WeI een zevenkoppig monster en zeven 'naties' uit 
het Oude Testament. In zijn ChristeJijke bijensoi] verge 
lijkt hij de zeven hoofdzonden met zeven soorten dieren 
die de - christelijke - bijen bedreigen. Gregorius de Grote 
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is de eerste die uitvoerig schrijft over dochterzonden in 
zijn grote traktaat MoraJia in Job, PL 76, kol. 620 ; CCSL 
143B (Turnhout 1985) 1610-1 1: 'Exercitus diaboli dux 
superbia, cujus suboles septem principalia vitia .. .' 621: 
'Radix quippe cuncti mali superbia est [Eccli. 10 :13], . 
septem. principalia vitia ... inanis gloria, invidia, ira, 
tristitia, avaritia, ventris ingluvies, luxuria ... smguta vitia 
capitalia suum habent exercitum (De aanvoerder van het 
duivelse leger is de hoogmoed, waarvan de afstamme 
lingen de zeven hoofdzonden zijn ... De wortel van aile 
kwaad is de hoogmoed ... zeven ... hoofdzonden ... ijdele 
roem, jaloezie, toorn, droefheid, gierigheid, gulzigheid, 
onkuisheid Aile hoofdzonden hebben hun eigen le 
ger)'. vervolgens worden al deze dochterzonden opge 
somd. 

14 P.179. 
15 P.190. 
16 'Hoe moet ik mij op mijn vijand wreken? U moet kolen 

van vuur op zijn hoofd ontsteken', 1.0. p. 206. 
17 In de marge wordt verwezen naar Paulus' tweede brief 

aan de Korinthiers, maar David vergist zich hier. De be 
treffende passage staat in de Romeinenbrief (12:20): Ais 
uw vijand honger heeft, geeft hem te eten. Ais hij dorst 
heeft, geeft hem te drinken. Zodoende zult gij vurige ko 
len op zijn hoofd stapelen. Laat u niet overwinnen door 
het kwade, maar overwint het kwade door het goede. 
overigens staat er in Spreuken (25:21) een soortgelijke 
passage. 

18 Andreas Vesalius (1514- I 564) was een Vlaamse arts en 
anatoom van Duitse afkomst. De Duitser Surius leefde 
van 1522 tot 1578. In 1542 trad hij in in het Keulse kartui 
zerklooster. 

19 Een modern repertorium is: F.C. Tubach, Index exemplo 
rum. A Handbook of Medieval Religious Tales (Helsinki 
1969). 

20 Dit speelde in de laatmiddeleeuwse nominalistische 
theologie een belangrijke rol; de idee op zich is al veel 
ouder. Zo schrijft Thomas van Aquino erover in zijn 
Summa Theologiae (1-11,109,6). Zie ook Bange, Een hand 
vol wijsheden, 29 e.v., of Bange, Moraliteyt, 192. 
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Elke Hauser 

De verzamelde identiteit van 
de Oud-Katholieke Kerk 
Johannes A. van Beek en zijn prentencollectie voor 
Cor Unum et Anima Una 

De priestervereniging 
Cor Unum etAnima Una 
verzamelde ruim 1500 
prenten uit de zeven 
tiende, achttiende en 
negentiende eeuw. Veel 
afbeeldingen zijn van 
representanten van de 
oud- Bisschoppelijke 
Cleresie, een katholieke 
minderheidsgroep nu be 
kend als Oud-Katholieke 
Kerk van Nederland. 
Deze prentencollectie is 
nu te vinden in het depot 
van Museum Catha 
rijneconvent te Utrecht. 
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Wat leert deze bonte verzameling ons over de ontwikkelende 
identiteit van de Cleresie en de Oud-Katholieke Kerk in Neder 
land? Hierbij ligt de focus op de portretprenten van personen 
die meermaals in de collectie te vinden zijn. 

Johannes Albertus van Beek 
De initiatiefnemer van deze prentencollectie is pastoor Johan 
nes Albertus van Beek, die vanaf 1888 met Cor Unum et Anima 
Una aan de verzameling begon.' Naast het vervullen van zijn 
kerkelijke functies- heeft Van Beek zich ook op vele andere ma 
nieren bezig gehouden met de geschiedenis en identiteit van 
zijn kerk, die zich in deze tijd ontwikkelde van de Bisschop 
pelijke Cleresie tot Oud-Katholieke Kerk van Nederland.' Op 
theologisch gebied bracht hij diverse werken ter verdediging 
van het gedachtegoed van de Cleresie uit, waaronder in 1869 
de Nederlandse vertaling van een Engels pamfiet: Zal de Paus 
op het aanstaande Concilie onjeilbaar verklaard worden? De vet 
oordeeling van Paus Honorius. 4 Eveneens in 1869 publiceerde hij 
een brochure van eigen hand: Beschouwingen over de pauselijke 
onfcllbaattieid» In deze werken sprak Van Beek zich uit tegen 
de dogmatisering van de onfeilbaarheid van de paus en diens 
universele jurisdictieprimaat, evenals de onbevlekte ontvan 
genis van Maria. Dit laatste leerpunt was in 1854, zonder het 
raadplegen van een algemeen concilie, door paus Pius IX als 
dogma afgekondigd.s 

De dogmatisering van de pauselijke onfeilbaarheid en 
daarmee de reikwijdte van de pauselijke macht was binnen de 
Cleresie al langer een twistpunt met Rome. De Cleresie stond 
voor het principe van de bisschoppelijke gelijkwaardigheid en 
was tegen universele macht van de paus. In de tijd van de ge 
noemde brochures werd dit meningsverschil op de spits gedre 
ven en uiteindelijk een jaar na Van Beek's publicaties, tijdens 
het Vaticaans Concilie, beslist door het atkondigen van het 
dogma.' Deze toekomstige breuk is ook al te bemerken aan 
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de kant van de Cleresie: waar een jaar eerder 
door sommige leden van de Cleresie nog werd 
aangestuurd op een verzoeningspoging met 
Rome, schemert er in de brochures van 1869 de 
verwachting door dat de Cleresie en Rome defi 
nitief uiteen zullen gaan." 

Ook op organisatorisch gebied was Van 
Beek een belangrijk figuur voor de Oud-Ka 
tholieke Kerk. Ais medeoprichter van de pries 
tervereniging Cor Unum et Anima Una (1884), 
redacteur van hun tijdschrift De Oud-Katholiek 
(1885) en medeoprichter en voorzitter van het 
Oud-Katholiek Cmdersteuningsfonds' (1887) was 
hij een belangrijke voortrekker in het streven 
naar eenheid binnen de Oud-Katholieke Kerk.'? 
Op internationaal gebied vonden soortgelijke 
initiatieven plaats. In 1890 organiseerden de 
oud-katholieken in Keulen het eerste interna 
tionale congres, waar men vanuit verschillende 
landen bijeenkwam met de wens trouw te blij 
ven aan de oude katholieke waarheid. De nieu 
we dogma's behoorden volgens hen niet tot 
deze waarheid. II In 1894 vond dit congres voor 
het eerst in Nederland plaats, en weI in Rotter 
dam waar Van Beek pastoor was. Hij speelde 
een grote rol in de organisatie en voorbereiding 
ervan.v Het is duidelijk dat van Beek zich ge 
dreven inzette voor de identiteitsvorming en 
opbouw van een sterke Oud-Katholieke Kerk in 
Nederland. 

Oud-katholieke tentoonstellingen 
De oprichting van deze organisaties vond plaats 
in een tijd waarin de Cleresie zich als Oud-Ka 
tholieke Kerk van Nederland begon te profile 
ren, en met dit nieuwe elan voorzichtig vanuit 
de schuilkerken naar buiten kwam. Van Beek 
opperde tijdens het congres in Rotterdam het 
idee om de geschiedenis en kunstschatten van 
de kerk door middel van een tentoonstelling of 
museum met een groter publiek te delen.'> Het 
eerste initiatief hiertoe was het tentoonstellen 
van een dee I van de prentencollectie van Cor 
Unum etAnima Una, de collectie waar het in dit 
artikel om te do en is. In een lokaal van de Sint 
jansplaats in Rotterdam werden in 1894 zo'n 
300 prenten tentoongesteld. De doelgroep was 
tweeledig: "Deze tentoonstelling [verdient] niet 
alleen de belangstelling van de liefhebbers van 
de Dude kunst, maar ook vooral van de leden 
der oud-katholieke kerk.'?! De tentoonstelling 

diende dus niet aIleen als middel om naar bui 
ten te treden als zelfstandige kerk, maar voor 
namelijk ter educatie van eigen leden en de ver 
sterking van de gezamenlijke identiteit. 

Deze prentententoonstelling was slechts 
een voorproef en werd spoedig vervolgd door 
een tweede initiatief van Van Beek.'> Datzelfde 
jaar werd een commissie opgericht om de mo 
gelijkheden voor een oud-katholiek museum te 
onderzoeken, bestaande uit pastoor C. Deel 
der van de H. Gertrudis te Utrecht (toen nog in 
de schuilkerk in de Mariahoek), de heren dr. 
Teunissen, T.G. de jong en A.}. van de Bergh en 
uiteraard Van Beek zelf." Ze organiseerden in 
de zomer van 1895 gedurende twee maanden 
een tentoonstelling waar onder andere goud-, 
zilver-, brons- en koperwerk, beelden, weef 
sels, schilderijen en oude drukken of boeken te 
zien waren, tijdelijk bijeengebracht door mid 
del van een oproep in De Oud-Katholiek:" Deze 
tentoonstelling was ingericht in de pastorie van 
Deelder en om deze te bezichtigen moest men 
een toegangsbewijs, door Deelder of de eigen 
pastoor ondertekend, kunnen tonen." Hieruit 
wordt duidelijk, dat men nog erg terughoudend 
was in het naar buiten treden, en dat de ten 
toonstelling voornamelijk bedoeld was voor de 
eigen led en. 

De prentencollectie 
Zodoende is de collectie op initiatief van Van 
Beek en de priestervereniging Cor Unum et 
Anima Una tot stand gekomen. De persoonlijke 
motivatie van Van Beek is moeilijk te achterha 
len, maar het is aan te nemen dat deze over 
eenkomstig is met de motieven die B.w. Ver 
hey noemt in de inleiding van diens brochure 
over het Oud-Kathollek Museum. De bedoeling 
van het Museum, dan weI de prentencollectie, 
is volgens hem om de "eigen historie en eigen 
overtuiging naar buiten toe te proclameren"." 
Zoals we zullen zien tijdens de bespreking van 
de inhoud van de collectie, begint deze ge 
schiedenis bij de stichting van de Nederlandse 
kerk door H. Willibrordus in de zevende eeuw 
en loopt deze door tijdens en na de Reformatie. 
Verhey noemt daar met name de kloosterge 
meenschap van Port-Royal als inspiratiebron. 
De eigen overtuiging en identiteit van de Oud 
Katholieke kerk vormt zich volgens verhey eind 
zeventiende en begin achttiende eeuw. 
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Zoals hierboven vermeld is in 1894 een deel van 
de prentencollectie tentoongesteld. Hierbij lag, 
aldus Van Beek, het criterium voor de selectie 
van de tentoon te stellen prenten met name op 
de Utrechtse en gallicaanse kerken." Wanneer 
men de catalog us van deze tentoonstelling be 
kijkt, ziet men een grote nadruk op de Franse 
vrienden van Cleresie, de geestelijken en leken 
die verbonden waren met het bovengenoemde 
Port-Royal. Van Beek deed tijdens de tentoon 
stelling de volgende oproep: "Voor [de leden der 
Oud-Katholieke Kerk] moge ook zij eene aan 
sporing zijn om, waar zij kunnen, het ontbre 
kende aan te vullen.'?' Na deze tentoonstelling 
werd de prentencollectie lange tijd bewaard 
in de gemeente van Van Beek, de H. Lauren 
tinus en Maria Magdalena te Rotterdam. Anno 
2015 is zij te vinden in het depot van museum 
Catharijneconvent en is het prentenaantal de 
duizend ruimschoots gepasseerd. Hoewel er in 
de collectie allerlei soorten prenten zijn te vin 
den, bestaat het merendeel uit portretten van 
mannelijke geestelijken. Naast de portretten 
van figuren uit de bovengenoemde groep port 
royalistische geestelijken en leken, waardoor 
de tentoonstelling in 1894 werd gekenmerkt, is 
ook een aantal andere interessante groepen te 
onderscheiden. 

landgenoten 
De eerste groep die te onderscheiden is bestaat 
uit Nederlandse heiligen. Zo vinden we bijvoor 
beeld H. Willibrordus en zijn metgezel H. Suit 
bertus, alsook H. Bonifatius. Door deze kerk 
stichters in de verzameling op te nemen is het 
duidelijk dat de geschiedenis van de Cleresie - 
en dus de Oud-Katholieke Kerk - volgens Van 
Beek en de zijnen moet worden gezien vanaf 
de allereerste katholieke kerken in Nederland 
en dat zij dus als de oorspronkelijke katholieke 
kerk in Nederland moet worden beschouwd. Ze 
staan in Van Beeks catalogus genoemd onder 
deel 1.1 'bisschoppen en geestelijken v66r de 
hervorming', samen met Thomas a Kempis, 
paus Adrianus VI en Desiderius Erasmus." 

Daarnaast zijn prenten van de martela 
ren van Gorkum, afzonderlijk of als groep, en 
de martelaar Cornelius Musius in de collectie 
te vinden. Ook de heilige Petrus Canisius, theo 
loog uit de tijd van de contrareformatie, is in de 
collectie terug te vinden. De selectie contrare- 
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formatoren beperkt zich niet tot Nederlanders. 
Zo zijn ook de ltaliaan Robertus Bellarminus en 
de Duitser Christoph Bernhard von Galen (Bom 
men Berend) elk met een tweetal portretten 
vertegenwoordigd. 

Het opnemen van deze heiligen uit eigen 
land en contrareformatoren duidt op een inte 
resse in de ontstaansgeschiedenis en verdedi 
ging van de eigen kerk en laat zien dat de wor 
tels van de traditie een belangrijke component 
in de identiteitsvorming van de Oud-Katholieke 
kerk zijn. Bovendien kan het binnen de Oud 
Katholieke kerk gezien worden als bewijs dat 
de Reformatie geen breuk is geweest in de tra 
ditie van de katholieke kerk, maar dat deze haar 
overleeft. Zoals genoemd wordt de geschiede 
nis van de traditie daarmee getekend vanaf de 
Nederlandse kerkstichting. 

De volgende groep waarvan vanzelfspre 
kend portretten zijn opgenomen, betreft Neder 
landse pastoors, priesters en bisschoppen die 
tot de Cleresie behoorden of ermee sympathi 
seerden. Ten eerste zijn er de mannen die in de 
periode vanaf begin zeventiende eeuw aposto 
lisch vicaris waren. Voor de aanhangers van de 
Cleresie was de door Willibrord gestichte Katho 
lieke Kerk in Nederland ondanks de Reformatie 
blijven voort bestaan en fungeerde de aposto 
lisch vicaris als aartsbisschop van Utrecht. In 
de visie in lijn met Rome was de kerkprovincie 
tijdens de Reformatie te grande gegaan en wer 
den de Nederlanden beschouwd als missiege 
bied van de Hollandse Zen ding, bestuurd door 
de apostolische vicaris als gedelegeerde van het 
gezag van Rome.P Van deze apostolische vica 
rissen - dan weI aartsbisschoppen van Utrecht 
- zijn achtereenvolgens Sasbout Vosmeer, Phil 
lipus Rovenius, Boudewijn Catz, Johannes van 
Neercassel en Petrus Codde met verscheidene 
portretten in de collectie opgenomen. Cornelis 
Steenoven, de eerste aartsbisschop van utrecht, 
die de Cleresie in 1723 zonder toestemming 
van Rome liet wijden, een gebeurtenis die nu 
aangeduid wordt als het begin van het schisma 
met Rome, is met twee portretten in de collectie 
vertegenwoordigd.> Van zijn opvolgers zijn er 
verschillende portretten van Theodorus van der 
Croon, Walter van Nieuwenhuisen en Johan 
nes van San ten in de collectie te vinden. Ook 
anderen zijn te vinden met een enkel portret, 
maar dit artikel focust zich ter wille van over- 
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Interieur van de Oppert te Rotterdam, waar Van Beek pastoor was (Catharijneconvent, OKM gOI I 17) 

zichtelijkheid op hen die met meerdere port ret 
ten zijn opgenomen in de collectie. Tot slot is 
er een behoorlijk aantal portretten van pastoors 
en andere bisschoppen van de Cleresie opgeno 
men, zoals van Bernardus Kuyter, pastoor van 
de H. Laurentinus en Maria Magdalena te Rot 
terdam, ongeveer een halve eeuw voordat Van 
Beek deze functie uitoefende. 

Franse jansenisten 
Met een blik op de catalogus van de tentoon 
stelling in 1894 valt direct op, dat een groot deel 
van de geportretteerden tot de groep van Franse 
"jansenisten" (de term wordt gebruikt bij gebrek 
aan een aiternatief) behoort. Dit waren geeste- 

lijken en leken die zich sterk maakten voor het 
werk van de Nederlander Cornelius jansenius 
of niet wilde mee werken aan de veroordeling 
van zijn boek Augustinus (postuum uitgegeven 
in 1640). Van jansenius zelf zijn meer dan tien 
prenten opgenomen in de collectie. De hoog 
leraar uit Leuven en bisschop van leper verde 
digde zijn op Augustinus gebaseerde interpre 
tatie van de genadeleer tegenover de opvatting 
van de jezuieten. Het boek werd veroordeeld, 
en paus Alexander VII gebood iedereen die een 
kerkelijk ambt wilde uitvoeren of een graad in 
de theologie wilde behalen om een formulier te 
ondertekenen, waarin de veroordeling beves 
tigd werd op basis van vijf stellingen die aan het 
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Martelaren van Gorkum (Catbatijneconvent, OKM gOOS03) 

boek zouden zijn ontleend.> In Frankrijk stuitte 
dit binnen diverse groepen op verzet, die vaak 
onder de verzamel- of geuzennaam jansenisten 
worden geschaard. Toen Lodewijk de XIV zich 
achter het Formulier schaarde werd een groot 
deel van deze jansenisten verbannen en velen 
van hen weken voor kortere of langere tijd uit 
naar de Republiek, waar zij werden opgevan 
gen door de Cleresie. 

De al genoemde vrouwenabdij van Port 
Royal des Champs bij Versailles werd als cen 
trum van dit jansenisme beschouwd, met name 
ook door de kring geestelijken en leken die zich 
rond het klooster verzamelde. ZO zijn er pren 
ten te vinden van Jean ouvergier de Hauranne, 
studievriend van jansenius en beter bekend als 
abt van st. Cyran. Als biechtvader en geestelijk 
leider van Port-Royal vormde hij een belang 
rijke schakel in de verspreiding van jansenius: 
gedachtegoed.> Ook van andere geestelijken 
en leken uit de kring rond Port-Royal, zoals 
Antoine Singlin en Pierre Nicole en de familie 
Arnauld, zijn prenten verzameld. De portretten 
van mere Angelique Arnauld en mere Agnes 
Arnauld, beiden abdis van Port-Royal, vormen 
een paar van de zeer schaarse vrouwelijke re- 
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presentanten in de collectie. Van Antoine 'le 
Grande' Arnauld, hun broer en belangrijk theo 
loog, zijn tientallen portretten te vinden. Sa 
men met Nicole schreef hij een werk waarin zij 
argumenteerden voor een onderscheid tussen 
'recht: en 'feit' in de kwestie van het Formulier 
tegen jansenius." Oit hield in, dat de paus wei 
het recht had om bepaalde stellingen als ket 
ters te veroordelen, maar dat het feit dat deze 
stellingen in Iansenius' werk te vinden waren 
te betwisten viel. Blaise Pascal, eveneens aan 
Port-Royal verbonden en in die hoedanigheid 
in de collectie beland, wilde in geen geval het 
bovengenoemde formulier van Alexander on 
dertekenen.> 

Een andere groep Franse priesters die 
goed vertegenwoordigd is, zijn de leden van het 
Ora to ire de France, ook wei Franse oratorianen 
genoemd. Oit Oratoire was in 1611 opgericht 
door Pierre Berulle, naar voorbeeld van het 
Oratorium in Italie. Het had als doel om pries 
ters te inspireren dienstbaar te zijn en te leven 
in navolging van Christus, om zoveel mogelijk 
hun aardse bezittingen en begeerten op te ge 
ven.> Port-Royal en het Franse Oratoire waren 
nauw met elkaar verbonden. ZO was de eerder 
genoemde Saint-Cyran sterk geinspireerd door 
Berulle, van wie een tweetal portretten in de 
collectie te vinden is, net als van zijn opvolger 
als leider van het Oratoire Carolus de Condren. 
Ook tijdens hun verblijf buiten Frankrijk onder 
hielden jansenisten en oratorianen contact. ZO 
schuilde de oratoriaan Jacques Joseph Ouguet 
(met twee prenten in de collectie) samen met 
Arnauld en Pasquier Quesnel (ook oratoriaan) 
in Brusse!. Van Quesnel zijn tientallen portret 
ten in de prentencollectie te vinden. Hij publi 
ceerde een Franse vertaling van het Nieuwe 
Testament, dat onder de naam van de aanteke 
ningen als Reflcxions Morales bekend werd en in 
1713 via de bul Unigenitus Dei Filius door paus 
Clemens XI werd veroordeeld.v 

Net als het bovengenoemde Formulier van 
Alexander VlI leidde deze veroordeling tot een 
heftige strijd in Frankrijk en in de Nederlanden 
over de macht van de paus, door de appellan 
tenbeweging. Onder leiding van de bisschop 
pen Pierre de la Broue, Charles Joachim Colbert 
de Croissy, Pierre de Langle en Jean Soanen 
- allen met portretten in de collectie terug te 
vinden - deed men een beroep (appel) op een 
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algemeen concilie ter heroverweging van de 
bul Unigenitus?' De Cleresie sloot zich bij dit 
beroep aan en op zijn beurt wijdde Soanen en 
kele priesters voor de kerk van UtrechtY Naast 
de portretten van de vier genoemde bisschop 
pen is de appellantenbeweging terug te vinden 
in de collectie door vier portretten van Nicolas 
Petitpied, die een belangrijke rol speelde bij de 
Utrechtse bisschopsverkiezing van 1723, als 
ook van diaken Fran~ois de Paris. Deze laatste 
is met uitzonderlijk vee I portretten in de col 
lectie vertegenwoordigd. Net als vee I andere 
oratorianen was hij appellant en werd hij be 
schuldigd van jansenisme. Hij hing een extreme 
vorm van ascetisme en zelfkastijding aan en 
overleed in 1727 op jonge leeftijd. Na zijn dood 
ontstond er rond zijn graf de wondercultus van 
de zogenoemde convulsionisten, ook popu 
lair binnen de Cleresie. De naam komt van het 
woord convulsie, stuiptrekking, waarmee won 
derbaarlijke genezingen gepaard gingen. Naast 
tientallen portretten zijn er ook veel prenten 
van (de wonderen op) het graf van De Paris in 
de collectie opgenomen. Onder de appellanten 
leidden deze stroming tot veel discussie. Een 
deel wilde de gedachtenis aan diaken De Paris 
in ere houden zonder de wonderen te erken 
nen, of men wilde de wonderen wei erkennen. 
maar distantieerde zich van de geradicaliseerde 
convulsionisten.> In de collectie zijn twee por 
tretten van Rene Pucelle opgenomen, een ver 
dediger van deze convulsionistenbeweging. AI 
deze aandacht voor De Paris in de prentencol 
lectie is op zijn minst opvallend te noemen. 

Zoals al naar voren kwam in de woorden 
van Verhey, is de Oud-Katholieke Kerk nauw 
verbonden met de geestelijken van Port-Royal 
en andere Franse jansenisten. Deze band komt 
voort uit een gezamenlijk verzet tegen de druk 
van de paus om bepaalde personen en boeken 
te veroordelen en het idee dat het algemeen 
concilie qua macht boven de paus diende te 
staan. Dit gedachtegoed is door aile Franse por 
tretten stevig gerepresenteerd in de prentencol 
lectie. 

Meer buitenlandse vrienden 
De Fransen zijn niet de enige buitenlanders die 
een plekje in de prentencollectie verwierven. 
Er zijn ook onder meer Engelsen, Duitsers, een 
aantal Italianen in de verzameling te vinden. 

In de tijd waarin de prentenverzameling ge 
initieerd werd kwamen de internationale oud 
katholieken congressen van de grond en Van 
Beek bezocht, samen met medeoprichter van 
Cor Unum et Anima Una Tlmoteus van Santen, 
congressen in Engeland en Duitsland, waaron 
der het negende Duitse oud-katholiekencon 
gres te Heidelberg." De aanwezigheid van de 
prenten van Engelsen en Duitsers kan getuige 
zijn van de banden die tijdens deze congressen 
werden aangegaan. 

Uit Engeland is bijvoorbeeld Thomas 
Cranmer met een aantal prenten vertegen 
woordigd. Cranmer was aartsbisschop van 
Canterbury en was de gene die het huwelijk 
tussen koning Hendrik VIII en Catharina van 
Aragon nietig verklaarde en zijn tweede huwe 
lijk heeft gesloten. Met Cranmers excommuni 
catie door paus Clemens VII in 1533 wordt het 
begin van de Anglicaanse Kerk gemarkeerd. 
Cranmer is vervolgens als ketter berecht en 
geexecuteerd. en verwierf daarmee de status 
van martelaar in de anglicaanse traditie. Regi 
nald Pole (of Reginaldus Polus) volgde hem op 
als aartsbisschop van Canterbury." Net als de 
Utrechtse kerk had de Engelse kerk een lange 
en moeizame geschiedenis met Rome, die terug 
te vinden is in de opstelling van Reginald Pole, 
de opvolger van Cranmer. Enerzijds was Pole 
gekant tegen koning Hendrik VIII's antiroomse 
houding en levensstijl, maar anderzijds zette hij 
zich als aartsbisschop van Canterbury in voor 
de opbouw van een nationale kerk gebaseerd 
op katholiek humanisme. Met deze opstelling 
probeerde hij de protestanten terug te winnen, 
maar deze houding werd door Rome als ket 
ters veroordeeld. Pole is met vier prenten in de 
collectie opgenomen. Ook Thomas More, heilig 
verklaard vanwege onder andere zijn oppositie 
tegen koning Hendrik VIII, is met een tweetal 
prenten in de collectie opgenomen. Het verza 
melen van verschillende personen uit de tradi 
tie van de Anglicaanse Kerk komt waarschijn 
Iijk voort uit de toenemende contacten tussen 
de Cleresie en de anglicanen in de tijd van Van 
Beek, met name via de Anglo-Continental soci 
e~, een in Engeland opgerichte anglo-catholic 
vereniging om nationale katholieke kerkelijke 
bewegingen op het Europese continent te on 
dersteunen." 

Naast Engelsen zijn er ook een aantal 
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Duitse figuren present uit de (voorlopers van) 
de oud-katholieke stroming, die geleid heeft tot 
de vorming van de Duitse Altkatholischc Kirche. 
Zo is bijvoorbeeld zuster Amalie von Lasaulx 
met twee portretten opgenomen in de collec 
tie. Zij was een augustijner zuster en overste in 
het St. Johannes ziekenhuis in Bonn, die pro 
testeerde tegen het dogma van de pauselijke 
onfeilbaarheid waardoor zij in 1871 werd ont 
slagen." Met deze oppositie behoorde ze tot de 
oud-katnolieke beweging die in Duitsland flink 
groeide na het Vaticaanse Concilie van 1870. 
Het is opvallend dat ook een figuur als Clemens 
August von Droste zu Vischering met een twee 
tal portretten te vinden is. Hij was een opposant 
van Georg Hermes, een katholieke theoloog 
die als voorloper van de Duitse oud-katholieke 
stroming gezien kan worden. Von Droste zu Vi 
schering werkte mee aan de veroordeling van 
het werk van Hermes en legde een register met 
zogenoemde hermesianen aan. Hij lijkt dus op 
genomen te zijn als tegenstander van het ge 
dachtegoed van de Cleresie. 

Er zijn meer van zulke tegenstanders in 
de collectie te vinden, zoals Guilhelmus du Bois 
(twee prenten), die een register van weigeraars 
van de bul Unigenitus aanlegde, of Ignatius van 
Loyola, grondlegger van de orde van de jezu 
ieten, die in latere tijd de grote tegenstanders 
van de Cleresie waren. Van Ignatius bevinden 
zich maar liefst vijf prenten in de collectie. Ook 
tegenstanders dichter bij huis zijn gerepresen 
teerd. Zo zijn er twee portretten van Theodorus 
de Cock, die aanvankelijk tot de Cleresie be 
hoorde, maar zonder overleg met de Cleresie 
in 1705 door Rome als apostolisch provicaris 
werd aangesteld ter vervanging van Petrus 
Codde, terwijl het proces tegen laatstgenoemde 
nog liep." Ondanks dat De Cock nooit is geac 
cepteerd door de bisschoppen van de Cleresie, 
aanhangers van Codde, of door de wereldlijke 
autoriteiten, bevat de collectie toch twee por 
tretten van hem. 

Pausen 
Ten slotte is er een groot aantal portretten te 
vinden die wellicht verbazing wekken. Het be 
treft bijna tachtig afbeeldingen van verschil 
lende pausen, waaronder een prent van paus 
Alexander VII, drie van paus Clemens XI en drie 
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Come/ius jansenius, be/angrijk symboo/ voor de strijd tegen de 

pauseJijke onfeibaameid. (Catharijneconvent, OKM g00568) 

van paus Pius IX. Het zou kunnen zijn dat deze 
drie pausen vanwege hun machtspretenties 
als tegenstanders van de Oud-Katholieke Kerk 
zijn opgenomen. Zoals we al zagen zijn er im 
mers meer 'vijanden' in de collectie te vinden. 
Daarnaast zou de aanwezigheid van deze en de 
overige pausen ook kunnen wijzen op de am 
bigue relatie van de Cleresie met Rome en een 
uitdrukking kunnen zijn van het feit, dat men 
niet definitief wilde breken met Rome. Opval 
lend is wei, dat in de tentoonstelling van 1894 
alleen paus Adrianus VI, als enige Nederlandse 
paus in de geschiedenis, en Clemens XIV, be 
kend door zijn oppositie tegen de jezuieten en 
dus medestander van de Cleresie, te zien wa 
ren.39 Een verklaring voor de aanwezigheid van 
deze pausen en andere tegenstanders van de 
Cleresie ligt buiten de reikwijdte van dit inven 
tariserende onderzoek. De methode van ver 
zamelen, de provenance en de inbedding in 
bredere kerkhistorische geschiedenis van deze 
prentencollectie zijn interessante invalshoeken 
voor nader onderzoek. 
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Conclusie 
De door pastoor Van Beek voor Cor Unum ver 
zamelde prenten kunnen worden gezien als 
een uitdrukking of constructie van wat op dat 
moment gezien werd als de geschiedenis, ori 
entatie en identiteit van de Cleresie en later de 
Oud-Katholieke Kerk. De prentencollectie stond 
aan het begin van een serie initiatieven ter pro 
motie van de identiteit van de Oud-Katholieke 
Kerk in eigen kring alsook de verwerving van 
meer bekendheid daarbuiten. We zien dat deze 
identiteit tot uitdrukking komt in prenten van 1) 
belangrijke figuren uit de Nederlandse geschie 
denis, waarmee men nadruk legde op de con 
tinuiteit van de eigen kerk met de Nederlandse 
kerk zoals die door Willibrord gesticht was; 2) 
de buitenlandse banden die men van oudsher 
met name met de Fransen had, die getuigen 
van een langlopend conflict inzake de pause 
lijke machtsaanspraken; en 3) de buitenlandse 
orientatie ten tijde van Van Beek in de aanwe 
zigheid van onder andere Anglicanen en Duitse 
oud-katholieken. Zoals duidelijk werd in dit ar 
tikel zijn al deze aspecten terug te vinden in de 
prentencollectie. 
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20 Van Beek, Catalogus, 42. 
21 Idem. 
22 Idem, I. 
23 Schoon, Van bisschoppelijke Cleresie, 20. 
24 Idem, 19 
25 C.B. Moss, The Old Catholic Movement - 1ts Origins and 

History, second edition (Norwich 1964) 34. 
26 Schoon, Van bisschoppelijke Cleresie, 24. 
27 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/414397 I 

Pierre-Nicole (geraadpleegd in jan. 2015). 
28 Moss, The Old Catholic, 51. 
29 G. Ackermans, Herders en huurJingen - Bisschoppen en 

priesters in de RepubJiek (/663- 1705) (Amsterdam 2003) 
129 - 133. 

30 Schoon, Van bisschoppelijke Cleresie, 25. 
31 Dirkse, Kunst uit Oud-Katholieke, 53. 
32 Moss, The Old Catholic, I 18. 
33 Schoon, Van bisschoppelijke Cleresie, 184-185. 
34 Idem, 677. 
35 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/467205/ 

Reginald-Pole(geraadpleegd in jan. 2015). 
36 Schoon, Van bisschoppelijke Cleresie, 671-672. 
37 Angela Berlis (2014) 'Means of Submission or Symbol of 

Protest? The habit of the Sister of st. Charles Borromeo 
Amalie Augstine Von Lasaulx (1815-1872) in R. Ganze 
voort, M. de Haart & M. Scherer-Rath (red.), Religious 
Stories We Live By Narrative Approaches in Theology and 
Religious Studies (2014 Leiden/Boston) 263-277, aldaar 
267. 

38 Schoon, Van bisschoppelijke Cleresie, 21. 
39 Van Beek, Catalogus. 
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Jacques van der Lee o.p. 

Op onbegane wegen 
N aar opening van archief van Willem Sassen o. p. 

Willem Sassen (1887- 
1955) was een Neder 
landse priester-domi 
nicaan, die in de kerk, 
binnen zijn orde en in de 
wereld voor, tijdens en 
na de Tweede Wereld 
oorlog een opmerkelijke 
positie innam. In deze 
bijdrage wordt gefo 
cust op zijn activiteit 
en opvattingen in het 
kader van het werklo 
zenvraagstuk als gevolg 
van de 'krach' van 1929, 
de ontginning van de 
Noordoostpolder, zijn 
rol in het verzet en zijn 
aandacht voor de naoor 
logse Poolse vluchtelin 
gen. 
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Over pater Willem Sassen o.p. is de laatste jaren wei het een en 
ander gepubliceerd.' In haar monografie over de Nederlandse 
dominicanen Gods Predikers heeft Marit Monteiro terecht an 
derhalve pagina aan Willem Sassen toegemeten.' In de VNK 
bundel 'Een machtig atbeidsveld', De opbouw van het kerkelijk 
leven in de Noordoostpolder heeft Ieoffrey van Woensel in zijn 
artikel 'De barakkenfase' de naam van Sassen vermeld in en 
kele voetnoten.> Desondanks kwam Sassen als persoon niet 
helemaal uit de verf. Jan Jacobs gaat iets meer in op de oe 
cumenische houding van Sassen in een recensieartikel 'Een 
kolonisatieproject op con fessi one le grondslag. De VNK in de 
Noordoostpolder' in het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkge 
schiedenis? Hij betitelt hem als "enigszins vrijgevochten do 
minicaan". verdergaand in de lijn van Jacobs wi! ik een poging 
wagen de figuur van Sassen iets meer cachet te geven en een 
lans te breken voor verder onderzoek naar deze predikbroe 
der. Zijn archiefbevindt zich in het Erfgoedcentrum Nederlands 
Kloosterleven in Sint Agatha bij Cuijk, 

Korte levensloop 
Hendrikus Josephus Hubertus Willem Sassen, roepnaam Wil 
lern, werd op 16 maart 1887 in het Noord-Brabantse Dongen 
geboren uit een notabel Limburgs geslacht. Met zijn ouders 
verhuisde Willem naar het Limburgse Heythuysen. Hij studeer 
de aan het Bisschoppelijk College in Roermond en aan het Do 
minicus College in Nijmegen. In de voetsporen van zijn oudere 
broer Jan, ook bekend als de latere kerkhistoricus Augustinus 
Sassen (1876-1944), trad Willem in het klooster van Huissen in 
de orde van de dominicanen op 23 september 1906 en begon 
er zijn noviciaat. Zijn kloosternaam werd Franciscus en vanaf 
die tijd werd hij binnen de orde zo genoemd, in het dagelijkse 
gebruik ook wei 'Frenske'." Na het noviciaat en professie op 23 
september 1907 deed Willem zijn filosofische en theologische 
studies in de kloosters van Zwolle en Huissen. Zijn priester 
wijding geschiedde op 1 november 1913. De eerste tijd daarna 
bleef hij in Huissen gestationeerd. Hij kreeg in 1917 een op 
dracht voor Trinidad en verbleef daar tot 19216 Na een aantal 
jaren in Huissen werd in 1924 Zwolle zijn standplaats. Het zou 
lange tijd zijn uitvalsbasis met een groot actieradius worden. 
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Vooraanzicht van het Dominicanenklooster in Zwolle. 

Franciscus Willem Sassen stierf in Zwolle op 
29 januari 1955 en werd op 1 februari op het 
kloosterkerkhof van het Albertinum in Nijme 
gen begraven. 

Persoonlijkheidsstructuur 
Karakteristiek voor zijn persoon was zijn zelf 
standige geaardheid. Binnen en buiten de orde 
beging hij onbegane wegen. Willem werd gety 
peerd als energiek, onvermoeibaar en buiten 
gewoon gedienstig, waarvoor hij alom gelau 
werd werd. Anderzijds heette het in een brief 
uit 1949 aan provinciaal overste Laurentius 
Teeuwen, dat Sassen "veel te vee I wil doen en 
boven zijn krachten werkt" en dat "zijn werk 
methode onorganisatorisch, wild en onproduc 
tief [moet] worden genoemd". 7 Ook was hij wis 
pelturig, manipuleerde, joeg mensen op en kon 
zich moeilijk aan afspraken houden of vergat 
ze." 

Een verrassend licht op genoemde nega 
tieve karaktertrekken werpt de in 2013 versche 
nen biografie van Brigitte Weusten over John 
Baptist Knipping (1899-1973), neef van Willem 
sassen.' De zeer talentvolle en toonaange- 
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vende kunsthistoricus Knipping was manisch 
depressief. Behalve diens moeder en ZUS, leden 
ook enkele generaties Sassen aan deze bipo 
laire stoornis. Waar Knipping een uitgesproken 
exponent van deze psychose was, vermoed ik 
dat ook Willem Sassen aan dit ziektebeeld leed, 
al behoorde hij wellicht tot de grote groep men 
sen met een manisch-depressieve aandoening, 
die het merendeel van de tijd vrij is van symp 
tomen. 

Exemplarisch voor de autonome levens 
stijl van Willem Sassen was zijn rol bij de koop 
van het leegstaande kasteel in Nunhem bij 
Roermond door een telg van de textielfamilie 
Meddens.!? Via de prior van het klooster van 
Huissen, Nicolaas Peeters, kwam Sassen in het 
najaar 1915 in contact met Herman Meddens. 
Hoopten de dominicanen te profiteren van die 
familie door hun bemiddeling? Hoe dat ook zi], 
Willem trad - weliswaar als tussenpersoon - 
formeel als koper op zonder juridisch onrecht 
matig te handelen. In de veronderstelling dat 
het kasteel als klooster zou functioneren, deed 
de verkoper zijn beklag en dreigde met justitie 
en Rome. De zaak escaleerde dermate dat de 
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Nederlandse provincie van de dominicanen een 
advocatenkantoor inschakelde met een jaren 
lange nasleep. Inmiddels werd Sassen gestuurd 
naar de missie van Trinidad, een totaal verge 
ten hoofdstuk in de ordesprovincie, een project 
waarvoor de Nederlandse dominicanen waren 
gevraagd.' Wilde de leiding van de ordespro 
vincie Sassen om zijn rol bij de verkoop uit Ne 
derland weg hebben? Het ligt voor de hand. 

Onlangs stelde Jochem Botman dat Wil 
lem Sassen zich bemoeide met de naoorlogse 
avonturen van een neefje Alphons Sassen, die 
gestolen automobielen verkocht. Heeroom Wil 
lem zou in het geweer gekomen zijn om die 
wagens terug te vorderen van de kopers, op 
zichzelf een poging de schade te herstellen. 
Afgezien van enkele brieffragmenten verschaft 
Botman geen verheldering of nieuw inzicht in 
de werkzaamheden en persoon van sassen.v 
Oat hij zich met familieaangelegenheden inliet, 
staat echter wei buiten kijf. 

Socia Ie duizendpoot 
In 1928 werd Willem Sass en aalmoezenier van 
de werkverschaffing. Hij was dat in rijksdienst 
voor het noordoostelijk deel van Nederland, 
feitelijk in Drenthe en in de latere Noordoost 
polder. Tevens maakte hij vanaf 1935 deel uit 
van de 'Nationale RK. Commissie voor jeugd 
werkloozenzorg." Het bestuur hiervan telde 
naast leken zeven priesters.!' De economische 
dip van de jaren dertig schudde ook de c1erus 

Pater Franciscus (UFrenskeU) Sassen (1887-1955) 
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wakker. Er zaten 160.000 jongeren van veer 
tien tot vierentwintig jaar thuis, een gigantisch 
probleem voor de maatschappij toentertijd. In 
onze zogeheten 'participatiesamenleving' is 
het werklozenvraagstuk niet te verwaarlozen, 
maar dit is onvergelijkbaar met de schrijnende 
toestanden van die tijd. Voor de toenmalige 
werklozen startte men overal in het land werk 
kampen. In de praktijk wijdde Willem Sassen 
zich aan hun geestelijk, cultureel en sociaal 
welzijn. 

Sassen vertegenwoordigde in de jaren 
1937 -194 7 het Nederlands Episcopaat in de Cul 
turele Commissie Zuiderzeewerken." De notu 
len maken gewag van zijn stipte aanwezigheid, 
maar hij voert in vergelijking met anderen niet 
zo vaak het woord. Wegens de oorlog, papier 
schaarste en gebrek aan elektriciteit was de 
commissie in haar mogeJijkheden meermalen 
gelimiteerd. Tech beschikte elk kamp over een 
vijftigtal boeken, allerlei spelen, tijdschriften 
en kranten. Soms waren er lezingen of traden 
amusementgezelschappen op. maar meestal 
draaide men films. 16 Vooral voor dit laatste as 
pect was Sassen verantwoordelijk. Zijn corres 
pondentie over films en filmapparatuur dwingt 
bewondering af. Het werk eiste natuurlijk een 
rompslomp aan organisatie en administratie. 
Tijdens de oorlog werden ook joden gemter 
neerd in werkverschaffingkampen. Beladen 
met brieven en opdrachten voor de familie van 
geintemeerden verliet hij elke avond dergelijke 
kampen." 

In de naoorlogse peri ode werd Willem 
Sassen geconfronteerd met de in de Noord 
oostpolder ondergebrachte NSB-ers en SS 
ers." In deze politiek gevoelige zaak handelde 
hij humaan en genuanceerd zander in zwart 
witdenken of willekeur te vervallen. Tegelijker 
tijd kon hij de 'Poolse kwestie' niet links laten 
liggen. Het betrof hier ex-dwangarbeiders uit 
Duitsland, die door Nederland als vluchtelingen 
beschouwd werden en die overal verspreid in 
bedroevende omstandigheden verkeerden. Sas 
sen ronselde Pooise aalmoezeniers, beijverde 
zich voor Iiteratuur, liet een Poois-Nederiands 
woordenboek samenstellen en bezacht talloze 
oorlogsslachtoffers ter plaatse, zo mogelijk hun 
nood lenigend. 

Zonder aanzien des persoons was deze 
man voortdurend onderweg, bij nacht en ontij, 

TNK jaargang 18 (2015) 



Domlnlcanenklooster, Zwolle 

Het Dominicanenkiooster in Zwolle. iuchtfoto uit 1936, de tijd dat Sassen er leefde. 

KLMFoIO.cOOyrtQht MM. 

vaak per fiets, per openbaar vervoer en later 
met eigen auto. Is het geen wonder dat deze 
gedreven dominicaan zich nauwelijks met zijn 
Zwolse communiteit bemoeide? 

Open voor niet-katholieken 
Ondanks zijn veelvuldige afwezigheid liet Wil 
lem Sassen zich wellicht toch inspireren door 
een in het Zwolse klooster levende traditie.'? Uit 
de vanaf 1910 daterende apologetische cursus 
sen in dominicaanse parochies en gevoed door 
andere initiatieven kwam in 1919 een 'Cornite 
tot bekeering van Nederland' voort, waarvan 
zijn broer Augustinus Sassen secretaris was. 
Deze laatste stimuleerde ook de prior van het 
klooster in Zwolle, Marcolinus Gijlswijk. De 
'conferenties voor niet-katholieken' kregen bij 
de dominicanen grote steun van Bernardus Do 
minicus van Breda, provinciaal van 1920-1928. 
De climax van deze beweging moeten we plaat 
sen eind jaren dertig. Dit bekeringswerk weer 
spiegelde onder meer om het met de woorden 
van Monteiro te zeggen: "een expansieve hou 
ding, passend bij een groeiend zelfbewustzijn 
van de katholieken in Nederland dat de grenzen 

van de eigen con fessi one Ie groepscultuur voor 
zichtig oversteeg"> 

In dit Zwolse bastion van apologetische 
activiteiten ademde Willem Sassen een ruim 
denkende sfeer, die hij ook in zijn werkveld 
praktiseerde. Bij hem constateren wij een voor 
keur voor eigen geloofsgenoten, maar zijn van 
zelfsprekend contact met dominees en andere 
niet-katholieken maakte hem meer en meer 
oecumenisch gezind. Jan Jacobs typeert hem in 
eerder genoemd recensieartikel als "een repre 
sentant van een meer open katholicisme", dit in 
tegenstelling tot de "gezagsgetrouwe" wereld 
heer Van Dijk, bouwpastoor van de Noordoost 
polder." Met het gevolg dat ook in deze nieuwe 
polder ten koste van de beoogde vernieuwing 
in de naoorlogse jaren slechts verdeeldheid van 
confessies gecreeerd werd. 

In het verzet 
In haar sympathieke tekening van Sassen meldt 
Monteiro dat hij "naar aile waarschijnlijkheid 
ook een rol bij het verzetswerk in de polder 
vervulde"." Ik beaam dit op basis van zijn ar 
chief. In een concept-brief aan de koningin, 
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Foto uit 1924, toen pater Sassen - vooraan tvveede van links - net was gaan wonen in het kiooster in Zwolle. 

waarin Willem zijn 'eervol ontslag' als cultureel 
werker aanvocht, schreef hij: "Zodra de illegali 
teit werd georganiseerd, heb ik mij aangeboden 
- werd ingeschakeld ... werd leider, daar mijn 
arbeidsterrein zieh zoo speciaal er voor leende: 
ben verschillende malen onder moe ten duiken" 23 
In dezelfde brief gaat hij voort: "5 jaar lang niets 
ongedaan gelaten am den Nederlandschen geest 
onder de arbeiders in onze kampen levendig te 
houden - dikwijls op gevaar af met S.D. of con 
centratiekamp kennis te maken". De woorden 
"illegaliteit" en "illegaal" worden elders in het 
concept herhaald. Hoewel bij bovengenoemde 
woorden op zich enige vergroting niet valt uit 
te sluiten, vormt dit wei een bevestiging of zelfs 
versterking van de woorden van Monteiro. Nader 
onderzoek zal moe ten uitwijzen of Sassen inder 
daad verzetsstrijder was. 

Nabeschouwing 
Ik heb getracht am scherper dan Monteiro en 
Van Woensel de persoon van Willem Sassen te 
benaderen. De rol in het verzet heb ik vanuit het 
perspectief van Sassens eigen woorden aange 
stipt. De vraag naar zijn ral bij de ondergrondse 
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moet nag verder worden uitgediept. Wei ben ik 
van mening dat zijn nalatenschap de aandacht 
moet krijgen. die het verdient. Wanneer hij zo 
zeer geassocieerd moet worden met markante 
feiten in de Nederlandse samenleving zowel v66r 
als tijdens en na de oorlogsperiode. dan vormde 
hij zeker een schakel in dit geheel. Als lid van Ian 
delijke commissies was Willem Sassen zeer goed 
gemformeerd over zaken die er toe deden. Oak 
mag de oecumenische houding van Sassen - Ja 
cobs wees er al op - niet onvermeld blijven: in dat 
opzicht was hij schatplichtig aan de ideologische 
doelstellingen van de orde in Nederland in die 
tijd. Dat hij graag buiten de communiteit verbleef 
kan met zijn persoonlijkheid te maken hebben. 
Het ontsluiten van zijn nagelaten dossiers kan 
nieuwe perspectieven openen voor zijn persoon 
lijk aandeel in tal van zaken en een uitgebalan 
ceerd zieht geven op historische gebeurtenissen. 

Jacques van der Lee o.p. (1939), dominicaan en 
oud-missionatis op de toenmalige Nederlandse An 
tillen, met name Aruba, is thans archivaris van de 
Nederlandse provincie der dominicanen in Berg en 
Dal. Email: orcbivoris.opegmait.com 
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Noten: 
Ik wil Guus Bary hartelijk dank zeggen voor zijn com 
mentaar en suggesties naar aanleiding van een eerdere 
versie van mijn artikel. De aanduiding o.p. verwijst naar 
ordo praedicatorum of weI orde der predikers, vaak ook 
predikbroeders of predikheren genoemd. De ook ge 
bruikte naam 'dominicanen' is afgeleid van de stichter 
Dominicus de Guzman (1170-122 I). 

2 Marit Monteiro, Gods Predikers, Dominicanen in Neder 
land (1795-2000), (Hilversum 2008) 384-385. 

3 jeoffrey van Woensel, 'De barakkenfase'. in: William den 
Boer e.a. (red.), 'Een machtig arbeidsveld'. De opbouw van 
ne; kerkeiijk leven in de Noordoostpoider, (Gouda 2008), 
9 noot 2; 21 noot 29. De correcte voorletters van Sassen 
hier en in het register moeten zijn H.).H.w. 

4 Jan Jacobs, 'Een kolonisatieproject op confessionele 
grondslag. De VNK in de Noordoostpolder', in: Tijdschrijt 
voor Nederlandse Kerkgcschiedenis. II (2008) 126-130, 
met name 127. 

5 volgens Monteiro, a.w., 385, zou de verkleining van zijn 
kloosternaam ook zekere geringschatting uitdrukken. 

6 Zie voor het curriculum vitae van Pater Sassen de necro 
logie van Willem Sassen: 'In memoriam Pater Franciscus 
Sassen' in: Neerlandia dominicana 10 (1955) 5-6. In deze 
necrologie spreekt de auteur [lees: Michael Hensen o.p.] 
over een zesjarig verblijf op Trinidad; dat staat ook op 
het bidprentje van Sassen. Meer betrouwbaar is echter 
een vierjarig verblijf 1917/1918-1921. Het gegeven bij 
Monteiro, dat Sassen na zijn priesterwijding in 1913 tot 
1919 als missionaris op Trinidad werkzaam is geweest, 
lijkt mij een onjuiste weergave (a.w. 384). 
Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha, 
Archief Dominicanen (voortaan afgekort als ENK-AD), 
inv.nr. 9384, brief van 9-3-1949 van H.).J. van Hussen pr.. 
namens Bisschoppelijke hulpactie voor oorlogsslachtof 
fers, aan provinciaal overste Teeuwen. 

8 Zie bijvoorbeeld: brief van 17-2-1949 van Van Hussen 
aan B. Lam, ENK-AD inv.nr. 9384 (persoonsdossier Sas 
sen). 

9 Brigitte Weusten, Over een vogel die zich niet tiet kooien. 
Leven en werk van tohn Baptist Knipping(1899-1973), (Nij- 

megen 2013), passim, vooraI143-149. Dit boek is bespro 
ken in TNK 16 (2013) 113-114. 

10 Jan Derix, Van Nunhem naar Nunza, 19/6-2001, (Horst 
2001) 21-28 en 52. 

I I Het ging om ondersteuning van de missie van de Franse 
ordesprovincie Lyon. Op het hoogtepunt van de Neder 
landse hulp, in 1928, waren er vier Nederlanders op Tri 
nidad, maar Sassen was toen al weer in Huissen. 

12 Jochem Batman, De intriges van de gebroeders Sassen, 
(Soesterberg 2014) 257-262. Helaas laat de betrouw 
baarheid en sam en hang tussen beweringen te wensen 
over. Nag afgezien van zijn beroep op Monteiro spreekt 
hij over het Domklooster van Zwolle, waar het het do 
minicanenklooster betreft (259)' over een dominicaan 
Ferdinand Sassen o.p., die echter geen dominicaan is, 
maar een seculier priester en hoogleraar filosofie aan de 
Katholieke Universiteit Nijmegen (260, noot 72). 

13 ENK-AD, inv.nr. 8738, 3A en 3B (Dossier Sassen). 
14 Het gaat om de seculiere geestelijken G.PJ. Bannenberg, 

J. Mol, J.G.). van Campen, F.B.J. Frencken, A. Vollaerts, 
I.H. van de Berg en de dominicanen Paulus Biesta en Wil 
lem Sassen. 

15 ENK-AD, inv.nr. 8738, 2A (Dossier Sassen). 
16 Van Woensel, 'De barakkenfase', II. 
17 "In memoriam Pater Franciscus Sassen" 
18 Monteiro, Gods predikets, 385. 
19 Voor het volgende uitvoeriger in: Monteiro, Gods predi 

kers, 233-239; Lodewijk Winkeler, 'Van "dwalenden in het 
geloof" tot pelgrims naar de Una Sancta'. Katholiek beke 
ringswerk in Nederland in de 20e eeuw' in: M. Derks, P. 
Nissen en J. de Raat (eds.), Het licht gezien. Bekeringen tot 
het kathoiicisme in de twintigste eeuw. (Hilversum 2000), 
(37-55, met name 42-43). Voor zwolle: A. Niesen e.a. 
(ed.), Terugblik en uitzicht. 72 jaar Dominicanen in Zwolle, 
Zwolle 1976, met name 73-93, een tekst afkomstig van 
PH. van Elswijk o.p. (zie colofon van het boek, 96). 

20 Monteiro, Gods predikers, 233. 
21 Jacobs, 'Een kolonisatieproject', 7. 
22 Monteiro, Gods predikers, 385. 
23 ENK-AD, inv.nr. 8738, 15 'Dossier Sassen'. Er staat geen 

datum bij deze concept-brief. Ook de naam bij de konin 
gin (Wilhelmina) is niet vermeld. 
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Kristian Mennen 

Het conclaaf van 2013 
reacties in Nederland 

Oit artikel is een weer 
slag van een vergelij 
kend onderzoek naar de 
reacties in Nederland en 
Ouitsland op de gebeur 
tenissen in het Vaticaan 
van begin 2013. Na de 
verrassende aankondi 
ging van paus Benedic 
tus XVI dat hij zou af 
treden, en zijn feitelijke 
aftreden op 28 februari, 
werd een condaaf bij 
eengeroepen. 
Op 13 maart werd kar 
dinaal Jorge Mario Ber 
goglio tot 265e opvolger 
van de apostel Petrus 
verkozen. Het gaat hier 
specifiek om de reacties 
in politiek, kerk, pers en 
media. 
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Op welke manier deden kranten en televisie verslag van het 
conclaaf? Wat waren de reacties van spelers in het maatschap 
pelijk debat en in welke richting ontwikkelde zich het publieke 
debat? De korte periode van 11 februari tot 19 maart werd onder 
de loep genomen. De terugblikken op Benedictus' pontificaat 
van acht jaar geven een indruk van het Nederlandse perspectief 
en van de verwachtingen rondom zijn opvolger. De vergelijking 
tussen Nederland en Duitsland heeft het voordeel dat de resul 
taten in een breder internationaal perspectief geplaatst kunnen 
worden. 1 Hoe zien de berichtgeving en de reacties eruit, als ze 
met het andere land worden vergeleken? Het bronnenmateriaal 
bestaat vooral uit de landelijke dagbladen. Voor Nederland wa 
ren dit De Telegraaj, de Volkskrant en NRC Handelsblad, die voor 
de hele onderzochte periode zijn geanalyseerd. Rond sleutel 
momenten is dit uitgebreid naar de televisie en naar de lokale 
en regionale pers. 

Bovendien wordt een aantal publieke actoren en hun re 
acties geanalyseerd. Oat zijn in de eerste plaats de Nederlandse 
regering en politieke partijen, voor zover zij reageerden op de 
gebeurtenissen in Rome. Daarnaast het Nederlandse episco 
paat, gewone priesters, katholieke gelovigen, vertegenwoordi 
gers van religieuze orden en ten slotte de Marienburgvereruging 
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als stem van de kritische gelovigen. Ais reacties 
en beoardelingen van andere maatschappelijke 
organisaties ruimte kregen in de Nederlandse 
pers en zo hun stempel drukten op het debat, 
warden ze uiteraard in de analyse meegeno 
men. In Ouitsland is een soortgelijk palet van 
media en publieke actoren gebruikt. 

Oit artikel is als voigt ingedeeld: aan de 
hand van vier aandachtspunten worden de 
markante verschillen tussen Nederland en 
Ouitsland getoond en worden de reacties in 
Nederland over paus en Kerk getypeerd. Ach 
tereenvolgens komen de reacties van de poli 
tiek aan bod, dan de gespannen relatie tussen 
paus Benedictus en de media, vervolgens de 
'verlanglijsten' vanuit Nederland voor de nieuw 
te verkiezen paus. Na een korte typering van de 
reacties op de verkiezing van paus Franciscus 
voigt een korte vooruitblik. 

De politiek 
In haar persverklaring van 1 1 februari 2013 re 
fereerde de Nederlandse regering aan de "be 
langrijke bijdragen" die paus Benedictus XVI 
aan de katholieke Kerk had geleverd, waarvoor 
hij "ook door velen in ons land gewaardeerd" 
werd. De regering wenste de paus "aile sterk 
te met zijn gezondheid".' Het Eerste Kamerlid 
Maria Martens (CDA) gaf later aan, dat de rege 
ringsverklaring in vergelijking met het buiten 
land erg koel, terughoudend en niet erg harte 
lijk zou zijn geweest. volgens haar sprak uit de 
verklaring een "verlegenheid die er uberhaupt 
in onze samenleving is als het am religie gaat".' 
Oak haar eigen partij gaf evenwel geen officiele 
verklaring af over het aftreden van paus Bene 
dictus. Aileen TWeede Kamerlid Pieter Omtzigt 
reageerde op Twitter." Oeze nogal summiere 
respons van de Nederlandse politiek staat in 
schril contrast met de Ouitse politi eke partij 
en, die stuk voar stuk in persverklaringen hun 
"Respekt", "allerhochsten Respekt" of "aufseror 
dentlichen Respekt" voor Benedictus' beslissing 
lieten blijken.' Oit waren zeker niet aileen de 
christendemocratische partijen. Integendeei: 
opvallend genoeg was de partij Bundnis 90/0ie 
Grunert buitenpropartioneel vertegenwoordigd, 
mede omdat de prominente Grunen-politicl 
Winfried Kretschmann en Sylvia Lohrmann ac 
tieve functies in het Zentralkomitee der deut 
schen Katholiken vervulden. 

Op de avond van 13 maart reageerde pre 
mier Mark Rutte (VVD) op de verkiezing van 
paus Franciscus. De wereldwijde aandacht van 
gelovigen voar het conclaaf wees erop "hoe 
belangrijk de rol is die de Rooms-Katholieke 
Kerk speelt in het leven van veel mensen"." De 
politieke partijen waren oak nu niet scheutig 
met officiele verklaringen. Aileen Sybrand van 
Haersma Burna wenste de nieuwe paus via 
TWitter veel kracht en wijsheid. Franciscus had 
een boodschap van eenheid, liefde en broeder 
schap gekozen, aldus de COA-fractievoorzit 
ter.s De enige andere reactie op politiek niveau 
kwam van Lousewies van der Laan (066). Naar 
aanleiding van de verkiezing van de nieuwe 
paus stelde zij de diplomatieke vertegenwoor 
diging van Nederland bij het Vaticaan aan de 
orde.' 

Bij de inauguratie van de nieuwe paus op 
19 maart werd Nederland vertegenwoordigd 
door minister-president Rutte, prins Willem 
Alexander en prinses Maxima. Suggesties van 
de kant van de pers, of de paus oak werd uitge 
nodigd va or de inhuldiging van Willem-Alexan 
der als koning op 30 april, werden door vicepre 
mier Lodewijk Asscher atgewlmpeld." 

Op politiek niveau bestaat een opvallend 
verschil tussen de twee buurlanden. In Duits 
land is de onderlinge vervlechting van politieke 
partijen en godsdienst sterker dan in Nederland 
- dat geldt zelfs voor de Grunert en Die Linke. In 
Nederland voelde daarentegen aileen het COA 
zich geroepen am te reageren op de gebeurte 
nissen in Rome, en zelfs dat aarzelend en iet 
wat onzeker. Oak de Nederlandse regeringsver 
klaring was minder warm en hartelijk dan in de 
meeste buurlanden. Premier Rutte vermeed wei 
de fout van zijn voorganger Jan-Peter Balke 
nende. Die had in 2005 kritiek gekregen, vooral 
vanuit zijn eigen partij COA, omdat Nederland 
bij de uitvaart van paus Johannes Paulus II niet 
door leden van het Koninklijk Huis was verte 
genwoordigd. 

Paus Benedictus in Nederlandse media 
Paus Benedictus had gedurende zijn hele pon 
tificaat een moeizame verhouding met de me 
dia. volgens recent onderzoek hebben deze 
herhaaldelijke prablemen twee belangrijke oor 
zaken: ten eerste werd de paus vaak niet naar 
behoren door zijn eigen mensen in de curie on- 
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dersteund. Ten tweede paste zijn intellectuele 
stijl niet goed bij de moderne media, die liever 
oneliners zien.? 

Op de avond van 1 1 februari was het af 
treden van de paus een belangrijk thema op de 
Nederlandse televisie. EenVandaag bracht een 
kort portret van vijf minuten. Daarin werden 
vooral de schandalen van zijn pontificaat ge 
presenteerd. De Nederlandse priester Antoine 
Bodar gaf in de uitzending als reactie dat hij 
"zelden zo'n domme rapportage" had gezien. 
Het geschetste beeld was eenzijdig en bevatte 
ook inhoudelijk fouten.!? Dezelfde avond zat de 
priester Roderick vonhogen aan tafel in het VA 
RA-programma De Wereld Draait Door (DWDD). 
Vonh6gen werd na korte filmpjes confronterend 
gevraagd "of hij er met grote verlegenheid naar 
kijkt" of "zich wei eens geschaamd heeft voor 
de paus". Het gesprek dwaalde definitief af toen 
Jan Mulder de priester vroeg "hoe het eigenlijk 
is om het zo lang niet te doen", verwijzend naar 
Vonh6gens celibataire status. 11 

Vooral de uitzending van DWDD werd in 
de volgende dagen bekritiseerd. Het was meer 
een "vuurpeloton" geweest; blijkbaar was nie 
mand echt geinteresseerd in wat vonhogen 
zelf te zeggen had." Betreurd werd dat zulke 
onaangename grappen over paus en kerk door- 
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drongen in de uitzendingen van de publieke 
omroep.'> In het dagblad Trouw werd op 13 fe 
bruari opgemerkt dat men bij zulke gelegenhe 
den beter de Duitse TV kon inschakelen, daar 
wist men wei hoe men professioneel en met 
niveau over paus en kerk bericht. 14 

De vergelijking met Duitsland kan dit in 
derdaad bevestigen. Ook de Duitse media lieten 
aile schandalen en pijnpunten van Benedictus' 
"Pontifikat von Pleiten, Pech und Pannen" de re 
vue passeren: 15 van zijn rede in Regensburg met 
een volgens sommigen beledigend citaat over 
de islam en het opheffen van de excommuni 
catie van bisschop Richard Williamson, die de 
holocaust had ontkend, tot de misstanden in 
de curie. Kritiek van progressieve theologen 
of de hervormingsgezinde lekenbeweging Wir 
sind Kirche kregen de passende aandacht. Het 
verschil is dat in de Duitse media 66k aandacht 
werd besteed aan bijvoorbeeld de enorme his 
torische betekenis van het aftreden van een 
paus, of aan Benedictus' grote verdiensten als 
theoloog." Bovendien verschenen de negatieve 
uitschieters in Nederland ook in de columns en 
redactionele commentaren van de kwaliteits 
kranten. Dan gaat het niet aileen om verwij 
ten, dat Benedictus XVI aan een "middeleeuws, 
statisch wereldbeeld" zou hebben vastgehou- 

TNK jaargang 18 (2015) 



den." maar ook om pejoratieve benamingen 
als "Gods rottweiler"" of zelfs als "chef van 
duizenden kinderlokkers".'? Dit zijn natuurlijk 
incidenten en ten dele overdrijvingen. De be 
rich ten van persbureaus en van de vaste corres 
pond en ten in Rome waren over het algemeen 
zakelijk, prafessioneel en hadden het nodige ni 
veau. Toch is het opvallend dat uitschieters zo 
als hierboven beschreven in Duitsland niet in de 
kwaliteitskranten voorkomen.> Dit is natuurlijk 
een momentopname van enkele weken, voor 
het subthema katholieke kerk en Vaticaan. 

Verlanglijstjes en profielschetsen 
Het conclaaf was voor veel media aanleiding 
om de actuele situatie in de Kerk, wereldwijd 
en in Nederland, op te nernen." Vaak werden 
ook concrete voorstellen gedaan voor maatre 
gelen die de nieuwe paus zou moeten nemen. 
De meest genoemde punten waren: de nieuwe 
paus moest de boodschap van de kerk bij de tijd 
brengen om gelovigen in het geseculariseerde 
westen terug te winnen, hij moest de curie her 
vormen, financieel orde op zaken stellen in het 
Vaticaan, passend reageren op de wereldwijde 
schandalen rondom seksueel misbruik door 
priesters in het verleden, en een nieuwe start 
maken met de betrekkingen met andere kerken 
en religies22 In NRC Handelsblad van 13 febru 
ari legde een uitgetreden priester uit met welke 
maatregelen hij zich voor de kerk zou laten te- 

rugwinnen.> De Amsterdamse priester Pierre 
Valkering richtte een ingezonden brief direct 
aan kardinaal Wim Eijk, met het verzoek zijn 
stem aan een kandidaat-paus te geven die een 
ander kerkelijk standpunt omtrent seksualiteit 
zou Innemen> 

Dergelijke standpunten zijn niet bijzonder 
voor Nederland: ook in Duitsland stonden de 
kranten vol van dit soort verlanglijstjes. Afwij 
kend is wei dat paus Benedictus impliciet ver 
weten werd, dat hij op deze terreinen te wei 
nig zou hebben gedaan, bijvoorbeeld rand het 
ophelderen van gevallen van seksueel misbruik 
door pnesters.> Op deze manier ontstaat in de 
pers en in de publieke opinie een zwart-witden 
ken. Paus Benedictus geldt daarbij als verstokte 
conservatief, terwijl zijn opvolger in een keer 
alle door de progressieve Nederlanders ge 
wenste hervormingen zou moeten doorvoeren. 
COC Nederland hoopte bijvoorbeeld dat Be 
nedictus' opvolger "minder geobsedeerd" zou 
zijn door het thema homoseksualiteit.> Deze 
aanbeveling sluit niet aan bij daadwerkelijke 
uitspraken van de paus over homo's of homo 
seksualiteit." 

Wat voor iemand moest de volgende paus 
dan zijn? volgens Ios Punt, bisschop van Haar 
lem en Amsterdam, moest de nieuwe paus ma 
nager, herder en theoloog zijn. Hij moest alle 
talen kunnen spreken, spiritueel en charisma 
tisch zijn.> volgens de Amerikaanse jezutet 
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pater Thomas Reese zocht men naar "Iezus 
met een managementdiploma'<s Wie dat in de 
praktijk moest worden bleef tot het conclaaf 
onduidelijk. Een ding was zeker: het zou een 
"mirakel" zijn als Eijk als paus de Sixtijnse Ka 
pel zou verlaten.> 

Paus Franciscus 
Na de verkiezing van kardinaal Bergoglio tot de 
nieuwe paus Franciscus waren de reacties en 
berichtgeving in Nederland wei vergelijkbaar 
met die in Duitsland. Overheersend was de 
verrassing: Bergoglio was van tevoren immers 
niet als papa bile genoemd. Kardinaal Ad Simo 
nis gebruikte in het programma Nieuwsuur de 
woorden "wonderbaarlijk" en "ontdaan" voor 
de verkiezing." Meerdere kranten kozen er 
voor om gewone priesters en gelovigen aan het 
woord te laten.? De meest originele opmerking 
vestigde de aandacht op het feit dat Franciscus 
een "lachende paus" was. Zijn verfrissende en 
menselijke uitstraling deed denken aan paus 
Johannes Paulus J.33 De Marienburgvereniging 
was vooralsnog sceptisch en ietwat wantrou 
wig over de meer conservatieve standpunten 
van de nieuwe paus.> 

Volgens de eerste media-analyses heeft de 
berichtgeving over paus Franciscus in Duitsland 
alle kenmerken van een hype. Het is een kwes 
tie van afwachten totdat de eerste teleurstelling 
opduikt, bijvoorbeeld over het uitblijven van 
hervormingen, of totdat het grote publiek op de 
nieuwe paus is uitgekeken.> In Nederland lijkt 
dat risico niet denkbeeldig, gezien het revolu 
tionaire hervormingspakket dat van een "pro 
gressieve" paus verwacht wordt. 

Twee jaar na de inauguratie van paus 
Franciscus gaat het debat in Duitsland rond 
paus en kerk wei degelijk over andere thema's 
dan voorheen. In plaats van seksualiteit en ce 
libaat is de focus verschoven naar het vraag 
stuk rijkdom en armoede. De sobere levensstijl 
van paus Franciscus in het gastenverblijf Santa 
Marta in het Vaticaan staat in schril contrast 
met de kerk in Duitsland, die tot de rijkste ter 
wereld behoort en wier bisschoppen in dure 
pronkresidenties wonen.> Voorwaarde voor 
zc'n tegensteBing is natuurlijk wei dat de me 
dia en het publiek dit verschil waarnemen en 
aan de orde stellen. 

Iuist in Nederland is paus Franciscus geen 
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mediahype geworden. Hij kwam nog wei mar 
kant in het nieuws in verband met een mogelijk 
bezoek aan Nederland. In januari 2014 werd 
bekend dat, hoewel "het draaiboek al klaar 
lag", kardinaal Eijk dit initiatief persoonlijk had 
geblokkeerd. De reacties van het Nederlandse 
publiek laten zien dat in deze kwestie wei de 
paus en het Nederlandse episcopaat tegenover 
elkaar werden geplaatst - ten nadele van de 
laatste." Omdat priesters en bisschoppen in 
Nederland weinig aanstalten lijken te maken 
tot een revolutionaire hervormingskoers, zal 
het openbare debat over de kerk waarschijnlijk 
inslapen tot de dood van paus Franciscus en 
het volgende conclaaf. Op dat moment zullen 
waarschijnlijk alle stereotypen en cliches op 
nieuw worden opgerakeld en herhaald. 
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megen en Munster op het proefschrift Selbstins 
zenierung im offentlichen Raum. Momenteel 
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mail: k.m.mennen@gmail.com. 
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Paul H.A.M. Abels 

Bij het heengaan van 
Wiebe Bergsma 

Friesland en de Friese geschiedenis heb 
ben mijn bijzondere belangstelling vanaf het 
moment dat ik de markante arts en pastoor 
predikant Pibe Wytthiesz (Ovittius) van Ab 
bema in de bronnen tegenkwam. ]arenlang 
ben ik de gangen nagegaan van deze zes 
tiende-eeuwse Grouster charlatan, waarbij ik 
elke denkbare archiefsnipper heb bekeken om 

meer over hem aan de weet te komen. Uitein 
delijk was het Wiebe Bergsma, historicus bij de 
Fryske Akademy, die mij ertoe aanzette om na 
25 jaar eindelijk een punt te zetten achter deze 
speurtocht en de resultaten vast te leggen in 
een boek. Het boek, met als titel ovittius' meta 
morphosen verscheen in 2003 en werd uitge 
geven in de Fryske Histoaryske Rige. Bij de pre- 
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sentatie van het boek was Wiebe aanwezig, 
net als twee andere historici die mij hebben 
geholpen en gemspireerd bij het onderzoek: 
onno Hellinga, kenner van de Friese archie 
ven, en Sjouke Voolstra, doopsgezind hoogle 
raar en oud-voorzitter van de Vereniging voor 
Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK). 

Begin juli ontving ik het droeve bericht 
dat Wiebe Bergsma was overleden. Zijn over 
lijden komt veel te vroeg, want hij was nog 
maar net zestig jaar oud. Daarmee is hij de 
vierde Friese historicus die ik mocht leren ken 
nen en waarderen om een enorme kennis van 
de Friese (kerk)geschiedenis, die de afgelopen 
vijftien jaar op veel te jonge leeftijd is overle 
den. De eerste was in 200 I Samme Zijlstra, 
een zwijgzame man die zeer doorwrochte 
boeken en artikelen schreef over de dopers en 
doopsgezinden. Hij werd slechts 48 jaar oud. 
Drie jaar later, in 2004, verongelukte Sjouke 
Voolstra op tragische wijze toen hij zijn zeil 
boot naar de stalling bracht. Hij was pas 62 
jaar. In 2011 werd On no Hellinga, 51 jaar jong, 
op zijn studeerkamer dood tussen zijn boeken 
aangetroffen. "No makket hysels diel ut fan it 
ferline dat him syn hiele libben dwaande hol 
den hat" (Nu maakt hij zelf dee I uit van het ver 
led en, waarmee hij zich zijn hele leven be zig 
hield), zo luidde de zeer toepasselijke tekst in 
een rouwadvertentie. 

En dan nu dus het verscheiden van Wiebe 
Bergsma, waarmee voor mij de laatste van 
het kwartet zeer bijzondere 'vroegmoderne' 
historici uit Friesland ook tot dat verleden is 
gaan behoren. Wiebe, die ik in 1992 leerde 
doorgronden tijdens een internationaal con 
gres over Europees calvinisme in Oxford. Uren 
hebben wij to en - samen met andere ambiti 
euze jonge kerkhistorici zoals Ton Wouters, 
Marcel Backhouse (allebei ook veel te jong 
overleden), Owe Boersma en Christine Kooi - 
gediscussieerd over de vroege reformatie, de 
spanning tussen publieke kerk en keuzekerk, 
de betekenis van vluchtelingengemeenten 
en aantallen lidmaten. Ton en ik zaten toen 
midden in het schrijfproces van ons dubbel 
proefschrift en konden op deze manier onze 
inzichten scherpen. Oat deden wij ook in de 
bijeenkomsten van de Werkgroep Zestiende 
Eeuw, onder leiding van prof. J.J. Woltjer, waar 
van Wiebe Bergsma een actief deelnemer en 

sfeerbepaler was. 
Ook na afronding van mijn dissertatie 

heb ik altijd contact gehouden met Wiebe. 
Vaak belde hij onverwacht, meestallaat op de 
avond, om met zijn kenmerkende Pries-nasale 
stemgeluid zijn licht te laten schijnen over een 
interessant historisch vraagstuk. Bijvoorbeeld 
over zijn voorliefde voor vrijzinnige geesten, 
die hij in 1983 al met zijn dissertatie over de 
l ee-eeuwse Friese rechtsgeleerde en spiritua 
list Aggaeus van Albada aan de dag legde. En 
zijn fascinatie voor de denkwereld van de 'ge 
wone man', die blijkt uit zijn prachtige boek 
over de Groninger boer Abel Eppens. Maar 
ook over het thema onkerkelijkheid in de ze 
ventiende eeuw, dat hij uit de schaduw van de 
verzuilde geschiedschrijving wist te hal en door 
aan te tonen dat dit veel omvangrijker was dan 
altijd is aangenomen. Veel inzichten deed hij 
op bij zijn onderzoek naar de Reformatie in 
Drenthe, dat hij verrichtte in het kader van een 
VNK-bundel uit 1998 over dit gewest. Het re 
sultaat kreeg niet aileen een plek in dit boek, 
maar werd ook als afzonderlijke publicatie uit 
gegeven. 

Zijn belangrijkste werk, over de refor 
matie in Friesland (7l.Issen Gideonsbende en 
pubJieke kerk, 1999), had een lange voorge 
schiedenis, Ook in dat kader hebben wij vaak 
inzichten uitgewisseld. Met zijn aandacht 
voor het kleinmenselijke detail en - bovenal 
- de verhalen over klein leed, toonde hij zich 
een leerling van professor Van Deursen - Arie 
voor hem - met wie hij veelvuldig contact had 
over het onderzoeken en die hij naar mijn 
mening uiteindelijk in analytische scherpte 
overtrof. Het spanningsveld in hun opvattin 
gen heeft Wiebe aan - naar nu blijkt - het einde 
van zijn leven indringend blootgelegd in een 
artikel voor dit tijdschrift (waaraan hij als lid 
van de Brede Redactie verbonden was), onder 
de Wieberiaanse titel "Gepredestineerde kolen 
en dieven. Naar aanleiding van Van Deursens 
Bavianen en Slijkgeuzen" (september 2014). 

Wiebe Bergsma heeft zijn plaats in de 
Friese historiografie ten volle verdiend. Met 
zijn heengaan verliest Friesland andermaal 
een cultuurdrager van forma at. Het is aan een 
nieuwe generatie van historici om het stokje 
over te nemen en - als het even kan - beter op 
hun gezondheid te letten. 
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26ste Dag van de 
Nederlandse Kerkgeschiedenis 

10 oktober 2015 
Titus Brandsma Memorial, Nijmegen 

Protestantisering en 
rekatholisering in een 
eigenzinnige stad 

De voormalige vrije Rijksstad Nijrnegen 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. Ioep van Gennip: 'Nu hebben wij je, misdadige 
paap, geef je over!' Katholieke overlevingstrategieen in het 
zeventiende eeuwse Nijmegen 

12.15-12.45 uur Discussie 
12.45-13.15 uur Gezamenlijke Lunch 
13.15-13.45 uur Rondleiding Titus Brandsma Memorial 
13.45- 14.45 uur Kerkhistorische wandeling o.l.v. dr. Jan Kuys 
14.45 uur Einde programma 
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De stad Nijmegen vormt een bijzonder boeiend exempel als het gaat om de wijze waarop de protes 
tantisering en rekatholisering zijn verlopen. Dat 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 II, 
alsook in relatie tot de Unie van Utrecht. Maar ook 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 geloof, zij het 
niet zonder risico. Voorts 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 godsdien 
stige, deels politieke spanningsverhoudingen ingegaan. Maarten Hageman doet dat voor de periode 
1550-1600, Ioep van Gennip voor de peri ode na 1600. Beiden zijn specialisten op het terrein van de 
(kerkelijke) stadsgeschiedenis van Nijmegen in dit tijdvak. 

Dr. Maarten Hageman: 
Ik zal in mijn lezing de godsdienstige ontwikkelingen plaatsen tegen de achtergrond van de strijd 
om het behoud van de stedelijke autonomie. Allereerst stel ik de vraag wat wij onder katholiek of 
protestant moeten verstaan. vervolgens zal ik aan de hand van enkele peilmomenten (Beeldenstorm, 
toetreding tot de Unie van utrecht, verzaening met de landsheer koning Filips, verovering door Mau 
rits en terugkeer tot de Unie) de godsdienstige verhoudingen verder uiteenzetten 

Dr. [oep van Gennip: 
"Nu hebben wij je, misdadige paap, geef je over!" Aldus werd de op heterdaad betrapte Nijmeegse 
jezuiet Paulus van den Berghe toegesproken to en hij op zijn statie in Leeuwarden de mis celebreerde 
voor geloofsgenoten. Maar hoe verging het de seculiere en reguliere clerus in zijn geboortestad in de 
zeventiende eeuw? En dienden de katholieken daar net zo op hun hoede te zijn als in het noorden 
van de Republiek? Deze en andere vragen rondom katholieke overlevingsstrategteen en 'paepse su 
perstitien' in de oude Keizersstad zullen in deze lezing aan de orde komen. 

Nadere informatie: 
Plaats: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat II, 6512 C] Nijmegen 
De kosten van deze bijeenkomst zijn voor leden van de VNK 5 euro. Niet-leden beta len 10 euro. 
Dit bedrag kan ter plekke betaald worden. Overmaken naar de rekening van de vereniging 
(NL28INGB0005965210, t.n.v. vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, Sommelsdijk) is 
ook mogelijk. In deze prijs is koffie/thee, een broodje en een stadswandeling inbegrepen. 
Verdere informatie over deze bijeenkomst is te verkrijgen bij Mathilde van Dijk (mathilde.van. 
dijk@rug.nl) of de secretaris van de VNK, Christiaan Ravensbergen (kerkgeschiedenis@gmail.com 
of 06-38545779). 
In verb and met de organisatie ontvangen wij graag een aanmelding v66r 15 september 2015: 
kerkgeschiedenis@gmail.com. 
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Bonders in opmars 
Hervormd -gereformeerden 1890-1960 

lohn Exalto en Fred van Ueburg {red.} 

'We kunnen niet weg en we kunnen niet rnee', luidde de gevleugelde 
uitspraak van de Gereformeerde Bond in de aanloop naar de vorming 
van de Protestantse Kerk in Nederland in 2004. 
Een deel van de hervormd-gereformeerden ging mee, een ander deel 
hergroepeerde zich tot de Hersteld Hervormde Kerk. Het dilemma 'niet 
weg en niet mee' kenmerkte de hervormd-gereformeerde beweging 
vanaf haar ontstaan in de jaren 1890. Bonders in opmars beschrijft 
dit dynamische meerstromenland met Kuyperiaanse, bevindelijke en 
verbondsmatige invloeden tussen 1890 en 1960. 

Met bijdragen van Hugo den Boer, Gijsbert van den Brink, Niels van Oriel, 
John Exa I to, Ronald de Graaj, Mirjam Hofman, Bram Kurtz, Teus van de 
Laqemaat; Fred van Lieburg, Bart Jan Spruyt en Bas van der Wulp. 

Bestel deze uitgave op 
www.debanier.nl/bonders, 
ga naar de boekhandel 
of bel 055-5390650 

~ E-bool<€ 19,99 
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Bonders 
• m opmars 

John Exalro en Fred van Lieburg (red.) 

... weet van wetenschap 


