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Het Ashmolean Museum in Oxford heeft momenteel een tentoonstelling
over Legenden en verhalen in Chinese kunst. Mijn aandacht werd
daar onlangs getrokken door een curieuze schildering, getiteld De
demonenonderdrukker van een Chinese kunstenaar genaamd Cheng
Shifa. De afbeelding toont de achtste-eeuwse keizer Xuanzong, die
droomt over een geleerde die demonen voor hem vangt. Daar vlak
bij is een prachtige tekening in inkt op ‘verguld’ papier tentoongesteld,
Karakters uit ‘Vreemde verhalen uit de kamer van een geleerde’,
gebaseerd op een zeventiende-eeuws boek met die titel van Pu
Songling. Op de tekening wordt een geleerde lastiggevallen door
bovennatuurlijke wezens: feeën, demonen en geesten. Nu kan ik me veel
vreemde verhalen uit de studeerkamer van een historicus voorstellen,
maar heroïsche ontmoetingen met de bovennatuurlijke wereld horen
daar doorgaans niet bij.
Toch intrigeert het me wel. De Chinezen hadden geleerden blijkbaar
hoog staan wegens hun inzichten in de bovennatuurlijke wereld. Daar
willen we tegenwoordig niet meer aan. Een geleerde die zich interesseert
voor het bovennatuurlijke, is waarschijnlijk geen echte geleerde. Zo bleek
onlangs dat twintig procent van de Nederlandse hoogleraren gelovige
wetenschappers minder serieus neemt.
Wat hebben die Chinese hooggeleerde demonendrijvers eigenlijk
te maken met Transparant? Wel, in onze eigen traditie wist Maarten
Luther toch ook demonen uit zijn studeerkamer te verdrijven door
te gooien met zijn inktpot? Nu vraagt u zich bezorgd af of Onnekink
evenals Xuanzong historici oproept tot het verdrijven van demonen
met inktpotten, maar niets is minder waar. Het doet me wel aan twee
dingen denken. Ten eerste: er is niets mis mee dat historici zich bewust
tonen van de bovennatuurlijke werkelijkheid. Maar hoe moeten zij dat
doen? Ten tweede, dat een christenhistoricus met hetzelfde gemak de
geschiedenis van de Reformatie als die van China zou moeten kunnen
schrijven. Weet u hoe dat moet? Als die vragen u interesseren, bent u bij
Transparant aan het goede adres.
Toch gaat dit nummer niet over China, maar wel over de Reformatie. En
wel die van de protestanten zowel als van de katholieken. Het nummer
begint met een artikel van Jan van de Kamp. Hij voert ons door de
fascinerende wereld van vertalers van puriteinse geschriften ten tijde
van de Reformatie. Dat vertalen meer ideologisch geladen was dan
gedacht blijkt uit zijn artikel. Beatrice de Graaf analyseert de positie
van katholieken na 1813. Zij werden nauwlettend in het oog gehouden
door de overheid, die het als een kwestie van ‘nationale veiligheid’
beschouwde. Een artikel van Judith Pollmann bespreekt het thema van
haar recent verschenen boek over de katholieken tijdens de Opstand.
Vaak is het verhaal van de Opstand bezien door protestantse of liberale
ogen, maar hoe ervoeren de katholieken de gebeurtenissen uit die tijd?
We sluiten af met een mooi interview met Jos Palm naar aanleiding van
zijn recente boek over de moederkerk.
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NIEUWS

Dodenherdenking

VU ontwikkelt geschiedenisrecorder
De Vrije Universiteit (VU) gaat een zogenaamde
geschiedenisrecorder ontwikkelen. Het computerprogramma moet nieuwsitems aan elkaar koppelen
op variabelen als tijd, plaats, personen en gebeurtenissen. Voordelen: de computer vergeet niets en kan
een deel van het creatieve en associatieve denkwerk voor historici en andere wetenschappers oplossen. Piek Vossen, hoogleraar computationele lexicologie, kreeg in mei voor zijn onderzoek een Europese
subsidie van 2,8 miljoen euro. Voor zijn programma
om het nieuws op een slimme manier te indexeren,
werkt de Vrije Universiteit samen met onderzoekers
in Italië en Spanje en met de bedrijven LexisNexis en
ScraperWiki. Het programma is doorzoekbaar in de
talen Engels, Nederlands, Italiaans en Spaans. Het
project start eind 2012 en zal drie jaar duren.

De Dodenherdenking van 4 mei legt bloot hoe
moeilijk herdenken in Nederland is. Herdenkt Nederland omgekomen Joden, omgekomen verzetsstrijders en burgerslachtoffers of ook meer recente
slachtoffers? Daar doorheen loopt de discussie
van goed en fout. Mag Nederland 67 jaar na de
oorlog Duitsers of pro-Duitse Nederlanders op 4 mei
herdenken? Daarover ontstond dit jaar ophef. In de
Gelderse plaats Vorden mocht na een gerechtelijk
verbod Duitse soldaten niet herdacht worden tijdens
Dodenherdenking. Toch liepen veel bezoekers langs
de tien graven van de Duitse soldaten. Het gedicht
van Auke de Leeuw over zijn oudoom die een “foute
keuze” maakte voor de Waffen-SS werd na veel commotie teruggetrokken door het Nationaal Comité 4
en 5 mei.

beeld Transparant

Spaanse Lof der Zotheid ontdekt

Joodse barak gevonden

Onderzoekers van de Universiteit van Basel hebben in februari
de eerste, tot nu toe onbekende, Spaanse vertaling gevonden
van Lof der Zotheid van Desiderius Erasmus. De vertaling uit de
zeventiende eeuw werd gevonden in bibliotheek Ets Haim van
de Portugese synagoge in Amsterdam. De vondst is opvallend
omdat de Spaanse Inquisitie in 1559 het boek, dat voor het
eerst verscheen in 1512, op de index van verboden boeken
zette. Pas in 1842, acht jaar na de afschaffing van de Inquisitie,
verscheen opnieuw een Spaanse druk. De gevonden Spaanstalige Lof der Zotheid gaat waarschijnlijk terug op een vertaling
uit de zestiende eeuw. Het boek stond gewoon in de catalogus
van de bibliotheek, maar het belang ervan werd nooit onderkend.

De stichting Joodse werkkampen heeft een
originele, in goede staat verkerende barak gekregen uit de Tweede Wereldoorlog. De barak
werd gebruikt als werkonderkomen voor Joden
en stond in de oorlog in Fochtelo, op de grens
van Drenthe en Friesland. De vondst is een
opsteker voor de stichting. Veel barakken zijn
na de oorlog verkocht of konden de tand des
tijds niet weerstaan. Enkele barakken werden
verwoest. Zo werden in 2009 twee barakken in
Veendam, die stamden uit Kamp Westerbork
(foto), in brand gestoken. De barak uit Fochtelo
is na de oorlog jarenlang gebruikt als kippenschuur in het Friese Ureterp. Ook KNIL-militairen
werden er gehuisvest.

beeld Peter Lange, Collectie Joods Historisch Museum
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beeld RD, Henk Visscher

beeld Bert Kaufmann, Wikimedia

Laatste woord Willem van Oranje

Schieten op de canon

"Mijn God, mijn God, heb medelijden met mij
en met dit arme volk.” Dat zei Willem van Oranje
nadat hij dodelijk was geraakt door de kogels uit
het pistool van Balthasar Gerards (afbeelding)
op 10 juli 1584 in Delft. Maar zei hij dat werkelijk?
Onlangs ontstond daarover discussie door een
studie naar de baan van de kogels en over het
zestiende-eeuwse sectierapport. Volgens de
onderzoekers was de Vader des Vaderlands op
slag dood. Anderen betwisten dat. In de pers
werd vooral de medische kant belicht. Historica
Judith Pollmann liet dagblad Trouw weten dat
het interessanter is na te gaan hoe de zinsnede
door Oranjegetrouwen en Spaansgezinden werd
gebruikt in de campagne voor of tegen het prille
zelfbestuur van de Nederlanden.

Vijf jaar na de lancering van de historische canon en het werken met vensters op de geschiedenis mag de balans worden opgemaakt. Heeft
deze manier van werken in de geschiedenislessen van het onderwijs vruchten afgeworpen?
Twee hoofdsprekers, Ton van der Schans en Han
van der Horst, kruisen met elkaar de degens over
welke rol het christendom in de canon toekomt.
Vervolgens is er een keur aan workshops om
nader de posities te bepalen: over onderwijs, de
vensters en tijdvakken, alternatieve canons, de
zwarte canon, de rol van katholieken en minderheden, en meer. Leraren, historici en andere
belangstellenden zijn vrijdag 1 juni 2012 welkom
aan de Christelijke Hogeschool Ede. Meer info:
christenhistorici.nl.

beeld RD
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VERTALERS

De vormende rol
van vertalers van
piëtistische werken in
de vroegmoderne tijd
In het vroegmoderne West-Europa was een goede vertaling een tekst die goed aansloot bij het doelpubliek. De rol van de vertaler als bewerker van een brontekst was veel
groter dan dat deze nu in het algemeen is. De keuzes die vertalers van piëtistische geschriften bij het vertalen maakten, waren vaak even tactisch als veelzeggend. De subtiele aanpassingen van bronteksten brengen de theologische gevoeligheden van hun
tijd aan het licht. Vertalers hadden in tweeërlei opzicht een vormende rol: in de eerste
plaats bewerkten zij woorden en zinnen, in de tweede plaats instrueerden zij de lezer. In
dit artikel geef ik voorbeelden van vertaalkeuzes van piëtistische vertalers.
Jan van de Kamp
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In dit artikel zal ik een overzicht geven
van de manieren waarop vertalers van
piëtistische werken in de vroegmoderne
tijd de woorden en zinnen van hun bronteksten bewerkten. Ik beperk mij daarbij
tot vertalingen van Engelse piëtistische
geschriften in het Nederlands en van
Engelse en Nederlandse geschriften uit
die categorie in het Duits, omdat over de
daarin gebruikte vertaalstrategieën literatuur verschenen is. Daaruit licht ik die
voorbeelden die de grootste inhoudelijke
veranderingen teweegbrachten.
Ik begin deze bijdrage met een uitleg
van de vertaaltheorie die in het Duitse
taalgebied en in de Nederlanden in de
vroegmoderne tijd opgeld deed. Vervolgens geef ik enkele voorbeelden van
de vertaalstrategie ‘verandering van
informatie’. Met deze strategie wordt informatie toegevoegd die niet uit de brontekst is af te leiden, of wordt informatie
weggelaten. De strategie heeft betrekking

op de pragmatiek, een onderdeel van de
taalkunde die de invloed van de context
op de betekenis van taal onderzoekt. Er
zijn ook vertaalstrategieën die betrekking
hebben op de syntaxis (zinsleer) en de
semantiek (betekenisleer). Bovendien
gaan strategieën uit de verschillende
onderdelen van de taalkunde vaak samen
op. 2
De vertaalstrategie ‘verandering van
informatie’ is een van de strategieën
die de grootste veranderingen van de
brontekst met zich meebrengt. Deze
strategie is voor ons heel interessant,
omdat deze laat zien welke informatie
uit de brontekst voor het doelpubliek
gevoelig lag en op welke manieren vertalers deze informatie aanpasten aan het
referentiekader van het doelpubliek. In
de conclusie ter afronding van dit artikel
kom ik hierop terug.
Vertaaltheorie in de
vroegmoderne tijd
Om verschuivingen in vertalingen in
de vroegmoderne tijd goed te kunnen
begrijpen, is enige achtergrondinformatie over de toenmalige opvattingen over
vertalen en over literatuur noodzakelijk.
Zowel in het Duitse taalgebied als in
de Nederlanden bepleitten taaltheoretici

beeld RD



Het piëtisme was een internationale
protestantse vroomheidsbeweging die
nastreefde dat individuen, gezinnen,
kerkelijke gemeenten en samenlevingen
die het christelijk geloof met de mond
beleden, dit vanuit de overtuiging van
hun hart in het leven daadwerkelijk
zouden praktiseren. Enkele voorbeelden
van de piëtistische levenspraktijk zijn de
dagelijkse omgang met God via Bijbellezing en gebed en de zondagsheiliging.
Het piëtisme manifesteerde zich zowel
binnen de gereformeerde confessie denk aan het puritanisme in het Engelse
taalgebied, de Nadere Reformatie in
de Nederlanden en het gereformeerde
piëtisme in het Duitse taalgebied - als
binnen de lutherse confessie: het lutherse
piëtisme in het Duitse taalgebied. Bij de
uitwisseling van het piëtistische gedachtegoed tussen verschillende landen en
taalgebieden speelden vertalingen een
uiterst belangrijke rol.1
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VERTALERS
PERSONALIA

in de vroegmoderne tijd dat vertalers
de woorden en de volgorde daarvan in
de brontekst zouden veranderen. Talen
verschillen nu eenmaal van elkaar en als
men woorden en woordvolgorde één op
één overzet, ontstaat er een onduidelijke
of onbegrijpelijke doeltekst. Vertalers
veroorloofden zich dan ook allerlei vrijheden bij het vertalen.3
Binnen de vroegmoderne letterkunde
gold de traditie van de navolging (imitatio). Door navolging van andere auteurs
leerden scholieren al in het retoricaonderwijs op de Latijnse school om een
eigen schrijfstijl te ontwikkelen. In dat
kader vertaalden zij teksten van anderen,
waarbij zij stapsgewijs leerden om steeds
meer bewerkingen op de brontekst toe
te passen. De technieken die daarbij
werden gebruikt waren onder andere
uitbreiding (adiectio), inkorting (detractio), vervanging van delen (immutatio)
en verschuiving (transmutatio). Stapsgewijs kon een auteur zijn brontekst steeds
meer bewerken. Hoe meer hij dat deed,
hoe hoger men de literaire kwaliteit
ervan beschouwde.4
Voorbeelden van verandering van
informatie
In het volgende voorbeeld heeft de vertaler de namen van theologen weggelaten
op wie de auteur van de brontekst zich
beriep. Het fragment is afkomstig uit het
vroomheidshandboek The practice of
piety (vóór 1612) van de puritein Lewis
Bayly (ca. 1575-1631) uit Wales. Dit
boek was een internationale bestseller. In
1620 verscheen een Nederlandse verta-

ling van de hand van de Overijsselse
Nederlandse gereformeerde predikant,
Everhardus Schuttenius (ca. 15951655).5
ENG [= Engels] 1616, 132-133:
Because the Angels told the Disciples,
that as they saw Christ ascend from
Mount Oliuet, which is ouer the Valley
of Iehosaphat: so hee shall in like
maner come downe form Heauen. This
is the opinion of Aquinas, and all the
Schooleman, except Lombard, and
Alexander Hales.
NL [= Nederlands] 1627, 92: De
Enghelen seyden tot de Discipulen,
dat ghelijck als sy Christum saghen
opvaren, van den Olijf-bergh, welcke
over het Dal Josaphats is, hy oock
alsoo soude weder comen.6
Schuttenius’ vertaling werd in 1642
herzien door de Utrechtse professor in
de theologie Gisbertus Voetius (15891676). Hij gaf niet alleen door middel
van voetnoten uitgebreid commentaar op
de inhoud van de tekst, maar veranderde
soms ook iets aan de tekst zelf. In de volgende passage heeft hij in tegenstelling
tot Schuttenius de zinsnede “Edeldom,
Bisschoppen, … ende Magistraten van
dese uwe Kercke ende Politie” weggelaten. Voetius was een tegenstander van
een te grote inmenging van de overheid
in de kerk en van het bisschoppelijke
stelsel, zoals dat in de Church of England, waarin Bayly bisschop was, werd
gepraktiseerd. De vorm van kerkregering
die Voetius voorstond, was het presbyteriale stelsel. Dit verklaart dat hij de
vermaning ook tot de “opsienders” van
de kerk, de ouderlingen, richt.
ENG 1640, 225-226.: Direct all
the Nobility, Bishops, Ministers
& Magistrates of this Church and
Common-wealth, to governe the
Commons in true Religion, justice,
obedience, and tranquillity.
NL 1640, 182v.: Regieret den
Edeldom, Bisschoppen, Predicanten
ende Magistraten van dese uwe

Kercke ende Politie, datse uwe
Volck in waerachtighe Religie,
gerechtigheydt, ghehoorsaemheyt ende
vreedsaemheydt regieren moghen.
NL 1642, 196: Regeert de Predicanten
datse u volck in gerechticheydt ende
gelucksalicheyt wel moghen regeeren:
ende opsienders van dese uwe Kercke,
dat door hare leere, vermaninge;
goeden voortganck, ende exempel
alle publijcke ende particuliere
oeffeninghen der Godtsalicheyt in
dese uwe gemeynte aengestelt ende
gevordert moghen werden.7
Wie goed het volgende voorbeeld bestudeert, ontdekt niet alleen dat de vertaler
van Henry Scudders (overl. 1659?) The
christians daily walke in holy securitie
and peace (1627), de uit Duitsland afkomstige Samuel Althusius, die gereformeerd predikant in de Nederlanden was,
zijn brontekst heeft geparafraseerd, maar
ook dat hij maar liefst acht namen van
stichtelijke schrijvers heeft toegevoegd.
True it is; Many have written on this
subiect largely, and worthily, as Master
Rogers in seven Treatises, abridged by
Master Stephen Egerton, and Master
Iohn Downam in a large and usefull
worke, and that I may no forget him,
whom, in some respects, I should first
have mentioned the Reverend Dean
of Worcester Doctor Hall, that true
Christian English Seneca. Also Mr.
Bolton, whose generall directions
for comfortable walking with God,
are deservedly approved of the most
indicious.
t Is wel alsoo, datter van ende over
dese materie menige ende velerhande
stichtelicke Boecken van verscheyden
Godts-geleerde Mannen zijn
geschreven ende uyt-gegeven, die niet
sonder groote stichtinge van alle Liefhebbers der saligheydt gelesen ende
geuseert worden. Onder de welcke
niet de minste zijn de Schriften van
Roger, Steffen Eyerton, Perkinse,
Iohan Dounam, Ioseph Hall, Bolton,
Abrenethy, Dijcke, Taffin, Casman,
Iohan Arend, Mollerus, Teeling, en
diergelijcken.8
Aan een passage waarin de auteur van
de voorrede, John Davenport, puriteinse
auteurs noemt die geschreven hebben
over de godzaligheid, heeft Althusius
niet alleen drie puriteinen toegevoegd,
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ja alle Heiligen, die
William Perkins, John
meinen Fußstapffen
Abernethy en (Daniel of
nachgefolget, erlitten?
Jeremiah) Dyke, maar
ook een Franse stichNL 182: dat bewijsen
telijke schrijver, Jean
noch de voetstappen
Taffin; drie Duitse: Otto
van goede exempelen,
Casmann, Johann Arndt
die sy achter gelaten
en Martin Moller – de
hebben, hoe dat sy
laatste twee waren lutheseer heylige Mannen
ranen! – en een Nedergeweest hebben, die soo
landse: Willem Teellinck.
vromelijck gestreden
Hiermee geeft hij niet
hebben, dat sy de werelt
alleen een inkijkje in
hebben verwonnen,
zijn koop- en leesgedrag,
ende onder hare voeten
maar beveelt hij zijn
geworpen.
Nederlandse lezers ook
een aantal boeken over
DUI 243: Dieses
de godzaligheid aan die
beweisen noch die
in de Nederlanden (in
Fußstapffen ihrer guten
vertaling) verkrijgbaar
Exempel, und seind alle
zijn.
gute Bücher hievon voll.
Binnen de Nederlandse
gereformeerde kerk
De gereformeerde Teelwoedde in de zevenlinck schoof zijn bewontiende eeuw een strijd
dering voor vervolgde
over de vraag of het
christenen uit de vroege
vierde gebod, het sabkerk niet onder stoelen
batgebod, van morele of
en banken, ook al betrof
ceremoniële aard was.
het christenen die in
In het eerste geval zou
een latere periode als
het altijd geldig zijn, in
heiligen werden vereerd.
het tweede geval slechts
Deusing was hierin veel
voor het volk Israël in de
voorzichtiger. In het
oude bedeling. Aaneerste voorbeeld heeft
hangers van het eerste
hij de woorden “Confesstandpunt, die ook een
soren” en “Maeghden”
nauwgezettere heiliging
weggelaten. Zou de
van de zondag voorreden hiervan nog
stonden en praktiseerAfbeelding: Titelpagina Teellinck, Das newe Jerusalem (1672). Exemgeweest kunnen zijn dat
den, werden door hun
plaar Theologisches Seminar Herborn, signatuur: Alte Bibliothek 1911.
het doelpubliek deze
tegenstanders voor “sabbeeld Jan van de Kamp.
woorden misschien niet
bataristen” uitgemaakt.
zou
begrijpen,
het
tweede voorbeeld
Willem Teellinck (1579-1629) noemt dit
de meeste aanhangers van het Duitse geis een aanwijzing dat Deusings Teelwoord in het enkelvoud in zijn ’t Nieuwe
reformeerde piëtisme, waartoe Deusing
lincks lofprijzing op deze heiligen niet
Jerusalem (1635). De Duitse vertaler
behoorde, de Nederlandse strijd over de
kon meemaken. Hij heeft deze namelijk
Johann Deusing (1639?-ca. 1697) heeft
sabbat onnodig vonden en deze niet naar
behoorlijk gereduceerd.
het echter weggelaten.
Duitsland wilden overplaatsen.
Voor lutherse vertalers zoals Henning
Het volgende voorbeeld van de vertaKoch (1633-1691) vormden passages
NL 167: als gy niet en konde
ling van Teellincks ’t Nieuwe Jerusalem
uit puriteinse en dus gereformeerde
verdragen de versmadinge des werelts,
laat zien hoe achter subtiele bewerkingen
geschriften soms een probleem. Het
maer begint te schromen voor den
van de brontekst een verschil van opvatvolgende voorbeeld uit de vertaling
naem van Puriteyn, Precisiaen, oft
ting schuil kan gaan:
van Halls The passion sermon (1609)
Sabbataris, oft soo …
illustreert dit.
NL 180: Och! hoe veel en sware
DUI [= Duits] 227: Wann du nicht
tribulatien hebben geleden alle
FR [= Frans] 26: Ce grand Docteur
erdulden kanst die Verachtung der
Apostelen en Martelaren, Confessoren,
Pierre Martyr en a fait vne solide
Welt, sondern fürchtest dich, wann
Maeghden, ende alle andere Heyligen,
distinction en son Epistre escrite à
man dich einen Puritaner, Præcisisten,
die mijne voet-stappen ende mijn leven
ce digne Martyr & Pere, l’Euesque
oder anders nennet.9
hebben willen volgen …
Hooper …
DUI
241:
Wie
viel
schwere
Trübsahlen
De reden dat Deusing het woord heeft
DUI 29: Der Unterscheid so hiebei
haben alle Aposteln und Märtyrer,
weggelaten, zal daarin gelegen zijn dat
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Koch heeft de namen van gereformeerde
theologen, in dit geval van de Italiaan
Petrus Martyr Vermigli (1500-1562) en
van de Engelse bisschop John Hooper
(ca. 1500-1555), weggelaten.
In het volgende voorbeeld had Koch
echter de kans om de in de brontekst
anonieme zegsman te identificeren: het
was niemand minder dan Luther!

had laten staan, weggelaten. In de bewuste passage gaat het over de oordeelsdag waarop alle mensen voor de rechtbank van Christus worden geplaatst:
ENG 1640, 82-83: Christ shall rip up
all the benefits he bestowed on thee,
and the torments he suffered for thee
…

FR 35: Au milieu des brigands (dit
quelgu’vn) comme s’il eust esté le
Prince des brigands

NL 1640, 66: u Christus alle zyne
weldaden aen u bewesen op-halen sal,
de pynen die hy voor u gheleden heeft,
de goede wercken die ghy ghelaten
hebbet …

DUI 44: Mitten unter den Mördern,
als wenn Er (wie Herr Lutherus saget)
der Oberste Redelsführer unter den
Mördern gewesen

NL 1642, 73: ‘u Christus alle zijne
weldaden aen u bewesen op halen sal,
*de goede wercken die ghy gelaten
hebt …

Uit de manier waarop een zin is vertaald is soms af te leiden dat de vertaler
het niet met een bepaalde theologische
opvatting van de auteur van de brontekst
eens was.

In een voetnoot tekent Voetius aan: “Ick
hebbe uyt-gelaten dese woorden des
Autheurs: de pijne die hy voor u gheleden heeft: vermidts de selve seer duyster
ende dobbelsinnigh zijn. Siet tot naerder
verstant, de verklaringhe des Dortschen
Synodi Anno 1619. over den tweeden
artijckel der Remonstranten.”

ENG 1616, 563: which [de roomskatholieke mis, JvdK] is most
derogatorie to the all-sufficient-worldsauing merits of Christs Death and
Passion …
NL 1627, 383: het welcke gantsch
schadelijc ende injurieus voor alle
de vollencomene wercken ende
verlossende verdiensten Jesu Christ is
[...]
De Nederlandse gereformeerde predikant Schuttenius kon het de gematigd
gereformeerde theoloog Bayly niet nazeggen dat Christus’ verdienste “worldsauing” is. Daarmee zou hij immers
suggereren dat Christus voor alle mensen
gestorven is, een opvatting die tijdens
de synode van Dordrecht (1618-1619)
was afgewezen. Hij heeft daarom alleen
“all-sufficient” (“vollencomene werken”)
en “sauing” (“verlossende verdiensten”)
vertaald, maar de combinatie “worldsauing” niet gehandhaafd.
Nog stringenter was Voetius in dezen.
Hij heeft een zinsnede die Schuttenius
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Afbeelding van de bladzijde met de
voetnoot van Voetius. L. Bayly, De practycke ofte oeffeninge der godsaligheydt
(Utrecht, Esdras Willemsz Snellaert,
1642). Exemplaar Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam,
signatuur: XI.06588.

Conclusie
De in dit artikel gegeven voorbeelden van de strategie “verandering van
informatie” laten zien dat deze strategie
gebruikt kon worden om informatie te

verduidelijken, om deze aan te passen
aan de eigen confessie of theologische
opvattingen en om theologische associaties of opvattingen die voor het doelpubliek gevoelig zijn, weg te laten.
Soms werd informatie slechts tot op
zekere hoogte veranderd, zodat een
volledige aanpassing aan de doelcultuur
niet plaatsvond. Een voorbeeld daarvan
is het feit dat Schuttenius elementen uit
Bayly’s tekst, zoals over de kerkregering, overnam, hoewel hij hierover zelf
als Nederlands gereformeerd predikant
waarschijnlijk een ander standpunt innam. Kennelijk was dat voor hem niet
voldoende reden om de bewuste passage
te bewerken, terwijl Voetius dat wel
deed. De reden dat vertalers dergelijke
passages niet bewerkten, zal daarin
gelegen zijn dat ze recht wilden doen aan
de inhoud van de brontekst, maar ook in
het feit dat het hen in eerste instantie om
het overbrengen van de op de vroomheid gerichte inhoud ging. Verschillen
in opvatting inzake de liturgie, riten,
kerkregering en theologische leerstukken
waren voor hen minder belangrijk.10
Bovendien waren er andere manieren
om de lezers te sturen als de in bronteksten geuite opvattingen verschilden
van de opvattingen van de vertaler en
van het beoogde doelpubliek. De vader
van het Duitse lutherse piëtisme, Philip
Jakob Spener (1635-1705), gaf toe dat
de lutherse en gereformeerde leer van
elkaar verschilden, maar volgens hem
was er op het gebied van de vroomheid
nauwelijks sprake van dat verschil. Om
die reden raadde hij het lezen van puriteinse werken aan lutheranen aan, maar
wel met een restrictie. Hij beval deze
geschriften namelijk alleen aan diegenen
aan die goed onderlegd waren in de
lutherse leer.11
In de keuzes die vertalers van piëtistische geschriften maakten, zien we
niet alleen hun culturele context, maar
ook hun persoonlijke voorkeur terug.
Opmerkelijk is het uitgangspunt dat zij
deelden: een vertaler moest niet alleen
een tekst getrouw overzetten, maar zich
ook afvragen hoe hij een vertaling zo kon
vormgeven dat die opbouwend was voor
zijn specifieke publiek en geen onnodige
discussies zou oproepen. Dat maakt de
vormende rol van deze vertalers een interessant thema voor verder onderzoek.
Niet in het minst de werken waarvan
meer dan één vertaling verscheen,
kunnen een verrassend licht werpen op
theologische verschillen en historische
contexten in de vroegmoderne tijd.12
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Religieuze
regimes
Herman Paul
Weet iemand wat religieuze regimes zijn? Religieuze
regimes is inderdaad de titel van een belangrijk boek
van Peter van Rooden (1996), over de veranderende
relaties tussen godsdienst en maatschappij in de
afgelopen eeuwen. Daarmee is echter nog weinig
gezegd. Want de term zelf komt in het hele boek niet
voor. Zoals Van Rooden eind april op een Amsterdamse conferentie bekende: de titel was hem aangereikt
toen het boek al af was.
Tijdens de conferentie vroeg ik mij daarom geregeld
af: wat zijn die religieuze regimes precies? Of: hoe
kunnen we de term zó definiëren dat religiehistorici er
iets aan hebben? Gelukkig is het niet nodig hiervoor
het wiel zelf uit te vinden. Want in allerlei takken van
wetenschap wordt al jarenlang over regimes gesproken. Naar analogie daarvan zou ik denken dat religieuze regimes ten minste drie kenmerken hebben.
Allereerst verwijst de term naar wat mensen op
een bepaald moment onder godsdienst verstaan.
Identificeren ze religie vooral met een instituut (een
kerk)? Of denken mensen bij godsdienst primair aan
de publieke orde (‘het christelijke Nederland’), aan
persoonlijke overtuigingen of aan emoties?
Elk religieus regime houdt, in de tweede plaats,
meerdere ballen tegelijk in de lucht. Godsdienst is
dus nooit óf publieke orde óf privéovertuiging. De
vraag is veeleer: welk element is, op een bepaalde
tijd en plaats, dominant? De missionarissen die rond
het jaar 500 de Frankische koning Clovis en daarmee
heel Gallië bekeerden, hadden allicht een ander
idee van godsdienst, en dus ook van bekering tot het
christendom, dan negentiende-eeuwse evangelisten
op het Drentse platteland. Maar het zou onjuist zijn te
denken dat overtuigingen rond 500 geen enkele rol
speelden, of dat godsdienst rond 1860 elke publieke
dimensie miste. Religieuze regimes zijn dus hiërarchische constellaties: ze zetten één aspect op nummer
één, zonder per se de rest te vergeten.
Terecht beklemtoonde Van Rooden in zijn Amsterdamse lezing dat niet iedereen een eigen kijk op
godsdienst heeft. Dat rond 1860 godsdienst massaal
werd gelokaliseerd in de innigheid van een mensenhart, komt doordat negentiende-eeuwers met een
bepaald idee van religie waren opgevoed. Maar
zullen we, als derde kenmerk, die individuen en hun
regimes wel in een wederkerige relatie plaatsen?
Mensen denken in categorieën die hun omgeving
hen aanreikt, maar ontwikkelen af en toe ook nieuwe
ideeën over wat godsdienst inhoudt.
Paul is universitair docent historiografie en geschiedtheorie aan de Universiteit Leiden.
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Katholieke bisschoppen
als veiligheidsprobleem
voor de nieuwe natie,
1813-1816
1

Beatrice de Graaf
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het adjectief ‘nationaal’ voor, waardoor
veiligheid verschoof van individueel
recht naar handhaving van staatsgezag
ten opzichte van in- en uitwendige veiligheid. Het begrip ‘nationale veiligheid’
stond niet in de grondwet, maar werd
wel gebruikt (zie hieronder), en behelsde een combinatie van veiligheid van
grondgebied, bescherming van personen
en eigendom, maar ook nationale autonomie en verzet tegen onderdrukking.5
We zullen zien dat veiligheid ook
meteen een culturele en zelfs religieuze
invulling kreeg. In dit artikel staan we
daarom stil bij de rol die religie speelde
in het nationale veiligheidsbeleid van
het nieuwe Nederland. Veiligheid gaat
namelijk niet alleen om grondgebied of
om militaire verdediging, maar zowel in
de tegenwoordige tijd als in het verleden raakt veiligheidsbeleid ook aan de
nationale normen en waarden van een
bepaald land in een bepaald tijdvak.
Veiligheidsbeleid is bij uitstek de legitimatiegrond voor moderne natiestaten,
een manier om het ‘staatsvolk’ te modelleren. Wie of wat mag er bij de natie
horen, en wie of wat valt daarbuiten?6
We zullen in dit artikel aan de hand
van een interessante nieuwe casestudy
uit de archieven van het kabinet van
koning Willem I uitleggen hoe religie
object van het nieuwe, centrale veiligheidsbeleid van de koning werd.
De relatie tussen ‘kerk en staat’, of
‘religie en politiek’, wordt vaak belicht

vanuit de metafoor van ‘de scheiding’.
De onderzoeksvraag is dan wanneer
de scheiding tussen kerk en staat zich
voltrok en hoe die scheiding verdedigd
moet worden. Maar die vraag stellen we
hier niet. Sterker nog, die vraag doet
helemaal geen recht aan de complexe
werkelijkheid waarin de metafoor van
‘de scheiding’ helemaal niet opgaat. De
keuze voor een veiligheidsperspectief
maakt namelijk heel mooi duidelijk dat
de domeinen kerk en staat altijd en nog
steeds nauw verweven waren en niet
kunnen worden gescheiden. Veiligheid
raakt de kerntaak van de overheid. Wanneer iets als een centraal probleem van
orde en veiligheid – dus op nationaal
niveau – wordt opgevat, schuilen daar
dus altijd opvattingen, normen en waarden over de kerntaken van de overheid
achter. Dat maakt het interessant om stil
te staan bij de momenten waarop kerk
en religie voor de overheid zo’n nationaal probleem van orde en veiligheid
vormden. Welke dreiging of onveiligheid ging ermee gepaard, volgens de
autoriteiten? Wat was er in het geding?
En welke maatregelen werden genomen
om de balans te herstellen? Waren de
kerken en/of religieuze gemeenschappen
het daarmee eens?
We zullen zien dat kerk en religie niet
alleen in het huidige tijdsgewricht, maar
voor de overheid altijd al een probleem
van orde en veiligheid zijn geweest, denk
aan religieuze radicalen zoals (bepaalde



Nederland na 1813 wordt wel eens een liberale politiestaat genoemd. Koning Willem I (1772-1843) ontwikkelde met zijn minister van Justitie tal van geheime controlemiddelen. beeld Transparant

Inleiding
Veiligheid is een van de functies waarmee de moderne staat sinds het einde
van de 18e eeuw zijn gezag legitimeerde
en uitbreidde. Vanaf de periode van de
Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring en de Franse Revolutie heeft
veiligheid een tweeledige betekenis.
Het behelst securitas, of sécurité, de bescherming door de staat – van persoon,
middelen, eigendom en grondgebied
(de Hobbesiaanse functie) – maar ook
bescherming van individuen tegen willekeur en repressie van diezelfde staat
(de inbreng van John Locke). Veiligheid schept een begrip van een modern
staatsgezag en creëert de moderne
burger met onvervreemdbare rechten en
plichten als subject, maar ook als object
van dat staatsgezag.2
Anders dan in Oostenrijk onder Metternich, in Pruisen of in Frankrijk was
het centrale gezag in Nederland nooit
zo sterk gefundeerd op macht, geweld
en een cultuur van onderwerping aan
een ‘opperheerschappij’.3 Maar na de
Franse tijd ontstond er ook in Nederland
een begrip van ‘nationale veiligheid’.
Sureté was afkomstig uit de Franse
Verklaring van de Rechten van de Mens
van 1789, en werd vrijwel letterlijk in
de Nederlandse Verklaring van 1795
en de Bataafse Staatsregeling van 1798
overgenomen.4 Na de onafhankelijkheid
van Nederland in 1813 plaatste Willem
Frederik, Prins van Oranje Nassau, daar
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groepen) wederdopers of beeldenstormers, of aan religieuze verdeeldheid met
de bijbehorende ordeverstoringen zoals
de Bestandstwisten, het antipapisme of
het Psalmenoproer. Hier staan we vooral
stil bij de periodes van aandacht voor
kerk en religie als veiligheidsprobleem
waarin sprake was van een drang tot
centralisering van overheidsbeleid, dus
vanaf het ontstaan van de moderne
natiestaten in de negentiende eeuw. In
dit artikel bespreken we een onderbelicht aspect van religie als probleem van
orde en veiligheid: de vervolging van

katholieke bisschoppen door Willem I in
1815-1816, op basis van onderzoek in
de archieven van koning Willem I.
Willem I en de opstandige
bisschoppen
De Franse tijd transformeerde de
Verenigde Nederlanden tot een modern
en centraal bestuurde republiek. Als
vazalstaat van de Franse Republiek nam
het Bataafse Republiek en vanaf 1801
het Bataafse Gemenebest een landelijk
systeem aan van belastinginning, dienstplicht, centrale munteenheden en gewichten, een wetgevend lichaam en een
eerste echte regering, bestaande uit vijf
departementen. In deze periode kreeg de
Bataafse Republiek ook een landelijke
structuur voor de politie, bedacht door
de Franse minister van Politie, Fouchet.
Nadat de Fransen waren verjaagd, bleven de grondwettelijke hervormingen en
nieuwe bestuursstructuren intact. Op 30
november 1813 zette Willem Frederik,
de zoon van de voormalige stadhouder
Willem V, voor het eerst weer voet aan
Nederlandse wal.
In het kabinet van de koning ligt een
schets, opgesteld op 30 november, voor
een officiële verklaring van de Prins van
Oranje, aan het Franse gouvernement.
Het is niet duidelijk of die verklaring

ook is opgestuurd, maar de woordkeuze
is interessant. Daarin werd verkondigd
dat de Staat der Verenigde Provincies
zijn “rang te midden van de Europese
naties” had teruggevonden en zich had
aangesloten bij de geallieerde mogendheden in strijd tegen Frankrijk. Op 15
november waren de Franse autoriteiten
in de Nederlandse steden immers op de
vlucht geslagen. Nu was het tijd om de
nationale autonomie weer te herstellen:
“L’heure de la délivrance ayant sonné,
cet Etat renaissant de ses cendres,
met sa première confiance en Dieu
et en son bon droit. Il n’a d’autre but
que d’assurer son indépendance et sa
sureté nationale; que de rétablir son
existence politique et commerciale
écrasé sous un sceptre de fer.”7
In deze eerste verklaring werden verlossing, onafhankelijkheid en nationale
veiligheid op één lijn gezet. Nationale
veiligheid behelsde in eerste instantie
territoriale aspecten, zoals men voor de
negentiende eeuw nog zou verwachten.
Herstel van de soevereiniteit van het
Nederlandse volk, zoals uitgedrukt in
duidelijke grenzen en onafhankelijkheid
van Frankrijk, stond voorop.8 Naast
die territoriale veiligheid en de oprich-

Aanvankelijk stelde koning Willem I voor om geestelijken te deporteren die zich niet aan zijn eisen voor veiligheid hielden. Toen
de onrust toenam in België en de bisschoppen inbonden, liet hij zijn plan varen. Afbeelding: een onbekende schilder legde
een kampement vast van het Nederlandse leger te Rijen in 1831. beeld Transparant

14

mei 2012 TRANSPARANT

C. F. van Maanen, minister van Justitie tijdens de regeerperiode van koning Willem I.
beeld Nationaal Gevangenismuseum

ting van een eigen leger stond ook de
handhaving van de binnenlandse orde en
veiligheid hoog op de agenda. Al op zijn
actielijstje van november gaf Willem aan
“dat alles provisioneel blijven kan”, en
dat alleen de namen ‘keizer’ of ‘keizerlijk’ in de titulatuur van de staatsdienaren geschrapt moesten worden. De
préfecten konden op hun post blijven.
De gewone politie, ‘Gemeene Police’ genoemd, bleef daarmee intact. Ook nam
Willem veel informanten van Napoleon
in Frankrijk over en gaf daarmee aan dat
hij de ‘Hooge Police’, vergelijkbaar met
het huidige werk van inlichtingen- en
veiligheidsdiensten, eveneens handhaafde. Dat had ook alles te maken met het
aanblijven van de minister van Justitie,
C.F. van Maanen, die zijn werk in de
Franse tijd was begonnen en dat onder
koning Willem I tot 1842 naadloos
voortzette.
De mal waarin de moderne natie werd
gegoten, was nogal dwingend. Jeroen
van Zanten noemde het Koninkrijk
onder Willem I een “liberale politiestaat”.9 Zoals blijkt uit de besluiten van
de nieuwe koning, gaf de vorst grote
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prioriteit aan aspecten van binnenlandse
en buitenlandse veiligheid en verdediging. Naast de externe, territoriale,
bestuurlijke aspecten formuleerde koning Willem I die ‘veiligheid’ ook als een
kwestie van politieke gehoorzaamheid
aan de vorst. Samen met Van Maanen
vaardigde hij een oproerwet uit, legde de
pers aan banden en ontsloeg de kritische
Van Hogendorp die het niet goed kon
verkroppen dat zijn liberale ideeën over
het nieuwe Koninkrijk om zeep werden
gebracht en dat de koning zich feitelijk
boven de grondwet plaatste.10 Procureurgeneraal bij het Hoog Gerechtshof, A.W.
Philipse, die als baas van de politie Willem I en Van Maanen in alles bijstond en
de orders ijverig uitvoerde, ontwikkelde
tal van geheime controlemiddelen.
Aanvankelijk moesten de bonapartistische Fransen in Nederland (onder
wie de Franse consul-generaal bij het
Nederlandse hof zelf) het ontgelden. De
koning liet hen bespioneren, omdat hij
vreesde dat ze voor de “veiligheid van
den Staat” gevaarlijk zouden kunnen
zijn.11 Philipse had de koning in 1815
al trots ervan verzekerd “dat de politie

het zich nu meer bijzonderlijk ten pligt
heeft voorgeschreven, om den publieken
geest gade te slaan”.12 Maar niet alleen
Franse Bonapartisten (waarvan men nog
kan begrijpen dat die als gevaar golden,
zo kort na Napoleons nederlaag), ook
Nederlandse kritische geesten, journalisten en bewindslieden kregen te maken
met het spionagenetwerk van Van
Maanen en Philipse. Nationale veiligheid
behelsde niet alleen de bescherming van
het bestuur tegen kritische opmerkingen. Veiligheid werd ook in toenemende
mate in culturele termen gegoten, als de
bescherming van de publieke moraal en
goede zeden. Zo spande het ministerie
van Justitie zich bijvoorbeeld actief in
om landlopers op te pakken en hield ze
misdragingen van ambtenaren, inclusief
officieren, extra in de gaten.13
Die culturele inkleuring van het begrip
‘veiligheid van de staat’ kreeg ook een
religieus tintje. Willem I en Van Maanen
waren voorstanders van een centraal
geleide kerkpolitiek. Dat betekende
dat ze vooral de katholieke kerk in de
gaten hielden. In de Franse tijd waren
weliswaar alle religies gelijkgeschakeld
voor de wet, maar de vorst was protestants, en zag de katholieken toch als een
vreemde eend in de bijt. Zijn belangrijkste zorg was de rol die de katholieke
kerk, en in het bijzonder de katholieke
geestelijken in het Zuiden, vervulden,
in de ontwikkeling en opbouw van ‘zijn’
nieuwe natie. Om zich een beter beeld
van hun opvattingen en houding ten
aanzien van het vorstelijk gezag en het
nieuwe Nederland te vormen, gaf hij
Van Maanen de opdracht inlichtingen
te verzamelen (“renseignements”) over
‘verdachte’ activiteiten van katholieke
geestelijken uit de zuidelijke provinciën.
Daarbij kon het om inlichtingen over
“de personen, de betrekkingen, de gezinningen, de reputatie enz.” gaan.
Die spionagepraktijken werden niet
alleen in Nederland uitgevoerd, maar
ook in het buitenland. De koning en
zijn veiligheidsdienaren hielden Belgische priesters die op eigen houtje
‘bedenkelijkheden’ met het Franse hof
of het Vaticaan ondernamen, goed in de
gaten.14 Van Maanen stuurde spionnen
achter bisschoppelijke delegaties aan om
bij te houden wat zij zoal in het Vaticaan
of aan het Franse hof bespraken. En als
de bisschoppen daarbij over de schreef
gingen, schroomde de koning niet om
zwaardere middelen in te zetten. Zo
initieerde Van Maanen met goedkeuring
van de koning de juridische vervolging
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Conclusie
De voorbeelden hierboven laten zien
dat kerk en religie een cruciale rol innemen in het proces van natievorming
van Willem I. Op momenten dat er een
drang bestaat tot centralisering van
overheidsbeleid, zij het onder druk van
de omstandigheden, door acute veiligheidsdreigingen of pogingen de natie
vorm te geven, is er een grote kans dat
kerk en religie als probleem van orde en
veiligheid worden beschouwd. En wel
op nationaal niveau. Dat gebeurt vooral
als die natievorming niet alleen met
territoriale, economische of financiële
centralisatie, maar ook met culturele of
religieuze/morele centralisatie gepaard
gaat. In de bovengenoemde voorbeelden
botsten bepaalde religieuze personen of
stromingen met het beoogde gezamenlijke ‘doel’ van de natie, met de “imagined
community”.
Op het moment dat dat doel, of het nu
eenwording, emancipatie of democratisering is, sterk cultureel wordt ingekleurd, staan groeperingen die daar in
hun uitingsvormen en optreden expliciet
van afwijken onder druk om zich aan te
passen. Juist het veiligheidsdiscours en
-domein versterken die druk. Het geeft
de overheid meer bevoegdheden (inlichtingenverzameling, vervolging, uitsluiting of zelfs deportatie/uitwijzing).
Het veiligheidsdebat duwt religieuze
orthodoxie bovendien in het frame van
orde en veiligheidsprobleem en drukt allerlei andere mogelijkheden van ‘framen’
(zoals integratie, emancipatie in eigen
kring) aan de kant. Op het moment
dat religieus orthodoxen of ‘anderen’
(denk aan de bisschoppen) dat doel van
nationale eenwording maar niet al te
openlijk aanvielen of misschien zelfs ten
dele onderschreven, viel de praktijk van
veiligheidsmaatregelen meestal wel weer
mee en liet zij nog genoeg ruimte en vrijheid over voor religieus orthodoxen om
hun eigen weg te kunnen gaan. Toen de
bisschoppen na 1816 wat inbonden, en
Willem I sowieso zijn handen vol kreeg
met de strijd tegen België, liet hij zijn
deportatieplannen varen. Zo bezien is
de framing van kerk en religie als nationaal probleem van orde en veiligheid
vooral een seismograaf van de onzekerheid en ambities van de politieke elites
over een nieuw, nationaal ‘eenheidsdoel’
in tijden van crisis, en veel minder
een afspiegeling van feitelijke dreigingen.
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beeld RD, Anton Dommerholt

Wat te doen tegen de
satellieten van satan?
Judith Pollmann

Waarom deden katholieken mee aan de
Nederlandse Opstand? Achteraf wisten
ze zelf vaak ook niet meer goed hoe het
zo was gekomen. De Haarlemse brouwer
Willem Verwer noteerde na de val van
zijn stad in 1573 in zijn dagboek:

Haerlem eijlaes wel genoech op een tijt
gesmaeckt. Godt die Heere wil ander
goeden landen, provincien ende steden
geven [a]an ons een exempel te nemen
ende voersichtelijcke in haer zaecken
te handelen.”1

“dat men altijt wel luijden vint, die
als blinde ende onbedochte tot het
qualijck varen ende destructie van een
goede gemeente ende stadt geneijcht
zijn. Maer die vruchten, die van desen
boem voerts gecomen zijn, hebben
die goede gemeente ende stadt van

Toch lijken juist Nederlandse katholieken
niet makkelijk van dergelijke exempelen
te hebben geleerd. Veel katholieken waren aanvankelijk bereid om de calvinisten
te steunen in hun verzet tegen de politiek
van Filips II. Ondanks de Beeldenstorm,
waarin radicale calvinisten een spoor
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van vernieling hadden getrokken door
katholieke kerkgebouwen, verwelkomden
ook katholieken in 1572 de geuzenlegers
van Willem van Oranje. Ondanks de
beestachtige manier waarop geuzencommandant Lumey optrad tegen priesters
en monniken, en ondanks het verbod op
de katholieke eredienst dat Holland en
Zeeland in 1573 al afkondigden, waren
katholieken elders in de Nederlanden in
1576 toch bereid gemene zaak te maken
met de opstandige gewesten. Waarom
werkten katholieken mee aan een Opstand die hun kerk buitenspel zette,


van Belgische priesters, in het bijzonder
van de bisschop van Gent, die weigerden
“het zacht en vaderlijk gouvernement”
de juiste eer te bewijzen. De bisschop
van Gent, die bovendien wel erg vaak in
het Vaticaan op bezoek ging, had het gewaagd om de voorbede voor de regering
te schrappen. Ook weigerden hij en een
aantal van zijn collega’s huwelijken te
sluiten van Nederlandse staatsdienaars.
Volgens Van Maanen onderhielden ze
verder dubieuze contacten met “andere
mogendheden” en hielden ze hun parochianen voor dat de constitutie niet met
de katholieke leer in overeenstemming
was.15 Op aandringen van Van Maanen
vaardigde Willem I een besluit uit dat
voorzag in de ‘deportatie’ van geestelijken die opriepen tot ongehoorzaamheid
aan de wet.
Er is hier helaas niet veel ruimte
meer om hier verder op in te gaan. Het
belangrijkste punt dat we hier willen
maken is dat de katholieke bisschoppen uit het Zuiden die weigerden het
protestantse, vorstelijk gezag binnen de
kerk te erkennen, bespioneerd, vervolgd
en uiteindelijk zelfs als ordeprobleem uit
het land verwijderd moesten worden. In
de praktijk liep het allemaal zo’n vaart
niet, want Willem I had plaatselijk en
juridisch nog lang zo veel bevoegdheden
niet als hij wenste. Maar dit voorbeeld
laat goed zien dat ondanks de formele
gelijkschakeling van religies, de katholieken het zwaar te verduren hadden omdat
zij als probleem van orde en veiligheid
werden beschouwd. Daarachter schuilden een aantal – vanuit Willems optiek –
ideologische overwegingen, waarden en
normen. Hij wenste ten eerste zijn natie
territoriaal vorm te geven en te beschermen tegen inwerking van vreemde machten. Hij vreesde dat katholieke bisschoppen “kwalijke betrekkingen” met het
Franse hof en het Vaticaan onderhielden.
Ten tweede was Willem I echt “ingenieur
van het nieuwe Nederland”. Niet alleen
bouwde hij bruggen en legde hij kanalen
aan, hij probeerde ook de nieuwe ‘natie’
naar zijn wensen te herscheppen en te
modelleren. Samen met Van Maanen en
Philipse had hij de ambitie de “publieke
geest” van het nieuwe Nederland naar
binnen toe, maar ook als voorbeeld
aan de internationale mogendheden
van de Weense conferentie, vorm te
geven als een toonbeeld van vlijt, ijver
én van protestantse trouw aan de vorst.
Cultureel, religieus, en wellicht ook
economisch zag hij opstandige bisschoppen als een storende factor in zijn
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Desinteresse?
Katholieke tijdgenoten en historici hebben die vraag in de loop der tijden op
verschillende manieren beantwoord. Tijdgenoten zelf beweerden achteraf vaak dat
ze waren misleid door de mooie beloften
van ambitieuze edelen als Willem van
Oranje, en in het nauw waren gedreven
door het wangedrag van Spaanse soldaten. Historici hebben zich afgevraagd
of de Nederlandse christenen aan de
vooravond van de Opstand eigenlijk wel
zo katholiek waren. Waren ze misschien
murw geworden door de vele misstanden
in de kerk, onwetend gehouden door
hun corrupte geestelijkheid, of juist
aangeraakt door de ‘geest van Erasmus’
en eigenlijk al proto-protestant voordat
de Opstand uitbrak? Het zijn allemaal
verklaringen die wel door deze of gene
bron worden ondersteund. Maar ze laten
ook allemaal veel te wensen over.
Dat was de gedachte die mij dreef
toen ik in 2002 begon te werken aan
een nieuw boek over katholieke identiteit in de Nederlandse Opstand. Nieuw
onderzoek had immers laten zien dat
traditionele Nederlandse christenen in de
vroege zestiende eeuw hun geloof uiterst
serieus namen. Hun priesters waren in
doorsnee beter opgeleid dan we vroeger
dachten, en ook de leken toonden een
actieve belangstelling voor godsdienstige
onderwerpen en hongerden naar kennis
over God en godsdienst. Velen van hen
waren geletterd, velen van hen namen al
lang vóór Luther en ook nog lang na zijn
optreden kennis van het Bijbelwoord in
de volkstaal. Ook een anti-protestantse
dichteres als Anna Bijns lardeerde haar
gedichten als vanzelfsprekend met
Bijbelplaatsen. Het leek dan ook niet erg
aannemelijk dat de katholieke passiviteit
een teken van desinteresse, ‘slaafsheid’ of
aangeboren conservatisme was, zoals in
de historiografie vaak was gedacht.
En dan was er een tweede probleem.
Wat te doen met het gegeven van de
onverwachte katholieke herleving die zich
na 1585 in de Zuidelijke Nederlanden
voordeed? Historici hadden lang gedacht
dat die vooral het werk was geweest van
krachten van bovenaf: de Habsburgers en
de kerk. Maar het werd in de historiografie steeds duidelijker dat noch kerk noch
staat na 1585 echt veel meer macht had
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dan voorheen. Gewelddadige repressie
was als strategie bovendien opgegeven;
het moest nu via overreding, vond iedereen. Maar als kerk en staat tot 1566 niet
in staat waren geweest om het protestantisme het hoofd te bieden, waarom lukte
dat dan nu wel?
Er waren niet alleen nieuwe vragen, er
diende zich ook een nieuwe manier aan
om die te beantwoorden. De katholieke
kerkgeschiedenis van de zestiende-eeuwse
Nederlanden was traditioneel geschreven
vanuit kerkelijke bronnen. Maar er waren
andere mogelijkheden. Alastair Duke
maakte me er op attent dat opvallend veel
katholieken tijdens de Opstand dagverhalen over hun ervaringen waren gaan

ieder in hun eigen levens hun eigen zonden te bevechten. Het was een beproefde
preekstrategie, die het goed deed in een
samenleving waar niemand in aanraking
kwam met dissident gedachtegoed.
Maar de katholieke geestelijkheid
onderschatte de mate waarin de hervorming al doorgedrongen was in de levens
van gewone Nederlanders, die over
nieuwe ideeën hoorden van vrienden en
familieleden of die er zelf over lazen. De
onwetendheid over de tegenargumenten
bracht katholieken in een lastig parket,
legde de katholieke Gentenaar Marcus
van Vaernewijck uit. Mensen als hij hadden natuurlijk wel het ware geloof, maar
in een discussie met calvinisten die zich

“Katholieken waren niet onverschillig
over wat er om hen heen gebeurde.”
bijhouden. Die teksten, vaak al sinds de
negentiende eeuw in druk beschikbaar,
waren eigenlijk nog nooit als groep
gelezen, maar bleken daarvoor wel zeer
geschikt.
Vuur blussen met een zwaard
Uit deze dagverhalen, en aanvullend
onderzoek in andere volkstalige teksten
van priesters en leken, rees een consistent en nieuw beeld op. Het bleek dat
katholieken niet onverschillig waren over
wat er om hen heen gebeurde. Ze begonnen meer dan eens hun dagverhaal te
schrijven uit verontwaardiging over wat
de ‘satellieten van satan’ allemaal uitvoerden. Maar hun teksten laten ook zien dat
ze in die verontwaardiging aanvankelijk
weinig steun kregen van hun priesters.
Integendeel, katholieke leken in de
Nederlanden zagen hun vragen en zorgen
over de reformatie juist gesmoord door
de geestelijkheid. Veel katholieke leken
waren best bereid hun geestelijke leiders
energiek te steunen als die een beroep op
hen deden. Maar tot 1566 probeerde de
geestelijkheid de hervorming binnen de
perken te houden door die te presenteren
als een intern en klerikaal probleem waar
leken zich niet mee moesten bemoeien.
Priesters preekten veelvuldig over ketterij, maar niet om uit te leggen wat
ketters geloofden en wat daar mis mee
was. In plaats daarvan presenteerden zij
de reformatie als een straf van God voor
een decadente samenleving, en maanden
zij de leken om als gelovige individuen

jarenlang hadden geoefend in religieuze
disputaties, voelde een katholiek zich
“alsof hij een vuur probeerde te blussen
met een zwaard”.
Veel christenen in de Nederlanden
hoopten bovendien dat het niet nodig zou
zijn een definitieve keus te maken voor
een van de nieuwe confessies: ze beoordeelden hun medegelovigen eerder met
morele maatstaven dan met leerstellige.
Die hoop bleef in de decennia tot aan de
Opstand leven. Velen hadden er begrip
voor dat medegelovigen belangstelling
hadden voor de nieuwe ideeën. Zelfs toen
de gereformeerden hun dissidente ideeën
in 1566 op een agressieve manier begonnen uit te dragen, wisten traditionele
christenen niet zomaar wat hun reactie
moest zijn. Velen van hen waren bang
voor het soort religieuze geweld dat zich
in het buurland Frankrijk voordeed, en
wilden vooral de eenheid bewaren. Die
eenheid was niet gebaat, vonden mensen
als Van Vaernewijck, bij gewelddadig
optreden tegen mensen die ze kenden als
vrome familieleden, buren en medeburgers. In hun pogingen de lieve vrede
te bewaren, waren veel leden van de
katholieke elites zelfs bereid de mogelijkheid onder ogen te zien dat er plaats zou
moeten worden ingeruimd voor andersdenkenden
De Beeldenstorm was voor dit soort
gelovigen weliswaar een schokkende ‘realitycheck’, maar de daarop volgende strafexpeditie van de hertog van Alva deed de
katholieke zaak weinig goed. Natuurlijk



die hen hun kerkgebouwen kostte, hun
priesters op de vlucht joeg en die alles
wat hun heilig was vertrapte? Ze hadden
toch de meerderheid? Waarom boden ze
niet meer verzet?
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werden de beeldenbrekers en hun gedogers gestraft – en zeker 10.000 mensen
gingen in ballingschap. Maar Alva was
geneigd om alle Nederlanders over één
kam te scheren; ze waren ongehoorzaam
geweest en dienden daarvoor te worden
gestraft voordat de koning vervolgens genade zou gaan tonen. Alva deed daarom
niets om de steun te zoeken van Nederlandse katholieken of hen te mobiliseren
tegen hun dissidente medeburgers. Met
zijn belastingplannen bedreigde hij hen

om de macht over te nemen in een reeks
Brabantse en Vlaamse steden. In deze
calvinistische republieken ging vanaf
1578 radicaal het roer om: priesters en
kloosterlingen werden in ballingschap
gestuurd, kerken gezuiverd, kerkelijk
bezit genaast, feestdagen afgeschaft,
katholieken het leven zuur gemaakt met
talloze grote en kleine maatregelen. De
Opstand liet zich steeds meer kennen als
een godsdienstoorlog.
De opkomst van de calvinistische republieken leidde dan ook tot de radicalisering van Nederlandse katholieken in
de Zuidelijke Nederlanden. Het ‘calviniseren’ van het openbare en economische
leven botste niet alleen met hun religieuze
gevoeligheden, maar ze zagen het ook als
een aanval op de waarden en tradities van
de stedelijke gemeenschappen. Heel lang
hadden de ambachten, schuttersgilden en
rederijkerskamers ervoor gezorgd dat de

“Katholieke vluchtelingen
spiegelden zichzelf steeds
vaker aan het volk Israël.”
wel in hun traditionele rechten.
Pesterijen
Toen de Opstand in Holland en Zeeland
uitbrak, waren veel katholieken dan ook
bereid die te steunen. In 1576 betekende
de woede over het gedrag van muitende
Spaanse troepen in de Zuidelijke Nederlanden opnieuw dat zowel leken als veel
katholieke geestelijken bereid waren de
krachten te bundelen met de opstandelingen in het Noorden. Ze stelden daarbij
de voorwaarde dat het katholicisme
gehandhaafd zou worden, en maakten
zich kennelijk niet te veel zorgen over de
vraag hoe ze dat zouden garanderen. Het
lijkt erop dat de Vlaamse en Brabantse
elites zich volstrekt lieten verrassen door
de consequenties van hun eigen toezegging dat niemand in de gebieden van de
Pacificatie om geloofswille zou worden
vervolgd. Die toezegging leidde tot de
rentree van duizenden in ballingschap
verder geradicaliseerde gereformeerden in
de Zuid-Nederlandse steden.
Al snel begonnen deze gereformeerden
daar niet alleen te agiteren voor meer
geloofsvrijheid, maar ook voor meer
rechten voor de ambachtslieden. Het
maakte ze kortstondig populair genoeg
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stedelingen ‘de boel bij elkaar hielden’,
maar nu sloeg ook hier de polarisatie
toe. In toenemende mate identificeerden
burgers zich nu vooral met hun eigen
godsdienstige groep. Onder druk van pesterijen begonnen de passieve katholieken
van weleer hun krachten te bundelen – ze
organiseerden clandestiene godsdienstoefeningen, lazen elkaar preken voor,
spraken elkaar moed in, en dreven de
spot met het beleid van “menheeren de
geuzen”.
Net als hun protestantse tegenhangers
spiegelden de vele katholieke vluchtelingen zichzelf steeds vaker aan het volk
Israël. En net als de calvinisten voor
hen, radicaliseerden ook velen van hen
in hun ballingsoorden, in Keulen, Douai
en Luik. Ze werden in die radicalisering
voorgegaan door de nieuwe jezuïetenorde, die zich inmiddels had gerealiseerd
hoe hard ze de steun van de katholieke
leken nodig had. In een nieuwe variant op
de oude religieuze broederschappen, de
zogenaamde Mariasodaliteiten, werden
katholieke jongens en mannen in de ballingsoorden door de jezuïeten geschoold
in het bestrijden van de ketterij en de
zonde in eigen kring – wie de ene dag
streed voor het verwijderen van ongevoe-

gelijke prenten uit zijn kosthuis, of het
strakkere handhaven van de vasten door
familieleden, kon de volgende dag wellicht een woordenwisseling met een ketter
winnen. In de sodaliteiten repeteerden
de broeders anti-protestantse argumentatiestrategieën. Al bewerkten ze daarmee
niet steeds de bekering van anderen,
ze bevestigden daarmee in elk geval de
fundamenten van het eigen geloof.
Van slachtoffers tot stakeholders
Dat deed er toe, omdat deze ballingen
rond 1585 terugkeerden naar de Nederlanden, en daar door het oprukkende
Habsburgse regime onmiddellijk werden
ingeschakeld in de gezuiverde stadsbesturen van de heroverde gewesten. Zes
weken na de Habsburgse herovering
van Antwerpen in 1585 bijvoorbeeld,
richtte de jezuïet Franciscus Costerus een
Mariasodaliteit, die bestond uit de crème
de la crème van het ballingencircuit.
Het waren clubs als deze die met hun
burgerinitiatieven demonstratief kracht
begonnen bij te zetten aan de contrareformatie van de Zuidelijke Nederlanden.
De Antwerpse sodaliteit organiseerde
catechesatiecampagnes op het platteland,
maar bijvoorbeeld ook de demonstratieve
rituele kroning van een Mariabeeld op
het Antwerpse stadhuis, ter bezegeling
van haar rol als patrones van de stad. En

Het prototype van een ketter, zoals afgebeeld in het embleemboek Christeliicken waerseggher (Antwerpen 1603)
door de jezuïet Johannes David. De
ketter leest zijn bijbel door een zwarte
bril en vertrapt een kruis, de duif van de
Heilige Geest vliegt weg, en de demonische oorzaken en gevolgen van ketterij
zijn op de achtergrond te herkennen.
beeld Transparant
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waar de jezuïeten voorgingen, volgden
al snel andere religieuze ordes, eerst de
paters capucijnen, later ook de oudere
ordes. Zolang de bisschoppen de kerk
nog niet op orde hadden, werden deze
reguliere priesters en hun aanhangers
onder de lekenbevolking samen de stoottroepen van de katholieke herleving. Dat
loonde. Bestuurders hoog en laag zagen
de waarde van devotioneel activisme, en
subsidieerden juist die initiatieven die
erop gericht waren gelovigen te wapenen
tegen de ketterij. Propagandageschriften
verschenen nu in de volkstaal. Overwinningen op de ketterse troepen werden
jaarlijks herdacht en gevierd.
In de denkwereld van devote Habsburgers als de aartshertogen Albert en
Isabella, die vanaf 1598 de Zuidelijke
Nederlanden bestuurden, kon iedereen
bovendien zijn steentje bijdragen aan de
oorlogsinspanning tegen de Republiek,
door met gebeden, pelgrimages en andere
uitingen van devotie de goddelijke toorn
af te wenden en zo de oorzaken van de
oorlog te bestrijden. Er waren tekenen, zo
zeiden kerk en staat rond 1600, van een
‘nieuw verbond’ tussen de Almachtige en
Zijn Nederlanden, en daarmee van een
naderend einde aan de strijd tegen de
ketters. Op deze manier werden de passieve katholieken van de jaren 1560 en
1570 tot ‘stakeholders’ van de katholieke
herleving gemaakt.
Dat had grote consequenties voor de
uitkomsten van de Opstand. Al rond
1600 ontdekten de Staatse legers tot
hun verrassing dat de inwoners van de
Zuidelijke Nederlanden niet meer op
‘bevrijding’ door de Republiek zaten te
wachten. Toen de grenzen tussen Noord
en Zuid tijdelijk opengingen en tienduizenden noorderlingen een bezoekje
brachten aan de Zuidelijke Nederlanden, resulteerde dat meteen in zo veel
gekrakeel over religie en het recente
verleden, dat de aartshertogen dergelijke
gespreksonderwerpen probeerden te
verbieden. En de dominees die rond 1630
door de Staten-Generaal zouden worden
geparachuteerd in de ‘bevrijde’ delen van
Brabant en Limburg kregen te maken met
veel actievere katholieke weerstand dan
ooit het geval was geweest op het Hollandse platteland. De passieve katholieken van weleer waren de agenten van hun
eigen contrareformatie geworden.

Noten
1
Dit artikel is gebaseerd op: Judith Pollmann, Catholic identity and the Revolt of the Netherlands,
1520-1635 (Oxford 2011).



Judith Pollmann is hoogleraar vroegmoderne
Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Haar boek Catholic
identity and the Revolt of
the Netherlands, 1520-1635 verscheen
in 2011 bij Oxford University Press.
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onderwijs

Tussen twee
bellen
Willem-Jan Palsgraaf

Het vreugdegeschal van de bel is de
aankondiging van het feit dat hun komst
niet lang meer op zich zal wachten. Waar ter
wereld vind je nog jongeren die bij elkaar
komen om na te denken over het grote
levensideaal van stadhouder-koning Willem
III? Vol enthousiasme gaan we aan de slag
met Engelse koningen uit een ver verleden.
Allemaal komen ze langs: de Hendrikken
en Maria’s net zo goed als de Karels en de
Jacobussen. En niet te vergeten Cromwell.
En last but not least Willem III. Onze Willem
III wel te verstaan. Maar dan komen de
vragen. Waarom waren de relaties tussen
de calvinistische Cromwell en de Republiek,
ook niet wars van calvinisme, niet heel
vriendschappelijk? En waarom trok Willem III
toen hij koning van Engeland was geworden
de Acte van Navigatie niet in? Het is het
begin van een boeiend gesprek dat er in
resulteert dat we Groens Vaderlandsche
Geschiedenis erbij pakken. Woord voor
woord spellen we. Die Willem III, zo leert onze
grote leraar, had ten doel zich tegen de
geestelijke en politieke tirannie van Lodewijk
XIV te stellen. We krijgen het idee dat we de
mensen van toen met hun levensdoeleinden
een beetje gaan begrijpen. Wat een
vreugde geeft dat!Terwijl een enkeling
met een zakdoek zijn vochtige ogen dept,
beëindigt het scherpe geluid van de bel ruw
onze ontdekkingstocht.
Van zo’n les en van zulke leerlingen droom
ik. Elke dag weer. En het mooie is: deze
droom gaat in vervulling, zij het niet in
zijn geheel. Elke dag weer. Echter, het is
een droom die werkelijkheid wordt in een
wereld die stijf staat van de betrekkelijkheid.
Gedurende ons historische ontdekkingstocht
maak ik nog wel eens opmerkingen. “Lean,
wil jij je kauwgom uit je mond halen?” “JaapJan, zou je niet voortdurend door mij heen
willen tetteren, dat ergert mij!” “Tim, zou je nu
eindelijk je schrift eens willen pakken?”
Wat ik maar zeggen wil: er doen zich
van die mooie dingen voor in het
geschiedenislokaal. Maar het genieten
gaat wel met gezucht gepaard. Daarom
houdt de bel aan het begin van de les
zowel een belofte als een bedreiging in.
En de bel aan het einde van de les is een
tijding van bevrijding en het onverbiddelijke
einde van een uniek moment met unieke
ontmoetingen. Geschonken genade van
God, noemde Ida Gerhardt dat.
Palsgraaf is docent geschiedenis aan de
Driestar College in Gouda.
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JOS PALM

Teloorgang
van de
Moederkerk
Aan de hand van zijn familiegeschiedenis
beschrijft historicus en journalist Jos Palm
in Moederkerk (Uitgeverij Contact, 2012) de
ondergang van rooms Nederland. Transparant sprak met hem in zijn studieruimte in
Amsterdam.
Geert Schipaanboord en Christiaan Veldman



“Sinds de dood van mijn ouders heb ik weer een bidprentje van
hen beiden in mijn kamer en praat ik regelmatig via hen tegen
God. Ik denk dan wel altijd: het is onzin, maar ik doe het toch.”
beeld Leo van Velzen
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MOEDERKERK
PERSONALIA

Waarom schreef u Moederkerk?
“De aanleiding was het overlijden van
mijn moeder. Ik heb juist vanuit haar
perspectief willen schrijven, omdat
zij als katholieke moeder een stil en
afgezonderd leven leidde en zich volledig gaf ten gunste van ons, haar gezin.
Anders dan bij mijn vader waren we niet
aanwezig bij haar overlijden. Ze is er
stilletjes tussenuit geglipt, onopvallend;
precies op de bescheiden manier waarop
ze had geleefd. Met dit boek red ik haar
geschiedenis van de vergetelheid.
Verder wil ik met dit boek een historiografische leegte vullen door het verhaal
van de huis-tuin-en-keukengelovigen te
vertellen die in de jaren zestig en zeventig overvallen zijn door de veranderingen in de kerk. We kennen deze periode

“Kardinaal Alfrink was echter het toppunt van de afkeer van mijn ouders”,
zegt Jos Palm.“In Alfrink zagen mijn
ouders de verpersoonlijking van alles
wat in de kerk was misgegaan.” beeld
Aartsbisschoppelijk Archief Utrecht,
Wikimedia
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slechts bij monde van de galopperende
gelovigen van destijds, denk aan Walter
Goddijn en Huub Oosterhuis. Zij dachten dat ze de geschiedenis aan hun kant
hadden en lange tijd leek dit ook zo te
zijn. Zij hebben de katholieke zaak echter van binnenuit ondergraven. Dit proces is briljant beschreven in Het verraad
der clercken.1 Het was de geschoolde
elite van de kerk die in de modernisering
van de kerk voorop ging; de theologen,
priesters, historici, leraren en hulpverleners. De kerk had via zuilgebonden
instituties haar eigen critici opgeleid.
Veel gelovigen zaten helemaal niet op
de modernisering van vormen te wach-

Deze auteurs werden op alle seminaries
gelezen en hun verlichte ideeën hadden
grote invloed op de pastoors. Ik denk
echter dat er ook sprake was van een
grote ‘metaalmoeheid’ onder de geestelijkheid zelf. Later heb ik me dat ook
gerealiseerd over onze pastoor in Zeddam: die man geloofde zelf niet meer in
wat hij zei.”
Was de katholieke kerk in Nederland langer vitaal gebleven als zij
de moderniseringsslag niet had
gemaakt?
“Lastige vraag. Misschien was de leegloop trager gegaan. Is het voorstelbaar

“Protestanten zijn radicaal in hun
ongeloof, terwijl katholieken het op
een akkoordje met de werkelijkheid
kunnen gooien.”
ten. Toen de pastoor van mijn geboortedorp Zeddam zijn kerkvolk in 1970
vroeg of de doorgevoerde veranderingen
radicaal genoeg waren, gaf een grote
meerderheid aan dat het had mogen
blijven zoals vroeger. Het tekent de
miscommunicatie tussen de kerkleiding
en het kerkvolk.
Mijn ouders waren slechts gedeeltelijk representatief voor de algemene
stemming. Door hun afwijzing van de
vernieuwingen waren ze zonder één
stap te zetten van doorsnee-gelovigen in
starre orthodoxen veranderd. De meeste
gelovigen hadden een meer tweeslachtige houding; zij vonden het wel prettig
dat de kerk niet meer de cipier van hun
leven was.”
Waar kwam de plotselinge vernieuwingsdrang van de katholieke
intellectuelen vandaan?
“Binnen de katholieke elites was in de
jaren vijftig al veel gaande. Men dacht
na over een ander soort kerk. Er gingen
al vroeg stemmen op om het altaar om
te draaien, zodat de priester niet meer
met zijn rug naar het kerkvolk zou
staan. Theologen als Schillebeekx en
Guardini schreven theologische werken
waarin de menselijke ervaring en verantwoordelijkheid centraal stonden, in
plaats van Gods wetten of openbaring.
Zelfs Joseph Ratzinger, de huidige paus,
was destijds een progressief theoloog.

dat de pastoors de rituelen volledig in
stand hadden gehouden, maar toch hun
greep op het dagelijks leven hadden
verminderd? Ik denk het niet. Beide
elementen waren niet los van elkaar te
koppelen. Wanneer je de kerk democratiseert, heeft dat ook gevolgen voor de
theologie. Het einde van de katholieke
kerk in de oude vorm zat er aan te
komen. De op middeleeuwse structuren
gebaseerde organisatievorm was in de
jaren zestig niet meer te handhaven.”
U noemt in Moederkerk de komst
van de televisie als ondergravend
fenomeen. Welke rol speelde de
tv in de moeizame positie van
uw ouders in de kerk? Bestond er
geen katholiek wantrouwen tegen
de tv zoals dat bij reformatorische
christenen aanwezig was?
“De vroege revolutie in de katholieke
kerk hing absoluut samen met de snelle
acceptatie van de televisie. De televisie
werd niet gewantrouwd, maar juist door
de kerk zelf gebruikt om de vernieuwingen uit te leggen. Opeens sprak bisschop Bekkers voor de camera uit dat de
gelovigen zelf verantwoordelijk waren
voor geboorteregeling en gezinsgrootte
(1963, red.). Mijn ouders hebben dat
als een grote schok ervaren. De KRO
bracht twijfelende pastoors in beeld
en berichtte live vanuit het Pastoraal
Concilie te Noordwijkerhout, waar het
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celibaat werd weggestemd (1966-1970,
red.). Verder was er natuurlijk Godfried
Bomans, die openlijk zijn geloofstwijfel
besprak met ingetreden familieleden.
Kardinaal Alfrink was echter het toppunt van de afkeer van mijn ouders. Als
hij op tv verscheen, draaide mijn vader
zich weg. In Alfrink zagen mijn ouders
de verpersoonlijking van alles wat in de
kerk was misgegaan.”
Uw ouders verlieten de kerk te
Zeddam en sloten zich aan bij de
behoudende pater Kotte in Utrecht.
Hoe had de kerk u in haar moederschoot kunnen houden?
“Toen ik dertien was, las ik op aanraden van mijn oudste zus de klassieksocialistische catechismus van Politzer;
het scholingsboek van de SP oude stijl.
Hierin wordt in ronkend socialistisch
proza uitgelegd waarom God niet kan
bestaan.2 Het klinkt nu heel oudbakken,
maar voor mij was dit een copernicaanse
wending. Het was een klap in mijn
gezicht. Als God niet bestaat, vergaat de
basis van het geloof en ook de belofte
van eeuwig leven. Van die klap ben ik
eerlijk gezegd nog steeds aan het herstellen. Mijn hartstochtelijke behoefte om
te geloven uitte zich daarna in een liefde
voor Marx en Lenin. Bij de radicale
traditie waarin ik ben opgegroeid, paste
dit radicale afscheid. De duidelijkheid
sprak mij aan. De kerk zoals die zich
destijds aandiende was voor mij, net
als voor mijn ouders, geen optie meer.
Vergeet niet dat het kapitalisme toen een
immens onrechtvaardig gezicht had. Het
socialisme bood een eenduidig handvat
om alles te verklaren. Daarom was ik
van mijn 17e tot mijn 27e jaar actief
kaderlid van de Socialistiese Partij.”
Palm laat een stukgelezen exemplaar van
het Rode Boekje zien: “Kijk, dit is de
mijne. Hartstikke fout.”
U suggereert een verband tussen
het katholicisme en de SP.
Waarom?
“De wijze van organisatie en presentatie
kwam sterk overeen met de katholieke kerk. De maoïstische SP was een
seculiere godsdienst met een eigen
hiërarchie. De SP is onder Jan Marijnissen sterk van karakter veranderd, maar
de band met de katholieke cultuur is
altijd gebleven. Nog steeds zie je dat de
SP het bovenmate goed doet in vanouds
katholieke gebieden. De SP is sterk
verbrabandiseerd en Marijnissen en
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zeker Emile Roemer hebben de uitstraling van gezellige pastoors die zekerheid
bieden. De suggestie van warmte die
de SP biedt, voorziet nog steeds in een
behoefte.”
Hoe kwam het tot een breuk met
de SP?
“Mijn opleiding tot docent geschiedenis
opende mijn ogen voor de eenzijdige
blik van leninistisch-maoïsten op de geschiedenis. Ik ben toen voor de tweede
keer van mijn geloof gevallen. Het
katholicisme heb ik bovendien opnieuw
leren waarderen. Hoewel de kerk net
als het staatssocialisme een totalitair

“Onze pastoor in
Zeddam geloofde
zelf niet meer in
wat hij zei.”
en ondemocratisch systeem blijft, heeft
zij wel tweeduizend jaar grote denkers
voortgebracht. Dat is het verschil. Je
kunt wel een cultuurkatholiek zijn, maar
geen cultuurstalinist.”

binnen het protestantisme is een stug en
sterk concept. In de katholieke kerk is
naast het Woord altijd de traditie gezet.
De ondergang is ingeluid doordat de traditie belangrijker werd dan het Woord.
Daarna heeft de traditie het Woord
uitgehold. De gelovigen zelf hadden vanwege de hiërarchische structuur en de
aangeleerde gehoorzaamheid nauwelijks
instrumenten om deze uitholling tegen
te gaan.
Anderzijds is het zo dat boeken als
Geloven in een God die niet bestaat
(Klaas Hendrikse, red.) nooit door katholieken geschreven zullen worden.
Protestanten zijn radicaal in hun ongeloof, terwijl katholieken het op een
akkoordje met de werkelijkheid kunnen
gooien.”
Hoe ziet u de toekomst van de
katholieke kerk in Nederland?
“Als een kleine, waardevolle sekte;
een orthodox smaldeel dat mee kan
doen met de kerken op de Veluwe. Als
volkskerk zal ze nooit meer terugkomen.
De katholieke kerk zal in de toekomst
wel onderdak blijven bieden aan intellectuelen zoals Otten; mensen met een
kunstzinnig gemoed die schoonheid en
rituelen waarderen. Het Woord alleen,
zoals dat bij protestanten centraal staat,
is voor hen niet voldoende.”

Behoort u tot de generatie die de
kerk en spiritualiteit herwaardeert?
“Afgezien van de verschrikkelijke
ontwikkelingen rondom het seksueel
misbruik heb ik een bepaalde rijkdom
van de kerk inderdaad herontdekt. Ken
je Frans Kellendonks term ‘oprecht veinzen’? Ik vrees dat dit de manier is waarop ik ermee omga. Sinds de dood van
mijn ouders heb ik weer een bidprentje
van hen beiden in mijn kamer en praat
ik regelmatig via hen tegen God. Ik denk
dan wel altijd: het is onzin, maar ik doe
het toch. Ik ben hierin dus niet te vergelijken met iemand als Willem Jan Otten,
die op latere leeftijd katholiek werd. Hij
heeft de geestdrift van een bekeerling
die mij vreemd is.”
In uw boek contrasteert u de
komst van de Evangelische Omroep in 1969 met het uitblijven van
een orthodoxe katholieke omroep.
Zijn protestanten succesvoller in
hun aanpassingen aan de tijd?
“Als ik geld zou verwedden op uithoudingsvermogen, dan zette ik mijn geld
inderdaad op het protestantse paard.
De centrale betekenis van het Woord

Noten
1
Simons, E. en Winkler, L., Het verraad der clercken.
Intellectuelen en hun rol in de ontwikkelingen van
het Nederlandse katholicisme na 1945 (Baarn
1987)
2
Politzer, G., De beginselen van de filosofie (Amsterdam 1960)



Jos Palm is historicus
en journalist. Hij schrijft
voor Trouw en Historisch
Nieuwsblad en is redacteur en presentator van
OVT, het radioprogramma van de VPRO. Eerder verschenen
van hem onder andere De vergeten geschiedenis van Nederland en Oerend
hard, het onmogelijke høkersleven van
Ben Jolink.
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Geschiedenis 2.0

De oorlog
online

antwoordelijkheid van het Oorlogs- en
Verzetscentrum Groningen een driedimensionale reconstructie2 van het
in 1945 verwoeste gebouw gemaakt.
Websitebezoekers kunnen door het
pand ‘wandelen’ en zich aan de hand
van interviews, foto’s en film een beeld
vormen van wat zich tijdens de oorlog in
het pand heeft afgespeeld. In 2009 won
de website zeer verdiend de Geschiedenis Online Prijs, een prijs die jaarlijks
wordt uitgereikt aan de beste historische
website van dat jaar.
In 2010 ging de prijs naar een soortgelijke website: Het Achterhuis Online3,
gemaakt in opdracht van de Anne Frank
Stichting om mensen wereldwijd de
pand aan de Grote Markt in Groningen,
gelegenheid te geven de onderduikplek
Mariëtte van Selm
was tijdens de oorlog één van de zes
van de gezinnen Frank en Van Pels te
Nederlandse hoofdkwartieren van de
bezoeken. Voor de website zijn foto’s
Op het werk van De Jong zijn vele
Sicherheitsdienst en de Sicherheitspolizei
gebruikt waarop het Achterhuis te zien
publicaties over de Tweede Wereldoorgevestigd. Honderden verzetsstrijders
is zoals het tijdens de onderduik was
log gevolgd, niet in de laatste plaats op
werden er verhoord, mishandeld en
ingericht. Tijdens de virtuele wandeling
internet. Vonden aanvankelijk teksten en
gemarteld. In 2009 werd onder eindverdoor het huis – in Annes woorden “een
foto’s hun weg naar websites, inmiddels
labyrint van gangen, trappen en
maakt de techniek het mogelijk
kamertjes” – kunnen bezoekers
om op een website bijna letluisteren naar passages uit Anterlijk ‘in’ de oorlog te duiken.
nes dagboek, wordt verteld over
Een goed voorbeeld daarvan
de kamers en voorwerpen op de
zijn de tentoonstellingen op
foto’s, en komen de helpers aan
Tweedewereldoorlog.nl1, een
het woord.
website onder auspiciën van het
Ook plattegronden kunnen
Nationaal Comité 4 en 5 mei. De
een goede kapstok zijn voor
tentoonstelling De eerste 5 dagen
het inzichtelijk maken van (de
brengt de websitebezoeker in een
gevolgen van) oorlog. Op de
huiskamer waar de geluiden van
website Rotterdam 40-454 van
het luchtalarm en het luchtafweergeschut te horen zijn. Via de
het Gemeentearchief Rotterdam
radio kan geluisterd worden naar
kunnen bezoekers een virtuele
de uitzendingen uit mei 1940,
tocht maken langs de brandop tafel liggen de kranten met
grens: de grens van dat deel van
oorlogsnieuws, en een muisklik
Via de website Achterhuis Online kunnen mensen vanach- de Rotterdamse binnenstad dat
op een portret aan de muur start ter hun computer duiken in het leven van Anne Frank. Zo
tijdens een Duits bombardement
het verhaal van een ooggetuige.
op 14 mei 1940 werd verwoest.
kan men een virtuele wandeling door het huis maken of
In het Scholtenhuis, een statig
Op een hedendaagse luchtfoto
dagboekpassages beluisteren. Beeld RD

Een van de bekendste beschrijvingen van de Tweede Wereldoorlog in Nederland is het veertiendelige
standaardwerk Het Koninkrijk der Nederlanden in de
Tweede Wereldoorlog van dr. Loe de Jong (1914-2005).
Het eerste deel verscheen in 1969, het laatste in 1991.
Sinds eind vorig jaar is de moeilijk verkrijgbare wetenschappelijke editie – die in een veel kleinere oplage
verscheen dan de in gekleurde omslagen gestoken
publieksuitgave – digitaal te raadplegen via de website1
van het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocausten Genocidestudies (bij velen beter bekend onder de
afkorting van zijn oude naam: NIOD).

26

mei 2012 TRANSPARANT

Het Scholtenhuis aan de Grote Markt in Groningen was tijdens de oorlog het hoofdkwartier van de Sicherheitsdienst en Sicherheitspolizei. Van het in 1945 verwoeste gebouw werd in 2009 een virtuele reconstructie gemaakt. Foto: SS’ers houden een
parade in Groningen. beeld RD

van de stad is de brandgrens aangegeven.
Over de foto zijn een kaart met bominslagen en een luchtfoto van het verwoeste gebied te projecteren. Icoontjes
geven aan van welke panden of straten
amateurvideo’s uit de oorlog en hedendaagse foto’s te zien zijn, terwijl ooggetuigen vertellen wat zij in die meidagen
op bepaalde plekken in de stad hebben
zien gebeuren.
Op de website Indische Kamparchieven5, in 2010 door het NIOD gelanceerd,
zijn kaarten ook een belangrijk middel.
De website opent met een kaart van
Nederlands-Indië. Een klik op een van
de eilanden opent een kaart uit de collectie van het Koninklijk Instituut voor
de Tropen (KIT), waarop aangegeven
is in welke plaatsen tijdens en vlak na
de Japanse bezetting van Indië internerings- en opvangkampen gevestigd
waren. Markeringen op de kaart brengen
bezoekers naar informatie over een
kamp, waaronder een plattegrond en –
indien beschikbaar – foto’s en tekeningen
uit de collecties van het NIOD en het
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en
Volkenkunde (KITLV). Nakomelingen
van geïnterneerden kunnen zich via deze
website een beeld vormen van een deel
van het leven van hun (groot)ouders, een
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periode waarover die (groot)ouders zelf
vaak niet wilden praten.
Dit zijn maar vijf van de vele websites
over de Tweede Wereldoorlog. Het is
bijzonder eenvoudig om door de bomen
het bos niet meer te zien. Dat beseften
instellingen en organisaties die zich met
de oorlog bezighouden ook. Zij hebben
zich daarom, geholpen door het subsidieprogramma Erfgoed van de Oorlog
van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS, 2007-2010), de
afgelopen jaren gericht op het maken van
overzichtswebsites.
Zo kwamen onder meer de Wegwijzer
Archieven WO26 en de Onderzoeksgids
Oorlogsgetroffenen WO27 tot stand.
Eerstgenoemde website wijst de weg
naar archieven en collecties bij Nederlandse archiefinstellingen met betrekking
tot het nationaalsocialisme en de Tweede
Wereldoorlog in Nederland, NederlandsIndië, Suriname en op de Nederlandse
Antillen. De tweede richt zich op de
nasleep van de Tweede Wereldoorlog en
brengt de archieven in kaart van organisaties en personen die betrokken waren
bij de terugkeer, opvang en naoorlogse
positie van oorlogsgetroffenen.
Beide websites staan, met Tweedewereldoorlog.nl, Indischekamparchieven.

nl en andere, op de nominatie voor
aansluiting bij Oorlogsbronnen.nl8. Dat
moet dé toegang worden tot Nederlandse
oorlogskranten, propagandadrukwerk,
pamfletten, kamptekeningen, oorlogsdagboeken, foto’s, filmopnamen en
interviews. Ondertussen wordt ook over
de grenzen samengewerkt. In 2014 moet
het eindresultaat van het project European Holocaust Research Infrastructure
(EHRI) er zijn: een website9 die toegang geeft tot archiefcollecties over de
Holocaust in Europa en Israël en die
collecties in hun onderlinge samenhang
presenteert. In het EHRI-consortium zijn
twintig instellingen uit Europa en Israël
verenigd. Coördinator van zowel Oorlogsbronnen.nl als EHRI is het NIOD,
het instituut dat in 1945 zijn leven begon
als Rijksbureau voor Oorlogsdocumentatie onder dr. Loe de Jong.

Noten
www.niod.knaw.nl/koninkrijk
www.tweedewereldoorlog.nl/tentoonstellingen
3
www.scholtenhuis.nl
4
www.annefrank.org/nl/Subsites/Home/
5
www.rotterdam4045.nl
6
www.indischekamparchieven.nl
7
archievenwo2.nl
8
www.oorlogsgetroffenen.nl
9
oorlogsbronnen.nl
10
www.ehri-project.eu
1
2



PERSONALIA
Mariëtte van Selm
(1971) werkt als
informatiespecialist
bij de Universiteitsbibliotheek van
de Universiteit van
Amsterdam. Samen
met René Pottkamp maakte ze
voor het Nederlands Instituut voor
Oorlogsdocumentatie (NIOD) de
website indischekamparchieven.
nl. Daarnaast werkte ze mee
aan verschillende historische
publicaties waaronder De
geschiedenis van Indonesië
(Zutphen 2006).
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Het hart van zeventiende-eeuwse gereformeerden

Predikanten over vrouw in het ambt

John van Eck, In het hart gezien. Geloof en gevoel in het leven
Nederlandse gereformeerden, 1602-1774, Franeker: Uitgeverij
van Wijnen, 2011, 344 blz., € 38,-, ISBN 978 90 5194 423 5

Mirjam de Baar, e.a. (red.) Honderd jaar vrouwen op de kansel
1911-2011, Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2011, 192 blz., € 21,-,
ISBN 978 90 870 4257 8

Vincent Stolk

De uitdaging van het schrijven van een goede geloofsgeschiedenis is het vinden
van toegang tot het innerlijk.
Historicus Pieter Spierenburg
benoemde deze moeilijkheid
in zijn mentaliteitsgeschiedenis De verbroken betovering;
omdat directe toegang tot
wat zich binnen mensen
afspeelt onmogelijk is, is de
historicus afhankelijk van
hun uitingen. Die uitingen
kunnen de vorm aannemen
van concrete activiteiten of
van gedachten die schriftelijk
of mondeling onder woorden
worden gedacht. In In het
hart gezien neemt classicus
en theoloog John van Eck de
uitdaging aan: hij gebruikt
overgeleverde teksten als
uitingen van wat zich ‘in
het hart’ van vroegmoderne
gereformeerden afspeelde.
Via extensieve uitleggingen
van deze teksten wil hij de
lezer toegang geven tot het
innerlijk van hun schrijvers.
In hoeverre is Van Eck daarin
geslaagd?
Een sterk punt van het boek
is de gevarieerde selectie
van teksten die Van Eck aan
zijn lezers presenteert. Aan
bod komen preken, boeken
en poëzie van predikanten
(Jodocus van Lodenstein,
Franciscus Ridderus, Balthasar Bekker, Bernardus
Smytegelt en Wilhelmus
Schortinghuis), maar ook een
fragment uit een scheepsjournaal over een door de duivel
bezeten scheepsjongen,
een gedicht van diplomaat/
dichter Constantijn Huygens
en egodocumenten van de
stadhouder Willem Frederik,
de schoolmeester David Beck
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en de Amsterdamse koopmansdochter Dina van den
Bergh. Van Eck gaat hierbij
als volgt te werk: hij kiest
(een fragment uit) een tekst
en laat via analyses zien om
welk religieus gevoelsaspect
het in de tekst gaat, zoals de
bezetenheid van de scheepsjongen of het beleefde geloof
dat predikant Ridderus van
zijn gemeenteleden verlangde.
Een van de eerste vragen
die een historicus bij een dergelijke selectie stelt is: hoe is
deze tot stand gekomen? Die
vraag brengt ons bij wat we
als het grootste manco van
dit boek kunnen beschouwen: een gebrekkige wetenschappelijke verantwoording.
In de slechts drie pagina’s
tellende inleiding van het
boek zegt Van Eck namelijk niets over zijn methode
van selectie. Vooral voor de
centrale stelling van dit boek
vormt dit de nekslag. Van
Eck wil namelijk meer dan
alleen het gevoelsleven van
de gereformeerden beschrijven; hij wil ook aantonen dat
omstreeks 1660 het gevoel
een grotere rol is gaan spelen
in het gereformeerde geloof.
Hiertoe voert Van Eck vier
teksten op van vóór dat
jaar waarin het gevoel een
marginale rol speelt; twee
teksten van rond het jaar
1660 waarin predikanten
(vooral Van Lodenstein) de
kentering laten zien; en dan
vier teksten van na 1660
waarin inderdaad het gevoel
een grotere rol speelt in het
geloofsleven. De vraag hierbij
is natuurlijk: hoe representatief zijn deze teksten? Door
hierover te zwijgen roept Van
Eck de verdenking over zich

af alleen de teksten te hebben gekozen om zijn stelling
te bewijzen, ofwel: cherry
picking.
Ook wat betreft methodologische verantwoording
schiet het werk tekort. Het
enige waarmee Van Eck zijn
‘methode van tekstuitleg’ verduidelijkt, is een citaat van
de filoloog Erich Auerbach
die stelt dat de tekstuitlegger
keuzes mag maken, maar in
ieder geval moet beweren wat
in de tekst te vinden is. Dit
is eerder komisch - vanwege
de vanzelfsprekendheid - dan
verhelderend. Overigens
maakt Van Eck het op dit
punt goed in the eating of the
pudding. De tekstuitleggen
zijn overtuigend en vooral
goed waar zij de invloed van
de Heidelbergse Catechismus
en de Dordtse Leerregels op
het geloofsleven van gereformeerden laten zien. Naar
mijn smaak had alleen de
historische inbedding wel
uitputtender gemogen: die
reikt nu niet veel dan verwijzingen naar het werk van
Arie van Deursen en Fred
van Lieburg.
De laatste vraag die ik
hier aankaart, is wat Van
Eck precies onder ‘gevoel’
verstaat. Het is wederom
een minpunt op het gebied
van verantwoording: de
lezer zoekt tevergeefs naar
een definitie. Een en ander
wordt wel duidelijk door het
lezen van de hoofdstukken,
maar het blijft moeilijk de
gemene deler te vinden; het
angstgevoel voor de pest van
schoolmeester Beck en de
keuze voor beleefd geloof van
Van Lodenstein zijn immers
nogal verschillend. Uiteindelijk blijkt het te gaan om

‘godsdienstige beleving’ of
‘bevindelijkheid’ tegenover
geloven op basis van weten
en verstand. Bij de predikanten die Van Eck bespreekt
leidt dit er soms toe dat de
bronteksten meer uitingen
vormen van hun theologische
visie dan van hun eigenlijke
geloofsbeleving. Daar staat
tegenover dat uit uitingen
van andere figuren die Van
Eck opvoert de beleving
zo sterk blijkt dat de lezer
werkelijk een kijkje in hun
innerlijk krijgt. Dit geldt
vooral voor de hoofdstukken over stadhouder Willem
Frederik, die in zijn geloof
kracht en vertroosting vindt
om met vleselijke lusten om
te gaan, en over Dina van der
Bergh, die zo opgaat in haar
dankzegging aan God dat Hij
haar lijkt te belonen met de
genezing van haar verlamming.
Al met al lijkt Van Eck
gedeeltelijk in zijn pogen te
zijn geslaagd. Zijn stelling
dat het gereformeerde geloof
vanaf 1660 gevoelsmatiger
wordt beleefd, bewijst hij
niet. Desondanks draagt
Van Eck bij aan het inzicht
in het innerlijk van sommige
zeventiende-eeuwse gereformeerden. Daarmee maakt
het boek zich verdienstelijk.

Noten
1
Pieter Spierenburg, De verbroken
betovering. Mentaliteit en cultuur in
pre-industrieel Europa (Hilversum
1998) 13.
2
Vgl. K. Exalto, Beleefd geloof. Acht
schetsen van gereformeerde theologen uit de 17e eeuw (Amsterdam
1974). Exalto’s aanpak en thema
komen sterk overeen met die Van
Eck. Vreemd genoeg verhoudt
Van Eck zich niet expliciet tot deze
studie.
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Janneke Vos-Arwert

Honderd jaar geleden stond
voor het eerst een vrouw
op de kansel in Nederland.
Het was Anne Zernike die
als predikante werd bevestigd in de doopsgezinde
kerk in het Friese dorpje
Bovenknijpe. Deze gebeurtenis was aanleiding om een
symposium te organiseren en
een bundel samen te stellen
over honderd jaar vrouwen
op de kansel. Het boek gaat
primair over de vrouwen
die in het predikambt bevestigd zijn. Andere kerkelijke
taken laten de auteurs

buiten beschouwing.
100 jaar vrouwen op de
kansel bestaat uit drie delen.
Het eerste gedeelte gaat
uitgebreid in op de discussies
over wel of geen vrouwen in
het ambt en beschrijft hoe in
de loop van de tijd het ambt
voor vrouwen opengesteld
werd. Zowel de maatschappelijke veranderingen, de
verschillende ambtsopvattingen als de visies op de
Bijbel komen aan de orde.
Duidelijk blijkt dat bij het
ene kerkgenootschap meer
en langer weerstand was
voor vrouwen in het predikambt dan het andere. In het

tweede gedeelte staan de pioniers centraal, zoals Nicolette
Adriana Bruining. Zij was
als vrouw uitgesloten van het
ambt van predikant, maar
als doctor in de theologie
zocht ze andere wegen om
het vrijzinnig-protestantse
geluid te laten klinken door
bijvoorbeeld de VPRO op
te richten. In het derde deel
komen predikanten van nu
aan het woord. Zoals Hilde
Graafland, predikante in de
PKN, die aangeeft hoe ze
worstelde met de vraag of ze
als vrouw het domineesambt
mocht bekleden en uiteindelijk haar lidmaatschap van de

Gereformeerde Bond moest
opzeggen. Het interessante
van dit boek is dat er predikanten aan het woord komen
uit allerlei kerken, zowel uit
de hoek van de vrijzinnige
kerken en doopsgezinden als
ook uit de meer orthodoxere
kerken, zoals de NederlandsGereformeerde Kerken. De
auteurs hebben een vooringenomen standpunt wanneer
ze stellen dat ze “een wereld
te winnen hebben”. Kerken
als de rooms-katholieke kerk
beschouwen ze als “ingegraven”, omdat die geen
vrouwen in het predikambt
toelaten.

Appel aan christenen
Mark A. Noll, Jesus Christ and the Life of the Mind, Grand
Rapids: Wm.B. Eerdmans Publishing Compagny, 2011, 192 blz., $
25,-, isbn 978 08 028 6637 0

David Onnekink

Time Magazine noemde enige
jaren geleden Mark Noll, de
zeer productieve historicus
van Wheaton College, als een
van de 25 meest invloedrijke
evangelicalen in de Verenigde
Staten. In zijn Scandal of the
Evangelical Mind (1994),
dat door Christianity Today
werd uitgeroepen tot boek
van het jaar, betreurde en
bekritiseerde hij de antiintellectuele houding van veel
Amerikaanse evangelische
christenen. Inmiddels is Noll
verbonden aan de katholieke
onderzoeksuniversiteit Notre
Dame, maar zijn nieuwe
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pleidooi om christelijk
geloof te combineren met
wetenschappelijk onderzoek is
opnieuw voornamelijk gericht
aan evangelische christenen.
In Jesus Christ and the Life
of the Mind ontwikkelt Noll
een christologische visie
op wetenschap, gebaseerd
op Kolossenzen 1: door
Christus zijn alle dingen
geschapen, en alle dingen
bestaan in Hem. Juist omdat
de materiële schepping in
Christus bestaat, kan de
christenwetenschapper deze
bestuderen. Het begrip van
de dubbele natuur van Jezus
als God en mens vormt het
hart van een wetenschapsvisie

die universeel geloof kan
combineren met aandacht
voor empirisch onderzoek.
In Nolls visie hebben
daarom zowel het rationeeluniversele modernisme als het
narratief-individualistische
postmodernisme waarde – en
tekortkomingen. Hoewel
Noll zijn visie uitwerkt
voor alle takken van
wetenschap, komt zijn eigen
achtergrond als historicus
nadrukkelijk naar voren
in zijn visie op christelijke
geschiedschrijving. Casestudies over christelijk geloof
en historische kennis en over
de rol van Voorzienigheid in
de geschiedenis zijn mooie

voorbeelden. Nolls boek is
niet zozeer een doorwrochte
uitwerking van methode, maar
meer een appel aan christenen
om hun geloof en (historisch)
wetenschappelijk bedrijf in
harmonie te beschouwen:
‘For “Christian scholarship”
to mean anything, it must
mean intellectual labor rooted
in Christ ...’. [147] In het
slot van zijn boek verwijst
Noll naar Kolossenzen 2:
al de schatten van wijsheid
en kennis zijn in Christus
verborgen. De tijd van
schatzoeken is voorbij, meent
Noll: het wordt tijd om de
schatten daadwerkelijk te
gaan opgraven.
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Aankondigingen en
VERSCHENEN

Wilhelmina mocht Kuyper niet
J. de Bruijn, De sabel van Colijn. Biografische opstellen over
religie en politiek in Nederland, Hilversum: Uitgeverij Verloren,
2011, € 29,-, 370 blz., ISBN 978 90 8704 256 1.
Wilhelmina formeert. De kabinetscrisis van 1907-1908,
Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2011, € 18,50, 192 blz., ISBN 978
94 6105 300 8.

VITRINE

Maart:
W Balke, Theodoor Beza: zijn leven, zijn
werk, Kampen: Uitgeverij Kok, gebonden, 416
blz., ISBN: 978 90 4351 792 8, € 39,90.

Gerard Raven
De tentoonstellingen zijn gesorteerd op
einddatum.
MK = met museumkaart gratis.
Vraag eens een rondleiding of schoolprogramma aan!

April:
Benjamin B. Roberts, Sex and Drugs before
the Rock ‘n’ Roll. Youth Culture and
Masculinity during
Holland’s Golden Age, Amsterdam:
Amsterdam University Press, paperback, 328
blz., ISBN: 978 90 8964 402 2, € 37,50.

t/m 24 juni
Vrouwen voor het voetlicht. Verhalen
en ervaringen van historische en
hedendaagse vrouwen in de kerk.
Museum Catharijneconvent, als boven.

Monica Stensland, Habsburg
Communication in the Dutch Revolt,
Amsterdam: Amsterdam University Press,
paperback, 260 blz., ISBN: 978 90 8964 413 8,
€ 34,50.

27 juli t/m 14 oktober
Het woord in de Gouden Eeuw.
Illustratie van het protestantse
karakter van de zeventiende-eeuwse
Nederlandse schilderkunst. Museum
Catharijneconvent, als boven.

Mei:
Beatrice de Graaf, Gevaarlijke vrouwen.
Tien militante vrouwen in het vizier,
Amsterdam: Uitgeverij Boom, paperback, 208
blz., ISBN: 978 94 6105 471 5, € 19,90.
Leon van Damme

“Beladen als hij was met bestuurlijke verantwoordelijkheden
behield hij zijn talent voor het
grondige en geduldige archiefonderzoek, en voor de fraaie
typeringen, de fijne ironie en de
verzorgde stijl van zijn werk. De
tovenaar in hem, en de verbazing
en bekoring die daarbij hoort, is
gebleven.” Aldus George Harinck
in het voorwoord van de afscheidsbundel van prof. dr. Jan de Bruijn.
Terechte complimenten, want in
de afscheidsbundel met daarin
twaalf artikelen die De Bruijn door
de jaren heen geschreven heeft
over spraakmakende protestantse
politici en theologen rond het begin van de twintigste eeuw, komt
het gevoel voor de “fijne ironie”
regelmatig terug. Zo is het haast
vermakelijk hoe De Bruijn schrijft
over ds. Leendert Schouten die
tijdens een kerkenraadsvergadering woedend reageerde toen bleek
dat verschillende kerkenraadsleden meegingen met de Doleantie.
Volgens een verslag van een kerkenraadslid sloeg Schouten “met
een onstuimige en razende woede
op de groene tafel” en kon hij
ternauwernood door twee mannen
worden tegengehouden (p.101).
En over P.S. Gerbrandy schreef hij
hoe Gerbrandy zich als Kamerlid
keerde tegen het lidmaatschap
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van de Verenigde Naties gezien
de dubieuze rol van de VN in de
Indonesische kwestie. “De stank
van de eigengerechtigheid vervult
de zaal, zodat ik u zou willen zeggen, blijft er vooral buiten”, aldus
Gerbrandy (p.293). Al met al een
aanrader om te lezen.
Dat geldt ook voor De Bruijns
laatste werk, Wilhelmina formeert.
Het was weliswaar bekend dat
koningin Wilhelmina grote invloed
had op de Nederlandse politiek en
tijdens kabinetsformaties, maar
De Bruijn laat zien dat de rol van
Wilhelmina tijdens de formatie in
1908 nog prominenter was dan al
werd gedacht. Op overtuigende
wijze beschrijft De Bruijn hoe
Wilhelmina er alles aan gelegen
was om de terugkeer van Abraham Kuyper te verhinderen. Ze
had duidelijk een hekel aan hem,
zoals blijkt uit haar aantekeningen die ze bijhield: “Diplomatiek
talent bezat hij in hooge mate
– minder vleiend gezegd: hij kon
uitmuntend comedie spelen. (…)
Ik geloof dat hij schier voor geen
middel terugdeinsde om zijn doel
te bereiken!” (p. 59). Ze gaf dan
ook de voorkeur aan Heemskerk,
die bovendien ook politiek wat
minder weerstand opriep. Uiteindelijk was dat een verstandige
keuze: het kabinet-Heemskerk is
tot nu toe het langstzittende kabinet ooit geweest.

Bob de Graaff, Op weg naar Armageddon.
De evolutie van fanatisme, Amsterdam:
Uitgeverij Boom, paperback, incl. gratis
e-book, 800 blz., ISBN: 978 94 6105 463 0, €
29,90.
Feike Dietz, Literaire levensaders.
Internationale uitwisseling van woord,
beeld en religie in de Republiek, Hilversum:
Uitgeverij Verloren, ingenaaid, 450 blz., ISBN:
978 90 8704 280 6, € 39,-.
Jo Spaans, De kloppenvergadering
‘In den Hoek’. Een religieuze
vrouwengemeenschap in de Gouden
Eeuw, Hilversum: Uitgeverij Verloren,
gebonden, 190 blz., ISBN: 978 90 8704 289 9,
€ 19,-.
Paul, E. Werkman en Rolf E. van der Woude
(red.), Bevlogen theologen. Geëngageerde
predikanten in de negentiende en
twintigste eeuw, Hilversum: Uitgeverij
Verloren, gebonden, 450 blz., ISBN: 978 90
8704 291 2, € 35,-.

Nachtmaal bij de oude mennonieten te
Hinlopen, Christoffel Bisschop, olieverf
op doek, ca. 1880, particuliere collectie

Aangelicht
Onlangs bezocht ik het geheel
vernieuwde Scheepvaartmuseum, een
mooi voorbeeld van wat je kunt bereiken
als je een ruim budget hebt. Het is een
geslaagd educatief
geheel, tot stand gekomen in
samenwerking met bezoekers.
De binnenplaats is overkapt met de lijnen
van een oude zeekaart, een prachtige
vondst. Vandaar kun je drie windrichtingen
op. De noordvleugel is een leuke belevenis

16 juni t/m 17 november
De Boom: natuur en religie. Een
centraal element in het heidendom,
maar juist ook in het christendom
en andere godsdiensten. Daar is
ook een Bijbelse basis voor. Museum
voor Religieuze Kunst, Vorstenburg
1, Uden (NB), (0413) 26 34 31, www.
museumvoorreligieuzekunst.nl, dinsdag

voor jong en oud. Je kunt er roeien en een
indrukwekkende filmshow bekijken. In het
westen worden twee thema’s uitgewerkt
voor een breed publiek: de Gouden
Eeuw en de walvisvaart. Historische
figuren in schilderijlijsten vertellen hun
verhaal. Dat gebeurt nu eens niet door
de sneuvelende zeeheld, maar door zijn
vrouw thuis.
Door herhalingen wordt de rode draad
goed zichtbaar. Soms zijn er wel érg
veel bijschriften; die zou ik hebben

t/m vrijdag 10-17, zaterdag, zondag en
feestdagen 13-17.
27 april t/m 25 november
Hemelse schatten. Kleine wisselende
expo van religieuze topstukken uit de
Universiteitsbibliotheek Utrecht. Museum
Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat
38, Utrecht, 030 231 7296, www.
catharijneconvent.nl, di-vr 10-17, za-zofeestd 11-17, MK.
Semi-permanent
De Portugese Synagoge is geheel
gerestaureerd. In de kelders van de
bijgebouwen zijn de nieuwe depots
(schatkamers) van het Joods Historisch
Museum te zien. Joods Historisch
Museum, Jonas Daniël Meijerplein 2-4,
Amsterdam, (020) 531 03 10, www.jhm.nl,
dagelijks 11-17, MK
Semi-permanent
Audiotour door de restauratie en de
geleidelijke herinrichting van de huiskerk.
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder,
Oudezijds Voorburgwal 40, Amsterdam,
(020) 624 66 04, www.opsolder.nl,
ma t/m zaterdag 10-17, zondag en
feestdagen 13-17.

samengevat. De oostvleugel is voor de
fijnproever. Zo zie je allerlei nautische
instrumenten in een open depot onder
een sterrenhemel. In luie stoelen kun je
heerlijk in oude fotoalbums bladeren
en een toelichting beluisteren. Er is zelfs
een aparte zaal voor kleuters. Buiten
ligt nog steeds de replica van de OostIndiëvaarder Amsterdam.
Kattenburgerplein 1, Amsterdam, (020)
523 2222, www.hetscheepvaartmuseum.nl,
dagelijks 9-17, MK.

Bettina Stangneth, Eichmann in Argentinië.
Het onbezorgde leven van een
oorlogsmisdadiger, Amsterdam: Uitgeverij
Contact, gebonden, 704 blz., ISBN: 978 90
2543 786 2, € 69,90.
Juni:
Arjan Nobel, Besturen op het Hollandse
platteland. Cromstrijen 1550-1780,
Zutphen: Walburg Pers, genaaid gebonden,
312 blz., ISBN: 978 90 5730 847 5, € 39,50.
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CALVIJN EN DE
NEDERLANDEN

HET OUD-ROMEINSE ROME

In het Calvijnjaar 2009
heeft het Instituut voor
Reformatieonderzoek
een rijk geïllustreerd
kijk- en luisterboek met
de titel ‘Calvijn en de
Nederlanden’ gepubliceerd. Bekende auteurs
uit binnen- en buitenland werken hieraan mee.
Het boek gaat in op de persoon van Calvijn, de
beelden die over hem bestaan, de tijd waarin
hij leefde en de verspreiding van zijn werken.
Daarnaast is er veel aandacht voor de invloed
die Calvijn heeft gehad op het gebied van
religie, bouwkunst, kunst in het algemeen in
de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden,
huwelijk en echtscheiding, opvoeding etc.
Nu bij Historizon: € 17,50
(inclusief verzendkosten,
onderstaande gegevens)

bestellen

via

Al enkele jaren organiseert Historizon reizen
naar Rome. Daarmee is deze reis inmiddels
een echte klassieker te noemen. In vijf dagen
krijgt u een beeld van Rome van de antieke tijd
tot aan het heden. Alle hoogte en dieptepunten
die deze stad kenmerken komen daarbij aan
bod.
Tijdens de reis zien we het antieke Rome van
de keizers en de invloed die de stad had op
grote delen van Europa, Noord-Afrika en
Azië. Een andere excursie zoekt de sporen op
van
het
vroegchristelijk
Rome
buiten de muren van de
oude stad. In en rond
het Vaticaan bekijken
we de schitterende
Renaissancestijl
die
hier volop te vinden is.

REIS MET
HISTORIZON
NAAR
HISTORISCHE
LOCATIES
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REIS MET ABT EMO DOOR
MIDDELEEUWS EUROPA
Op 9 november 1211 vertrok Emo
van Huizinge voor een voetreis
naar Rome. Hij was boos omdat
de bisschop van Münster, onder
wiens gezag hij viel, de schenking
van de kerk van Wierum aan zijn klooster
ongedaan had gemaakt. Om zijn gelijk te halen
vertrok hij kort voor het invallen van de winter
om het besluit van de bisschop door de paus
ongedaan te laten maken. Emo deed het
onmogelijke en arriveerde op 19 januari 1212
in Rome. Emo’s reis, 800 jaar geleden is een
schitterende leidraad door de culturele,
politieke en religieuze ontwikkelingen van
Europa aan het begin van de 13de eeuw. In die
periode was Europa in heftige beweging.
Met Prof. Dr. Dick de Boer die een indrukwekkend reisboek schreef en Ynskje Penning
van wiens hand een historische triller
verscheen treden we in de voetsporen van Emo.

Welkom

bij Historizon! Geen gewoon
reisbureau, maar dé organisatie
voor één- of meerdaagse excursies met een historische
beleving. We brengen u in de sfeer van de tijd waarin de
geschiedenis zich afspeelde door de verhalen te vertellen op
authentieke locaties. Ook voor uw vereniging of voor uzelf,
alleen of met familie stellen wij graag een interessante reis
samen.
Op onze website vindt u een uitgebreide beschrijving van
onze programma’s. U kunt ook ons Magazine, met daarin het
programma, aanvragen via onderstaande adresgegevens.

Historizon
Antwoordnummer 236
2160 VB Lisse (postzegel is niet nodig)
www.historizon.nl
info@historizon.nl
Tel.: 088 6360200

