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Van 'smalle' naar 'brede' kerkgeschiedenis

e prikkelende vraag 'Heeft de kerkgeschiedenis nog toekomst?' in de TNK-aflevering van maart 2000 heeft - hoe kan het anders - lezers aangezet tot reacties om het
toch wat sombere beeld van de redactie te corrigeren. Niet expliciet bedoeld als reactie, maar zeker relevant voor de toekomst van de kerkgeschiedenis is het perspectief dat
Mirjam de Baar in het eerste artikel van deze aflevering aanreikt. Zonder zich af te zetten
tegen de kerkgeschiedenis, zoals die traditioneel vanuit een confessionele identiteit of een
bepaalde kerkelijke betrokkenheid wordt bedreven (de 'smalle' kerkgeschiedenis), wijst zij
op de mogelijkheden tot verruiming van de kerkgeschiedenis door bijvoorbeeld ook aandacht te geven aan volksreligiositeit. Met name van vrouwenstudies gaan in dit verb and
duidelijke impulsen uit. Door onderzoek naar confessievorming en deconfessionalisatie
ontstaat voorts meer oog voor godsdienstige pluriformiteit. Het resultaat is een kerkgeschiedenis die confessionele scheidslijnen overstijgt, nieuwe vragen opwerpt en interdisciplinair onderzoek mogelijk maakt. De toekomst voor een 'brede' kerkgeschiedenis met
de 'smalle' kerkgeschiedenis als deeldiscipline?
Peter Nissen geeft in een tweede artikel een schets van de geschiedenis van de kleinseminaries in het katholieke zuiden, vooral in Noord-Brabant. Wie kennisneemt van zijn bijdrage, zal misschien verrast zijn te vernemen dat het hier niet in de eerste plaats kweekscholen van de katholieke geestelijkheid betreft. De betekenis van de klein seminaries leek
veeleer op een ander terrein te liggen, doordat talrijke jongelieden van eenvoudige komaf
een kans kregen op voortgezet onderwijs en daarmee op een succesvolle maatschappelijke loopbaan. Nissen probeert een verklaring te geven voor dit onbedoelde rendement.
J.P. deValk breekt een lans voor de inventarisatie van gedrukte en ongedrukte egodocumenten over de periode 1814-1914. Vanzelfsprekend zijn deze documenten ook in de
kerkelijke sfeer van belang, al was het maar omdat het hier een van de weinige soorten
bronnen betreft die daadwerkelijk inzicht geeft in individuele religieuze keuzen en beleving. De bijdrage van De Valk is niet alleen een mededeling, maar ook een oproep de medewerkers van het inventarisatieproject te wijzen op tot dusver onbekend gebleven egodocumenten.
Ten slotte markeert het verschijnen van deze aflevering het afscheid van Jacob van
Sluis als redacteur. Zijn drievoudige historische bezigheden in Kampen, Groningen en
Emden maakten het hem moeilijk ook de rubriek Boekennieuws van TNKte blijven verzorgen. Het afscheid is niet volledig: Jacob van Sluis sluit aan bij de vaste medewerkers van
de redactie. Zijn taken als samensteller het Boekennieuws worden vanaf he den overgenomen door G. den Hartogh. Lezers kunnen hem attenderen op nieuwe publicaties en ook
zelf door besprekingen of korte signalementen ertoe bijdragen dat het TNK op gepaste
wijze aandacht blijft besteden aan de nieuwste resultaten van het kerkhistorisch onderzoek.
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Nieuwe perspectieven voor de
N ederlandse kerkgeschiedenis 1
Mirjam de Baar

erkgeSChiedeniSis in Nederland institutioneel ondergebracht bij de
theologische faculteiten. Deze institutionele inkadering he eft onmiskenbaar
een stempel gedrukt op de wijze waarop de
kerkgeschiedenis hier te lande beoefend
wordt. Voigthieruit ook dat kerkgeschiedenis een theologische discipline is? Of gaat
het, gelet op de methode waarvan kerkhistorici gebruikmaken, toch in de eerste
plaats om een historische discipline? Voor
een eerste antwoord op deze vraag ga ik te
rade bij enkele Nederlandse kerkhistorici
die zich over dit vraagstuk hebben uitgesproken. De bespreking van hun visies
dient als opmaat voor een korte uiteenzetting over een niet onbelangrijk, onderliggend kentheoretische probleem. Dit betreft
de vraag hoe historische kennis tot stand
komt. Bij de bespreking van deze kwestie
zal ik met name aandacht besteden aan de
relatie tussen geschiedenis en identiteit.
Duidelijk zal worden dat de wijze waarop
kerkgeschiedenis wordt ingevuld, sterk afhankelijk is van de keuze van het object,
van de gehanteerde invalshoeken en de
waarden die men met het onderzoek wil reproduceren. Ten slotte zal ik pleiten voor
een bredere en meer interdisciplinaire benadering, hetgeen tot een aanzienlijke verbreding van het onderzoeksterrein leidt.
Aldus worden nieuwe perspectieven geopend die de Nederlandse kerkgeschiedenis kunnen verrijken.

K

De institutionele plaats van
kerkgeschiedenis in de theologische
faculteiten
Kerkgeschiedenis is een van de kernvakken
in de Nederlandse theologische faculteiten, wettelijk verankerd in het Organiek besluit van 1815. Dit noemde in artikel63 de
'kerkelijke historie' onder de vakken die in
de predikantsopleiding onderwezen diende te worden. In de Wet op het Hoger Onderwijs van 1876, waarmee de duplex ordo
werd ingevoerd, werd de benaming 'geschiedenis van het christendom' vastgelegd.' Deze nieuwe omschrijving schiep
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ruimte voor een bredere, niet louter institutionele en dogmatische, benadering van
het yak. In de praktijk werd echter de benaming kerk- en dogmengeschiedenis gehandhaafd en in de loop van de twintigste
eeuw lijkt zich binnen het yak zelfs een retheologisering te hebben voorgedaan.s
Nog altijd wordt het onderzoeksveld van
de kerkgeschiedenis sterk gedomineerd
door de ideeen van vooraanstaande mannelijke theologen, de daaruit voortkomende theologische stromingen en de kerkelijke instituties waarin deze een plaats
vinden.' Intellectuele biografieen, waarin
het leven en werk van vooraanstaande
theologen, kerkhervormers ofvoormannen
centraal staan, blijven een zeer geliefd genre. Daarentegen blijven de maatschappelijke en culturele context waarbinnen de kerken, hun leerstellingen, de voorgangers en
het kerkvolk functioneerden, vaak nog onderbelicht.
Er is kortom sprake van eenzijdige aandacht voor bepaalde onderzoeksthema's,
hetgeen in belangrijke mate samenhangt
met de institutionele plaats van de kerkgeschiedenis binnen de theologische faculteiten. Die inkadering heeft namelijk tot
gevolg dat kerkgeschiedenis eerder aansluiting zoekt bij de andere theologische
vakken Cbijvoorbeeld godsdienstwijsbegeerte of dogmatiek of praktische theologie) dan bij de historische disciplines die in
de Letterenfaculteiten zijn ondergebracht
ofbij de sociaalwetenschappelijke disciplines. De facultaire scheidslijnen zijn in de
praktijk te hoog om tot echte samenwerking of uitwisseling te komen, al onderhouden individuele kerkhistorici wei contacten
met onderzoekers in andere faculteiten.'
Dat een andere inkadering van onderzoek
op het terrein van de kerkgeschiedenis een
wezenlijk ander, maar voor kerkhistorici
niet minder interessant, verhaal kan opleveren, bewijst de dissertatie van David Bos.
Deze alumnus van de Groningse faculteit
promoveerde 1999 in Amsterdam bij de
cultuursocioloog Abraham de Swaan op
een prachtige, breed opgezette, studie over
de beroepsontwikkeling van de hervormde

'departments of religion', waar de traditionele confessionele en facultaire begrenzingen overstegen kunnen worden.
Tot op de dag van vandaag bestaan er in
Nederland zelfs twee kerkhistorische gezelschappen: het (van oudsher protestantse)
Kerkhistorisch Gezelschap en het Werkgenootschap van Katholieke Kerkhistorici in
Nederland. Confessionele identiteit of een
bepaald kerkelijk engagement en het wetenschappelijke werk lijken aldus, als het
om historisch onderzoek gaat, min of meer
onlosmakelijk met elkaar verbonden te zijn.
Pas zeer recentelijk zijn de katholieke en
protestantse kerkhistorici in een landelijke
onderzoekschool samengebracht, de Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie
en Religiewetenschap (afgekort NOSTER).
Een onderzoekschool. waarin kerkgeschiedenis overigens opnieuw gecombineerd is
met de andere theologische disciplines.
Kerkgeschiedenis als tbeologische en als
historische discipline

Titelgravure van Aile de
Siel-Betrachtingen over
des Heeren H. Avontmael, deel1. Begrypende de Oeffeninge der
Genodigde en Voorbereydende Ziele ('s-Gravenhage 1670). Collectie Wijchers, Faculteit
der Godgeleerdheid
Godsdienstwetenschap, Groningen.

en

Moeten we uit de institutionele plaats van
kerkgeschiedenis binnen de theologische
faculteiten en in een theologische onderzoekschool de conclusie trekken, dat het
vak een theologische discipline is? Niet op
voorhand, want onder kerkhistorici in Nederland is het nog steeds een omstreden
zaak, in hoeverre kerkgeschiedenis werkelijk als een theologische discipline gezien
moet worden. Dat komt ook omdat hier te
lande tevens niet-theologen als kerkhistorici werkzaam zijn, namelijk de historici die
zich in de kerkgeschiedenis gespecialiseerd
hebben.
Van de twee genoemde kerkhistorische
gezelschappen zijn zowel historici als theologen lid. Binnen NWO, de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderpredikanten in het negentiende-eeuwse
zoek, is kerkgeschiedenis ondergebracht
Nederland.f
Een ander gevolg van de institutionele bij geschiedenis, tot voor kort in de Stichplaats van het vak in de theologische facul- ting Historisch Onderzoek, thans in een en
teiten is dat de beoefening van de kerkge- dezelfde adviescommissie binnen het geschiedenis in Nederland nog altijd een 'ver- biedsbestuur Geesteswetenschappen.f Die
zuild' karakter draagt. Aan katholieke institutionele samenwerking binnen NWO
instellingen wordt de katholieke kerkge- doorkruist de facultaire scheidslijnen en
schiedenis beoefend, aan protestantse in- lijkt te zijn gegrondvest op de gedachte dat
stellingen de protestantse. De rijksfacultei- kerkgeschiedenis in de eerste plaats een
ten zijn, als het om de vroegmoderne en historische discipline is. Vandaar de vraag
moderne geschiedenis van het christen- in hoeverre kerkgeschiedenis een theologidom gaat, over het algemeen sterk prote- sche dan wei een historische discipline is.
stants georienteerd, hetgeen een uitvloei- Nu, de vraag of kerkgeschiedenis werkelijk
sel van hun liaison met de kerkelijke als een theologische discipline gezien moet
opleidingen lijkt te zijn. Anders dan in de worden is in theologisch Nederland nauVerenigde Staten kent Nederland nog geen welijks onderwerp van discussie.?
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Een van de weinige Nederlandse kerkhistorici die het onderwerp reeds in de jaren zeventig heeft aangesneden, is Wim
Nijenhuis, emeritus hoogleraar van de Groningse faculteit. Hij wijdde in de jaren zeventig vier colleges voor de Theologische
Etherleergang van de Nederlandse Christelijke Radio-vereniging aan 'kerkgeschiedenis als theologische discipline'." Nijenhuis
neemt hierin zeer duideJijk stelling: kerkgeschiedenis is een volwaardige theologische
discipline. Hij zet zich derhalve af tegen de
dogmatici die in navolging van Karl Barth
kerkgeschiedenis als hulpwetenschap van
de dogmatiek hebben beschouwd.?
In navolging van de Duitse theoloog
Gerhard Ebeling (1912-) stelt Nijenhuis
zich op het standpunt dat de kerkhistoricus
zich afvraagt wat er van de evangelische
boodschap terecht is gekomen in haar uitlegging door de eeuwen heen.!? Nijenhuis
kwalificeert deze taak als een authentiek
theologische bezigheid. Tegenover de methodologen die vinden dat kerkgeschiedenis geen eigen methode heeft, brengt hij in
dat de kerkhistoricus bij het hanteren van
de methode telkens voor theologische beslissingen komt te staan. De kerkhistoricus
kan zich daarom, zo meent hij, existentieel
niet te zeer van zijn object distantieren. Hij
kent de kerkhistoricus niet zozeer een legitimerende als wei een corrigerende taak
toe. Zijn functie is volgens Nijenhuis tweeledig: een relativerende rol ten aanzien van
de traditie en ten aanzien van de 'Zeitgeist'.
De kerkhistoricus dient ook deze ook in het
licht van de geschiedenis te plaatsen om zo
"een parmantig en driftig actualisme" te
kunnen vermijden, aldus Nijenhuis.
Van recenter datum is de bijdrage van
Auke Ielsma, emeritus hoogleraar van de
Theologische Universiteit Kampen. Hij
wijdde in 1991 een artikel aan de verschuivingen op het terrein van de Nederlandse
kerkgeschiedschrijving. Hierin relateert hij
het gebrek aan aandacht voor de vraag in
hoeverre kerkgeschiedenis een theologische discipline is aan een zekere desinteresse voor de theorievorming binnen de
kerkgeschiedenis.'! Jelsma meent dat dit
een gevolg is van het voor hem "nog steeds
volstrekt onbegrijpelijke feit dat maar weinig theologiestudenten kerkgeschiedenis
als hoofdvak plegen te kiezen. Was dat wei
het geval, dan zouden de docenten kerkgeschiedenis genoodzaakt zijn het theologische gehalte van hun yak meer expliciet te
verantwoorden", aldus Ielsma.V Ik betwijfel echter ten zeerste of de toename van het
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aantal hoofdvakstudenten in alle gevallen
tot meer theoretische reflectie op het yak
leidt. Heeft niet ook het gebrek hieraan
juist alles te maken met de institutionele
verankering van kerkgeschiedenis in de
theologische faculteiten?
Voor Ielsma is kerkgeschiedenis, juist
omdat zij, zo stelt hij, zowel een theologisch als een historisch yak is, bij uitstek
het intermediair tussen de beide disciplines. Theologie is voor hem de wetenschap
waarin de godsvraag aan de orde wordt gesteld en bezinning plaatsvindt "over de
vraag wat het heil, dat in Iezus Christus gestalte gekregen heeft, teweeggebracht heeft
en veroorzaken kan."13 Hierbij kan, zo
vindt Ielsma, de kerkgeschiedenis niet buiten beschouwing blijven. Zij zou in zijn optiek kunnen voorkomen dat de theologische bezinning wat al te verheven wordt en
daardoor los komt te staan van het aardse
gewoel. Daarmee kent hij, gelijk Nijenhuis,
de kerkhistoricus een corrigerende functie
toe.
Uiteraard he eft een dergelijke stellingname consequenties voor de te kiezen onderzoeksterreinen en te hanteren onderzoeksvragen. Nijenhuis werkt dit niet
verder uit. Ielsma laat zich er evenmin expliciet over uit. Maar in zijn bespreking van
de doorwerking van bepaalde theologische
en historische ontwikkelingen in de aandachtsvelden van de kerkgeschiedenis, verloochent de theoloog in hem zich niet. Hij
blijkt een kerkgeschiedenis voor te staan
die vanuit de theologie of de traditie bevraagd wordt. Een voorbeeld, ter illustratie.
Ielsma constateert dat recentelijk ook
allerlei splintergroepjes aandacht hebben
gekregen en noemt in dit verband het 'Huis
der Liefde', een zestiende-eeuwse radicale
dissidente groepering met internationale
vertakkingen. Aansluitend merkt hij op dat
hij het toch iets merkwaardigs vindt hebben "als (kerk)historici met eindeloos geduld splintergroepen gaan bestuderen, ook
als die volstrekt geen geschiedenis gemaakt
hebben en vrijwel geruisloos uit het beeld
verdwenen" zijn.!" Ielsma meent dat daaraan de gedachte ten grondslag moet liggen
dat hierdoor aan mens en en bewegingen
onrecht is gedaan. Waarom zouden wij,
zegt hij, anders dergelijke groepjes moeten
leren kennen, als zij noch in hun eigen tijd
noch daarna sporen van enige betekenis
hebben nagelaten. Maar vanuit mentaliteitshistorisch oogpunt zijn juist die marginale groeperingen een buitengewoon interessant fenomeen. Een cultuurhistorische
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analyse van hun denk- en leefwereld, in
wisselwerking met hun invloed op anderen, kan ons indirect toegang geven tot het
grotere sociale systeem waarvan zij, hoe
marginaal en tijdelijk ook maar, nu eenmaal deel uitmaakten. Via hun, al dan niet
vermeende, deviante opvattingen en praktijken kunnen we de patronen waaraan
men zich moest conformeren, op het spoor
komen.l>
Voor Nijenhuis en Jelsma lijken kortom
historische analyse en een zekere mate van
christelijk engagement onlosmakelijk met
elkaar verbonden te zijn. Een aantal Nederlandse katholieke kerkhistorici he eft zich
recentelijk in dezelfde zin over de kerkgeschiedenis uitgelaten. Zo benadrukte Bornewasser in een overzichtsartikel in het
tijdschrift De Negentiende Eeuw dat de traditionele onderzoeksterreinen niet verwaarloosd moeten worden.l'' Hij doelde
hierbij op het theologisch denken, de kerkstructuren, de verhouding tussen kerkelijke en wereldlijke overheidsinstanties, de liturgie en het pastoraat, deelgebieden die
zijns inziens "te zamen kerkgeschiedenis
tot niet maar toevailig een afzonderlijke
discipline maken'.'" Bornewasser stelt zich
op het stand punt dat christelijke kerken in
gelovig zelfbesef op bijzondere wijze met
hun geschiedenis verbonden zijn en is van
mening dat de gelovige kerkhistoricus minstens indirect zijn historisch-kritische bijdrage zal willen leveren aan het vervullen
van de hun door Christus gegeven opdracht.
Bornewasser wi! echter niet beweren
dat de niet-gelovige kerkhistoricus geen
goede kerkhistoricus is, maar meent wei
een randvoorwaarde te moeten stellen: die
ligt voor hem besloten in "een zekere ontvankelijkheid voor en verbondenheid met
het christelijk geloofsleven (. .. ), opdat de
religieuze existentie niet puur en alleen en dus inadequaat - wordt geYnterpreteerd
op het niveau van het ideologische en sociologische krachtenspel't-"
De huidige hoogleraar kerkgeschiedenis
aan de katholieke theologische faculteit in
Tilburg, Jan Jacobs, neemt een vergelijkbaar standpunt in. Hij is van mening dat de
kerkgeschiedenis "een open, communicatieve of dialogiserende houding" moet blijyen cultiveren met de elementen uit de
driehoeksverhouding, waarbinnen deze
discipline vanouds een plaats heeft.l?
Daarbij doelt hij op de driehoeksverhouding, die wordt gevormd door 'Magisteriurn', 'Sacra Doctrina' en 'Traditio', die sa-
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men de identiteit van de kerk als gemeenschap van gelovigen bepalen. Jacobs tekent
daarbij aan dat de gemeenschap van gelovigen het eigenlijke object vormt van aile
kerkhistorisch onderzoek. Hij is zich bewust van een zeker spanningsveld tussen
geschiedenis en theologie, maar wenst inhoudelijk het primaat aan de theologie toe
te kennen. Theologie definieert Jacobs als
"een wetenschappelijk en dus kritische bezinning op de vraag naar de actuele werkelijkheid van God in relatie tot groepen
mensen, die deze werkelijkheid vanuit een
christelijke context, zij het op uiteenlopende wijzen definieren'V? Jacobs stelt zich op
het stand punt dat kerkhistorici primair
gemteresseerd zijn in het gelovig handelen,
inclusief de motivatie waaruit dat handelen voortkomt. In dat opzicht spreekt hij
van een theologisch interpretatiekader.
Naast de visies van Ielsma, Bornewasser
en Jacobs, die allen aan een bijzondere instellingverbonden zijn, doen onder de huidige generatie van Nederlandse kerkhistorici ook andere stellingnames opgang.
Peter Nissen bijvoorbeeld, hoogleraar kerkgeschiedenis aan de theologische faculteit
van de Katholieke Universiteit Nijmegen,
stelt eenvoudigweg: "Of je een goed kerkhistoricus bent wordt niet bepaald door je
visie op de kerk, maar door je toepassing
van de historische methode'v"
Ik ben het met Nissen eens, al roept ook
zijn uitspraak vragen op. De belangrijkste
vraag is of zijn op het eerste gezicht objectievere of neutrale houding niet van een zeker naief realisme getuigt. Daarmee zijn we
aangeland bij het geschiedtheoretische
probleem, hoe betrouwbare historische
kennis tot stand komt. Aan die vraag kleven
allerlei geschiedtheoretische noties en onderscheidingen die ik hier buiten beschouwing zallaten. Ik licht er slechts twee uit: de
verhouding tussen feit en interpretatie en
de relatie tussen geschiedenis en identiteit.
Hoe komt historische kennis tot stand?
De verleden werkelijkheid is niet transparant en ligt al evenrnin eenvoudigweg te
wachten om door ons te worden onthuld.
Slechts indirect, via tekstuele en materiele
bronnen, hebben we toegang tot die verleden werkelijkheid. In feite do en zich hierbij
op drie verschillende niveaus interpretatieproblemen voor. In de eerste plaats wanneer een ooggetuige een bepaalde gebeurtenis in zijn of haar tijd registreert en
schriftelijk of mondeling weergeeft. In de
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tweede plaats wanneer de historicus het
ooggetuigenverslag leest en als bron gebruikt: interpreteert de historicus de bron
goed, is zijn reconstructie van de fouten
correct? En ten derde wanneer een historicus feiten in een historisch verhaal ordent
en verklaringen voor de feiten opstelt.
De beroemde negentiende-eeuwse
Duitse historicus Leopold von Ranke was
ervan overtuigd dat de historicus diende te
onderzoeken "wie es eigentlich gewesen
sei", Hij meende de objectiviteit van de historische kennis te garanderen door de objectiviteit van de in het onderzoek methodisch gereinigde bronnen op basis van de
historisch-kritische methode. Deze visie
heeft zich in de loop van de negentiende en
twintigste eeuw tot de standaardvisie binnen de historische professie ontwikkeld,
maar is inmiddels onhoudbaar gebleken.
Historici kunnen zichzelf nu eenmaal niet,
zoals Von Ranke meende, "oplossen" en "alleen de dingen laten spreken", Bij nadere
analyse blijkt het selectieve, perspectivistische karakter van zowel de taal van de
bronnen als die van de historicus onontkoombaar te zijn.22 Deze constatering
brengt ons bij een ander belangrijk vraagstuk: de relatie tussen geschiedenis en
identiteit.
Mensen en groepen vinden hun identiteit niet in een kant en klare vorm in de feiten, maar vormen hun identiteit "in een reconstructie van het verleden vanuit hun
visie op het heden en met het oog op de
toekornst", aldus Chris Lorenz.-" Identiteit
is dus een gecombineerd produkt van reconstructie en projectie. Lorenz wijst erop
dat geschiedschrijving daarom altijd naast
een descriptief of constaterend aspect ook
een praktisch of performatief aspect he eft.
Het schrijven van historische verhalen is
namelijk tegelijkertijd als 'taaldaad' een
vorm van sociale interactie tussen de historicus en zijn of haar publiek. Geschiedschrijving beschrijft niet aileen hoe het
werkelijk geweest is, maar geeft tegelijkertijd het he den en de toekomst vorm door er
een bepaalde houding tegenover in te nemen.24
In het bepalen van een individuele of
collectieve identiteit ligt echter, voor zover
het geen zelfdefinitie betreft, maar een definitie door anderen, altijd 'een strijd om de
definitiemacht' besloten.P Elke identiteit
veronderstelt immers dat anderen deze erkennen en dat het uitblijven van deze erkenning schade kan veroorzaken. In het
licht van deze relatie tussen geschiedenis
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en identiteit is het dus geen toeval dat de
geschiedenis van het katholiscme door katholieke kerkhistorici geschreven wordt en
die van het protestantisme door protestantse. Tegen deze achtergrond wordt ook
begrijpelijk waarom sommige kerkhistorici
zoveel waarde hechten aan een orientatie
op de theologie en huiverig zijn voor nieuwe invalshoeken die tot een verbreding
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overschrijden en zich ook uitstrekken tot
de 'opposition religieuse', van de interne
protest- en afscheidingsbewegingen tot
aan het radicale atheisme toe. Kerken
moesten
bovendien
wetenschappelijk
meer benaderd worden als 'societes religieuses', deel uitmakend van de in haar totaliteit te bestuderen samenleving. In Nederland he eft met name de historicus Willem
Frijhoff zich hiervoor sterk gemaakt in een
programmatisch artikel, in 1981 verschenen in het Nederlands Archie! voor Kerkgeschiedenis, onder de titel "Van 'l'histoire de
l' eglise' naar 'histoire religieuse'. De invloed
van de Annales-groep op de ontwikkeling
van de kerkgeschiedenis in Frankrijk en de
perspectieven daarvan voor Nederland". In
zekere zin zetten Ielsma, Bornewasser en
Jacobs zich impliciet tegen de consequenties van die vernieuwingen af, hoe positief
zij zich verder ook over die nieuwe tendensen uitlaten.
Het zal duidelijk zijn dat het nieuwe onderzoeksprograrnma de aandacht verlegt
naar niet-kerkelijke bronnen en tevens om
een creatief gebruik van de voorhanden
zijnde bronnen vraagt. Over theologen en
predikanten die kennis, tijd en middelen
genoeg hadden om hun ideeen gedrukt en
wel vast te leggen, zijn we nu eenmaal beter
geinformeerd dan over de gevoelens en
denkbeelden van simpele gelovigen, die in
veel gevallen niet konden schrijven. MedeNieuwe impulsen vanuit de
delingen van de elites over deze groep, zijn,
voor zover zij al iets over het yolk noteergeschiedwetenschap en vrouwenstudies
den, niet zonder meer betrouwbaar. Wie
Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig bijvoorbeeld de pietistische leef- en beeldwerd er, met name vanuit de geschiedwewereld wil reconstrueren, is gedwongen te
tens chap, aangedrongen op veranderingen
werken met indirecte, losse getuigenissen.
in de kerkgeschiedbeoefening. Onder in- Deze 'sporen' krijgen pas betekenis na decodering, aanvulling en interpretatie van
vloed van recent verschenen Franse studies
werd toen ook in Nederland gepleit voor bijvoorbeeld de 'stiltezones', datgene waareen verbreding van de kerkgeschiedenis tot over een bron zwijgt.26
'histoire religieuse' met als object de binInmiddels zijn ook nog vanuit een andenen de kerkgenootschappen
beleefde re hoek nieuwe impulsen uitgegaan, die
godsdienstfigheid), de 'religion vecue'. Het kunnen bijdragen aan een verbreding van
traditionele onderzoek naar verkondiging,
de kerkgeschiedenis. Ik doel hier op nieuwe
liturgie en pastoraat diende te worden uit- impulsen vannit vrouwen- of genderstugebreid met die naar de 'religion populaire',
dies. Het zal duidelijk zijn dat de geschiede volksreligiositeit. Voorts zou de wissel- denis van religie en van de kerk als instituut
werking tussen leven en leer, tussen de geen sekse-neutraal onderzoeksterrein is.
door de kerkelijke overheden voorgeschre- Vrouwengeschiedenis biedt aanknopingsyen orde en de geleefde praktijk van zowel punten voor een theoretische en conceptukerkvolk als voorgangers, gelovigen als ele aanscherping van het kerkhistorische
geestelijken, nader onderzocht moeten
onderzoeksinstrumentarium om de onderworden.
scheiden posities van vrouwen en mannen
Opgevat als 'histoire religieuse' zou in het kerkelijk domein recht te kunnen
kerkgeschiedenis haar ecclesiologisch be- doen. Toevoeging van de gendercompopaalde, confessionele grenzen als vanzelf nent houdt in dat religie in samenhang ge-

kunnen leiden. Het benadrukken van een
nieuw subject en een nieuwe identiteitsdimensie gaat namelijk altijd ten koste van
een reeds bestaande identiteitsdimensie.
Uit het bovenstaande vloeit voort dat
het voorstaan van een bepaald theologisch
engagement of orientatie op de traditie de
kerkgeschiedenis niet tot een meer theologische discipline maakt. Zij blijft hoe ook
dan in de eerste plaats een historische discipline, al is zij vrij om, al naar gelang het
stand punt dat de kerkhistoricus inneemt,
bepaalde theologische waarden te reproduceren. De invulling die Ielsma, Bornewasser, Jacobs en ook Nijenhuis aan de
theologie wensen te geven, is voor hun beoefening van het yak richtinggevend. Daar
is, mits voldoende geexpliceerd, niets mis
mee, maar laat onverlet dat een andere definitie van het object van de theologie andere keuzes impliceert. Wie bijvoorbeeld
de religieuze mens die probeert zijn leven
zin te geven en die dat op totaal verschillende manieren doet, als het object definieert, opent voor de in een theologisch kader te verrichten kerkgeschiedenis een veel
breder onderzoeksterrein. Datzelfde geldt
wanneer bij de beoefening van de kerkgeschiedenis een meer interdisciplinaire benadering wordt voorgestaan. Ook dan kan
het onderzoeksterrein verbreed en verrijkt
worden.
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zien wordt met invullingen van vrouwelijkheid en mannelijkheid en in samenhang
met sociale en kerkelijke posities die mannen en vrouwen hebben ingenomen. In
aansluiting hierop hebben Annelies van
Heijst en Marjet Derks, respectievelijk
theologe en historica, het in mijn ogen zeer
aansprekende theoretische concept 'double voiced' geintroduceerd. In hun bijdrage
aan de uit 1994 daterende bundel Terra Incognita. Historisch onderzoek naar katholicisme en vrouwelijkheid werken zij dit conceptuit.
Van Heijst en Derks attenderen op het
meerstemmige karakter van samenlevingen, waarin groepen en individuen, al naar
gelang hun sociale en individuele identiteit, meer of minder invloedrijke posities
innemen. Het concept biedt een mogelijkheid om de dubbelzinnige verhouding van
vrouwen ten aanzien van het dominante
christelijke vertoog beter te begrijpen. In
de christelijke traditie zijn immers dominante en monddode stemmen, waaronder
die van vrouwen, te onderscheiden. Monddood is hier geen ontologische categorie
maar een relationeel en sociologisch begrip waarin machtsfactoren een rol spelen.
Een vertooganalyse van die verschillende
stemmen impliceert een ontleding van
machtsverhoudingen. Het gaat bovendien
om een machtsoverwicht dat dynamisch is,
want voortdurend gevestigd en bevochten
moet worden. Hieruit voigt dat het monddode vertoog zich op twee niveaus tegelijk
beweegt. Het articuleert zijn eigenheid in
termen van het dominante vertoog, door
de betekenissen ervan te verschuiven, te
verdraaien en op de kop te zetten. Te denken valt aan de manier waarop dominante
en dus vertrouwde concepten, vaak theologische denkbeelden of geloofsnoties, net
even anders dan gebruikelijk worden ingezet. Zo ontstaat er een subtiele en complexe dynamiek van tegenspreken en beamen, aldus Van Heijst en Derks."
Deze dynamiek van tegenspreken en
beamen laat zich prachtig illustreren aan
de hand van mijn eigen onderzoeksobject:
het leven en werk van de zeventiendeeeuwse religieuze leidster Antoinette Bourignon (1616-1680). Ik kan tal van voorbeelden geven van de wijze waarop zij de
gevestigde theologische en geloofstaal tegensprak of verdraaide, wat een eenduidig
oordeel over deze vrouw onmogelijk maakte en maakt. Meest opvallende is dat Bourignon in haar eigen optreden de door de
kerkelijke en maatschapelijke orde voorge-
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getekend en geetst
door Jan Luyken
(1680), geschikt om in
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het Nieuwe Testament.

schreven vrouwenrol met voeten trad door
zich als religieus leidster op te werpen, terwijl zij in haar geestelijke raadgevingen nadrukkelijk de bestaande seksehierarchie
voorschreef en onderschreef.28
De nieuwe impulsen vanuit de geschiedwetenschap en vrouwenstudies zijn
inmiddels doorgedrongen in het Nederlandse kerkhistorische onderzoek en hebben geleid tot een aantal nieuwe case-studies, onder meer op het gebied van de
rooms-katholieke zielzorg en praxis in de
zeventiende-eeuwse Republiek der Verenigde Nederlanden, het achttiende-eeuwse pietisme en de geschiedenis van de negentiende-eeuwse vrouwencongregattes.P
Het gaat hier echter om studies die zich
stuk voor stuk op een confessie concentrereno Het probleem van de verkokering is
daarmee nog niet opgelost.
Overstijging van de confessionele
scheidslijnen: de
confessionaliseringsthese
Het in de jaren tachtig door twee Duitse
historici, Wolfgang Reinhard en Heinz
Schilling, uitgewerkte confessionaliseringsconcept voorziet wei in een overstij-
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ging van de confessionele scheidslijnen.I"
In de zogeheten confessionaliseringsthese
staat de aandacht voor de functie en plaats
van religie onder het ancien regime centraal. De belangstelling hiervoor lijkt me de
te zijn ingegeven door de sterk toegenomen culturele pluriformiteit die ken merkend is voor de moderne West-Europese
samenlevingen. Die diversiteit heeft ertoe
bijgedragen dat allerlei vormen van 'vanzelfsprekende' hegemonie van gebruiken
uit een confessioneel verleden met een kritischere blik worden bekeken.P
Uitgangspunt van de confessionaliseringsthese is dat religie een fundament was
van de politieke en sociale orde van de samenleving van het ancien regime. De aandacht gaat hierbij uit naar de nauwe relatie
die de gevestigde kerken in het vroegmoderne West-Europa onderhielden met de
zich ontwikkelende staat. Eendrachtig gayen zij vorm aan het openbare leven, drukten hun stempel op het openbaar onderwijs en op de sociale zorg. Diverse vormen
van culturele productie (toneel, liederen,
gebedenboeken, prenten) werden bewust
ontwikkeld om de rol van godsdienst als
het 'cement van de samenleving' te propageren. Of het nu de katholieke kerk was of
een van de protestantse richtingen die de
positie van gevestigde kerk bekleedde,
deed er niet toe. Door de confessionalisering als centrale noemer te nemen maakt
dit soort onderzoek namelijk de functionele overeenkomsten tussen de verschillende
kerkelijke richtingen inzichtelijk, als het
gaat om de ontwikkeling en vormgeving
van de diverse confessionele culturen.F
Als beginpunt van dit confessionele tijdperk wordt over het algemeen het midden
van de zestiende eeuw aangehouden. Toen
verhardden zich de grenzen tussen de verschillende confessies. Over het eindpunt
daarentegen bestaat geen overeenstemmingo Schilling legt de grens bij 1650. Daarna zouden, zo stelt hij, de gevestigde orthodoxieen vervagen en plaats maken voor
deconfessionalisatie van politiek en samenleving. Dat uitte zich in nieuwe vormen van tolerantie en godsdienstige pluriformiteit.? Ronnie Po-chia Hsia laat het
confessionele tijdperk voor Centraal-Europa tot het midden van de achttiende eeuw
doorlopen. Ook het lutherse pietisme en de
barok wil hij ertoe rekenen.P Voor Engeland zou het eindpunt nog later liggen, aldus Jonathan Clark. Hier zou pas de ophefting van de wettelijke discriminatie van
katholieken en dissenters in de jaren '3D
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van de negentiende eeuw het eindpunt van
de confessionele staat markeren.r'
De confessionaliseringsthese biedt in
theorie tal van mogelijkbeden voor interdisciplinair onderzoek, die tot op heden
voor het Nederlandse kerkbistorisch onderzoek nog grotendeels onbenut zijn gebleven. In aansluiting op het onderzoek dat
tot nu toe vooral in Duitsland is gedaan op
het gebied van confessievorming en confessionalisering, he eft Joke Spaans onlangs
wel een aantal desiderata geformuleerd.P
Terecht bepleit zij eerst de verschillende
confessies maar eens uit hun isolement te
verlossen en in een breder kader samen te
voegen. Het ontbreekt namelijk aan een
overzicht of aan een duidelijk beeld van de
wijze waarop de verschillende confessies
hier binnen de pluriconfessionele Republiek der Verenigde Nederlanden samenleefden. In het uit 1972 daterende handboek Nederlandse kerkgeschiedenis van
Otto de long, die hiervoor welbewust een
oecumenische opzet wenste te hanteren,
staan die verschillende confessionele geschiedenissen toch min of meer op zichzelf. De toenmalige stand van onderzoek
was daaraan me de debet.36
Spaans stelt voor de verschillende godsdiensten te benaderen vanuit niet-kerkelijke bronnen en het vizier vooral te rich ten
op de verschillende niveaus van overheidsbemoeienis met de diverse kerkgenootschappen: centraal, provinciaal en lokaal
en daarbij oog te hebben voor de verschillende uitkomsten per gewest. Welke religiepolitiek stonden de verschillende bestuurslagen bijvoorbeeld voor ten aanzien van de
getolereerde kerken? Het ziet ernaar uit, zo
stelt Spaans, dat deze zich grotere vrijheden konden verwerven naarmate zij zich
meer voegden naar de religieuze en sociale
politiek van de overheid.F
Een van de centrale noties in de confessionaliseringsthese is dat overheid en kerk
erop uit waren het (kerk)volk te disciplinereno Uit door Spaans zelf verricht onderzoek is reeds gebleken dat de verschillende
religieuze gemeenschappen niet alleen instemming met de leer verwachtten maar
ook conformiteit aan de morele voorschriften van hun gemeenschap. Deze vielen
vaak samen met de algemene fatsoensnormen en burgerlijke deugden." Voorts zouden, zo suggereert Spaans, ook de formele
en informele banden tussen de bestuurlijke en kerkelijke elite nader onderzocht
moeten worden, met name de familie- of
clienteleverbanden, die wel eens een be-
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langrijkere rol gespeeld kunnen hebben bij en opinievorming wil stimuleren.
benoemingen of factiestrijd dan leerstelli- 1. Dat kerkgeschiedenis institutioneel verge verschillen of kwesties.P
ankerd is in de theologische faculteiten imDringend gewenst is ook nader onder- pliceert geenszins dat het hier om een
zoek naar de in de tweede helft van de ze- hulpwetenschap van de systematische
ventiende eeuw opkomende vroomheids- theologie zou gaan. Het gaat daarentegen
bewegingen in de Republiek. Hierbij moet om een volwaardige, ten dele op zichzelf
met name gedacht worden aan de binnen- staande, historische discipline. Als kerkgeen buitenkerkelijke groeperingen die de schiedenis als een historische discipline
praxis pietatis vooropstelden. In hoeverre wordt beschouwd, dan is het zaak om binslaagden zij erin een eigen confessionele nen het onderwijs in de geschiedenis van
het christendom ook ruimschoots aanidentiteit te construerentv'
Het is niet moeilijk om nog tal van ande- dacht te besteden aan de methodische kant
re onderzoeksvragen te formuleren op het van de zaak: dat wil zeggen aan bronnengrensvlak van de kerkgeschiedenis en de kritiek, aan het ambachtelijke handwerk en
sociale geschiedenis. Spaans attendeert in aan de geschiedtheorie.
dit verband op de vraag naar de relatieve 2. De institutionele verankering in de
omvang van de verschillende kerkgemeen- theologische faculteiten hoeft geen enkele
schappen, de ontwikkelingen daarin in de belemmering te vormen voor een meer inloop der tijd, de vraag naar hun interne or- terdisciplinaire samenwerking. Integenganisatie, de sociale samenstelling van hun deel, juist in een multidisciplinaire faculbestuurslichamen, de machtspostie van teit als de theologische zijn er in theorie
deze bestuurders in de eigen gemeen- mogelijkheden te over voor een inhoudelijke samenwerking over de grenzen van de
schap, etcetera+'
Ten slotte is in het perspectief van de disciplines. Binnen de studie Godgeleerdconfessionalisering ook het kerkvolk een heid aan de Groningse faculteit gebeurt dat
belangrijke actor als de ontvangende partij al door in de propedeuse de geschiedenis
(object) of juist subversieve partij (sub- van het christendom in een interdiscipliject).42Dit uitgangspunt roept allerlei vra- naire module te combineren met de godsgen op naar de wijze waarop de vorming dienstsociologie. In Groningen doet zich
van een confessionele groepsidentiteit ge- daarenboven nog de bijzondere omstanstalte kreeg. Daarbij kan gedacht worden digheid voor dat er binnen de onderzoekaan de rol van stichtelijke boeken, maar school Rudolf Agricola met de historici kan
ook aan die van muziek en religieus ge- worden samengewerkt. Een proeve van die
inspireerde kunst, aan materiele cultuurui- interdisciplinaire samenwerking over de
tingen zoals bijvoorbeeld kleding of kerk- grenzen van de oude vakgroepen en over
boeken, aan bepaalde handelingen en de grenzen van de faculteiten is het door de
gedragsvormen waarin godsdienstigheid Groningse faculteit gei'nitieerde landelijk
zich uitte, zoals de frequentie van kerkbe- onderzoeksproject naar doopsgezinde elizoeken. In dit verb and valt ook te denken tevorming in de Republiek der Verenigde
aan wat de kerkleden geacht werden aan Nederlanden. In dit onderzoeksproject zuldagelijkse devoties te do en. Daarbij die- len kerkhistorici nauw samenwerken met
nen, zo stelt Spaans terecht, ook de even- andere historici, kunsthistorici, theologen
tuele verschillen tussen mannen en en sociale wetenschappers.w
vrouwen, ouderen en jongeren, welgestel- 3. De confessionaliseringsthese biedt ook
den en minvermogenden in het onderzoek voor het kerkhistorisch onderzoek met bebetrokken te worden. Zij wijst er in dit trekking tot de Republiek der Verenigde Neverband kortheidshalve op dat het con- derlanden een veelbelovend onderzoeksfessionaliseringsconcept
tevens volop perspectief. Het creeert de mogelijkheid
mogelijkheden biedt om de vanuit de ge- om over de grenzen van de confessies he en
schiedwetenschap en vrouwenstudies aan- tot een omvattend beeld te komen en biedt
gedragen belangstelling voor een kerkge- tevens een opening om de ontwikkelingen
schiedenis van onderaf, te integreren."
hier te lande in een internationale context
te bezien. Hier ligt kortom nog een gewelSlot
dig groot en machtig interessant onderzoeksterrein braak.
Welke conclusies kunnen er uit het voorgaande getrokken worden? Ik no em drie Mirjam de Baar (1960) is historica. Zij is
punten waarop deze bijdrage de gedachte- werkzaam als universitair docent (voor de
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INGSNIEtJWS

Pater van Kilsdonk
ontvangt nieuwe bundel
Het was in menig opzicht een memorabele
bijeenkomst, de twaalfde kerkhistorische
dag van de VNKin Amsterdam. Nog nooit
presenteerde de VNK zo'n dikke bundel
studies, niet eerder werd de toogdag van de
vereniging gehouden in doopsgezinde vermaning en voor het eerst werd het eerste
exemplaar niet aangeboden aan een hoogwaardigheidsbekleder, maar aan een nederige dienaar Gods. Het boek dat pater J. van
Kilsdonk s.j. in ontvangst mocht nemen,
vormde het imposante sluitstuk van een
Amsterdamse onderneming van de VNK,
waarop aanvankelijk weinig zegen leek te
rusten. In juni 1999 vroeg de redactie van
TNKzich nog vertwijfeld af of God uit Amsterdam was verdwenen, nadat historische
verenigingen en fondsen in de hoofdstad
weinig of geen interesse toonden in een
ontdekking van het kerkelijke verleden.
Naar schatting 130 deelnemers waren er
op 30 november jongstleden getuige van
hoe de sombere visie van de redactie werd
gelogenstraft. Door vier sprekers werden zij
ingeleid in de veelkleurigheid van het
kleurrijke religieuze leven in Amsterdam.
Professor Jan Bank, auteur van het veelgeprezen ijkpuntboek over de Hoogtij van
burgerlijke cultuur, gaf eerst een tour d'horizon langs kerkelijkAmsterdam rond 1900.
Daarna kenschetste hij in zeven stellingen
het bijzondere van de Amsterdamse situatie, waarbij hij en passant een hartstochtelijk pleidooi hield voor verbreding van de
kerkgeschiedenis tot geschiedenis van de
religiositeit. Vervolgens gaf dr. David Bos
een uiteenzetting over de plaats van Amsterdam in de loopbaan van hervormde
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predikanten. Waar de hoofdstad in de achttiende eeuw voor de meesten het (hoogst
bereikbare) eindpunt was van hun loopbaan, ontwikkelde deze standplaats zich in
de loop van de negentiende eeuw tot een
tussenstation.
Na de middagpauze - waarin het grootste deel van het gezelschap gebruik maakte
van de mogelijkheid om een rondleiding te
krijgen in de aanpalende Krijtbergkerk was het woord aan dr. Iaap van Gelderen
die op basis van persoonlijke getuigenissen
een indrukwekkend beeld gaf van de precaire verhoudingen tussen joden en christenen in Amsterdam. Vervolgens toonde de
architectuurhistoricus dr. Guido Hoogewoud aan dat er nooit meer kerken zijn gebouwd in Amsterdam dan in de laatste
honderd jaar. De lotgevallen van deze kerkgebouwen in het laatste kwart van de vorige eeuw laten zien hoe snel het secularisatieproces heeft toegeslagen.
Voor iedereen die deze ontwikkeling
met lede ogen aanziet had pater Van Kilsdonk in zijn dankwoord bemoedigende
woorden. Zoals ook de titel van de bundel
die hij in ontvangst nam troost biedt: En
God bleef toch in Mokum. Amsterdamse
kerkgeschiedenis in de negentiende en twintigste eeuw. Het boek heeft een omvang van
559 pagina's, reden waarom het bestuur op
het laatste moment he eft moeten besluiten
de prijs voor de leden met tien gulden te
verhogen tot f. 40,-. Eerder werd in TNK de
traditionele prijs van 30 gulden genoernd,
doch het bestuur vraagt begrip voor deze
prijsverhoging.
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Het onbedoelde rendement van de kleinseminaries
in het katholieke zuiden van Nederland
Peter Nissen

ot enkele decennia geleden waren de
tientallen kleinseminaries die Nederland telde een vertrouwd onderdeel van de rooms-katholieke subcultuur
in dit land. Kleinseminaries waren scholen
voor voortgezet onderwijs die exclusief bedoeld waren voor jongens die het voornemen hadden rooms- katholiek priester te
worden. Nu zijn zij in Nederland in die exclusieve vorm volledig verdwenen. Aan het
verdwijnen en aan de opkomst en het sueces van de kleinseminaries in Nederland,
en in het bijzonder in de provincie NoordBrabant, is deze bijdrage gewijd.! Omdat
een groot aantal leerlingen uiteindelijk
niet doorstroomde tot de priesterwijding,
waren de inrichters van deze onderwijsinstellingen over het rendement ervan vaak
ontevreden. Toch kan de vraag gesteld worden of het (onbedoelde) maatschappelijk
rendement, zeker voor provincies met een
overwegend rooms-katholieke bevolking
als Noord-Brabant en Limburg, niet omgekeerd evenredig groot is geweest.

T

Het gymnasium en
Ideinseminarie op het

Het einde van de kleinseminaries

Jandgoed Beekvliet te
Sint-Michie)sgestel.

In de jaren vijftig van de twintigste eeuw
telde Nederland maar liefst 47 rooms-ka-
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tholieke kleinseminaries.e Twee decennia
later waren zij alle verdwenen.
In de tweede helft van de jaren zestig namelijk hadden de middelbare scholen die
als kleinseminarie hadden gefunctioneerd
en die bijna allemaal al sinds enkele jaren
ook externe leerlingen uit de streek tot hun
onderwijs toelieten, de seminarieafdeling
opgeheven en gesloten. Het gymnasium
Rolduc te Kerkrade, sinds 1946 kleinseminarie van het bisdom Roermond, sloot in
1971 zijn kleinseminarieafdeling, nadat het
al in 1963 de eerste zestien externe leerlingen had toegelaten en in 1967 de eerste
meisjes." Beekvliet, het te Sint-Michielsgestel gelegen kleinseminarie van het bisdom
's-Hertogenbosch, volgde met de sluiting
van het kleinseminarie een jaar later, als
een van de allerlaatste in Nederland. In het
schooljaar 1965-1966 had Beekvliet voor
het eerst externe leerlingen toegelaten; als
apostelen van een nieuw geloof kwamen ze
met zijn twaalven. Het volgende schooljaar
waren het er al42. En aan het eind van het
schooljaar 1971-1972 sloot het internaat,
als laatste restant van het kleinseminarie.
Enkele inwonende priesterleraren zochten
elders onderdak en de tien laatste interne
leerlingen kregen voor de nog resterende
schooljaren een kosthuis in de omgeving."
Het bisdom Roermond kende feitelijk
slechts betrekkelijk korte tijd, namelijk
slechts een kwart eeuw, een exclusiefkleinseminarie. Om historisch verklaarbare redenen hanteerde men in dit bisdom lange
tijd het model dat ook de Belgische bisdommen kenden: de toelevering voor het
grootseminarie geschiedde vanuit bisschoppelijke colleges, zoals die bestonden
te Roermond, Sittard en Weert.s Het kleinseminarie Rolduc, gelegen te Kerkrade, bestond in zijn exclusieve vorm namelijk pas
sinds 1946. V66r die tijd kende het wel een
kleinseminarieafdeling,
maar daarnaast
was Rolduc ook een landelijk vermaarde
onderwijsinrichting met internaat voor
leerlingen van andere schooltypen, waaronder de oudste rooms-katholieke HBS in
Nederland. Het bisdom Roermond was
daarmee het enige van de vijf Nederlandse
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bisdommen waar geen exclusiefkleinseminarie bestond. Toen bisschop Guillaume
Lemmens in 1946 Rolduc reduceerde tot
enkel nog een kleinseminarie, was dit besluit, dat voornamelijk tot stand kwam op
aandrang van Rome, in de eigen kring van
de Limburgse geestelijkheid al niet onomstreden." Het klimaat leek er wel rijp voor,
want het Rijke Roomse Leven beleefde juist
toen, vlak na de Tweede Wereldoodog, zijn
hoogtepunt in Nederland. Dat uitte zich
ook in het aantal aanmeldingen voor de
kleinseminaries. Wie een statistiek daarvan
bekijkt over de periode 1937 tot 1952 kan
snel vaststellen dat de lijn in 1946 een tot
dan toe ongekend hoge piek vertoont, met
een lichte terugval in 1947, maar met een
stabilisatie van het hoge aantal in 1948 en
1949.8
Maar tegelijk was het fenomeen van het
kleinseminarie in die tijd ook in katholieke
kring al niet meer geheel onomstreden. Pedagogen stelden, uiteraard op voorzichtige
wijze, al vragen bij het pedagogische systeem van het kleinseminarie. In de jaren
vijftig begonnen ouders diezelfde of andere
vragen ook te vertalen in hun terughoudende gedrag ten aanzien van plaatsing
van hun zonen in het kleinseminarie, met
als gevolg dat het hoogtepunt in aanmeldingen dat het einde van de jaren veertig
had laten zien in het daaropvolgende decennium omsloeg in een snelle daling. Een
idee van de kritische vragen die in de jaren
vijftig aan het kleinseminarie gesteld werden, geeft een weerlegging van die vragen
door de redemptorist dr. H. Janssen in een
artikelenreeks in de tweede helft van jaargang 1952 van het maandblad Katholiek
Leven," De bezwaren blijken tot vier categorieen teruggebracht te kunnen worden:
ten eerste bezwaren van financiele aard, en
die bleken het gemakkelijkste op te lossen;
in de woorden van pater Janssen: "Wie
meent om het geld zijn jongen niet te mogen sturen, heeft misschien de gelegenheid
van een gesprek over zijn geval met de leiding van het seminarie nog niet benut"!?
De tweede groep van bezwaren had te maken met het studiepeil van de kleinseminaries, de derde groep had betrekking op de
internaatsopvoeding met als meest ingrijpende gevolg een vroegtijdige scheiding
van het ouderlijk gezin en de laatste groep
betrof het exclusieve karakter van het
kleinseminarie, of anders gezegd het isolement waarin de seminarievorming plaatsyond.
Het tweede bezwaar, dat tegen het soms
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te geringe studiepeil, werd ook wel door de
leiding van bisdornmen, orden en congregaties gezien, en juist vanuit het streven
daar verbetering in aan te brengen werden
in de jaren vijftig door heel wat kleinseminaries pogingen gedaan rijkserkenning te
krijgen, waardoor zij algemeen erkende
staatsdiplomas aan hun abiturienten konden verstrekken. Tot en met 1950 kenden
slechts drie kleinseminaries die rijkserkenning als gymnasium, namelijk het reeds genoemde Rolduc en verder de kleinseminaries van de dominicanen en van de
redemptoristen, beide in Nijmegen (Dominicuscollege en het Alphonsus-seminarie,
later gymnasium Nebo).'! In Noord-Brabant was het kleinserninarie van de priesters van het Heilig Hart te Bergen op Zoom,
het Iuvenaat van het Heilig Hart, in 1953
het eerste kleinseminarie dat rijkserkenning als gymnasium kreeg.l- In 1955 werd
het gevolgd door de kleinseminaries van de
beide Brabantse bisdornmen, Ypelaar te
Nieuw-Ginneken en Beekvliet. Voor Beekvliet waren de onderhandelingen daartoe
al in 1951 gestart, maar eerst moesten de
nodige leraren hun onderwijsbevoegdheid
halen en zorgde regent Bannenberg ervoor
dat hij gepromoveerd was.13
In dezelfde tijd waarin de kleinseminaries door het verwerven van rijkserkenning
het bezwaar tegen het te geringe studiepeil
probeerden weg te nernen, werden echter
de laatste twee groepen van bezwaren
steeds heviger en breder verwoord: die tegen de internaatsopvoeding en tegen het
isolement van het kleinseminarie. Het
voortbestaan van de kleinseminaries werd
in toenemende mate bedreigd, en de ene
diocesane dan wel kerkprovinciale commissie volgde op de andere om naar oplossingen te zoeken.!? Die oplossingen bleken
uiteindelijk niet te vinden: tien jaar nadat
de eerste kleinseminaries hun poorten ook
voor externe leerlingen hadden opengezet,
waren ze allemaal, althans als kleinseminarie, verdwenen.
Voor die snelle teloorgang van de kleinseminaries zijn verschillende verklaringen
aan te dragen. Om te beginnen moet natuurlijk gewezen worden op de ingrijpende
maatschappelijke en culturele veranderingen die zich in de jaren vijftig en zestig in
Nederland voordeden en die wij gewend
zijn samen te vatten in woorden als modernisering, secularisering en ontkerkelijking.
Die ontwikkelingen deden zich min of
meer verborgen al in de jaren vijftig voor,
zoals het godsdienstsociologische onder-
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zoek naar de kerkelijke praktijk in Tilburg
van de capucijn Alfred van de Weijer in
1955 aan het licht bracht.Fwat in de jaren
zestig op dit terre in gebeurde, is niet meer
dan het logische vervolg op de ontwikkelingen van de jaren vijftig, en de bezwaren tegen het kleinseminarie
die in de jaren vijftig 'van onderop' naar voren werden
gebracht,
zijn, achteraf beschouwd,
de
voorboden van de motieven voor de ophefting van dit instituut van priestervorming die in de tweede helft van de jaren
zestig ook 'van hogerhand' gebezigd werden. Ook in dit opzicht zijn de jaren zestig
dus niet echt revolutionair,
maar zijn de
veranderingen die toen plaatsgrepen
eerder het resultaat van een in de jaren vijftig
al voorbereide
'beheerste modernise ring'
van de Nederlandse samenieving, zoals de
Amerikaanse historicus James Kennedy in
zijn boek Nieuw Babylon in aanbouw he eft

uiteengezet.l"
Maar naast deze algemene oorzaken in
de veranderde cultuur, het veranderde wereldbeeld en de afnemende kerkelijke praktijk, zijn er nog andere oorzaken die het
einde van de kleinseminaries hebben ingeluid. Een daarvan is de toenemende concurrentie van andere katholieke instellingen van voortgezet onderwijs. Door de ijver
van bijvoorbeeld in Noord-Brabant de in
1916 door Hendrik Moller gestichte koepel
Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) was
sinds de Tweede Wereldoorlog in iedere
stad en in vrijwel iedere grotere gemeente
met een streekverzorgende functie een katholieke middelbare school gesticht.!?
Noord-Brabant beschikte in de jaren zestig
over een fijnmazig netwerk van katholiek
voortgezet onderwijs: leerlingen hoefden
nooit meer dan dertien kilometer te fietsen
om een school voor voortgezet hoger middelbaar onderwijs ofvoorbereidend wetenschappelijk onderwijs te kunnen bezoeken.l" Dit fijnmazig net van scholen zorgde
samen met de financiele steun van de verzorgingsstaat voor stevige concurrentie
voor de kleinseminaries, die voordien in
het katholieke zuiden van Nederland vaak
de enige reele mogelijkbeid waren voor
jongens om toegang te krijgen tot het
voortgezet onderwijs.
De openstelling van de kleinseminaries
als streekscholen voor externe leerlingen
zorgde overigens zelfs voor flinke spanningen met de OMO-scholen. Bij de keuze van
de vestigingsplaats van de kleinseminaries
was immers zelden of nooit rekening gehouden met een regionale spreiding. Hun
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wervingsgebied was immers diocesaan of
zelfs nationaal. Na hun openstelling stortten ze zich echter op de region ale markt,
die al voorzien was van een netwerk van
andere katholieke middelbare scholen. Een
rapport uit 1967 sprak zich tegen die achtergrond zeer zorgelijk uit over de toekomst
van Beekvliet, dat immers op kleine afstand
lag van 's-Hertogenbosch, Vught, Boxtel en
Heeswijk, waar overal al katholieke middelbare scholen lagen 19, en het mag gerust een
godswonder genoemd worden - of een 10genstraffing van toekomstvoorspellende
rapporten - dat deze school dit j aar toch, en
nog wei in blakende gezondheid, haar 185jarig bestaan kan vieren.
Wat uiteindelijk toch de doorslag heeft
gegeven bij de ophefting van de kleinseminaries, was dat het isolement dat deze eerste fase van priesterlijke vorming kenmerkte, zichzelf feitelijk overleefd had. Het
verging de kleinseminaries zoals zoveel instituties uit de katholieke zuil die hun
kracht in het isolement hadden gezocht: zij
hadden de doelen waarvoor zij ooit waren
opgericht, bereikt en daarmee zichzelf
overbodig gemaakt. En het isolement, ooit
hun kracht, was nu hun zwakte geworden.
Opkomst en bloei van de kleinseminaries
Om te zien wat de kracht van de kleinseminaries in het zuiden van Nederland is geweest en om te kunnen begrijpen wat de rol
van het isolement daarbij is geweest, moeten we terug naar de oorsprong van deze
onderwijsinstitutie in Nederland. Daarvoor
moeten we de blik richten op het Bossche
Beekvliet, dat het oudste kleinseminarie in
Nederland is. Het begon in 1815 in het herenhuis Veebeek te Berlicum op initiatief
van de Tilburgse priester Anthonius van
Gils, die bij de ophefting van de Leuvense
universiteit in 1797 naar Noord- Brabant
was teruggekeerd en al snel in 's- Hertogenbosch aan de Oude Dieze een grootseminarie had gesticht.221 De school in Veebeek,
in 1817 voortgezet in het een jaar eerder
aangekochte landhuis Beekvliet te Sint-Michielsgestel, was volgens de door Van Gils
opgestelde prospectus bestond voor 'inboorlingen van het bisdom' die nog geen
vijftien jaar waren en zich geroepen voelden tot het pnesterschap.F Met deze toelatingsbeperking tot toekomstige priesters
betekende Beekvliet een novum in katholiek Nederland. V66r de Franse bezetting
hadden er in de katholieke enclaves in
Noord-Brabant - Gernert, Cuijk, Megen,
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Boxmeer, Uden en Ravenstein - wei Latijnse scholen bestaan die een belangrijke rol
speelden in de opleiding van toekomstige
priesters, maar deze scholen hadden hun
leerlingen nooit exclusief geworven ten behoeve van de toekomstige clerge, met uitzondering mogelijk van de Latijnse school
te Gemert.P Onder de leerlingen van de
andere Latijnse scholen waren er altijd heel
wat die zich voorbereidden
op een loopbaan in de burgerlijke samenleving. De
voortgezette theologische vorming van de
Brabantse clerus vond in de zeventiende en
achttiende eeuw evenmin in gesloten seminaries plaats, maar aan de universiteit
vanLeuven.
Beekvliet bracht dus iets nieuws, en dat
nieuwe vond navolging in de andere delen
van katholiek Nederland. In 1818 werd in
Culemborg een door jezuieten geleid kleinseminarie gesticht, bestemd voor de aartspriesterschappen Holland en Utrecht. Het
bestond echter maar tot 1825. Pas in 1841
werd het weer hero pend, nu voor het aartspriesterschap
en sinds 1853 aartsbisdom
Utrecht. In 1935 werd het, inmiddels van de
jezufeten overgenomen door de diocesane
geestelijkheid, verplaatst naar Apeldoorn.
In 1835 werd de school Hageveld omgezet
in een kleinseminarie
voor het aartspriesterschap Holland, later bisdom Haarlem.
Voor het bisdom Roermond volgde in 1843
Bolduc, na van 1831 tot 1839 al kleinseminarie van het bisdom Luik geweest te zijn,
maar het was, zoals gezegd, tot 1946 veel
meer dan aileen een kleinseminarie. In
1839 ten slotte nam het vicariaat, later bisdom Breda, de particuliere school Ypelaar
te Oudenbosch
over, in 1878 verplaatst
naar Nieuw-Ginneken.e?
Dat zelfs voor het voortgezet onderwijs
aan toekomstige priesters in de negentiende eeuw in Nederland en ook elders het
model van een exclusief kleinseminarie
werd gekozen, heeft te maken met de mentaliteit van het katholicisme van de negentiende eeuw. Die was, kort gezegd, er een
van afkeer jegens de omwentelingen
die
zich rond 1800 hadden voorgedaan en van
afweer tegen de moderne samenleving. Het
was een katholicisme
van restauratie
en
antimoderniteit.
Vooral de kerkelijke overhe den wilden de moderne pluriforrne samenleving liefst op grote afstand van de katholieke
gemeenschap
houden.
Zij
schroomden niet zich daarbij wei te bedienen van enkele verworvenheden
die dezelfde moderne samenleving bood: de vrijheid van vereniging,
de vrijheid
van
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PRESIDENT ANTH.

VAN GILS.

drukpers, de vrijheid van onderwijs. Die
vrijheden gebruikte het katholicisme om
zijn presentie in de samenleving te waarborgen en tegelijk de leden van de eigen gemeenschap in een veilige subcultuur, de
katholieke zuil, onder te brengen. Katholieken namen hun plaats in de samenleving
in, zij emancipeerden zich, maar dat de den
zij tegelijk in gesloten katholiek verb and, in
het netwerk van eigen confessionele organisaties die tezamen de katholieke zuil
vormden. Zij isoleerden zich in hun eigen
verbanden om zichzelf te beschermen tegen de boze buitenwereld. En dat isolement was, zo lang als het werkte, hun
kracht.
Dat geldt ook voor de priesteropleiding
en meer in het bijzonder voor de kleinseminaries. Nog in de jaren vijftig van de
twintigste eeuw verdedigde de reeds geciteerde redemptorist Janssen het isolement
als het grote goed van het kleinseminarie.
Dankzij dit isolement was het kleinseminarie, zo schreef hij, "een zegenrijk onderdee!" van de kerk. Want door het isolement
kon een roeping beschermd worden. "Het

101

De Tilburgse priester
Antbonius van Gils.

Reconstructie van het
herenhuis Den YpeJaar
waar in 1878 het kleinseminarie van het
bisdom Breda werd
gevestigd.

klein-serninarie behoort dus een 'gesloten
hof' te zijn", zo schreef Janssen, en er kon
wei van aIles veranderd en verbeterd worden in de kleinseminaries, maar "wat er
overblijft en wat bewust gehandhaafd
wordt, is dus alleen het isolement". Want
welk een verantwoordelijkheid laadden ouders en opvoeders niet op zich wanneer zij
roepingen verloren lieten gaan. En dat risico bestond, "indien in de vormingsjaren de
invloed van wereldse opvattingen die van
de bovennatuurlijke levensbeschouwing
cverheerst'vf
Het negentiende-eeuwse streven naar
een beschermend isolement bepaalde de
formule van het kleinseminarie, maar voor
het succesverhaal van die formule moeten
we toch naar de eerste helft van de twintigste eeuw. Tot 1875 telde Nederland nog
maar pas vijf kleinseminaries, namelijk die
van de vijf bisdommen. Pas in 1876 kwam
hier verandering in. Met de stichting van
een kleinseminarie voor toekomstige missionarissen in het Noord-Limburgse Steyl
gaf de Duitse priester Arnold Janssen
(1837-1909) het startsein voor een hele
reeks van nieuwe kleinsemtnaries.s" Uit de
missieschool in Steyl kwam het Gezelschap
van het Goddelijk Woord voort, beter bekend als de Missionarissen van Steyl. Vergelijkbare gezelschappen, orden en congregaties zorgden in de volgende decennia
voor een ongekende aanwas van het aantal
kleinseminaries in Nederland. In 1905 telde Nederland 17 kleinseminaries, in 1930
41 en in 1953 47.27
De grootste groei speelde zich af v66r
1935.28 Hij laat zich verklaren door een
aantal externe factoren.P Daarvan is de
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sterke bevolkingsgroei onder katholieken
in Nederland en dus de evenredige groei
van het aantal priesterkandidaten er een,
en de gelijktijdige welvaartsstijging, waardoor meer gezinnen zich de stu die van een
of meer zonen konden veroorloven, een
andere. Van belang is echter zeker ook de
kerkelijke hoogconjunctuur geweest die
Nederland in die decennia doormaakte.
Het was de tijd van het Rijke Roomse Leven, met zijn bloeiend katholiek verenigingsleven en zijn groot enthousiasme voor
de missie. Daarbij kwam dat de Kulturkampf in Duitsland en de antikerkelijke
wetten van minister Combes in Frankrijk
een heel aantal religieuze orden en congregaties naar Nederland, en dan vooral naar
de zuidelijke provincies, hadden gedreven.
Van deze congregaties vestigde een verhoudingsgewijs groot deel zijn kleinseminarie in Noord-Brabant. Van de 47 kleinseminaries die Nederland in 1953 telde,
waren er twintig in Noord - Brabant gelegen,
veertien in het bisdom 's-Hertogenbosch
en zes in het bisdom Breda.s" Daaronder
was een voor Nederland althans betrekkelijk opmerkelijk curio sum: een kleinseminarie van een contemplatieve orde, dat van
de cistercienzers te Nieuwkuijk. Maar de
meeste waren kleinseminaries van actieve
congregaties, die behalve de missie ook andere werkterreinen tot hun opdracht rekenden: de assumptionisten te Boxtel, de
kruisheren te Uden, de kapucijnen te Oosterhout, de priesters van het Heilig Hart te
Bergen op Zoom en Helmond, de paters
van de Heilige Harten te Sint-Oedenrode,
de paters van het Heilig Sacrament te Stevensbeek. En dan was er een hele reeks van
uitgesproken missiescholen: kleinseminaries van congregaties die zich voornamelijk
op het werk in de missie richtten. In Tilburg
zaten de missionarissen van Mill Hill, de
missionarissen van het Heilig Hart en de
oblaten van Sint Franciscus van Sales, in
Kaatsheuvel de missionarissen van de Heilige Familie, in Vught de Scheutisten, in
Deurne de missionarissen van Steyl, in
Sterksel de Witte Paters, in Wernhoutsburg
de lazaristen en in Sint-Michielsgestel de
Societeit der Afrikaanse Missien'"
Deze kleinseminaries hebben aan talrijke jongemannen van eenvoudige komaf
een kans geboden die tot ver in de negentiende eeuw normaal aileen aan zonen van
de gegoede burgerij was voorbehouden,
namelijk de kans op voortgezet onderwijs.
Vooral aan de kleinseminaries van de missiecongregaties mag op dit terrein een

TNK ]G.

4 (2000)

voortrekkersrol worden toegekend. Uit onderzoek naar de achtergrond van de kleinseminaristen blijkt dat in Noord-Brabant
rond 1950 ruim dertig pro cent van de leerlingen van de missieseminaries afkomstig
was uit gezinnen waarvan de vader tot de
lagere beroepsgroepen behoorde.F Zonen
van fabrieksarbeiders of loonwerkers, van
lager administratief personeel of van
knechten en bedienden in de middenstand
kregen daar, dankzij de geringe financiele
bijdrage die van de ouders gevraagd werd,
de kans een studie te volgen.P Zonen uit
deze beroepsgroepen maakten terzelfder
tijd op de diocesane kleinseminaries in
Noord-Brabant (Ypelaar en Beekvliet)
slechts zo'n vijf pro cent van de leerlingenpopulatie uit. Daar waren veel sterker vertegenwoordigd de zonen van zelfstandige
boeren'", de zonen van middenstanders,
ambtenaren en onderwijzers, en ten slotte
de zonen van burgemeesters, artsen, notarissen en industrielen, voor zover deze althans niet naar een jezutetencollege gingen. De emanciperende werking van de
kleinseminaries van missiecongregaties
kan nog anders belicht worden: van de zonen uit de lagere beroepsgroepen die rond
1950 naar een kleinseminarie gingen, ging
in Noord-Brabant zo'n 40 tot 50 procent
naar een missieserninarie
tegenover
slechts een goede zes procent naar Beekvliet of Ypelaar.i''
Een basis voor maatschappelijk succest
AI deze cijfers ontleen ik aan een waardevolle sociografische studie over priesterroepingen in Nederland, geschreven door
dr. Jan Dellepoort (1910-1979), een priesterleraar aan het Bredase kleinseminarie
Ypelaar.l" De studie van Dellepoort, waarop hij in 1955 in Nijmegen promoveerde, is
voortgekomen uit zorg omtrent het feit dat
de groei van het aantal seculiere priesterwijdingen geen gelijke tred meer hield met
de groei van de katholieke bevolking in
Nederland en tevens uit zorg omtrent het
grote rendementsverlies van de kleinseminaries. Dat rendementsverlies verdient nadere beschouwing. Van verlies kan immers
alleen maar gesproken worden vanuit het
verwachtingspatroon
van de kerkelijke
overheden die de kleinseminaries inrichtten. Zij hoopten uiteraard dat een zo groot
mogelijk aantalleerlingen vanaf de start in
het kleinseminarie de hele vormingsweg
tot en met de priesterwijding zou voltooien. En daarin werden zij teleurgesteld. Van
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de leerlingen die het kleinseminarie binnentraden, verliet al in de eerste decennia
van de twintigste eeuw meer dan de helft
de opleiding voortijdig, ofwel tijdens of na
het kleinseminarie ofwel tijdens de eerste
jaren van het grootseminarie. Die vertrekkers - in de ogen van de kerkelijke overheden dus de veroorzakers van het rendementsverlies - bedroegen voor de cohort
1920-192455,3%, voor de cohort 1925-1929
58,7%, voor de cohort 1930-1934 69,3% en
voor de cohort 1935-1939 72,8%.37 Het
bleef dus onafgebroken stijgen. De redemptorist Janssen, die in 1952 het verlies
op 75% stelt, spreekt in het geval van niet
naar het grootseminarie of naar de priesterwijding doorstromende kleinseminaristen over 'mislukkingen', en dat waren zij in
de ogen van de kerkelijke overheid doorgaans OOk.38
Maar men kan de zaak ook omdraaien:
was het beoogde kerkelijke rendement van
de kleinseminaries laag, het onbedoelde
maatschappelijke rendement was ongekend groot. Dankzij de kleinseminaries
kregen enkele generaties jongemannen die
in de meeste gevallen geen toegang gehad
zouden hebben tot andere vormen van
voortgezet onderwijs, toch een basis mee
die hen in het verdere leven en ook in hun
beroepscarriere buitengewoon van pas zou
blijken te komen. Zij hebben dankzij die
basis een belangrijke rol kunnen spelen in
de culturele en maatschappelijke emancipatie van vooral het katholieke zuiden van
Nederland. Dat is het onbedoelde, maar
beslist niet onbelangrijke rendement geweest van de kleinseminaries.
Het zou de moeite lonen een - desnoods
steekproefsgewijs - onderzoek te verrichten naar het aantal gewezen kleinseminaristen onder burgemeesters en gemeentesecretarissen,
archivarissen
en
museumdirecteuren, onderwijzers en docenten, journalisten en politici, directeuren van boerenleenbanken en postkantoren, hoofdambtenaren van gemeenten en
provincies, zakenlieden en artsen en noem
nog maar enkele beroepsgroepen op in
Noord-Brabant en Limburg. In de gedenkboeken van de kleinseminaries spelen oudleerlingen die niet tot de geestelijke stand
zijn doorgedrongen uiteraard geen prominente rol. Een voorzichtige uitzondering
vormt het boek dat werd uitgegeven bij gelegenheid van de voltooiing van de nieuwbouw van het Bredase kleinseminarie Ypelaar in 1950. Of schoon in dit gedenkboek
trots gemeld wordt dat Ypelaar waarschijn-
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lijk het hoogste rendement had van de Nederlandse kleinseminartes=', komen onder
de twintig gelukwensen van dankbare oudleerlingen waarmee het boek wordt afgesloten er zeker acht voor van leken: drie
industrielen, een arts, een assurantiebezorger, een lector aan de Tilburgse Hogeschool, een gemeentesecretaris en een
landbouwer.v'
Wat verklaart dit onbedoelde rendement van de kleinseminaries, afgezien van
het feit dat ex-seminaristen in elk geval een
al dan niet erkende gymnasiale vorming
hadden ontvangen? Ik zou, zonder de pretentie te willen hebben volledig te zijn, vijf
elementen willen noemen.
Om te beginnen leerden de jongemannen in het kleinseminarie discipline. Voor
velen was de overgang naar het geregelde
leven in het kleinseminarie groot, vooral
wanneer zij afkomstig waren van een boerderij, waar het leven een ander ritme kende
dan de strakke dagorde van het kleinseminarie. Daar werd het leven immers
geregeerd door de dagorde en de klok+'
Behalve het feit dat het gedrag van de kleinseminaristen aan een strak ritme onderworpen werd, werd het leven in het kleinseminarie ook inhoudelijk bepaald door orde
en tucht. En deze werden in stand gehouden door een systeem waarvan de twee pijlers gevormd werden door respectievelijk
surveillance en een systeem van beloning
en straf.42 De tucht werd door de leerlingen
destijds doorgaans niet als ongewoon
streng ervaren. Zij he eft menigeen wei geleerd gedisciplineerd en ordelijk te werken,
met regelmaat en stiptheid, een ervaring
die hen ook in het leven na het kleinserninarie van pas kwam.P
Een tweede element dat voor de verdere
loopbaan van belang kan zijn geweest, is
het feit dat het kleinseminarie een eerste
gelegenheid bood tot het opbouwen van
netwerken. In het kleinseminarie ontmoetten de leerlingen leeftijdgenoten van buiten hun eigen dorp en van buiten hun regio, bij de kleinseminaries van congregaties
zelfs vanuit het hele land. Zij konden er, ondanks de rigide vrees voor bijzondere
vriendschappen+', toch relaties opbouwen
die ook na het kleinseminarie duurzaam
bleken te zijn. Er bestaat bij mijn weten
geen onderzoek naar het belang van dit
800rt 'old boys networks', maar het zou de
moeite waard zijn eens na te gaan wat er
waar is van de vaak gehoorde bewering dat
zeker in de katholieke partijpolitiek in Nederland van de voorbije decennia contac-
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ten en vriendschappen van betekenis zijn
geweest die teruggaan tot de kleinseminarieperiode van de betrokkenen.P
Een derde element van groot belang lijkt
me het feit dat de kleinseminaristen een
culturele bagage meekregen. Deze is in de
literatuur wei eens geidealiseerd, iets waar
Marcel van der Heijden zich negen jaar geleden tijdens een Brabantse studiedag over
kostscholen terecht tegen heeft verzet.i''
De culturele bagage die kleinseminaries en
andere internaten meegaven, is niet aantoonbaar groter geweest dan die welke
leerlingen van andere middelbare scholen
meekregen. Het vergelijkingspunt moet
echter niet bestaan uit andere schooltypen,
maar uit de thuissituatie. En dan is het onmiskenbaar dat talloze leerlingen van
kleinseminaries dankzij hun school in aanraking kwamen met zaken waarvan ze
thuis beslist verstoken zouden zijn gebleyen. Zij lazen in de lessen klassieke werken
uit de wereldliteratuur. Er werd in en buiten de kapel gezongen en gemusiceerd en
er was, in elk geval in Beekvliet, de mogelijkheid om pianoles te knjgen.s? En er werden toneelstukken opgevoerd, zoals in
Beekvliet bij gelegenheid van de jaarlijkse
prijsuitreikingen en in de week voorafgaande aan vastenavond. De leerlingen kwamen in aanraking met stukken van Vondel
en Shakespeare, van Euripides en Calderon, maar ook met werk uit eigen huis.t"
Bovendien leerden veel jongemannen in
het kleinseminarie nog een meer elementaire vorm van cultuur kennen, namelijk
beschaafde omgangsvormen, of, om met
de latere Bossche bisschop A.E Diepen te
spreken, 'wellevendheid'. Eens in de veertien dagen werd er een heellesuur besteed
aan 'goede manieren', sinds 1901 aan de
hand van het bekende boekje van Diepen.49 Leerlingen leerden hoe ze hun neus
moesten snuiten en hun haar moesten
kammen, in welke situaties ze hoe hun
handen moesten houden en wie ze op welke wijze moesten groeten.s" Het zijn zaken
die hen ook bij een niet-kerkelijke loopbaan in hoge mate van pas konden komen.
Een vierde element dat mij van belang
lijkt voor het onbedoelde rendement van
de kleinseminaries, is het feit dat zij de jongemannen een verbreding van hun horizon
boden. Voor een deel hangt deze met het
voorgaande punt samen: de culturele bagage. Maar ook werd de wereld voor vele
jongens die in een Brabants of Limburgs
dorp waren opgegroeid, dankzij het kleinseminarie plotseling letterlijk veel groter.
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Zij kwarnen in aanraking met jongens uit
andere dorpen en streken en zij hoorden
over andere landen en werelddelen. De
mondiale orientatie van de rooms-katholieke kerk bewees hier haar diensten. Vooral in de kleinseminaries van missiecongregaties was er uiteraard veel aandacht voor
andere werelddelen, vooral voor die waar
de eigen congregatie haar werkterrein
vond. Via missietijdschriften en via al dan
niet met filmbeelden ondersteunde verhalen van rnissionarissen-op-vakantie konden jongemannen iets van een pril mondiaal bewustzijn ontwikkelen. Dit gold
trouwens ook voor een diocesaan kleinseminarie als Beekvliet, dat eveneens een
aantal missionarissen afleverde, onder wie
de zalige Peerke Donders.s!
Een laatste factor van belang voor de
loopbaan van gewezen kleinseminaristen
wil ik nog noemen, en dat is de noodzaak
van het ontwikkelen van assertiviteit in het
seminariebestaan. Het seminarieleven kon
hard zijn. Door het vroege afscheid van het
ouderlijk gezin verloren de kleinseminaristen in zekere zin hun natuurlijke bescherming.52 Iongens in de puberteit konden (en
kunnen) hard zijn voor elkaar en de atmosfeer in een kleinserninarie was niet zelden
gevoelsarm.P In die situatie was het van
belang assertief te leren zijn en een overlevingsstrategie te ontwikkelen. Kleinseminaristen leerden technieken waardoor ze
stand konden houden in de groep zonder
zichzelf al te zeer bloot te geven.54 Het zijn
die technieken die menigeen na het kleinseminarie hoog op de maatschappelijke
ladder gebracht kunnen hebben.
Niet iedereen slaagde erin dezelfde assertiviteit te ontwikkelen. En niet iedere
oud-Ieerling heeft dezelfde goede herinneringen aan het kleinseminarie. Een ongelukkige jeugd is, zo zegt men, een gunstige
voedingsbodem voor een schrijverschap.
En inderdaad: er zijn romans en verhalen
over kleinseminaries en andere internaten
die een aanklacht vormen tegen geroofde
[eugdjaren.P Maar zij mogen ons beeld
niet eenzijdig bepalen. Want er zijn er velen
die met dankbaarheid en weemoed terugzien op hun jaren in het kleinseminarie.
Peter Nissen (1957) is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Faculteit der Theologie
van de Katholieke Universiteit Nijmegen.
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naar mijn kamer, 131-134, en Perry,]ongens op kostschool, 90-92; voor toneel op het kleinseminarie Ypelaar, zie Dellepoort en Peters, Ypelaar oud en nieuu/,
78-82.
47 Knippenberg, 150 jaar, 25.
47 A.F. Diepen, De uielleuendheid: Handboek ten gebruike van r. k. seminarien, colleges, kweekscholen en
pensionaten, van ouders en opuoeders, Nijmegen
1913 (zesde druk), resp. 40-41, 39-40, 65-68 en 78-89.
48 J.L.F. Dankelman, Peerke Donders. Schering en inslag van zijn leven, Hilversum 1982, 24-33.
49 Dit geeft ook Janssen, Pleidooi, 13, toe.
50 Perry, Iongens op kostschool, 153.
51 Aldus Perry,]ongens op kostschool, 153.
52 J. Perry, 'Kostschoolleven
verbeeld in literatuur
en film', in: Ficq-Weijnen, Kostschool, 77-104. In december 2000 verschijnt van de hand van Jasper Mikkers een roman over het leven in het kleinseminarie
van de kapucijnen te Oosterhout, getiteld Het einde
van de eeuwigheid.
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Inventarisatie van gedrukte en ongedrukte
egodocumenten, 1814-1914

Een mededeling en een oproep
I.P.deValk
Egodocumenten
'Egodocumenten' - de term is afkomstig
van de historicus Jacques Presser - is de
verzamelnaam voor een genre historische
teksten, waarin het persoonlijke perspectief van de auteur voorop staat, die eigen
handel en, gedachten of gevoelens van de
schrijver onder woorden brengen. Het gaat
dus om dagboeken, autobiografieen, memoires, jeugdherinneringen, bekeringsgeschiedenissen, reisverslagen en vergelijkbare stukken. Het zijn bronnen die ons
vaak een unieke kijk op het verleden gunnen, maar die vanwege hun persoonlijk en
subjectief karakter tevens met grote behoedzaamheid moeten worden gebruikt
(hoewel het 'objectieve' karakter van bijvoorbeeld documentatie uit overheidsarchieven niet moet worden overdreven).
Egodocumenten zijn in de eerste plaats van
belang vanwege de gegevens die ze bevatten over het leven van de auteur of omdat
zij bepaalde aspecten illustreren van de tijd
waarin hij of zij leefde. Maar het genre kan
de historicus ook op een andere manier behulpzaam zijn. Deze stukken bieden een
tegenwicht aan de mass a ambtelijke, administratieve en onpersoonlijke archivalia die
in de loop van de negentiende en twintigste
eeuw voortdurend aangroeit. Zodra men
over groepen van chronologisch, thematisch of anderszins samenhangende egodocumenten als historische bron kan beschikken, worden ook de bronkritische
bezwaren enigszins ondervangen.'
Om dergelijke reeksen of groepen documenten te vinden, moet de onderzoeker
vragen kunnen stellen, die op dit moment
zonder zeer tijdrovend onderzoek nauwelijks te beantwoorden zijn: bijvoorbeeld
naar geslacht, leeftijd, maatschappelijke
klasse, beroep van de auteur, aard en omvang van het document enzovoort. Zo kan
men zich een onderzoek voorstellen naar
de ontwikkeling van de beroepsomstandighe den van predikanten dat naast andere
bronnen gebruik maakt van chronologisch
of geografisch geordende dagboeken en/of
herinneringen. Wie de impact van de Com-
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mune van 187l in Nederland wil peilen,
zou naast kranten, tijdschriften en brochures ook wei dagboeken en autobiografieen
willen raadplegen die het jaar 187l bevatten. Om egodocumenten voor dit type wetenschappelijk onderzoek te kunnen gebruiken, moet een snelle, doelgerichte
systematische of chronologische keuze
mogelijk zijn. Daarvoor is eerst een globale
opsporing, inventarisatie en formele analyse nodig. Idealiter levert dit een eindproduct op dat op uiteenlopende onderzoeksvragen antwoord kan geven, of die nu
vanuit een sociale, politieke, culturele, geografische of andere invalshoek worden gesteld.

Inventarisatie
Als resultaat van een NWO-project onder
leiding van dr. RM. Dekker (afdeling Maatschappijgeschiedenis, Erasmus Universiteit Rotterdam) verschenen in 1993-1994
twee chronologisch geordende repertoria
van egodocumenten en reisverslagen van
Noord-Nederlanders uit de zestiende tot
begin negentiende eeuw, die toegang geven tot ruim elfhonderd van dergelijke documenten.s Het grootste deel zijn handschriftelijke stukken; een kleiner deel is
slechts in gedrukte vorm opgespoord.
Naast de chronologische hoofdordening
zijn zij toegankelijk gemaakt op auteursnaam, op geografische naam en archiefcollectie." Bij de auteurs zijn biografische gegevens opgenomen, die het mogelijk
maken ze in een historische context te
plaatsen. Dat er vanuit het historisch-wetenschappelijke onderzoeksveld vraag bestaat naar een dergelijk type ontsluiting
van egodocumenten, lijdt geen twijfel.Van
de al verschenen repertoria was het eerste
na korte tijd uitverkocht. Beide repertoria
kennen ook een uitgebreide spin off in de
vorm van textueel gepubliceerde documenten en microfiche-uitgaven, die nog
steeds aanhoudt." Bovendien zat de vraag
naar dergelijke bronnen in de lucht, nu in
het geschiedbedrijf het individuele perspectief weer veld he eft gewonnen op de
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vele decennia gangbare collectieve benadering. Het lag dan ook voor de hand te
denken aan een voortzetting van het inventariserend onderzoek voor de periode na
1814. Dat onderzoek is enige tijd geleden
van start gegaan, in samenwerking tussen
dr. R.M. Dekker, dr. A. Baggerman en drs. G.
Schulte Nordholt (EUR) en het Instituut
voor Nederlandse Geschiedenis (lNG) in
Den Haag, waar de schrijver van deze bijdrage de honneurs waarneemt.
Het vervolgproject he eft als doel de opsporing van Nederlandse egodocumenten
een eeuw verder te brengen tot 1914. Uitgangspunten zijn om te beginnen dat een
deel van de tekst binnen de onderzoeksperiode moet vallen en dat het geboortejaar
van de auteur niet na 1900 ligt. Als gevolg
hiervan bestrijken de resultaten van het
onderzoek een periode die zich kan uitstrekken tot na de Tweede Wereldoorlog en
die in een enkel geval zelfs nOglevende auteurs bevat,> Die uitloop treft men ook in
de vorige inventarisatie aan: daarin vindt
men bijvoorbeeld onder nr. 551 de autobiografie van Gerrit Jan Mulder, de Utrechtse chemicus en hoofdfiguur uit de "Aprilbeweging" van 1853, lop end tot 1877, en
onder nr. 558 het fameuze dagboek van de
Reveil-rnan Willem de Clercq, dat tot 1844
reikt.
Tot de uitgangspunten behoort ook een
geografische afbakening. Welke auteurs
zijn "Nederlanders"? Het antwoord op deze
vraag is tamelijk ruim genomen. Het gaat
allereerst om personen die geboren zijn op
het grondgebied van het Koninkrijk der
Nederlanden binnen de grenzen van 1839,
en daarnaast om auteurs die, buiten Nederland geboren, de Nederlandse nationaliteit bezitten, dan wei geboren zijn in de
overzeese gebiedsdelen uit een familie afkomstig uit het Europese deel van het koninkrijk. Egodocumenten van auteurs die
niet aan deze voorwaarden voldoen, maar
die lange tijd in Nederland gewoond en/of
gewerkt hebben of in Nederlandse dienst
zijn geweest, worden eveneens opgenomen. In deze laatste categorie vallen bijvoorbeeld personen als de EvangelischLutherse predikant Ludwig Carl Lentz
(1807-1895) of de merkwaardige voorganger Iohan Willem Vijgenboom (1773-1845),
beiden geboren in Duitsland," Reisverslagen worden in deze tweede fase van inventarisatie wei genoteerd, maar voorlopig van
verdere bewerking uitgezonderd. Het ligt in
de bedoeling de egodocumenten opnieuw
op verschillende variabelen toegankelijk te
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maken. Het actieve onderzoek blijft beperkt tot openbaar toegankelijke bewaarplaatsen in Nederland (archieven, bibliotheken, documentatiecentra en dergelijke).
Mochten de bewerkers via literatuurstudie
of anderszins stuiten op handschriftelijk
materiaal dat in het buitenland wordt bewaard, dan zal dit op een of andere wijze
worden gesignaleerd. Voor gedrukte egodocumenten geldt mutatis mutandis hetzelfde.
Gedrukte en ongedrukte egodocumenten
Vergeleken met de voorgaande neemt het
aantal egodocumenten in deze nieuwe onderzoeksperiode snel toe. Dat was te verwachten: de negentiende eeuw eeuw was
immers volgens Peter Gay, kenner als weinig anderen van de bourgeois-ziel, "intensely preoccupied with the self, to the point
of neurosis"," Dat komt ook tot uitdrukking
in het aantal teksten die bij leven van de
auteur of vlak na het overlijden werden
gepubliceerd. Het vervolgonderzoek is dan
ook in tweeen gesplitst. Het handschriftelijke materiaal - voorzover aanwezig in
openbaar toegankelijke bewaarplaatsen wordt, opnieuw met steun van NWO,onder
leiding van dr. R.M. Dekker verzameld. De
opsporing van het gedrukte materiaal is
door het ING op het programma genomen.
Beide onderzoeken kennen hun eigen benadering en problemen.
Egodocumenten in handschrift komt
men op het spoor door systematisch onderzoek van archiefinventarissen, handschriftencatalogi en dergelijke: een breed,
maar niet onoverzienbaar terre in. Het gaat
daarbij allereerst om familie- en huisarchieven, persoonlijke nalatenschappen en
handschriftencollecties in archieven en bibliotheken. Dit geduldwerk levert vele tot
dusver onbekende stukken op en biedt de
gebruiker van het eindresultaat een formeel afgebakende zekerheid van volledigheid binnen het onderzochte veld. Dat betekent natuurlijk geen volstrekte zekerheid.
Om te beginnen zijn er altijd nog de nodige
handschriften in particulier bezit. Dat leert
ten minste een blik in een recent verschenen repertorium van Friese egodocumenten, waarin naar volledigheid is gestreefd."
Diverse archief- en handschriftencollecties
zijn niet of onvoldoende gemventariseerd,
Egodocumenten kunnen in openbare collecties berusten op plaatsen waar men ze
misschien niet zou verwachten: zo zijn de
dagboeken van Io van Gogh-Bonger,
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schoonzuster van de bekende schilder, in
het bezit van het Rijksmuseum "Vincent
van Gogh" te Amsterdam. In het bijzonder
bedrijfsarchieven en kerkelijke archieven
kunnen nog verrassingen bergen. Een
voorbeeld daarvan is het omvangrijke dagboek van ds. Jacob Huizinga, grootvader
van de bekende historicus, dat berust in
het archiefvan de Doopsgezinde gemeente
te Amsterdam."
Voor de gedrukte egodocumenten kan
zelfs een beperkte zekerheid nooit worden
geboden. Ook van ING-medewerkers zal
niemand verwachten dat zij de vele miljoenen alfabetische cataloguskaartjes in aile
Nederlandse bibliotheken doornemen om
tot volledigheid te raken. Systematische
bibliotheekcatalogi bieden maar een zeer
beperkte dekking. Een meer realistisch
uitgangspunt vormen biografische naslagwerken, de weinige gespecialiseerde monografieen op het terrein van egodocumen ten 10 en de literatuuropgaven in
bepaalde historische publicaties, vooral op
het terrein van de sociale en cultuurgeschiedenis. Maar bij gebrek aan een werkelijk systematische ontsluiting zullen de
laatstgenoemde werken meestal terugvallen op eerdere publicaties, en daarmee is
de cirkel rondo Een andere benadering
moet uitkomst bieden om deze resultaten
aan te vullen en onbekend materiaal op te
diepen.
Gelukkig bieden moderne bibliotheken
nieuwe mogelijkheden voor systematisch
onderzoek. Sinds enkele decennia worden
nieuwe acquisities electronisch opgeslagen. De retrodigitalisering, dat wi! zeggen
de electronische invoer van reeds op cataloguskaarten aanwezige titels, he eft hoge
prioriteit. Dit laatste proces is nog lang niet
voltooid, maar de verschillen in werkwijze
per bibliotheek, gekoppeld aan de gemeenschappelijke opslag in het PICA-systeem,
zorgen voor een statistisch vrij hoge dekkingsgraad. De Nederlandse Centrale Catalogus (NCC) ontsluit inmiddels de collecties van meer dan 400 bibliotheken.
Daarnaast zijn er nog electronische catalogi van documentatiecentra en vergelijkbare
instellingen (zoals het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam en het Katholiek Documentatie
Centrum in Nijmegen), en electronische
bibliografieen, zoals de Bibliografie van
Nederlandse Taal- en Letterkunde en het
ING-Repertorium. Deze bestanden zijn
doorzoekbaar op woorden of woorddelen,
en dat is het uitgangspunt geworden voor
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het speurwerk naar (onbekende) gedrukte
egodocumenten.
Op welke woorden moet er worden
gezocht? Natuurlijk zijn dat voor de hand
liggende termen zoals 'herinneringen',
'memoires', 'dagboek(en)'. Maar daarmee
zijn we er niet. Niet elke auteur heeft de
moeite genomen zijn tekst dergelijke voor
de hand liggende titelwoorden mee te
geven. Er zijn vele andere woorden denkbaar die naar het 'egodocumentair' karakter van een tekst kunnen verwijzen, zoals
'belevenissen',
'ervaringen', 'indrukken',
'mijmeringen' enz. Bovendien kent het
electronisch zoeken in de meeste bestanden zijn beperkingen. Zo kan er wei worden gezocht op 'dagboek?', waarmee tegelijk woorden
als 'dagboekschrijver',
'dagboeken' en andere samenstellingen tevoorschijn komen, maar niet retrograad op
'?herinneringen', wat bij voorbeeld 'jeugdherinneringen' en 'reisherinneringen' zou
opleveren.
Er is dus een aangepaste zoekstrategie
no dig. Wanneer we ervan uitgaan, dat het
gros van de gedrukte egodocumenten weI
degelijk een titelomschrijving heeft die ze
op een of andere manier als zodanig kenbaar maakt, rijst de vraag hoe een lijst van
zoektermen kan worden samengesteld. In
dit geval is gekozen voor het verzamelen
van ruim duizend titels, ontleend aan de
gespecialiseerde Iiteratuur, bestaande lijsten en steekproeven uit biografische naslagwerken en catalogi. Op dit titelbestand
is een programma voor text retrievallosgeIaten, dat de afzonderlijke titelwoorden in
alfabetische volgorde zet en er de frequentie bij vermeldt; het resultaat is eveneens
retrograad te doorzoeken. Op basis hiervan
is een lijst samengesteld van ruim 75 woorden en woorddelen, die in totaal enkele
honderden terrnen, samenstellingen en
spellingvarianten toegankelijk maken. Toegepast op de NCC en andere electronische
toegangen leverde deze lijst, op 250.000
doorgenomen titels, ruim 4.000 potentiele
gedrukte egodocumenten en reisverslagen
op, met daarbij veel onbekende teksten. Zo
vinden we bij voorbeeld de "nagelatene geschriften over leven en sterven" van de
moordenaar Antoni Kanaar, in 1821 op 29jarige leeftijd terechtgesteld in Middelburg,
of de anonieme Levensgeschiedenis en zonderlinge lotgevallen van eenen nog in leven
zijnde zwerver, door hemzelf beschreven uit
1824, maar ook het anonieme Fragment uit
mijne leuensgeschiedenis, benevens eenige
bijzonderheden over de Civiele gijzeling en
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het Werkhuis te Amsterdam (1847) en de
opwindend klinkende brochure van J.Th.
Spaan, Waarom heb ik den priesterlijken
stand verlaten en mij in het huwelijk begeven?, die in 1838tenminste zes drukken beleefde.
Egodocumenten in de kerkelijke sfeer
In het kerkelijke segment zijn de herinneringen van predikanten en de bekeringsgeschiedenissen sterk vertegenwoordigd.U
Zo leverde het zoekwoord 'bekeering?' onder meer de volgende titels op: Bekeeringsgeschiedenis en verdere leiding Gods van
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RK Luit, dagloner te Ulrum. Aan het licht
gebragt, op zijn verzoek en bede, en uitgegeuen door H. de Cock, Gereformeerd Leeraar
te Ulrum (z.pl., z.j.); K.J. Timmerman
(bew.), Ben getuige tegen Rome of, levens- en
bekeeringsgeschiedenis van J.HJ. Geertserna (Uithuizen, 1857); Als een vuurbrand
uit het vuur gerukt. Levens- en bekeeringsgeschiedenis van Hugo Peters in leven landarbeider te Waddinxveen en aldaar overleden 22 Maart 1894 (Utrecht, 1933). Het
zoekwoord 'lotgeval?' bracht eveneens
merkwaardige titels aan het licht, zoals de
Geschiedkundige verdediging, of letterlijk
verslag van A. van der Kuyl, weleer student
in het seminarium te 's Heerenberg, omtrent
wat hem is wedervaren van een r.k. priester,
al de vervolgingen, die hij heeft ondergaan,
zijne lotgevallen als soldaat, enz., de brieven, door hem aan den aarts-priester gezonden, en deszelfs gewelddadige overlevering
in handen van een' dienaar der politie (Amsterdam, 1819) en De verklaring van]. B.
Boukema, landbouwer te Uithuizen omtrent het opmerkelijkste zijner natuur, gehoudene handelingen en gehad hebbende
gedachten en lotgevallen, benevens het
daaruit door hem afgeleidde nopens het opperwezen en deszelfs werken, als mede zijner denkbeelden betrekkelijk het wettelijke,
en 't geen de volbrenging dezer verklaring
wederstaat, maar evenwel toch zeker plichtelijk stelt (Groningen, 1848)
Er zullen altijd vele teksten zijn die door
een dergelijke electronische zeef glippen.
Mea Nijland-Verwey (1892-1978) gaf haar
autobiografie de lapidaire titel mee: 1 op 7,
en het eerste deel van de memoires van de
kleurrijke journalist Alexander Cohen
(1864-1961)heet simpelweg In opstand. De
predikant Isaac Busch Keizer beschreef in
1853 in het tijdschrift Waarheid in Liefde
schokkende gebeurtenissen uit zijn leven
onder de titel "Hoe Petrus na zijnen val
door zijne medeleerlingen en door Iezus
bejegend is". Enkele andere voorbeelden
uit de kerkelijke sfeer illustreren het probleem even duidelijk. De predikant Daniel
Maaldrink stelde zijn jeugdherinneringen
te boek als Uit de Graafschap. Schetsen uit
het Geldersche dorpsleven (Deventer, 1887).
Ds. Guillaume A. van der Brugghen schreef
het kennelijk autobiografische Vijfmaal
domine en nog altijd een sukkel (Rotterdam, 1906). De bekende L.G.C. Ledeboer
beschreef zijn leven onder de titel 's Heeren
ioegen, gehouden met eenen alles verbeurd
hebbenden zondaar (Leiden, 1843). Frederik Stephanus Kraayvanger, bekeerling uit
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het rooms-katholicisme, voegde een levensschets toe aan zijn bekeringsgeschiedenis Van Rome naar Christus. Gronden
voor mijn overgang uit de Roomsch-Katholieke tot de Protestantsche Kerk (Arnhem,
1863); een andere predikant geworden pater, Clement van Puyvelde (een Vlaming),
hield het simpel: Van pastoor-deken tot predikant (Brussel, 1947). Het onderzoek van
biografische naslagwerken en literatuur
blijft voor dit soort verwijzingen dan ook
noodzakelijk.
Glasius' Godgeleerd Nederland, het Biografisch Lexicon voor de
Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme, Predikanten en oefenaars. Biografiscn Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis en Ioh, de Haas' Gedenkt uw
voorgangers leverden ruim 100 titels van
egodocumenten op, die niet uit de zoekacties in de NCC waren gekomen. Bekende en
minder bekende tijdschriften kunnen tal
van uitgegeven egodocumenten bevatten
die om uiteenlopende redenen niet via
bestaande bibliografieen te achterhalen
zijn.

Wie op de hoogte is van het bestaan van
handschriftelijke egodocumenten op weinig voor de hand liggende of onbekende
vindplaatsen, mogelijk in het buitenland;
wie gedrukte egodocumenten kent, gepubliceerd in kleine of moeilijk toegankelijke
tijdschriften, in het buitenland, met onwaarschijnlijke titels, die niet in de electronische Nederlandse Centrale Catalogus
van PICA voorkomen, of die om andere redenen waarschijnlijk aan de aandacht van
de onderzoekers zullen ontsnappen, wordt
verzocht dat te berichten aan de inventarisatoren. Een simpele omschrijving of mededeling is voldoende. De gegevens kunnen worden gestuurd aan:

Oproep

Gedrukt materiaal:
dr. J.P. de Valk
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
Postbus 90755
2509 LT DEN HAAG
e-mail: hans.devalk@inghist.nl

Maar ook na het uitspitten van naslagwerken en literatuur, archiefinventarissen,
handschriftencatalogi en -fichiers zullen er
altijd lacunes in het repertorium blijven.
En al is bij bronontsluiting het betere vaak
de vijand van het goede, het streven naar
dat betere blijft onuitroeibaar. Dat brengt
mij bij een laatste opmerking. Wanneer
vroeger in rooms-katholieke kerken voor
de missie werd gepreekt (en in de reformatorische kerken zal het wei niet anders zijn
gegaan), werden de toehoorders langdurig
opgeroepen tot gebed en morele ondersteuning. Als predikant op het punt stond
van de preekstoel af te dalen, vertelde hij
nog gauw tussen neus en lippen door dat
ook financiele steun bitter nodig was en
beval hij daarom de collecte met kracht
aan. Deze mededeling over de inventarisatie van egodocumenten lijkt een beetje op
zo'n preek: in cauda venenum. Wie deze
bijdrage tot hier toe gemteresseerd heeft
gelezen, beseft dat de gaten die de onderzoekers noodgedwongen moeten laten vallen, aileen door belangstellenden en toekomstige gebruikers kunnen worden
opgevuld. Vandaar deze oproep aan de lezers mee te werken aan de totstandkoming
van een zo volledig mogelijk repertorium
van Nederlandse egodocumenten voor de
periode 1814-1914.
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Handschriftelijk materiaal:
dr. R.M. Dekker
afd. Maatschappijgeschiedenis, EUR
Postbus 1738
3000 DR ROTTERDAM
e-mail: r.dekker@fhk.eur.nl
(zie ook de website:
http://echo.fhk.eur.nl/egol)

J.P. (Hans) de Valk (1946) is senior onderzoeker bij het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING) en coordinator van de sectie 1813-heden. Hij studeerde geschiedenis
in Nijmegen en promoveerde op een studie
over de betrekkingen tussen het Nederlands
katholicisme en de Heilige Stoel (18151940). Adres: lNG, Postbus 90755, 2509 LT
Den Haag.
I Vgl. de opmerkingen van M. van Faassen,
"Het
dagboek: een bron a1s alle anderen?", in: Theoretische Geschiedenis 18 (1991) 3-19.
2 R. Lindeman, Y. Scherf, R. Dekker, Egodocumenten
van Noord-Nederlanders uit de zestiende tot begin
negentiende eeuw. Een chronologische lijst. Rotterdam 1993; R. Lindeman, Y. Scherf, R. Dekker, Reisverslagen vall Noord-Nederlanders uit de zestiende
tot begin negentiende eeuw. Een chronologische lijst.
Rotterdam 1994.
3 De laatste twee indices zijn te vinden in een afzonderlijk supplement: L. van der Heijden en A. van
Meeteren, Registers behorende bij "Bgodocumenten
van Noord-Nederlanders uit de zestiende tot begin
negentiende eeuw. Een chronologische lijst" ell "Reisuerslagen van Noord-Nederlanders uit de zestiende
tot begin negentiende eeuw. Een chronologische lijst"
. Haarlem 1997.
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Zie onder meer de reeks Egodocumenten (Hilversum: Verloren), waarin sinds 198822 delen zijn verschenen.
5 M. van der Goes van Naters (geb. 1900), Met en tegen de tijd: een tocht door de twintigste eeuw. Amsterdam 1980.
G Zie: L.C. Lentz, Erinnerungen aus meinem Amtsleben, besonders in Amsterdam. Amsterdam 1895;
4

Korte beschrijving van de voomaamste lotgevallen
van en door lohan Willem Vijgenboom, alsmede de
reden zijner uitgang uit de naam dragendeHeruormde Kerk. Rotterdam 1822.
7 Zie de inleiding in zijn The NakedHeart (New York

1995). Dit is deel4 van de reeks The bourgeois expe-

rience.
G. Blom, Repertoarium fan egodokuminten oangeande Frysldn. Leeuwarden 1992.
9 Zie A. van der Lem, Johan Huizinga. Leven en werk
in beelden en documenten. Amsterdam 1993, p. 2.
10 Zoals G. Kalff jr., Het Dietsche Dagboek. Groningen-Batavia 1935 en P. Spigt, Het ontstaan van de
autobiografie in Nederland. Amsterdam 1985.

8

11 Vgl. ook de bun del onder redactie van FA. van Lieburg, De stille luyden. Bevindelijk gereformeerden in
de negentiende eeuw (KampenI994), die op een dertigtal bevindelijke (auto-lbicgrafieen is gebaseerd.

Personalia

Vernieuwingsimpuls voor
Fred van Lieburg
Eind oktober jl. werden ruim veertig jonge
talentvolle onderzoekers aan Nederlandse
universiteiten uitverkoren om hun innovatieve onderzoeksplannen uit te voeren. Zij
krijgen ieder vijf jaar lang jaarlijks ongeveer
fl. 300.000,- om een eigen onderzoekslijn
op te zetten en kunnen zich hiermee kwalificeren voor een wetenschappelijke loopbaan. Dit is te danken aan de zogenoemde
Vernieuwingsimpuls waarvoor dit jaar de
eerste selectieronde werd gehouden.
Ook de beoefening van de Nederlandse
kerkgeschiedeois deelt in dit guile gebaar
van de minister. Tot de gehonoreerde aanvragers behoort dr. Fred A. van Lieburg
voor zijn onderzoeksvoorstel "The pastoral
market in the Netherlands, 16th-19th centuries". In dit onderzoek gaat het om "vraag
en aanbod" van geloofsvoorstellingen en
-praktijken in het protestantisme vanaf de
reformatietijd tot aan het verzuilingsproces. In het bijzonder zal (promotie)onder-

112

zoek worden verricht naar de invloed van
semi-pastorale werkers (ziekentroosters,
catechiseermeesters) en lekenpredikers
(oefenaars, vermaners) zowel in de gereformeerde kerk als bij de doopsgezinden in
Nederland.
Fred van Lieburg (1967) studeerde
maatschappijgeschiedenis in Rotterdam
en promoveerde in 1996 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar hij thans
werkt als onderzoeker en docent Nieuwe
Geschiedenis. Daarnaast is hij bijzonder
hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan
de Karoli Gaspar Universiteit in Boedapest.
Hij publiceerde veel over onder andere gereformeerde predikanten, pietistische egodocumenten en recent over protestantse
wonderverhalen. Afgelopen jaar ontving
hij een fellowship bij het H. Henry Meeter
Center for Calvin Studies in Grand Rapids
voor een onderzoek naar calvinistische lekenprediking.
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PERSOONLI}K

PROFIEL

~~----------~---------• Naam, voornaam/voorletter(s}
Kootte, Tanja
• Geboortejaar en -plaats
1955, Rotterdam
• Studierichting en -plaats
Geschiedenis (Hoofdvak Vaderlandse geschiedenis) aan de Rijksuniversiteit Leiden
en Kunstgeschiedenis (deeltijdopleiding),
eveneens te Leiden.

* Wat is/zijn uw huidige functie(sH
Conservator voor de geschiedenis van de
Reformatie in Museum Catharijneconvent
te Utrecht.
• Hoe luidt de titel van uw voornaamste
publicatie tot op hedent
"Bestandstwisten in zwart-wit" in de catalogus Rekkelijk of precies. Remonstranten
en contraremonstranten ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt (Utrecht 1994)

* Waarover gaat uw huidige voornaamste
onderzoekt
Op dit moment houd ik mij bezig met onderzoek in het kader van de samenstelling
van een bestandscatalogus schilderijen.

* Hebt u een favoriete bijbeltekst. Zo ja,
welket
Een bijbeltekst die mij getnspireerd he eft
is: Prediker 11: 4: "Wie steeds op de wind
let, zal niet zaaien; en wie steeds naar de
wolken ziet, zal niet maaien",
• Wie is uw favoriete figuur uit de geschiedenis van het chrlstendomt
Sinds ik meewerkte aan de herdenkingstentoonstelling in 1984: Willem van Oranje.
• Stel: u krijgt een jaar volledige vrijheid
om u aan studie en onderzoek te wijden.
Wat gaat u doent
Een jaar van onderzoek van studie en onderzoek zou ik met veel genoegen besteden
aan het bestuderen van predikantenportretten en meer in het bijzonder aan de studie van de kleding van de weleerwaarde heren, met name in de 17de en 18de eeuw.
Kleding zegt namelijk veel over het beeld
en zelfbeeld van de dominee.
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'Watis uw favoriete boek op uwvakgebiedt
Het Biographisch woordenboek van De Bie
en Loosjes, het Biografisch Lexicon voor de
geschiedenis van het Nederlands protestantisme en Fred van Lieburgs Repertorium van
Nederlandse Heruormde predikanten tot
1816 staan altijd onder handbereik en worden vrijwel dagelijks gebruikt. Daarnaast
heeft jarenlang Bavianen en Slijkgeuzen van
Van Deursen op mijn bureau gelegen; dat
boek heb ik minstens tweemaal gelezen en
het heeft aan de wieg gestaan van de tentoonstelling over rekkelijken en preciezen.
• Welk recente publicatie op uw vakgebied
heeft veel indruk op u gemaaktt
In dienst van het koninkrijk. Beroepsontwikkeling van hervormde predikanten in
negentiende-eeuws Nederland (Amsterdam
1999) door David I, Bos heb ikmetveel plezier en bewondering gelezen.
• Welk boek op uw vakgebied zou beslist
ooit geschreven moeten worden, zij het
niet noodzakelijk door u zelf?
Een boek waarin we, gezien de herinrichtingsplannen van ons museum in de komen de jaren, grate behoefte aan hebben, is
een 'opvolger' van Otto de Jongs Nederlandse Kerkgeschiedenis met daarin verwerkt de ontwikkelingen op het gebied van
de religieuze mentaliteit. En wat zou ik een
plezier hebben van een vervolg over de
19de eeuw van Van Lieburgs Repertorium!
Het Biografisch Lexicon... zou natuurlijk
ook voortgezet moeten worden. En een
werk over de iconografie van het domineesportret zou heel welkom zijn, maar misschien moet ik dat zelf maar eens schrijven.

* Is er een ontwikkeling op uw vakgebied
die u betreurt; zo ja, welket
Een ontwikkeling die ik betreur, namelijk
de afkalvende kennis op het gebied van de
geschiedenis van het christendom, is tevens een grate uitdaging: hoe brengen we
in ons museum dit verhaal op een aantrekkelijke wijze voor het publiek?
• Is er een ontwikkeling op uw vakgebied
die u toejuicht; zo [a welket
De toenadering tussen historici en kunsthistorici, in dit museum een 'must' om
goed te kunnen functioneren, beschouw ik
als een positieve ontwikkeling.
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Besprekingen
• Peter Jan Margry, Teedere quaesties: religieuze rituelen in conflict. Confrontaties
tussen katholieken en pratestanten rand de
processiecultuur in l.Se-eeuuis Nederland.
Hilversum [Verloren] 2000. - 844 p. - ISBN
90-6550-065-0- f 95,Peter Jan Margry is bekend om zijn redactiewerk van het vermaarde driedelige
lexicon over bedevaarten in Nederland (zie:
TNK 2000, p. 76). Het lijvige proefschrift
waarop hij op 21 januari 2000 is gepromoveerd aan de Theologische Faculteit Tilburg
(TFT) bij de hoogleraren Paul Post (liturgiewetenschap TFT) en Willem Frijhoff (nieuwe geschiedenis VU Amsterdam), laat zien
dat de negentiende eeuw in vele dorpen en
steden in Nederland haarden van conflicten
tussen katholieken en protestanten kende,
waardoor met name een rol voor de landelijke en plaatselijke overheid was weggelegd
om een en ander in subtiele banen te leiden.
Daarnaast blijkt die overheid zelf partij te
zijn, die conflicten meermalen aanscherpte.
De dissertatie is ingedeeld in vier delen:
"ritueel in context" (h. 1-4), "rituelen in
conflict" (h. 5-6), "interpretatie en synthese" (h. 7-8), "nasleep, bijlagen, noten en
bronnen" (h. 9-12). Na een inleiding in het
eerste deel over theorie en praktijk van rituelen en conflicten biedt de auteur een
fenomeno!ogie van de processie. Hij onderscheidt diverse soorten van processies,
bespreekt attributen als kleding, kruisen,
vaandels, monstransen en geeft aspecten
van processie in tijd en ruimte aan. Daarna
volgt een overzicht van de voorgeschreven
kerkelijke orde, de parochiele processies,
processiebedevaarten, stille omgangen en
parochieparken. Ten slotte komen andere
rituelen en thema's aan bod zoals begrafenissen, klokluiden, kerk- en kerkhofwijding, kerkgebouwen en zondagsrust.
In het tweede deel komt het cultuurhistorisch perspectief aan de orde. Margry
gaat in op de kerkgenootschappen vanaf de
Reformatie in ons land en op de invloed
van Verlichting en Franse Revolutie (met de
proclarnatie van de rechten van de mens in
1794 en de vrijheid van godsdienst in 1795).
In het zesde hoofdstuk wordt met de wereldlijke en kerkeJijke bemoeienis de kern
van het boek aangeroerd. Op dit punt wor-
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u w s
den de grondwetten van 1814 en 1815voor
het nieuwe, respectievelijk vergrote koninkrijk en de uitwerking daarvan besproken. Naar aanleiding van klachten kwam in
1822 een Koninklijk Besluit om processies
en controverspredikaties in de zuidelijke
provincies terug te dringen en in het noorden te onderdrukken. Na 1830 is er de restrictieve politiek van de overheid, culminerend in het processieverbod in de grondwet
van 1848. De katholieken- en rituelenvrees
rond het herstel der hierarchie in 1853
komt onder meer tot uiting in de zogeheten
Aprilbeweging van dat jaar. De periode
1870-1900 is een ware herleving van de
'processiejacht', meer nog door de overheid
zelve dan door de protestanten ontketend.
Oorzaak was de komst - met name naar
Limburg - van kloosterlingen en bedevaarten vanuit Pruisen (Kulturkampf). Naast
processies golden vele rituelen en activiteiten als conflictueuze gebruiken.
In het derde deel gaat de auteur onder
meer in op de wisselwerking tussen regering en kerkelijke overheid en de versterking van de godsdienstige identiteit door
middel van devotionalisering. Hij laat zien
dat van katholieke zijde in de negentiende
eeuw er in bestuurlijk-politiek opzicht verhoudingsgewijs weinig verzet tegen de repressiemaatregelen is geweest. Moeilijk
meetbaar is de uitwerking van de processiekwestie en andere rituelen in zijn totale
omvang. Het zijn vaak lokale reacties op
even zo vele lokale gebeurtenissen. Het
eerste hoofdstuk van het vierde deel "nasleep" heeft betrekking op de twintigste
eeuw, valt buiten het onderzoeksterrein en
is een toegift. De afwerking van het boek is
voortreffelijk met een scala aan bijlagen,
noten, bronnen en literatuur. Er is in dit
werk een schat aan gegevens van diverse
plaatsen te vinden via een Index.
De benadering van het onderwerp en
met name het uitvoerige tweede deel zijn
van dien aard dat het beter ware geweest
dat dit proefschrift in de letterenfaculteit
(geschiedenis) verdedigd zou worden en
niet in die der theologie (een punt van bezinning voor een theologische faculteit!).
De auteur blijft historicus en zal zich wei
geen theoloog noemen. Voor het boek als
zodanig geldt: goede wijn behoeft geen
krans. (Guus Bary)
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Tentoonstellingen
Saenredam in Utrecht.
5 november 2000 tIm 4 februari 2001
Centraal Museum, Nicolaaskerkhof 10,
Utrecht.
Pieter Saenredam (1597- 1665) werkte tijdens een aaneengesloten periode van zo'n
achttien weken in Utrecht. Vele van de tekeningen die hij toen, in 1636, maakte, gebruikte Saenredam als uitgangspunten
voor zijn schilderijen van kerkinterieurs. In
het Centraal Museum zijn nu veertig van
deze tekeningen en vijftien schilderijen bijeengebracht die een inzicht wil geven in
Saenredams eigenzinnige techniek.
Geloven in Woerden. Kerken in historisch
perspectief. Vijf eeuwen veelzijdig kerkelijk
leven in Woerden.
18 november 2000 tIm 14 januari 2001
Stadsmuseum Woerden, Kerkplein 6,3441
BGWoerden
In samenwerking met het Plaatselijk Be-

raad van Kerken toont het Stadsmuseum te
Woerden de geschiedenis van vijf eeuwen
veelkleurig kerkelijk leven in Woerden. De
geschiedenis vindt zijn weerslag in veelzeggende en karakteristieke kunst- en gebruiksvoorwerpen. De meeste aandacht
gaat uit naar die kerken die de oudste
geschiedenis in Woerden hebben: de katholieke, evangelisch-lutherse en gereformeerde kerk. Maar ook andere geloofsrichtingen komen aan bod. Verder laten de
beeldend kunstenaars Abraham Blankers,
Gerrit Elings en Judy van Vliet werk zien dat
op hun geloof is gemsplreerd.
Maurits. Prins van Oranje.
1 december 2000 tIm 18 maart 2001
Rijksmuseum, Amsterdam,
tel.
6747000

tentoonstelling over zijn leven, met vele
persoonlijke herinneringen aan Maurits,
indrukwekkende veldslagen, gouden harnassen, prachtige portretten, exotische
beesten, land-en zeekaarten en rijk geillustreerde manuscripten.
De weg naar de hemel. Reliekverering in de
Middeleeuwen.
16 december 2000 tIm 22 april 2001
Nieuwe Kerk, Dam, Amsterdam I Museum
Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38,
Utrecht
De tentoonstelling over reliekverering in de
Middeleeuwen is speciaal voor deze twee
instellingen samengesteld door gastconservator prof. dr. Henk van Os. Voor het
eerst in Europa wordt er een grote overzichtstentoonstelling gewijd aan de vorm
en de functie van middeleeuwse reliekhouders. Relieken - stoffelijke resten van heiligen - zijn eeuwenlang vereerd als voorwerpen van onschatbare waarde. Deze heilige
resten bezitten geestkracht, geven genezing en bescherming, en brengen God het
meest nabij. En dat was belangrijk, want in
de Middeleeuwen kon je God maar beter in
de buurt hebben. Omdat het zelf vaak onooglijke voorwerpen waren - niet meer dan
een botje van de heilige Ursula of bijvoorbeeld een houtsplinter van het kruis van Iezus - werden er oogstrelende reliekhouders
omheen gemaakt. De duurste materialen
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Maurits, stadhouder, prins van Oranje,
zoon van Willem van Oranje, haltbroer van
Frederik Hendrik. Briljant strateeg en vaderlandse held uit de geschiedenis boekjes:
slag bij Nieuwkoop, het turfschip van Breda. Maar ook: Maurits de kunstverzamelaar, de vijand van Oldenbarnevelt en
de wereldveroveraar. Voor het eerst organiseert het Rijksmuseum een grote
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Johannes Bogerman
(1576-1637) te zien op
de tentoonstelling

Maurits. Prins van
Oranje.
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werden hiervoor gebruikt, want voor het
heilige was het kostbaarste niet kostbaar
genoeg. De reliekhouders
zijn er in een
enorme verscheidenheid
en nog altijd blinken deze kistjes, ringen, armen, kruisen etcetera uit door hun sublieme edelsmeedkunst.
De tentoonstelling
bestaat uit twee delen die samen een geheel vormen. In De
Nieuwe Kerk is de internationale ontwikkeling van reliekhouders in de Middeleeuwen
te zien. In Museum Catharijneconvent
ligt
het accent op de reliekverering en de geschiedenis van de relieken uit de Lage Landen. Op beide locaties zijn beroemde kerkschatten te zien en topstukken
uit de
collecties van onder andere de Hermitage
in St. Petersburg, het Metropolitan Museum in New York, het Musee National du
Moyen Age en het Musee du Louvre in Parijs, en het Rijksmuseum
te Amsterdam.
Om het bezoek aan beide locaties te vergemakkelijken, kan men een pelgrimage per
trein tussen Museum Catharijneconvent
en De Nieuwe Kerk maken. De bezoeker
krijgt op zijn reis een audioapparaat mee
zodat in de trein geluisterd kan worden
naar het verhaal over pelgrimages
in de
Middeleeuwen,
verteld door Henk van Os.
Prof. dr. Henk van Os is oud-directeur
van
het Rijksmuseum
en thans hoogleraar
Kunst en Samenleving aan de Universiteit
van Amsterdam. Sinds zijn vertrek uit het
Rijksmuseum,
in 1996, werkt hij aan de
voorbereiding van deze tentoonstelling.
De
vormgeving is in handen van Wim Crouwel, voormalig directeur van Museum Boijmans Van Beuningen.

Ret goddelijke nabij. Oude ikonen uit particulier bezit.
15 december 2000 tIm 25 februari 2001
Bijbels Museum, Herengracht 3606, Amsterdam, tel. 020 6242436
In het Bijbels Museum wordt komende
winter een prachtige collectie Russische en
Griekse ikonen tentoongesteld, samen met
een aantal oude voorbeeldtekeningen. De
ikonen stammen uit de 15de tot de 19de
eeuw en zijn aile afkomstig uit Nederlands
particulier bezit. Er zijn zowel monumentale kerkikonen als kleine reis-en huisikonen te zien. Een topstuk is een groot 16deeeuws ikoon van de Triniteit afkomstig uit
Pskov, een oude hanzestad in het no orden
van Rusland. Opvallend op de tentoonstelling is het grote aantal huisikonen. Deze
werden en worden nog steeds gebruikt
voor de prive-devotie. Orthodoxe families
in Rusland hebben een speciale hoek in
huis waar de familie ikonen in regelmatige
rijen staan opgesteld. Op de Griekse ikonen
is goed te zien hoe de westerse kunst vanaf
de 16de eeuw doordrong in de ionenschilderkunst, die van oorsprong byzantijns is.
De tentoonstelling, die ook aandacht
geeft aan de achtergrond en de techniek
van het schilderen van ikonen, wordt georganiseerd in samenwerking met Galerie
Morsink in Amsterdam. Morsink heeft verschillende particuliere verzamelaars bereid
gevonden hun geliefde topstukken in het
Bijbels Museum te exposeren. De meeste
ervan verlaten voor het eerst de huiskamer
om aan het grote pubJiek getoond te worden.

Contributieverhoging VNK
Tijdens de algemene ledenvergadering van 25 mei jl. is besloten de jaarlijkse contributie van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis per 1 januari 2001 te verhogen met f 2,50. Voor leden van de VNK in Nederland komt daarmee de jaarJijkse contributie op een totaal van f 37,50; voorVNK-leden in het buitenland zal de jaarJijkse
contributie voortaan f 57,50 (inclusief f 20,- incassokosten) bedragen. De prijs van
losse nummers van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis blijft gehandhaafd op f 10,- per nurnmer.
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Bezoek de homepage van de Y.N .K.:

www.eburon.nl/tnk.htm

