
‘Luther en calvinistisch Nederland, een moeizame relatie’ 
Lezing door Mirjam van Veen

Een moeizame relatie? Dat gold 

in elk geval niet voor professor 

Mirjam van Veen en haar gehoor 

op maandag 23 oktober jl. Ze 

ging voor de zaal staan en met 

brede armgebaren en directe 

bewoordingen werden de 

ontwikkelingen in de 16e eeuw 

aangeduid, die wij nu ‘vieren’ 

als het begin van de reformatie. 

Er is iets raars aan de hand met 

al die herdenkingen die 

culmineren rond 31 oktober: 

Luther komt nauwelijks ter 

sprake. Het gaat vooral over 

Calvijn, wiens volgelingen 

zichzelf als de erfgenamen zien 

van het Lutherse gedachtengoed. 

Daar ging Mirjam van Veen die 

avond wat aan doen. Hoe 

kwamen de lutheranen en de calvinisten tot elkaar te staan als ‘het konijntje en het stekelvarken’? 

De gespreide armen van Mirjam gaven uitdrukking aan de verschillen tussen de lutheranen en de 

gereformeerden uit Zwitserland en vervolgens aan onderscheid binnen die richtingen. Bij Luther 

tussen hem en Melanchton; bij de gereformeerden tussen Zürich en Genève, ofwel tussen Zwingli en 

Calvijn. Natuurlijk zaten er de nodige fijnproevers in de zaal, waarvoor transsubstantiatie en enkele 

of dubbele predestinatie gesneden koek zijn. Of het betoog van Mirjam van Veen er bij hen inging 

als Gods woord in een ouderling, valt te bezien, maar iedereen liet zich graag meevoeren op haar 

historische tocht aan het eind van de middeleeuwen, waarin luizen, jicht en jeuk evenzeer van 

belang waren als de vraag of het geschreven woord belangrijker is dan de traditie. Daarmee bleef 

het ook boeiend voor de belangstellenden die niet dagelijks denken aan Katharina von Bora, 

Heinrich Bullinger of Kasper Koolhaas. Naast de godsdienstige thema’s was het een historisch, 

realistisch verhaal, waarin de reformatie ook een plek kreeg als sociaal protest dat het einde van de 

middeleeuwen accentueert. Luther kreeg als ongezond levend mens, die meende niet 

ongehoorzaam te mogen zijn, een gewijzigd imago. Uiteindelijk kwam dat verhaal van verdwijnende 

doksalen en het recht op ongehoorzaamheid tegenover de staat over op de vraag hoe het met het 

lutheranisme in de Lage Landen ging. De Lutherse kerk kreeg eerst geen voet aan de grond, ook niet 

in Gouda, waar zij pas in de 17e eeuw met de komst van Duitse kooplieden de positie van beste 

schuilkerk kreeg. Maar ‘onze’ Herman Herbers dan, was hij niet van oorsprong een lutheraan? Dat 

zag ze iets genuanceerder. Hij was eerder een vertegenwoordiger van een stroming van Rijnlandse 

vrijdenkers, die tijdelijk een positie verwierven in het gereformeerde Nederland. Precies een 

kwartier voor tijd stopte het verhaal en was er gelegenheid voor vragen en tegenwerpingen, waarbij 

– het leek wel schoorvoetend- ook Paul Abels aan het woord kwam.

Deze impressie kan moeilijk de avond goed samenvatten, maar dat het boeiend was, vond iedereen. 
Bovendien stak de zaal en passant nog wat persoonlijke gegevens op over het leven van Marjan van 
Veen. Niet alleen dat ze op Urk is geboren en nu in Diepenveen woont, of dat ze 25 jaar een 
partner heeft met wie ze ook wel eens ruziemaakt, maar vooral dat ze niet van de bergen houdt 
maar van de Lage Landen, waar ze geniet van de vrijheid om naar de kerk te gaan die ze op dat 
moment wil, of om een keer niet te gaan op zondagmorgen, omdat het zulk mooi weer is.

Marian Heeringa zegde dank namens de zaal en namens de Lezingencommissie.




