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Op 22 april van dit jaar overleed Heiko Augustinus Oberman op zeventigjarige 
leeftijd in Tucson (Arizona), waar hij sinds 1984 een professoraat in de moderne 
geschiedenis vervulde. Sinds 1963 was hij correspondent van de KNAW. Met zijn 
dood kwam een eind aan een zeer rijk, zeer gevariëerd en internationaal leven ten 
dienste van de historische wetenschap in het algemeen, die van de theologie in het 
bijzonder. 

Als vijfde en voorlaatste kind van Dr. O.W. Oberman en Elza H. Graanboom werd 
hij in 1930 aan de Maliebaan te Utrecht geboren. Zijn vader was daar een bekend 
N.H. predikant, die ofwel werd aangeduid als de 'rooie', ofwel als de 'roomse 
dominee', al naar gelang de nadruk viel op zijn sterke sociale bewogenheid danwel 
op zijn ijveren voor een oecumenische catholiciteit. Bekend waren zijn contacten 
met Aartsbisschop De Jong, met wie men hem zo nu en dan over de Maliebaan kon 
zien wandelen. I 

Oberman sr. was een even studieus als humoristisch man met een hang naar 
provocatie en contestatie, bovendien een groot liefhebber van voetbal, kortom 
iemand die geknipt was om in het bijzonder de jeugd te boeien. Ik voeg hieraan toe 
dat hij al vroeg met de 'Bekennende Kirche' in Duitsland in contact kwam en 
daardoor op de verschrikkingen die komen zouden goed was voorbereid. Dit droeg 
ertoe bij dat hij in de oorlog zich een zeer moedig vaderlander betoonde, in het 
bijzonder door zich sterk in te zetten voor joodse Nederlanders en andere slachtof
fers van de bezetter. 

Ik riep dit beeld van de vader even op, omdat veel trekken daarvan in de zoon 
levend bleven en in hem een markante eigen uitwerking zouden krijgen. Dit niet 
alleen in zijn wetenschappelijke activiteiten en theologische voorkeuren, maar ook 
in zijn opmerkelijke gaven van performance en organisatie, en bovenal in zijn 
warme omgang met zijn talrijke leerlingen en vrienden, waar ook ter wereld die zich 
bevonden. 

Aanvankelijk was Oberman jr. voornemens om medicijnen te gaan studeren maar 
tijdens zijn latere jaren op de middelbare school zag hij daarvan af, omdat de 
theologie hem meer aanlokte. Hij stapte over van gymnasium bèta naar alpha, 
hetgeen met wisseling van school - van het christelijk gymnasium naar het stedelijk 
- dankzij de hulp van zijn moeder die classica was, zonder verlies van jaren werd 
volbracht, zij het op de alleruiterste nipper. 

Zijn vader, die inmiddels predikant te Batavia geworden was, ging hij voor een 
paar maanden achterna en gesprekken met hem resulteerden in het definitieve 
besluit om de familietraditie voort te zetten en, - nu in derde generatie - theologie te 
gaan studeren, en wel te Utrecht. 

I Zie Jan van Miert (red.), Een gewone stad in een bijzondere tijd. Utrecht 1940-1945, 
[Utrecht 1995], p. 82. 
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Aanvankelijk was hij minder geboeid door wat de faculteit hem te bieden had dan 
door de aantrekkelijkheden van het studenten- en dispuutsleven (Secor Dabar). Als 
corpslid kwam hij regelmatig op sociëteit PIIRM, waarvan hij een jaar lang de functie 
van commissaris-consumabel op zich nam. Gedachtig dit feit mag men het wel 
dubbel passend noemen dat de KNAW hem in 1996 uitgerekend met de Heinekenprijs 
zou vereren. De vreugden van het studentenleven beletten hem overigens niet om in 
acht jaar tijd zijn studie te voltooien, inclusief de promotie. 

In 1955, kort na zijn kerkelijk examen, trad Oberman in het huwelijk met 
Geertruida (Toetie) R. Reesink, die hem vier kinderen - twee zonen en twee doch
ters - zou schenken, en die gedurende zijn gehele leven van uitzonderlijke steun 
voor hem zou zijn. Het eerste huwelijksjaar voerde het jonge paar naar Oxford, 
alwaar Oberman het klaarspeelde in korte tijd zijn doctoraalexamen voor te bereiden 
en tevens zijn proefschrift te voltooien, getiteld Thomas Bradwardine, afourteenth 
centllry Augllstinian, waarmee hij op 24 oktober 1957 - net 27 jaar oud - de doc
torsgraad cum laude verwierf. Promotor was prof. dr. M. van Rhijn. Terugkijkend op 
zijn hele oeuvre zette dit werk al duidelijk de toon van wat, in steeds breder uitdijen
de cirkels, zijn centrale interessegebied zou blijven: continuïteit en discontinuïteit in 
de periode van late middeleeuwen en reformatie, in het bijzonder toegelicht aan de 
hand van de ontwikkeling van het nominalisme. 

Na zijn promotie diende Oberman voor korte tijd zijn promotor als assistent, een 
functie die hij combineerde met die van vicaris te Holten, alwaar de familie het 
buitenhuis 'Ekeby' bezat. Voor hem, de 'vliegende Hollander', die in de loop van 
zijn leven, - als gezocht spreker, gasthoogleraar of prijswinnaar -, àlle continenten 
voor korte of langere tijd aandeed, was en bleef dit de dierbare thuishaven, waar hij 
keer op keer, omringd door zijn gezin, familie en vrienden, zijn rust en toevlucht 
vond. 

Nadat hij in juni 1958 door zijn vader bevestigd was tot N.H. predikant in 
algemene dienst, vertrok hij naar de vs om daar per 1 augustus een functie van 
'instructor' (lector) in de kerk- en dogmengeschiedenis te aanvaarden aan the 
Harvard Divinity School. Alras werden studenten, zowel kerkelijke als andere, als 
door een magneet naar hem toegetrokken en wist hij zich een plaats en naam in zijn 
nieuwe omgeving te verwerven. Dit voerde ertoe dat hij reeds in 1959 tot associate 
professor werd benoemd, in 1963, - nadat Yale University de hengel tevergeefs naar 
hem had uitgegooid -, tot full professor, in 1964 gevolgd door een benoeming tot 
Winn professor in de kerkgeschiedenis aan de Universiteit van Harvard. 

AI in zijn eerste jaren als hoogleraar te Harvard zocht hij naar een tehuis, waarin 
de boekproductie van primair zijn leerlingen, maar ook van anderen kon worden 
ondergebracht. Dit leidde tot een contract met de Koninklijke Brill NV te Leiden tot 
het starten van een dubbele reeks studies op het gebied van de kerk- en dogmenge
schiedenis, beide met een beperkte redactie onder Obermans leiding. Het bleek een 
zeer goede greep, want beide series kregen internationaal een uitstekende naam en 
omvatten inmiddels meer dan 180 delen. 
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Kort voor het Tweede Vaticaanse concilie had Oberman, in samenwerking met 
Daniel J. Callahan en Daniel J. O'Hanlon SJ., een boek geschreven, Christianity 
Divided (1961), waarin de voornaamste geschilpunten tussen Rome en Reformatie 
werden uiteengezet. De publicatie trok onverwacht veel aandacht, hetgeen wellicht 
verklaart waarom hij, hoewel niet behorend tot die denominatie, van congregationa
listische zijde gevraagd werd als 'observer' naar het concilie te gaan. En zo ge
schiedde. Met 32 jaar was hij de jongste waarnemer. 

Anders dan verwacht, zou het verblijf te Rome geen tijd van rust en studie wor
den, maar werd hij direct opgenomen in een kolkende golf van ontmoetingen. 'Ik 
viel', zo meldde hij in een interview, 'in een eindeloze serie kennismakingen en 
besprekingen met bisschoppen en hun adviseurs, de periti, boeiend zonder weerga.'2 
Door kranten- en tijdschriftartikelen hield hij Amerika en het vaderland van zijn 
Romeinse ervaringen op de hoogte. In de wandelgangen van het concilie was hij een 
gezocht gesprekspartner, niet alleen voor de periti maar ook voor de vertegenwoor
digers van de media voor wie hij, dankzij zijn goed ontwikkeld gevoel voor publici
teit, een ideale vraagbaak was en helder vertolker van de historische achtergronden 
van de conciliaire discussies. Boven vele andere waarnemers had hij het voordeel 
dat het latijn waarin die discussies gevoerd werden hem geen enkele moeite kostte. 

Dat Oberman in Harvard niet stil gezeten had, blijkt daaruit dat hij in Rome het 
voorwoord kon afsluiten van een omvangrijk nieuw boek dat, - met een reminiscen
tie aan Huizinga's Heifsttij -, getiteld was: The Harvest of Medieval Theology 
(1963). Men mag wel zeggen dat geen van zijn latere werken sterker heeft bijgedra
gen tot zijn renommee in de internationale theologische wereld. Voortbouwend op 
zijn eerder verschenen detailstudies over scholen en richtingen binnen het nomina
lisme en augustinianisme, streefde hij met dit werk een dubbel doel na. Enerzijds: 
een eerherstel te geven van het laat-middeleeuwse nominalisme, en wel aan de hand 
van een gedegen analyse van de theologie van de vijftiende-eeuwse scholasticus 
Gabriel Biel. Anderzijds: de traditie van theologie en vroomheid te achterhalen 
waarin Luther zou opgroeien. Luther zelf kwam in The Harvest overigens nog niet 
ter sprake. Dat zou later komen. 

In het voetspoor van met name Paul Vignaux, rekende hij in Tlze Harvest af met de 
wijdverbreide - en vooral in de handboeken nog steeds verdedigde - mening, dat 
het nominalisme een desintegrerend denksysteem vertegenwoordigde, dat de 
thomistische synthese had vernietigd, en in wezen een on- en anti-katholieke 
theologie in het leven had geroepen, waarin voor mystiek geen plaats was en de 
geloofszekerheid werd ondermijnd. Dit alles zou er in belangrijke mate toe hebben 
bijgedragen dat het tot het ontstaan van een reformatie kwam. Oberman stelde 

2 G. Puchinger, Gesprekken over Rome-Refonnatie, Delft 1965. Daarin een interview met 
Oberman, pp. 89-114 (93). 
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hiertegenover dat aan het nominalisme een synthetisch karakter bepaald niet mocht 
worden ontzegd, en liet overtuigend zien dat nominalisme en mystiek elkaar niet 
uitsloten. In zijn korte tijd later verschenen F orerunners of the Reformation (1965), 
een gecommentarieerde anthologie van laatmiddeleeuwse theologische teksten, 
presenteerde hij zijn inzichten in bevattelijker vorm. 

In Duitsland waren zijn vernieuwende publicaties niet onopgemerkt gebleven. Dit 
leidde ertoe dat hij, naast gelijktijdige verzoeken van andere universiteiten, in 1966 
uitgenodigd werd een benoeming te aanvaarden aan de protestantse theologische 
faculteit te Tübingen, vanouds een belangrijk centrum voor het Luther-onderzoek. 
Hij stemde toe, vooral vanwege het feit dat het aantal medewerkers dat hij onder zijn 
hoede kreeg hier aanzienlijk groter was dan in Harvard en hij daardoor zijn vleugels 
breder zou kunnen uitslaan. Zijn voorganger, Hanns Rückert, volgde hij in dubbele 
functie op: als hoogleraar èn als directeur van het InstUut fiir Refonnationsgeschich
te. Op Obermans initiatief werd de taakstelling van het instituut verbreed en gewij
zigd in Institut fiir Spätmittelalter lInd Reformation. Onder zijn verantwoordelijk
heid viel de voorbereiding van een analytisch register op de verzamelde werken - de 
zogenaamde Weimar editie - van Luther. Daarnaast fungeerde hij als hoofd van een 
interdisciplinaire onderzoeksgroep op het gebied van de late middeleeuwen en 
reformatie, en kwamen onder zijn leiding kritische edities tot stand van werken van 
Gabriel Biel, de augustijner theoloog Gregorius van Rimini en van Johannes van de 
Palts uit de vijftiende eeuw. 

Sterker nog dan in Harvard liet hij zich in Tübingen kennen als doortastend 
organisator van wetenschappelijke ondernemingen. Even veeleisend als humaan 
voor zijn medewerkers, zorgde hij er steeds voor deze tot een hecht team samen te 
smeden. En daarin slaagde hij voortreffelijk, getuige het feit dat er in het Duitse 
academische roddelcircuit al spoedig na zijn aantreden over de 'Oberman-trust' te 
Tübingen gesproken werd, in afwijking van sommige andere instituten in de Bonds
republiek die smalend als 'volkseigene Betriebe' werden bestempeld. 

Ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van de universiteit van Tübingen in 
1977, kwam Oberman met een nieuw groot werk tevoorschijn, zwaarder gedocu
menteerd dan ooit, - het loopt welhaast kreupel op de voetnoten -, getiteld Werden 
und Wertung der Refonnation. Het is een hoogst stoutmoedig, overstelpend stofrijk 
werk, zeer zelfverzekerd geschreven, vol associaties en 'geistreiche' bespiegelingen, 
nu eens uiterst gedetailleerd dan weer apodictisch verstrekkend, qua compositie 
echter minder geslaagd. Hoofdthese van het boek is dat de twisten binnen de 
Tübingse universiteit gedurende de eerste zeventig jaren van haar bestaan van zeer 
verstrekkende invloed waren op de ontwikkeling van de reformatie in het algemeen. 

Daarmee krachtig afstand nemend van modem onderzoek, waren het naar zijn 
mening niet primair humanistische invloeden geweest, evenmin factoren van sociale 
of economische aard, die beslissend op de gang van de reformatie hadden ingewerkt. 
Voor alles was het de toenmalige universitaire 'Wegestreit' tussen via antiqua en via 
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moderna geweest, die daartoe had geleid. De voorkeuren van de auteur kennend, 
verrast het niet dat hij in zijn weergave van deze strijd sterk geneigd was de erepalm 
aan de aanhangers van de via moderna toe te kennen. 

Ter voorbereiding op de herdenking van Luthers 500-jarige geboortejaar in 1983, 
zette Oberman twee studies op, waarvan de eerste - sterker dan welke andere van 
zijn onafzienbare publicaties ook -, getuigt van een intense persoonlijke betrokken
heid bij het onderwerp van zijn keuze. Ik doel daarmee op een kleiner maar zeer 
inhoudsrijk boekje uit 1981: Wurzeln des Antisemitismus: Christenangst llnd 
Jlldenplage im Zeitalter von Hllmanismus und Refonnation (1981). Het hoeft geen 
betoog dat er moed voor nodig was om een dergelijke, zo gevoelige thematiek aan te 
vatten, maar Oberman besefte dat juist op dit punt klaarheid verschaft moest worden 
voordat hij met een nieuwe biografie over Luther te voorschijn kon komen. En dat 
geschiedde een jaar later met zijn: Luther - Mensch zwischen Gott und Teufel 
(1982). 

Men heeft van dit boek gezegd dat het wellicht mag worden beschouwd als de 
meest originele bijdrage uit de twintigste eeuw over de reformator (Peter Blickle). 
En dat met reden, want het gelukte Oberman hierin Luther van latere overschilderin
gen te bevrijden en voluit terug te geven aan zijn eigen tijd. Hij laat fraai zien hoe in 
de late middeleeuwen de mens zich ingeklemd wist tussen God en duivel, en 
daaronder zowel leed als daaruit kracht putte. Luther, die in het bewustzijn leefde als 
profeet geroepen te zijn, plaatst hij binnen dit kader, en beschrijft hij als iemand die 
ervan overtuigd was dat het laatste gericht zeer nabij was. Het boek werd groten
deels tijdens een studie verblijf in Jeruzalem geschreven en behoort tot Obermans 
bekendste werken. Het beleefde vele drukken en werd in meer talen vertaald; 
hetzelfde geldt overigens van al zijn eerder genoemde grote werken. 

In 1984 kwam een eind aan het verblijf te Tübingen. Na achttien jaar het vochtige 
klimaat aldaar dapper te hebben doorstaan moest, vanwege de aan arthritis souffre
rende Toetie Oberman, naar een warmere woonplaats worden uitgekeken. En die 
bood de woestijnstad Tucson (Arizona) in ruim voldoende mate. De universiteit 
aldaar stond niet bekend als centrum voor de studie van de late middeleeuwen en de 
reformatie. Maar dat werd geen bezwaar geacht, eerder een uitdaging om daar zoiets 
op te bouwen. En inderdaad, het lukte. Obermans wereldnaam maakte dat studenten 
van alle kanten kwamen aangevlogen om zich door hem te laten vormen. De 
universiteit sloot daar met de nodige voorzieningen bij aan. Zo kwam, kort voor zijn 
dood, in Tucson een centrum voor de studie van de reformatie tot stand, met drie 
vaste krachten voor resp. de Duitse, Engelse en Franse reformatiegeschiedenis. 
Gelijktijdig vond de overdracht plaats van Obermans ontzagwekkende privé
bibliotheek aan de universiteit. Zelf was hij in zijn laatste jaren vooral doende met 
de voorbereiding van een groter werk over Calvijn. 
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In zijn Tucsonse tijd vloog Obennan 31 maal naar Nederland als lid van de door 
Minister Deetman in 1987 in het leven geroepen zgn. 'Verkenningscommissie 
Godgeleerdheid'. Zij kreeg als opdracht 'het gebied van de academische theologie in 
Nederland te beschrijven, te beoordelen en eventueel te herschikken.'3 De commissie 
deed zeer grondig en nuttig werk, al ging dat gepaard met veel rumoer, woede en 
verdriet bij sommige belanghebbende personen of instellingen. Daar hoef ik niet op 
in te gaan. Ik breng alleen in herinnering, dat toen in maart 1989 het eindrapport van 
de Commissie in een grote bijeenkomst in de Vrije Universiteit aan de instellingen 
werd gepresenteerd, prof. dr. A.H. Smits, de sessie opende en glimlachend meedeel
de, dat hIj de eer had voorzitter te zijn van wat in de wandeling de 'commissie 
Obennan' heette. 

Dat tijdens zijn gehele werkzame leven aan Oberman een continue stroom van 
wetenschappelijke prijzen en andere eerbewijzen ten deel viel, is bekend genoeg en 
stemt, bij de geweldenaar die hij was, niet tot verbazing. Zonder aanspraak te maken 
op volledigheid, en met afzien van zijn talrijke lidmaatschappen van geleerde 
genootschappen, tijdschriftredacties enz., beperk ik mij tot de eredoctoraten die hij 
ontving. Deze werden hem verleend door de universiteiten van Harvard, St. Louis, 
Aberdeen en Valparaiso (Indiana). 

Tot slot een poging om Obennan te portretteren in een paar lijnen: 

1. Een gedreven, ongemeen geconcentreerde en snelle werker. 
2. Een hoogst ambitieus geleerde met sterke journalistieke en zakelijke talenten. 
3. Een leider, organisator, constructeur èn constructivist: als zodanig veeleisend, 

autoritair en eigenzinnig. 
4. Een echte pastor: als zodanig trouw, warm en meelevend, en als leermeester zeer 

geliefd. 
5. Een verbaal begaafd man met grote overtuigingskracht en humor: daarom een ras 

perfonner en boeiend prediker. Kortom: een fenomeen sui generis, wiens singu
liere persoon en indrukwekkende oeuvre niet spoedig uit de herinnering zullen 
verdwijnen.4 

3 Rapport van de Verkenningscommissie Godgeleerdheid. Prof. dr A.H. Smits, Prof. dr A. van 
der Kooij, Prof. dr i.A. Emerton, Prof. dr H.A. Oberman. [Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen], 's-Gravenhage, Maart 1989, p. 3. 
4 Voor Obermans bibliografie zie: Robert J. Bast and Andrew C. Gow (eds.), Continuity and 
Change. The Harvest of Late-Medieval and Reformation History. Essays presented to Heiko 
A. Oberman on his 70th Birthday, Leiden-Köln-Boston 2000, pp. 431-446. 
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