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In Bremen als Brennpunkt reformierter Irenik laat Leo van Santen aan de hand van het leven van 
Ludwig Crocius (1586-1655) zien hoe diens irenische theologie, die tussen gereformeerden en 
lutheranen wilde bemiddelen, niet zozeer uit de dogmatiek voortkwam als veeleer werd geïnitieerd 
door de stadsraad van Bremen, die belang had bij goede betrekkingen met de lutherse omgeving. 
Met zijn irenicisme kwam Crocius echter, allereerst in 1618-1619 tijdens de Synode van Dordrecht, in 
botsing met de door de calvinistische Nederlanden verlangde strenge orthodoxie, die uiteindelijk in 
1636 tot een kerkstrijd leidde. De door Van Santen voor het eerst onderzochte correspondenties die 
Crocius om deze reden en als prorector van het Gymnasium Illustre ter aanbeveling van studenten 
voerde met vooraanstaande gereformeerden zoals Vossius in de Nederlanden, bewijzen de tot nu 
toe weinig opgemerkte volwaardige positie van Bremen in de Europese gereformeerde wereld van 
de Vroegmoderne Tijd.                  


