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Zielen en hun zorgers 

, T spijt mij toch dat ik niet bij domi 
nee Haak geweest ben, zei een 
vrouw tegen haar mede-kerk 

gangsters, op de hiernaast afgebeelde teke 
ning. Het plaatje komt uit het dagboek van 
Christiaan Andriessen, die dit tafereeltje op 
27 juli 1806 in Amsterdam vastlegde. Het 
betrof een fijn gereformeerd groepje, en 
dood ouwerwetsch, zo schreef de tekenaar 
erbij. Het gesprek dat hij opving, ging ken 
nelijk over een zojuist beluisterde preek, 
die bij deze vrome vrouwen niet in de 
smaak was gevallen. Liever hadden zij on 
der het gehoor gezeten van een andere pre 
dikant, waar ze tenminste voedsel voor hun 
heilbegerige ziel ontvangen zouden heb 
ben. Maar misschien konden ze diezelfde 
dag hun schade inhalen, desnoods bij een 
Amsterdamse oefenaar die zijn huis placht "Een fijn gereformeerd groepje, en dood ouwer 
open te zetten om nog een woordje naar wetsch". (Gemeentearchief Amsterdam). 
het hart van Jeruzalem te spreken. 

Vertaald naar termen uit de waanwijze wetenschap van tegenwoordig, is de bovenge 
noemde episode een mooi voorbeeld van het spel van vraag en aanbod op de pastorale 
markt. Er zijn gelovigen die behoefte aan religieuze diensten hebben, en er zijn pastorale 
werkers - al dan niet kerkelijk geordend en door kerk of overheid betaald - die deze dien 
sten aanbieden. Meestal gebeurt dat binnen een en dezelfde kerk, maar vraag en aanbod 
kunnen ook confessionele grenzen overstijgen. Deze benadering vormt de kern van een 
project dat in 2000 als 'Vernieuwingsimpuls' de financiele zegen kreeg van de Nederland 
se Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Het wordt uitgevoerd aan de Vrije Uni 
versiteit in Amsterdam, meer bepaald bij het VU-Centrum voor Nederlandse Religiege 
schiedenis ReLiCwaarmee TNK-Iezers al zo bijzonder vertrouwd mochten raken. 

In dit themanummer over de pastorale markt worden enkele proeven van lop end 
onderzoek gepresenteerd. Daarbij zal duidelijk worden dat het project zich, eerder dan 
door theoretische bespiegelingen, kenmerkt door zeer gerichte studies naar de praktijk 
van enkele groepen van zielzorgers, waarnaar tot voor kort nauwelijks onderzoek was ge 
daan. Johan de Niet houdt zich bezig met de ziekentroosters die vanaf de Reformatie tot in 
de vorige eeuw in vele steden de gereformeerde predikanten hebben bijgestaan in het 
pastoraat. Iaap de Jong werkt aan een ambitieuze analyse van de veelsoortige 'geestelijk 
heid' van de doopsgezinden in Nederland. Beide heren beloven hier te zijner tijd met in 
teressante proefschriften voor de dag te komen. Ellen van Herk heeft zich voor haar doc 
toraalscriptie verdiept in de mannenwereld van de gereformeerde lekenpredikers, de 
groep waara an ik als projectleider ook zelf een boek hoop te wijden. 

Inmiddels zijn meer studenten en studentes bij het project betrokken met archiefstu 
dies over bijvoorbeeld scheepsziekentroosters en catechiseermeesters. Vooralsnog is het 
onderzoek wei overwegend protestants georienteerd, zodat aanvullend onderzoek naar 
bijvoorbeeld priesters, paters en klopjes op de pastorale markt wenselijk zou zijn. Ook 
hier geldt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Mede namens de scribenten wil ik in elk ge 
val de redactie van TNKhartelijk danken voor de geboden gelegenheid, enkele pennen 
vruchten van jonge onderzoekers door de druk gemeen te maken. 

Fred van Lieburg (gastredacteur) 
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Ruzie aan het ziekbed 
Interconfessionele botsingen in de zeventiende eeuw 

Iohan de Niet 

O p 20 september 1691 meldde de 
Amsterdamse ziekentrooster Jacob 
Smeking zich bij de predikant Stre 

so, vermoedelijk zijn wijkpredikant. Ruim 
een jaar eerder was hij aangesteld als zie 
kentrooster in plaats van de overleden Sy 
brand Kanjebielen. Tot zijn taak behoorde 
ook het bezoeken van het pesthuis aan de 
Overtoomse Vaart, buiten de stad. Bij een 
van die bezoeken was Smeking geconfron 
teerd met een priester die een zieke de 
biecht afnam. Smeking had hem gesom 
meerd te vertrekken, maar de priester gaf 
hier geen gehoor aan. Hij was een priester 
van God, zo zei hij, en liet zich niet wegstu 
reno Ook de erbij gehaalde binnenmoeder 
van het pesthuis bood geen soelaas; Sme 
king moest onverrichter zake afdruipen. 

Streso pikte de klacht van Smeking op 
en bracht die veertien dagen later in de ker 
kenraadsvergadering. Ook Smeking zelf 
moest nog een keer komen om zijn verhaal 
te vertellen. Toen hij dat gedaan had, be 
sloot de kerkenraad de regenten van het 
pesthuis te informeren, met de toevoeging 
dat, mocht men in gebreke blijven, de ker 
kenraad zich tot de burgemeesters zou 
wenden. Dat laatste was blijkbaar niet no 
dig, want op 15 november rapporteerden 
de afgevaardigden van de kerkenraad, dat 
zij hadden gesproken met de regenten. De 
zen had den beloofd dat dergelijke klachten 
niet meer bij de kerkenraad zouden ko 
men.' 

Voorvallen als deze komen frequent 
voor in de zeventiende- en achttiende 
eeuwse kerkenraadnotulen. Regelmatig 
komt een vertegenwoordiger van de gere 
formeerde, publieke kerk (een predikant of 
ziekentrooster) in een gast- of pesthuis in 
conflict met een collega van een andere 
confessie (rooms-katholiek, zoals in dit 
voorbeeld, maar ook luthers, remonstrants 
en doopsgezind). Deze confrontatie wordt 
van de gereformeerde zijde als 'insolentie' 
(onbeschaamdheid) aangemerkt en daar 
om onder de aandacht gebracht van de in 
stanties die gezag hebben over de ruimte 
waar het voorval plaatsvond. 

Het eerste voorval van deze aard dat ik 

heb gevonden, yond plaats in 1627, het 
laatste in 17l2, in de buurt van Aarlander 
veen. De meeste confrontaties vonden 
plaats in de zeventiende eeuw. Na circa 
1675 neemt het aantal sterk af en in de 
tweede helft van de achttiende eeuw ko 
men ze helemaal niet meer voor. Later in 
dit verhaal zal ik ingaan op de betekenis 
van deze spreiding in de context van de in 
terconfessionele ontwikkelingen in de Re 
publiek. 

Ziekentroosters in een 
multi-confessionele samenleving 

In dit artikel wil ik met name ingaan op die 
gevallen, waarbij ziekentroosters betrok 
ken waren. Ik baseer me voornamelijk op 
archiefonderzoek in Amsterdam en Leiden. 
In beide steden, en in veel andere in de Re 
publiek, waren in de zeventiende en acht 
tiende eeuw ziekentroosters actief. Alhoe 
wei in de gereformeerde kerkordes het 
ziekenbezoek een taak van de predikant is, 
waarin hij eventueel wordt bijgestaan door 
ouderlingen, en de synode van Zuid-Hol 
land in 1574 uitdrukkelijk te kennen had 
gegeven dat die taak door hen en niet door 
"seeckere personen" daartoe aangesteld, 
moest worden verricht.f werden in de gro 
tere steden al in een vroeg stadium zieken 
troosters of krankenbezoekers aangesteld. 
Anders dan in andere Hollandse steden 
(zoals Dordrecht) werden de ziekentroos 
tersplaatsen in Amsterdam en Leiden in de 
loop van de zeventiende eeuw full time 
posten. In Leiden was de eerste zieken 
trooster al voor 1586 aangesteld; aan het 
eind van de zeventiende eeuw waren er 
vier. Amsterdam telde in 1599 al drie vaste 
ziekentroosters; een aantal dat in de loop 
van de zeventiende eeuw naar zeven zou 
groeien. 

Na een lang en slepend conflict tussen 
kerkenraad en stadsbestuur in de eerste 
helft van de zeventi •. ende eeuw, dat deels 
parallelliep met het conflict inzake het be 
roepingsrecht van predikanten, kreeg het 
stadsbestuur zowel in Leiden als in Amster 
dam de facto, zo al niet de jure het recht van 
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aanstelling van de ziekentroosters. Dit is 
niet verwonderlijk, aangezien het ook zorg 
droeg voor de betaling. De kerkenraad 
hield echter vast aan het principe dat de 
ziekentroosters 'kerkelijke personen' wa 
ren. Interessanter dan deze discussie die in 
verschillende vormen op veel plaatsen lijkt 
gespeeld te hebben, is de vraag welke prak 
tische consequenties het had voor het werk 
van de ziekentroosters. Wat woog in hun 
werk uiteindelijk zwaarder: de benoeming 
door het stadsbestuur of de nominatie en 
examinatie door de kerkenraad? En in het 
verlengde daarvan: bezochten de zieken 
troosters alleen gereformeerde lidmaten of 
strekte hun werkterrein zich uit over de he 
Ie bevolking? 

Deze vraag is niet aileen van belang om 
zicht te krijgen op het werk van de zieken 
troosters; de vraag staat ook in de context 
van de discussie over de aard van de gere 
formeerde kerk ten tijde van de Republiek. 
Met name Peter van Rooden en Joke 
Spaans hebben er een punt van gemaakt 
dat religie in de vroeg-moderne samenle 
ving een instrument van orde was voor de 
politieke elite. Voordat de niet-gerefor 
meerde denominaties in de tweede helft 
van de zeventiende eeuw de ruimte kregen 
hun eigen organisaties en daarmee hun ei 
gen zielzorg uit te bouwen, waren de ziel 
zorgers van de publieke kerk, en dus ook de 
ziekentroosters, dienaren van de stad, die 
er voor de hele bevolking moesten zijn." 

De visie van Van Rooden en Spaans is 
verfrissend en heeft veel nieuwe perspec 
tieven geopend voor de Nederlandse reli 
giegeschiedenis. Toegepast op de Amster 
damse ziekentroosters zou het mijns 
inziens echter een vertekend en eenzijdig 

beeld opleveren. Uit de kerkelijke bronnen 
heb ik niet kunnen opmaken dat zieken 
troosters in eerste helft van de zeventiende 
eeuw niet-gereformeerden bezochten. De 
eerste ziekentroosters werden aangesteld 
omdat er een groot gebrek aan predikanten 
was. Zij moesten de laatsten bijstaan in 
hun kerkordelijke plicht de zieken van de 
gemeente te bezoeken. Bovendien is er al 
in 1588 sprake van een lutherse zieken 
trooster in Amsterdam. Ook de remon 
stranten hadden, in ieder geval in Hoorn, 
hun eigen ziekentrooster.? AI in een vroeg 
stadium pakte dus elke confessie de pas 
torale zorg voor zijn zieken op. 

Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat 
de gereformeerde ziekentroosters aileen 
lidmaten bezochten; in ieder geval voor 
de zeventiende eeuw lijkt het aannemelijk 
dat ook mensen aan de rand van of buiten 
de kerk een bezoek van ziekentroosters 
konden krijgen. Dit geldt zeker voor de eer 
ste helft van de zeventiende eeuw, to en 
de verhoudingen nog niet uitgekristalli 
seerd waren en veel mens en waarschijnlijk 
nog geen keuze had den gemaakt. In 1639 
werd de Amsterdamse ziekentrooster 
Gerrit Hendriks ontboden bij een zieke 
vrouw. Toen hij daar kwam, yond hij behal 
ve de vrouw ook een priester, die, aldus 
zijn verslag, zo op de vrouw wist in te 
praten dat ze hem de deur wees. Waar 
schijnlijk was deze vrouw net overgegaan 
naar de gereformeerden of stond ze op het 
punt dat te doen. De kerkenraad zond na 
melijk dominee Laurentius naar haar toe, 
om te proberen haar voor de gereformeer 
de religie te behouden (cursivering van 
mij). Hij had in zijn missie meer succes dan 
Gerrit Hendriks, want de volgende verga 
dering rapporteerde hij gesproken te heb 
ben met de vrouw, die nu volkomen over 
tuigd was van de waarheid van de 
gereformeerde religie en te kennen had ge 
geven bij dit geloof, dat ze aangenomen 
had, te willen blijven.> 

Het lijkt erop dat de ziekentroosters in 
de zeventiende eeuw door de kerkelijke au 
toriteiten zijn gebruikt om de positie van 
de gereformeerde kerk te verstevigen. In 
Leiden vraagt de kerkenraad in 1674 aan de 
ziekentroosters een inventarisatie te ma 
ken van aile 'papen, papenkerken en soci 
niaanse vergaderingen in de stad'. Een 
soortgelijk verzoek was ook al in 1660 ge 
daan." Naast het kerkelijke systeem van ar 
menzorg boden de ziekentroosters ook een 
pastoraal vangnet. De ziekentroosters heb 
ben zo hun eigen bijdrage gehad in het ze- 
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ventiende-eeuwse proces van confessiona 
lisering.? 

Overigens is het heel goed mogelijk en 
zelfs waarschijnlijk dat de situatie in Am 
sterdam en in mindere mate in Leiden, af 
wijkt van die van de rest van de Republiek. 
Deze steden waren de twee grootste van de 
Republiek en met name in Amsterdam be 
hoorden grote groepen tot dissidente con 
fessies. In kIeinere steden en regie's die een 
veel groter percentage gereformeerden 
kenden kan de situatie heel anders gelegen 
hebben. In zo'n situatie kan de gerefor 
meerde ziekentrooster inderdaad een rol 
voor de he Ie stedelijke samenleving heb 
bengehad. 

Het bovenstaande maakt in ieder geval 
duidelijk dat het werk van de ziekentroos 
ters een ontmoeting met andere confessies 
niet in de weg stond. In een dichtbevolkte 
en multi-confessionele stad als Amsterdam 
was zoiets ook vanzelfsprekend. In de loop 
van de zeventiende eeuw groeide in de Re 
publiek een modus vivendi in de multi 
confessionele situatie die door Frijhoff als 
'omgangsoecumene' is getypeerd. In het 
dagelijkse leven werd bij het concrete sa 
menwerken stilzwijgend voorbij gegaan 
aan de confessionele verschillen." Voor die 
naars van de publieke kerk, en dus ook voor 
ziekentroosters, lag het uiteraard wat an 
ders. Het was hun werk de publieke kerk te 
vertegenwoordigen. 

Tussen prive en puhliek: de gast- en 
pesthuizen 

Was in de prive sfeer van de zieken thuis 
een interconfessionele ontmoeting al mo 
gelijk, in de gast-, tucht- en pesthuizen was 
het bijna onvermijdelijk. Dit waren immers 
meestentijds stedelijke instituties, die niet 
aan een kerk of confessie verbonden wa 
ren. Vanouds waren de gasthuizen wei ker 
kelijke instellingen, maar in de loop van de 
late Middeleeuwen nam het stadsbestuur 
de leiding meer en meer over. 

In beide steden waren de gasthuizen en 
pesthuizen aan een of meer ziekentroos 
ters toebedeeld, in Amsterdam vanaf 1617, 
in Leiden sinds 1643. Sommige gasthuizen 
had den een eigen ziekentrooster in dienst, 
zoals het Amsterdamse Binnengasthuis 
ook zijn eigen predikant had.? De grens 
tussen het ziekentroostersambt en dat van 
predikant van het gasthuis was overigens 
vloeiend. In 1627 werd de ex-predikant 
Dominicus Winsemius als ziekentrooster 
aangesteld in het Binnengasthuis in Am- 

sterdam; anderzijds werd de Delftse gast 
huispredikant in zijn instructie van 1661 
ziekentrooster genoemd.!? 

Het is opvallend dat juist rond de zie 
kentroosters van de tucht - of gasthuizen de 
discussie rond de aanstelling tussen stads 
bestuur en kerkenraad zich toespitste. 
Meer nog dan bij de ziekentrooster die in 
de wijken werkzaam waren, claimde het 
stadsbestuur hier het recht van aanstelling. 
De zojuist genoemde dominee Winsemius, 
benoemd als ziekentrooster in het tucht 
huis, verwoordde de argumentatie van het 
stadsbestuur kernachtig. De aanstelling, zo 
betoogde hi], was wettig, omdat 1. de per 
soon niet onder een class is staat, 2. geen lid 
is van de kerkenraad, 3. geen sacramenten 
bedient en 4. het tuchthuis onder de burge 
me esters valt.!' 

Vooral het laatste punt is hier van 
belang. Het tuchthuis en de meeste gast 
huizen waren geen gereformeerde instel 
lingen, maar stedelijke, publieke, voorzie 
ningen. Het stadsbestuur verwachtte van 
de gereformeerde kerk dat ze daar haar pu 
blieke karakter liet blijken door er te zijn 
voor allen die opgenomen waren. Was het 
ziekenbezoek in het algemeen in de terrni 
nologie van het stadsbestuur al een 'offici 
um hominis christiani.V eens temeer gold 
dit in de gast- en tuchthuizen. Alhoewel de 
gereformeerde kerk hardnekkig bleef pro 
beren het benoemingsrecht in handen te 
krijgen, lijkt ze geen problemen te hebben 
gehad met deze opdracht. Problemen rond 
ziekentroosters in de genoemde huizen 
ontstaan pas als de ziekentroosters hun 
boekje te buiten gaan, door bijvoorbeeld ri 
tuelen uit te voeren die aan predikanten 
waren voorbehouden, of als andere confes 
sies de publieke orde verstoren door met 
een eigen vertegenwoordiger te verschij 
nen. 

'Paapse Insolentlen' 

De gereformeerden waren vooral beducht 
voor 'paapse insolentien', met andere 
woorden: voor manifestaties van het 
roorns-katholicisme. Desondanks zijn er 
ook voorbeelden te geven van reacties op 
een van de andere protestantse confessies. 
In 1627 al memoreerde dominee Sylvius in 
de Amsterdamse kerkenraad dat de luther 
se ziekentrooster zich indrong in de gast 
huizen.P Ik vind in de proto collen vervol 
gens niets meer over deze zaak, wat niet 
betekent dat er niets gebeurd is; niet alles 
werd genotuleerd. Het is heel goed moge- 
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lijk dat vertegenwoordigers van de kerken 
raad de regenten van het gasthuis hebben 
gevraagd dit soort incidenten te voorko 
men. Het is in ieder geval de gebruikelijke 
lijn van handelen bij latere gevallen. 

In 1664 was in Leiden een doopsgezinde 
de kwaaddoener. Een 'menniste ziekenbe 
zoeker' had het gewaagd tijdens de pestepi 
demie de zieken van zijn 'secte' in het pest 
huis te bezoeken. Wat erger was: hij had dat 
gedaan in de naam van zijn kerkenraad. 
Zich hierbij neerleggen zou betekenen dat 
de gereformeerden de facto de aanwezig 
heid van georganiseerde andere confessies 
in de publieke ruimte zouden dulden en 
daar kon geen sprake van zijn. Vandaar dat 
de burgemeesters op de hoogte werden ge 
steld. Zij reageerden dat dit zonder hun toe 
stemming was gebeurd en ze verder zouden 
informeren om zorg te dragen dat in geen 
geval iets zou geschieden dat de gerefor 
meerde religie zou schaden. De kerkenraad 
besloot het hierbij te laten.l? 

Twee jaar eerder veroorzaakten zowel 
luthersen als rooms-katholieken in het 
Leidse gasthuis klachten. Lutherse predi 
kanten en ziekentroosters en katholiek 
priesters en kloppen gingen langs de bed 
den van de zieken.l> Ditmaallijkt niet, als 
in voorgaande gevallen, een concreet geval 
aanleiding te zijn geweest tot de klacht, 
maar een meer structurele overtreding. In 
de notulen wordt dan ook gesproken van 
'exorbitante stoutigheden'. De preses van 
de vergadering en de hem toegewezen ou 
derling dienen hierover een klacht in bij de 
regenten van het gasthuis. 

In de meeste gevallen gaat het echter 
om rooms-katholieken. Monteiro noemt in 
haar dissertatie enkele gevallen waarbij 
klopjes betrokken zijn.!" In Nijmegen wa 
ren er in 1658 klachten over klopjes die het 
gasthuis bezochten, in 1712 drongen een 
klop en een priester uit Aarlanderveen zich 
in bij een ter dood veroordeelde misdadi 
ger. De Amsterdamse gasthuispredikant 
Rulaeus beklaagde zich in 1679 over versto 
ring van zijn werk. Wat die verstoring was 
blijkt uit het antwoord van de regenten. Zij 
berichtten dat zij 'sooveel in haer is, order 
sullen stellen dat de roomse priesters in 
geenen deele syn dienst sullen bekomme 
ren.!? Een geval als dat van Gerrit Hendriks 
(zie boven) overkwam dominee Martinus 
Wijbinga in Hedel, die een oude vrouw op 
haar sterfbed bijstond. Toen hij vertrok, 
kwam er een klop aan het ziekbed om zijn 
werk weer teniet te doen.l" Met dit laatste 
geval zijn we echter weer uit de sfeer van de 
gast-, pest- en tuchthuizen. Aan deze reeks 
kan nog het in de inleiding genoemde 
voorval met de ziekentrooster Smeking 
worden toegevoegd. 

Repressie en toIerantie 

Het is wei bijzonder onwaarschijnlijk dat 
de verschijning van niet-gereformeerde 
geestelijken in de gasthuizen zich beperkt 
heeft tot de bovengenoemde voorvallen. 
Toch zijn het voor Leiden en Amsterdam de 
enige die ik heb kunnen vinden. Kennelijk 
kwam de kerkenraad slechts in een aantal 
gevallen in actie. In de eerste plaats kon dat 
gebeuren als de niet-gereformeerde gees 
telijke in rechtstreeks conflict kwam met 
een gereformeerde predikant of zieken 
trooster, bij wijze van spreken aan het bed 
van de zieke. Een dergelijk agressief optre 
den op de religieuze markt van dissidente 
zijde werd niet geduld. De zaak won boven 
dien aan scherpte als het ging om mensen 
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die ernstig ziek, dan wei ter dood veroor 
deeld waren. Elk bezoek kon het laatste 
zijn, en dus van doorslaggevend belang 
voor het leven na de dood. 

In de tweede plaats kon al te grote fre 
quentie of al te grote zelfverzekerdheid tot 
een reaetie leiden. Het lijkt erop dat de lut 
hersen en rooms-katholieken in 1662 net 
iets teveel hun gezicht lieten zien in het 
Leidse gasthuis. De uitspraak van de 
doopsgezinde ziekenbezoeker dat hij na 
mens zijn kerk kwam, tartte de publieke or 
de waarin alleen de gereformeerde kerk 
een officieel bestaansreeht had. In die ge 
vallen kwam de gereformeerde kerk in ae 
tie, in vele andere gevallen zal ze de zaak op 
haar beloop hebben gelaten. 

De drang om in aetie te komen zal ook 
aanzienlijk getemperd zijn door de beperk 
te mogelijkheden die de kerkenraad had. 
Hij had geen direete bevoegdheden in de 
stedelijke huizen. De enige serieuze moge 
lijkheid was een klaeht in te dienen, bij de 
burgemeesters of de regenten van het be 
treffende huis. Dit is dan ook de weg die ge 
woonlijk gevolgd is. De reaeties die de ker 
kenraad daarop veelal kreeg, doen 
vermoeden dat die niet stonden te trappe 
len van ongeduld om de dissidenten met 
harde hand uit de stedelijke huizen te we 
reno Uiteindelijk waren de huizen er voor 
de hele stedelijke bevolking; een grote min 
derheid uit te sluiten van pastorale zorg 
zou waarsehijnlijk voor veel onrust zorgen. 
Vooral de andere protestantse eonfessies 
kregen de nodige ruimte. In 1660 spraken 
de regenten van het Amsterdamse binnen 
gasthuis zelfs van gepermitteerde kerken 
naast de publieke kerken. Lutheranen, re 
monstranten en doopsgezinden kregen 
toestemming iemand van hun eonfessie te 
ontbieden als zij vertroosting nodig had 
den. Het bedienen van saeramenten bleef 
verboden.l'' De rooms-katholieken waren 
van deze regeling uitgesloten; hun positie 
was duidelijk tweederangs. 

Anderzijds heehtte het stadsbestuur aan 
de handhaving van de status van de gere 
formeerde kerk. Gewoonlijk kwam het ant 
woord van de burgemeesters of regenten 
dan ook hierop neer dat men de klaeht zou 
onderzoeken en alles zou doen om klaeh 
ten in de toekomst te voorkomen. Erg over 
tuigend klonk dat allemaal niet. Zo beloof 
den de regenten van het Leidse gasthuis in 
1662 dergelijke stoutigheden zowel van 
luthersen als van rooms-katholieken zo 
doenlijk te weren. De kerkenraden zagen 
meestal wei in dat er niet veel meer te ver- 

waehten was, en lieten zoals in 1664, het er 
meestal bij. 

De wijziging in de verhouding tussen de 
gereformeerde kerk en de andere eonfes 
sies weerspiegelt zich in het verloop van de 
incidenten. Halverwege de zeventiende 
eeuw waren de verhoudingen tussen de 
eonfessies nog lang niet uitgekristalliseerd. 
Een groot deel van de bevolking was niet 
aangesloten bij een van de kerken. In dit 
tijdperk van eonfessionalisering was het 
gasthuis een van de terreinen waar de ver 
sehillende religies elkaars grenzen en mo 
gelijkheden aftastten. Op dit stedelijk ter 
rein pur sang werden de grenzen hiervan 
bepaald door de stedelijke autoriteiten. De 
gereformeerde kerk was en bleef de publie 
ke kerk. In de aehttiende eeuw was de on 
zekere periode na de vestiging van de nieu 
we publieke kerk ten einde. Algemeen 
erkende men in de praktijk het naast elkaar 
bestaan van de versehillende eonfessies. 
Zelfs de rooms-katholieken kregen toen 
volop de ruimte hun zieken te bezoeken. In 
1773 kreeg Frederik van Oogen, rooms 
katholiek aanspreker, toe stemming in het 
Amsterdamse Binnengasthuis te komen 
zien wie van zijn gemeente geestelijke be 
diening no dig hadden, teneinde de priester 
die aan de beurt was om de huizen te be 
zoeken, te ontbieden.s'' Conflieten in de 
pest-, gast- en tuehthuizen zoals besehre 
ven in dit artikel behoorden to en tot het 
verleden. 

[ohan de Niet (1977) studeerde geschiedenis 
aan de Vrije Universiteit en is daar thans 
werkzaam als aio bij de vakgroep Nieuwe 
Tijd. Hij bereidt een proefschrift voor over 
ziekentroosters in de periode 1650-1850, 
met vooral aandacht voor gereformeerde 
ziekentroosters in de steden. 
Adres: Vrije Universiteit Amsterdam, Facul 
teit der Letteren, De Boelelaan 1105, 1081 
HV Amsterdam 
(homepage: www.euronet.nll-johandn). 

Noten: 

1. Gemeentearhief Amsterdam, archief gerefor 
meerde kerkenraad, inv.nr. 16, acta d.d. 4 oktober 
1692 e.v. 
2. J. Reitsma en S.D. van Veen (ed.), Acta del' prouin 
ciale en particuliere synoden gehouden in de Noorde 
lijke Nederlanden gedurende de jaren. 1572-1620. 
Deel II: Noord-Holland 1618-1620, Zuid-Holland 
1574-1592, Groningen 1893,135 (provincialesynode 
Zuid-Holland, 15 juni 1574). 
3. Zie o.a. Peter van Rooden, Religieuze regimes. Over 
godsdienst en maatschappij in Nederland 1570-1990 
,Amsterdam 1996 en Joke Spaans, 'Religie in Amster- 
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dam in de Gouden Eeuw. Een reactie op Willem Frij 
hoff',]aarboekAmstelodamum 91 (1999) 104-107. 
4. Lutherse ziekentrooster in Amsterdam: Th.A. Fa 
fie, 'Een 17de eeuwse Lutherse bibliotheek', De 
Hoeksteen,9 (1980) 1,27-30,27; Hoorn: Leo Noorde 
graaf en Gerrit Valk, De gave Gods. De pest in Holland 
vanaf de late rniddeleeuuien, Amsterdam 1996 (2e 
druk), 122. 
5. Kerkenraadsacta Amsterdam (vgl. noot 1), inv.nr. 
7, d.d. 9 juni 1639 e.v. 
6. Gemeentearchief Leiden, archief gereformeerde 
kerkenraad, acta d.d. 22 oktober 1660 en 7 december 
1674. 
7. Het begrip 'confessionalisering' kan hier worden 
opgevat als een synoniem voor 'verkerkelijking': een 
proces waarin het grootste deel van de bevolking tot 
een van de grote religieuze groeperingen gaat horen. 
Cf. hiervoor Willem Frijhoff en Marijke Spies, 1650. 
Bevochten eendracht, Den Haag 1999, 354. 
8. Frijhoff en Spies, 1650. Bevochten eendracht, 
358. 
9. Zie over predikanten verbonden aan gasthuizen, 
met name in Delft: H.J. Royaards, 'De gasthuis-pre 
dikanten in de Nederlandsche Hervormde Kerk', 
Nieuui Archiefvoor kerkelijke geschiedenis, inzonder- 

heid van Nederland. dee12 (1854) 311-347. 
10. Royaards, 'Gasthuis-predikanten', 334. 
It. KerkenraadsactaAmsterdam (vgl. noot 1), inv.nr. 
6, acta d.d. 17 januari 1628. 
12. Idem, acta d.d. 13 september 1629. 
13. Idem, acta d.d. 2 september 1627. 
14. Kerkenraadsacta Leiden (vgl. noot 6). acta d.d. 29 
augustus 1664 e.v. 
15. Idem, acta d.d. 14 december 1662 e.v. Let op de 
mooie nevenstelling van predikanten en prlesters, 
resp. ziekentroosters en klopjes. Tussen beide laatste 
groepen zijn meer overeenkomsten aan te wijzen, 
maar het gaat te ver daar hier op in te gaan. 
16. M.E. Monteiro. Geestelijke maagden. Leven tus 
sen klooster en wereld in Noord-Nederland geduren 
de de zeuentiende eeuw, Hilversum 1996. 86v. 
17. G. Hellinga, Geschiedenis van het St. Pieters- of 
Binnengasthuis, Amsterdam 1930, 119. 
18. Monteiro, Geestelijke maagden, 87. Dit incident 
speelt blijkens de bronverwijzing aldaar in de perio 
de 1685-1693. 
19. Hellinga, Binnengasthuis, 119. 
20. Hellinga, Binnengasthuis, 119v. Zie ook daar voor 
meer informatie over Frederik van Oogen, ook aan 
geduid als ziekentrooster. 
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Doopsgezinde gemeenten en predikers in Holland (1731-1810) 
Een noodkreet uit het Noorderkwartier 

Iaap de Iong 

O p sehrikkeldag 1772 sehreef de 
doopsgezinde koopman en pre 
diker Gerrit Blaauw (1705-1787) uit 

Wormerveer een alarmerend opstel over 
de toestand van de doopsgezinde gemeen 
ten in Holland en Westfriesland. Zijn op 
roep ging gepaard met een opsomming 
van maar liefst 34 doopsgezinde gemeen 
ten die verdwenen waren.' Hij wees op een 
groot tekort aan predikers met als gevolg 
een gebrek aan pastorale zorg en onderwijs 
aan de gelovigen, waardoor (vaeante) ge 
meenten teloor dreigden te gaan. Als daar 
niets tegen gedaan werd, zou dit tekort 
door vergrijzing sterker worden. Daarom 
riep hij zijn eollega's op te streven naar de 
werving van bekwame en vrijgestelde, ge 
salarieerde predikers. Feitelijk vertaalde 
Blaauw de erisis in eeonomisehe termen: 
de vraag naar en het aanbod van predikers 
op de pastorale markt kwamen niet met el 
kaar overeen.f De oplossing zag hij in het 
vergroten van de aantrekkelijkheid van het 
predikerschap. Dit kon volgens Blaauw 
door het toekennen van een redelijk trakte 
ment en het voorzien in een goede oplei 
ding. 

In dit artikel plaats ik de noodkreet van 
Blaauw tegen de bredere achtergrond van 
vraag en aanbod van doopsgezinde predi 
kers tussen 1731 en 1810. Ik maak hierbij 
gebruik van een databestand, dat ik heb 
aangelegd op basis van landelijke naamlijs 
ten van doopsgezinde predikers die vanaf 
1731 regelmatig verschenen. In dit bestand 
zijn op systematische wijze gegevens opge 
nomen over elke prediker: de standplaats, 
het aantal dienstjaren en zijn eventuele op 
leiding. Over salariering heb ik tot nu toe te 
weinig gegevens. Wat betreft de gemeenten 
bevat het computerbestand gegevens over 
het aantal predikers per gemeente, de rich 
ting, de societeit waarbij zij waren aange 
sloten en de eventuele vacante status. In 
mijn proefschrift hoop ik met behulp van 
dit bestand, aangevuld door biografisch en 
lokaal onderzoek, de beroepsontwikkeling 
van de (leken)predikers tussen ongeveer 
1730 en 1850 te schetsen. In dit artikel richt 
ik mij op de situatie in Holland tussen 1731 

en 1811. In laatstgenoemd jaar werd de Al 
gemene Doopsgezinde Societeit opgericht, 
die een rol speelde bij de uniformering van 
de opleiding met het oog op de vervanging 
van de overgebleven lekenpredikers door 
predikanten.' 

De vraagzijde: de gemeenten in Holland 

Blaauws vrees voor de verdwijning van 
doopsgezinde gemeenten betrof de voort 
gang van een trend die allange tijd gaande 
was en zich ook zou blijven voortzetten. 
Waren er op landelijk niveau in 1731 nog 
214 gemeenten, in 1770 resteerden 189 
gemeenten, een afname van 11,7%. In 
Holland daalde het aantal gemeenten in de 
ze periode van 68 tot 59 in 1770, een 
afname van 13,2%. De daling bleef zich 
daarna voortzetten, want in 1810 resteerden 
er landelijk nog 155 gemeenten, terwijl het 
aantal in Holland tot 50 was teruggelopen. 

Om de daling beter te kunnen analyse 
ren, kunnen we de ontwikkeling in Holland 
het beste bekijken door na te gaan wat er 
gebeurde in de twee subregio's waarin de 
doopsgezinde gemeenten in dit gewest wa 
ren verdeeld: het Noorder- en Zuiderkwar 
tier. De indeling week geografisch af van de 
indeling die in politiek opzicht gold. Op de 
doopsgezinde kerkelijke kaart bestond het 
Zuiderkwartier namelijk uit de gemeenten 
onder het II, inclusief Amsterdam en Haar 
lem. 

Kenmerkend voor de doopsgezinde ge 
meenten was niet alleen de organisatie in 
geografische delen, maar ook de plurifor 
miteit naar richting en binding met een van 
de societeiten, Plaatselijk waren er soms 
twee tot vijf gemeenten van een verschil 
lende richting. Haarlem telde bijvoorbeeld 
in 1731 vijf gemeenten, terwijl er in Am 
sterdam in dat jaar vier waren. Deze pluri 
formiteit was het gevolg van de vele scheu 
ringen die zich in het veri eden in de 
doperse wereld hadden voorgedaan.? De 
gemeenten droegen soms de naam van 
hun belangrijkste voorganger (bijv. Ianja 
cobsgezinden). Ook kon de naam herinne 
ren aan de aanleiding van de scheuring 
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(bijv. bankroetiers, huizenkopers, borsten 
tasters). 

Op landelijk niveau vielen lokale ge 
meenten onder de algemene riehtingen, 
zoals die tot 1770 in de Naamlijsten werden 
vermeld. In 1770 bestonden er meer dan 
tien van deze algemene richtingen. Tabel 1 
geeft een overzieht van de ontwikkeling van 
het aantal gemeenten in de beide kwartie 
ren van Holland, verdeeld over deze riehtin 
gen. De riehtingen verschilden vooral in de 
mate van progressiviteit. De Friezen en de 
(Groninger) Oude Vlamingen waren het 
meest behoudend, terwijl de Waterlanders 
als vooruitstrevend te boek stonden. De 
werkelijkheid was ingewikkelder: tegenstel 
lingen liepen vaak dwars door de gemeen 
ten en riehtingen heen. De groep 'onbe 
paalde gemeenten' verwijst naar een aantal 
gemeenten zonder specifieke riehting. Lan 
delijk was die groep tamelijk omvangrijk, 
maar in Holland was zij vrij klein. De diver 
se verenigde riehtingen die in Holland drie 
of minder gemeenten hadden, vallen onder 
de riehting 'overige verenigde gemeenten'," 
In het overzicht ontbreken de zogenaamde 
'Zwitsers', een kleine en zeer behoudende 
groep die uitsluitend in Overijssel en Gro 
ningen vertegenwoordigd was. 

Uit de tabel blijkt dat het aantal ge 
meenten in het Zuiderkwartier tussen 1731 
en 1770 sterker afnam dan in het Noorder 
kwartier (21,7% tegenover 8,9%). In het 
Zuiderkwartier werden er gemeenten van 
de geografische kaart gewist. Deze trend 
was al voor 1731 gaande." De gemeenten te 
Schiedam (1747), Spijkenisse (circa 1760) 
en Weesp (circa 1760) gingen allen teniet. 

Tot 1810 verdwenen ook Gouda (1798). Ha 
zerswoude (1797) en Sommelsdijk - Middel 
harnis (1805). In Rotterdam, Haarlem en 
Amsterdam verenigden de gemeenten 
zich, zodat in 1810 in genoemde steden 
drie gemeenten resteerden. 

In het Noorderkwartier was geen sprake 
van plaatselijke verdwijning van gemeen 
ten, althans niet tussen 1731 en 1811. Hier 
werd de eerder genoemde afname (8,9%) 
veroorzaakt door verenigingen van doops 
gezinde gemeenten binnen een dorp of 
stad. Na 1731 waren er verenigingen tussen 
Waterlandse en Friese gemeenten in: Alk 
maar (1738), Edam (1742), Hoorn (1747). 
De Waterlanders van Enkhuizen gingen in 
1765 samen verder met de Groninger Oude 
Vlamingen. 

Er waren veel vacante gemeenten, met 
name in het Noorderkwartier. Een intrige 
rend punt. Relateren we voor het jaar 1770 
de richting van de gemeenten aan de va 
cante status, dan blijkt uit mijn databe 
stand dat negen van de elf vacante ge 
meenten in Noorderkwartier tot de 
Waterlandse richting behoorden. Ook in 
andere jaren tussen 1731 en 1770 was het 
aantal vacante gemeenten bij de Waterlan 
ders significant hoger dan bij de andere 
richtingen. Het totaalbeeld veronderstelt 
een samenhang tussen de richting en de 
vacante status van gemeenten.? Bij de be 
spreking van de aanbodzijde (het prediker 
korps) kom ik op deze kwestie terug. 

Socleteiten 

Naast de geografische indeling en de verde- 

Tabell. Aantal gemeenten in Holland (noorder- en zuiderkwartier, exclusief de eilan- 
den) naar richting (1731-1770) 
Riehting Zuiderkwartier Noorderkwartier Holland 

(totaal) 

1731 1770 1731 1770 1731 1770 

Waterlanders 0 0 19 16 19 16 
Onbepaalde gemeenten 4 3 0 5 3 
Verenigde Vlamingen en 
Waterlanders 8 7 5 6 13 13 
Verenigde Waterlanders 
en Friezen 0 0 3 5 3 5 
Overige verenigde gemeenten 2 2 0 2 3 
Friezen 2 1 13 10 15 11 
Vlamingen 4 2 2 2 6 4 
(Groninger) Oude VLamingen 3 3 2 1 5 4 
Totaal aantal gemeenten 23 18 45 41 68 59 
waaronder vacante gemeenten 3 1 12 11 15 12 
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ling in richtingen was een organisatorische 
indeling van de doopsgezinde gemeenten 
gangbaar, namelijk die in societeiten. Dit 
waren samenwerkingsverbanden die de ge 
meenten steunden met subsidies en waar 
binnen de predikbeurten werden verdeeld. 
Ook speelden zij een belangrijke een rol bij 
de to elating van predikers en het bewaken 
van de zuiverheid van geloof en leer. Zij wa 
ren dus bemiddelaars tussen de vraag naar 
en het aanbod van predikers. In het Noor 
derkwartierwaren twee regionaal werkende 
societeiten: de Friese Societeit (sinds 1628) 
en de Waterlandse Societeit (vanaf circa 
1640), waarvan in 1770 resp. negentien en 
31 gemeenten uit deze lid waren. Rond 1771 
poogden de gemeenten uit Oostzaandam 
en Wormerveer de invloed van de confes 
sies binnen de regionale societeiten terug te 
dringen. In de Friese Societeit werd in 1772 
na verhitte discussies de gewoonte afge 
schaft dat predikers hun binding aan de 
confessie moesten uitspreken. 

Binnen de Waterlandse Societe it speel 
de zich tussen 1764 en 1767 een vergelijk 
bare strijd af. In 1766 lukte het niet om de 
door de Gereformeerde Kerk afgezette pre 
dikant Antonius van der Os buiten de 
Waterlandse Societeit te houden. Na zijn 
herdoop werd Van der Os doopsgezind pre 
diker bij de kleine gemeente te Beverwijk 
(1758-1764). Daar deze gemeente niet bij 
een van de societeiten was aangesloten, 
bleef het verzet van de behoudenden in 
eerste instantie beperkt tot een schriftelijke 
polemiek. Toen Van der Os in 1764 predi 
kant werd te Oostzaandam, kwam het tot 
een conflict met de Waterlandse Societeit. 
De behoudenden wilden hem het preken 
bij (vacante) gemeenten verbieden, tenzij 
hij hun confessie ondertekende. Toen Van 
der Os na herhaalde verzoeken weigerde de 
Waterlandse belijdenis te ondertekenen, 
verliet een aantal predikers uit de behou 
dende groep de societeit." Zij werden zeer 
actief binnen de landelijke Zonsche Socie 
teit, waar zij ijverden voor het behoud van 
de confessies en de opleiding van predi 
kers. De kwestie rondom Van der Os was de 
aanleiding tot het formuleren van een 
nieuwe belijdenis - door de Zonisten - die 
ook internationale betekenis zou krijgen. 
Bij behoudende Zonsche gemeenten werd 
aan predikers gevraagd deze belijdenis te 
onderschrijven," 

De onvrede binnen de regionale socie 
teiten had tot gevolg dat de landelijk ope 
rerende Zonsche Societeit (1674) aan be 
tekenis won. Zij was genoemd naar de 

Amsterdamse gemeente De Zon, die bin 
nen deze societeit de hoofdrol speelde. De 
behoudende Zonsche Societe it zag er op 
toe dat gemeenten en predikers de confes 
sies - waarin volgens hen de kernpunten 
van de doperse identiteit waren vastgelegd 
- handhaafden. In het Noorderkwartier be 
hoorde in 1766 een meerderheid van de ge 
meenten (23) tot de Zonsche Societeit, 
waaronder tien Waterlandse gemeenten. In 
het Zuiderkwartier waren op dat moment 
acht gemeenten lid, waarvan er tot 1810 
twee teloor gingen (Hazerswoude en Sorn 
melsdijk-Middelharnis). De Zonsche So 
cieteit omvatte landeJijk 42 gemeenten.!? 
Het grootste deel van de aangesloten ge 
meenten in 1770 (32) lag in Holland. Overi 
gens bleef een groot deel van deze gemeen 
ten tegelijk lid van de region ale societeiten. 

De Zuid-Hollandse Societeit had vanaf 
haar oprichting in 1674 als doel de neer 
gang van de gemeenten in het Zuiderkwar 
tier te stoppen. Vanaf 1694 werden echter 
in socteteitsverband geen vergaderingen 
meer gehouden en verliepen de contacten 
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via een uitgebreid correspondentienet 
werk, waarbij de Amsterdamse gemeente 
Het Lam en de Toren een leidende rol had. 
De sympathiserende gemeenten werden 
Lamisten genoemd. In het algemeen leg 
den zij nadruk op de 'onbepaalde verdraag 
zaamheid' en hechtten zij minder aan de 
leer en confessies. Deze gemeenten lagen 
vooral in het Zuiderkwartier. Naast ge 
meenten uit de grote steden (Lei den, Haar 
lem en Amsterdam) behoorden Beverwijk, 
Gouda, Huizen, Schiedam en Weesp tot de 
Lamisten. De Amsterdamse gemeente Het 
Lam en de Toren bemiddelde bij de vraag 
naar en het aanbod van predikers. Zij had 
sterke invloed op de voorwaarden rondom 
het beroep van de prediker. 11 

De aanbodzijde: het predikerkorps in 
Holland 

We hebben nu een beeld van de diversiteit 
van de gemeenten in het gewest Holland 
naar richting en societe it. Kijken we vervol 
gens naar de samenstelling en omvang van 
het korps van predikers. De totale groep 
predikers uit de naamlijsten kan worden 
verdeeld in twee hoofdcategorieen: leken 
predikers (I) en predikanten (II), waarbij de 
laatste groep een officiele opleiding genoot. 
Bij de groep lekenpredikers maak ik onder 
scheid tussen vermaners ofwel verkozen le 
raren (I-A) en bevestigde leraren (I-B)_l2 

De vermaners (groep I-A) waren liefde 
predikers die het preken en pastoraat als on 
betaalde neventaak hadden. Zij werden 
door en uit de leden van de gemeente verko 
zen en ook wel 'leraar' genoemd. Voor hun 
levensonderhoud waren zij aangewezen op 
een ander beroep, bijvoorbeeld boekhande 
laar, arts, schoenmaker of visser. Om de last 
van de 'liefdedienst' enigszins te verlichten 
werden meestal meerdere vermaners verko 
zen. In sommige gemeenten waren er zelfs 
zes of meer. De meest begaafde vermaner 
nam het hoogste aantal predikbeurten voor 
zijn rekening. Zij vormden een uitermate 
heterogene groep. In kennis, ervaring, oplei 
ding en pastorale zorg hadden ze uiteenlo 
pende kwaliteiten. Het duurde vaak meer 
dere jaren, voordat een verkozen vermaner 
tot leraar werd bevestigd. 

De bevestigde leraren (groep I-B) waren 
'lekenpredikers' die al dan niet betaald 
werden en een private, zij het uiteenlopen 
de vorm van opleiding hadden genoten. Zij 
die uit principe of om andere redenen geen 
carriere als gesalarieerd leraar wensten, 
dienden de eigen gemeente als liefdepredi- 

kers. Volgens Blaauw waren er in 1772 in 
Holland verschillende leraren die 'zonder 
gagie de gemeenten uit liefde dienen, en 
dus vrijer dan anderen in hunnen dienst 
staan.P Naast deze liefdepredikers waren 
er leraren die een traktement ontvingen. 
Velen van hen volgden een opleiding bij 
een ervaren leraar.!" Zij fungeerden enige 
tijd als hulpprediker in de standplaats van 
hun opleider en werden na een beroep be 
vestigd als leraar. Deze praktijkleerschool 
was gebruikelijk bij verschillende richtin 
gen en gold als alternatiefvoor de hierna te 
noemen predikantenopleiding. 

De groep predikanten (ll) bestond lan 
delijk uit 123 afgestudeerden van de 
Kweekschool vanwege de Amsterdamse 
hoofdgemeente Het Lam en de Toren. 
Daarbij kwamen aehttien predikanten die 
door De Zon werden opgeleid. Uit deze to 
tale groep, aetief tussen 1692-1810, waren 
er tussen 1731 en 1810 gemiddeld ruim 
twintig predikanten werkzaam in Holland. 
V66r de stichting van de Amsterdamse 
Kweekschool in 1735, was een aantal van 
hen afkomstig van de opleiding onder de 
Amsterdamse hoogleraar Galenus Abra 
hamsz de Haan (1622-1706).15 Tussen 1706 
en 1735 volgden sommigen een opleiding 
aan het Remonstrants Seminarium. Ik ga 
ervan uit dat deze groep gesalarieerd werd. 

Met behulp van het databestand kan 
worden nagegaan waar zij predikant wer 
den. De predikers in de grote steden kwa 
men vooral van de opleiding van de Kweek 
school. uitgaande van de Amsterdamse 
hoofdgemeente Het Lam en de Toren, op 
gericht in 1735. In 1770 waren er elf steden 
in Holland, waar dertien gemeenten 22 
predikanten 'afnamen', Acht van de dertien 
gemeenten behoorden tot de riehting van 
de Verenigde Vlamingen en Waterlanders, 
twee tot de 'onbepaalde richting', terwijl er 
drie gemeenten tot de groep van 'overige 
verenigde gemeenten' behoorden. Onder 
hen waren dus geen Waterlandse gemeen 
ten vertegenwoordigd. 

Ontwikkeling van het predikerkorps 

In figuur 1 heb ik voor de periode van 1731 
tot 1811 de kwantitatieve ontwikkeling van 
gemeenten, predikanten en lekenpredikers 
weergegeven. Het aantal gemeenten daal 
de van 68 in 1731 tot 50 in 1810. Het aantal 
predikanten bleef nagenoeg op hetzelfde 
niveau, terwijl het aantal lekenpredikers 
drastisch afnam. De ontwikkeling van het 
aantallekenpredikers was het meest opval- 
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lend: het aantal nam afvan 137 in 1731 tot 
60 in 1770, terwijl er in 1810 nog 33 over 
waren. Mijn hypothese is dat de daling van 
het aantal lekenpredikers tussen 1731 en 
1780 veroorzaakt werd door de afname van 
het aantal vermaners en ongesalarieerde 
leraars onder hen. Zij vormden samen de 
liefdepredikers onder de lekenpredikers. 
Ze werden vervangen door gesalarieerde 
predikers, van wie er minder nodig wa 
ren, of stierven uit. Toen bijvoorbeeld Ger 
rit Blaauw (verkozen 1727, bevestigd 1731) 
onbezoldigd leraar te Wormerveer werd, 
waren er zes andere liefdepredikers die de 
gemeente dienden. De meesten onder hen 
waren vermaners. Na de dood van de laat 
ste uit dit zestal (circa 1760), werd naast 
Blaauw de gesalarieerde leraar Bernardus 
Doornbosch (1764-1780) aangesteld. Hij 
werd door Blaauw bevestigd en waar 
schijnlijk ontving hij van hem ook een 
vorm van opleiding.l" 

Uit figuur 1 wordt duidelijk dat de da 
lende trend van het aantallekenpredikers 
rond 1775 even werd doorbroken. In dat 
jaar trad een onverwachte stijging van het 
aantal lekenpredikers. Ervaren leraars uit 
het Noorderkwartier namen in dat jaar een 

zestal aankomende leraren onder hun hoe 
de met het doel hen tot het predikambt op 
te leiden. Na hun intrede op de pastorale 
markt volgden er meer die deze weg volg 
den om prediker te worden. In 1810 was 
ongeveer 33% (18) van de toen actieve pre 
dikers afkomstig van een dergelijk praktij 
kopleiding. 

Tussen 1780 en 1800 bleef het aantalle 
kenpredikers in Holland gelijk, terwijl de sa 
menstelling van deze groep veranderde. 
Het constante aandeel van de lekenpredi 
kers wijst er waarschijnlijk op dat zij een ge 
duchte concurrent vormden voor de predi 
kanten. Beide groepen waren nodig om het 
totale aantal gemeenten te kunnen bedie 
nen. De lekenpredikers die een opleiding en 
traktement hadden, vormden dus een 
groep die belangrijk was voor het voortbe 
staan van de gemeenten. Het aandeel van 
de lekenpredikers met een praktijkoplei 
ding nam na 1770 in het Noorderkwartier 
van Holland sterk toe (zie figuur 2). 

De afname van het aantallekenpredikers 
tussen 1800 en 1810 hing samen met de sa 
menvoeging van de Amsterdamse hoofdge 
meenten De Zon en Het Lam in 1801. In dat 
jaar gingen de predikers van de Oude Vla- 
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mingen uit Amsterdam, die zieh eerder met 
De Zon verenigden (1788), met emeritaat. 

Voar minder gegoede burgerzonen bood 
het gesalarieerde predikerschap de moge 
lijkheid tot sociale stijging. Dit proces vol 
trok zich tussen 1770 en 1810. Een doopsge 
zinde waarnemer, die in 1774 onder het 
pseudoniem Justus Salaris een reactie 
schreef op het opstel van Blaauw, had een 
scherp oog voor de opwaartse sociale mobi 
liteit van deze groep. Hij betreurde het dat 
de predikanten niet meer uit de gezeten 
burgerij kwamen, omdat juist zij door hun 
achtergrond en prestige veel invloed kon 
den uitoefenen.l? 

Mogelijk hing de daling van het aantal 
predikanten van het Lam en de Toren (na 
1790) - zie het verloop van de onderste lijn 
in figuur 1 - samen met het geringere socia 
le aanzien dat de predikant bij de elite ge 
noot. In 1796 was het aanbod van deze 
groep predikanten zo geslonken dat ook 
hier zonen uit de minder gegoede stand via 
een beurs een kans kregen aan de Kweek 
school te studeren.l'' Figuur 1 geeft aan dat 
deze werving voor wat betreft de regio Hol 
land geen vergroting van het aantal predi 
kanten tot gevolg had. 

Fricties tussen vraag en aanbod: de vacan 
te gemeenten 

Bij de behandeling van de vraagzijde werd 
een relatie gelegd tussen het aantal vacante 
gemeenten en de riehting. Maar liefst ne 
gen van de twaalfvan de vacante gemeen 
ten uit Holland behoorden tot de riehting 
van de Waterlanders. De kreet uit het Noor 
derkwartier had waarschijnlijk voaral be 
trekking op de situatie bij de Waterlanders. 
Hoe is dit hoge aantal vacante gemeenten 
te verklaren? 

Blaauw wijst in zijn opstel op de afne 
mende invloed van de collegianten. Deze 
beweging had vanouds onder de Waterlan 
ders veel aanhang. In de samenkomsten 
kregen de aanwezigen gelegenheid zich te 
oefenen in het vrijspreken. De colleges wa 
ren interconfessioneel samengesteld.!? De 
ze oefeningen golden als onderdeel van de 
opleiding voor predikers bij de Waterlan 
ders. Tijdens zijn loopbaan had Blaauw 46 
leraars gekend die uit deze oefeningen of 
colleges waren voortgekomen en door de 
gemeenten als leraar werden verkozen. 
Daarnaast noemt hij een elftal beroepbare 
leraren die afkomstig waren uit de leer 
school van de collegianten." 

Rond 1772 waren er nog enkele plaat- 

sen waar deze 'oefeningen' gehouden wer 
den. Deze werden echter vooral door be 
houdende Zonistische predikers geleid. 
Deze predikers waren met name actief in 
de gemeenten waar de Friezen en de Wa 
terlanders zieh hadden verenigd. De Zonis 
ten hadden de colleges omgevormd tot 
Zonsche opleidingsscholen. Zij waren ver 
antwoardelijk voor het gestegen oplei 
dingsniveau bij de lekenpredikers, zoals uit 
figuur 2 blijkt. Blaauw doelde op deze 
plaatsen, to en hij stelde dat op die colleges 
niet de bekwaamste mannen tot leraar 
werden opgeleid. Kwantitatief was er wei 
sprake van enig succes: het aantal vacante 
gemeenten in Holland nam tussen 1770 en 
1810 met drie aftot gemiddeld negen, ter 
wijl er meer gemeenten waren die van deze 
praktisch opgeleide predikers werden 
voorzien. 

Conclusie 

Regio, richting en organisatie waren bepa 
lend voor de ontwikkeling van de gemeen 
ten en de predikers. Het Zuiderkwartier 
ging een andere weg dan de regio in het 
Noorden van Holland. De daling van het 
aantal gemeenten hing in het Noorder 
kwartier samen met de vereniging van 
plaatselijke gemeenten. In het Zuiderkwar 
tier van Holland verdwenen plaatselijk ge 
meenten van de kaart, terwijl de gemeen 
ten in de steden zich verenigden. Een 
aantal van deze gemeenten beschikte over 
predikanten, afkomstig van de Kweek 
school: het aanstellen van een predikant 
bood geen garantie voor het voortbestaan 
van een gemeente. 

In 1770 waren het de Waterlandse ge 
meenten in het Hollandse Noorderkwartier 
die kampten met een tekort aan predikers. 
Door de teloorgang van de beweging van 
collegian ten, ontbrak het de Waterlandse 
gemeenten aan een infrastructuur waar de 
leden zich konden oefenen in het vrijspre 
ken om vervolgens als leraar te warden ver 
kozen. De noodkreet van Blaauw had be 
trekking op deze gemeenten. 

De samenstelling van het aanbod veran 
derde: na 1770 was sprake van een syste 
matische aanpak van de praktijkopleiding 
bij ervaren leraren. Er werden tamelijk veel 
van dit type proponenten afgeleverd. Het 
grootste deel kwam van de Zonisten. Als re 
actie op de 'onbepaaldheid' bij de vooruit 
strevenden wilden zij meer aandacht voor 
wat zij als typisch zagen wat betreft de do 
perse identiteit. De sterke nadruk op belij- 
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denis en de versterkte aandacht voor de 
opleiding van predikers vloeide hieruit 
voort. 

Predikanten afkomstig van de Kweek 
school vonden vooral een standplaats bij 
de onbepaalde gemeenten en de gemeen 
ten van de Verenigde Vlamingen en Water 
landers. Mogelijk had deze bovenlaag er 
baat bij het aanbod laag te houden, zodat 
de sociale status en het bijbehorende trak 
tement voor de eigen groep op peil bleven. 
Het aantal predikanten bleef in de acht 
tiende eeuw gering. Zij waren vooral te vin 
den bij de rijkere en grote gemeenten in het 
Zuiderkwartier van Holland, die in staat 
waren een goed salaris te bieden. De vraag 
naar deze predikanten in behoudende ge 
me en ten was kleiner. 

De noodkreet uit het Noorderkwartier 
had betrekking op een beperkte groep. De 
pastorale markt bij de doopsgezinden was 
zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde 
uitermate gedifferentieerd. 
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geschiedenis en is, naast een docentschap 
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over de doopsgezinde predikers in Neder 
land tussen ca. 1650 en ca. 1850. Adres: lu 
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Tot troost en stichting van 't heilbegerig hart 
Lekenpredikers en conventikels in Amsterdam 
in het laatste kwart van de achttiende eeuw 

Ellen van Herk 

I n de tijd van de Nederlandse RepubJiek 
werden er vooral binnen de gerefor 
meerde kerk op vele plaatsen conventi 

kels gehouden. Dit waren huiselijke bijeen 
komsten waar thema's uit de bijbel, de 
kerkelijke leer of de praktijk van het ge 
loofsleven besproken werden. Ze werden in 
het algemeen bezocht door vrome ge 
meenteleden, in de volksmond wel de 'fij 
nen' genoemd, die gerichtwaren op de per 
soonlijke bekering en de 'bevindelijke' 
ervaring. Zelf duidden zij deze samenkom 
sten aan als 'oefeningen'. Degene die even 
tueel de leiding had werd 'oefeninghouder' 
of kortweg 'oefenaar' genoemd. Oefenaars 
waren lekenpredikers, die in tegenstelling 
tot de officiele predikanten geen academi 
sche theologische opleiding hadden, maar 
door zelfstudie een bepaalde mate van 
kennis hadden verworven. 

De gereformeerde autoriteiten hadden 
een dubbelzinnige houding tegenover de 
conventikels. Aan de ene kant was men 
bang voor excessen, omdat het gevaar be 
stond dat er afwijkende denkbeelden zou 
den worden verbreid en een charismati 
sche leider zijn toehoorders uit de 
invloedsfeer van de kerk zou trekken. Aan 
de andere kant leek de gevestigde predi 
kantenstand niet in staat de behoeften te 
vervullen van een bepaald deel van de ge 
lovigen aan een persoonlijk doorleefde 
vroomheid. De gemeenteleden die elkaar 
ontmoetten in gezelschappen stoorden 
zich aan de zogeheten 'naamchristenen' in 
de kerk en wilden dat de kerkeJijke lei ding 
de tucht strenger zou handhaven. Omdat 
de kerk niet aan deze wens kon voldoen, 
zochten zij hun heil in zelf georganiseerde 
bijeenkomsten waar deze normen wel ge 
handhaafd werden en waarin zij zich gees 
telijk beter thuis voelden. Vele predikanten 
en medegelovigen ergerden zich echter aan 
de kritiek die de 'fijnen' op de kerk ten to on 
spreidden.! 

Naar de geschiedenis van conventikels 
en lekenpredikers is nog weinig fund amen 
teel onderzoek gedaan. In het kader van het 
lopende project aan de Vrije Universiteit 
over de 'pastorale markt' in Nederland tus- 

sen 1650 en 1850 heb ik mijn doctoraal 
scriptie aan dit thema gewijd.2 Ik heb dit 
gedaan in de vorm van een lokaalhistori 
sche zoektocht, waarvoor een zeer geschik 
te bron voorhanden was. In Amsterdam be 
sloot nameJijk het stadsbestuur in 1775 een 
reglement op het houden van oefeningen 
in te voeren. Hierin werd onder meer be 
paald dat de kerkenraad een overzicht zou 
maken wie er oefeningen hielden en waar 
die in de stad gelokaliseerd waren. Het re 
gister waarin tot aan 1809 deze gegevens 
zijn opgenomen, is bewaard gebleven." 
Met deze bron in handen, aangevuld door 
de acta van de gereformeerde kerkenraad, 
twee pamfletten en de doop-, trouw- en 
begraafboeken, kon ik een gedetailleerd 
beeld schetsen van de situatie rond con 
ventikels en lekenpredikers in Amsterdam 
in het laatste kwart van de achttiende eeuw. 
In dit artikel beperk ik mij tot het weerge 
yen van de voornaamste resultaten.t 

Voorgeschiedenis 

De Amsterdamse conventikels en oefe 
naars kwamen in 1775 niet uit de lucht val 
len: de stad kende een oude traditie op dit 
gebied. Afgezien van allerlei groepen bui 
ten de gereformeerde kerk, waaronder ook 
die van de 'afgescheiden' Waalse-gerefor 
meerde predikant Jean de Labadie om 
streeks 1670, herinner ik slechts aan de in 
vloed van de pletistische predikant Jacobus 
Koelman. Na zijn afzetting als predikant in 
Sluis in 1674 woonde hij vele jaren in Am 
sterdam, waar hij een grate aanhang had 
en regelmatig voorging in gezelschappen." 

Een heel andere beweging, die ik met 
het oog op het vervolg van mijn verhaal wil 
noemen, was die van de herrnhutters. Deze 
yond haar oorsprang in het Duitse Herrn 
hut, waar de lutherse graaf Nikolaus von 
Zinzendorf een gemeenschap van vrome, 
actieve vromen had gesticht. Zij beriepen 
zich op het vroege christendom, hadden 
een afkeer van 'verdorven' kerkelijke insti 
tuties en ontwikkelden een eigen vroom 
heidcultus waarin het Jijden van Christus 
centraal stond. Een aantal herrnhutters 
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vestigde zich in 1738 in Nederland, met na 
me in Amsterdam. Aanvankelijk werden zij 
welwillend ontvangen, maar to en bleek dat 
zij sympathisanten onder de gereformeer 
de lidmaten wierven, grepen de predikan 
ten in. De kerkenraad publiceerde een brief 
waarin tegen de dwalingen van de bewe 
ging werd gewaarschuwd. De vijandigheid 
in de gemeente nam langzaam toe en in 
1748 verhuisde de 'sekte' naar Zeist. In Am 
sterdam werden tal van lidmaten die open 
lijk herrnhutterse conventikels hadden bij 
gewoond, gecensureerd." 

Een van de gecensureerden in 1749 was 
de toen 24-jarige diamantsnijder Frans 
Zwart. Het duurde tot 1755 eer hij na ge 
toond berouw weer in de schoot van de ge 
reformeerde kerk terugkeerde.? In 1773 
dook zijn naam opnieuw op als auteur van 
een merkwaardig boekje over de betekenis 
en reikwijdte van de kinderdoop en de be 
loften van het genadeverbond.f Deze pu 
blicatie maakte deel uit van een polemiek 
die enkele jaren voortduurde en in de jaren 
1779-1783 nog een vervolg kreeg. Deze po 
lemiek heeft betrekking op (ultra-jgerefor 
meerde opvattingen rond het 'aanbod van 
genade' die in latere eeuwen nog heel wat 
pennenstrijd en kerkscheuringen teweeg 
zouden brengen. In het kader van mijn his 
torisch onderzoek heb ik mij met de in 
houd van de achttiende-eeuwse geschrif 
ten verder niet bezig gehouden.? 

Waar het hier om gaat, is dat de verschij 
ning van het boek van Frans Zwart aanlei 
ding werd tot een conflict tussen auteur en 
kerkenraad, en vervolgens tot een nadere 
bezinning op het conventikelwezen in Am 
sterdam. In april 1773 sloeg een van de 
ambtsdragers alarm omdat het boek 'droe 
vige en gevaarlijke' leerstellingen zou be 
vatten. De kerkenraad benoemde een com 
missie, die overging tot een onderzoek naar 
de inhoud van het boek en een gesprek met 
de auteur. Het resultaat was niet positief. 
Zwart toonde 'weinig eerbied' en weigerde 
te erkennen dat hij van de 'gezonde leer' 
was afgedwaald. Voor de tweede maal in 
zijn leven werd hij wegens onrechtzinnig 
heid onder censuur gesteld. Hij ging in be 
roep bij de classis Amsterdam, maar die 
steunde het beleid van de kerkenraad. 

In samenhang met de behandeling van 
deze zaak, in mei 1774, besloot de Amster 
damse kerkenraad een speciale vergade 
ring te beleggen over 'het vraagstuk der oe 
feningen'. Frans Zwart was niet de eerste 
random wiens persoon het prableem van 
de conventikels op tafel kwam. Nog in 1772 

was er een kwestie geweest rand een Jo 
hannes Hoek, die in Amsterdam oefenin 
gen hield zonder zijn kerkelijke attestatie 
uit zijn vorige woonplaats Rotterdam inge 
leverd te hebben. Eerder, in 1767, was er 
een affaire rond de catechiseermeester en 
oefenaar Alderd de Lange, die door een 
medelidmaat beschuldigd was van te rui 
me opvattingen over het aanbod van gena 
de, het reeds genoemde thema dat blijk 
baar voortdurend centraal stond in de 
discussies en bijeenkomsten van deze vro 
me leken. In 1774 leefde kennelijk de be 
hoefte bij de kerkenraad aan structurele 
maatregelen, om meer controle over het 
conventikelwezen te krijgen. Genoemde 
drie personen zouden later opnieuw op het 
matje worden geroepen. 

Invoering van een reglement 

Het overleg van de Amsterdamse kerken 
raad resulteerde in reglement op het hou 
den van oefeningen, voorbereid door een 
commissie en na bespreking in bredere 
vergadering nader aangepast. Ook de bur 
gemeesters werden erbij betrokken en lie 
ten enige wijzigingen aanbrengen, alvo 
rens het reglement op 27 december 1774 de 
status kreeg van een stedelijke resolutie. 
Het reglement werd vanaf de kansels voor 
gelezen, in druk uitgegeven en ook gepu 
bliceerd in de Nederlandse Iaerboeken.P 

Erg duidelijk was het reglement niet. 
Om te beginnen werd er een in de praktijk 
moeilijk hanteerbaar onderscheid gemaakt 
tussen enerzijds gezelschappen van 'enige 
vrienden' die samen godzalige gesprekken 
voeren, psalmen zingen en met elkaar bid 
den, en anderzijds openbare bijeenkom 
sten waar 'een of meer personen' voor 
'meerdere of mindere hoorders' over de 
goddelijke waarheden spraken. Het ging in 
het reglement vooral om die laatste soort 
conventikels, waarin een nadrukkelijke rol 
door oefenaars werd gespeeld. Deze voor 
gangers, waaronder ook ziekentroosters en 
catechiseermeesters, moesten zich voor 
taan melden en aan een examen over hun 
godsdienstige kennis onderwerpen. Tege 
lijkertijd maakte het reglement een uitzon 
dering voor sprekers in een aantal 'vanouds 
bekende' oefeningen in de stad, die zich 
niet hoefden te laten examineren. Omdat 
hierbij natuurlijk het probleem van ongelij 
ke behandeling opdoemde, waren de me 
ningen in de kerkenraad over deze bepa 
ling bij voorbaat al zeer verdeeld. Ze werd 
echter doorgedrukt door een aantal predi- 
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kanten en met steun van de burgemeesters. 
Naderhand zou blijken dat men vooral 
het oog had op een goed georganiseerd 
conventikel aan het Nieuwezijds Achter 
burgwal (thans Spuistraat), waarvan de 
voorgangers afkomstig waren uit een or 
thodox-gereformeerde elite. 

Na de bekendmaking van het reglement 
kwam een aantal Amsterdamse oefenaars 
dat zich aangesproken voelde zich keurig 
bij de kerkenraad te melden. Onder hen 
waren de zeven sprekers van het zojuist ge 
noemde conventikel, die inderdaad wer 
den vrijgesteld van een examen. Tien ande 
ren kregen eerst te maken met een 
onderzoek door hun eigen wijkpredikant 
en -ouderling naar hun levenswandel. Die 
bleek bij de meesten in orde te zijn; slechts 
een aspirant werd niet tot het examen toe 
gelaten. Hij was namelijk als catechiseer 
me ester al eens berispt over 'bedrieglijke 
handelingen', en ook nu zouden er weer ge 
ruchten zijn, terwijl zijn 'onkunde' bij voor 
baat vast leek te staan. De andere kandida 
ten werden door een daartoe aangewezen 
commissie van de kerkenraad onderzocht 
in hun kennis van de gereformeerde leer. 
De meesten kwamen ook daar goed door 
he en en kregen een akte van bekwaam 
heid. Van drie personen werd de theologi 
sche bagage te licht bevonden. Zij werden 
afgewezen en kregen geen tweede kans. 

Later aangemelde oefenaars 

De vraag was uiteraard of aIle in Amster 
dam werkzame oefenaars na de uitvaardi 
ging van het voor hen bedoelde reglement 
zo braaf waren om zich bij de kerkenraad te 
vervoegen. Het lag voor de hand te vermoe 
den dat dit niet zo was. Veellekenpredikers 
bewogen zich immers in een pietistisch 
milieu waarin kritische sentimenten tegen 
over de brede volkskerk en openlijke reser 
ves tegenover kerkelijke formulieren en re 
gels die van hogerhand werden opgelegd, 
niet vreemd waren. Er zouden dus ook wei 
oefenaars zijn die de actie van de Amster 
damse kerk en overheid aan hun laars lap 
ten. 

Heel duidelijk komt dit tot uitdrukking 
in een anoniem pamflet dat niet lang na de 
publiciteit rond het reglement in 1775 ver 
schenen moet zijn onder de titel: De oeffe 
ningen in de warr of de oeffenaars ge 
stoort.t) Het bevatte een in gebrekkig rijm 
gestelde samenspraak tussen 'Redenlief' 
en 'Fernelziek', speaking names voor een 
verstandig kerkganger en een pietistische 

dweper. Femelziek was zelf oefenaar, die 
zeer teleurgesteld was over de maatregel 
van de kerkenraad en over de medewerking 
van de burgemeesters. Zijn 'heilbegerig 
hart' had juist zoveel steun aan de bijeen 
komsten van de vromen. Hij was niet van 
plan zich aan een examen te onderwerpen, 
enerzijds omdat hij het reglement afkeur 
de, anderzijds omdat hij een theologische 
discussie met de predikanten niet aandurf 
de. Redenlief toonde begrip voor de bezwa 
ren, maar trachtte zijn gesprekspartner te 
overtuigen van de gevaren van conventi 
kels: verbreiding van dwalingen, scheuring 
in de gemeente en ongehoorzaamheid je 
gens kerk en predikanten. Bovendien, er 
zijn toch genoeg mogelijkheden voor vro 
me activiteiten, zoals talrijke kerkdiensten 
en catechisaties? 

lndien de Amsterdamse kerkenraad wer 
kelijk greep wilde krijgen op het gerefor 
meerde conventikelwezen in de stad, dan 
moest hij na de vrijwillige registratie van 
bovengenoemde oefenaars aan eigen 'op 
sporing' van lekenpredikers doen. Inder 
daad werden enkele personen ontboden, 
van wier activiteiten men op de hoogte was 
of een vermoeden had. Dat gold in de eer 
ste plaats enkele oude bekenden op dit ter 
rein: Johannes Hoek, Frans Zwart en Alderd 
de Lange. Geen van deze mannen bleek 
echter nog als lekenprediker actief te zijn, 
de twee laatsten aileen als catechiseer 
meester. Hoek was na het verschijnen van 
het reglement met het oefenen gestopt. Van 
Hoek en Zwart wordt verder niets meer ver 
nomen, maar van De Lange was de kerken 
raad nog niet af. In 1784 zou zich rondom 
hem een onverkwikkelijke strijd ontwikke 
len, die hij zelf in boekvorm heeft vastge 
legd.12 Het zou een artikel apart zijn om die 
affaire te behandelen! 

Bij twee oefenaars leek het verzuim van 
aanmelding min of meer onschuldig te 
zijn. Zij werden alsnog tot het examen toe 
gelaten en hebben dat met goed gevolg af 
gelegd. Een derde oefenaar, Frederik Wep 
king, vroeg eveneens pas toelating tot het 
examen to en de kerkenraad hem had opge 
roepen. Hij deed dat evenwel op een niet al 
te vriendelijke manier, zodat zijn verzoek 
geweigerd werd vanwege zijn 'trotse' hou 
ding. Desondanks bleek een jaar later dat 
hij was doorgegaan met oefenen. De ker 
kenraad verbood hem dit, waarna een 
groepje gemeenteleden dat zeer met Wep 
king ingenomen was, naar de consistorie 
kwam om in zijn voordeel te getuigen. Deze 
lidmaten werden liefdevol vermaand zich 
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niet meer met zo'n 'onkundige leraar' in te 
laten. 

En dan was er nog Jan Hosse, van wie 
men nog in 1775 min of meer bij toeval 
ontdekte dat hij ook wel eens 'oefeningen' 
hield. Hij en zijn vrouw werden ter ver 
antwoarding geroepen na beschuldigin 
gen van mishandeling van hun dochter. 
Hosse ontkende daaraan schuldig te zijn, 
maar werd door de preses ernstig toege 
sproken over zijn dronkenschap, leugens 
en bedrog. Bovendien verbood men hem 
nog langer te oefenen. Pas na een herhaal 
de vermaning bleek hij bereid deze activi 
teit op te geven. 

Tanende controlet 

V66r de invoering van het reglement waren 
er, voor zover ik heb kunnen nagaan, 24 
oefenaars actief in Amsterdam. Vijftien van 
hen hebben toe stemming gekregen om 
hun oefeningen te vervolgen. Door de 
maatregel bleven er acht locaties over waar 
men een geautoriseerd conventikel kon be 
zoeken. Vijf conventikels verdwenen om 
dat de lekenpredikers volgens de kerken 
raad niet geschikt waren. 

Na de grote actie van de jaren 1774-1775 
lijkt de belangstelling van de Amsterdamse 
predikanten voor de conventikels snel af 
genomen te zijn. In de periode 1777-1809 
zijn er nog veertien oefenaars geexami 
neerd. De meesten van hen bleken betrok 
ken te zijn bij het al even genoemde con 
ventikel op de Nieuwezijds Achterburgwal 
(tegenwoordig de Spuistraat). Dit uitzon 
derlijke conventikellijkt zich tot een soort 
schaduwkerk te hebben ontwikkeld. Twee 
maal per week werden er in een speciaal 
gehuurde ruimte bijeenkomsten gehou 
den. De organisatie bleek over eigen in 
komsten te beschikken; de rekeningen 
werden betaald uit de opbrengsten van een 
legaat dat een van de oefenaars aan het 
conventikel had vermaakt. Uit de kerken 
raadsacta blijkt dat de oefeningen hier ten 
minste 45 jaar gehouden zijn en dat er in 
die tijd steeds nieuwe lekenpredikers wer 
den benoemd. De laatste notitie over deze 
oefening dateert van 1809; in dat jaar werd 
er nog een oefenaar aangesteld. Het is ech 
ter onduidelijk hoe lang de samenkomsten 
nog zijn doorgegaan en of de leden zich 
eventueel bij de Afscheiding hebben aan 
gesloten. 

Behalve deze groep gevestigde gerefor 
meerde oefenaars hebben zich na 1775 
maar enkele lekenpredikers in andere con 
ventikels bij de kerkenraad aangemeld en 
een examen ondergaan. Op zijn beurt nam 
de kerkenraad geen acties meer om 'illega 
le' oefenaars onder controle te krijgen. In 
die zin heeft het reglement geen wezenlijke 
breuk betekend voor de positie van de con 
ventikels in de gereformeerde gemeente 
van Amsterdam. Direct na de invoering is 
het kaf van het karen gescheiden en is aan 
min of meer ongeschikte oefenaars het 
recht ontnomen om in bijeenkomsten te 
spreken. Het feit dat zich na die tijd eigen 
lijk geen nieuwe oefenaars meldden, wekt 
de indruk dat men weinig belang hechtte 
aan een officiele goedkeuring. Dit betekent 
volgens mij niet dat de populariteit van de 
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conventikels in de stad was afgenomen. Dit 
vermoeden wordt bevestigd door auteurs 
die constateren dat er in de eerste decennia 
van de negentiende eeuw nog een levendi 
ge conventikelpraktijk bestond.P 

Algemeen beeld 

Het register van oefenaars, dat dankzij de 
invoering van het reglement werd aange 
legd, bevat over de periode 1775-1809 in to 
taal39 namen van oefenaars, zowel van de 
genen die toe stemming kregen als van hen 
die afgewezen werden. Van al deze oefe 
naars heb ik geprobeerd door raadpleging 
van de gebruikelijke genealogische archief 
bronnen de biografische bijzonderheden 
te achterhalen. Aangevuld met de ge 
gevens die over de periode vanaf 1755 in 
de kerkenraadsacta voorkomen over hun 
(andere) kerkelijke activiteiten, kon een 
groepsportret van de oefenaars en een 
dwarsdoorsnede van de praktijk van het 
conventikelwezen in Amsterdam in het zo 
bewogen laatste kwart van de achttiende 
eeuw worden geschetst. Ik geef nog enkele 
algemene, op dit onderzoek gebaseerde 
waarnemingen door. 

Wat betreft de sociaal-economische 
achtergrond van de Amsterdamse oefe 
naars, wordt het beeld bevestigd dat de le 
kenpredikers over het algemeen vrome 
huisvaders waren. Het overgrote deel van 
hen was getrouwd en bijna alle echtparen 
hadden kinderen. De oefenaars hadden 
over het algemeen een eenvoudige achter 
grond, maar zij behoorden niet tot de abso 
lute onderlaag van de bevolking. Ongeveer 
de helft van de sprekers was werkzaam in 
de nijverheid, eenderde was actief in de 
maatschappelijke dienstverlening en drie 
oefenaars dreven handel. Een redelijk aan 
tallekenpredikers verdiende zijn brood als 
particulier catechiseermeester. Het spre 
ken over godsdienstige zaken was voor hen 
eigenlijk geen nevenfunctie, maar een be 
langrijk deel van hun dagelijks werk gewor 
den. Meer dan de helft van de lekenpredi 
kers vervulde nog een andere functie 
binnen de gereformeerde kerk, zoals zie 
kentrooster, of was ouderling. 

Tijdens de onderzochte periode waren 
er geen vrouwelijke oefenaars actief. Afge 
zien van de rol die toeval en de omvang van 
het onderzoek bij deze uitkomst spelen, 
werd over het algemeen door mannen lei 
ding gegeven aan godsdienstige gezel 
schappen. Alhoewel er geen formele be 
lemmeringen bestonden, was er blijkbaar 

wei een sociale barriere die verhinderde 
dat vrouwen als 'oefenaar' optraden. 

De praktische samenstelling en organi 
satie van de bijeenkomsten was verschil 
lend. Over het algemeen lijken conventi 
kels in Amsterdam bij particulieren en in 
een enkel geval bij de oefenaar thuis te zijn 
gehouden. De bijeenkomsten werden 
waarschijnlijk bezocht door een klein aan 
tal trouwe toehoorders. Toen een van de 
gastvrouwen een ander huis betrok, ver 
huisden de samenkomsten die er bij haar 
gehouden werden met haar mee. Twee 
conventikels wijken af van dit gangbare 
beeld. Behalve de vaker genoemde 'scha 
duwkerk' op de Nieuwzijds Achterburgwal 
betreft dat een oefening die gehouden 
werd in een loods op een van de oostelijke 
eilanden (Wittenburg). Deze oefening was 
speciaal bedoeld voor de arb eiders van de 
scheepswerven en werd gehouden op 
zaterdagavond na het uitgaan van de 
Lands- en Compagniewerven. De oefe 
naars van dit conventikel waren zelf ook 
(scheeps)timmerman en hebben de oefe 
ning waarschijnlijk voor hun collega's geor 
ganiseerd. 

Tijdens de conventikels werden ver 
schillende teksten gelezen, zoals preken, 
bekeringsgeschiedenissen en geschriften 
van theologen. Uit het reglement blijkt dat 
men aangemoedigd werd om de Heidel 
bergse Catechismus en de Nederlandse Ge 
loofsbelijdenis te behandelen. De oefe 
naars van de Achterburgwal waren de 
enigen die in 1775 officieel toestemming 
kregen om zelf teksten uit te kiezen. Dit is 
opmerkelijk omdat de kerkenraad over het 
algemeen huiverig was voor het gebruik 
van zelfgekozen materiaal zonder 'deskun 
dige' begeleiding. Men was bang dat de lid 
maten een eigen, afwijkende invulling aan 
de leer zouden geven. Van Johannes Hoek, 
die door de kerkenraad het zwijgen werd 
opgelegd, wordt vermeld dat hij in zijn bij 
eenkomsten een boek van John Bunyan 
had besproken. In het pamflet De oeffenin 
gen in de warr staat dat oefenaars graag 
vrije teksten behandelden, maar snel een 
verkeerde uitleg aan een tekst gaven. Uit de 
acta viel niet op te maken wat men in de 
andere conventikels besprak, maar het valt 
te betwijfelen dat de deelnemers zich ge 
houden hebben aan de wens om aileen de 
belijdenisgeschriften te behandelen. 

Een van de meest fascinerende uitkom 
sten van de bestudering van de Amster 
damse oefeningen is de verscheidenheid in 
godsdienstige achtergrond die er in de stad 
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lijkt te hebben bestaan. De oefenaars die 
geschriften hebben nagelaten, hadden 
een uiteenlopende spirituele (orthodoxe of 
bevindelijke) orientatie, Hun theologisch 
kennisniveau liep nogal uiteen. Uit de be 
schikbare gegevens blijkt wel dat enkele 
oefenaars goed op de hoogte waren van de 
actuele discussies en werken van gezag 
hebbende auteurs en, zoals we zagen, 
mengden sommigen van hen zich als pu 
blicist in het debat over de kwestie van het 
algemene aanbod van genade. 

Slot 

Zoals ik in de inleiding al schreef, was er tot 
nu toe maar weinig concreets bekend over 
de conventikels en oefenaars ten tijde van 
de Republiek. Door hun verscholen plaats 
in het kerkelijk leven zijn er ook maar wei 
nig sporen van in de bronnen nagelaten. 
Dankzij het registratiesysteem van de Am 
sterdamse kerkenraad kon ik een gedetail 
leerde stu die doen naar de achtergronden 
van deze boeiende godsdienstige subcul 
tuur. Voor wat betreft het reilen en zeilen 
van de conventikels in de hoofdstad en de 
persoonlijke levenssituatie van de oefe 
naars die hier werkzaam waren, is nu een 
scherper beeld ontstaan. Hopelijk zal het 
hier beknopt weergegeven materiaal ge 
bruikt kunnen worden in het bredere on 
derzoek naar de 'pastorale markt' in Neder 
land. 

Ellen van Herk (1975) studeerde geschiede 
nis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam 
en is thans u/erkzaam bij de Gemeente Am 
sterdam. Adres: Moerdijkstraat 10-2, 1079 
XN Amsterdam, e-mail: ellen@canticuman 
glicum.nl 

Noten: 
1. Deze a1gemene inleiding is gebaseerd op publica 
ties van Fred van Lieburg zoals: Levens van uromen. 
Gerejotmeerd pietisme in de achttiende eellW, Kam 
pen 1991; 'Het gereformeerde conventikelwezen in 
de classis Dordrecht in de 17e en de 18e eeuw', in: 

Holland, regionaal-historisch. tijdschrift 23 (1991) 2- 
21; 'Huiskringen in de bevindelijk gereformeerde 
traditie', in: Soteria 15 (1998) 18-24; 'Kleine profes 
soren, halve dominees, fijne dokters. Oefenaars op 
de pastorale markt in de vroegmoderne tijd', in: Do 
cumentatieblad Nadere Reformatie 22 (1998) 1-25. 
2. Ellen van Herk, Tot troost en stichting van 'r heil 
begerig hart. Lekenpredikers en conventikels in het 
laatste kwart van de achttiende eeuw (doctoraal 
scriptie Geschiedenis van de Nieuwe Tijd, VU, 
Amsterdam 2002, begeleider dr. EA. van Lieburg), 
exemplaar aanwezig in de bibliotheek van het Ge 
meentearchief Amsterdam. 
3. Gemeentearchief Amsterdam, archief hervormde 
kerkenraad, inv.nr. 1100. 
4. De uitvoerige inhoud van de scriptie zal worden 
verwerkt in het boek van Fred van Lieburg over gere 
formeerde oefenaars, terwijl dwarsverbanden tus 
sen de Amsterdamse oefenaars met de ziekentroos 
ters en catechiseermeesters in Amsterdam aan de 
orde zullen komen in het proefschrift van Johan de 
Niet (zie zijn artikel in dit themanummer). 
5. Vgl. R.B. Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, deel 
1II, Baarn 1971,208-237. 
6. John Exalto en Ian-Kees Karels, Waakzame iuach 
tel's en kleine uossen. Gereformeerden en herrnhutters 
in de Nederlanden, 1734-1754, Heerenveen 2001. 
7. Vgl. Exalto & Karels, Waakzame iuachters, 147. 
8.. Frans Zwart, Eenuoudig uerhaal eener reize na de 
stad des Grooteti Konings door een gedoopt kind (Am 
sterdam: Albertus van Goor, 1773). Exemplaar in bi 
bliotheek UVA, signatuur 0 65-1234. 
9. Tot de auteurs die aan deze polemiek bijdroegen 
behoorde verder de oefenaar Johannes van Laar, die 
twee boeken schreef: Wolke van getuigen, voor de ou 
de Gereformeerde leere del' algemeene welmeenende 
aanbieding in het Evangelie ( ... J, Amsterdam 1779 
en: De godlyke Euangeiie-stem, zoo algemeen aanbie 
dende als beueelende, op grand van de [ormulieren 
del' Hervormde kerk verdedigd ( ... J, Amsterdam 1783. 
Zeer onlangs werd aan de polemiek aandacht be 
steed, zie K. van der Zwaag, Afuiachten of verwach 
tent, Heerenveen 2003, 545-558. 
lD. Nederlandse Iaerboeken 9 (1774) 1281-1286. 
II. Anoniem, De oeffeningen in de warr of de oejfe 
naars gestoort. Spraakuerbeelding tusschen Redenlief 
en Femelziek (Z.p., z.j.). Bibliotheek Rijksuniversiteit 
Leiden, signatuur 1198 E 32. 
12. Alderd de Lange, Het nietchristelijk gedrag, bij 
den kerkenraad del' gereformeerde gemeente in Am 
sterdam. Sedert den jaare 1767, tot op heden, in het 
licnt gebracht, en tel' beoordelinge del' gemeente 
opengelegd, Amsterdam 1784. Koninklijke Biblio 
theek, collectie Knuttel nr. 20987. 
13. Vgl. C. Augustijn (red.), Gereformeerd Amsterdam 
sedert 1835, Kampen 1989, 13. 
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PERSOONLI]K PROFIEL 

Naam, voornaam/voorletter(s) 
Paul (P.W.RM.) Hamans. 

Geboortejaar en -plaats 
Tegelen, 29-10-1951. 

Studierichting en -plaats 
Op weg naar de priesterwijding studeerde 
ikin Heerlen (1972-1974) en aan het Groot 
seminarie Rolduc in Kerkrade (1974-1979) 
filosofie, theologie en de bijbehorende pas 
torale disciplines. In 1978 werd ik in Rolduc 
tot diaken gewijd. Na een stage als diaken 
in Venlo werd ik in 1979 te Roermond tot 
priester gewijd voor het gelijknamige bis 
dom. In 1980 zette ik aan de universiteit 
van Augsburg mijn studies voort bij profes 
sor dr. Walter Brandmiiller (nu voorzitter 
van de pauselijke commissie voor geschie 
denis). Ik promoveerde tot doctor in de 
theologie in maart 1985. De titel van mijn 
proefschrift luidt: Geschiedenis van het se 
minarie van het eerste bisdom Roermond 
(1570-1813), Brugge 1986. 

Wat is/zijn uw huidige functie(s)? 
Ik ben docent voor kerkgeschiedenis aan 
het Grootseminarie Rolduc (Middeleeu 
wen, Nieuwe Tijd en Nederlandse Kerkge 
schiedenis), aan de diakenopleiding van 
het bisdom Roermond (Algemene Kerkge 
schiedenis), pastoor van Thorn en Wessem 
en deken van het dekenaat Thorn-Heyt 
huysen. 

Hoe luidt de titel van uw voornaamste 
publicatie tot op hedent 
Het is aan anderen de kwaliteit van publi 
caties te beoordelen. Zelf meen ik dat mijn 
Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Ne 
derland (Brugge 1992) mijn belangrijkste 
publicatie is. Het is een handboek dat reikt 
tot 1853. 

Waarover gaat uw huidige voornaamste 
onderzoek? 
Op het vlak van de kerkgeschiedenis pro 
beer ik op langere termijn een publicatie 
voor te bereiden over de kerk in Nederland 
na 1853. Deze zou dan aansluiten bij de bo 
ven vermelde Geschiedenis van de Katho 
lieke Ketk. 

Hebt u een favoriete bijbeltekst. 
Zo ja, welke? 
Het is een beetje moeilijk om te kiezen tus 
sen twee teksten die voor mij veel beteke 
nen. Ik geef ze daarom beide. De eerste is 
van Paulus (mijn patroonheilige). Hij luidt: 
"Door de genade van God ben ik wat ik 
ben" (1 Kor. 15,10). Daarin beleef ik dat 
mijn leven uit God voortkomt en met Hem 
verbonden is. De Tweede heeft meer direct 
betrekking op mijn priesterlijke zending: 
"Mijn spijs is, de wil te doen van Hem die 
Mij gezonden heeft en zijn werk te volbren 
gen" ( Ioh, 4,34). Hierin beleef ik dat mijn 
priesterlijke inzet een dienst is in het ver 
lengde van Iezus Christus en zijn zen ding. 

Wie is uw favoriete figuur uit de 
geschiedenis van het christendom? 
Een historische figuur met een belangrijke 
boodschap vind ik de heilige Thomas More. 
In hem bewonder ik zijn open onafhanke 
lijk leven en denken binnen de gemeen 
schap van de kerk en de maatschappij. Hij 
bleef trouw aan zijn geweten en aan de kerk 
tot in de dood. Zelfs toen slechts een bis 
schop in Engeland trouw bleef aan paus en 
kerk, wist hij zichzelf zo veilig in zijn zelf 
stan dig denken, dat dit zelfs prevaleerde 
boven zijn aardse leven. 

Stel: u krijgt een jaar volledige vrijheid 
om u aan studie en onderzoek te wijden. 
Wat gaat u doen? 
Als ik een jaar vrij zou krijgen voor onder 
zoek, zou ik archiefonderzoek willen do en 
met betrekking tot de geschiedenis van de 
kerk in Nederland de laatste vijftig jaar. 

Wat is uw favoriete boek op uwvakgebied? 
Mijn favoriete lectuur heeft betrekking op 
de laatste vijftig jaar van de kerk in Neder 
land. Daarbij speur ik met name naar oor 
zaken en achtergronden van de crisis waar 
in de kerk in deze periode terecht gekomen 
is. 

Welk boek op uw vakgebied zou beslist 
ooit geschreven moeten worden, zij het 
niet noodzakelijk door u zelf? 
Het boek dat beslist geschreven zou moe 
ten worden, zou de boven geschetste pro 
blematiek moeten uitwerken. 
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Is er een ontwikkeling op uw vakgebied 
die u betreurt; zo ja, welke? 
Wat ik betreur is het fenorneen, dat vakge 
noten zich niet meer kerkhistoricus noe 
men. Aanduidingen als "geschiedenis van 
het katholicisme", "geschiedenis van het 
christendom" of "religiegeschiedenis" wor 
den veelal als vervangende terminolo 
gie gebezigd. am twee redenen zie ik dit 
met spijt gebeuren. Allereerst beleef ik 
de kerkgeschiedenis als een theologische 
discipline, die niet aIleen feiten en fenome 
nen onderzoekt en systematiseert. Het ei 
gene van de kerkgeschiedenis zie ik juist in 
het gebruik om deze objectieve gegevens in 
het licht te zien van geloof en kerk. In de 
zwang gerakende terminologie proef ik een 
element van secularisatie van de kerkge 
schiedenis. De nieuwe aanduidingen lijken 

een zekere afstand van de historici ten op 
zichte van de kerk in te sluiten. De religie 
historicus dreigt dan een toeschouwer te 
worden die als een objectieve buitenstaan 
der (de geschiedenis van) de kerk beoor 
deelt. Zelf zie ik er meer in om vanuit een 
eigen thuis in de gemeenschap van de kerk 
te oordelen met de kennis van een familiel 
id omtrent de familie waarvan hijzelf deel 
uitmaakt. 

Is er een ontwikkeling op uw vakgebied 
die u toejuicht; zo ja welke? 
Bij het onderzoek naar de geschiedenis van 
de kerk in de laatste vijftig jaar heb ik veel 
voordeel van hulpwetenschappen als de 
sociologie en de sociale psychologie. In dat 
vakgebied wordt veel voorwerk verricht 
waarvan ik graag gebruik maak. 

Programma: 

9.16 uur 

NEDERLAND EN BENTHEIM: VIJF EEUWEN KERKAAN DE GRENS 

1O.00uur 

10.15 uur 

10.20 uur 

10.30 uur 

11.15 uur 

11.30uur 

11.55 uur 

12.30 uur 

13.30uur 

14.00uur 

14.30 uur 

16.00 uur 

16.44 uur 

Aankomst trein uit Nederland 

Ontvangst 

Welkomstwoord door de voorzitter van de VNK, Dr. Paul Abels 

Introductie van de bijeenkomst door dagvoorzitter Jan van Booma 

Koffiepauze 

Dr. Heinrich Voort, Die Kirchengeschichte der Grafschaft Bentheim 

Wim Kuiper, Doperse contacten in het Duitse grensgebied 

Drs. Dick Schluter, De grensoverschrijdende rol van duivelbanners op 
geloof en bijgeloof 

Lunchpauze 

Boekpresentatie 

Dr. Gerrit Jan Beuker, Die Evangelisch-altreformierte Kirche 

Rondleiding door het Schloss Bentheim onder leiding van Prinz Oskar 
zu Bentheim 

Vertrek trein naar Nederland 

Afsluiting in het Ev. Ref. Gemeindehaus 
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Vijftiende Dag van de Kerkgeschiedenis, zaterdag 8 november 2003, 
Bad Bentheim 
Nederland en Bentheim: vijf eeuwen kerk aan de grens 

D e kerkelijke band tussen Nederland 
en het graafschap Bentheim is ge 
durende de afgelopen vijfhonderd 

jaar altijd bijzonder hecht geweest. De ba 
sis voor deze bijzondere band was de gere 
formeerde religie, die in beide gebieden 
dominant was. Talrijke Nederlandse predi 
kantengeslachten vinden hun oorsprong in 
Bentheim. In de kerken van het graafschap 
werd een eeuw geleden nog altijd in het 
Nederlands gepreekt. De Bentheimse 
Evangelisch-altreformierte Kirche heeft al 
tijd deel uitgemaakt van het Nederlandse 
kerkverband. Aan deze laatste bijzondere 
situatie is enkele maanden geleden een 
einde gekomen. 

De Vereniging voor Nederlandse Kerkge 
schiedenis CVNK) wil dit jaar de schijnwer 
pers rich ten op deze bijzondere kerkelijke 
relatie tussen Bentheim en Nederland tij 
dens haar jaarlijkse Dag van de Kerkge 
schiedenis. In samenwerking met de Kir 
chenhistorische Arbeitskreis van het 
Synodalverband Grafschaft Bentheim van 
de Ev.-ref. Kiche, worden op zaterdag 8 no 
vember 2003 in diverse lezingen facetten 
uit dit kIeurrijke kerkelijke verleden uitge 
licht. Sprekers zijn dr. Heinrich Voort, 
streekkenner en erevoorzitter van de Hei 
matverein Bentheim, Wim Kuiper, zeer 
bekend met het doperse verleden in deze 
regio, drs. Dick Schluter, mentaliteitshisto 
ricus op het terrein van hekserij en bijge 
loof en dr. Gerrit Jan Beuker, historicus en 
pastor in de altreformierte Kirche. De bij 
eenkomst wordt gehouden in het Ev. Ref. 
Gemeindehaus in Bad Bentheim, Dorf 
strasse 20, en begint om 10.00 uur. De toe 
gang is gratis. Aanmelding vooraf is niet 
no dig en introduces zijn van harte welkom. 

De dag zal verder omlijst worden met een 
rondleiding in het - door Jacob Ruysdael 
vele keren geschilderde - middeleeuwse 

bergkasteel van Bentheim, onder lei ding 
van Prinz Oskar zu Bentheim, telg uit de 
adellijke familie die gedurende vele eeu 
wen een stempel he eft gedrukt op kerk en 
samenleving in dit gebied. Ook zal een 
boek gepresenteerd worden, waarin de 
Bentheims-Nederlandse relatie door diver 
se vooraanstaande historici verder wordt 
uitgediept. In verschillende artikelen wordt 
onder meer aandacht besteed aan de refor 
matiegeschiedenis van deze regio, de lotge 
vallen van de wederdopers voor en na de 
val van het Munsterse Jeruzalem, het Haag 
erVergleich en de bekering tot het katholi 
cisme van de Bentheimse graaf Ernst-Wil 
helm, het werk van duivelbanners in dit 
gebied, een uit de middeleeuwen stam 
mende oudedagsvoorziening voor predi 
kantsweduwen, de betekenis van de grafe 
lijke school van (Burglsteinfurt voor de 
gereformeerde kerk in Bentheim en de Ne 
derlanden, het gebruik van de Nederlandse 
taal in de Bentheimse kerken, kerkenbouw 
in Twente en Bentheim, Nederlandse 
vluchtelingen in Bentheim en Steinfurt in 
de patriottentijd, de geschiedenis van de 
altreformierte Kirche en haar relatie met 
Nederland en het begin van de 'Bekennt 
nisgemeinschaft' in Duitsland, als kerkelijk 
protest tegen de nazi's. 

Reisinformatie: 
Bentheim is per trein rechtstreeks bereik 
baar, al is het aantal aankomst- en vertrek 
mogelijkbeden zeer beperkt. Reservering 
via de Nederlandse Spoorwegen wordt 
aanbevolen: 
Vertrek uit Amersfoort: 
Aankomst in Bad Bentheim 
Vertrek uit Bad Bentheim: 
Aankomst in Amersfoort 

7.54uur 
9.16 uur 

16.44 uur 
18.10 uur 

Per auto: Bentheim is per auto uitstekend 
bereikbaar via de Al Amsterdam-Hengelo 
Oldenzaal-Bad Bentheim 
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urn BOEI<ENNIEUWS ~ 4--------- 
Besprekingen 

• Huib Noordzij, Handboek van de Refor 
matie. De Nederlandse kerkheruorming in 
de zestiende eeuw. Kampen [Uitgeverij Kok] 
2003 - 512 p. - ISBN 90-435-0658-3 - 
€ 44,90. 

In de vorige aflevering van TNK betoogde 
Jan Dirk Snel dat van een kerkhistoricus 
verwacht mag worden dat hij het geestelijk 
perspectief van waaruit hij zijn stof bena 
dert expliciet of impliciet openbaart aan 
zijn lezers. Betrokkenheid of zelfs partijdig 
heid van de auteur zou een werk niet per se 
minder wetenschappelijk maken. In zijn 
Handboek van de Reformatie voldoet Huib 
Noordzij volle dig aan de eis van Snel, want 
hij maakt er van begin tot eind geen 
geheim van waar hij staat. Voor hem is de 
Nederlandse reformatiegeschiedenis de 
formulering van de (gereformeerde) schrif 
tuurlijke belijdenis en de inspanningen om 
haar zuiver te houden en te verdedigen te 
gen tegenstanders. Noordzij constateert 
dat er door de jaren heen een woud aan pu 
blicaties is verschenen over deelaspecten 
hiervan, doch een boek dat aile relevante 
thema's in samenhang beschrijft zou ont 
breken. In de inleiding van zijn boek geeft 
hij onder het kopje 'pretentie' aan, dat hij 
voor het eerst een overzichtelijk geheel wil 
presenteren; voorwaar een pretentieuze 
onderneming voor iemand die zich na 
drukkelijk afficheert als amateur-his tori 
cus. 

Er kan niet worden gezegd dat Noordzij 
zich heeft vertild aan de zware klus die hij 
zich op de hals he eft gehaald. Het boek 
he eft een held ere structuur, met een schei 
ding tussen chronologie en thematiek. 
Eerst komt de chronologie aan bod. Vanuit 
het besef dat de wisselwerking tussen poli 
tiek en kerk van groot belang is geweest 
voor de loop der geschiedenis begint het 
handboek met een beknopte beschrij 
ving van de staatskundige geschiedenis 
van de Nederlanden in de zestiende eeuw. 
De gereformeerde vluchtelingengemeen 
ten vormen het vertrekpunt voor het kerke 
lijke verhaal, vanwege de sterke stempel 
die zij gedrukt hebben op zaken als belijde 
nis, kerkopbouw en organisatie. Daarna 
komen de voornaamste ontwikkelingen tot 

ongeveer 1600 aan bod, waarbij bijzondere 
aandacht wordt besteed aan de gewestelij 
ke verscheidenheid die zo kenmerkend is 
voor de Nederlanden. De auteur heeft 
daarbij terecht geen moeite om zijn be 
grenzing in tijd pragmatisch op te rekken 
voor de generaliteitslanden, omdat daar de 
reformatie pas lang na 1600 voorzichtig 
doorbrak. 

Het tweede deel van het boek is thema 
tisch opgebouwd. De grote onderwerpen 
die daarin worden behandeld zijn de ker 
kenraad, kerkelijke tucht en het maat 
schappelijk bemvloedingsproces, oplei 
ding van predikanten, diaconie, kerkdienst 
en catechese. Het zijn de voor de hand lig 
gende themas, die telkens terugkeren in 
stadsreformaties of andere studies over de 
vroege gereformeerde kerk. Het boek ein 
digt met zes korte portretten van 'dissiden 
ten' en vijftien soortgelijke biografietjes 
van orthodoxe theologen en predikanten, 
die naar het oordeel van de auteur pal heb 
ben gestaan voor de zuivere leer van de 
kerk. 

Voor zijn boek heeft Noordzij geen 
nieuw onderzoek gedaan. Hij beperkt zich 
tot de bestaande literatuur en beoogt op 
basis daarvan een synthese te geven. Ook 
op dit punt blijkt hij - binnen het door hem 
gehanteerde perspectief - zijn huiswerk 
goed te hebben gedaan, want er zijn weinig 
relevante studies aan zijn aandacht ont 
snapt. Een kleine misser is het verzwijgen 
of over het hoofd zien van de gerede twijfel 
die inmiddels onder vakgenoten is gerezen 
over jaar, plaats en context van het Convent 
van Wezel. Voor het overige komen vrijwel 
aile relevante thema's en discussiepunten 
op meer of minder beknopte wijze aan bod 
en het geschrevene wordt verantwoord en 
terugvindbaar gemaakt in een sober, maar 
deugdelijk notenapparaat. 

Het schrijven van een synthese stelt niet 
aileen eisen aan structuur, volledigheid en 
verantwoording, maar bovenal ook aan het 
taalgebruik. Van de auteur wordt gevraagd 
complexe problemen in heldere bewoor 
dingen uit te tekenen en met elkaar te ver 
binden in een logisch opgebouwd en vlot 
lopend verhaal. De 'amateur' Noordzij 
geeft er in dit boek blijk van, dat hij zich ook 
op dit punt kan meten met menig 'profes 
sional'. 
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Hoewel het Handboek van de Refor 
matie daarmee lijkt te voldoen aan alle 
kwalificaties van een wetenschappelijk 
werk - inclusief de door Snel vereiste pers 
pectivische helderheid - heb ik grote aarze 
lingen om ook dit etiket erop te plakken. 
Die aarzelingen hebben te maken met de 
wei erg smalle interpretatie die Noordzij 
geeft aan het begrip 'Reformatie'. Afgezien 
van een klein hoofdstuk (17 pagina's) over 
de dopersen, is zijn verhaal feitelijk de 'te 
ruggeprojecteerde' geschiedenis van de 
hoofdstroom binnen de gereformeerde 
kerk, die bij de Synode van Dordrecht in 
1619 victorie kraaide. Een dergelijke bena 
de ring leidt tot een onwetenschappelijke 
blikvernauwing, met een soort apologeti 
sche geschiedschrijving als resultaat. De 
auteur verliest daardoor geheel uit het oog, 
dat het met de Reformatie in de Nederlan 
den ook hele andere kanten op had kunnen 
gaan. Hij doet geen recht aan de veelkleu 
righeid van het pre-Dordtse gereformeerde 
protestantisme en kan maar moeilijk uit de 
voeten met informatie die zijn vooropge 
zette beeld verstoort. Een simpel voorbeeld 
daarvan is de totstandkoming van de later 
zo verfoeide Hollandse kerkorde van 1591, 
die door hem vrijwel volle dig wordt wegge 
poetst. Hij gaat daarmee voorbij aan het 
opmerkelijke gegeven dat verschillende 
door hem om hun orthodoxie geroemde 
predikanten - onder wie Arent Cornelisz. - 
direct betrokken zijn geweest bij het op 
stellen van deze kerkorde en daarmee - in 
elk geval op dat moment - bereid waren 
een verregaande overheidsbemoeienis met 
kerkelijke aangelegenheden te accepteren. 

Omdat de auteur zijn sympathieen en 
voorkeuren allerminst versluiert, weet de 
gebruiker echter onmiddellijk waar hij aan 
toe is en aan welke beperkingen het ge 
bruik van dit handboek onderhevig is. Men 
zou Noordzij hooguit het verwijt kunnen 
maken dat hij zijn lezers bij de aankoop 
tracht te misleiden. De pretentieuze titel 
van zijn boek suggereert immers veel meer 
dan door de inhoud wordt waargemaakt. 
Maar misschien mogen wij de auteur daar 
voor niet aansprakelijk stellen en is Uitge 
verij Kok de boosdoener. In elk geval laat 
deze voorname uitgever op de titelpagina 
zien dat hij zich er blijkbaar van bewust is 
dat de lezer tekort wordt gedaan, door een 
kapitale tikfout in de titel - HANBOEK - 
over het hoofd te zien en daarin geen aan 
leiding te zien de hele partij terug te halen 
en te vervangen door nieuwe exemplaren. 
(P.H.A.M Abels) 

• Herman Westerink, Met het oog van de 
ziel. Ben godsdienstpsychologische en men 
taliteitshistorische studie naar mensuisie, 
zelfanderzoek en geloofsbeleving in het 
werk van Willem Teellinck (1579-1629), 
Zoetermeer [Boekencentrurnl 2002 - 338 p. 
- ISBN 90-239-1180-6 - € 24.90. 

Dit proefschrift, verdedigd door de jon 
ge Groninger theoloog Herman Westerink, 
is een verrassende studie. Zeker voor ie 
mand die, zoals ik, gepokt en gemazeld is in 
de bevindelijk gereformeerde wereld, in 
clusief het geschiedbeeld dat de opinielei 
ders binnen deze subcultuur plegen voor te 
houden aan de achterban. En die dan ook 
nog eens heeft meegedaan en nog meedoet 
aan de min of meer wetenschappelijke ma 
nier waarop het beeld van dat verleden 
wordt bevestigd, aangepast of ingrijpend 
veranderd. Bij dat laatste is er een intrige 
rende wisselwerking tussen een intern en 
een extern historisch beeld. Wat 'buiten 
staanders' over de 'eigen traditie' schrijven, 
is meebepaald door wat 'ingewijden' er 
overvloedig over gepubliceerd hebben, 
maar het kan en moet ook kritisch op die 
geschiedschrijving voor eigen parochie in 
werken, om zich wellicht op den duur weer 
vanuit de 'bevindelijke kennis' te laten cor 
rigeren. Wie het vatten kan, die vatte het. 

Willem Teellinck (1579-1629) staat ge 
woonlijk te boek als de 'vader van de Nade 
re Reformatie' of de grondlegger van het 
gereformeerd pietisme in Nederland. Het 
Documentatieblad Nadere Reformatie be 
vat vanaf het eerste nummer uit 1977 een 
schier eindeloze artikelenreeks over 'Wil 
lem Teellinck in het licht zijner geschriften' 
(let op die typerende genitief) van de des 
kundige hand van Willem op 't Hof. Het 
motief achter die serie is zoiets van 'als we 
van elke pennenvrucht van deze oude 
schrijver - en dat zijn er wei 60 in druk - de 
feiten op een rijtje hebben, dan hebben we 
in wezen ook de beweging der Nadere Re 
formatie in kaart gebracht'. Ook Westerink 
heeft inmiddels alle werken van Teellinck 
doorworsteld, maar dan niet zozeer vanuit 
een geestelijke verwantschap voor deze 
calvinistische erfiater, maar meer vanuit 
een theologische fascinatie voor de crea 
tieve manier waarop Teellinck zich van 
geschrift tot geschrift bezighield met de ge 
loofsbeleving van mensen in een wisselval 
lig tijdperk van de Nederlandse (kerklge 
schiedenis. 

Westerink noemt zijn boek 'een gods 
dienstpsychologische en mentaliteitshisto 
rische studie'. Om de liefhebbers van Teel- 
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linck en zijn tijd niet al te zeer af te schrik 
ken, zou ik het gewoon een onderzoek naar 
de inhoud en ontwikkeling van Teellincks 
denken willen noemen, met bijzondere 
aandacht voor thema's die we tegenwoor 
dig tot het terrein van de psychologie reke 
nen. Echte toepassing van moderne gods 
dienstpsychologische inzichten is in dit 
boek pas in het zevende en laatste hoofd 
stuk aan de orde. Westerink vergelijkt daar 
in een bepaald geschrift van Teellinck, 
waarin het zelfonderzoek van het zielele 
ven een belangrijke rol speelt, met theo 
rieen van Jacques Lacan over de psycho 
analyse. Het gaat dan eigenlijk om de 
methodologische vraag in hoeverre thans 
bestaande wetenschappelijke modellen 
getoetst kunnen worden aan (schriftelijk 
neergeslagenl ervaringen en ideeen in 
vroegere eeuwen. Als leek in de godsdienst 
psychologie kan ik niet beoordelen ofWes 
terink hier zijn vakgenoten he eft overtuigd, 
maar dat hij zo'n interdisciplinaire exercitie 
aandurft kan ik zeker waarderen. Zeker 
omdat het vak godsdienstpsychologie zelf 
bemvloed moet zijn door voorstellingen 
over de structuur en effecten van 'het gere 
formeerde geloof' en een historische bij 
drage als deze in dat verb and naar meer 
smaakt. 

Ondertussen bestaat het leeuwendeel 
van dit proefschrift uit een alleszins leesba 
re diepteboring van Teellincks oeuvre. Na 
een biografisch georienteerd hoofdstuk 
over de tijd waarin Teellinck leefde, voigt 
een beschrijving van zijn denkbeelden over 
allerlei aspecten van het kerkelijk gemeen 
televen. Daarna geeft de auteur een zeer 
boeiend hoofdstuk over alles wat te maken 
he eft met de rol van de predikant en de 
functie van de prediking. Dan volgen drie 
hoofstukken over 'vlees en lichaam', 'ziel', 
en 'geloof en liefde', bestaande uit uitvoeri 
ge beschrijvingen van Teellincks denkbeel 
den, de tradities waaraan hij die ontleende, 
ofwel de concrete bronnen waaruit hij put 
te: thomisme, moderne devotie, calvinis 
me, humanisme, ramisme, puritanisme, 
protestantse scholastiek, jezuietische me 
tafysica en wat al meer - vanzelfsprekend 
allemaal naast de bijbel... 

Natuurlijk zouden een archivalische 
pieterpeuteraar als ik, een bibliografisch 
theoloog als Op 't Hof, maar vooral een me 
nigte geleerden op het gebied van de we 
tenschapsgeschiedenis hier en daar wei 
ongerechtigheden in deze intellectuele 
biografie kunnen aanwijzen, maar dan 
zouden we deze studie onrecht doen. Wes- 

terink laat op overtuigende wijze zien hoe 
goed Teellinck op de hoogte was van oude 
en nieuwe denkbeelden en stromingen op 
wetenschappelijk (theologisch, maar voor 
al ook medisch) gebied en van de sociaal 
politieke actualiteit van Europa, hoe con 
creet hij die inzichten verwerkte in zijn 
pastorale visie op kerk en samenieving, en 
hoe beweeglijk - je kunt ook zeggen: men 
selijk - hij was in de persoonlijke verwer 
king en publieke presentatie van wat hij in 
zijn korte maar intense leven aan ontdek 
kingen deed en teleurstellingen onder 
yond. Hij paste zijn kerk- en wereldbeeld 
voortdurend aan en voelde zich verant 
woordelijk om zijn beschouwingen met 
collega's en kerkvolk te delen. 

Vanuit het perspectief van de religiege 
schiedenis vind ik het een van de aardigste 
bevindingen van deze studie, dat een gere 
formeerd predikant van zo'n hoge sociale 
afkomst en van zo'n brede opleiding en 
culturele vorming als Willem Teellinck, zo 
zeer bekommerd was om de ervaringen 
van zijn hoorders en lezers in zijn prediking 
en pastoraat te integreren. Westerink 
noemt - niet onterecht - de Nadere Refor 
matie als een Nederlandse variant op het 
Europese confessionaliseringsproces van 
de late 16e en 17e eeuw. Maar een kernpunt 
van die wijdverbreide these is juist, dat po 
litieke en kerkelijke elites zich niets van het 
geloofsleven 'van onderop' aantrokken en 
dat de religieuze cultuur van welke confes 
sie dan ook slechts 'van bovenaf' vorm 
werd gegeven, ongeacht of grote groepen 
mensen in hun dagelijks leven werkelijk in 
God of de kerk gemteresseerd waren - een 
these die in Nederland aanhangers en criti 
ci kent, en Westerink schat ik te behoren tot 
de laatsten, me de gelet op zijn duidelijke 
orientatie op het werk van Willem Frijhoff 
over de cultuur in Teellincks tijd. 

Westerink keert zich echter niet tegen 
de confessionaliseringsdrijvers. Liever 
houdt hij de eigentijdse bevindelijk gere 
formeerden en hun geschiedschrijvers een 
spiegel voor. Hij vindt dat Teellinck teveel 
als een tijdloos fenomeen wordt gezien, 
alsof die rond 1600 al opschreef wat God 
ook na 2000 nog aan ware gelovigen open 
baart. Ook laakt hij dat Teellinck teveel als 
model voor de gehele Nadere Reformatie 
wordt gezien, alsof er geen grote verschil 
len bestaan met latere vertegenwoordigers, 
met name een academisch theoloog als 
Gisbertus Voetius. Allemaal goed en wel, 
maar het merkwaardige is, dat Teellinck ei 
genlijk maar weinig invloed op de bevinde- 
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lijke traditie heeft gehad en daar thans ook 
helemaal geen veelgelezen schrijver is. AI 
in de loop van de 17e eeuw zijn puritanis 
me en pietisme in de houdgreep van de ge 
reformeerde scholastiek geraakt en het is 
vooral de daardoor ontstane schematise 
ring van het zieleleven en systematisering 
van de bekeringsweg die de bevindelijke 
traditie in Nederland heeft gestempeld. Ve 
Ie 'reforrnatorische' lezers zouden Teel 
linck, de vroege pietist die nog zo eenvou 
dig kon spreken over de eenheid van geloof 
en wedergeboorte en over de eenheid van 
kerk en samenleving, een tamelijk activis 
tisch (,remonstrants') calvinist vinden, en 
geen raad weten met zijn verheugde op 
merking dat er in Middelburg zomaar tien 
duizend mensen aan het avondmaal zaten. 

Dat Teellinck nu als 'vader van de Nade 
re Reformatie' wordt gezien, is de vrucht 
van een herontdekking omstreeks 1900, 
niet door bevindelijke bewonderaars, maar 
door confessioneel-gereformeerde theolo 
gen als W.J.M. Engelberts en H. Bouwman. 
In zekere zin gaat Westerink, hoewel hij 
zich vrijzinnig hervormd noemt, in dit 
spoor en verbaast het mij eigenlijk hele 
maal niet dat hij de 'oudvader' ontmaskert 
door aan te tonen wat een 'nieuwlichter' 
Teellinck eigenlijk was. Anders gezegd, ik 
begrijp heel goed dat hij zich zo door deze 
'vroegmoderne' theoloog he eft laten boei 
en. Ook kan ik aileen maar toejuichen, dat 
hij de onderzoekers in de wereld van de 
Stichting Studie der Nadere Reformatie er 
nog eens op attendeert, hoezeer de be 
treffende vroomheidsbeweging en ook elk 
van haar vertegenwoordigers door contex 
tuele ontwikkelingen werden bemvloed. 
Tegelijkertijd zou ik hem willen vragen, de 
kloof tussen de diverse benaderingen of 
onderzoeksgremia niet groter te maken 
dan nodig is. Persoonlijk deel ik aileen 
maar zijn behoefte aan een bestudering 
van deze vroomheidsbeweging op een ma 
nier, waarbij ook gekeken wordt hoe theo 
logische (of andere conceptuele) voorstel 
lingen via woord en geschrift een weg 
vonden naar de persoonlijke ervaringswe 
reid van mensen, dus hoe de leer werd ver 
taald in het leven. Pas als de psychologisch 
individualiserende insteek van Westerink 
gecombineerd wordt met een bredere em 
pirisch-cultuurhistorische aanpak, kan ook 
de 'mentaliteitshistorische' component die 
hij een beetje overmoedig in de titel van 
zijn boek heeft gezet, werkelijk tot zijn 
recht komen. Nu fungeert het werk van 
Teellinck om zo te zeggen toch iets te ge- 

makkelijk als sleutel tot de collectief onbe 
wuste devotie van de (gereformeerde) Ne 
derlanders rond 1600. 

Of is dat dan uiteindelijk het geheim van 
deze verrassende studie: dat in de tijdge 
bondenheid van Teellinck juist de tijdloos 
heid ligt die bevindelijkheid en vrijzinnig 
heid weer eens bij elkaar brengt en een 
brugslaatvan de 17e naarde 21e eeuw? Het 
is maar een vraag, die mij temeer intrigeert 
omdat juist de afgelopen zomer de eerste 
vertaling van een werkje van Teellinck op 
de Amerikaanse christelijke markt ver 
scheen, en wellicht meer titels zullen vol 
gen! Zo blijft er voer voor godsdienstpsy 
chologen, historici en onderzoekers van de 
eigen ziel. (Fred van Lieburg) 

• Erik Sengers, '}l_l zijn wij katholiek, wij 
zijn Nederlanders". Opkomst en verval van 
de katholieke kerk in Nederland sinds 1795 
vanuit rational-choice perspectief. Delft 
[Uitgeverij Eburon] 2003 - 233 p. - ISBN 
90-5166-965-8 - € 27,50. 

Onlangs wijdde dominee Tj. de long uit 
Staphort in het blad Het gekrookte riet een 
beschouwing aan het verschijnsel 'pret' in 
relatie tot de kerk. Deze predikant uit ultra 
orthodoxe hoek was het opgevallen dat bij 
de herdenking van 150 jaar Kromstaf, op 7 
juni jongstleden in de Utrechtse Iaarbeurs, 
sommige aanwezigen de sfeer als 'prettig 
katholiek' omschreven. Men was van me 
ning dat de kerk sterk aan werfkracht zou 
winnen, als de kerk meer prettige dingen 
zou do en voor de mensen. De long kan 
daarom wei begrijpen dat zijn protestantse 
geloofsgenoten het hoofd schudden over 
de rooms-katholieke kerk, die "zo hollende 
achteruit gaat", Tegelijkertijd houdt hij hen 
echter een spiegel voor: "Zijn wij protestan 
ten beter?". Hij moet vaststellen dat er ook 
veel protestantse pret aan de gelovigen 
wordt aangeboden, in de vorm van koor 
zang, liturgievernieuwing, een nieuwe bij 
belvertaling, gospel et cetera. "Het lijkt wei 
of de kerk entertainment moet leveren, spi 
ritueel verrnaak", aldus de Staphorster 
voorganger, die uiteraard niet nalaat te 
waarschuwen voor deze valkuil van de sa 
tan. 

Toch bevestigt dominee De Jong met 
zijn waarschuwing tegen 'verpretting' van 
de kerk ongewild het gelijk van godsdienst 
socioloog Erik Sengers, die in zijn recent 
verschenen proefschrift de 'theorie van de 
rationele keuze' toepast am de ontwikke 
lingsgang van de Nederlandse katholieke 
kerk in de afgelopen twee eeuwen te verkla- 
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ren. Volgens deze theorie, die tot op heden 
met name in de Verenigde Staten aange 
hangen wordt, stellen kerken diverse soor 
ten beloningen in het vooruitzicht om ge 
lovigen aan zich te binden. Naast religieuze 
beloningen, in de vorm van uitzicht op 
heilszekerheid, behoren daartoe ook we 
reldse beloningen zoals 'pret' (door Sengers 
omschreven als 'pleziertjes'). Uitgangspunt 
daarbij is, dat gelovigen calculerende bur 
gers zijn, die dergelijke beloningen zoeken 
en tegelijkertijd de kosten - de opofferin 
gen die zij zich voor het kerklidmaatschap 
moeten getroosten - zo laag mogelijk pro 
beren te houden (nutsmaximalisatie). Hun 
betrokkenheid bij de kerk zou daarom al 
tijd sterk afhankelijk zijn van het vermogen 
van de religieuze organisatie om waarde 
volle beloningen aan te bieden, die nergens 
anders of tegen veel hogere kosten te ver 
krijgen zijn. 

Om gelovigen succesvol aan zich te bin 
den en hun betrokkenheid groot te hou 
den, is het volgens de rationele-keuze 
theorie voor kerken overigens niet alleen 
noodzakelijk hoge beloningen aan te bie 
den, maar ook om de spanning met de om 
geving hoog te houden. In deviatie zitten 
altijd de grootste kracht en het sterkste 
groeipotentieel van een kerk. Bij afnemen 
de spanning met de omgeving daarente 
gen, die onvermijdelijk ontstaat als gevolg 
van groei en 'professionalisering', zal een 
kerk op den duur te maken krijgen met af 
nemende werfkracht en leegloop. 

Sengers heeft deze sociologische wet 
matigheden toegepast op de geschiedenis 
van de katholieke kerk in Nederland vanaf 
1795, in een poging om (volgens hem) voor 
het eerst een samenhangende en eenduidi 
ge verklaring te geven voor de even spec 
taculaire opkomst als verval van deze 
geloofsgemeenschap. Er valt veel af te din 
gen op zijn strikt sociologische en 'wereld 
se' benadering. Zo zal het voor dominee 
De Jong en velen met hem een gruwel zijn 
om te moeten lezen, dat gelovigen in hun 
zoektocht naar religieuze beloningen een 
ruilhandel onderhouden met diverse go 
den: ''Als de ene god meer vraagt voor 
dezelfde beloningen van dezelfde kwaliteit 
dan een andere god, zal hij verlaten wor 
den voor die andere. Goden staan dus in 
een (voortdurende) concurrentie met 
andere goden en met degenen die wereldse 
beloningen maken, in casu de men 
sen". Wie echter bereid en in staat is met 
de auteur een stap terug te zetten en de 
(inter)menselijke mechanismen te analy- 

seren die opgeld doen binnen het 'ker 
kelijk bedrijf', kan veel opsteken van het 
boek. 

In een tijdvak van geringe spanning met 
de omgeving, tussen 1795 en 1870, kende 
de Nederlandse katholieke kerk slechts een 
geringe groei. Pas to en de muren vervol 
gens hoog opgetrokken werden, volgde een 
snelle expansie. Een kentering diende zich 
reeds aan rond 1920, to en de spanning met 
de omgeving geleidelijk afnam. Vanaf 1960 
werd deze spanning nog verder vermin 
derd en trad in veel sneller tempo verval op. 
De 'theorie van de rationele keuze' biedt 
daarmee voor de ontwikkeling van de ka 
tholieke kerk een overtuigend verklarings 
model. Het lijkt er sterk op dat dezelfde 
theorie ook toepasbaar is op andere ker 
ken, immers, de kerken met de hoogste 
spanning met de omgeving - zoals die van 
dominee De long, maar ook moslimge 
meenschappen in West-Europa - hebben 
het minst te maken met ledenverlies en 
verval. Toch ben ik nog niet geheel over 
tuigd van de universele toepasbaarheid 
van deze theorie. Om dicht bij huis te blij 
yen: hoe kan met behulp van deze theorie 
bijvoorbeeld verklaard worden dat de gere 
formeerde kerken in de Republiek derVer 
enigde Nederlanden hun sterkste groei pas 
doormaakten na 1620, toen de spanning 
met de omgeving inmiddels sterk was afge 
nomen (van Gideonsbende naar volks 
kerk)? (P.H.A.M. Abels) 

Signalementen 

• Armand Heijnen, Casper H. Staal en Ger 
rit Jan Westerveld, Rooms in Lombok. 100 
[aar Antoniuskerk Utrecht, Utrecht [Posei 
don Pers] 2002 -143 p. - ISBN 90-5546-078- 
8-€ 10,95 

Rooms in Lombok beschrijft het katho 
lieke leven in de Utrechtse wijk Lombok 
Transvaal vanaf 1903 tot he den. Toen werd, 
westwaarts van het Centraal Station, de An 
toniuskerk aan de Kanaalstraat in gebruik 
genomen. De historicus Armand Heijnen 
plaatst de parochiegeschiedenis in zowel 
kerkelijke als sociaal-economische context, 
waarbij hij meermalen de gehele stad 
Utrecht betrekt (p. 9-77). Tal van stadia pas 
seren de revue: aarzelend begin van ker 
kopbouw, de verzuiling en het Rijke Room 
se Leven, de ontzuiling, de polarisatie in de 
kerk, de oecumene en de multiculturele sa 
menleving. Ik noem twee facetten uit het 
boek: Heijnen geeft diverse Utrechtse voor 
beelden van de min of meer historische po- 
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sitie die reguliere priesters na 1853 inna 
men bij de bediening van parochies. Zo wa 
ren in de Antonius de wereldheren tot 1939; 
daarna kwamen de dominicanen, die hun 
kerk en parochie aan de Mariaplaats in de 
binnenstad hadden verloren. Op sociaal 
kerkelijk terrein speelden de zusters Fran 
cis canes sen van Heythuysen een promi 
nente rol in de wijk. Casper Staal, 
conservator aan het Catharijne Museum, 
gaat in twee fraaie hoofdstukken (p.79-119) 
in op het kerkgebouw, een creatie in Itali 
aanse stijl van de architecten Jan Stuyt en 
Ios Cuypers, en het interieur, met name de 
glas-in-Ioodramen van tien bisschoppen 
van Utrecht (alle van v66r 1054, incluis Bo- 

nifatius, die - en dat had wei gezegd mogen 
worden - nooit als zodanig benoemd is !) 
en van dominicaanse mannen en vrouwen. 
Het boek is naar de maatstaven van een pa 
rochiegeschiedenis ruim voorzien van 
voetnoten en he eft een bruikbare litera 
tuurlijst. Toch zijn er wei fouten in het 
boek (ik noem slechts het begin van Vatic a 
num II: niet in 1964, maar in 1962, p. 48). is 
bijlage 1 te mager (wei een naamlijst van de 
pastoors, deservitors en pastoraal werkers, 
niet van kapelaans) en is de index niet goed 
afgewerkt door het ontbreken een voorlet 
ter bij tal van personen. Wei nog een com 
pliment aan de beeldredactie voor de ver 
luchting. (Guus Bary) 

Mysterie in de kerk van Aldeboarn opgelost ... 

H et he eft bijna vierhonderd jaar ge 
duurd, maar binnenkort is het zo 
ver. Dan zal een groot raadsel rond 

een klein kunstwerk in de Doelhofkerk van 
Aldeboarn opgelost worden. In de zuid 
muur van dit monumentale gebouw is een 
kleurrijk tegeltableau gemetseld met ver 
schillende Friese familiewapens. De tekst 
eronder meldt dat ene Piboni Ovittsius van 
Abbema in 1612 dominee was in het 
Utrechtse plaatsje Zuilen. Door de eeuwen 
heen hebben vele historici en kunstken 
ners gegist naar de betekenis en herkomst 
van dit gedenkteken in majolica (een gla 
zuurtechniek die ook wei faience genoemd 
wordt). De meeste kenners gingen ervan 
uit dat het een zogeheten epitaaf was, een 
rouwbord dat de herinnering aan een ge 
storven Aldeboarner levend moest hou 
den. Toch bleven grote twijfels bestaan. Zo 
was een predikant met die naam niet be 
kend in Zuilen en waren de Abbema's geen 
eigenerfden uit Aldeboarn. Bovendien oor 
deelde de grote kenner van het Friese aar 
dewerk, Nanne Ottema uit Leeuwarden, 
dat de tegels jonger waren dan het jaartal 
aangaf. Volgens hem tonen zij onmisken 
baar Makkumse trekken en zijn zij daarom 
zeer beslist achttiende-eeuws. 

Niets is echter minder waar, zo blijkt uit 
een 25 jaar durend onderzoek dat dr. Paul 
H.A.M. Abels, voorzitter van de Vereniging 
voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, he eft 

ingesteld naar de levenswandel van de man 
die op de tegels wordt genoemd. Het ver 
haal van Pibo Ovittius Abbema, die in 
Friesland gewoon Pibe Wytthiezoon heette, 
blijkt even kleurrijk te zijn als het majo 
lica. Zijn wederwaardigheden kunnen stuk 
voor stuk dienen als ingredienten voor 
een schelmenroman. Hij werd geboren in 
Grou, waar hij apotheker was, trouwde 
en kinderen kreeg. Oorlog dwong hem de 
wijk te nemen naar Groningen. Na zijn te 
rugkeer in Friesland bleek dat hij in de 
Martinistad een tweede vrouw getrouwd 
had, bij wie hij ook een kind verwekte. Toen 
deze bigamie aan het licht kwam, werd hij 
door het Hof van Friesland gevangen gezet 
en na een proces uit de provincie verb an 
nen. 

Pibe begon aan een eindeloze zwerftocht, 
waarbij hij eerst als medicus, daarna als 
pastoor en ten slotte als dominee in zijn le 
vensonderhoud voorzag. Daarbij wist hij 
telkens weer voor korte tijd het vertrouwen 
van hooggeplaatste personen in de kerk en 
politiek van zijn dagen te winnen. Overeen 
komstig Pibes eigen devies handelde hij 
daarbij soms listig als een slang, dan weer 
zachtmoedig als een duif. Dat kon echter 
niet voorkomen dat hij steeds weer werd 
ingehaald door geruchten over zijn verle 
den, waardoor hij zijn zwerftocht moest 
vervolgen. Met betrekking tot zijn amou 
reuze levenswandel werd het steeds weer 
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bekend, dat Her oan ien frou blykber net 
gen6ch hie", terwijl hij in kerkelijk opzicht 
met even groot gemak twee heren kon die 
nen. Als medicus bezat hij gaven, die hem 
een twijfelachtige reputatie bezorgden van 
tovenaar en weerwolf. Bij dit alles was Pibe 
bij tijden een zorgzame vader en een inspi 
rerend zielenherder. Kortom, hij was een 
man met vele gezichten; iemand die zijn 
tijdgenoten in verwarring bracht met zijn 
voortdurende gedaantewisselingen. Deze 
metamorfosen doen denken aan het be- 

kende veranderingsepos van de Romeinse 
dichter Ovidius, naar wie Pibe zich uitein 
delijk ook zelf ging noemen, toen hij als 
predikant volgens de mode van zijn tijd 
koos voor een Latijnse naam. 

Uit het door Abels geschreven levensver 
haal van Pibe, dat door de Fryske Akademie 
wordt uitgegeven onder de titel Ouittius' 
Metarnorphosen, zal blijken dat de tegeitjes 
in de kerk van Aldeboarn wei degelijk be 
schouwd mogen worden als vroeg zeven 
tiende-eeuws. Zij zijn daarmee een van de 
vroegst bewaard gebleven Friese kunstwer 
ken van majolica. De auteur heeft zelfs ach 
terhaald wie ze vervaardigd he eft, dat ze 
geen epitaaf vormen en dat het monu 
mentje met een bijzondere reden is aange 
bracht in de kerk. OuittiusMetamorphosen 
is echter meer dan het levensverhaal van 
een zonderlinge figuur uit de vroege refor 
matietijd. Zijn lotgevallen worden ge 
schetst tegen de achtergrond van de grote 
kerkelijke en maatschappelijke verande 
ringen die plaatsvonden in zijn tijd. Daar 
mee is het ook het verhaal geworden van 
het reformatieproces in de buitengewesten 
van de Republiek, waar naar heel eigen we 
gen gezocht werd tussen Rome en Refor 
matie. Het volgen van Ovittius' voetspoor 
geeft daardoor ook een bijzondere inkijk in 
de kerkgeschiedenis van Friesland (Grou, 
Aldeboarn), Noord-Limburg (Kessel, Roer 
mond), Kleef (Orsoy, Weeze, Zevenaar), de 
Achterhoek (Terborg, Didam), Noord-Hol 
land (Wieringen), Twente (Enschede, Los 
ser) en de provincie Utrecht (Werkhoven, 
Hagestein, Nigtevecht, Zuilen). Het boek 
van Abels, waarin de raadsels onthuld zul 
len worden, zal in november verschijnen 
en is voor leden van de VNK met korting 
verkrijgbaar. 

P.H.A.M. Abels, Ouittius' metamorphosen. 
De onnavolgbare gedaantewisselingen van 
een (zielenJdokter in de Reformatietijd. Een 
uitgave van de Fryske Akademy en uitge 
verij Eburon, ca. 220 pagina's met talrijke il 
lustraties. Winkelprijs € 25,-, leden van de 
VNK € 22,50. Te bestellen bij het secretari 
aat van de VNK of aan te schaffen bij de 
presentatie van het boek op 21 november 
in Leeuwarden, waarvoor VNK-leden een 
uitnodiging zullen ontvangen. 
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