vNr{i]ll

Tijdschrift voor Nederlandse

Kerkgeschiedenis

jeep van Gennip
Marieke A.W.L.M.

Abels

Edwin Diersmann

Handelsgeest of ordesgeest?

Beeld en zelfbeeld van zeventiende-eeuwse

kloppen in de Noordelijke Nederlanden

Hugo den Boer

Fijne vroomheid en ware godsvrucht

Ontstaan en ontwikkeling van de Hersteld Evangelisch Apostolische Gemeente
tegen de achtergrond van het conflict Van Oosbree-Smit
Mirjam Hofman

"Kinderen zijn een erfdeel des Heren"

Tijdschrift voor Nederlandse

Kerkgeschiedenis

(TNK)

Tijdschriji vaar Nedeikmdsc Kerkgeschiedenis (voorheen. Kerktijd)
verschijnt vier maal per [aar (maart, juni, september, december). TNK
is een uitHave van de vereniOin5

nr Ni~lirlfinouu KcrK~LJ[hiLdLni!

en wordt kosteloos aan de leden toegezanden. Voor niet-leden is dit
nummer te bestellen voor € 5,- exclusiefporto- en administratiekosten,
bij het secretariaat van de VNK. Zij die in de loop van een kalenderjaar
lid van de VNK worden, ontvangen ook de reeds eerder in dat jaar
verschenen nummers van TNK.
Redactie:
prof. dr. W.J. [Willem] van Asselt, Ede, voorzitter; drs. H.w. [Hugo] den
Boer, Nunspeet, dr. J. Dohn] Exalto, Utrecht, secretaris; dr. P.H.A.M.
[Paul] Abels, Gouda, eindredacteur; H.A. [Enny] de Bruijn, Barneveld,
dr. F.G.M. [Frits] Broeyer, Utrecht; drs. J.WJ. [loep] van Gennip,
Nijmegen; dr. J. [loke] Roelevink, Zoetermeer, drs. M.L. [Martin] van
Wijngaarden, Rotterdam.
Vaste medewerkers redactie
Dr. TR. [Tjaard] Barnard, Barendrecht; drs. E.H. [Guus] Bary, Wijchen;
drs. TG. [Tanja] Kootte, Vleuten; dr. J. Dacob] van Sluis, Berllkum: drs.
J.D. Dan Dirk] Snel, Amsterdam.
Kopij
Artikelen voor TNK te zen den aan de eindredactie, Turfmarkt 15,280 I GV
Gouda (p.abels2@kpnplanet.nl).
Boeken ter bespreking of aankondiging
aan drs J.WJ. van Gennip, Faculteit Theologie Radboud Universiteit
Nijmegen, Postbus 9103, 6500 HD Nijmegen. Kopij voor het nummer
van juni 20 II dient uiterlijk I mei in het bezit van de eindredactie te zijn.
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden mededelingen te
bekorten. Aanwijzingen voor de kopij zijn te vinden op de website van
de VNK. http://www.nederlandsekerkgeschiedenis.nl.
Advertenties
Opgaven van advertenties en aanvragen van tarieven te rich ten aan
Drukkerij Verloop v.o.f., Postbus 33,2950 AA Alblasserdam. Tel. 0786912899, www.verloop.nl

Inhoudsopgave
3

Ioep van Gennip
Handelsgeest of ordesgeest?

5

Marieke A,W.LM. Abels
Beeld en zelfbeeld van zeventiende-eeuwse kloppen in de Noordelijke Nederlanden

15

Hugo den Boer
Fijne vroomheid en ware godsvrucht. Representaties van 'fijnen'
en de literaire constructie van een
'verlichte' cultuur en identiteit in
de achttiende eeuw

21

Edwin Diersmann
Ontstaan en ontwikkeling van de
Hersteld Evangelisch Apostolische
Gemeente tegen de achtergrond
van het conflict Van Oosbree-Smit

33

Mirjam Hofman
"Kinderen zijn een erfdeel des
Heren". Religieuze idealen in
hervormd-gereformeerde
opvoedingsliteratuur uit de periode
1970-2000

38

Persoonlijk

40

Boekennieuws

44

Verenigingsnieuws

Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
(VNK)
De vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNKL opgericht
27 mei 1989, fungeert als landelijk platform voor geinteresseerden in
de Nederlandse Kerkgeschiedenis. De VNK profileert zich breed en is
toegankelijk voor een ieder met kerkhistorische belangstelling.
Bestuur
Prof. dr. J.Y.H.A. Dan] Jacobs, Tilburg, voorzitter: drs. C. [Christiaan]
Ravensbergen, Amsterdam, secretaris; G.w.Th. [Georg] van Slageren,
Losser, penningmeester; prof.dr. M.P.A. [Mirjam] de Baar, Utrecht; dr.
WA. [William] den Boer, Nunspeet; dr. J.G.). Dan] van Booma, Woerden;
F. [Frederike] Cossee-de Wijs, Rotterdam; dr. M.G.K. [Mirjam] van Veen,
Weesp; drs. M.L. [Martin] van Wijngaarden, Rotterdam.
De contributie van de VNK bedraagt € 25 per jaar, voor leden in het
buitenland € 30 per jaar (inclusief incassokosten), na ontvangst van
een factuur te storten op postrekening 5965210 tnv Vereniging voor
Nederlandse Kerkgeschiedenis, Losser. Nieuwe leden kunnen zich
aanmelden bij het secretariaat, Haarlemmer Houttuinen 65a, 1013 GM
Amsterdam (020-4234482 Email: kerkgeschiedenis@gmail.com.
ISSN 1388-3038
©2011 VNK. Niets uit deze uitgave mag, op welke wijze dan
ook, worden vermenigvuldigd
en/of openbaar gemaakt zander
voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

www.nederlandsekerkgeschiedenis.nl

2

profiel: Eric Cossee

jeep van Gennip

Handelsgeest of ordesgeest?

In 1852 richtte de Nederlandse [ezuieten,
door de mogelijkheid die
de grondwetsherziening
bood, de handelsfirma
Ville fort & Co. op. In
werkelijkheid was dit
vennootschap een dekmantel voor de financiele organisatie van de
kersverse Nederlandse
jezuietenprovincie.

Andreas Consen 5.]. (1803-1870), eerste
voorzitter van de firma villefon & Co.
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Sedert eene gezegende grondwetsherziening het Nederlandsche
volk tot den heilstaat van politieke meerderjarigheid heejt opgevoerd en bij Artikel 10 der Constitutie van 1848 het regt der ingezetenen tot vcrecniging en vetgadering is erkend, heejt men
op den nu eerst vrijen en geiukkigen vaderiandschen bodem een
tal van vereenigingen zien ontstaan, waGlvan veie, hoe fiaai ook
van naam, uithoofde van haar verborgen doel ais verdacbt. - neen
meer dan dit, ais hoogst gevaariijk voor de beiangen van den Staat
zijn te beschouwen. De bier bcdoeide - en tiet verdient wei eenige
opmerking - ze zijn haar bestaan verschuldigd aan de zamenwerking van Katholieketi, eene zamenwerking bij deze even gioot,
als zij helaas! bij de Protestanten in ons vaderlarid gering is. Zo
opende op 11 april 1860 de protestantse courant De waakzaamheid haar voorpagina. Niet vee I regels later werd duidelijk dat de onbekende schrijver zijn pijlen had gericht op de
firma Villefort & Co. Deze firma was in 1852 opgericht door
elf rooms-katholieke priesters met als doel 'de opvoeding en
het wetenschappelijk onderwijs van jongelieden'. Wat
de auteur echter niet wist, was dat de firma in eigenlijke
zin de financiele en materiele zaken van de in 1850 opgerichte Nederlandse [ezutetenprovincie behartigde!
Onder de regering van koning Willem II - en met
name door de afkondiging van de nieuwe Grondwet van
1848 - werd het voor veel katholieke orden en congregaties voor het eerst sinds lange tijd weer mogelijk zich
legitiem in Nederland te vestigen en een organisatie op
te bouwen. Talloze ordesbesturen vreesden echter dat
de welgezinde houding van de regering ten opzichte
van de katholieken, al dan niet onder invloed van de
publieke opinie, nog altijd kon omslaan in een vijandige houding. Vandaar dat veel orden en congregaties
camouflage-instellingen oprichtten.
Zo ook de Societelt van Iezus in Nederland. De
naam 'Ville fort' was ontleend aan de achternaam van
de jezuiet Philipus Villefort (1799-1866), die in 1849 de
Nederlander en Generaal van de [ezuieten Jan Philip
Roothaan (1785-1853) had vergezeld bij zijn dienstreis
door de Nederlandse jezuietenprovincie in statu nascendi. De firma had haar hoofdzetel in de pastorie van
de oude schuilkerk De Krijtberg in Amsterdam. Of zoals
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de protestantse schrijver, met een verwijzing
naar de Schrift, spitsvondig opmerkte: 'Hier
worden de kooplieden niet geworpen buiten
den tempel, integendeel, binnen den tempe I
schijnt de zetel te zijn van deze kooplieden.'
Omdat de Societeit van Iezus vol gens het
eigen ordesrecht en de gelofte van armoede
die de jezuieten hadden afgelegd geen eigen bezittingen mocht hebben of verwerven,
maar het liquide vermogen en het onroerend
goed dat werd ingebracht civielrechtelijk wei
geregistreerd dienden te worden, werd de firma vanafhaar oprichting in 1852 als vennootschap in het leven geroepen. Het gevolg was
dat de belastingdienst de ins telling aanmerkte
als een handelsmaatschappij met winstoogmerk. Toen De Krijtberg als onroerend goed
in de vennootschap werd ingebracht, besloot
de staat schenkingsrechten te heffen. Een
rechtszaak volgde. Toch wisten de paters aan
het langste eind te trekken. In 1873 ging het
echter 'mis', toen de gemeente Katwijk aan
de Rijn het aldaar gevestigde jezuietencollege aansloeg voor een flinke gemeentelijke
belasting.
Ondanks diverse aanmaningen
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weigerden de jezuieten te betalen, waarop er
beslag werd gelegd op een deel van het college. Spottend vertelde de advocaat wat er
allemaal in beslag was genomen: 'een schier
versleten toga, een verkleurde das, twee oude
boordjes, een kale hoed, een menigte sigarenkistjes, echter niet meer bevattend dan zestig
onrookbare sigaren, twee pakjes snuiftabak
zonder snuif, welke het vermoeden vestigden
dat de geexecuteerde een retireerend tabakshandelaar was.'
Tot aan de Hoge Raad procedeerden de
jezuieten. De geruchtmakende processen waren diverse keren voorpaginanieuws. Op 16
juni 1879 deed het gerechtshof in 's-Gravenhage definitief uitspraak in hoger beroep: de
firma Villefort & Co. vol deed niet aan de eisen
die de wet stelde aan een vennootschap en
dus kon zij niet optreden als eiser. Na tevergeefse pogingen tot hervorming van de vennootschap werd zij in 1887 ontbonden. In haar
plaats kwam een tweetal stichtingen, dat de
financiele belangen van de Nederlandse jezuietenprovincie tot op de dag van vandaag nog
steeds behartigt.
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Beeld en zelfbeeld van zeventiende-eeuws
kloppen in de Noordelijke Nederlanden
Kloppen waren NoordNederiandse katholieke
vrouwen die in de zeventiende en achttiende
eeuw een geestelijk
Ieven in de wereid leidden. Dergelijke vrouwen
werden ook weI geestelijk dochters, kwezeIs,
jezuietinnen, klopdoch-

ters, geestelijk maagden, huisbegijnen of
klopbegijnen genoemd.'

INK jaargang 14

(2011)

Historici hebben het kloppenleven veelal als uiterst zedig, sober
en bescheiden omschreven. Kloppen zouden in armoede leven,
in het zwart gekleed gaan en zich geheel naar de wensen en
regels van de mannelijke geestelijkheid schikken. Dit artikel
geeft een nieuwe blik op het kloppenleven.
Het gemiddelde aantal klopjes dat gedurende de tweede
helft van de zeventiende eeuw in de Republiek woonde, wordt
geschat op 3500 tot 4800. Daarmee vertegenwoordigden
de geestelijk maagden circa 1,6 % van de gehele katholieke
bevolking in de Republiek.' Een van de voornaamste redenen
voor het ontstaan van het kloppenleven kan worden gezocht
in het kloosterverbod van 1581. Nadat verschillende gewesten
in de Noordelijke Nederlanden zich hadden aangesloten bij
de opstand tegen Spanje, werd openbare uitoefening van de
katholieke religie. alsmede het leven in een klooster verboden.
Vanaf de invoering van dit kloosterverbod mochten er geen
novicen meer worden aangenomen. De nag bestaande nonnen
kregen ali menta tie van de overheid en bleven vaak tot hun
overlijden in de kloosters wonen. Via deze sterfhuisconstructie
kwam er langzaam een einde aan het kloosterleven in de
Noordelijke Nederlanden.
Ondanks dit verbod waren er nag steeds talloze katholieke
vrouwen, die hun leven geheel in het teken van God en Zijn
kerk wilden stellen. De drang naar een religieus leven kon
voortvloeien uit spirituele behoeften, maar had vaak oak
een sociale oorzaak. Voor vrouwen bood de keuze voor een
religieus leven namelijk een van de weinige alternatieven
voor het huwelijk. Een dergelijke levensinvulling gaf hen
tevens de kans zichzelf te ontwikkelen op intellectueel vlak.
Bovendien kregen de maagden niet te maken met de gevaren
van het kraambed en konden ze op financiele ondersteuning
van kerk en medezusters rekenen. Bijkomend voordeel
was dat maagdelijkheid binnen de katholieke traditie hager
stand aangeschreven dan de getrouwde staat. De keuze voor
een kloosterleven in het katholiek buitenland vormde een
mogelijkheid, maar was kostbaar en bovendien ver van de eigen
vertrouwde omgeving.' Het kloppenbestaan bood daarom voor
veel maagden een goed alternatief.
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Klopjes waren afkomstig uit aile lagen
van de bevolking en leefden verspreid door
de gehele Noordelijke Nederlanden. Holland
vormde samen met Utrecht, Friesland en
Twente echter het kerngebied van het NoordNederlandse kloppenleven - en het katholicisme
in het algemeen - .4 De geestelijk maagden
leefden aileen of in gemeenschappen, ook wei
vergaderingen genoemd. Grote vergaderingen
hadden kloosterachtige trekken en waren
uiterst zeldzaarn.' De meeste maagden leefden
zelfstandig ofbij familie in huis. De mate waarin
de gereformeerde stadsbesturen kloppen en hun
activiteiten bestreden, was van invloed op het
aantal vrouwen dat voor een kloppenbestaan
koos. In steden zoals Haarlem en Gouda
werd er voor een vrij milde aanpak gekozen,
waardoor er gedurende de zeventiende eeuw
een constant aantal van zeker driehonderd
kloppen binnen de stadsmuren woonde.s
De dagelijkse werkzaamheden van een
geestelijk maagd werd bepaald door de plek
waar zij leefde - zelfstandig of in een vergadering
- en door haar financiele mogelijkheden.
Diverse kloppen waren afkomstig uit rijke
koopmanfamilies, regentengeslachten, gegoede
middenstand, burgerij of een adellijk geslacht. 7
De vrouwen met een hoge maatschappelijke
status beschikten veelal over een grote beurs
en hoefden daarom niet voor hun geld te
werken. Zij deden missiewerk, zetten zich in
voor het katholiek onderwijs of deden werk
binnen de vergadering of statie waarvan zij
dee I uit maakten. Armere maagden voorzagen
zichzelf in het onderhoud door te werken als
huishoudster,
turfsteekster, dienstmeisje
of
ziekenverzorgster.
Aile kloppen stonden onder bescherming
van een priester, ook wei geestelijk vader
genoemd. Deze vaders waren van groot belang
voor de maagden. Zij fungeerden als leidsman
en bepaalden de more Ie kaders waarbinnen de
vrouwen leefden en werkten. Daarnaast gaven
de priesters ook spirituele begeleiding in hun
rol als biechtvader, waarin zij hun dochters
stuurden in het biechtproces van zonde, schuld
en boete.s Meestal kozen vrouwen op zeer
jonge leeftijd, als tiener, voor het kloppenleven.
Het voornemen om als klopje te leven werd
ook wei propoost genoemd. In sommige
gemeenschappen werd het propoost offici eel
bekrachtigd met een feestelijke ceremonie.
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Zo kon een maagd in Haarlem haar belofte
van zuiverheid feestelijk omkleden in de kapel
van de Hoeckse schuilkerk van st. Bernardus.
voorafgaand diende de maagd regelmatig
te biechten, vasten en veel te bidden. Bij de
ceremonie waren vrienden, familie en andere
klopjes aanwezig en ontving de maagd diverse
cadeaus.? In enkele gevallen kozen ook oudere
vrouwen voor het kloppenleven, zij hadden
vaak hun man verloren en werden daarom
geestelijk weduwe genoernd."

Historiografie
In 1935 verscheen er een eerste grote studie naar
het kloppenleven in de Noordelijke Nederlanden.
Eugenie Theissing schreef een proefschrift
getiteld Over klopjes en kwezels," waarin met
name aandacht wordt besteed aan het dagelijks
leven binnen de Haarlemse vergadering 'Den
Hoeck'. Over deze gemeenschap is vee I bekend
door het werk De Levens der Maechden van
Catharina jans Oly. Deze Trijn leefde bijna vijftig
jaar in de gemeenschap en beschreef talloze
Haarlemse kloppenlevens.
Klopjes worden
door Theissing als hardwerkende, gehoorzame
en sober levende vrouwen omschreven. Hun
leven stond in het teken van persoonlijk geloof.
Zij zagen zichzelf als bruiden van Christus en
leefden ook als zodanig. Kloppen vervulden
taken voor de kerk, zoals het bakken van
hosties en het vervaardigen van priesterlijke
gewaden. Daarnaast zetten zij zich in voor
onderwijs, zieken- en armenzorg en na de
reformatie zorgden zij voor behoud van de
katholieke religie en cultuur in de Noordelijke
Nederlanden.
In 1996 deed Marit Monteiro een tweede
groot onderzoek
naar het kloppenleven.
Monteiro legt in haar proefschrift Geestelijke
maagden de religiebeleving van de maagden
bloot. Zij bestudeert de religieuze identiteit
naar aanleiding van gewetensrekeningen
persoonlijke overdenkingen, vergelijkbaar met
de biecht die niet in woord maar in geschrift aan
de biechtvader werden meegedeeld -". Daarnaast
stelt zij het religieuze zelfbeeld vast met behulp
van devotieboeken, ook wei kloppenboeken
genoemd. Verschillende biechtvaders schreven
speciale leef -en geloofsregelsregels om hun
geestelijk dochters goed te kunnen begeleiden.
Deze regels waren veelal geinspireerd op
het oude gesloten kloosterleven, waardoor
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ze gekenmerkt werden door geslotenheid,
striktheid, regelmaat en armoede.

Identiteit van de kloppen
Volgens Monteiro zagen kloppen zichzelf, net als
hun oude kloosterzusters, veelal als religieuzen.
Door een gebrek aan priesters vervulden de
maagden soms zelfs taken - zoals catechisatie
en het uitvoeren van ondersteunde taken bij
de mis - die in katholieke gebieden aileen voor
de mannelijk geestelijkheid waren weggelegd.
De kloppen namen daardoor de positie in van
semi-religieuzen; de vrouwen waren geen leken
maar officieel ook geen geestelijken. Door deze
tussenpositie moesten de vrouwen constant
laveren tussen de kerkelijke activiteiten die
bij een geestelijk leven hoorden en een sober
volgzaam leven als bruid van Christus.P
Door het beschrijven van deze tussenpositie
rekent Monteiro - in tegenstelling tot Theissing
- af met het traditionele beeld van kloppen als
volgzame vrouwen, die zich geheel schikten
naar de wensen van hun biechtvader. Ondanks
haar afwijkende
stellingname
omschrijft
Monteiro het kloppenideaal
nog altijd als
religieus geinspireerd. sober en volgzaam.
Kloppen zouden slechts uit nood 'mannelijke'
activiteiten verrichten en aileen binnen nauwe
grenzen invloed kunnen uitoefenen op hun
eigen leven en persoonlijke religiebeleving.
Hoewel Monteiro van het traditionele beeld
van totale gehoorzaamheid afwijkt, opereren
de kloppen in haar studie nog altijd binnen de
gestelde grenzen van het biechtvaderideaal.
Bovendien ontbreekt het in haar onderzoek aan
enige wereldlijke elementen in het leven van
de vrouwen. Het lijkt of het maagdelijk leven
zich - op kloosterachtige wijze - volgens de
regelgeving uit de kloppenboeken voltrok, met
weinig of geen invloed van buiten.
Wellicht zijn genoemde geschiedschrijvers
enigszins misleid door het ideaalbeeld dat
geestelijk maagden, kerk en biechtvaders
over het kloppenleven
wilden schetsen in
hun teksten. In de geschriften wordt slechts
sporadisch over een "quaetnemelike'"? klop
gesproken. Zij werd doorgaans gepresenteerd
als een afschrikwekkende uitzondering om
aan te geven hoe klopjes juist niet dienden
te leven. In dit artikel zal de voorgeschreven
en gewenste orde, naast de geleefde praktijk
worden gelegd. Daaruit zal blijken dat er een
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grote spanning tussen beide heeft bestaan
en wordt duidelijk dat het traditionele sobere
kloppenbeeld - zoals Theissing en Monteiro dat
schetsen - zeker niet in aile gevallen opging.
Achtereenvolgens zullen er diverse beelden van
het kloppenleven worden gepresenteerd. Hoe
keken de biechtvaders naar de maagden> Wat
voor beeld hadden gereformeerde bestuurders
en kerkenraden van de kloppen? En hoe keken
de maagden naar zichzelf?

Biechtvaders en hun regelgeving
Het beeld van de sobere maagd lijkt vooral te
zijn bepaald door idealiserende regelgeving
uit kloppenboeken.
Uit de periode tussen
1517 en 1730 zijn er in totaal 34 verschillende
Nederlandstalige
boeken bekend, die door
priesters en kloppen werden gebruikt. 14 Kloppen
uit gegoede families waren in staat om te lezen:
sommige van deze vrouwen lazen zelfs Latijn.
In de levensbeschrijving
van het Haarlemse
klopje Anna Sicxtus - geschreven door Trijn
jans Oly - staat dat het klopje toen "sij noch
maer dertien jaeren out was ( .. ), zij bij geval een
boecxken kreeg van de wech des levens, daer
sij veel in las". 15 waarschijnlijk betreft het hier
een kloppenboek, of anderszins devotionele
literatuur. De armere - en soms ook analfabete maagden kregen mogelijk gesproken leefregels
van hun biechtvader aangereikt.« De diverse
herdrukken van verschillende kloppenboeken
doen vermoeden dat het om zeer populaire
literatuur ging. Het kloppenboek Loj van den
maeghdelijcken staet, dat werd geschreven door
de Antwerpse jezuiet Cornelius Hazart (16 I 71690), werd maar liefst vijf keer herdrukt."
Kloppenboeken
zijn
te
verdelen
in twee categorieen.
De eerste groep
bestaat uit geschriften met een duidelijk
regelgevend
karakter
en worden
regel
-of onderrichtingsboeken
genoemd.
De
tweede categorie bestaat uit de vitae of
levensbeschrijvingen.
Hierin worden geen
verplichte regels centraal gesteld, maar staan
de levens van reeds overleden maagden
centraal. Deze veelal jubelende beschrijvingen
dienden als voorbeeld tot navolging." De vitae
zijn te vergelijken met hagiograneen. waarin de
hoofdpersonen - hoe weI niet heiligverklaard - als
heiligen worden gepresenteerd.'? Een voorbeeld
hiervan is het boek Leven en deughden van de
veerdighe Agnes van Heilsbacn,

gheestelycke
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dat na het overlijden van Agnes
werd geschreven door de Zuid-Nederlandse
jezuietenpater Daniel Huysmans (1643-1704) 20
Het boek laat niet aileen in woord maar ook in
beeld de ideale maagd zien. Op de titelpagina
staat een gravure van een sober geklede Agnes.
De gevouwen handen, rozenkrans en tranen op
het gezicht illustreren een nederige houding en
het verdriet om het lijden van haar bruidegom
Christus; een ideaal dat door andere maagden
kon worden nagevolgd.
De onderrichtingsboeken gaven
nog
duidelijkere richtlijnen voor de maagden. In
al deze boeken komt naar voren dat kloppen
een strikt dagritme dienden na te volgen.
Hazart schrijft dat "een maecht den dag in dry
moeten verdelen: [namelijk met] bidden, lezen
en werken"." Daarbij werd gehoorzaamheid
van groot belang geacht, de Hollandse priester
Willen Schoenius meent dat "gelijck een maget
de gehoorsaemheydt moet beminnen en
beoeffenen. also moet sij de ongehoorsaemheyt
haten en mijden"." lldelheid en overdadigheid
dochtet,

Agnes van Heilsbach Anoniem, vootpagitia in boek
van Daniel Huysmans, 1691, gravure op papiet;
afmetingen onbekend, (foto: auteur).
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waren voor de vrouwen tevens taboe. In het
boek Het leven der maegden staat geschreven.
"Men moet niet lachen als met een groote
gematigheyt", want overdaad past niet bij een
klop.> De ideale maagd hoorde zich bovendien
sober en zwart te kleden. Schoenius schrijft dat
klopjes een "swart kleedt" dienden te dragen.>
Maagden mochten daarnaast niet bevriend zijn
met "wulpse weelderige dogters", met krullende
haren, modieuze kleding en mooie sieraden.>
Ook werd van een klopje verwacht dat zij
streng was voor zichzelf. In het boekje Maagde
pligt staat dat een maagd "aile weken enige
lichamelijke penitency" diende te ondergaan,
zoals "een haren kleed of het vasten".> De
vrouwen zouden daarnaast zonder gezelschap
moeten eten omdat "men in de maeltijden vee I
klapt, en dat de tonge bij naer geene maete en
hout in haere woorden"."
Ook in de omgang met familie en vrienden
was aan regels gebonden. De Utrechtse priester
Willibrord Kemp schrijft: "Laat dan de dwaze
maegden buiten 's huis heen en weer zweven.
maer blijf gij in 't huis met uwen bruidegom"."
Ionge mannen werden gestuurd door de duivel,
daarom mag een bruid van Christus "noyt met
eenen jongheman aileen spreken"." Daarnaast
kon ook het contact met de familie bedreigend
zijn: bijvoorbeeld wanneer ouders hun dochter
verboden om klopje te worden. volgens de
regels diende de maagd haar propoost dan toch
door te zetten. Va1entius Bisschop schrijft: "Sij
en seggen somtijts veel, maer sy en meynen
't niet. Het is slechts om u te proeven, om te
sien of ghij wijs zijt".30 In het kloppenboek van
Schoenius wordt een aantal specifieke werken
van barmhartigheid genoemd. Zo zou een
klopje altijd armen moe ten helpen die hulp
vragen en steun moeten bieden aan mensen
die interesse tonen in de katholieke religie.
Ook werd er van de vrouwen verwacht dat zij
investeerden in scholing. Kloppen zouden jonge
meisjes moeten onderwijzen in het katholieke
geloof, "Het sij door schoole te houden, het sij
door eenig handwerck te leeren", Daarnaast
vraagt Schoenius een maximale inzet voor de
kerk: "Besteedt na uw vermogen uwe juweelen.
geldt, goedt en rijckdommen aen de catholijcken
kercken en te stichten altaren", Bovendien zou
de ideale maagd priesters 'hier te lande' altijd
zo goed mogelijk moeten ondersteunen."
De strenge regels die de auteurs in de boeken
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presenteren lijken het gehele leven van de maagd
te beslaan. Er bestond regelgeving random de
relatie met de eigen ouders, omgang met de
biechtvader, vriendschappen, spreken, lachen,
gedrag in het openbaar, vrijetijdsbesteding, de
biecht, invulling van het geloof, besteding van
eigen geld en goed, werkzaamheden, reizen.
maaltijden, kleding en om gang met mannen.
Waarschijnlijk heerste er onder de biechtvaders
een grate angst dat de maagden zich te werelds
zouden gaan gedragen. Bovendien bestond er
altijd het gevaar dat de vrouwen zich door hun
omgeving negatief zouden laten beinvloeden
in hun propoost. Waarschijnlijk probeerden
biech tvaders door een gebrek aan kloostermuren
met verregaande regelgeving toch vat te krijgen
op de levenswandel van de klopjes. Het bleven
in hun ogen immers toch vrouwen die gestuurd
moesten worden vanwege "de kranckheyt van
een bedorven natuere"."
Daarnaast had de regelgeving ook een
praktisch doe!. In de kloppenboeken werd de
maagden opgedragen zich in te zetten voor
het behoud van de katholieke kerk. Schoenius
beschreef de specifieke activiteiten die een
maagd ten behoeve van het katholicisme kon
ondernemen. De kloppen moesten volgens hem
onderwijs voor de katholieke jeugd verzorgen,
pastoors in het hele land bijstaan, armen
ondersteunen en geld schenken aan de kerk.
Door deze opdrachten fungeerde de regelgeving
dus niet aileen als mentale kloosterrnuur,
maar ook als richtsnoer voor missiewerk in de
Republiek. Het beeld dat de biechtvaders in de
kloppenboeken naar voren laten komt is hoe
dan ook strikt; een streng en sober ideaalbeeld
dat de maagden na dienden te leven.
Kerkenraden en stadsbesturen
Hoewel de eerste propoosten al in de late
zestiende eeuw werden gedaan, stelde de
overheid zich pas vanaf midden zeventiende leeuw kritisch op tegenover de geestelijk maagden en hun activiteiten.
Dit
gebeurde veelal na klachten van de diverse
gereformeerde kerkenraden, kloppen zouden
met hun missiewerk namelijk voor grote
onrust in de samenleving zorgen. Verschillende
kloppenverboden
werden uiteindelijk
op
stedelijk, provinciaal en zelfs op landelijk
niveau afgekondigd.
In 1628 werd er door de Zuid-Hollandse
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synode voor het eerst geklaagd over het
toenemend aantal kloppen in de regio. Een
jaar later ging een aantal gedeputeerden van
de synode naar de Staten van Holland, waar
ze "seer klagende over de groote licentie en
toeneemen van de papisten en klopsusteren",
In 1636 werd er opnieuw een remonstrantie
aan de Staten van Holland aangeboden. De
Zuid-Hollandse synode noemt het kloppenleven
hier "een nieuwe en de besondere professie
van leven by de papen ende jesuyten". In de
remonstrantie wordt tevens beweerd dat er
soms wei 250 kloppen in een stad woonden
en dat ze - hoewel "het maer vrouwluyden"
waren - scherp in de gaten moesten worden
gehouden.>
In mei 1655 zette de Staten van Holland
een volgende stap, met een verbod op
het zogenaamde testeren. Hiermee werd
geprobeerd te voorkomen, dat geld en
kostbaarheden van overleden kloppen bij de
katholieke kerk terecht zouden komen. Tevens
werd er gepoogd een verbod te stellen op
het doorsluizen van erfenissen via geestelijk
maagden naar de kerk." Dit plakkaat kwam niet
zomaar uit de lucht vallen. Staties werden niet
aileen geestelijk ondersteund door de maagden
maar ook financieel, waarmee de kloppen van
groot belang waren voor het voortbestaan van
de katholieke kerk. Stadsbesturen bepaalden
uiteindelijk zelf of ze het verbod handhaafden.
Uit het kasboek van de katholieke st. Jan Baptist
kerk te Gouda, blijkt dat er ook na 1655 nog
gewoon testamenten werden opgesteld. Een
aantal van deze kerkelijke inkomsten betraf
schenkingen na het overlijden van een klopje.
Deze giften bestonden uit geld, obligaties en
kunstwerken.
Het klopje Maritje Pietersdr.
Vermij stierf in 1689 en liet de kerk "twee
engeltjes, de ses Spaense stoelen, een dosijn
gekeperde servetten met een tafelaken" en
twee schilderijen na.>
De Staten-Generaal kondigden pas in
augustus 1641 het eerste kloppenplakkaat af.
Dit verbod was onder meer gericht tegen het
samenleven van "ongehoude vrouwpersoonen
(die men klopsusteren of kloppen noernt)".
In hetzelfde
plakkaat
werd ook het
kloppenonderwijs aan banden gelegd. 36 In
sommige plaatsen werden de gestelde verboden
daadwerkelijk streng gehandhaafd; drie Leidse
kloppen werden in 1644 verbannen omdat ze in
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een kleine vergadering samenleefden."
Op stedelijk niveau waren het vooral
de gereformeerde kerkenraden die angstig
waren voor de onrust die de maagden via
kloppenscholen
missiewerk
teweeg werd
brachten. Niet aileen kinderen werden door
de kloppen benaderd, ook volwassenen. In
1643 klaagden enkele lidmaten over Goudse
maagden die op het orgel van de gerformeerde
St. ]anskerk hadden gespeeld. Een groepje
kloppen zouden het orgel hebben gebruikt
"singende en spelende aldaer voor ende met
deselve"." Er werd ook onrust veroorzaakt door
op publieke plaatsen te catechiseren. De Goudse
kerkenraad maakte in 1677 een aantekening
van klopjes die in het gasthuis niet aileen
ziekenzorg, maar ook zielzorg verrichtten.w De
evangelisatie had soms ook ernstige gevolgen.
In 1673 zou het klopje Susje Claes samen met
haar biechtvader een geestesziek meisje in
het Goudse weeshuis hebben bezocht. Na dit
bezoek was het weeskind totaal van slag. Ze
zou hebben geschreeuwd dat ze verdoemd was
omdat ze in een "geuse kerck geweest was".
vervolgens pleegde ze zelfmoord, door uit het
raam van het weeshuis te springen."
De verschillende
kerkenraden maakten
melding van kloppenonderwijs, zendingsdrang,
het ophitsen van de bevolking en het verspreiden
van roddels. Het beeld dat de gereformeerde
kerk over kloppen had, was uiteraard
niet positief. Kloppen werden vooral als
verstoorsters van de publieke orde ervaren. Dit
beeld lijkt haaks te staan op de sobere regels uit
kloppenboeken. Volgens het biechtvaderideaal
hoorden de maagden zich verre te houden
van de samenleving en 'Ut huis met uwen
bruidegom" te blijven." Uit de afschriften van
de actes van de Goudse kerkenraad blijkt
echter, dat de maagden er actief op uitgingen en
confrontaties niet uit de weg gingen. Het is dan
ook niet vreemd dat met name de auteurs van
kloppenboeken uit de Noordelijke Nederlanden
- zoals Schoenius - worstelden met het beeld
van de idea Ie maagd. Een klopje diende
teruggetrokken te leven maar ook missiewerk
te verrichtten in de samenleving; naar nu blijkt
tegengestelde idealen.

geestelijk kleed aantrokken.? De symbolische
handeling van het aantrekken van nieuwe
kledij zou als een rite de passage kunnen
worden beschouwd, die de overgang naar
een volledig nieuwe levensfase markeerde.
Uit kloppenboeken en beschrijvingen van de
Haarlemse Trijn Oly blijkt dat de vrouwen
een "swart kleedt'< gelijk aan die van "ouwe
vroukes" dienden te dragen." Wederom lijkt dit
ideaal niet door iedere maagd te zijn nageleefd.
Kloppen uit gegoede families hechtten namelijk
niet aileen belang aan hun maagdelijke status,
maar ook zeker aan hun maatschappelijke
positie. Uit diverse geschilderde en getekende
portretten blijkt dat kloppen er voor kozen om
beide facetten afte laten beelden. Over dergelijke
portretkunst
is maar weinig geschreven.
Kunsthistorica
Evelyne Verheggen
meent
zelfs dat ijdelheid door klopjes als doodzonde
werd beschouwd en dat de vrouwen zich
daarom nooit lieten afbeelden." Hoewel deze
bewering met het ideaal in de kloppenboeken
overeenkomt, betrof het hier niet de geleefde
praktijk.
Een eerste voorbeeld is de Goudse klop
Maeritge Gerrits Vermeij (1645). Maeritge kwam
uit een vooraanstaande katholieke familie en
stond ingeschreven als poorter in Gouda. Het

Zelfbeeld
Er werd van klopjes verwacht dat zij na hun
propoost het werelds habijt aflegden en het
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Maeritge Vermeij Ludolf de jongh, 1643, olievetf op
paneel, 72 x 62 em, privebezit,

(jato: RKD).

TNK

jaargang 14 (20 II)

portret werd in 1643 geschilderd door Ludolf
de jongh
(1616-1679).
De jongh
maakte
enkele jaren later ook een portret van Willem

de Swaen (ca. 1607-1674),
de biechtvader
van Maeritge. Vermeij was een vermogende
vrouw. Zij beschikte over een eigen huis (met
schuilkerk) en is afgebeeld in sobere maar dure
kledij. 46 Bovendien volgde zij met haar korte
pony de haarmode uit in de jaren '40 van de
zeventiende eeuw." Op een notariele acte uit
1615 is de handtekening van Vermij terug te
vinden. Maertige ken zeer waarschijnlijk lezen
en schrijven, haar mooie handschrift duidt
namelijk op een goede scholing.
Op de portretten van Utrechtse gezusters
Catharina en Elizabeth Heeremans zijn de twee
jonge en modieuze vrouwen van midden twintig
afgebeeld. In de hoeken van de portretten zijn
schildjes van de familie Heeremans neergezet.
De dames dragen beiden overdadige zwarte
kostuums met een grijs lint van strikken
om het middel. In een recent uitgegeven
overzichtswerk van Sebastiaan Dudok van Heel
over Amsterdamse burgerportretten worden
zusters als geestelijk maagden omschreven."
Beide vrouwen werden in Amsterdam geboren
maar verhuisden op latere leeftijd naar Utrecht.
Na het overlijden van Elisabeth zou haar
graftombe, zes weken lang met een witsatijnen
kruis en een kroon op het deksel, opgesteld

Catharine Heeremans Direk Direksz. van Santvoort,
jaartal onbekend, olievetf op paneel, 66 x 60,5 em,
privebezit, (foto: Dudok van Heel).
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Elizabeth Heeremans, Direk Direksz. van

santvoort,

1638, olieveif op paneei, 65 x 60 em, ptivebe-zit,
(foto. Dudok van Heel).

hebben gestaan alvorens ze werd begraven.
Een opmerkelijke ceremonie voor een maagd
die simpel diende te leven.
Een schilderij van de 73-jarige burgemeestersdochter Helena Leydeckers (1643)
uit Arnhem toont een vrouw met gevouwen
handen, die tegen een donkere achtergrond
is geschilderd. Het portret is vervaardigd door
de Arnhemse schilder Hendrick Koster (16151665). Op dit schilderij is we de rom spanning
waar te nemen tussen het soberheidsideaal
uit de kloppenboeken en de maatschappelijke
status van de afgebeelde maagd. Haar zwarte
kleding gecombineerd met de luxe kraag, de
vermelding van haar afkomst op het schilderij
- ' Helena Leideckers dochter van burgemeister
Andries Leideckers Ano 1643' - en de gordel
van goudbrokaat geven dit duidelijk weer.
Unieke kloppenportretten zijn te zien op
een altaarstuk uit 1641 van de Goudse schilder
Wouter Pietersz. Crabeth II (ca. 1594 - 1644),
dat als titel heeft Bemardus van Clairvaux
bekeert Willem van Aquitanie. Het schilderij
bevat verschillende portretten van Goudse
katholieken: onder wie de biechtvaders Petrus
Purmerent en Willem de Swaen. Naast deze
bekende tronies staan er vier onbekende
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Bcmardus van Claitvaux bekeert Willem van Aquitanie
Wouter Pietersz. Crabeth II, 1641, olieverjop doek,

143 x 239 em, Museum GoudA (foto: SfJjn Dekker)

vrouwen afgebeeld; zeer waarschijnlijk gaat het
hier om kloppen. De twee middelste vrouwen
dragen op het hoofd een kloppenkapje. De
tweede vrouw van voren draagt bovendien een
kruis om haar hals dat - ondanks het verbod op
het dragen van sieraden - eveneens verwijst
naar haar religieuze identiteit. De kleding van
de vrouwen is kostbaar en kleurrijk en lijkt
hiermee absoluut niet aan te sluiten bij het ideaal
van de biechtvaders. Door de kloppenkapjes,
kruizen en hun positie op het schilderij - direct
achter de biechtvaders - zal het hier echter wei
degelijk om geestelijk maagden gaan. De klop
achter Willem de Swaen is mogelijk de eerder
genoemde Maeritge Vermeij."

gedrag vertonen. Toen pater Jacobus de Vos
werd overgeplaatst van zijn statie in Groningen
naar Gouda, was hij zeer verbaasd over de
manier waarop de Goudse kloppen met elkaar
omgingen. Hij schreef in een persoonlijk geschrift dat ze "lichtveerdig van herssenen",
"ongebreidelt van tonge" en vooral "wangunstig
aan malkanderen" waren."
Naast onderlinge vetes stonden sommige
maagden zeer vijandig staan tegenover hun
leidsmannen. Een boekje dat werd geschreven
door de Haarlemse arts Johannes Huwe (t 1725) 52
vormt een betoog waarin de geestelijkheid
wordt aangespoord om giften van leken goed
te onderhouden. In het boekje wordt bovendien
gehoorzaam gedrag van kloppen geprezen, en
het gedrag van verschillende 'quaade kloppen'
afgekeurd. De slechte maagd zou consequent
nietnaarde biechtvader luisteren, kwaadspreken
over verschillende priesters en haar persoonlijke
fouten niet willen erkennen. Dergelijke kloppen
zouden "als schorfde [=schurftigel schaapen
de geheele kudde bederven" en volgens Huwe
als onkruid moeten worden uitgeroeid." Ook
in het geschrift van Jacobus de Vos wordt de
nodige opstandigheid van klopjes beschreven.
Tijdens zijn werk in Groningen werd De Vos
geassisteerd door een Iandjezuiet genaamd
Oom Christiaen. Deze pater was moeilijk te
verstaan omdat hij stotterde. volgens De Vos
plaagden de Groningse kloppen pater Christiaen,
door op een stoel te gaan staan en "sijn preken
en spreken al stammelende na [tel apen".
Daarnaast huppelden de vrouwen achter hem
aan, trokken rare gezichten en maakten daarbij
kruistekens. Deze 'oproerige vrouwmensen'
zouden bovendien over de sleutels van de
kerkkluis beschikken, maar weigerden deze
aan de jezuietenleiding af te geven.«

Het dagelijks leven
Tot slot is het interessant om naar het gedrag van
de maagden in de dagelijks te kijken. Uiteraard
hebben er zeer vrome kloppen bestaan die zo
veel mogelijk naar het ideaal van de biechtvaders
leefden. Desondanks bestaan er ook diverse
bronnen waaruit blijkt dat sommige maagden
over zeer 'aardse: trekken beschikten. Trijn jans
Oly schrijft bijvoorbeeld dat "als ick met mijn
oogen de gheheele vergaederinge doorgae,
sel der weynich vinden daer ick dit van mach
seggen, dat se sonder clachte leven"so Klopjes
konden onderling soms zeer onaangenaam
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Tot slot
Nadat de gereformeerde overheid in 1581
een kloosterverbod afkondigde, werd er
door katholieken in de gehele Noordelijke
Nederlanden gezocht naar nieuwe manieren
van geestelijk leven. Het aantal vrouwen dat
koos voor het zogenaamde kloppenleven,
nam toe naarmate de zeventiende eeuw
vorderde. Mede omdat ook zeer rijke vrouwen
hun propoost deden, bleken klopjes van groot
belang voor het katholieke missiewerk.
In het proefschrift van Marit Monteiro
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worden geestelijk maagden als diepreligieuze
vrouwen omschreven die ver van de wereld
afstonden. Deze vrouwen kozen zeer bewust
voor het kloppenleven
en schikten zich
daarbij zo vee I mogelijk naar de regels van
hun biechtvader. De maagden zouden aileen
via zogenaamde goddelijke ingevingen enige
vorm van zelfbeschikking over het eigen leven
hebben. Eugenie Theissing noemt daarentegen
wei een aantal wereldse elementen uit het
kloppenleven. Bijvoorbeeld roddel - dat ze
vergoelijkend "babbelachtigheid" noemt - en de
soms een gecompliceerde relatie tussen klop en
biechtvader.> Deze zaken omschrijft ze echter
als uitzonderingen. De maagden zouden zich in
de praktijk namelijk vooral richten naar regels
uit de kloppenboeken.
Geestelijk maagden zijn in de praktijk
echter met enige regelmaat buiten het ideaal
getreden. De vrouwen waren in ieder geval niet
per definitie religieus gemspireerd. Het propoost
van een maagd was ten eerste niet altijd
spiritueel, maar soms eerder praktisch van aard.
Daarnaast lijken veel kloppen zich niet geheel
aan het sobere ideaal te hebben onderworpen.
Bepaalde maagden hadden moeite met het
verbergen van hun ijdelheid of adellijke status.
Ze lieten zich portretteren en droegen soms ook
wereldlijke en weelderige kleding. Daarnaast
valt het onderlinge gedrag van de maagden - dat
af en toe in stevige ruzie en na-ijver ontaardde
- lastig te rijmen met het ingetogen en devote
ideaal uit de kloppenboeken.
Veel kloppen blijken redelijk zelfstandige
vrouwen te zijn geweest, die voor zichzelf op
durfden op te komen. In sommige gevallen waren
kloppen zelfs ongehoorzaam jegens de eigen
biechtvader. De vrouwen hadden daarnaast
de beschikking over eigen geld en goed en
besloten zelfwanneer zij een schenking deden.
Klopjes bepaalden door een religieus bestaan
in de wereld bovendien de invulling van het
eigen leven. Door niet voor het moederschap te
kiezen konden (vooral rijke) maagden een eigen
'carriere' ontwikkelen. Verschillende kloppen
kozen voor werk in het onderwijs, het vervullen
van ondersteunde taken in de kerk, het doen
van handwerk, ziekenverzorging, het houden
van een winkel, een schrijversbestaan of het
verzorgen van catechisatie. Hoewel de vrouwen
in theorie onder strikte bescherming van een
biechtvader stonden, waren de maagden op

TNK jaargang 14 (2011)

veel terreinen redelijk vrij in de keuzes die ze
maakten.
Waarschijnlijk
bepaalde
het karakter
de maagd, haar religieuze
beleving,
de
biechtvader en de leefomgeving - thuis of in
een kloppengemeenschap/met
rijke of arme
maagden - in hoeverre een klop over het eigen
leven kon of wilde beschikken. Deze elementen
bepaalden eveneens hoe de vrouw het ideale
kloppenleven zag, hoe ze haar eigen identiteit
beleefde en welk beeld ze naar de buitenwereld
wilde uitdragen.
Drs. Marieke A. WL.M. Abels (1984) studeerde
geschiedenis in Utrecht en Amsterdam. Zij is
werkzaam bij de griffie van de Thveede Kamer
in Den Haag. Haar masterscriptie Tussen sloer
en heilige is als boek verschenen en kan voor
€ 20, - worden besteld op haar website: www.
mariekeabels.nl.
Email: mariekeabels@hotmail.
com
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Hugo den Boer

Fijne vroomheid en ware godsvrucht
Representaties van 'fijnen' en de literaire constructie van een
'verlichte' cultuur en identiteit in de achttiende eeuw.

In de context van de
confessionele staat
en de opkomst van
een 'verlichte' cultuur laten de kritische
representaties van
'fijnen' door 'verlichte'
auteurs in achttiendeeeuwse spectatoriale
vertogen zich anders
verklaren dan deze
op het eerste gezicht
doen vermoeden.

Wie enigszins bekend is met de werken van het schrijversduo
Elisabeth wolff-Bekker (1738-1804)
en Aagje Oeken (17411804), I zal wellicht met enige verbazing de reactie van Aagje
Oeken lezen op de prijsvraag 'Wat zyn de stellingen der
Fynen?', die een genootschap in de jaren '80 van de achttiende
eeuw uitgeschreven had. In haar boek De voorrechten van het
Christendom (1787) ageerde Deken: 'Gy, die hen bespot, verguist
en lastert, met den zo zeer gehaaten, als misbruikte naam van
Fynen bestempelt, en, onder dien naam, by alle verstandige en
eerlyke Lieden, poogt verdacht, veracht en gehaat te maaken'.'
Dekens felle reactie op een op het eerste gezicht onschuldige
prijsvraag doet vermoeden dat er meer aan de hand is met die
'fijnen'. En inderdaad, als we teruggaan in de geschiedenis dan
zien we dat de kritiek op de 'fijnen' wortelt in een lange traditie
van negatieve representaties van bepaalde groepen vromen, die
om godsdienstige redenen in uiterlijk en gedrag afwijken van wat
als normaal werd beschouwd.
Kijken we naar de representaties van 'fijnen' in de achttiende eeuw, dan valt op dat de critici met name bestaan uit
aanhangers en verspreiders het verlichtingsdenken, dat
in de loop van diezelfde eeuw langzamerhand meer
invloed kreeg.' Niet omdat zij iets tegen godsdienst of
vroomheid hadden, integendeel. Niet voor niets is het
'a-historisch, zelfs misleidend: genoemd om van een
'christelijke verlichting' te spreken. In de context van de
zeventiende- en achttiende-eeuwse Republiek was de
'verlichting' inherent christelijk van aard.' In dit artikel
wil ik de volgende vragen centraal stellen wie waren de
'fijnen' volgens 'verlichte' auteurs, hoe werden ze in de
achttiende eeuw door hen gerepresenteerd en - vooral
- waarom werden ze op deze manier gerepresenteerd>
Dit artikel is niet geschikt en bedoeld om op deze
vragen een volledig antwoord te geven," maar wil in
beperkte zin een indruk geven van de manier waarop
representaties van 'fijne' vromen de constructie van een
'verlichte: cultuur en identiteit hebben gediend.
Sara Burgerhart in een gezeJschap van fijncn',
Belangrijk om op te merken is dat hier de
ui: E. Wolff en A. Deken, Historie van mejllffi'ollw
representaties
onderzocht worden die door 'verlichte'
Sara Burgerhatt ('s-Gravenhage 1782)
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auteurs geschreven zijn, wat betekent dat het
veeleer een beeld geeft van de visies van deze
auteurs op godsdienst, staat en samenleving dan
dat het iets zegt over de 'fijnen' zelf. Behalve
dat dit onderzoek licht werpt op de visies en
idealen van de 'verlichting',
beoogd het in kaart
te brengen hoe representaties van 'de ander'

- in dit geval de 'fijnen' - zijn gebruikt voor en
hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van een
'verlichte' cultuur. zoals die in de Republiek in
de tweede helft van de achttiende eeuw gestalte
kreeg.
Voor dit type onderzoek is ervoor de achttiende
eeuw een prachtige bron voorhanden, die de
gehele eeuw bestrijkt, namelijk de spectatoriale
geschriften of spectators. De achttiende eeuw
kende een enorme toename van cultuuruitingen
die door de naar sociabiliteit, onderwijs en
opvoeding strevende 'verlichten'
werden
toegejuicht en ontwikkeld. De hoge participatie
van 'verlichte: auteurs maakte de cultuurdragers
tegelijkertijd tot 'voertuigen' van de verlichting,
waarvan de reikwijdte en invloed snel toenamen.
Genootschappen,
kranten,
tijdschriften,
leeskringen, bibliotheken, kofflehuizen, salons
en loges genereerden in de achttiende eeuw
een - veelal door 'verlichte' ideeen gestempelde
- publieke sfeer waarin steeds meer mensen
uit de burgerij participeerden.s De spectatoriale
geschriften vormen een van deze 'voertuigen'
van de verlichting. Het spectatoriale genre heeft
als belangrijkste eigenschap dat het tot doel had
de zeden en gewoonten van de contemporaine
maatschappij te verbeteren. Hierdoor krijgen
we een door tijdgenoten gegeven inkijkje in
het religieuze,
maatschappelijke,
sociaalculturele, economische en politieke leven van
de achttiende eeuw. Om hun beschouwingen en
kritiek aan de lezers te presenteren, maakten de
auteurs vaak gebruik van stereotiepe karakters
aan de hand waarvan een bepaald aspect van
het maatschappelijke, sociaal-culturele, politieke
of religieuze leven aan de kaak werd gesteld. De
'fijne' vormde een van deze karakters die steeds
opnieuw in de vertogen terugkeren.'

genoeg was om door iedereen begrepen te
worden." Toch yond hij het raadzaam de
betekenis van het woord nog eens uit te leggen.
20 betoogt hij eerst dat 'fijnen' in aile religies en
godsdienstige richtingen voorkomen, waarna hij
zijn uitleg toespitst door 'fynigheid' in relatie tot
godsvrucht te plaatsen. Zo schrijft hij: 'Onder de
mensch en die hun werk schynen te maken, van
zich een eeuwige gelukzaligheid te bezorgen,
vind ik driederley slag. Zommige -0'n fyn, en
niet godvrugtig; andere fyn, en godvrugtig tejfens;
andere wederom godvtugtig, en niet fyn"o De
driedeling die Van Effen hier maakt, en die door
de andere spectators is nagevolgd, II is tekenend
voor de manier waarop de spectators tegen
het probleem van de relatie tussen fijnheid en
godsvrucht aankeken. Hoewel de godvruchtigen
die niet 'fijn' zijn het ideaal vormden, maakten
ze wei onderscheid tussen mensen die - uit
onkunde en bijgelovigheid - oprecht overtuigd
waren van de meerwaarde van 'fijne' vroomheid
en degenen die met minder goede bedoelingen
de gedaante van een godvruchtige 'fijne'
aannamen. De Nederlandsche Spectator weet dit

llATAAFSCH

MUSAEUM.
No. 14.
I. April 1771.

IVI1 bat.'! just "J<ltIgb r~ligio" to 11kl,h~ us bate) but not
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Typen 'fijnen'
De 'fijnen', wie kent ze niet? Oat moet Justus van
Effen, de man die het genre op het vasteland van
Europa had gemtroduceerd, 8 gedacht hebben toen
hij op 8 februari 1732 in De Hollandsche Spectator
schreef dat het woord 'fyn' ondubbelzinnig

16

%)'0

Het was gebruikelijk om elke ajIevering van een
spectator te voorzien van een passend motto. De
auteur van Bataafsch Musaeum (1 april 1771) loot in
zijn motto duidelijk uitkomen hoe hij over de
godsdienstige situatie denkt. (Bran: KB Den Haag)
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met verve te brengen:

"By ysselyke bavianen zyn die aapen van het
menschelyk geslacht te vergelyken, die, het gedrag
van vroomen en Godvruchtige luiden naagegaan
bebbende, zich daar onder mengen, en hen
nabootzen met een snood voorneemen am daardoor
gewin, eer en achling te vetkrygen, (. . .) h uichelaars,
die zander Godsvrucht, uiterlyk anderen naavolgen
in alles wat een schyn van Godzaligheid vertoonen
kan, tcrwyl zy hunne heerschende driften van
eerzucht, hoogmoed en gierigheid, en niet zelden
wellust den lassen teugel in het heimelyk vieren.
(. . ) En niets is waarlykmoeijelyker in ait geval dan
de zuivere en waare Godvrucht van deeze aapetye
der huichelarye te onderscheiden, am dat men
door die aapen zoo menigmaal bedroogen is, en
het getal del' oprechten zoo klein, dat het moeijelyk
is van hen een onbetwistbaar en duidelyk kenmerk
op te geeveti". 12
Hoewel het goed is om deze onderscheiding
in typen 'fijnen' in het oog te houden, maakte het
in de praktijk van de representaties weinig uit.
Met beide soorten 'fijnen' hebben de spectators
een probleem, ook met de goedbedoelende
'fijnen', die feitelijk de bron van het verschijnsel
'fijne' vroomheid zijn. Waar het onderscheid
tussen de twee typen 'fijnen' wei gemaakt
wordt, blijkt dat de niet-godvruchtige 'fijnen'
schijnhei!igheid en veinzerij wordt toegedicht,
terwijl de godvruchtige 'fijnen' bijgelovigheid en
onkunde wordt verweten. Zoals het citaat zojuist
al duidelijk maakte, vertoonden de verschillende
typen 'fijnen: dezelfde uiterlijke kenmerken,
waardoor het moeilijk is hen van elkaar te
onderscheiden. Wat men zag was bepalend voor
het beeld dat men van de 'fijnen: had, want, zoals
De Nederlandsche Spectator het vertolkte: 'Die
zich niet kleeden wi! als zyne staatsgelyken, wil
het bekeken zyn en meer dan deezen pryken'. 13
Wat in de kritiek dan ook de boventoon voert
is meestal sociaal-cultureel van aard in plaats
van religieus.!' De 'fijnen' zonderden zich door
omgang, gedrag en gebruiken af van de rest van
de samenleving - een doodzonde tegen Gods
wezenlijkste wetten omtrent de vrije omgang
met de naaste, volgens Van Effen."
Iuist de combinatie van 'asociaal-cultureel:
gedrag met verkeerde opvattingen over godsdienst, maakte de 'fijnen' tot een ideaal karakter voor de moraliserende vertogen van de
spectators. Bijgelovige en verkeerde ideeen over
God, godsdienst, de mens en de wereld doet

goedbedoelende, maar onwetende gelovigen
de middelen tot een godvruchtig leven aanzien
voor het doel zelf, terwijl de huichelende 'fijnen'
zich met een schijn van hei!igheid omgeven om
daardoor onverdacht hun eerzucht, hoogmoed,
wellust, dronkenschap en dergelijke ondeugden
te kunnen botvieren. Beide typen staan lijnrecht
tegenover de 'verlichte' idealen van redelijkheid,
deugd, verstandig onderzoek, gematigdheid en
vrijheid. Terwijl de 'fijnen' zich in vroomheid van
hun medeburgers onderscheidden, stelden de
'verlichte' auteurs de menselijke maat centraal. 16
Want juist het onderscheidende karakter van
de 'fijne: vroomheid vormde het gevaar voor
godsdienst en samenleving, zoals we zien
als we letten op de problemen die de 'fijnen'
veroorzaakten.

Problemen met de 'fijnen'
stelt De examinator oj Hollandsche
Zeedenmeester dat ons land meer dan andere
Zo

landen te lijden had onder een 'verwonderenswaardig' soort van mensen, die ondanks
hun ziekte een aanstekelijke werking op hun
omgeving hadden. De auteur prijst daarom de
uitvinding aan van een 'wonderpil', die velen
genas, onder wie een persoon die dankzij de
pi! een ziek oordeel verwisselde voor gezond
vernuft. Het betrof een 'fyn zusje', dat door een
onmatige vertoning van godvrucht en ontijdige
lof van eigen deugd de godsdienst onteerde.
Ze deed er alles aan om door de wereld als
godvruchtige gezien te worden: ze was ziek van
gemoed, zwak en uitgemergeld van lichaam en
ze deed niet mee aan werelds vermaak. Ze had
haar zakken gevuld met werken van geleerde
theologen, die ze direct tevoorschijn toverde als
ze merkte dat iemand naar haar keek. Dankzij
de wonderpi! werd ze tot de ware, redelijke
godsvrucht bekeerd. De context van deze satire
op de 'fijnen' - namelijk de veronderstelde invloed
die ze op hun omgeving hebben - geeft aan dat de
kritiek op de 'fijnen' een hoger en omvangrijker
doel diende dan de 'bekering' van 'fijnen' aileen.
De Hollandsche Spectator formuleert de diepere
bedoeling van de kritiek op de 'fijnen' meer
expliciet, als hij schrijft:

"Luiden, aan wie het zelve [namelijk het Jijn
hdb] vreemd is, vatten omtrend die uiterlyke
ingetoogenheid twee versdieidcne, en reets stiydige
gevoelens op: zommige, die geen denkbeeld van
godvrugt hebben, bedrogen door dien uiterlyke
zijn',

17

schyn zien aIle de jjmen aan, als ware heiligen,
naar welken den Hemel reeds rykhalst; anderen
niet minder in getal, meten ze allen met de zefde
maat, en verslyten ze zonder onderscheid voor
geveinsden, en schynheiligen, die voorbedagtelyk

hun werk maken van hunne ondeugden, met de
bedriegelyke mantel van uitwendige tieiligheid te
bedekken, en te verduisteren. Beiden dwalenze van
't spoor der waarheid a!', 17
In dit citaat treffen we de beschrijving van een
maatschappelijke tweedeling aan die aan de basis
ligt van de motieven van de auteurs om de 'fijnen'
op een uiterst kritische manier te representeren.
Aan de ene kant oefende een vrome levenswijze
in afzondering van wat als normaal beschouwd
werd aantrekkingskracht uit op een bepaalde
groep mensen, die hierin de ware godsdienst en
nastrevenswaardige godsvrucht herkenden, Aan
de andere kant was er een groep die vanwege de
extreme vroomheid van de 'fijnen' van godsdienst
an sich niets meer wilden weten, Hier stuiten we
op het spanningsveld waarin de voorvechters van
'verlichte' idealen en de doorwerking daarvan in
de cultuur, de politiek en de maatschappij zich
in de achttiende-eeuwse Republiek bevonden. Ze
waren als het ware gevangen in de confessionele
staat met de gereformeerde kerk aan de ene kant"
en de radicale verlichten, die hun heil zochten in
deisrne en athetsme aan de nadere kant. 19 De
hoofdstroom van de vertegenwoordigers van
de 'verlichting' in de Republiek - waartoe we de
auteurs van de spectators over het algemeen toe
kunnen rekenen - beyond zich tussen beide in,
wat betekende dat ze op twee fronten tegelijk
oorlog moesten voeren. Deze positie wordt
duidelijk kenbaar gemaakt door de auteur van
De nagstudie van Justus Bickerstaff, wanneer hij
de leden van het gezelschap van 'Raisonnabele
Bibliaanen' in de ideale middenpositie plaatst.

"Onze Passer is de Goddelyke Regel: de punten
-0'n de Rede en het Woord; Deze beide heejt ons de
Scheppergezet op die Vl0'ze, die hy nodig ootdeeide,
en hy stiert otis, wanneer Vl0' hem er ernstlyk over
aatuoepen. door zyne genade de hand. Wat witten
we meer? WaanVl0'ze menschen! verzetgyhet punt
del' Rede, gy wordt Kwakers: verzet gy het punt der
H. Schrijt,gy wordt Deisten",20
Zowel de rede als de Openbaring is noodzakelijk om een oprecht godvruchtig, deugdzaam
mens te worden, Verwaarloos je de rede dan
word je een bijgelovige, 'fijne' kwaker, Minacht
je de Bijbel als bron van waarheid en kennis, dan

18

verval je tot deisrne en atheisme. De 'Raisonnabele
Bibliaanen' staan tussen beide uitersten in. De
waarheid moest door middel van een 'verlicht',
dat wil zeggen redelijk, beschaafd en gematigd
debat in een vrije publieke sfeergezocht worden."
Op weg naar de verwezenlijking van dit ideaal
vonden de 'verlichten' echter de orthodoxe
gereformeerde predikanten als de verdedigers
van de bestaande, confessionele ordening van
de samenleving op hun pad." Hier raken we aan
de kern van dit onderzoek, namelijk de vraag
waaram de 'fijnen' door de 'verlichte' auteurs zijn
gerepresenteerd als schijnheilige en bijgelovige
hypocrieten.
Oorzaken en veroorzakers
Het debat over 'fijne' vroomheid versus ware
godsvrucht spitst zich inhoudelijk toe op de
relatie die de auteurs leggen tussen bijgeloof,
ongeloof en de ral die gereformeerde predikanten
ten opzichte van beide zaken spelen. "Ten
respecte van de Religie zyn twee zaaken, de
welke tegen malkander diametraal strydig zyn.
en als twee uiterstens aile Godsdienst ruineren:
de eerste is de Godverzakery, en de tweede de
Superstltte".> Godsdienst is aller-voortreffelijkst,
zo stelt De Pedagoog, maar tevens tussen twee
zielsgevaarlijke klippen ingeklemd, namelijk
bijgeloof en ongeloof. Terwijl de rede en
openbaring helder schijnende fakkels zijn voigt
men vaak dwaallichten.>
Onder bijgeloof worden die zaken verstaan
die men buiten de kaders van de godsdienst om
uitoefent en leert, voortkomend uit angst of uit een
al te grateijvervoor GOd'>5 De Onderzoekerstelt dat
bijgeloof pas ontstaat als men zaken gelooft die
niet uit de Bijbel voortkomen, zoals hedendaagse
engelenverschijningen, influisteringen door de
Geest en dergelijke. Men kan de waarheid slechts
vaststellen door redenering en ondervinding.
De rede is de pest voor bijgeloof, maar kan
niet vaststellen of iets waar gebeurd is of niet.
Oat doet de ondervinding. In de eerste eeuwen
van het christendom gebeurden er werkelijk,
bij ondervinding, wonderen. De doorwerking
hiervan in verhalen en sprookjes hebben mensen
in later eeuwen bang gemaakt voor bijvoorbeeld
geesten, waardoor ze uit vrees God al te ijverig of
vanuit een verkeerd begrip dienen. Belangrijk in
het betoog van De Onderzoeker is zijn conclusie
dat dit bedrog is door de geestelijkheid, uit
machtswellust, steeds weer is misbruikt en zij de
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vrees van bijgelovige mens en aanwakkerden.>
De bijgelovigheid die door de predikanten
wordt bevorderd
om hun positie
en de
confessionele staat in stand te houden, heeft

ondertussen enorme gevolgen, tot nadeel van de
godsdienst en de waarachtige gelovigen, want
het leidt tot 'aankweking' van atheisten." De
verstandige, ontwikkelde en redelijke mensen die
de 'fijne' uitingen van godsdienst zien, verachten
het irrationele bijgeloof dat er aan ten grondslag
ligt. Ze veroordelen daarom de godsdienst in het
algemeen en laten na om zelf de ware godsdienst
te leren kennen door het onderzoeken van Gods
Openbaring. Zij lopen het 'midden', de 'ware
godsdienst' voorbij en belanden in het andere
uiterste, het atheisme, en bespotten van daaruit
de gehele godsdienst en aile godsdienstigen. Oat
is niet goed te keuren maar naar het oordeel
van de spectators wei begrijpelijk. Want de
belangrijkste oorzaak van bijgelovigheid kan
het domme volk niet verweten worden. Het is de
machtswellust van de geestelijkheid - mogelijk
gemaakt door de confessionele ordening van
de samenleving - waardoor predikanten het
volk dom houden, bijgeloof stimuleren en angst
en ijver voor God opwekken." Ze ontnemen
zo het volk datgene wat hen van ossen en
ezels onderscheidt: het verstand. Terwijl dat
juist de vijand is van aile bijgeloof, vrees en
onderworpenheid aan de geestelijkheid. Redelijk
verstand en onderzoek brengt een "wenschelyke
kettery", een "wyze, liefderyke, Christelyke
kettery", van verdraagzaamheid, tolerantie en
naastenliefde.v
Besluit
De 'fijnen' vormden een uitkristallisatie, een
exces, van de kritiek op de gereformeerde orthodoxie en haar predikanten die de confessionele
staat vertegenwoordigden. De dweperijen,
beroeringen, onkunde, bijgeloof en dwaling
zouden moe ten worden afgesneden door een
goede, dat is, redelijke prediking.> TWee signalen
aan het einde van de achttiende eeuw, als de
'verlichten' zich meester hebben gemaakt van de
confessionele staat, ondersteunen mijn betoog
dat de representaties van 'fijnen' feitelijk een
kritiek waren op de orthodoxe gereformeerde
predikanten, als vertegenwoordigers van de
confessionele staat. In de eerste plaats mochten
geesteIijken in de Bataafse Republiek niet
deelnemen aan het landsbestuur, want, zo stelt
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een spectator:

"Kan hi}, wiens pligt gebiedt te prediken: dat het
verstand moet gevangen geleid worden, en dat het
getuigenis der zintuigen zelfs zwi}gen moet voor
de aangenoomen leerstellingen del' kerk, kan hi},
vraag ik; de algemeene volksverlichting helpen
bevorderen? Kan hi} de zegepraal der gezonde
reden over bi}gelooJ en dweepzucht toe}uichen,
en tot het terug brengen van den verhevenen
Godsdienst tot zi}ne oorspronkeli}ke eenvoudigheid
mcdewcrxeni"."
Een tweede signaal is dat de spectators hun
kritiek aan het einde van de eeuw minder op
de 'fijnen: en op bijgeloof richten, dan op het
toenemende atheisme, Men durft niet meer over
godsdienst te spreken, bang als men is om voor
huichelaar of 'fijne' uitgescholden te worden. Een
eeuwvan kritiek op 'fijne' vroomheid had blijkbaar
zijn effect gehad, maar stelde de voorstanders
van een op 'verlichte: leest geschoeid christelijk
vaderland voor nieuwe uitdagingen.

Hugo den Boer (1984) studeerde in 2009 af in
vroegmodeme cultu ur- en religiegeschiedenisaan de
Vri}e Universiteit. Sinds 201 0 is hi} als promovendus
in de kerkgeschiedenis van de 1ge en 20e eeuw
verbonden aan de Theologische Universiteit van de
GereJormeerde Kerken (vri}gemaakt) te Kampen.
Email: hwdenboer@gmail.com
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Een mooie kennismaking
met de schrijfsters
en hun
geschriften vormt P. Buijnsters, wolJJen Deken. Een biografie
(Leiden 1984).
Aagje Deken,
De voorrechten van het Christendom
('s-Gravenhage 1787). De citaten van Aagje Deken zijn
aan P. van der Vliet, WolJJ en Deken's Brieven
van Abraham Blankaart. Een bijdrage tot de kennis van de
ReformatOlische verlichting (Utrecht 1982) 246 en noot 144.
ontleend
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ontwikkeling

bijvoorbeeld

j.w.

Buisman, TUssen vroomheid en Verlichting (Zwolle 1992) en
jelle Bosma, Woorden van een gezond verstand. De invloed

van de Verlichting op de in het Nederlands uitgegeven preken
van 1750 tot 1800 (Kampen 1997).
4

joris van Eijnatten,
'Orthodoxie, ketterij en consensus,
1670-1850:
drie historische
vertogen over religie en
openbaarheid',
in: Bijdragen en mededelingen betreJJende

de geschiedenis der Nederlanden 119 (2004) 468-490, aldaar
487-8. Voortbordurend op K. Scholder,
'Grundziige der
theologischen Aufklarung in Deutschland',
in: H. Liebing,
K. Scholder (ed.), Geist und Geschichte del' Reformation.

Festgabe Hans Ruckert zum 65. Geburtstag (Berlin
460-486 wordt de Nederlandse
veelal

Verlichting

1968)
in de literatuur

onder andere getypeerd als gematigd,

reformatorisch.

vergelijk

bijvoorbeeld

christelijk

of

Van der Vliet, wolJJ

en Deken's Brieven van Abraham Blankaart. Een bijdrage tot
de kennis van de Reformatorische Verlichting (Utrecht 1982)
en O. W. Dubois en G,J. Schutte,

'Rede en de gezuiverde

19

godsdienst. De Spectator 'De Denker' als spiegel
christelijke verlichting', in: Radix II (1985) 14-22.
5
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nr, 26,
201-216; idem, nr, 189,49-56; De Onderzoeker (1768-1772)
dl. 111, nr. 155,401-408;
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dl.

nr. 96, 148,
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De Nederlandsche Spectator (1749-1760)
De Nederlandsche spectator (1749-1760)
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vergelijk de complete beschrijving van een 'fijne' en een
ware godvruchtige in De HoJ/andsche spectator (1731-1735)
nr. 31, 47 en nr. 41,122-3,

Dutch
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De HoIIandscl1e Spectator (1731-1735)

Enlightenment',
in: Margaret C. Jacob en w.w. Mijnhardt
(eds.). The Dutch Republic in the eigilteenth century. Decline,
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Voorbeelden

(Franeker 2005) 139-178;
w.w. Mijnhardt, Tot heil van 't
menschdom. CultureJe genootschappen in Nederland, 17501815 (Amsterdam 1988); Margaret C. Jacob, The radical
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1735) nr, 41, 119-125
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Otto Dann (hrsg.).
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Emanzipation. Ein europaischer Velgleich (Miinchen 1981);
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17

1795) dl. I, nr. 38, 297-304,
De HollandscheSpectator (1731-1735)
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bijvoorbeeld

nr. 31, 48-9,

De Zeedemeester

der Kerkelyken

M,G, Westen (red.). Met den tooverstaJ van ware kunst.
Cultuurspreiding en cultuuroverdracht in tustonscn perspectief
(Leiden 1990); PJ Buijnsters, Nederlandse literatuur van de
achttiende eeuw (Utrecht 1984); Andre Hanou, Nederlandse
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vergelijk hiervoor bijvoorbeeld De Nederlandsche spectator
(1749-1760) nr. 82, 25-40,a1daar 25 en 32,
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literatuur van de Verlichting, 1670- I 830 (Nijmegen 2002);
G,J, Johannes, De barometer van de smaak. Tijdschriften in

De Nagstudie van justus BickerstajJ(1747-1748)
72,
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im Spiegel

van Effen', in: De Nieuwe Taalgids 59 (1966) 145-157; idem,
tscsctutfvenae tnottogtafte van de Neaertanase speaatonate
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in mijn beheer): Edward A,
Bloom en Lillian D. Bloom, joseph Addison's sociable animal
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(Buijnsters,

Spectatoriale geschriften, 64),
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public worship, provide clerical training, organize popular
education and promote private devotion.'
DeExaminator(I718-1720)dI.11I,nr.I,I-16,aldaar3,

24

De Pedagoog (1764-1766)
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Vergelijk bijvoorbeeld De Examinator (1718-1720)
dl. 111:
nr. I, 1-16; idem, nr. 2, 17-32; idem, nr. 3, 33-48; idem,
nr. 4, 49-64; idem, nr. 5, 65-80; idem, nr. 6, 81-96 en De
Onderzoeker (1768-1772)

nr. 29, 225-232,

dl. I, nr. 51,401-8,

26

De Onderzoeker (1768-1772)

27

De Examinator (1718-1720)
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vergelijk bijvoorbeeld onder rneer: De Examinator (17181720) dl. Ill, nr. I, 1-16; De Onderzoeker (1768-1772)
dl. I,
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232; De Onderzoeker (1768-1772)
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dl. V, nr. 257, 386-392; Bijdragen
tot het menschelijk geluk (1789-1791) dl. II, nr. 7, 75-94;
De Antwoorder (1792-1794) nr. 9, 65-72; De Welmeenende

grondslag Iiggen aan dit onderzoek. Hierna zal ik steeds
slechts enkele representatieve voorbeelden en bronnen
opgeven.
p, Buijnsters, justus van EjJen (1684-1735),
Leven en werk
(Utrecht 1984) 62-75,

9

Eijnatten,

modern Europe', in: Fred van Lieburg (ed.), ConJessionalism
and Pietism, Religious reform in early modem Europe (Mainz
2006) I-10,
aldaar I. 'Confessionalization
refers to the
common policy of secular authorities to allow just one

8) en de Nederlandse
spectators kenden onder zeventig
'gematigd verlichte' uitgaven slechts een verdediger van
namelijk De Algemeene spectator

van

De protestantse

'Conceptualizing

de kennis van het huiselijk, maatschappelijk en godsdienstig
1even onder ons volk, in de tweede heift del' achttiende eeuw
(tweede druk, Utrecht 1890); P,j, Buijnsters, spectatonate
geschriften (Utrecht 1991);
idem, 'Voorlopers van Justus

bevindelijkheid,
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nr. 6, 57-

en de regulering van het publieke debat, 1670-1840', in:
TIjdscl1rift voor gescl1iedenis 117 (2004) 26-44.
Een heldere omschrijving
van het begrip 'confessionalisering'

der deutscnen Moralische Wochenschriften (Stuttgart 1968);).
Hartog, De spectatoriale geschriften. 174/-1800,
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de 'fijne'

nr. 119,929-936

mediocritas.

De afleveringen van acht of zestien pagina's verschenen
wekelijks of eens per twee weken, Enkele uitstekende
inleidingen op en studies naar het genre zijn Wolfgang
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idem, nr. 20,153-160;

De Patriot, of HoIIandsche Zedenmeester (1742-1743)

constructie van cuttimr en identiteit in de achttiende eeuw.
vergelijk voor deze ontwikkeling
onder meer: J, Israel,
Radicale Verlichting Hoe radicale Nederlandse denkers

8

op een enkele

Voor het volledige verslag van mijn onderzoek verwijs ik
naar de scrip tie die ik ter afsluiting van de researchmaster

godsvtucht. Verlichte representaties
6

schrijven,

keer na allemaal in positieve zin. Voor hen gold Van Effen
als de vader van de Nederlandse spectatoriale geschriften.
Vergelijk bijvoorbeeld De Algemeene spectator (1742-1746)

Raadgever (1792-1795)
dl. I, nr. 43, 337-344; idem, nr. 45,
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(1731-1735)
29
30
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(1798-1799)
nr. 35, 273-280,
De Rhapsodist (1771-1783)
dL 111, nr. 91,538-558,
De Nederlandsche Spectator (1749-1760)
De vtiendin van 't vaderland (1798-1799)
aldaar 148,

nr. 82,25-40,
nr. 19, 144-152,

expliciet naar De Hollandsche
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Ontstaan en ontwikkeling
van de Hersteld Evangelisch
Apostolische Gemeente
tegen de achtergrond van het conflict Van oosbree-srrut'

De Hersteld Evangelisch Apostolische
Gemeente kent een
bewogen voor-, ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis,
die nauw verbonden is
met de uiteenlopende
visies van een apostel
en zijn schoonzoon.

Schema apostolischen

TNK jaargang 14 (2011)

In een vorig artikel in het Tijdschrijt voor Nederlandse Kerkgeschiedenis over de ontstaansgeschiedenis van Het Apostolisch
Genootschap is kort ingegaan op het ontstaan en de kenmerken
van de verschillende zogeheten 'apostolische kerken' in Nederland'> In 1863 vestigde Friedrich Wilhelm Schwartz zich vanuit
Hamburg in Amsterdam en stichtte daar de ApostolischeZending
(AZ), die hij in 1893 in Herstcld Apostolische ZendingKerk (HAZK)
hernoemde. Na het overlijden van Schwartz, enkele jaren later,
ontstond hieruit de HersteldApostolische zendingsgemeentein de
Eenheid der Apostelen (HAZEA). Zowel de HAZK en de HAZEA
heeft tot op he den regelmatig last gehad van grotere en klein ere
schisma's.> Het schema op de volgende pagina toont de hierdoor in de loop der tijd ontstane kerkelijke groepen. Sommige
van deze groepen zijn in de loop de jaren getalsmatig (zeer)
klein geworden, andere zijn uitgestorven, enkele zijn met elkaar
gefuseerd.
In dit artikel richt
ik mij op de Hersteld
Evangelisch Apostolische Gemeente (HEAG),
die in 1926 uit de HAZEA ontstaan is. Vrij
spoedig daarna ging ze
een samenwerkingsverband aan met de
Reformiert-apostolisdie
Gemeindebund (RAG),
een Duitse apostolische kerk. Gedurende
dertig jaar heeft de
HEAG in Nederland
zelfstandig
bestaan.
Vervolgens is ze met
een andere uit de HA-
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ZEA ontstane groep, de Apostolische Stichting
(AS), gefuseerd. Over de HEAG is slechts weinig
bekend en gepubliceerd. Ze wordt kort genoemd
in de dissertatie van M.J. Tang over het apostolische Werk in Nederland.' Korte tijd later heeft
dezelfde auteur, na het ontvangen van meer gegevens over de HEAG, een separaat artikel over
deze groep geschreven.'
Voor een overzicht van de geschiedenis van
de AZ, de HAZK en de vroege HAZEA wordt
verwezen naar de dissertatie van Tang en het
bovengenoemde artikel in TNK. Deze bijdrage
begint met een korte biografie van Johannes
Hendrik van Oosbree. vervolgens worden enkele door hem in de HAZEA gelnitieerde leerstellige wijzigingen aangestipt, met name de
veranderingen die voor de verwijdering tussen
hem en zijn schoonzoon Hendrikus Jacobus
Smit van belang waren en uiteindelijk tot de
uitsluiting van laatstgenoemde uit de HAZEA
zouden leiden. Daarna wordt het ontstaan beschreven van de door Smit opgerichte HEAG,
het door hem gei'nitieerde samenwerkingsverband met de RAG en de ontwikkeling van de
HEAG tot de samenvoeging met de AS in 1956.
Enkele concluderende opmerkingen sluiten het
artikel af.

Johannes Hendrik van Oosbree
Johannes Hendrik van Oosbree is als Nederlands
kerkelijk persoon goeddeels onbekend. Toch zijn
de veranderingen in zijn religieuze opvattingen
voor de leerstellige ontwikkelingen van de HAZEA van groot belang geweest. Tijdens zijn leven
is weliswaar het een en ander over hem gepubliceerd, maar dat was aileen in interne HAZEAliteratuur, in het Hersteid Apostoiisch Weekbiad
en bij speciale gelegenheden (Van oosbree's
ambtsjubilea en verjaardagen) voor HAZEA-Ieden uitgegeven brochures+ In recente interne Iiteratuur van Het Apostolisch Genootschap (HAG),
gesticht na de dood van Van Oosbree als gevolg
van meningsverschillen betreffende zijn navolging, zijn ook af en toe biografische opmerkingen over hem te vinden.' Het valt op, dat veel
publicaties telkens dezelfde therna's aanhalen
en in het algemeen wenig kritisch van toon zijn.
Publica ties van voor 1946 zijn zelfs min of meer
hagiografisch van karakter. Het archief van HAG
te Baarn bevat vee I documenten van en over
Van Oosbree, die hij in zijn functie als hoofdleider van de HAZEA heeft geschreven en ontvan-

22

gen. Ook bevat het archief ongetwijfeld foto's en
egodocumenten, onder andere een getypte autobiografie.! Helaas is bovengenoemd archief op
dit moment niet toegankelijk." Ondanks dit bronnenprobleem wil ik een korte biografische schets
van Van Oosbree geven, ten eerste vanwege de
bovengenoemde onbekendheid, ten tweede omdat zulk een schets het verderop te beschrijven
conflict met Hendrikus Jacobus Smit verheldert.
De moeder van Van Oosbree was Elisabeth
Maria Gladbach die in 1841 in Amsterdam met
de 20 jaar oudere Nicolaas Gerrit van Oosbree
trouwde. In 1844 en 1847 werden 200ns geboren, die allebei al na enkele maanden overleden.
Medio juni 1861 stierf Nicolaas Gerrit. 10 Elisabeth
Maria woonde vanaf de daaropvolgende maand
samen met een 3J-jarige pakhuiswerker, een
weduwnaar. Zij bleek zwanger te zijn en baarde
op 1 april 1862, negen-en-een-halve
maand na
het sterven van haar echtgenoot, een zoon, die
op 4 april als Johannes Hendrik Gladbach in het
Amsterdamse geboorteregister werd ingeschreven. Haar partner, Johannes Hendrik Weijers,
tekende als getuige bij de aangifte. Enkele weken later, op 30 april, trouwde het paar. In 1871
wilde Elisabeth Maria haar 200n legitimeren,
waarschijnlijk als 200n van Weijers. Aangezien
Johannes Hendrik echter binnen de wettelijke
norm van 306 dagen na het overlijden van haar
eerste echtgenoot was geboren, werd de achternaam van Jan in Van Oosbree gewijzigd. Zijn ouders hebben hem dat niet verteld. Jan ontdekte
pas dat hij offici eel Van Oosbree heette, toen hij
jaren later in ondertrouw ging."
Met Friedrich Wilhelm Schwartz en de Apostolische zending kwam Jan via een vriend in
contact. volgens de bovengenoemde autobiografie bezocht Jan rond 1876 voor het eerst een
AZ-kerkdienst. jans ouders probeerden zijn enthousiasme te temperen, maar dat bleek tevergeefs: met Kerst 1878 werd Jan door Schwartz
'verzegeld'v en trad daarmee officieel tot de AZ
toe. jans vader was enkele maanden tevoren
overleden; zijn moeder 20U vijf jaar later overIijden. Binnen de AZ werd Jan een actief lid, wat
in 1881 tot zijn inzetting als diaken (of diakenevangelist)!' leidde. Ook was hij enige tijd dirigent van het gemeentezangkoor Engedi.
Jan werkte eerst als leerjongen in een gouden zilverfabriek, later als leerling-timmerman.
In februari 1884 trouwde hij in Amsterdam met
Geertruida Hendrika, een zus van zijn jeugd-
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vriend Wim Barendsen.
Met hun eerste
verhuisde het echtpaar in september 1885
Enkhuizen,
waar Jan dankzij een erfenis
levensmiddelenzaak
kon beginnen."
In de

kind
naar
een

zutderzeestad werden tot 1899 nog elf kinderen
geboren.
Ook in Enkhuizen bestond een gemeente van
de AZ. Deze was in het voorjaar van 1869 ontstaan, toen zich 160 leden van de vereeniging ter
verbtciding der waatiieid door Schwartz hadden
laten verzegelen. De leden hielden kerkdiensten
in een eigen gebouw aan de Nieuwe Westerstraat. In 1887 werd Jan hier als diaken ingezet."
Op dat moment waren Jacob Kofman (opziener),
Tjipke Korff (herder) en Evert Smit (profeet) de
priesters van de gemeente, waarbij Kofman de
prima ire verantwoordelijkheid had. Tussen de
jonge familie Van Oosbree en het gezin Kofman
groeide een hechte, vriendschappelijke band.
Ook zakelijk ging het Van Oosbree voor de wind.
Hij kon in 1898 een tiliaal in l]muiden openen en
werd later ook nog groothandelaar in kaas en
vet.
Na het overlijden van Schwartz (6 december 1895 te Amsterdam) ontbrandde binnen de
HAZK een richtingenstrijd, die uiteindelijk tot
een schisma leidde. De in de Duitse NAK ontstane leer van het 'Nieuwe Licht', waarbij een
'stam-apostel' als opper-apostel gecreeerd was
en de machtspositie van de apostel ten opzichte
van de overige ambten enorm werd versterkt,
bleek een splijtzwam. Ook de positie van de Bi]bel kwam onder druk te staan, omdat de Duitse
apostelen vonden dat hun woorden (want "naar
tijdsomstandigheden"
passend en geopenbaard)" superieur, dan wei minstens gelijkwaardig aan die van de Bijbel waren.v Hierdoor ontstonden twee groepen in Nederland. De groep
die kritisch ten opzichte van het Nieuwe Licht
stond, bleef zich HAZK noemen. De pro-Nieuwe
Licht groep ging als HAZE A verder. De rneerderheid van de Amsterdamse leden bleefbinnen de
HAZK. Zij behielden daarom de kerk waar men
samenkwam. 18 In Enkhuizen lukte het de HAZEA
om het kerkgebouw aan de Nieuwe Westerstraat
te verkrijgen. Hier was Korff de enige priester die
bij de HAZK bleef. Kofman en Smit sloten zich
aan bij de HAZEA. Jan van Oosbree en zijn gezin kozen voor de HAZEA en binnen dit verband
werd Jan in 1897 als priester mgezet.» Het jaar
daarop werd Kofman als apostel en daarmee als
leidende ambtsdrager van de HAZEA in Neder-
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land ingezet.> In die functie was hij verantwoording schuldig aan de Duitse starn-apostel Fritz
Krebs uit Braunschweig.
Vanaf eind 1896 gaf de HAZK de maandbladen Wachter sions en De zevende Bazuiti uit. Zij
werden spreekbuis van de aanhangers van het
Nieuwe Licht. Uit verslagen in deze maandbladen blijkt dat Kofman op zijn reizen meermaals
door Van Oosbree begeleid werd." Kofmans
fragiele gezondheidstoestand zorgde ervoor dat
hij steeds meer taken (onder andere van administrati eve aard) aan Van Oosbree delegeerde. Begin 1909 werd hij als districtsoudste tngezet= en
kreeg daarmee de verantwoording over een van
de drie districten (Enkhuizen) met gemeenten in
de provincies Noord-Holland, Friesland en Overijssel. De gezondheidstoestand van Kofman ging
dusdanig achteruit, dat de Duitse NAK-apostelen
aan de stam-apostel Hermann Niehaus (opvolger van de in 1905 gestorven Krebs) vroegen om
een nieuwe Nederlandse apostel in te zetten.>
Kofman en de beide opzieners Horsman en De
Vries (respectievelijk verantwoordelijk voor de
districten l]muiden en Amsterdam) stelden Van
Oosbree voor als meest geschikte kandidaat,
waarop Niehaus hem op 23 juni 1910 in een
kerkdienst in het concertgebouw in Amsterdam
als nieuwe apostel voor de HAZEA in Nederland
inzette. Met Van Oosbree begint een nieuw en
dynamisch hoofdstuk in de geschiedenis van de
HAZEA.
Leerstellige wijzigingen
De radicaliteit van het Nieuwe Licht zwakte aan
het begin van de twintigste eeuw in de NAK af.
Tot die tijd waren de kernpunten van het Nieuwe
Licht (onder andere over de superioriteit van de
woorden van de levende apostelen) echter ferm
in de hoofden van de apostolische gelovigen, hun
ambtsdragers en de apostelen zelfverankerd geraakt. Dit gold in Nederland zeker ook voor de
nieuwe apostel Van Oosbree. Hij had bepaalde
ideeen over de leerstellige koers van de HAZEA,
een koers die uiteindelijk nogal verschillend van
die van het internationale kerkverband, de NAK,
lOU blijken te zijn. Niet toevallig draagt een in
1930 uitgegeven boek, waarin de geschiedenis
van de HAZEA-tot-dan-toe en met name de periode onder Van Oosbree wordt beschreven, de
titel Van Licht tot Licht.
In de jaren 1910 tot 1930 heeft Van Oosbree
een aantal hervormingen in de HAZEA door-
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gevoerd.> Dit betrof een aantal fundamentele
themas, waaronder het heilig avondmaal.
De
betekenis hiervan werd wezenlijk veranderd en
heeft bij het ontstaan van de HEAG een rol gespeeld, reden waarom hier kort op moet worden
ingegaan.
Ten eerste raakte de naam 'heilig avondrnaal'
geleidelijk
aan in onbruik. In plaats daarvan
werd voortaan over het bondsmaal gesproken.
Ook komen we in de HAZEA-periodieken
tussen
1910 en 1930 de term en verzoeningsmaal, ver-

zoeningsdisch en gemeenschapsmaal tegen.
Ten tweede veranderde de manier waarop
het avondmaal in de diensten werd gevierd. Het
gebruik was, dat de gelovige door de ambtsdrager een hostie in de hand gelegd kreeg, hij deze
zelf in zijn mond stak en vervolgens een slok
wijn uit een hem aangereikte kelk nam. Hoewel
Van Oosbree had bepaald, dat de rand van de
kelk na elke slok goed met een doek afgeveegd
diende te worden, werd de wijze van avondmaal
vieren in januari 1917 om hygienische redenen
veranderd. Voortaan werd de hostie door de
ambtsdrager met een ivoren pincet gepakt, in
de wijn gedoopt en op de rug van de hand van
de gelovige gelegd, van waaraf de hostie door
de gelovige met de tong opgelikt werd.> Bij dit
ritueel sprak de ambtsdrager dan tegen de communicant de woorden "Neemt en eet, neemt en
drinkt het leven Iezus".
Ten derde veranderde Van Oosbree de leerstellige inhoud van het avondmaal. Het wederzijdse aspect werd meer benadrukt, zoals in een
brief van hem uit 1917 te lezen is:

'Wij Apostolischen weten [. .l. dat juist de wederzijdsaangeboden verzoeningsdlsch, de vrucht
van allen arbeid des Geestes Gods in zich bevat.
die wij elkander tot eene gemeenschappelijke genieting aanbieden, dezelve hullende in het brood
(ouwel) en in den wijn, en vereenigende met het
alles levend makende woord des Geestes Gods, dat
een iegelijk deelnetner [... J elk ander toeroept, in
het: neemt en eet, neemt en drinkt!".26
In 1922 en 1923 plaatste het zondagsblad
enkele artikelen, die op het veranderde avondmaalsbegrip ingaan en ook dat wederzijdse
aspect benadrukken. In het dagelijkse doen en
laten van de gelovigen dient "het leven Gods, Iezus genaarnd", tot uiting te komen. Oat zijn "de'
spijzen van de Disch des Heeren [ . . I. het tot uiting komende vermogen GOdS",27 die men elkaar
te eten geeft. Die spijzen bood men elkaar in het
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avondmaal - in de elementen brood en wijn aan, waarbij
'l ... J beide creaturen slechts gehandhaaJd zijn

[.. .] ais een uiterlijke schaal [. . j. Beker en schaal
hebben alleen in zooverre betekenis, als zij tezamen met den daarin gelegden wijn en het brood
eene veraanschouwe/ijkingzijn van den waarachtigen beker en schotel, zijnde de gemeenschap der
gelocfskinderen met de in hen gewerkte daden
[ ... ]".28

Brood en wijn bleven dus in gebruik, maar
fungeerden voortaan puur als symbolen voor de
daden, die de gelovigen elkaar bewezen hebben.
Men bleef zich weliswaar bewust van de eigen
zondigheid, maar ook hier werd een wederzijds
aspekt toegevoegd: "Vader [ ... I. ik heb gezondigd
tegen U, maar ook tegen de hemel der gemeenschap!". De priesterlijke ambtsdrager verzoende
de gelovige met God, maar beleed ook "ieders
zonde tegenover de ander [en] verzoent dus de
zielen met elkander en met God". Het hoogtepunt werd dan bij de uitreiking van brood en
wijn beleefd: "Neemt, eet en drinkt, dit is door
den Geest van Christus, die nu weer in Zijn lichaam der gemeenschap woont een heerscht,
voor U verbroken en vergoten. U zijt met allen
en allen zijn met U verzoend"."
Een dergelijke herorientering van het avondmaal moest haast wei tot een verandering in de
leer over ]ezus Christus leiden. We hebben boyen al gelezen, dat ]ezus 'leven Gods' genoemd
werd. In de apostolische periodieken wordt vanaf
1910 zeer regelmatig over' de Eersteling 'Iezus",
'ons aller Eersteling' en 'ons aller Eersteling )ezus' gesproken. Uit het woord 'eersteling: bleek,
dat het niet om iets eenmaligs gaat: "lezus was
ons aller Eersteling, doch geen Eenling. En wij
zijn uitverkoren, om ook Heilanden te worden.
Oat vermogen heeft de Apostel ons geschonken".30 Tijdens Iezus' lev en was hij beopdracht
om "het liefdes-begeeren van Zijn Vader te vervullen". Maar: "Was echter, toen ]ezus het offer
had gebracht, het doel-Gods volkomen bereikt?
Neen, zeggen wij dan; er was een aanvang mee
gemaakt en de voortzetting van dezen verlossenden arbeid werd toevertrouwd aan degenen,
die na jezus zijn gekomen"." voor Van Oosbree
stond jezus voor een voorbeeldige gezindheid,
voor een verwerkelijking van het goddelijke wezen en willen en voor goddelijke daden. ]ezus
werd een soort containerbegrip. Uit de periodieken blijkt ook dat ']ezus' van 'Christus' losgekop-
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peld werd, er is namelijk regelmatig sprake van
"Iezus. de Christus", Christus (gezalfde) wordt
een functienaam, die vanaf rond 1930 ook voor
Van Oosbree gebruikt wordt: "Onze Apostel is
in het heden voor ons de gezalfde des Heeren,
de beopdrachte"> En: "GiL Apostel, zijt de Gezalfde-Cods!"." De functie van Christus, van gezalfde, werd voortaan voor de HAZEA-gelovigen
door Van Oosbree vervuld.
De leerstellige veranderingen betreffende
het avondmaal en de bovengenoemde veranderingen op het gebied van Iezus, Christus en de
apostel. zouden in het midden van de 1920'er
jaren in de HAZEA-gemeente Enkhuizen en in
de naaste familiekring van Van Oosbree tot onenigheid en een scheuring binnen de HAZEA
leiden.>'

Hendrikus Jacobus Smit
De gemeente Enkhuizen van de AZ was Schwartz
in 1869 min of meer 'in de schoot geworpen',
to en zich praktisch de gehele gemeente van
de vereeniging ter verbreiding der waarheid bij
hem aansloot.v In datzelfde jaar werd E. (Evert)
Smit, als een van de priesters (profeet) voor de
nieuwe gemeente mgezet.> Hij was op dat tijdstip 29 jaar, gehuwd en kapper van beroep. Na
het vroege overlijden van zijn vrouw hertrouwde
hij met een jongere zus van haar. Hendrikus Jacobus Smit was het vierde kind uit dat tweede
huwelijk."
Zoals gemeld, koos Evert Smit bij de onenigheid na de dood van Schwartz uiteindelijk voor
de HAZEA, onder de in 1898 ingezette apostel
Kofman. Desondanks schijnt hij het 'Nieuwe
Licht' altijd met enige reserve te hebben beschouwd.> Smit stierf in 1901. Zijn zoon Hendrikus Jacobus, geboren op 9 januari 1882, nam
daarna de kapperszaak over. Ook hij had enkele
jaren daarvoor voor de HAZEA gekozen.
De Vereeniging ter verbreiding der waarheid
vergaderde in een eigen gebouw aan de Nieuwe Westerstraat, dat ook na de overgang van
de gemeenteleden door de AZ werd gebruikt.
Vanaf juli 1897 werd het door de HAZEA voor
hun kerkdiensten gebruikt. Hier werd Hendrikus
Jacobus al snel als onderdiaken (1902) en diaken
(1905) tngezet.> In de apostolische periodieken
vinden we zijn naam voor het eerst in 190840
Medio januari 1909 zet Horsman - in opdracht
van de zieke Kofman - Smit in als priester voor
Enkhuizen."
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De familie Van Oosbree bestond inmiddels
uit vader, moeder, zeven dochters en vijf zonen. De tweede dochter, Geertruida Hendrika,
en Hendrikus Jacobus Smit trouwden in maart
1911 in Enkhuizen. Uit dit huwelijk werden een
dochter en vier zoons geboren. Van Oosbree
verhuisde met zijn gezin in het voorjaar van
1911 van Enkhuizen naar Watergraafsmeer en
in 1913 naar Amsterdam. Smit werd in juni 1911
als voorganger van de gemeente Enkhuizen ingezet.v Hij begeleidde Van Oosbree naar andere
gemeenten en werd ook met de samenstelling
van een nieuw gemeentezangboek belast. Het
boekje wat tot dan toe gebruikt werd, was al
geruime tijd niet meer in druk verkrijgbaar en
de groei van het aantal gemeenteleden zorgde
voor een nijpend tekort aan boekjes. Het nieuwe
gezangboek (uitgave 1914) bevatte liederen uit
het oude gezangboek, maar ook een groot aantal onbekende liederen.? die Smit uit het Duitse
NAK-gezangboek vertaald had. Voor de inspanningen schonk Van Oosbree Smit een speciaal
ingebonden en van een geschreven dankbetui-

Dankbetuiging van f,H. van Oosbree voor H.f,

smit,

HAZEA-gezangboek (1914)

_
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ging voorzien exemplaar van het gezangboek.
In 1916 werd Smit als evangelist ingezet.
De relatie tussen hem en Van Oosbree is op dat
moment nog uitstekend, lOU je daaruit kunnen
concluderen. Toch blijken ze op leerstellig gebied verschillende inzichten te hebben. Smit is
wat meer orthodox-christelijk van aard en lijkt
minder doordesemd van het Nieuwe Licht dan
Van Oosbree. De voorzichtig-kritische houding
van Smit kan het gevolg zijn geweest van de
ambivalente houding die ook wijlen zijn vader
slechts enkele decennia daarvoor al jegens het
Nieuwe Licht had.
De boven beschreven veranderingen betreffen de het avondmaal zorgen voor een verwijdering en uiteindelijk tot een breuk tussen schoonvader en schoonzoon. Ook met be trekking tot
deze peri ode is het een nadeel dat het archief
van HAG op dit moment niet ter beschikking
staat. Een ander nadeel is, dat de briefwisseling
van Smit met stam-apostel Niehaus, die zich in
1984 nog in het archief van de Gemeente van
Apostolische Ctuisicncn" in Enkhuizen bevond,
daar nu niet meer aanwezig is. Het is onbekend,
waar de brieven zijn gebleven. Daarom baseer
ik me voor het beschrijven van de gedachten en
de kritiek van Smit voornamelijk op het al genoemde artikel van Tang.
In de HAZEA-avondmaalsleer was dus een
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sterk wederzijds aspect gemtroduceerd, waarbij tegelijkertijd de dood van jezus niet conditio
sine qua non voor de zondenvergeving, maar
meer als hoogstaand voorbeeld voor een offerende gezindheid werd gezien. De HAZEA-leden
bewerkstelligden door hun hartensoffer en hun
geestesgezindheid zelf hun wederzijdse zondenvergeving. Oat ging Smit te ver. Hij schreef
in februari 1926 aan Niehaus: "Is deze [verzoeningsdis] aileen wederzijdsch? Zoodat aileen
ons hartensoffer en zielegezindheid door de
Priesterlijke handeling tot den wederzijdschen
dienst der uitwisseling geheiligd wordt...?"."
Smit zag duidelijk de splitsing die tussen jezus
en Christus gemaakt was: "I. . ]levensdaden als
jezus: bloed, jezus' arbeid enz. [worden] in de
erkentenis van het heden van den persoonlijken
Heiland gescheiden en op op de 'geest Gods' gelegd".46 Die geest bezielde in het heden ook de
apostel en aile gelovigen, reden waarom die levensdaden van jezus nu ook door hen bewerkstelligd konden worden. Men kon elkaar de zonden vergeven.
Hoe groot de HAzEA-gemeente
Enkhuizen medio I920'er jaren was, is onbekend. Het
aantal zitplaatsen in het kerkgebouw aan de
Nieuwe Westerstraat wordt op ongeveer 160 geschat. Smit schijnt in die jaren de enige priesterlijke ambtsdrager in de gemeente te zijn geweest. Eind september 1925 ontstond er over
de avondmaalsleer een conflict. Er is een kort
briefje (gedateerd zondag 20 september 1925)
bewaard gebleven, dat een van de diakenen van
de gemeente aan Van Oosbree heeft geschreven.
Daaruit blijkt, dat er grote onenigheid in een vergadering van ambtsdragers op de voorafgaande
dinsdag was geweest. "Wij verzoeken onderzoek
en oplossing"." De 'oplossing' van Van Oosbree
bleek onorthodox. Hij bezocht kort nadien Smit
in Enkhuizen, onthief hem daar van zijn ambt
en zei: "lij met je Iezus in het blauwe azuur! Hier
heb je Iezus!", waarbij Van Oosbree op zichzelf
wees. Hij sprak de vloek uit over de familie Smit,
daarmee ook over zijn eigen dochter en kleinkinderen ... 48
Van Oosbree zal zich mijns inziens niet letterlijk met Iezus geidentificeerd hebben. Zijn uitspraak illustreert echter wei, dat hij vond dat hij
voor de HAZEA-gelovigen een vergelijkbare taak
en opdracht vervulde. Aileen maar de nadruk
op jezus Christus leggen, wat Smit waarschijnJijk deed, was voor Van Oosbree onacceptabel
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en ongetwijfeld naar zijn overtuiging tegen de
apostolische leer.
Er waren leden, die Smit vroegen om zelfstandig diensten te houden, maar dat weigerde
hij. In plaats daarvan probeerde hij om via een
briefwisseling
met Niehaus zijn ambtsonheffing
ongedaan te maken. Tang schrijft, dat Smit zich
"voor zijn visie [betreffende het avondmaal] beriep op wat stam-apostel Niehaus zelf in woord
en geschrift steeds leerde"." Het mocht niet baten. In april 1926 werd Smit het bezoeken van

de HAZEA-kerkdiensten verboden. Een maand
later werd zijn naam in het HAZEA-Iedenregister
doorgestreept. 50 Enkhuizen had toentertijd hoogstens negenduizend inwoners. Smits excommunicatie uit de HAZEA was "het gesprek van de
dag in Enkhuizen"."
Oprichting en groei HEAG
Uit het HAZEA-Iedenregister blijkt, dat ongeveer
zestig leden de uitgesloten Smit volgden en de
gemeente verlieten. Ook in deze gewijzigde situatie wilde Smit niet zelfstandig kerkdiensten
houden. Hij yond dat hij daarvoor eerst door
een apostel beopdracht moest zijn. Zijn wens
ging datzelfde jaar nog in vervulling. In mei 1926
zocht Smit schriftelijk contact met de Duitse
apostel Carl August Bruckner, die in 1921, samen
met apostel Max Ecke, een groot aantal ambtsdragers en circa zesduizend gemeenteleden uit
de NAK geexcommuniceerd was.« Bruckner
stichtte vervolgens de Rejormiert-apostolisehe
Gemeindebund (RAG). De meeste gemeenten
hiervan bevonden zich in het oosten van Duitsland (Sachsen, Thuringen, Anhalt). Het contact
leidde ertoe, dat Smit de geldigheid van het apostelschap van Bruckner accepteerde. Omgekeerd
gaf Bruckner aan Smit per 28 oktober 1926 een
schriftelijke missie-opdracht om in Nederland
als evangelist Him Sinne der Reformiert-Apostolischen Sendungsgemeinde" te werken.v
Omdat Smit nu de gewenste opdracht van
een apostel had, hield hij kort daarna in de bovenzaal van de Westfriese Munt in Enkhuizen
zijn eerste dienst. Het eerste bezoek van Smit
aan Bruckner in Duitsland was medio augustus
1927. Hij werd in meerdere RAG-kerkdiensten
gevraagd om te preken. Onder andere sprak hij
daar uit, dat zijn familiebanden verscheurd waren, zijn lot verbanning was en dat hij veracht en
verstoten was.» Na deze smartelijke ervaringen
zijn Smits blijdschap en opluchting te begrijpen,
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dat hij nu weer door een apostel geaccepteerd,
in zijn religieuze ideeen bevestigd en in een kerkelijke gemeenschap opgenomen was.
Ais nieuwe voorganger van Enkhuizen
stelde Van Oosbree in september 1925 A. (Arie)
Grootveld aan, die voorganger van de HAZEAgemeente Scheveningen was en daar ook
woonde. Alhoewel het Grootveld lukte om de
gemeente weer te laten groeien en de situatie
aldaar te normaliseren, verslechterde ook de
verhouding tussen hem en Van Oosbree. Oat
leidde tot Grootvelds ambtsontheffing. In een
rondschrijven van Grootveld, gedateerd augustus 1930, noemt hij opmerkelijkerwijze niet de
avondmaalsleer als reden voor de excommunicatie van Smit, maar dat Smit "I ... ] jezus als ons
aller Heer niet wilde prijsgeven, terwijl Apostel v.
Oosbree verklaarde, dat Iezus slechts een verzamelnaam of systeem is''S5
Om Grootveld vormde zich een separate
groep, die zich Nieuw Hersteld Apostolisehe Zendingsgemeente (NHAZG) noemde. Zijn broer J.
Gan) Grootveld, herder en voorganger van de
grote HAZEA-gemeenten Amsterdam-I (Overtoom) en Amsterdam-III (Fagelstraatj. legde
zijn ambt neer en trok zich uit de HAZEA terug. Enkele andere priesters uit Amsterdamse
gemeenten en een paar honderd leden= deden
hetzelfde. Een deel daarvan sloot zich aan bij J.
Grootveld.v Rond 1932 ontstond er contact met
Smit, hetgeen tot samenwerking leidde. Aangezien er nu twee gemeenten (Enkhuizen en Amsterdam) waren, zal dit waarschijnlijk de reden
zijn geweest om de groeiende organisatie een
eigen naam te geven.
Op 1 juni 1934 verscheen de eerste uitgave van een eigen periodiek: de twee keer per
maand verschijnende Evangeliseh Apostolisehe
Boodsehap. We mogen er dus vanuit gaan, dat
uiterlijk per die datum de naam Hersteld Evangeliseh Apostolisehe Gemeente voor het nieuwe
kerkgenootschap werd gebruikt. 'Evangelisch' is
een woord, dat in de naamgeving van de apostolische kerken in Nederland niet voorkwam. Het
gebruik daarvan duidde wellicht op de mening
van Smit en J. Grootveld, dat Van Oosbree zich
van een aan het Evangelie orienterende leer verwijderd had.
Ook in Groningen ontstond rond deze jaren
een HEAG-gemeente. Ongeveer dertig leden
hadden zich hier uit de HAZE A teruggetrokken,
vanwege de in hun ogen te grote verering die Van
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j. Gtootveld, H. Buitenhuijs, M. Ecke, A. Ostermann, c.A.

Oosbree ten deel vie!. Ze sloten zich eerst aan
bij A. Grootveld (de NHAZG), maar na zijn overIijden in 1932 viel het groepje uiteen. Een deel
zocht contact met Smit en vormde zo de HEAG,
gemeente Groningen. Eenzelfde ontstaansgeschiedenis zou de HEAG-gemeente Scheveningen kunnen hebben, die sinds 1934 bestond. Na
het overlijden van A. Grootveld heeft ook hier
wellicht een deel van de NHAZG-leden de overstap naar de HEAG gemaakt."
Bruckner hield in augustus 1933 in Amsterdam een dienst voor aile HEAG-leden. Daarin
zette hij Smit in als opziener voor de Nederlandse gemeenten. De officiele "Bundesschliefsung
zwischen den reformiert-apostolischen Gemeinden in Holland und Deutschland" 59 werd voltrokken. De herder J. Grootveld en enkele priesters
werden door Bruckner in hun ambten bevestigd.
Het was waarschijnlijk het eerste bezoek van
Bruckner aan Nederland. Tot de Tweede Wereldoorlog vonden nog meer bezoeken van Duitse
RAG-apostelen plaats. Ook bezochten Nederlandse ambtsdragers meerdere malen de Duitse
gemeenten.
Precieze aantallen over de HEAG zijn niet
beschikbaar. Ledenregisters werden in de gemeenten niet bijgehouden, kronieken niet opgesteld. Ook geboorten, overlijdens, ambtsinzettingen voor de verschillende gemeenten zijn
niet bijgehouden. Voor de jaren 1930 - 1950 Iijkt
een stabiel aantal actieve leden van honderd tot
tweehonderd echter realistisch.
Ook na het gedwongen afscheid van de HAZEA gebruikten de gemeenteleden van de HEAG
nog steeds de HAZEA-gemeente- en -zangkoorboeken. Dit duurde tot het midden van de
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1930'er jaren, toen Smit besloot
om een eigen gezangboek samen te stell en. Oat werd in 1939
in gebruik genomen. Het bevatte
driehonderd Iiederen en de HEAGgeloofsbeJijdenis. Een eigen koorboek werd kort daarna samengesteld. Dit zonder plaats of datum
uitgegeven boek bevatte in eerste
instantie 86 koorliederen, maar
werd later nog iets uitgebreid.
Het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog heeft de contacten
van Smit met Duitsland voor lanBruckner (1934)
ge tijd verhinderd. Er was enige
groei bij de HEAG. ZO was er van
1943 tot 1949 in Zaandam een
kleine gemeente. De gemeente in Scheveningen
werd echter in 1944 gesloten. Na de oorlog was
de HAZEA intussen in twee ongelijke delen uiteengevallen. De reden was onenigheid over de
geldigheid van de door Van Oosbree (die op 20
maart 1946 in Bussum was overleden) per tes. tament aangewezen opvolger, L. (Lambertus)
Siok. Een klein gedeelte van de HAZEA-Ieden,
gesteund door de Duitse stam-apostel Bischoff,
verwierp de benoeming als statutair ongeldig.
Het grootste gedeelte van de leden (circa 25500
van de 29000) accepteerde Slok echter en zou
zich in 1951 onder zijn lei ding in Het Apostolisdi
Genootschap verzamelen.
In 1939 was J. (Ian) Iochems als apostel en
hulp van Van Oosbree ingezet. jochems trok
zich in mei 1945 uit de HAZEA terug, omdat Van
Oosbree hem meegedeeld had, dat hij de stamapostel als hoogste kerkeJijke autoriteit niet meer
wilde accepteren. jocherns ging vervolgens met
een aantal volgelingen zelfstandig kerkdiensten
houden. Onder andere ontstond er een groepje
in Apeldoorn, dat zich achter jochems schaarde.
Daartoe behoorde een aantal ambtsdragers uit
de HAzEA-gemeente Apeldoorn-I (De Ruijterstraat). Na het overlijden van Van Oosbree en
de testamentaire benoeming van Slok (22 april
1946) voegden de jochems-groep en de restHAZEA-groep, die Sloks benoeming ongeldig
achtte, zich samen. jocherns had de leiding,
maar werd enkele maanden later door Bischoff
'in de rust gezet' (met emeritaat gestuurd). Ais
nieuwe apostel werd B. (Berend) F. Paasman in
opdracht van Bischoff ingezet. Een gedeelte van
de jochems-groep in Apeldoorn accepteerde de
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gang van zaken niet en besloot zich bij de HEAG
aan te sluiten. Op eenzelfde manier ontstond in
deze jaren een HEAG-gemeente in Rotterdam.
Ook hier bestond een jochems-grcep. die korte
tijd later (gedeeltelijk) overging naar de HEAG.

Samengaan met Apostolische Stichting
In de jaren 1946 - 195 I, toen zich de scheuring
HAZEA - HAG voitrok, hebben enkele Zwitserse
NAK-apostelen,
als afgezanten van Bischoff,
contact met Smit gelegd.« Men poogde hem
te overreden om de HEAG weer bij de HAZEA
te laten terugkeren. Smit was van mening, dat
daartoe eerst de excommunicatie van Bruckner, Ecke en aile andere RAG-ambtsdragers en
-gerneenteleden ongeldig verklaard zou moeten
worden. Zij waren zijns inziens allen trouwe getuigen van de waarheid geweest. Oat Van 005bree met zijn dwaalleren tot het eind van zijn
leven apostel binnen de HAZEA mocht blijven,
was voor Smit niet te begrijpen. Daarom stond
hij op een volledige rehabilitering van de RAGambtsdragers en -leden, Bischoff kon of wilde
hieraan niet voldoen en de contacten met de
HEAG werden verbroken.
Smit is de leerstellige veranderingen binnen
de HAZEA onder Van Oosbree altijd blijven volgen. TUssen 1946 en 1951 heeft hij een aantal
brochures geschreven en laten drukken, waarvan een aantal direct of indirect de HAZEA als
onderwerp hadden."
Na de Tweede Wereldoorlog was Bruckner
over1eden en had Ecke de lei ding van de RAG
overgenomen. Het eerste bezoek van Smit aan
Duitsland was in 1950. Hij en vier HEAG-voorgangers ontmoetten Ecke in september 1950 in
Hagen. De dag daarop hield Ecke een dienst, aan
het eind waarvan hij Smit als apostel voor de
HEAG inzette. Smits lange, trouwe dienst maakte hem voor deze opdracht geschikt, aldus Ecke.
Ook was Smit standvastig gebleven bij de toenaderingsverzoeken van de NAK. Verder was de
afstand tussen het oosten van Duitsland en Nederland bewerkelijk, het was daarom goed om in
Nederland zelf een apostel te hebben. Uit Ecke's
woorden valt ten slotte op te maken, dat men
Smit eigenlijk al voor de Tweede Wereldoorlog
had willen inzetten, de tijdsomstandigheden dit
echter verhinderd hadden.v
Na de scheuring HAZE A - HAG was de HAZE A
door Bischoff terug in meer orthodox-christelijke
banen geleid. In juni 1950 bezocht Bischoff Ne-
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HISmit

derland voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog. Hij hield toen in Eindhoven een kerkdienst.
Kort tevoren had hij in kleinere kring gezegd,
dat hij een goddelijke openbaring had ontvangen. Hij zou niet meer sterven; de wederkomst
van Christus zou namelijk nog tijdens zijn leven
plaatsvinden. Aan het eind van 1951 verkondigde de toen 80-jarige Bischoff deze overtuiging
voor het eerst tijdens een kerkdienst. Deze zogenoemde 'starn-apostelboodschap' werd geleidelijk tot een dogmatisch kernpunt van de NAKleer. In Zwitserland, Duitsland en Nederland
waren er echter ambtsdragers en led en, die dit
niet in de door Bischoff gewenste absoluutheid
konden en wilden geloven. In de HAZEA betrof
het vier hogere ambtsdragers (een opziener, een
districtsoudste en twee districtsevangelisten).
Deze werden daarom in februari 1955 uit de HAZEA geexcommuniceerd, waarop ze de Aposto/ische Stichting (AS) oprichtten. Veel van degenen
die hun twijfels over de 'boodschap' hadden,
gingen naar dit nieuwe kerkgenootschap over.
Het betrof ongeveer vijfhonderd HAZEA-Ieden.
In Duitsland waren rond dezelfde tijd een aantal
apostelen, ambtsdragers en leden om dezelfde
reden uit de NAK gezet. Hetzelfde gebeurde in de
NAK in Zwitserland en het Saarland."
De leidende ambtsdragers van de zo ontsta-
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ne zelfstandige apostolische kerken ontmoetten
elkaar in januari 1956 in Dusseldorf, teneinde tot
een samenwerkingsverband
te komen. Voor de
RAG en de HEAG waren Ecke en Smit aanwezig.
De AS werd vertegenwoordigd
door de voor-

malige HAZEA-apostel G. (Gerrit) Kamphuis. Er
werd besloten om de HEAG en AS samen te voegen. De HEAG had gemeenten in Amsterdam,
Apeldoorn, Enkhuizen, Groningen en Rotterdam. De leden van de AS waren geconcentreerd
in de provincies Noord-Holland, Utrecht und
Gelderland, met verstrooide leden in de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant und Limburg.
Qua aantal leden was ze groter dan de HEAG.
Het samenvoegen ging niet zonder problemen.
Allereerst was de vraag, wie de gezamenlijke
groep zou gaan leiden. Kamphuis yond dat hij
dat moest zijn: de AS was immers de grootste
groep. Smit yond daarentegen, dat hij de oudste
rechten had. Hij was immer al dertig jaar tevoren de juiste weg (uit de HAZEA) gegaan en had
hiervoor grote offers moeten brengen.v
Uiteindelijk resulteerden de besprekingen
in een organisatorische leiding van Kamphuis
en een gelijkwaardige positie van Kamphuis en
Smit qua apostelwerkzaamheid. De situatie kort
na de samenvoeging kunnen we uit het in 1957
uitgegeven adresboek van de gemeenten reconstrueren. Hieruit blijkt, dat aile bovengemeentelijke ambten (opziener, districtsoudste, districtsevangelist) uit de AS afkomstig waren. Dat is
logisch, aangezien de HEAG zo klein was, dat er
behalve Smit niemand een bovengemeentelijke
taak had. In het algemeen is het beeld dat uit het
adresboek oprijst, dat de ambtsdragers uit de AS
de leidende posities in de verschillende gemeenten bekleedden.
Zowel bij kerkscheuringen als bij -sarnenvoegingen gaat de aandacht vaak aileen naar
de beide groepen die uit elkaar gegaan c.q. samengegaan zijn. Er is echter altijd nog een derde
'groep'. Dat zijn diegenen die bij een scheuring
voor geen van beide partijen kiezen, en diegenen die ervoor kiezen om aan een samenvoeging niet te participeren. De redenen hiervoor
kunnen op het persoonlijke of familia ire vlak
liggen. Daarnaast zijn leerstellige, sociale, misschien ook geografische redenen denkbaar. Iuist
omdat deze derde 'groep' zich vaak niet meer
organiseert en daardoor een verzameling individuen blijft, wordt ze vaak over het hoofd gezien
en verdwijnt ze geruisloos in de kerkgeschie-
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denis. De samenvoeging HEAG - AS zal hierop
geen uitzondering zijn. Naar mijn weten is in ieder geval bij scheuringen binnen de apostolische
kerken nog nooit naar deze derde groep c.q. de
redenen van de daartoe behorende personen
onderzoek gedaan.

Tot slot
In dit artikel is kort geschetst wat de voorgeschiedenis, de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkelingsgeschiedenis van de HEAG is geweest.
Daarvoor kon helaas slechts (zoals eerder al
genoemd) een beperkt aantal bronnen geraadpleegd worden. Desondanks wil ik dit artikel met
enkele conclusies besluiten.
Ten eerste dwingt H.J. Smit respect af. Hij
was eigenaar van een kapperszaak, werkte zes
dagen per week van vroeg tot laat, had een gezin te verzorgen en probeerde daarnaast in zijn
schaarse vrije tijd om de HEAG op organisatorisch, geestelijk en publicistisch gebied te dienen
en samen te binden. Zijn uitsluiting uit de grote
en bloeiende HAZEA, waar hij ook nog voorganger van de op een na oudste gemeente en
daarenboven schoonzoon van de door duizenden leden vereerde apostel was, moet voor hem
en zijn gezin buitengewoon pijnlijk geweest zijn.
Dat Van Oosbree ook de familiebanden verbroken heeft, moet Smit en zijn vrouw nog extra
verdriet gedaan hebben.
Ten tweede is het Smit gelukt om van de
HEAG een levensvatbaar kerkgenootschap te
maken. De contacten, die hij met de RAG heeft
gelegd en die tot een samenwerking van beide
groepen leidden, hebben daaraan zeker bijgedragen. De RAG was de 'grate broer' van de
HEAG, met apostelen die Smit als zodanig kon
accepteren en die op hun beurt Smit accepteerden.
Ten derde kan naar aanleiding van dit artikel
het schema van de verschillende apostolische
kerken aangepast worden. We hebben gelezen,
dat de HEAG zowel voor led en van de NHAZG
(na de dood van A. Grootveld), als voor leden die
in de 1930'er jaren de HAZE A verlieten (Amsterdam, Groningen), als ook voor leden die zich na
de scheuring HAZEA - HAG bij geen van deze
groepen wilden aansluiten, een aanvaardbaar
alternatief en nieuw geestelijk toevluchtsoord
geboden heeft. Het schema zou daarom met
enkele lijnen of stippellijnen uitgebreid moeten
worden.
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Ten vierde is Smit in 1956, alhoewel hij
to en al behoorlijk op leeftijd was, een nieuwe
uitdaging aangegaan, namelijk een poging tot
samenwerking met een andere uit de HAZEA
uitgesloten groep. Alhoewel het waarschijnlijk
is, dat zich een aantal leden van de HEAG juist
vanwege de samenvoeging terugtrokken, mag
ze desondanks als geslaagd worden beschouwd.
De kerkgeschiedenis is helaas oneindig veel 'rijker' aan kerkscheuringen dan aan samenvoegingen. De gelukte samenvoeging mag minstens
ten dele op het konto van Smit geschreven worden. Op basis van het adresboek van 1957 lijkt
de conclusie namelijk gerechtvaardigd, dat de
HEAG meer heeft moe ten toegeven dan de AS.
Voor Smit bleek de jesuanische oproep tot eenheid (loh. 17: 20-21) belangrijker dan menselijk
machtsdenken of het halen van eigen gelijk.
Als vijfde en laatste punt noem ik, dat het
Smit gelukt is om de HEAG niet tot een 'club van
ontevredenen' te laten verworden. Alhoewel hij
de HAZEA nooit uit het oog heeft verloren en
zich ook in brochures daarmee heeft verstaan,
heeft hij zich nooit tot polemiek verlaagd. Zijn
pogen bleef altijd om de HEAG met een strikt
bijbelse, evangelische en apostolische leer te
verzorgen. Theologische kennis was bij hem,
zoals toen en heden ten dage in de apostolische
kerken gebruikelijk, praktisch geheel afwezig.
Desondanks schrijft Tang dat Smit, hoewel hij
op theologisch gebied een leek was, duidelijk inzag dat Van Oosbree zich "van de fundamentele
bijbelse en kerkelijke noties omtrent het Heilig
Avondmaal" verwijderde." Enig theologisch instinct kan Smit dus zeker niet ontzegd worden.w
Hendrikus Jacobus Smit stierf op 13 april 1965 in
Enkhuizen in de ouderdom van 83 jaar.
Edwin Diersmann (1962) is in deettiid werkzaam
als Productmanager Rapportages bi] het BKWI te
Utrecht. Hij is daarnaast theoloog en studeerde
aan de Radboud univetsiteit Nijmegen in 2010 af
op een saiptie die de kerkscheuring HAZEA - HAG
als thema had. Hij is vanaf zijn geboorte lidtnaat
van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland.
Zijr: adres. Benedenschap 4, 6611 DD Overasselt.
Email: edwin@diersmann.nl.
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Gemeente ([Enkhuizen] [1946]); Schrifluurlijke toelichting
op Artikel 6 van onze Geloofsbelijdenis ([Enkhuizen] [1948]);

herdacht van T. Korff, Herder der Hersteld Aposto/ische Zendinggemeente te Enkhuizen (z.p. z.j.) 17-18.
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onbekend.
M,). Tang, 'De Hersteld Evangelische Apostolische Ge-
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(1984) 219.
Ibidem, 219-220.
Brief van jac, Mens aan J.H. van Oosbree, Enkhuizen
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20/9/1925.
Brief van A.G. Smit aan M.J. Tang, schagen 10/3/1983.

Auflrage Christi, 14.
Bischoffstierf, 89 jaar oud, op 617 /1960.
Zie Die Wahrheit. Zusammenfassung der Ereignisse in der
Apostolischen Glaubensrichtung vom jahre 1933 bis juli 1960
(Viilklingen z.j.) 83-84.
M.J. Tang, 'De Hersteld Evangelische Apostolische Gemeente: 219.
De auteur is eigenaar van aile albeeldingen die in dit
artikel gebruikt zijn, behalve: Kerkgebouw HAZEA, Nieuwe
Westerstraat, Enkhuizen (eigenaar Apostolisch fotoarchief
P.Tj. van Hes); J. Grootveld, H. Buitenhuijs. M. Ecke, A.
Ostermann, CA. Bruckner (1934) (eigenaar A.G. Smit). De
auteur dankt in het bijzonder de heer A.G. Smit, zoon van
H.J. smit. voor zijn zeer gewaardeerde hulp bij de totstandkoming van dit artikel.
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"Kinderen zijn een erfdeel des Heren"
Religieuze idealen in hervormd-gereformeerde opvoedingsliteratuur uit de periode 1970-2000

Vanaf de jaren zeventig van de twintigste
eeuw verschijnen er
hervormd-gereformeerde opvoedingspublicaties. In dit artikel
komen de religieuze
idealen van de auteurs
op verschillende terreinen aan de orde. De
vraag naar veranderingen en verschillen
binnen de hervormdgereformeerde opvoedingsliteratuur uit de
periode 1970-2000
staat centraal.
on.:i!I._-

PEDAGOGlSCK
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een
praktische
handreiking
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van anedag
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In navolging van Doret de Ruyter worden idealen gezien als
waarden die beschouwd worden als nastrevenswaardig. Religieuze idealen kunnen gevormd worden door het geloof in een
transcendent wezen, of door dit geloof gestempeld worden.
Een voorbeeld van het eerste geval vormt devotie aan God, een
voorbeeld van het tweede geval vormen de kardinale deugden.
Religieuze idealen zijn perfect en onrealiseerbaar, maar reguleren het handel en van de gene die het ideaal koestert. 1
De aanduiding 'hervormd-gereformeerden' verwijst naar orthodoxe gelovigen die binnen de Nederlandse Hervormde Kerk
pleiten voor de handhaving van gereformeerde belijdenisgeschriften. Van de verschillende organisaties die de hervormdgereformeerde beweging sinds het begin van de twintigste eeuw
heeft voortgebracht springt de Gereformeerde Bond het meest
in het oog. De Gereformeerde Bond opereert vanaf zijn oprichting in 1906 als een orthodoxe richtingsorganisatie binnen de
Nederlandse Hervormde Kerk." Tussen 1910 en 1936 werden
eveneens hervormd-gereformeerde bonden voor jongelingen,
knapen, meisjes en jonge meisjes in het leven geroepen. Een fusie van deze vier organisaties leidde in 1982 tot het ontstaan van
de Hervormd-Gereformeerde jeugdbond (HGJB).3 De hervormdgereformeerde beweging kan (gedeeltelijk) gerekend worden tot
de gereformeerde gezindte. Bevindelijke gelovigen uit verschillende kerkgenootschappen verenigden zich juist rond 1970 in
een reformatorische zuil, waar het Reformatorisch DagbJad gelezen wordt, er gestemd wordt op de - reeds langer bestaande
- Staatkundig Gereformeerde Partij, en kinderen en jongeren reformatorische scholen bezoeken.' De opvoedingsliteratuur van
hervormd-gereformeerden is deels in samenwerking met predikanten en deskundigen uit andere delen van de gereformeerde
gezindte ontstaan.
In dit artikel wordt een bewuste selectie van hervormd-gereformeerde opvoedingswerken uit de periode 1970-2000 besproken. Allereerst wordt het Pedagogisch vademecum van jac.
Kattenberg aan de orde gesteld. Dit werk uit 1977 beoogt praktische adviezen te geven in alledaagse opvoedingssituaties. De
hervormd-gereformeerde auteur was in de jaren zeventig werkzaam in de pedagogische sector." Daamaast worden de bun-
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dels Het gezin vandaag en
morgen en Christelijk gezinsleven behandeld. Het

gezin vandaag en morgen
verscheen

evenals

het

Pedagogisch vademecum
in 1977. Diverse auteurs
uit de gereformeerde
gezindte leverden een
bijdrage. De meeste
van hen waren predikant; de helft van het
auteurspanel kan tot
de hervormd-gereformeerde beweging gerekend worden» De bundel Christelijk gezinsleven
verscheen in 1990. Verschillende scribenten die
een bijdrage leverden aan Christelijk gezinsleven
werkten ook mee aan Het gezin vandaag en morgen. De kerkelijke afkomst van de auteurs van
de bundel uit 1990 is meer divers. Het relatieve
aandeel van hervormd-gereformeerden daalde.
Ook klommen relatief meer opvoedingsdeskundigen in de pen. 7 De laatste publicatie betreft een
vierdelige brachurereeks van de HGJB, die tussen 1986 en 1997 verscheen. De brochures over
geloofsopvoeding zijn voornamelijk geschreven
door medewerkers van de HGJB.B Op diverse
terreinen bestaat een grate mate van consensus tussen de werken. Tegelijkertijd zijn er verschillen aan te wijzen die samenhangen met het
moment van verschijning, alsmede de positie en
kerkelijke afkomst van auteurs.

Doel van opvoeding
voor aile auteurs is het hoogste opvoedingsideaal "de vreze des Heren". Dit opvoedingsdoel is
zo vanzelfsprekend dat het begrip nauwelijks
wordt uitgelegd. Kattenberg wijkt op verschillende punten af van de overige literatuur. Wat
hij in zijn hoofdstuk over godsdienstige opvoeding stelt omtrent het hoogste opvoedingsideaal
is echter in lijn met de andere publica ties. zo
verwoordt hij in het Pedagogisch vademecum de
spanning die het hoogste opvoedingsideaal voor
ouders met zich meebrengt. Enerzijds hebben
ouders een grate verantwoordelijkheid wanneer
het de geloofsopvoeding van hun kinderen betreft. Anderzijds is de taak van ouders begrensd,
Geloof is ten diepste een gave van God. De opvoeder is geroepen om het woord van God te
zaaien, maar aileen door het werk van de Heilige
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Geest kan het zaad ontkiemen en groeien in het
mensenhart. Deze wetenschap mag ouders verlossen uit een krampachtige houding.?
Kattenberg refereert daarnaast aan Bijbelteksten en formulieren die ook in de andere opvoedingswerken ter sprake komen. Het formulier dat in de kerkelijke eredienst gebruikt wordt
bij de bediening van de doop komt, evenals het
formulier dat gebruikt wordt bij de kerkelijke
bevestiging van een huwelijk, veelvuldig aan
de orde. A. Vergunst, predikant binnen de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en NoordAmerika, bespreekt in Hetgezin vandaag en morgen het doe I van de opvoeding aan de hand van
het huwelijksformulier. Daarin wordt gespraken
over het opvoeden van kinderen "in de waarachtige kennis en vrees Gods, Hem tot eer, en tot
hun zaligheid", Ouders dienen de eer van God
en het eeuwig heil van hun kind in de opvoeding
centraal te stellen.!?
Net als in andere werken klinkt in de brochurereeks van de HGJB verzet door tegen moderne opvattingen omtrent opvoeding. Zo geeft
HGJB-medewerker N. Belo algemeen aanvaarde
opvoedingsdoelen een religieuze duiding. Kinderen moeten volgens hem opgevoed worden
tot "zelfstandigheid, zodat ze zelf kunnen staan
in de dienst van God", en "mondigheid, zodat ze
hun mond goed gebruiken, tot eer van God en
tot heil van hun naaste"."

Het denken over het kind
Wanneer het gaat om de opvatting om trent het
kind wijkt de visie van Kattenberg afvan de visie
die in andere hervormd-gereformeerde publicaties verwoord wordt. Kattenberg contrasteert
in het Pedagogisch vademecum de verwonderde
houding van het kind met de rationele opstelling
van de volwassene, en geeft een positieve waardering van de houding van het kind:
"De taal van het kind wekt verwarring door
de eenvoud en direktheid en openheid. De taal
van de theologie wekt verwarring door haar
raadselachtigheid en verhulling. Wat moet het
kind aan met begrippen dat God 'de gans Andere' de 'Oergrand van het bestaan' en 'het Mysterie' is? Wat moet het kind daarmee? Wat moeten
wij daarmee?"."
In tegenstelling tot andere auteurs bespreekt Kattenberg niet dat kinderen, volgens
de formulering van het doopformulier, "in zonde ontvangen en geboren zijn". In de andere
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publicaties wordt daarnaast benadrukt dat kinderen een gave van God zijn, en dat de kinde-

ren van gelovige ouders opgenomen zijn in het
verbond van God.
Het besef dat kinderen een geschenk van
God vormen brengt terughoudendheid op het
terrein van gezinsplanning met zich mee. Vergunst stelt in zijn bijdrage in Het gezin vandaag
en morgen dat de voorzienigheid van God bepaald wanneer en hoeveel kinderen paren krijgen. Het gebruik van voorbehoedsmiddelen
moet in principe worden afgewezen.'> De hervormd-gereformeerde J. Hoek en A. Hoek - van
Kooten oordelen in dezelfde bundel milder over
het gebruik van anticonceptiemiddelen dan de
predikant uit de Gereformeerde Gerneenten.'! In
Christelijkgezinsleven wordt geconstateerd dat er
binnen de gereformeerde gezindte verschillende
opvattingen leven omtrent gezinsvorming."
Over kinderen wordt in hervormd-gereformeerde publicaties gesproken als "een erfdeel
des Heren". Een erfdeel is in de Bijbel een geschenk van God. De ontvanger van het erfdeel
draagt verantwoordelijkheid, terwijl God eigenaar blijft. Ouders mogen geloven dat de hun
geschonken kinderen zijn opgenomen in Gods
verbond. Omdat hun kinderen God toebehoren
hebben ouders de verantwoordelijkheid om hun
kinderen op te voeden volgens Gods geboden.v
De opname in het verbond maakt wedergeboorte en bekering niet overbodig. De hervormd-gereformeerde predikant C. den Boer schrijft in Het
gezin vandaag en morgen: "Ons kind is eerstens
kind van de gemeente in die verbondsmatige
zin. En dan wordt het aan ons uitgeleend, opdat
wij het zouden beheren, oproepen tot bekering,
heenwijzen naar de enige Zaligmaker en leren
leven naar de orde van Gods geboden". 17
Kinderen opvoeden
Wederom met uitzondering van Kattenberg benadrukken hervormd-gereformeerde auteurs dat
een nauwe band tussen gezin, kerk en school
van belang is voor een opvoeding in de vreze
des Heren. Gezin, kerk en school werken idealiter samen op het gebied van de godsdienstige
vorming. Ouders dragen de eerste verantwoordelijkheid voor hun kinderen, maar ook de kerk
en de school hebben een verantwoordelijkheid
waarop zij kunnen worden aangesproken. Binnen de religieuze opvoeding speelt het leren
Bijbellezen en bidden een belangrijke rol. Deze
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praktijken nemen in het gezin de vorm aan van
huisgodsdienst.
De auteurs van hervormd-gereformeerde
opvoedingsliteratuur gaan er over het algemeen
van uit dat het in de huidige tijd slecht gesteld is
met de huisgodsdienst. Lezers worden daarom
opgeroepen om ernst te maken met het Bijbellezen, bidden en zingen in het gezin. Vooral in Het
gezin vandaag en morgen gaat de negatieve taxatie van het heden gepaard met de overtuiging
dat de huisgodsdienst in vroegere tijden meer
aandacht kreeg. 18 In Christelijk gezinsleven wordt
deze opvatting grotendeels onderschreven. Wei
is de beoordeling van de hedendaagse situatie
in deze bundel uiteindelijk minder pessimistisch." In de brochures van de HGJB klinkt weinig heimwee naar de tijd waarin huisgodsdienst
nog wijdverbreid was. Wei klinkt er forse kritiek
op de gebrekkige vormgeving van de huisgodsdienst in de achterban. Kerkverlating wordt in
de hand gewerkt doordat er in vee I gezmnen
nauwelijks over God gesproken wordt. Ouders
moe ten hun schuld erkennen en nadenken over
mogelijkheden om de huisgodsdienst in hun gezin te vernieuwen."
Een waardevol hulpmiddel bij de huisgodsdienst is de kinderbijbel. De besprekingen van
kinderbijbels vertonen veel overeenkomsten.
Tegelijkertijd komen op dit terre in verschillen
in kerkelijke achtergrond openbaar. LA. Kole uit
de Gereformeerde Gemeenten rept in Het gezin
vandaag en morgen als enige van bezwaren die
in de achterban leefden tegen het gebruik van
kinderbijbels. Ook is hij de enige die de penn envruchten van joh, vreugdenhil en B.J. Van Wijk
uit 1948 aanraadt." Beide auteurs zijn afkomstig
uit de Gereformeerde Gemeenten. Vooral de kinderbijbel van Van Wijk staat als zeer conservatief bekend.« De christelijk gereformeerde J. van
Amstel en de hervormd-gereformeerde A.J. Terlouw laten in Christelijk gezinsleven en Kind en
geloof de werken van Vreugdenhil en Van Wijk
onbenoemd, terwijl er in de jaren tachtig en negentig nog steeds herdrukken van deze kinderbijbels verschenen, en Van Amstel en Terlouw
weldegelijk kinderbijbels uit de eerste helft van
de twintigste eeuw aanprijzen."
Gezagsrelaties
Gezagsrelaties vormen een belangrijk thema
binnen het denken over opvoeding in de gereformeerde gezindte. Ook op dit terre in geeft de
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hervormd-gereformeerde opvoedingsliteratuur
blijk van verschillen. In het Pedagogisch Vademecum van Kattenberg wordt weinig over gezag gesproken. Bovendien fundeert de auteur
het ouderlijk gezag op de opvoedingsrelatie die
er tussen ouder en kind bestaat.> In Het gezin
vandaag en morgen en ChristeIijk gezinsleven
speelt het thema gezag een prominentere rol.
In deze werken wordt benadrukt dat ouders met
gezag over hun kinderen bekleed zijn door God.
De brochures van de HGJB onderschrijven deze
gedachte, maar houden meer rekening met het
perspectief van het kind en de jongere. Bovendien zijn de auteurs wat minder gezagsgetrouw
wanneer het gaat om bepaalde gebruiken binnen de gereformeerde gezindte.
Vergunst stelt in zijn bijdrage in Het gezin
vandaag en morgen dat ouders ambtsdragers
zijn. Ze zijn door God geroepen om namens
Hem gezag uit te oefenen over hun kinderen.
Kinderen zijn op hun beurt geroepen om het
gezag van hun ouders te erkennen.> Ook de
christelijk gereformeerde ethicus W.H. Velema
brengt dit in Christelijk gezinsleven naar voren.
Net als Vergunst benadrukt hij tegelijkertijd dat
ouders hun gezag uit moe ten oefenen binnen de
grenzen die God hen geeft. Kinderen zijn altijd
gehoorzaamheid verschuldigd aan hun ouders,
behalve wanneer er iets geeist wordt dat tegen
Gods wet ingaat.>
In de brochures van de HGJB krijgt de notie
van afgeleid gezag een andere spits. Ouders die
gel oven dat zij hun gezag van God gekregen
hebben, moeten onderscheid maken tussen
datgene wat voorgeschreven wordt door het
Woord van God, en datgene wat voorgeschreyen wordt door de traditie. Binnen de grenzen
van de Schrift mogen kinderen kiezen voor
andere vormen van geloofsbeleving." Gerichtheid op uiterlijkheden moet verworpen worden:
"maken we ons in deze tijd [ ... J niet nodeloos
druk om allerlei bijkomstigheden zoals kleding,
haarlengte enz.?".28 Omdat dwingen averechts
werkt, moeten pubers die niet meer mee willen
naar de (tweede) kerkdienst op zondag ruimte
krijgen voor eigen keuzes." In de andere literatuur is deze houding ondenkbaar. Hoek schrijft
in Christelijk gezinsleven met het oog op de kerkgang: "De huisregels kunnen [ . . J niet onbeperkt
worden aangepast aan de opvattingen van een
opstandige jonge generane".»
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Invloed van de tijd
De auteurs van hervormd-gereformeerde opvoedingsliteratuur beschikken over een gezaghebbend standaardrepertoire van teksten uit
de Bijbel, kerkelijke formulieren en belijdenisgeschriften, waaruit zij bij de behandeling van
diverse thema's putten. Daarnaast hanteren zij
historische voorbeelden, die eveneens met een
zeker gezag bekleed worden. Het gebruik van
deze voorbeelden gaat gepaard met een negatieve taxatie van het heden. Dit is niet verwonderlijk. Herman Paul heeft erop gewezen
dat bevindelijk gereformeerden niet aileen een
verbeelde gemeenschap rondom een basiscatalogus van historische teksten, beelden en verhalen vormen, maar dit verleden ook als normatief
voor hun hedendaagse handelen beschouwen.
Met de zoektocht naar gezaghebbende religieuze voorbeelden in het verleden gaan negatieve
gedachten om trent de toekomst gepaard."
Het historisch besef van bevindelijk gereformeerden komt het meest expliciet naar voren
in Het gezin vandaag en morgen. In deze bundel
is een aparte bijdrage gewijd aan "Het gezin de
Reformatie en de Nadere Reformatie". Ook is
er een artikel over (hedendaagse) "Gevaren die
het gezin bedreigen", De eerste bijdrage is geschreven door de hervormd-gereformeerde K.
Exalto en illustreert op welke wijze het verI eden
in grove lijnen geperiodiseerd wordt. De vroege
kerk komt nauwelijks aan de orde, de middeleeuwen worden gezien als een duistere peri ode,
de reformatie en de nadere reformatie vormen
het hoogtepunt van de geschiedenis, na deze
peri ode treedt het verval in.? De christelijk gereformeerde Velema schrijft in de bundel uit 1977
in felle bewoordingen over de hedendaagse ondermijning van het huwelijk door echtscheiding,
ongehuwd samenwonen, utilistisch denken, de
emancipatiegedachte, het absolute vrijheidsideaal en de seksuele revolutfe.> In Christelijk
gezinsleven keren de grondtonen uit Het gezin
vandaag en morgen in mildere vorm terug. Het
geschiedbeeld van Exalto is herkenbaar in de selectie van historische voorbeelden.> De auteurs
van de bundel uit 1990 huldigen dezelfde huwelijksmoraal als Velema in 1977. Aparte bijdragen
over het gezin in het verleden en de gevaren van
het heden zijn echter afwezig. Waar Velema in
1977 sprak over "samenhokken", wordt in Christelijk gezinsleven gesproken over het houden van
contact met kinderen die - helaas - zijn gaan sa-
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menwonen.» In de brochurereeks van de HGJB
zijn minder historische verwijzingen te vinden
dan in de bundels. Vaak is de beschrijving van
de hedendaagse situatie zakelijker. De uitgaven
van de HGJB vertonen wei meer gelijkenis met
de bundels dan het Pedagogisch Vademecum.

3

http://www.hgjb.nllalgemeen/
eeuw-in-beeld/landelijke-organisatie

4

19 februari 2011).
Van Eijnatten, Van Lieburg, Nederlandse Religiegeschiede-
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nis, 338.
jac. Kattenberg,
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Conclusie
In het bovenstaande gedeelte passeerden religieuze idealen uit hervormd-gereformeerde
opvoedingspublicaties uit de periode 1970-2000
de revue. Naast overeenstemming op het gebied
van het hoogste opvoedingsideaal, gelijkenissen
op andere terreinen tussen sommige werken, en
een gedeeld repertoire van gezaghebbende teksten en historische verwijzingen, blijkt er sprake
te zijn van diverse veranderingen en verschillen.
Bijvoorbeeld op het vlak van gezinsplanning en
kinderbijbels hangen verschillen in overtuiging
samen met de kerkelijke achtergrond van auteurs. Om verschillen te duiden is ook de professionele positie van de auteurs van belang. Kattenberg keek als pedagoog anders naar kinderen
dan predikanten, en ook medewerkers van de
HGJB hadden een andere zienswijze dan de gemiddelde gemeentepredikant. Uit de vergelijking
van He; gezin vandaag en morgen en Christelijk
gezinsleven blijkt bovendien dat de toon van opvoedingswerken met de tijd veranderde. Overtuigingen werden niet fundamenteel gewijzigd,
maar bepaalde opvattingen werden in 1990 op
gematigdere wijze gearticuleerd dan in 1977.
Religieuze idealen in hervormd-gereformeerde
opvoedingsliteratuur varieerden in de peri ode
1970-2000 binnen bepaalde kaders naar kerkelijke afkomst, professionele positie en tijdsgeest.
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Persoonlijk profiel
Naam, voornaam/voorletters
Cossee, Eric Henri
Geboortejaar en - plaats
1944, Rijswijk (Z.-H.)
Studierichting en - plaats
Theologie, hoofdvak kerkgeschiedenis, Leiden
Huidige functie
Sinds mijn emeritaat (2009) als remonstrants
predikant en bijzonder hoogleraar unitarisme
ben ik voorganger van de Vrijzinnig Christelijke
Geloofsgemeenschap Zoetermeer en wederom
remonstrants predikant te Oude wetering (samen 0,4 fte)
Voornaamste publicatie
Abraham des Amorie van der Hoeven 1798- I 855.
Een Remonstrants theoloog in de Biedermeiettijd
(Kampen 1988).

Dit proefschrift over de man die 'de Chrysostomus' van zijn tijd genoemd werd, geeft een
beeld van de cultuurperiode van het Biederrneier waarin accenten op 'huisselijkheid' maar ook
maatschappelijk engagement in een wonderlijk
harmoniemodel samengingen. Van der Hoeven
heeft als exponent van het levensgevoel van
zijn tijd een exemplarische functie, maar was
daardoor ook zeer tijdgebonden. Werd deze
'geijke grandhornme van het oogenblik' (Truitje
Toussaint) door tijdgenoten nog tot de vooraanstaande vaderlandse geleerden gerekend, na
zijn dood raakte zijn naam al snel in het vergeetboek. Tot mijn verwondering wordt in publicaties over de eerste helft van de negentiende
eeuw dit proefschrift nog geregeld aangehaald.
Favoriete Bijbeltekst
'Een ieder zij naar eigen besef ten volle overtuigd' (Romeinen 14:5), voor mij nog altijd het
motto bij uitstek voor vrijzinnig christendom,
al zal Paulus dit ongetwijfeld niet met mij eens
zijn.
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Favoriete figuur uit de
geschiedenis van het
christendom
Ik ken niet een favoriete figuur uit de geschiedenis van het christendom, maar velen en
dan met name diegenen die zich in de marge
van de historie van het godsdienstig leven bevonden. Voordat ik wist dat er zoiets als beresiologie bestond, lag mijn voorliefde al bij ketters
en dissidenten. Het waren de bundels Refotmateurs I en II (1900 en 1902) van C.B. Hylkema
die mij in mijn studententijd de ogen openden
voor deze bonte wereld van geloven en denken.
In de stemmige studiezaal godgeleerdheid van
de oude Leidse U.B. stonden deze als vergeten
'folianten' in de kast en ik heb heel wat tijd die
eigenlijk voor tentamenvoorbereiding bestemd
was, in de bestudering van deze bundels gestoken. Hier zijn de kiemen gelegd voor mijn latere
interesse in de bewegingen van spiritualisten,
dopersen. antitrinitariers en unitariers.
Stel: u krijgt een jaar volledige vrijheid om u
aan studie en onderzoek te wijden. Wat gaat
u doen?
Veel wandelen, en als het mooi weer is: zwemmen in het 'Zwarte Plasje: in mijn woonplaats
Hillegersberg. Ik kan niet lang achtereen studeren: fysieke inspanningen in de buitenlucht geyen mij weer 'een opgeruimd hoofd'. Maar als
het dan toch van studeren komt, zou ik twee
lang gekoesterde wensen in vervulling willen
laten gaan. Sinds mijn studententijd ben ik gefascineerd geraakt door de kleine remonstrantse plattelandsgemeenten, waarvan er vroeger
- met name in zuid-Holland - tientallen waren
en nu nog maar enkele, zoals Oude Wetering
waar ik vorig jaar (2009) weer de herdersstaf
heb opgenomen. Hoe hebben deze gemeenten
eeuwenlang stand gehouden, hoe was hun ontstaan, hun ondergang? Hans Knippenberg legt
in De Religieuze Kaatt van Nederland (1992) te-
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recht de nadruk op het stedelijk karakter van de
aanhang van de Remonstrantse Broederschap,
maar dat lag in vroeger eeuwen anders. De verschuivingen in dit kerkelijk landschap zou ik
graag in kaart willen brengen.
Daar komt nog iets bij: in de jaren dat ik in
Groningen de bijzondere leeropdracht van de
zwinglibond 'Geschiedenis en beginselen van
het unitarisme' mocht vervullen (1991-2009)
ben ik slechts mondjesmaat toegekomen aan
het schrijven van een receptiegeschiedenis van
het Anglo-Amerikaanse unitarisme in Nederland. Ook daar valt nog veel aan te doen, maar
meer hierover bij een volgende vraag.
Wat is uw favoriete boek op uw vakgebied?
Naast het reeds genoemde Reformateurs is dat
Stiejkinderenvan het Christendom (1929) van J.
Lindeboom, en in het verlengde daarvan zijn
driedelige Geschiedenis van het Vrijzinnig Protestantisme (1929-1935). Ik weet dat het gedateerde werken zijn, maar zij zijn met zoveel visie,
compassie en kennis van zaken geschreven,
dat ik in ons taalgebied nog geen beter en meer
omvattend werk op het gebied van de radicale
Iinkerflank van de Nederlandse reformatie in internationale context zou kunnen bedenken.
Welke recente publicatie op uw vakgebied
heeft veel indruk op u gemaakt?
De recent verschenen studie over de reformatie
van D. MacCulloch, Reformation. Europe'S House
Divided, 1490-1700, omdat daarin ruime aandacht wordt geschonken aan de kleine groepen
radicalen, die, vaak gemarginaliseerd en vervolgd, toch een enorme invloed op de hervorming hadden. De Nederlanden waren een brandpunt voor dergelijk radicalisme - aanvankelijk
omdat er bij gebrek aan geleide hervorming van
bovenaf, vee I theologische 'doe-het-zelvers' (de
Reformateurs van Hylkema!) waren, later omdat
de Republiek weliswaar geen vrijheid van godsdienst kende, maar wei 'vrijheid van geweten.
Dissidenten uit binnen- en buitenland konden er
dus tot op zekere hoogte hun gang gaan. Toch
laat MacCulloch ook zien dat de Nederlandse
Republiek hierin minder uitzonderlijk was dan
vaak wordt beweerd. Iuist die gebieden, die vaak
als perifeer zijn terzijde geschoven bleken in de
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tijd van de reformatie steeds weer belangrijke
centra, waar ver strekkend werd geexperimenteerd met religieuze pluriformiteit: zo PolenLitouen (rond 1500 nog de op een na grootste
staat van Europa), Bohemen en Moravie (in het
huidige Tsjechie), Hongarije en Transsylvanie
(sinds 1920 ingelijfd bij Roemenie, maar overwegend Hongaars van identiteit).
In die radicale groeperingen, die de linkervleugel van de reformatie vormden, ligt de bakermat
van de Europese vrijzinnigheid.
Welk boek op uw vakgebied zou beslist ooit
geschreven moeten worden, zij het niet
noodzakelijk door u zelf?
Op het gebied van mijn vroegere leeropdracht
'Geschiedenis en beginselen van het unitarisme' zou beslist een vervolg geschreven moeten
worden op het standaardwerk van w.J. Kahler,
Het Socinianisme in Nederland (Leiden 1912,
reprint Leeuwarden 1980), dat omstreeks 1800
eindigt. Dit zou mooi kunnen in de vorm van
de eerder genoemde receptiegeschiedenis van
het Anglo-Amerikaanse unitarisme in Nederland, die het grootste deel van de negentiende
eeuw bestrijkt. Mijn opvolger op de bijzondere
leerstoel unitarisme, Mirjam de Baar, heeft daar
al een indrukwekkende proeve van gegeven
met haar oratie Religie en feminismein de tiegentiende eeuw: het unitarisme als inspiratiebron, die
voomamelijk over de tweede eeuwhelft handelt,
met name het laatste dee I daarvan. Het zou te
overwegen zijn, om dit onderzoek uit te breiden
over de gehele negentiende eeuw, zodat de Nederlandse receptie van het Anglo-Amerikaanse
unitarisme ook onder andere aspecten aan bod
komt. Misschien een idee om dit project samen
met enkele andere specialisten op dit gebied
aan te pakken?
Is er een ontwikkeling op uw vakgebied die u
toejuicht; zo ja, welke?
Er is geen ontwikkeling op mijn vakgebied die ik
betreur, integendeel: door meer interdiscipltnarlteit in het onderzoek neemt het in- en doorzicht
toe in het gedachtegoed, dat voorheen geisoleerd in kerk- en dogrnengeschiedenis werd bestudeerd. Deze multidisciplinaire aanpak juich ik
ten zeerste toe.
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Boekennieuws

Signalementen
Gert van Klinken, Van hunebed tot Bonifatius.

vroege

sporen

van

teligie

in

Nederland.

Zoetermeer [Meine rna] 2010 - 288 p. - ISBN
978-90-211-4244-9€ 19,90
Van dit boek, waarin de auteur op zoek gaat
naar vroege sporen van religie in Nederland,
zijn de eerste vijfhoofdstukken (tot en met biz.
138) exciusief gereserveerd voor het terrein van
de prehistorie, vooral vanaf ongeveer 40.000
jaar geleden tot en met het eind van de lJzertijd.
Aan de hand van een uitgebreid arsenaal aan
vondsten en voorwerpen beschrijft de auteur de
eerste bewoning, de jagers in de laatste ijstijd, de
komst van de landbouwers, de bronstijd en de
ijzertijd. De nadruk ligt op de materiele cultuur.
Daarbij probeert de auteur steeds iets van religie
op te sporen, onder meer bij die voorwerpen
waarbij of waarmee offers gebracht werden en
bij urneruvelden) en hunebedden. Met de komst
van de Romeinen in ons land (hoofdstuk VI) komt
ook de schriftelijke cultuur in beeld. Elementen
uit de Romeinse traditie vinden vier eeuwen
lang hier ingang, zonder dat al het inheemse
verdwijnt. Het christendom komt voor het
eerst naar voren in het voorlaatste hoofdstuk,
als keizer Constantijn deze godsdienst in het
Romeinse Rijk toelaat en Theodosius het tot
staatsgodsdienst uitroept. Het laatste hoofdstuk
(vanaf biz. 197) draagt de wat ongelukkige titel
"Middeleeuwen". In feite bestrijkt het de vroege
Middeleeuwen (vanaf ca. 400) tot en met de
dood van Bonifatius (754) en twee andere
missionarissen
vlak na hem: Lebumus en
Liudger. Diverse oude heiligdommen worden
gekerstend. Naast archeologische vondsten
is hier de schriftelijke cultuur uitgebreider. ZO
besteedt Van Klinken aandacht aan het element
Vita (ievensbeschrijving)
en citeert hij uit de
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preken van Bonifatius zoals Auke Ielsma die
heeft vertaald en uitgegeven.
Het overgrote dee I van dit boek, dat het
oude sacrale landschap van Nederland in kaart
brengt, gaat over voorchristelijke periodes.
Het boek past daarmee in het concept van
religiegeschiedenis
zoals joris van Eijnatten
en Fred van Lieburg in hun Nedetlandsc
religiegescbiedenis uit 2005 hebben uitgewerkt.
Van Klinken heeft een goed leesbaar boek
samengesteld,
bijna
encyciopedisch
van
aard. Het bestrijkt aile hoeken en gaten van
Nederland,
inciusief
grensoverschrijdende
omstreken. De auteur sluit het boek af met een
uitgebreide, goed beredeneerde literatuurlijst
en begrippenapparaat. Verdienstelijk zijn ook
de tal van museale aanduidingen en websites,
zodat de lezer zelf op pad kan gaan naar wat er
aan cultureel godsdienstig erfgoed uit de tijd van
prehistorie en vroege christendom zichtbaar is.
(Guus Bary).
Baar, M. de en M van Dijk (red.), Herinnering en
ideruiteit in het vrijzinnig protestantisme Opstellen
aangeboden aan prof Dr. E.H. Cossee bij zijn
afscheid als hoogleraar. Hilversum [Uitgeverij

Verloren] 2009 - 200 p. - ISBN 908-70-4138-1
- € 19,00
Dit liber amicorum, aangeboden
aan
E.H.Cossee, ter gelegenheid van zijn afscheid
als hoogleraar te Groningen, wordt afgesloten
met een sympathieke biografische schets van
de hand van Jan N. Bremmer. Het heeft de titel
'Eric Cossee, predikant te Rotterdam, professor
in Groningen'. Bij zo'n titel realiseert men zich
dat het hele boek de lijn van theologiseren
voigt die kenmerkend is voor Cossee. De
wissel werking tussen academische vrijzinnige
theologie en de theologie zoals die gestalte
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krijgt in de vrijzinntge gemeente. Van beide
en van wat daar tussen ligt, geeft dit boek een
aantal representatieve impressies.
De redacteuren van dit alleraardigste boek
zijn erin geslaagd dit voor elkaar te krijgen door
de auteurs te vragen naar iieux de memoire,
plaatsen van herinnering van het vrijzinnig
protestantisme, om zo de identiteit van de
vrijzinnigen op het spoor te komen. Het begrip
'plaatsen: moeten we daarbij ruim zien, zoals
ook de Franse historicus
P. Nora, die het
begrip gemtroduceerd heeft, dat doet. Dus niet
alleen fysieke, geografische plaatsen, maar ook
denkbeelden, auteurs, afbeeldingen, boeken,
uitdrukkingen etc. Daarmee wordt in potentie
een bijna oeverloze hoeveelheid bronnen
aangeboord. Het is het onderwerp, de identiteit
van de vrijzinnige protestant, waardoor dit
gevaar bedwongen wordt. De veelvormigheid
van de bronnen correspondeert wonderwel met
die van de vrijzinnigheid.
Zo komt A.L. Molendijk met een nuttige
samenvatting
van Lindebooms
driedelige
geschiedenis van het Vrijzinnig Protestantisme
en schrijft H. Roldanus over het werk van diens
levensgezellin, de kerkhistorica c.w. Roldanus.
M. van Dijk schildert liefdevol een portret van
de 1 ge eeuwse kerkhistoricus Willem Moll.
N.H. Bijleveld beschrijft de Leidse universiteit
met zijn negentiende-eeuwse modern is me als
plaats van herinnering.
Daar staan dan beschrijvingen van het
veld tegenover. Soms zijn dat ook portretten.
ZO schrijft R. Klooster over de vooraanstaande
predikant C. Hille Ris Lambers (1865- 1958)
en Y. Kuiper wederom op een aanstekelijke
manier over de doopsgezinde predikante Anne
Mankes-Zernike (1887- 1972). Maar het gaat
bij de beschrijving van 'het veld' niet alleen om
personen, het gaat ook over de lieux de memoire
bij uitstek (T. Barnard over remonstrantse
graven) over vakantiebestedingen (M. van Dijk
over vrijzinnige zomerkampen te Hooghalen)
en M. van Leeuwen (over pogingen de
vrijzinnigheid te organiseren die uiteindelijk
weinig resultaat hebben gehad).
Dit alles betreft het tamelijk recente verleden.
De bundel gaat ook terug naar de oorsprong
van de vrijzinnigheid in de 16e en 17e eeuw.
Leiden wordt hier, in een artikel van A. de Groot,
herinnerd als plaats waar professor Conradus
Vorstius (1569-1622) werd weggejaagd, nog
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voor hij het katheder had beklommen. Waar
het de niet-academische theologie betreft komt
Gouda in beeld, het toevluchtsoord van vele
in moeiJijkheden geraakte vrijzinnigen, onder
wie Coornhert, die er overleed (in artikelen van
P.H.A.M. Abels en A. Noord).
Welk beeld rijst uit deze caleidoscopische
verzameling op wat betreft de vrijzinnigheid?
Het meest lijkt dat gebonden eigenzinnigheid
te zijn. Hoewel er enerzijds leidersfiguren
zijn, hoewel er pogingen gedaan zijn om de
vrijzinnigheid te organiseren, komt men telkens
weer uit bij het recht of zelfs de plicht om zelf
zijn conclusies te trekken uit het evangelie.
Daardoor kan men eigenlijk niet van een
vrijzinnige stroming spreken. Telkens als er
iets dergelijks lijkt te ontstaan, breekt zij ook
weer af. Wat bindt lijkt dan ook niet zozeer een
doctrine, maar de ernst waarmee ieder voor
zich gelooft. Vrijzinnigheid, zoals dat uit dit
boek naar voren komt, is dan ook iets anders
dan rekkelijkheid. (M.B. ter Borg)
Gijsbert Hamoen, Begin van de Reformatie
in de Alblasserwaard Binnenwaard [Stichting
Publicaties Binnenwaard) 2010 - 221 p. - ISBN
978-90-72134-14-1
- € 27,50
In 1579 besloten de Staten

van Holland,
zeven jaar na de opstand tegen de katholieke
landsheer, de protestantse kerkhervorming
door te voeren op enkele Zuid-Hollandse
waarden. De kerkenraad van Dordrecht kreeg
de opdracht onder meer de dorpen in de
Alblasserwaard van predikanten te voorzien.
Dat proces was in 1620 nagenoeg voltooid toen
twaalf dorpen een gereformeerde kerkenraad
hadden: Molenaarsgraaf volgde in 1639.
Kerkenraadsnotulen zijn over de periode
tot medio zeventiende eeuw niet bewaard
gebleven. Voor informatie over het reilen en
zeilen van de gemeenten en hun voorgangers
zijn we aangewezen op de acta van de classis
Dordrecht, die vanaf 1573 beschikbaar zijn.
De acta zijn voor de periode tot 1621 niet
alleen uitgegeven in de Rijks Geschiedkundige
Publicatien, maar ook inhoudelijk benut in
de dissertaties van C.A. TUkker en J.P. Elliot
over de classis Dordrecht en in het onlangs
opnieuw verschenen standaardwerk van A.Th.
van Deursen (over de gereformeerde kerk in
Holland tot 1625).
Bij deze stand van zaken moeten we

~
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niet veel nieuws verwachten in het nieuwe
boek van de ijverige kerkhistoricus Gijsbert
Hamoen (zelf predikant in Oud-Alblas in de
jaren 1960-1964). Hij heeft voor elke gemeente
de gegevens vanuit de gedrukte bronnen en
enige aanvuliende literatuur op een rij gezet.
Elke predikant kreeg zijn paragraaf. Oat levert
lezenswaardige biografietjes op over meer of
minder goed functionerende eerwaarde heren,
onder wie af en toe een geleerde die boven zijn
collega's uitstak, en een enkeling die de grenzen
van de orthodoxie overtrad. Voorafgaand
aan deze lokale overzichten gaan enkele
hoofdstukken waarin alierhande gegevens uit
de ciassicale acta - zonder bredere historische
inkadering - geordend zijn onder de noemers
van 'het begin', 'het weer', 'ziekte en dood',
'het huwelijk', 'andere kerken en bewegingen'
en 'het onderwijs'.
Van de doorHamoen behandelde kerkdorpen
vie I Giessendam buiten de ciassis Dordrecht,
hoewel het in de Alblasserwaard lag. Het is
begrijpelijk dat dit dorp (oorspronkelijk onder de
parochie Hardinxveld) meebeschreven is onder
gebruikmaking van de eveneens uitgegeven
acta van de ciassis Gorinchem. Minder passend
is het hoofdstuk over Scheliuinen in het Land
van Arkel, ook al waren er nauwe banden met
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dit dorp. Hamoen kon hier beschikken over een
grondig artikel van H.J. Zuidervaart waarin ook
de kerkelijke situatie v66r de opstand voorkomt.
Ook in dat opzicht valt dit hoofdstuk uit de
toon. want voor de Alblasserwaard informeert
Hamoen ons nauwelijks over de toestand v66r
1579. Oat is dan ook mijn belangrijkste kritiek
op dit boek. lmmers, ook binnen de beperkte
region ale en biografische scopus van de auteur
en zijn afhankelijkheid van gedrukte bronnen
had er (op basis van de altaarregisters en
kerkvisitatieverslagen van het bisdom Utrecht)
het nodige over de voormalige parochies en
pastoors verteld kunnen worden. Hier wreekt
zich de identificatie van het 'begin van de
Reformatie' met de komst van gereformeerde
predikanten, een blikvernauwing waarover ik
eerder in TNK heb geschreven (jg. 12, nr. 2, pp.
29-35).
Kortom: echt inzicht in het reformatieproces
van dit eiland krijgt ook de lokaal gemteresseerde
lezer niet en dat is jammer. Niettemin kan dit
boek in de regio bijdragen tot kerkhistorisch
besef en liefde voor het cultureei erfgoed. Het
boek is prachtig uitgegeven, voorzien van vele,
soms unieke illustraties en een register van
personen en plaatsen. (Fred van Lieburg).
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Voorjaarsvergadering
VERENIGING VOOR NEDERLANDSE KERKGESCHIEDENIS

DE (HERZIENE) STATENVERTAllNG
IN HISTORISCH PERSPECTIEF
zaterdag 9 april 2011
Kloosterkerk
(Lange Voorhout 2) - Den Haag

In 2010 verscheen de Herziene statenvertaling. Boekhandels
deden 's nachts hun deuren open om liefhebbers de
gelegenheid te geven om deze bijbelvertaling zo vroeg mogelijk
aan te schaffen. De waarde van de Statenvertaling voor de
Nederlandse cultuur is bijzonder groot. Binnen de protestantse
orthodoxie bezit deze vertaling een bijzondere status. Hoe
heeft de Statenbijbel deze positie gekregen> Waarom is de
statenvertaling nog steeds zo belangrijk voor mensen uit de
gereformeerde gezindte? Nu is er een Herziene Statenvertaling
en geen nieuwe vertaling. Wat is daar de reden van? Wat
zeggen bijbelvertalingen over de tijd en het milieu waarin zij
zijn ontstaan? Op 9 april 2011 zullen twee deskundigen hier
iets over zeggen. Zij doen dat in de Kloosterkerk in Den Haag,
de stad van de Staten-Generaal. Op deze dag is het mogelijk
om dit historische gebouw te bezichtigen.
In 1617 koos prins Maurits voor de contraremonstrantse
partij door naar de Kloosterkerk te gaan. In de strijd tussen
remonstranten
en contraremonstranten
was dit een
belangrijke gebeurtenis. Een jaar later kwam er in Dordrecht
een nationale synode bijeen. Hier werd het besluit genomen
om een nieuwe bijbelvertaling te maken. Deze vertaling is
bekend geworden als de Statenvertaling.
Deelname aan deze bijeenkomst is gratis en staat open voor iedereen. Neem vrienden en bekenden mee.
Programma:
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00

uur
uur
uur
uur
uur

Ontvangst met koffie en bezichtiging Kloosterkerk
Jaarvergadering VNK
Prof. dr. Cees Houtman: 'Bijbelvertaling: spiegel van tijd en milieu?
Dr. John Exalto: 'Het lange leven van de Statenbijbel'
Gesprek onder leiding van prof. dr. Jan Jacobs, voorzitter van de VNK

Prof. dr. Cees Houtman (1945) is emeritus hoogleraar Oude Testament van de Protestantse Theologische
Universiteit. Onlangs verscheen van hem het standaardwerk Bijbelse gescbiedenis betvetteld. Woord en
beeld - Vraag en antwoord. Hierin zijn aile beschikbare protestantse, rooms-katholieke en joodse geschriften
uit de tweede helft van de achttiende eeuw tot het begin van de eenentwintigste eeuw opgenomen. Dit
betreft kinder-, jeugd- en gezinsbijbels, lees- en leerboekjes, prentenbijbels en bijbelse prentenboeken.
Dr. John Exalto (1977) is verbonden aan de afdelingen Historische Pedagogiek en Geschiedenis van de Vrije
Universiteit. Hij is gepromoveerd op het proefschrift Geteformeetde heiligen. De religieuze exempeltraditie
in vroegmodem Nederland en publiceert regelmatig over de geschiedenis van de gereformeerde gezindte
in Nederland.
Informatie: Christiaan Ravensbergen, secretaris van de VNK
(020-4234452 - c.ravensbergen@kpnplanet.nl)
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HISTORIZON

Welkom bij Historizonl
Geen gewoon

reisbureau,

maar de organisatie
een-

of

voor

meerdaagse

excursies

met

een

historische

beleving.

Een

sensatie
een

die aanvoelt

vakantie

en

als
u

gelijktijdig behoorlijk wijzer

Dagtocht Enschede

maakt

Ontdek met Historizon de Joodse geschiedenis
van Enschedemet een bezoek aan de synagoge
die ontworpen is door de bekende architect 'De
Bazel.' Een compleet programma inclusief
stadswandeling, een koosjere lunch, koffie/thee
en een boeiende documentaire. Kijk op onze
website voor een gedetailleerde beschrijving.

op

een

aspect

bepaald

van

de

geschiedenis.
We brengen u in de sfeer
van

de

tijd

waarin

de

geschiedenis zich afspeelde
door

de

vertellen
locaties.

verhalen
op

Datum: 19 me; 2011

te

authentieke

Contactgegevens
Op onze website vindt u een uitgebreide beschrijving van onze programma's. U kunt ook
ons Magazine, met daarin excursies en achtergronden aanvragen via onderstaande gegevens.
www.historizon.nl
info@historizon.nl
Tel.: 088 6360200
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