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EEN BEKENDE LOENENAAR: 

Ds. Balthasar Bekker (1634-1698) 
In 1674 werd Balthasar Bekker (1634-1698) als 
predikant beroepen voor de Nederduitsch 
Gereformeerde gemeente (thans hervormde 
gemeente) te Loenen. Gedurende vier jaar zou 
hij deze functie vervullen. Bekker, een conser
vatieve protestant 0, werd alom bekend van
wege zijn verzet tegen de in die tijd gangbare 
heksenvervolgingen. Reden om de achtergrond 
van deze "bekende Loenenaar" uit te zoeken. 

Zijn uitetlijk viel direct op: holle kaken en een 
"eindeloos over de mond reikende neus", zo 
beschreef men Bekker. Volgens overleveringen 
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was hij één der allerlelijkste mannen geweest 
die ooit in de lage landen rondliep. Niettemin 
hebben twee Friese echtgenoten hem hartelijk 
liefgehad, de laatste weigerde zelfs om zijnent-
wil de hand van de naderhand beroemd gewor
den Menno van Coehoorn 2>. 

Balthasar Bekker studeetde in Groningen en 
promoveerde in 1665 in Franeker in de theo
logie. De dokterstitel die hij daardoor verwierf 
gaf hem het recht boeken uit te geven zonder 
verlof van de kerkelijke autoriteiten. Dr. Bekker 
zou daar ruimschoots gebruik van maken. In 
zijn eerste gemeente, het Ftiese dorp Oosterlit-
tens, vond hij ondanks al zijn pastorale zorg 
toch tijd om een lijvig boek te schrijven. Zijn 
"Vaste spijze der Volmaakten" - een catechis
mus voor volwassenen- werd alom geprezen en 
kreeg talrijke herdrukken 3). Overigens hebben 
de kettetmeesters het met argusogen gelezen. Er 
gingen namelijk geruchten dat Bekker geregeld 
in geschriften van de natuurfdosoof René Des
cartes oftewel 'Cartesius', las, en vaker over 
de rede sprak dan goed voor hem was. Deze 
literatuur druiste geheel tegen de kerkelijk leer 
in en was dus verboden terrein, zeker voor 
predikanten! 

Na zijn eerste gemeente Oostetlittens, waar 
hij werkzaam was van 1657-1666, stond hij 
achtereenvolgens in Franeker (vanaf 1666), 
Loenen aan de Vecht (vanaf 1674), Weesp 
(vanaf 1678) en Amstetdam (van 1679-1692). 
Van Bekker is bekend dat hij trouw en ijverig 
was in het werk onder zijn gemeenteleden, dat 
hij op een uitstekende wijze catechisatielessen 
gaf en dat hij een groot geleerde was, die diverse 
wetenschappelijke publicaties op zijn naam had 
staan. 

In Friesland, waar hij vandaan kwam, was over 
zijn boeken al het nodige te doen geweest. Toch 
maakte de classis Amsterdam, waartoe Loenen 
behoorde, geen bezwaren tegen zijn benoeming 
in Loenen in 1674 4>. Bekker volgde de over-
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leden predikant Johannes Kickius op, een 
dominee die zeer actief de rooms-katholieken 
had vervolgd. Bekker richtte zijn energie niet 
op het vervolgen van katholieken, maar trok 
ten strijde tegen het volksgeloof aan duivels, 
spoken en heksen, en dus ook tegen de vervol
ging en berechting van mensen die van hekserij 
werden beschuldigd. Het was een strijdbare 
man met een grillig karakter, zijn optreden was 
afwisselend verzoenend en polariserend 5>. 

Toen in 1680 (Bekker was inmiddels in 
Amsterdam werkzaam) een komeet aan de 
hemel stond en half Nederland met de dood in 
het hart liep, had hij — en dat voor een dominee 
- die angst alleen maar voor dom bijgeloof 
gehouden. Hij schreef aansluitend een boek 
"Onderzoek van de betekeninge der kometen" 
(1683) Bekker was ervan overtuigd dat de 
menselijke oordeelsvorming meer betekenis 
had dan in die tijd binnen de kerk gebruikelijk 
was. Hij was volgens velen volgeling van 
Johannes Coccejus en bovendien een overtuigd 
aanhanget van Descartes -hoewel hij dit laatste 
zelf ontkende. 

Hij stootte met zijn rationalistische opvattingen 
op het volksgeloof in heksen en spoken, waar 
hij zijn levenswerk aan wijdde. In 1692 zou hij 
vanuit Amsterdam in een vierdelig werk tegen 
allerlei bijgeloof ten strijde trekken "De beto
verde wereld, zynde een grondig onderzoek van 
't gemeen gevoelen aangaande de geesten, der-
selver aart en vermogen, bewind en bedryf: als 
ook 't gene de menschen door derselver kraght 
en gemeenschap doen". In deze vier boeken (de 
delen 1 en 2 verschenen in 1691; de delen 3 en 
4 in 1693), trok hij fel van leer tegen allerlei 
vormen van bijgeloof, speciaal de alom tierende 
heksenwaan. Van dit werk, meermalen her
drukt, verscheen reeds in 1693 een Duitse, latei 
ook een Franse vertaling. Hij schreef onder 
andere dat de Bijbel aantoonde dat het rijk van 
de duivel slechts een hersenschim was en dat 
"hij noch de macht noch de middelen heeft die 
hem gewoonlijk worden toegeschreven". Van 
de verhalen in de Bijbel over het uitwetpen van 
geesten zei hij dat die niet letterlijk genomen 
moesten worden. Ook schreef hij dat de men
sen nu maar eens op moesten houden hun zon
den op de duivel af te schuiven. "Er zijn - seig-
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neut Descartes heeft het aangetoond - helemaal 
geen geesten. Leeuwenhoek en Swammerdam 
hebben ze met hun fijnste microscopen niet 
gevonden". Daar er geen duivel was, konden er 
geen bezetenen zijn. Dus ook geen heksen. 

Direct na het verschijnen van "de betoverde 
Waereld" stond de hele theologische wereld op 
z'n kop en de synode stelde een diepgaand 
onderzoek in. Na heel ernstig en zorgvuldig 
overleg kwam de uitspraak: Ontzetting uit het 
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ambt en uitsluiting van het avondmaal. 
Als motivatie hiervoor voerden de synodale 
commissie en de provinciale kefkvetgadering 
aan: zijn "seer veel vetdrayingen der Heilige 
Schriftuur". Hij was naar de mening van deze 
ketkelijke vetgaderingen "intolerabel als leraer 
ende van sijn predikantschap schandelijck 
geremoveert (= verwijderd geraakt)". "De theo
logische haat is in ieder geval wél een duivelse 
haat", verzuchtte Bekker toen hij de uitspraak 
hoorde. De stad Amsterdam handhaafde 
ondanks deze uitsptaak zijn traktement. 

Bekker kreeg naast al deze tegenslagen ook veel 
bijval uit binnen- en buitenland. Na zijn uitzet
ting trok hij zich tetug in Friesland op het land
goed Jelsum. Daar kreeg hij bezoek van een 
moeder die samen met haar dochter te voet 
vanuit Pruisen gekomen was om hem te bedan
ken. Zij waren vrijgesproken in een heksen
proces nadat de rechter de Duitse vertaling van 
"Betoverde Waereld" had gelezen. Bekket 
weende en zweeg twee dagen; toen zei hij: "Het 
heldert met de tijd"6'. 

Dat krankzinnigen niet langer als trawanten 
van de duivel werden behandeld maar als schul

deloze zieken is ook één van de directe en aan

wijsbare gevolgen van Bekkers boek geweest. 

Gertjan Verhage 
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OVERIGE B R O N N E N : 

"Loenen aan de Vecht Kerkenboek begonnen 1609", archief 

kerkvoogdij N.H.Kerk te Loenen. 

Waarin opgenomen: 

- "Doopboek van 1609 - 1741" 

- "Lidmatenboek van 1674 - 1721" 

- "Lidmatenlijst van 1721 - 1747" 

- "Huwelijksbevestigingen van 1674 - 1768" 

- "Notulen kerkenraad van 1707 tot 1747 

Afbeeldingen. Maker en jaartal onbekend tenzij anders 

aangegeven. 

Uit het Archief 
(van het gerecht Loenen en Nieuwersluis) 

"Alzoo door het sterven van de schout Van 
Dorssen op den 19den juni 1721, zoo is door 
den Heet van Loenen en Nieuwetsluijs weder 
aangestelt tot schout en gadermeester ovet Loe-
nen-Nieuwetsluijs, Jacob van Dorssen, zoon 
van den overledenen en heeft op heden zijn eed 
aan den Heer gedaan ende luijd als volgt: 

Sweere ende behove Ik, dat ik den heer Christi-

aan van Persijn, Heere van Loenen en Nieuwer-

sluijs - kennen en houden voor mijn wettigen 

ambagtsheer, belovende hem houw, en getrouw te 

wezen, eere en reverentie te bewijsen, sijn regt en 

hoogheijd te bewaren, de ordonnantie van de Sta

ten van Utrecht over de plattelanden geëmaneert, 

te onderhouden, en sig verder in alles te gedragen 

als een eerlijk en getrouw schout en gadermeester 

schuldig is te doen. Zoo waarlijk moet hem, God 
almagtig helpen. 

Jacob van Dorssen: Zoo waarlijk helpe mij God 
almagtig. 

Op huijden, 22 juni 1721, heeft Jacob van 
Dorssen in handen van den heer van Loenen en 
Nieuwersluijs, den behoorlijken eed gedaan in 
onderstaande presentie: 

Jacob Vuurberg, buurmeester; 

Gerrit Veenman, schepen, 
Bernardus Sanderson, schepen, 

Gerrit Cranendonk, schepen, 
Jan van Stijgeren, schepen, 
Arnoldus van Bronkhorst, schepen. 
Ter kennisse van mij G.H. Schouten, sectetaris. 


