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Flehite HET ONTSLAG VAN DOMINEE JOHANNES KLUPPEL IN 1745 O, O, collega's en, omdat hij meer dan twee decenniableef, zag hij er diversen gaan en komen. In hetweinige dat de archieven overleveren over zijnpastorale werk, laat hij zich kennen als een trouwdienaar des Woords en een verdediger van degereformeerde leer. In huiselijke kring maakte hij donkere perio-den door. Twee van zijn kinderen, Harmina enMagnus, overleden in 1726 op zeer jonge leeftijd.Zes jaar later overleed Aleida, zijn eerste vrouw.In januari 1737 hertrouwde hij, met Sara JacobaLemmers uit Amsterdam. Uiteindelijk zou Kluppel 23 jaar in Amers-foort blijven. Dergelijke dienstverbanden warenin die tijd gangbaar. Ds. Neander bleef 28 jaar,evenals zijn collega Wilbrennink. Ds. Cruypinkvertrok na 29 jaar; Ds. Kolff spande de kroon met35 dienstjaren. Uit de lange dienstverbanden kanniet zomaar worden geconcludeerd dat ze naartevredenheid van de kerkenraad presteerden. Erwaren gewoonweg weinig doorstromingsmoge-lijkheden. Wie hogerop wilde,

moest beschikkenover bijzonder talent of, nog liever, een uitzon-derlijk netwerk in de betere kringen. Afgaandeop de kerkenraadsnotulen was er niets op Klup-pels functioneren aan te merken, of het moestzijn dat hij in de laatste jaren van zijn verblijf,opeens, zonder opgaaf van redenen, verzuimdede vergaderingen te bezoeken. Conflict Tegen het eind van het jaar 1744 liep het spaaktussen Kluppel en de kerkenraad. Gedurende eenaantal maanden liet de predikant verstek gaan bijde dinsdagse catechisaties, vanwege enkele nietnader aangeduide 'inconvenienten'. Ook op eenander front kwam opeens de klad in zijn werk.Als scriba van de kerkenraad liep hij achter methet inschrijven van de notulen. Hoezeer de verhoudingen waren vertroebeldblijkt uit het kerkenraadsverslag van de avondwaarop de koster tweemaal tevergeefs eenpoging ondernam het notulenboek te bemachti- gen. Een collega-predikant en een kerkenraadslidzouden de wederzijdse bezwaren met Kluppelonder zes ogen bespreken, maar die ontweek deconfrontaties. De

ene keer zei hij van geenafspraak te weten, een andere keer 'dat het hemnu niet gelegen kwam', een derde keer meldde hijdat hij 'over die zaak geen rekenschap verschul-digd is aan de kerkenraad'. Dat schoot de mannen-broeders in het verkeerde keelgat en ze oordeel-den 'eenparig' dat de weigerachtige houding vande eerwaarde predikant 'gans onbetamelijk' is,temeer daar de afspraak op verzoek van Kluppelzelf was gemaakt'.4 Een week later toonde Kluppel in dubbelopzicht beterschap. Hij verscheen ter vergaderingen had zowaar het notulenboek bijgewerkt. Maartoen bleek dat hij als scriba kritische opmerkingenover zijn functioneren in de verslaglegging hadafgezwakt. Toen hij ook nog weigerde om correc-ties in de kantlijn bij te schrijven, werd collega-predikant Van Rees benoemd tot scriba. NadatKluppel pen en papier had afgestaan, meldde hij dathij alleen in het bijzijn van een 'onafhankelijke par-tij' wilde verklaren waarom hij de catechisaties hadverzuimd. Na die woorden pakte hij zijn biezen.5 Duimschroeven De kerkenraad

voelde zich geschoffeerd, maarzocht om de lieve vrede wil 'de sagtste weg sooveel moogelijk in te slaan' en de gang van zakenvoor te leggen aan het onpartijdig oordeel van declassis. Maar dat leverde niets op: de kerkenraadzelf, zo oordeelde de classis, was in deze de 'com-pentente regter' en ze tekende daarbij aan dat 'Ds.Kluppel niet en vermag te weygeren reekenschapte geeven aan de kerkenraad'. De kerkenraad voelde zich door die uitspraakgeruggensteund en draaide Ds. Kluppel de duim-schroeven aan. Hij werd gesommeerd om in deeerstvolgende kerkenraadsvergadering, in mei1745, tekst en uitleg te komen geven. Maar Kluppel 4 Als noot 1.



Flehite 100 KOOS VAN NOPPEN zag de bui al hangen en liet schriftelijk weten datook hij de kwestie aan de classis wenste voor teleggen. Twee maanden later gaf de classis uitsluitsel,op 9 juli. 'De vergadering is van oordeel, sondersig in alles uit te laaten, dat Ds. Kluppel hadbehooren reedenen te geeven aan den kerken-raad van Amersfoort van 't niet catechiseren; 'twelk nu niet geschied zijnde, zal Ds. Kluppelalsnog erkennen, dat (hij) sulks wel had moogendoen om meer verwijderingen voor te koomen[lees: te voorkomen], waarmee de gecommit-teerden des kerkenraads genoegen zullen nee-men, en d'een de anderen de hand van broeder-schap geeven.'6 De aanwezige vertegenwoordigers van dekerkenraad durfden zich tijdens de classisverga-dering niet zomaar achter die uitspraak te scha-ren. Ze wensten eerst ruggespraak te houdenmet de kerkenraad, overigens 'niet twijffelendeofdeselvezou naar billijkheid handelen.' Maar de kerkenraad vond het onbevredigend,omdat er op deze manier niet echt ophelderingkwam over wat

Kluppel nu precies had bewogen.Waarom verzuimde hij de catechisaties? Enwaarom weigerde hij zo halsstarrig verzoekenvan de kerkenraad? Constantinopel In de kerkenraadsvergadering van 17 juli verrasteKluppel iedereen met een brief van de classisAmsterdam, die hem had beroepen te Constan-tinopel. Hij meldde dat hij het beroep had aan-vaard en op korte termijn zou vertrekken. De Amsterdamse classis had al een maandeerder, tijdens de vergadering van 17 juni, hetbesluit over de benoeming genomen. Gedurendetenminste enkele weken van de onverkwikkelijkediscussies met de kerkenraad en de classis moetKluppel dus al geweten hebben dat zijn toe-komst niet in Amersfoort lag. Het aangekondigde vertrek moet voor allepartijen een grote opluchting zijn geweest. Maar voor de kerkenraad was de kous nog niet af. Zewilde de 'zaak-Kluppel' wel op een nette manierafronden. Dus kwam alsnog de kwestie aan deorde hoe de dominee zich in de voorbije periode'aan versuim van sijn dienst had schuldiggemaakt', zonder dat hij

daarvan 'satisfactie aanden kerkenraad had gegeven'. Om de zaak nietnodeloos op de spits te drijven concludeerdemen dat Kluppel 'sou betuigen dat (hij) hadbehoren redenen te geven van versuim van sij-nen dienst'. Zulks geschiedde. Daarop Kluppelnam afscheid. In de (gebruikelijke) ontslagbrief werd metgeen letter over de kwestie gerept. De kerken-raad schreef ruimhartig dat ze zich 'onbeswaard'voelde om Kluppels verzoek om ontslag toe testaan, 'betuigende daarenboven hare dankbaar-heid vooralle goede diensten', die hij degemeente in al die jaren bewezen heeft. Ze wen-sen hem alle goeds, met de bede dat God hem'met alle nodige genadens wil voorsien teneindesijn Edele nog vele jaren sijn mag tot nut van sijnkerk, tot stigtingen opbouwing van die gemeen-te en tot inwinning van vele ongelovigen.' In de maand augustus schreef de kerkenraadnog aan de classis dat de broeders eigenlijk nietvan zins waren geweest om in de zaak te berus-ten. Maar dat is mosterd na de maaltijd. Kluppelheeft dan al afscheid genomen, 'bij welke

gele-gentheid deze saak in der minne is afgedaan.' Handelskerk In het najaar van 1745 maakte het echtpaarKluppel zich op voor de maandenlange reis naarhun nieuwe gemeente, een handelskerk inConstantinopel. Om enig zicht te krijgen op zijn nieuwewerkkring, een kort intermezzo.7 Tegen het eindvan de i6e eeuw bereisden Nederlandse kooplie- 5 Idem, 12 februari 1745. 6 Een samenvatting van hetbesluit van de classis is opgenomen in de notulen van dekerkenraad, 9 juli 1745.








