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Kerkgeschiedenis, als historisch specialisme, wordt in Nederland beoefend aan
theologische faculteiten. In de jaren zeventig heette het vak ‘kerk- en
dogmengeschiedenis’. Tegenwoordig wordt het ook wel aangeduid als ‘geschiedenis
van het christendom’. Daarmee wordt ruimte geschapen voor een wat bredere
benadering van het vak. Immers, ‘het christendom’ omvat meer dan kerkelijke
instituties en de ontwikkeling van christelijke leerstelsels. Toch domineren de ideeën
van vooraanstaande theologen, de daaruit voortkomende theologische stromingen en
de kerkelijke instituties waarin deze een plaats vinden vooralsnog het onderzoeksveld
van de kerkgeschiedenis. Hoe komt dat — en kan het ook anders?

Het vak heeft een lange traditie en hoge standaarden en is in zekere zin ook
interdisciplinair. Traditioneel zoekt kerkgeschiedenis echter eerder aansluiting bij
andere theologische vakken dan bij de historische disciplines die in de
Letterenfaculteiten zijn ondergebracht. Daarbij moet dan worden gedacht aan
dogmatiek en praktische theologie, godsdienstwijsbegeerte en aan rabbinica of
geschiedenis van het jodendom, dat onder het vakgebied van het Oude Testament valt.
Individuele kerkhistorici onderhouden wel contacten met onderzoekers in de
Letterenfaculteiten, maar facultaire scheidslijnen werken in de praktijk belemmerend
op verdergaande samenwerking. De maatschappelijke en culturele ruimten waarin de
kerken, hun ambtsdragers, de kerkleer en de gelovigen functioneerden blijven zo nog
vaak onderbelicht. De institutionele plaats van de kerkgeschiedenis binnen de
theologische faculteiten werkt bovendien een zekere verkokering naar confessie in de
hand: aan katholieke instellingen wordt de katholieke kerkgeschiedenis beoefend, aan
protestantse instellingen de protestantse. Nederland kent tot nog toe geen departments
of religion, waar aan deze traditionele begrenzingen ontkomen kan worden.1 Pas zeer
recentelijk zijn de katholieke en protestantse kerkhistorici binnen een en dezelfde
onderzoeksschool samengebracht.2 Kenmerkend voor de positie van de
kerkgeschiedenis is overigens dat zij hier gecombineerd is met de andere theologische
disciplines, en niet in een of andere vorm is samengebracht met andere historische
disciplines.

Nauwere aansluiting bij wat in andere faculteiten gebeurt zou de Nederlandse
kerkgeschiedenis van de zeventiende eeuw aanmerkelijk kunnen verrijken. Binnen de

                                                

1 Vergelijk de situatie in de VS, Harry S. Stout en Robert M. Taylor jr., ‘Studies of Religion in
American Society: The State of the Art’, in: Harry S. Stout en D.G. Hart, New Directions in American
Religious History, New York en Oxford 1997, 15-47.

2 De Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap, NOSTER.
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geschiedwetenschap is de laatste decennia een groeiende belangstelling
waarneembaar voor een beschrijving van het verleden waarbij zoveel mogelijk
verschillende aspecten — politiek, sociaal-economische verhoudingen, demografie,
godsdienst, de schone kunsten, volkscultuur en in het algemeen alles wat interessant
lijkt — geïntegreerd worden om zo tot een omvattend beeld te komen. Deze ‘nieuwe
geschiedschrijving’, gedeeltelijk geïnspireerd door de sociale wetenschappen, en
bewust eclectisch,3 biedt interessante mogelijkheden ook de kerkgeschiedschrijving te
verbreden.

Op het grensvlak van van de algemene geschiedenis en de kerkgeschiedenis kent
Nederland overigens al langere tijd een historiografische traditie. De negentiende
eeuwse, nationalistische geschiedschrijving zag de ‘geboorte van de natie’ in de
zestiende eeuw in een sterk religieus, dat wil zeggen: protestants, licht. Voor de
zestiende eeuw, de eeuw van de kettervervolging, de Opstand en de perikelen die
uiteindelijk leidden tot de Synode van Dordrecht en de executie van Oldenbarnevelt,
waarin religie en politiek nauw vervlochten waren, is een interdisciplinaire
benadering volstrekt vanzelfsprekend. Dit geldt evenzeer voor de periode van
‘verzuiling’ in de negentiende en twintigste eeuw. Voor de zeventiende eeuw ligt dit
alles wat lastiger. De belangstelling voor de rol van godsdienst in deze periode is
zeker aanwezig, maar de voor de zestiende eeuw en de periode van verzuiling
‘natuurlijke’ invoeging van de kerkgeschiedenis in de politieke geschiedenis
ontbreekt hier.4 Het jaar 1620 lijkt een magische grens, waarna de vervlechting van
godsdienst en maatschappij snel de interesse van historici verliest.

Een nieuwe kerkgeschiedenis ‘van onderop’

Minder problematisch voor de zeventiende eeuw is het opnemen van
kerkgeschiedenis in het bredere kader van de nieuwe integrale geschiedschrijving.
Vanaf de latere jaren 1960 manifesteerde zich een ‘nieuwe kerkgeschiedschrijving’
die zich distantiëerde van de dominante benadering ‘van bovenaf’. De verhouding
tussen kerk en staat, de kerkelijke ambtsdragers en de kerkelijke voorschriften
omtrent leer en leven kwamen nog wel aan de orde, maar dan vooral in de vraag in
hoeverre zij bepalend waren voor de levens, gebruiken en visies van degenen die
uitgesloten waren van posities van macht en gezag. Methodieken en vraagstellingen
uit de sociale- en mentaliteits-geschiedenis en de sociaal-wetenschappelijke vakken
vulden die van de traditionele kerkgeschiedenis aan.

                                                

3 Voor de ‘nieuwe geschiedschrijving’ en haar eclectisch karakter zie bv. Lawrence Stone, ‘History and
the social sciences in the twentieth century’, in: Lawrence Stone, The Past and the present revisited,
Londen/New York 1987, 3-44 en de beschrijving van de Franse Annales-school in Willem Frijhoff,
‘Van “histoire de l’Eglise” naar “histoire religieuse”. De invloed van de “Annales”-groep op de
ontwikkeling van de kerkgeschiedenis in Frankrijk en de perspectieven daarvan voor Nederland’,
Nederlands Archief voor kerkgeschiedenis 61 (1981) 113-153.

4 Een aanwijzing van de problemen in deze periode is de wijze waarop Jonathan Israel de
kerkgeschiedenis behandelt in zijn omvattende The Dutch Republic. Its Rise, Greatness and Fall 1477-
1806, Oxford 1995. Vooral voor de tweede helft van de zeventiende eeuw was er in de bestaande
literatuur zeer weinig dat hij in een algemene geschiedenis kon gebruiken. Zijn behandeling van de
religieuze tolerantie, toch een centraal onderdeel van de religieuze geschiedenis van deze periode,
berust vrijwel geheel op tijdsdocumenten, primaire bronnen, en zijn eigen studies over de
religiepolitiek (in Engeland en de Republiek) van Willem III.
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De nadruk kwam daarbij te liggen op de geleefde praktijk van het kerkvolk, en de
wijze waarop dit bij de georganiseerde religie betrokken was. Die bleek vaak hoogst
dubbelzinnig. A.N. Galpern beschreef hoe sterk de populaire memoriecultus heel het
godsdienstige leven kon bepalen en Bossy hoe de godsdienst gekleurd was door de
sociale verhoudingen en de mentale voorstellingen van laat-middeleeuwse en
vroegmoderne christenen.5 Verschillende vrouwenhistorici onderzochten hoe
vrouwen, tegen de officiële kerkelijke voorschriften daaromtrent, leidende posities
konden innemen binnen hun religieuze gemeenschap.6 Christopher Hill toonde aan
hoe radicale interpretaties van de christelijke boodschap tijdens de Engelse
Burgeroorlog het draagvak vormden voor de omverwerping van het politieke en
kerkelijke establishment.7 Keith Thomas liet zien hoe de officiële religie in de
vroegmoderne tijd in symbiose leefde met allerlei vormen van volkswijsheid en
magie, en hoe de heksenvervolging in dit geheel was ingebed.8 Boyer en Nissenbaum
analyseerden hoe die geleefde praktijk van godsdienst en magie verweven kon raken
met de sociale tegenstellingen binnen een lokale gemeenschap.9 Boeren en
stedelingen, vrouwen en kinderen, armen en criminelen, heksen en ketters namen zo
een plaats in in de kerkgeschiedenis.

De belangstelling voor geleefde religie en religieuze mentaliteit heeft ook in het
onderzoek naar de zeventiende eeuwse Nederlandse kerkgeschiedenis een vaste plaats
verworven. Van Deursen en Frijhoff met hun respectievelijke leerlingen zijn op dit
gebied toonaangevend. Van Deursen’s Bavianen en Slijkgeuzen en de hoofdstukken
over godsdienst in zijn Mensen van klein vermogen en Een dorp in de polder richten
zich nadrukkelijk op de gewone kerkleden. Frijhoff benut een bijna overweldigende
veelheid aan invalshoeken en benaderingen in zijn Wegen van Evert Willems, over
een gewone weesjongen die dank zij zijn goddelijke ingevingen predikant kon
worden. Hierbij zijn gezichtspunten uit de sociologie en antropologie niet geschuwd.
Ditzelfde geldt voor de studies van Herman Roodenburg over de kerkelijke tucht in de
gereformeerde kerk van Amsterdam en van Marc Wingens over bedevaarten van
Noordnederlandse katholieken naar cultusplaatsen buiten het grondgebied van de
Republiek.10

                                                

5 A.N. Galpern, The Religions of the People in Sixteenth Century Champagne , Cambridge, Mass.,
1974, John Bossy, Christianity in the West 1400-1700, Oxford en New York 1985.

6 Women of spirit. Female leadership in the Jewish and Christian tradition , ed. Rosemary Ruether en
Eleanor McLaughlin, New York 1979.

7 Christopher Hill,The World Turned Upside Down, Radical ideas during the English Revolution,
Londen 1972.

8 Keith V. Thomas, Religion and the Decline of Magic. Studies in popular beliefs in sixteenth century
England, New York 1971.

9 Paul S. Boyer en Stephen Nissenbaum, Salem Possessed. The social origins of witchcraft, Cambridge,
Mass., 1974.

10 A.Th. van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen. Kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en
Oldebarnevelt, Assen 1974, id. Mensen van klein vermogen. Het kopergeld van de Gouden Eeuw,
Amsterdam 1991, id., Een dorp in de polder. Graft in de zeventiende eeuw, Amsterdam 1994; Willem
Frijhoff, Wegen van Evert Willems. Een Hollands weeskind op zoek naar zichzelf, 1607-1647,
Nijmegen 1995; Herman Roodenburg, Onder censuur. De kerkelijke tucht in de gereformeerde
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 De zeventiende eeuwse Republiek kende ook vrouwen die hun stem in de gemeente
lieten horen en heksenvervolging. Beide fenomenen zijn voorwerp van recent
onderzoek geweest. Er is een kleine industrie opgebloeid rond Anna Maria van
Schurman en, in mindere mate, Antoinette Bourignon, waarin hun religieuze
ontwikkeling en partijkeuze de nodige aandacht krijgen en verbonden worden met
hun genderidentiteit.11 Zeventiende-eeuwse kloppen, semi-religieuze vrouwen die in
de officieel gereformeerde Republiek de opbouw van een katholieke gemeenschap
mede mogelijk maakten, zijn beschreven door Elisha Schulte van Kessel en Marit
Monteiro.12 Hans de Waardt en Willem de Blécourt onderzochten verschillende
vormen van toverijgeloof op het grensvlak van elite- en volkscultuur.13

Georganiseerde godsdienst en religieuze voorstellingen zijn in deze studies wel
aanwezig, maar de aandacht van de auteurs gaat doorgaans in de eerste plaats uit naar
andere dan de meer kerkhistorische aspecten van het onderwerp.

Een nieuwe kerkgeschiedenis van bovenaf

De nieuwe geschiedschrijving rond kerken en religie kan echter ook heel goed uit de
voeten met onderzoek ‘van bovenaf’, rond het thema macht. Een goed voorbeeld
hiervan is de beschrijving van de zogeheten stadsreformaties. In navolging van Berndt
Moeller’s essay Reichsstadt und Reformation is inmiddels een eigen historiografisch
genre ontstaan, waarin de aandacht is verschoven van de individuele theologen-
reformatoren en hun ideeën naar de manier waarop die ideeën in de praktijk vorm
kregen. Daarbij staan de machtsverhoudingen binnen de steden waarin een reformatie
werd doorgevoerd, of juist geen kans kreeg — verschillende geledingen van de
stedelijke elites die elkaar de macht betwistten; de invloed van het bovenlokale niveau
van keizer, territoriale vorsten en kerkelijke hiërarchie; de rol van plaatselijke
kerkelijke ambtsdragers, zowel van hervormingsgezinde als meer traditionele
signatuur — centraal. Het nieuwste overzichtswerk, Euan Cameron’s The European
Reformation beschrijft de reformatie op lokaal niveau dan ook als een produkt van de
samenwerking tussen bestuurders en theologen.14 Ook in Nederland is de
stadsreformatie bij uitstek een veld waarop zowel kerkhistorici als ‘seculiere’ historici
werkzaam zijn.15

                                                                                                                                           

gemeente van Amsterdam, 1578-1700, Hilversum 1990; Marc Wingens, Over de grens. De bedevaart
van katholieke Nederlanders in de zeventiende en achttiende eeuw, Nijmegen 1994.

11 Anna Maria van Schurman, een uitzonderlijk geleerde vrouw, red. Mirjam de Baar, Zutphen 1992,
Choosing the better part. Anna Maria van Schurman (1607-1678), red. Mirjam de Baar en Lynne
Richards, Dordrecht en Boston 1996

12 Elisha Schulte van Kessel, Geest en vlees in godsdienst en wetenschap. Vijf opstellen over
gezagsconflicten in de 17e eeuw, ‘s-Gravenhage 1990, Marit Monteiro, Geestelijke maagden. Leven
tussen klooster en wereld in Noord-Nederland gedurende de zeventiende eeuw, Hilversum 1996.

13 Hans de Waardt, Toverij en samenleving in Holland 1500-1800, Den Haag 1991, Willem de
Blécourt, Termen van toverij. De veranderende betekenis van toverij in Noordoost-Nederland tussen de
zestiende en de twintigste eeuw, Nijmegen 1990.

14 Evan Cameron, The European Reformation, Oxford 1991, 311-313.

15 Nederlandse stadsreformatiegeschiedenissen zijn gescheven door O.J. de Jong (Culemborg, 1957),
H. ten Boom (Rotterdam, 1987), Joke Spaans (Haarlem, 1989), F. Van de Pol (Kampen), John Elliot
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Van een iets recentere datum dan de belangstelling voor de stadsreformaties in de
zestiende en vroege zeventiende eeuw is de aandacht voor het vervolg daarop, de
plaats van kerken en religie in de vroegmoderne periode als geheel, en dus ook van de
zeventiende eeuw. Religie vormde een centraal onderdeel van de zeventiende eeuwse
cultuur, niet alleen in de Republiek, maar in heel West-Europa. Zij ontleende die
positie niet zozeer aan een hoge mate aan religiositeit onder de bevolking, als wel aan
het feit dat religie een fundament was van de politieke en sociale orde van de
toenmalige samenleving. De groei van culturele diversiteit in hedendaagse
Westeuropese samenlevingen, en de daaruit voortvloeiende kritischer kijk op allerlei
vormen van ‘vanzelfsprekende’ hegemonie van gebruiken stammend uit een
confessioneel verleden, lijkt de aanstoot gegeven te hebben tot een groeiende
belangstelling voor de plaats en functie van religie onder het ancien régime. De
belangstelling gaat daarbij uit naar de nauwe relatie die de gevestigde kerken in
vroegmodern West-Europa onderhielden met de zich ontwikkelende staat. Zij gaven
vorm aan het openbare leven. Zij stempelden het openbaar onderwijs, van elementair
tot academisch, en de arrangementen van sociale zorg. Diverse vormen van culturele
produktie werden bewust ontwikkeld om de rol van godsdienst als het ‘cement van de
samenleving’ te propageren. Dit alles gold ongeacht of de katholieke kerk of een van
de protestantse richtingen de positie van gevestigde kerk bekleedde. Dit soort
onderzoek legt juist de nadruk op de functionele overeenkomsten in de ontwikkeling
en vormgeving van de confessionele culturen van de verschillende kerkelijke
richtingen.

De grenzen voor dit confessionele tijdperk worden verschillend gelegd. Algemeen
wordt uitgegaan van een begin rond het midden van de zestiende eeuw, toen de
grenzen tussen de verschillende confessies zich verhardden. Over het eindpunt bestaat
minder eenstemmigheid. Voor Heinz Schilling ligt dit in het midden van de
zeventiende eeuw. Daarna ziet hij een vervaging van de gevestigde orthodoxieën en
een deconfessionalisatie van politiek en samenleving, die zich onder andere uitte in
nieuwe vormen van tolerantie en godsdienstige pluriformiteit.16 Voor Ronnie Po-chia
Hsia loopt het confessionele tijdperk door tot ver in de achttiende eeuw. Het bestrijkt
daarmee, naast de ontwikkeling van de drie grote confessionele culturen, de lutherse,
calvinistische en post-Tridentijns katholieke, ook het luthers piëtisme en de barok als
huisstijl van de elites in door de contra-reformatie gestempelde gebieden.17 Jonathan
Clark pleit er in het geval van Engeland zelfs voor de opheffing van de wettelijke
discriminatie van katholieken en dissenters in de jaren 1830 als eindpunt van de
confessionele staat te nemen.18

                                                                                                                                           

(Dordrecht, Ph.D. thesis Columbia Univ. 1990), Paul Abels en Ton Wouters (Delft, 1994) en Benjamin
Kaplan (Utrecht, 1995).

16 Voor een overzicht: Heinz Schilling, ‘Confessional Europe’, in: Handbook of European History
1400-1600, Late Middle Ages, Renaissance and Reformation, vol II: Visions, Programs and Outcomes,
ed. Thomas A. Brady, Heiko A. Oberman en James D. Tracy, Leiden 1995, 641-681.

17 R. Po-chia Hsia, Social discipline in the Reformation. Central Europe 1550-1750, London/New York
1989.

18 J.C.D. Clark, English Society, 1688-1832. Ideology, social structure and political practice during the
ancien regime, Cambridge en New York 1985, id., The Language of Liberty 1660-1832. Political
discourse and social dynamics in the Anglo-American world, Cambridge 1994, Chapter 2, ‘The conflict
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Hoe men de grenzen ook trekken wil, de zeventiende eeuw valt altijd geheel of
grotendeels binnen dit confessionele tijdperk. Dat betekent in theorie voor een vak als
kerkgeschiedenis een uitgebreid scala aan mogelijkheden voor interdisciplinair
onderzoek. Dat potentieel wordt, naar mijn indruk, voor de Nederlandse
kerkgeschiedenis nog erg weinig benut. Aansluiting bij het onderzoek dat tot nu toe
vooral in Duitsland gedaan is op het gebied van confessievorming en
confessionalisering biedt hiervoor veelbelovende perspectieven. Het gaat immers om
een veelzijdig verschijnsel, dat alleen beschreven en verklaard kan worden met behulp
van een verscheidenheid van historische benaderingswijzen. Mijn verlanglijstje op dit
gebied ziet er ongeveer als volgt uit, waarbij uiteraard niet gesuggereerd wil zijn dat
er op dit gebied helemaal niets gebeurd is of dat er geen andere vragen te stellen
zouden zijn.

Hoewel dit op het eerste gezicht nauwelijks onder de noemer van
‘interdisciplinariteit’ valt, zou het allereerst aanbeveling verdienen de verschillende
confessionele tradities uit hun isolement te verlossen en in een breder kader samen te
voegen. Het is op dit moment vrijwel onmogelijk zich op grond van de bestaande
literatuur een realistisch beeld te vormen van de wijze waarop de verschillende
religieuze gemeenschappen binnen een en dezelfde maatschappij samenleefden. De
geschiedenissen van de verschillende confessies staan vrijwel geheel los van elkaar.19

Zeker voor de kerkgeschiedenis van de zeventiende eeuw zou de, voor de Republiek
zo tekenende, confessionele diversiteit meer dan tot nu toe gebruikelijk tot
uitgangspunt van verder onderzoek genomen moeten worden.

De meest veelbelovende manier om tot een integratie te komen is, en dat benadert de
interdisciplinariteit al meer, de verschillende godsdiensten te benaderen vanuit niet-
kerkelijke bronnen. Zowel centrale als lokale bestuurslichamen hadden dagelijks te
maken met een confessioneel diverse maatschappij en de eisen die deze aan
behoorlijk bestuur stelde. Zij controleerden de publieke gereformeerde kerk. De
provinciale besturen dicteerden de kerkorde, de lokale hadden een vergaande invloed
binnen de kerkenraden en bij de benoeming van predikanten. Provinciale en lokale
regenten stelden de grenzen aan de vrijheid van getolereerde religieuze
gemeenschappen.

De uitkomst van deze overheidsbemoeienis met de verschillende kerken was niet
overal dezelfde. De Statenvergaderingen van de verschillende gewesten bezaten
soevereine bevoegdheden ten aanzien van de georganiseerde godsdienst binnen hun
gebied. De gewesten konden daarmee elk tot op zekere hoogte een eigen
godsdienstpolitiek voeren. We weten dat ze dat ook deden. Ook al erkenden zij alle
zeven de gereformeerde kerk als publieke kerk, toch fungeerden er in de gewesten
verschillende kerkordes, en verschilde de mate van controle van de overheid op het

                                                                                                                                           

between denominations’, 141-217, zie ook zijn discussie met Joanna Innes in Past and Present, 115
(1987) 165-200) en 117 (1989) 195-207.

19 O.J. de Jong stond bij het schrijven van zijn handboek Nederlandse kerkgeschiedenis, Nijkerk 1972,
waavoor hij bewust een oecumenische opzet beoogde, dan ook voor een vrijwel onmogelijke opgave.
De tekst vormt eerder een lappendeken van brokstukjes uit de verschillende confessionele
geschiedenissen dan een lopend verhaal.
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kerkelijk bestuur. Hoewel die verschillende kerkordes zijn uitgegeven,20 worden zij
weinig gebruikt en onderzoek naar de feitelijke praktijk is er nauwelijks gedaan.
Hetzelfde geldt voor de positie van de getolereerde kerken. Hoewel zij formeel in alle
gewesten buiten de publieke sfeer gesloten waren, toch kon elke provincie daarop
haar eigen uitzonderingen maken. De Friese Staten verleenden als enigen de
doopsgezinden, de lutheranen en de labadisten expliciet vrijheid van openbare
godsdienstoefening. Dit berustte op politieke beslissingen, en niet op een typisch
Friese tolerantie, want de Friese Staten waren bijvoorbeeld bijzonder gebeten op
remonstranten en jezuïetenpaters. Juist in de zeventiende eeuw, rond de Vrede van
Munster in 1648, de Grote Vergadering van 1651 en de Franse inval in 1672 was deze
provinciale soevereiniteit acuut en speelde de positie van de getolereerde katholieken
een rol in de de buitenlandse betrekkingen van de Republiek.21

De verschillende bestuurslagen, zowel lokaal als bovenlokaal, blijken bovendien
voortdurend vergaand op de hoogte van de ontwikkelingen die zich binnen de
katholieke gemeenschap en in de doopsgezinde, lutherse en joodse gemeenten
voordeden. Zij waren vaak als scheidsrechters betrokken bij conflicten binnen of
tussen religieuze gemeenschappen. Via de handelingen van deze bestuurlijke
lichamen is bestudering mogelijk van de relaties tussen de verschillende religies
onderling en de relaties van elk van hen tot de overheid en hun eigen leden. Ook op
het plaatselijke niveau werd een religiepolitiek bedreven. Overheden stonden niet
neutraal tegenover religieuze groeperingen. De bestaande algemene geschiedenissen
van de verschillende confessies suggereren dat getolereerde kerkelijke gemeenten
grotere vrijheden konden verwerven naarmate zij zich meer voegden naar de
religieuze en sociale politiek van de overheid. Religieuze gemeenschappen
disciplineerden hun leden. Zij verwachtten niet alleen instemming met de leer, maar
ook conformiteit aan de morele voorschriften van hun gemeenschap — die vaak een
opvallende gelijkenis vertoonden met de algemene fatsoensnormen en burgerlijke
deugden.22 Vooralsnog oefent deze benadering van de religieuze pluriformiteit onder
de Republiek via de godsdienstpolitiek van de wereldlijke overheden nog weinig
aantrekkingskracht uit op kerkhistorici.

Datzelfde geldt voor de andere kant van de medaille: de invloed die de gereformeerde
kerk op staat en maatschappij kon uitoefenen dankzij haar publieke status. Twee
ideeën dienaangaande spoken nog gedurig door alles wat hierover gezegd en
geschreven wordt. De eerste is dat regenten en predikanten eendrachtig samenwerkten
om de samenleving te protestantiseren. De andere wil dat ‘fanatieke’ predikanten en
                                                

20 C. Hooijer, Oude kerkordeningen der Nederlandsche Hervormde gemeenten (1563-1633),
Zaltbommel 1865, cf. ook het Kerkelyk plakaat-boek, ed. Nicolaas Wiltens, 5 dln., ‘s-Gravenhage
1722.

21 J.J. Poelhekke, 'Het geval Zijdewind', in: id., Geen blijder maer in tachtigh jaer. Verspreide studiën
over de crisisperiode 1648-1651, Zutphen 1973, 106-152; M.J. Spiertz, ‘De katholieke geestelijke
leiders en de wereldlijke overheid in de Republiek der Zeven Provinciën’, Trajecta 2 (1993) 3-20.

22 Joke Spaans, Haarlem na de Reformatie. Stedelijke cultuur en kerkelijk leven 1577-1620, Den Haag
1989; id., ‘Katholieken onder curatele. Armenzorg als ingang voor overheidsbemoeienis in Haarlem in
de achttiende eeuw’, Trajecta 3 (1994), 110-130; id., ‘Unity and diversity as a theme in early modern
Dutch religious history: an interpretation’, in: Unity and diversity in the Church, ed. R.N. Swanson,
Oxford 1996, 221-234, id., Armenzorg in Friesland 1500-1800, Leeuwarden 1997, 196-330.
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‘libertijnse’ regenten min of meer diametraal tegenover elkaar stonden. Voor beide
visies valt wat te zeggen.23 Voor de zeventiende eeuw zou het echter wel eens
verstandiger kunnen zijn kerk en politieke elite niet als twee verschillende actores, elk
met een eigen agenda te beschouwen. Dat is uiteindelijk de terugprojectie van
negentiende-eeuwse verhoudingen op de zeventiende eeuw. Het is beter uit te gaan
van de spelregels van de zeventiende-eeuwse politieke cultuur.

In deze politieke cultuur voerde een tamelijk gesloten regentenelite de boventoon.
Deze elite zag het als zijn taak het algemeen welvaren te bevorderen en stelde een eer
in goed bestuur. Uiteraard vergaten de leden van deze elite hun eigen welvaren daarbij
doorgaans niet uit het oog. Bestuurlijke functies werden beschouwd als ere-ambten en
er stond dus geen honorarium uit publieke middelen tegenover, maar aan een aantal
van de door de regenten bij toerbeurt beklede ambten waren aanzienlijke
emolumenten verbonden. De toegang tot deze lucratievere ambten werd in de loop
van de zeventiende eeuw beperkt tot de leden van een steeds kleinere kring, en dit
leidde tot de vorming van de beruchte facties en contracten van correspondentie.

Predikanten behoorden zelf niet tot die elite. Zij waren afhankelijk van het plaatselijk
bestuur, dat het aantal predikantsplaatsen en de hoogte van het traktement bepaalde.
De regerende elite was vaak wel vertegenwoordigd in de kerkenraad. Zowel via de
kerkenraad als via hun posties in het plaatselijk bestuur had de elite een belangrijke
invloed op de benoeming van predikanten. Met de vergeving van studiebeurzen voor
jongens van goede familie maar beperkte middelen creëerden stadsbestuurders een
stuwmeertje van predikantskandidaten die aan hen verplicht waren. Voor het Duitse
Rijk is onderzoek verricht naar de wijze waarop de regerende elite door middel van
patronage- en verwantschapsbanden de elite binnen de geestelijkheid aan zich wist te
verbinden.24 In Nederland was het niet ongewoon dat grote-stadspredikanten
familiebanden hadden met regentenfamilies.

Predikanten en kerkenraden maakten zo op verschillende wijzen deel uit van de
patronagenetwerken van de stedelijke elite of van facties binnen die elite. Het
onderzoek naar deze verbanden zou de verhoudingen tussen de publieke kerk en de
overheid waarschijnlijk vergaand verhelderen, maar dit is nog vrijwel onontgonnen
terrein. Er is gesuggereerd dat de verdeling van predikantsplaatsen langs een vaste
verdeelsleutel tussen voetianen en coccejanen niet los stond van de contracten van
correspondentie die de machtsverhoudingen binnen de regentenstand reguleerden.25

Meer dan een suggestie is dit echter niet, en de consequenties van een dergelijke
interpretatie — het kennelijk bestaan van facties onder predikanten en binnen
kerkenraden, waarbij familie- of clienteleverbanden wellicht belangrijker waren dan

                                                

23 De protestantiseringsthese is uitgewerkt door Geyl en Rogier en hevig gekritiseerd door Enno van
Gelder, die juist de tegenstelling tussen predikanten en regenten benadrukte in zijn ‘Nederland
geprotestantiseerd?’, Tijdschrift voor Geschiedenis 81 (1968) 445-464 en id., Getemperde vrijheid,
Groningen 1972, cf. Nijenhuis, ‘De publieke kerk veelkleurig en verdeeld, bevoorrecht en onvrij’,
Algemene Geschiedenis van Nederland, 6, 326-327.

24 Hsia, Social discipline, 14-19, 45-45, 57-63.

25 Jan A.F. de Jongste, ‘Conflicten rond predikantsbenoemingen in enkele Hollandse steden, ca. 1660-
1770, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 75 (1995) 64-101.
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leerstellige kwesties of verschil in ‘theologische ligging’, de vraag wat dan precies de
strekking was van de benamingen coccejaan en voetiaan — zijn niet onderzocht.
Vanuit dit gezichtspunt ligt bovendien de veronderstelling voor de hand dat wanneer
predikanten uitspraken deden over stedelijke of landelijke politiek, deze meningen
niet geheel los stonden van plaatselijke of bovenlokale politieke machtsverhoudingen.
Bij mijn weten is daar nog nooit systematisch naar gekeken,26 maar zijn in plaats
daarvan politieke uitspraken van de dienaren van de publieke kerk doorgaans met een
zekere vanzelfsprekendheid beschouwd als voortvloeiend uit hun ‘profetisch ambt’ —
een theologisch concept dat al heel slecht past binnen de reële machtsverhoudingen
binnen de Republiek.

Nauw verwant met het voorgaande is de vraag naar de in de tweede helft van de
zeventiende eeuw opkomende vroomheidsbewegingen die zich onttrekken aan het
project van de confessionele staat. Dit bijzonder intrigerend veld van onderzoek is
opengelegd door de zeer erudiete, maar helaas tamelijk duister schrijvende Engelse
historicus W.R. Ward. Deze laat in een reeks publicaties zien hoe groepen
protestanten in de officieel katholieke gebieden ten oosten van het Duitse Rijk, die
niet onder de religiebepalingen van de Vrede van Westfalen begrepen waren, vormen
van vroomheid en religieuze organisatie ontwikkelden die volledig los stonden van de
confessionele staat waarin zij leefden — op een veel radicalere wijze dan
confessionele minderheden elders in Europa, die tegen deze tijd alle, op een of andere
wijze, een geaccepteerde, zij het vaak tweederangspositie binnen het systeem van de
confessionele staat verworven hadden. De technieken waarmee deze protestanten hun
religieuze identiteit construeerden, tegen de dominantie van de confessionele staat in,
werden overgenomen in de verschillende piëtistische bewegingen en uiteindelijk door
de Hernhutters, in een bewust missionaire campagne, over West-Europa en de
Amerikaanse koloniën verspreid.27 In deze internationale piëtistische beweging
speelde de Republiek waarschijnlijk een niet onbelangrijke rol. Ondanks een op dit
moment sterke belangstelling voor de Nadere Reformatie heeft het Nederlandse
onderzoek op dit gebied, door een uitsluitende belangstelling voor de theologische
betekenis van de ‘oude schrijvers’ geen enkel raakvlak met dat van iemand als Ward.
Alleen Van Lieburg schenkt aandacht aan sociale en politieke aspecten van de Nadere
Reformatie.28 Onderzoek naar de deze stroming vanuit het interdisciplinaire
perspectief van de zeventiende-eeuwse confessionalisering is dan ook dringend
gewenst.

                                                

26 Maar zie bijvoorbeeld Fred A. van Lieburg, ‘From pure church to pious culture: the Further
Reformation in the seventeenth century Dutch Republic', in: Later calvinism. International
perspectives, ed. W.Fred Graham, Kirksville 1994, 409-429.

27 W.R. Ward, ‘Orthodoxy, Enlightenment and Religious Revival’ and ‘Power and Piety: The Origins
of Religious Revival in the Early Eighteenth Century’, in: W.R. Ward, Faith and Faction, London
1993, 16-37, 75-93. (Reprints from Studies in Church History 28 (1982) 275-296 and Bulletin of the
John Rylands University Library of Manchester 63 (1980) 231-252.); W.R. Ward, The protestant
evangelical awakening, Cambridge en New York 1992.

28 B.v. F.A. van Lieburg, De Nadere Reformatie in Utrecht ten tijde van Voetius, Rotterdam 1989, id.,
‘Het gereformeerde conventikelwezen in de classis Dordrecht in de zeventiende en achttiende eeuw’,
Holland 23 (1991) 2-21, id., ‘From pure church to pious culture’.
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Op het grensvlak van kerkgeschiedenis en sociale geschiedenis ligt een veld aan
vragen over de ontwikkelingen binnen de verschillende religieuze groepen. Een
onderwerp waaraan al de nodige aandacht is besteed is de vraag naar de relatieve
omvang van de verschillende geloofsgemeenschappen en de ontwikkelingen daarin in
de loop van de tijd.29 Het is lastig hier goed zicht op te krijgen, omdat vroegmoderne
kerkelijke ledenadministraties zelden ledenaantallen op één bepaald moment bevatten.
Bovendien is er nogal wat verwarring mogelijk over de vraag wat er nu precies geteld
kan worden, alleen gemeenteleden die tot de sacramenten waren toegelaten of ook
hun kinderen en echtgenoten die dat niet waren. Een aanzienlijke vertekening lijkt
zich ook voor te doen als gevolg van het zich in de loop van de zeventiende eeuw
ontwikkelende gebruik om iedereen die geen lidmaat van enigerlei kerkelijke
gemeenschap was, als gereformeerd te bestempelen, dus ook niet-communicerende
katholieken, doopsgezinden enzovoort.

Interessanter dan de vraag naar de omvang van de verschillende
geloofsgemeenschappen is de vraag naar hun interne organisatie en samenstelling.
Uiteraard kennen we de formele bestuursvormen van de verschillende kerken wel. In
de meeste kerken deelden de geestelijken de leiding van de gemeente met een college
van vooraanstaande leden. Binnen de kerkgeschiedenis is er altijd wel de nodige
aandacht besteed aan de geestelijkheid, zowel aan de levens en werken van
vooraanstaande individuen als aan de ‘beroepsgroep’ als geheel.30

Aanzienlijk minder aandacht is besteed aan de colleges van ouderlingen en diakenen,
voorstanders, katholieke mannen enzovoort. Toch vormden zij waarschijnlijk de spil
waarom de gemeenten draaiden, meer dan de wisselende geestelijken. Zij waren het
die de geestelijken beriepen. In het geval van de getolereerde kerken waren zij in
menigerlei opzicht verantwoordelijk voor het welzijn van hun gemeente. Zij
behartigden de financiën, waaruit de geestelijke, de ruimte voor de eredienst, de
traktementen van eventueel kerkelijk personeel als kosters en schoolmeesters en in
een aantal gevallen het onderhoud van de armen bekostigd moesten worden. In veel
gevallen zullen zij de voornaamste contribuanten aan de gemeentekas geweest zijn.
Wanneer de gemeente de aandacht van de overheid trok in verband met overtreding
van de plakkaten of een al te openbaar optreden, werden zij ter verantwoording
geroepen. Daar stond tegenover dat zij aan hun functie als kerkbestuurders een niet
onaanzienlijke machtspositie binnen hun gemeenschap ontleenden. Zij konden een
zekere mate van patronage uitoefenen in de beroeping van geestelijken en de
aanstelling van kerkelijk personeel, zij gunden de leveranties voor het onderhoud van
het gebouw en de voorraden voor de diaconie, zij beslisten over bedelingskwesties.

                                                

29 J.A. de Kok, Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie. Numerieke aspecten van Protestantisering
en Katholieke Herleving in de Noordelijke Nederlanden 1580-1880, Assen 1964.

30 Van deze belangstelling getuigen een reeks biografische woordenboeken van Nederlandse
protestantse godgeleerden, alsook een onevenredig groot aandeel van godgeleerden en pastores van
diverse confessies in het NNBW. Over geestelijken als beroepsgroep b.v. Peter van Rooden, ‘Van
geestelijke stand naar beroepsgroep. De professionalisering van de Nederlandse predikant’, in:
Religieuze regimes. Over godsdienst en maatschappij in Nederland 1570-1990, Amsterdam 1996, 46-
77, Fred van Lieburg, Profeten en hun vaderland. De geografische herkomst van de gereformeerde
predikanten in Nederland van 1572 tot 1816, Zoetermeer 1996. In verhouding zijn de getolereerde
kerken onderbelicht, dit is vooral te betreuren in het geval van de Hollandse Zending.
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Samen met de geestelijke oefenden de verschillende vormen van kerkelijke discipline
uit, zeker ten aanzien van de armere leden. Een sociologische benadering van het
fenomeen kerkbestuurder zou zo gezien aardige resultaten moeten kunnen opleveren31

en bovendien de positie van de verschillende confessionele groepen binnen de
vroegmoderne samenleving kunnen verhelderen.

Ook de bovenlokale netwerken die de getolereerde kerkelijke gemeenten
organiseerden, bijvoorbeeld voor de organisatie en financiering van de opleiding van
hun geestelijken en onderlinge financiële bijstand in geval van nood verdienen meer
aandacht, en een wat meer sociaal-wetenschappelijke benadering, dan zij tot nu toe
gekregen hebben. Vooral de organisatie van de Hollandse zending, de wijze waarop
zij priesters recruteerde, haar financiële basis en de relaties die zij onderhield zowel
met de regentenelite binnen de Republiek als de kerkelijke hiërarchie daarbuiten
bieden een intrigerend en nog vrijwel braakliggend onderzoeksveld.

Tenslotte zijn er nog een heel aantal vragen te stellen die een benadering van bovenaf
combineren met belangstelling voor de gewone kerkleden. Welke rol speelden
stichtelijke boeken, muziek en religieus geïnspireerde kunst, in de publieke ruimte, in
kerken of voor privé-gebruik op de vorming van een confessionele groepsidentiteit?32

Er is eigenlijk weinig bekend van de materiële cultuur en van de handelingen en
gedragsvormen waarin religiositeit zich uitte. Het ligt in een standenmaatschappij
voor de hand aan te nemen dat kerkgangers zich naar hun status onderscheidden door
de verdeling van zitplaaten in de kerk, of door parafernalia als specifiek zondagse
kleding, kerkboeken en stoven. Op vroeg-zeventiende eeuwse geschilderde
voorstellingen van kerkdiensten lijkt de gemeente vaker te staan dan op laat-
zeventiende- en achttiende-eeuwse, wanneer er een formeel kerkmeubilair verschijnt
— zegt dat iets over de manier waarop de kerkdienst geconstrueerd of beleefd
wordt?33 Hoe vaak gingen mensen eigenlijk naar de kerk en op een hoe groot deel van
hun gemeenten konden voorgangers in de verschillende soorten diensten rekenen?
Hoe persoonlijk of hoe ‘ritueel’ was de kerkgang?34 Wat werden doorsnee kerkleden
geacht aan alledaagse devoties te doen, verschilde dit binnen een confessie, voor
mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, welgestelderen of armeren? Functioneerde
de mate van zichtbaar godsdienstig handelen ook om verschillen tussen groepen te
markeren?

Op een gebied als dit ontmoeten de benaderingen van onder- en bovenaf elkaar. De
aandacht voor de geleefde praktijk en de ‘gewone gelovigen’ was aanvankelijk een
                                                

31 P.A.C. Douwes, Armenkerk. De hervormde diaconie te Rotterdam in de negentiende eeuw, Schiedam
1977 analyseert de negentiende-eeuwse Rotterdamse diakenen.

32 Aanzetten hiertoe in Xander van Eck, Kunst, twist en devotie. Goudse schuilkerken 1572-1795,
Hilversum 1995.

33 Jan Lucassen en Gerard Trienekens, ‘Om de plaats in de kerk. Een onderzoek naar maatschappelijke
ongelijkheid, voornamelijk in de negentiende eeuw’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 10 (1978)
239-304 geeft wel enige gegevens over de verdeling van zitplaatsen in kerken in de zeventiende eeuw,
maar bestrijkt, zoals de titel ook aangeeft, vooral een latere periode.

34 Zie bijvoorbeeld over het ritueel van de bededagen Peter van Rooden, ‘Van zichtbare orde naar
morele gemeenschap. Religieuze verbeeldingen van de Republiek’, in: id., Religieuze Regimes, 78-120.
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vorm van verzet tegen de traditionele bestudering van de voorgeschreven orde en
degenen die die orde afdwongen. Onder het ancien regime is enige aandacht voor het
establishment echter vrijwel onvermijdelijk. De wisselwerking tussen politieke en
kerkelijke elites met de verschillende groepen binnen de toenmalige samenleving,
ofwel de religieuze politiek van het establishment en de wijze waarop religieuze
gemeenschappen zich daaraan conformeerden danwel zich daaraan onttrokken, vormt
het kader waarbinnen zeer veel verschillende aspecten van de religieuze cultuur
beschreven kunnen worden en samengevoegd tot een omvattend beeld van de
confessionele staat onder de Republiek.


