
Flehite De dominee van Amersfoort Religie in de Keistad tijdens de jaren 60 door JAMES C. KENNEDY De dominee van Amersfoort Die heeft zijn eerste vrouw vermoord, De tweede heeft hij ook gekeeld En de derde heeft zich dood verveeld. Alleen met nummer vier Ging het van tierelierelier. Fabriapadapadapam. De dominee en nummer vierHebben geweldig veel plezierHun leven is alleen maar pret,Ze liggen dag en nacht in bed.Behalve een dag per week,Dan houdt de dominee zijn preek.Fabriapadapadapam. Op zondag zegt de dominee:Zo gaan we naar de ratsmodee.Ons leven is alleen maar zonde,Als we het maar eens laten kondenEn devoot kijkt hij naar het kruisEn dan denkt hij weer aan thuis.Fabriapadapadapam. En thuisgekomen fluistert zijn vrouw: Vergeet het allemaal maar gauw Je weet niet eens zeker of God bestaat, En je hebt het toch helemaal niet kwaad. Kom nu maar hier, Dan gaan we van tierelierelier. Fabriapadapadapam.





Flehite DE DOMINEE VAN AMERSFOORT ook vergeleken worden met andere steden) en de bestaande literatuur,waaronder het baanbrekende onderzoek van de schrijver van een anderebijdrage, Addy Schuurman.5 De religieuze kaart Tijdens de jaren 60 was Amersfoort op religieus gebied een doorsneeNederlandse stad. Dit is misschien een problematische stelling, gezien hetfeit dat de religieuze samenstelling van Nederlandse steden enorm vanelkaar verschilde; van grote delen van Noord-Nederland (Drenthe,Friesland, Groningen), waar nauwelijks katholieken te vinden waren, totgrote delen van Zuid-Nederland, waar bijna alleen maar katholiekenwoonden. Om het geheel nog gecompliceerder te maken varieerdenreligieuze praktijken ook enorm binnen de kerkgenootschappen van regiotot regio, van stad tot stad en van buurt tot buurt. Toch kunnen weAmersfoort wel een doorsnee stad op de religieuze kaart van Nederlandnoemen. Als stad met een gedifferentieerde economie trok het mensen vanheinde en ver en van verschillende kerkelijke

achtergronden. Als stad (ineen provincie) met een traditioneel hoog percentage katholieken was hetgelegen tegen een orthodox-protestants achterland in oostelijke richtingen tegen meer vrijzinnig-protestantse gemeenschappen in westelijke.6 Alsgevolg van deze historische en geografische positionering, viel dereligieuze samenstelling van Amersfoort redelijk samen met het beeld datwe van Nederland hebben. Dit blijkt ook in meer of mindere mate uit devolkstelling van 1947, zoals we in tabel 1 kunnen zien:7 Tabel 1: Kerklidmaatschap in Amersfoort en Nederland, 1947 Tien grootste godsdienstige groeperingen Aandeel Amersfoort Nederland Ned. Herv. 35.4 % 31.5 % Rooms Kath. 30.5 % 38.5 % Geref. 4.5 % 7.0 % Vrijg. Geref. 2.9 % 0.9 % Apost. Gem. 0.9 % 0.5 % Chr. Geref. 0.8 % 0.7 % Evang. Luth. 0.7 % 0.6 % Doopsgezind 0.6 % 0.7 % Oud-Kath. 0.6 % 0.1 % Geen 19.5 % 17.1 % 37











Flehite KENNEDY voorgangers van het Interkerkelijk Beraad Bergkwartier. Uiteindelijkwerd uitbreiding van deze oecumenische pogingen tegengehouden doorhet verzet van Rome tegen het gezamenlijk gebruik van de sacramententijdens interconfessionele bijeenkomsten. Evenals elders was de mate van oecumene in de jaren 60 afhankelijkvan een aantal factoren. Hoe progressiever de theologie van de kerk, hoegroter de kans dat ze zich inzetten voor uitgebreide vormen vanoecumene. De Remonstrantse Broederschap en de Doopsgezinden vanAmersfoort begonnen gezamenlijke erediensten in 1970 en gingen later opin de vrijzinnig-hervormden van de Johanneskerk. Voor deze kerken, dieminder gehecht waren aan dogma's en minder in staat bleken om hunleden vast te houden, betekende de nieuwe oecumene zowel een manierom uiting te geven aan christelijke liefde en eenheid als een kans om deterugloop in kerklidmaatschap te compenseren. Voor kerken dievasthielden aan een onwrikbaar begrip van hun roeping in deze wereld,zouden

oecumenische toenaderingen een verraad zijn van de waarheid inruil voor een valse eenheid. Aan het einde van de jaren 60 wezen de meerorthodoxe vrijgemaakt-gereformeerden de toenaderingen door hetgrotere, meer progressieve kerkgenootschap van de gereformeerden af.Niet alleen wilden ze van de nieuwe oecumene niet weten, de vrijgemaakt-gereformeerde Synode in Amersfoort-West (1967) werd aangegrepen omeen theologisch dispuut uit te vechten, met als gevolg een kerkscheuring.Een aantal vrijgemaakten besloot toen die kerk te verlaten en de meestenvan hen zouden zich uiteindelijk in 1979 verenigen in de nieuw opgerichteNederlands Gereformeerde Kerk. De jaren 60 waren zodoende inAmersfoort vooral een tijd van toenadering, maar in mindere mate tochook van afscheiding. Op de tweede plaats ging de ontwikkeling naar grotere oecumene samenmet een democratisering van het kerkelijk leven. Deze trend wasduidelijker aanwezig in de Rooms-Katholieke Kerk in Amersfoort. Alsgevolg van het Aggiornamento veranderde het

kerkelijke leven en dekatholieke eredienst dramatisch in de stad. Voor het eerst werd indecember 1962 de bijbellezing gedaan in het Nederlands in plaats van inhet Latijn in de Franciscus-Xaveriuskerk aan 't Zand. Deze primeur werdgevolgd door een reeks andere liturgische veranderingen die warengericht op grotere weerklank en participatie van leken. Het nieuwetijdperk van de jaren 60 stond in het teken van &quot;de betrokkenheid en deverantwoordelijkheid van de leek.&quot;13 De rol van de priester werdverminderd of veranderd, zodat leken actiever konden worden. Zo werdbijvoorbeeld aan 't Zand in het midden van de jaren 60 het besluit 42





Flehite * KENNEDY gaan dalen. Maar het stabiele aantal lidmaten in de katholieke kerk vanAmersfoort versluiert een zeer dramatische afname van het aantalkatholieken dat aan het eind van de jaren 60 besloot deel te nemen aan deeucharistieviering - ook dit is een weerspiegeling van de nationale ontwik-keling. Dit is zichtbaar in de statistieken van de gecombineerde parochiesvan 't Zand en de Elleboog (die in 1963 werd opgeleverd). Deze katholiekekerken verloren in 12 jaar tijd veel leden, van 5.000 in 1963 tot 2.900 in1975, voor het grootste deel te verklaren door verhuizingen uit debinnenstad, omdat de middenstand en de zakelijke belangen daartoenamen en de traditionele katholieke bevolking verdreven. Opvallenderis het zeer snel toenemende verzuim van de eucharistieviering onder deblijvende leden: in 1967 namen nog 2.400 katholieken wekelijks deel aande eucharistie en vijfjaar later, in 1972, was dit gedaald tot 700.15 In degeschreven herinneringen van een Amersfoortse priester komt ditgroeiend aantal &quot;papieren&quot; leden in de

katholieke kerk ook naar voren: Het was in het jaar 1966 [en] een van de paters was op huisbezoekgegaan. Om 8 uur was hij weer thuis, heel teleurgesteld. Hij was eenLimburger. Hij was op vier adressen geweest en achter elkaar werd dedeur voor z'n neus dichtgesmeten. &quot;Niet nodig&quot; en &quot;Niks mee temaken&quot;. U mag best weten dat wij die avond een flinke borrel hebbengedronken tegen die desillusie.16 De combinatie van geestelijke onverschilligheid ondanks (of misschiendankzij?) de godsdienstige hervormingen en de vijandschap tegen deinstitutionele kerk in een tijdperk van individualisme waren evenrampzalig voor de katholieke parochies in Amersfoort als voor veel andereparochies in Nederland. In dat opzicht ging het beter met de gerefor-meerde kerken in Amersfoort (van de Christelijk Gereformeerde Kerk ende Gereformeerde Gemeenten aan de ene kant tot de meer progressieveGereformeerde Kerken in Nederland aan de andere): kerkbezoek bleefhoog en nam op sommige plaatsen zelfs toe. De

VrijgemaaktGereformeerde Kerk in Amersfoort leed weinig verlies tijdens deafscheiding van 1967 en in de jaren 70 en 80 had Amersfoort, alsvestigingsplaats van een aantal scholengemeenschappen van dit kerkge-nootschap, een enorme wervingskracht op vrijgemaakt gereformeerden.Tegen het einde van de eeuw was misschien 6% van de Amersfoorters&quot;vrijgemaakt&quot;, terwijl ze landelijk slechts 1% van de Nederlandersomvatten. Naast deze traditionele gelovigen, werd Amersfoort in de loopvan de jaren 60 ook vestigingsplaats van andere groepen gelovigen; vancharismatische en evangelische bewegingen tot islamieten, die aan het 44








