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Post
Van particularisme naar oecumeniciteit

In deze rijk geïllustreerde studie wordt vanuit een brede
cultuur- en kerkhistorische optiek de ontwikkeling van
het doopsgezinde kerklied beschreven gedurende de
negentiende en twintigste eeuw. Het betreft een chronologisch geordende ontstaans- en receptiegeschiedenis van de doopsgezinde hymnologie aan de hand
van dertien liedboeken, beginnend met de Christelyke
Gezangen (1793) en eindigend met het nog als doopsgezind te typeren restant aan liederen in het Liedboek voor
de Kerken (1973).
De analyse richt zich hoofdzakelijk op de verklaring van de hymnologische, liturgische en theologische kenmerken en veranderingen doorheen de tijd,
waarbij voor doopsgezinden relevante begrippen als
‘rechtvaardiging’ en ‘heiliging’ telkens als ijkpunt
fungeren. Zo wordt inzichtelijk gemaakt hoe en waarom de geheel eigen, historisch en kerkelijk getoonzette liedcultuur van dopers Nederland, met dichterlijke
grootheden als Aagje Deken, Matthijs Siegenbeek en
Jeronimo de Vries, uiteindelijk een zeer oecumenisch,
algemeen protestants karakter zou verkrijgen.
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Woord vooraf

Aan het zingen in de gemeente heb ik altijd veel plezier beleefd, maar wat zong ik? De
colleges hymnologie aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek te Utrecht, die ik
als onderdeel van mijn theologische studie aan de Universiteit van Amsterdam volgde,
zetten de deuren wagenwijd open naar de (kerk)historische, culturele, poëtische, musicologische, liturgische en theologische achtergronden bij het kerklied. Later, toen
homiletiek en liturgiek door mij werden gedoceerd aan het Doopsgezind Seminarium
te Amsterdam, kon aan dit veelkleurige vakgebied dat de hymnologie is, dan ook niet
worden voorbijgegaan. Daar aan dit docentschap tevens een promotieonderzoek was
verbonden, was een onderwerp snel bedacht. De doopsgezinden kennen immers een
rijke liedtraditie, maar een multidisciplinaire studie hiernaar was nog niet eerder verricht. Dit voornemen heeft geresulteerd in het proefschrift dat nu voor u ligt.
Dat ik hieraan heb mogen werken, stemt mij dankbaar. Mijn oprechte dank gaat
in de eerste plaats uit naar mijn promotores. Prof.dr. P. Visser, hoogleraar Geschiedenis van het Doperdom en aanverwante stromingen, zorgde voor de juiste stemming
tijdens de besprekingen waardoor geleverde kritiek zonder meer als opbouwend kon
worden opgevat. Dit gold ook voor de bijeenkomsten van het zogenaamde Menniste
Petear, een platform waar promovendi hun voorlopige onderzoeksresultaten met elkaar uitwisselen, waarvan hij de initiator en begeleider is.
Over mijn studie dreef echter een donkere wolk. Niemand kon bevroeden dat
prof dr. S. Voolstra een etmaal na ons laatste gesprek in oktober 2004 zo ruw uit dit
leven zou worden weggerukt. Aan deze hoogleraar Christelijke geloofs- en zedenleer
en Mennonitica ben ik oprechte dank verschuldigd. Voolstra stond voor een beoefening van theologie die altijd in samenspraak staat met de vragen van de tijd. Alleen zo
blijft het geloof, dat ook zijn weg vindt in het lied, nieuw en authentiek. Zijn naam
zij hier met eerbied genoemd.
De thans emeritus bijzonder hoogleraar vanwege de Zwinglibond in de geschiedenis en beginselen van het unitarisme, prof.dr. E.H. Cossee, nam zijn plaats in. Met de
doopsgezinde wereld is hij geen onbekende, getuige zijn vele publicaties over doopsgezinde en remonstrantse betrekkingen. Kritiek en bemoediging wist hij op inspirerende wijze te combineren.
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Dank gaat ook uit naar prof.dr. J. Henkys, die mij vanuit Berlijn heeft geholpen oorspronkelijke bronnen van liedvarianten op het spoor te komen.
Het College van Curatoren van het Doopsgezind Seminarium ben ik zeer erkentelijk voor de financiële ondersteuning die mij vergund werd om dit proefschrift te voltooien.
Zonder ook maar iemand tekort te willen doen, moeten hier de namen worden genoemd van mw. drs. M. Gravendeel, archivaris van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem en drs. A.P.J. Plak, conservator van de Zaal Mennonitica (UvA). Als
sleuteldragers van een soms ver verleden ontsloten zij voor mij een wereld aan liedboeken en liedboekcommissies. Vooral drs. Plak is zeer behulpzaam geweest bij de omschrijving van collatieformules. In mijn dank aan hen betrek ik ook graag alle locale
doopsgezinde archiefcommissies.
Mw. drs. R.C. Barnard, mw. R. Winsemius-Oosterbaan en ds. J.H. Diepersloot spanden zich zeer in dit proefschrift leesbaarder te maken. Mw. drs. L. Penner droeg als
native speaker zorg voor de Engelse vertaling van de samenvatting. Ik dank hen hartelijk
voor hun ‘stijlvolle’ bijdrage en collegialiteit.
Tenslotte: thuis is er geen beter gezelschap dan dat van mijn levenslustige Paul. Hij
gaat zingend door het leven. Aan hem dit proefschrift.
Amsterdam, 2010
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Inleiding

Motivering
In de twintigste eeuw is er naar het kerklied in de Nederlandse protestantse traditie
veel wetenschappelijk onderzoek verricht.1 Vooral de belangstelling in de laatste decennia heeft nieuwe inzichten opgeleverd vanuit een historische, culturele en theologische optiek. Een studie naar het doopsgezinde kerklied ontbreekt echter, wat op zijn
minst opmerkelijk genoemd mag worden. Sinds de reformatietijd hebben de dopers
immers een eigen autonome hymnologische traditie ontwikkeld. Het is bovendien
een liedcorpus van zeer grote omvang: tot 1800 verschenen er zo’n 150 liedboeken met
minimaal 15.000 liederen; enerzijds als gevolg van de hevige interne verdeeldheid, anderzijds van de haat-liefde relatie met de dominante Gereformeerde kerk. In de jaren
daarna, tot 1973, verscheen er nog een twaalftal liedboeken waaronder een conceptbundel en een proefbundel. De voor u liggende studie wil in deze lacune voorzien en
zo het beeld van de hymnologische traditie en ontwikkeling in protestants Nederland
completeren. Zeker, omdat de doperse praktijk zich in theologisch, dogmatisch en ecclesiologisch opzicht en mogelijk ook poëtisch en liturgisch anders ontwikkelde dan
het ‘mainstream’ protestantisme.
Ook doen de bevindingen in de dissertaties van Kooiman (1943), Luth (1986) en Le
Coq (2005) een studie over doopsgezinde hymnologie aan relevantie winnen. Kooiman
1 G. van der Leeuw schreef zijn Beknopte Geschiedenis van het kerklied (1939) een jaar nadat de Psalmen en Gezangen voor den Eeredienst der Nederlandsche Hervormde Kerk verscheen. Zijn boek bevatte een fenomenologische beschrijving van het voor- en
nareformatorische kerklied, waarin hij tevens, zij het spaarzaam, wees op het eschatologische motief van de martelaarsliederen van de dopersen, dat z.i. aan de Kerk niet onthouden had mogen worden, p. 201. Het omvangrijke werk van
H. Hasper (1886-1974) werd door B. Smilde in Hasper en het kerklied (1986) te boek gesteld. Voor Hasper was in doopsgezinde kring in de jaren 1930 wel enige belangstelling, maar vanwege het dogmatische gehalte van zijn liederen hebben
deze in de doopsgezinde broederschap geen vast ankerpunt gevonden. Een monografie over het stichtelijke lied bij Nederlandse protestanten tussen 1886 en 1938, getiteld Eén in lied en leven (1997) werd door J. Smelik geschreven. Hij richtte
zich hierin met name op de niet-liturgische stichtelijke liedcultuur in de calvinistische en lutherse tradities. P. Endedijk schreef een artikel over ‘De doopsgezinde traditie’ in: Luth e.a. (red), Het Kerklied. Een geschiedenis (2001), waarin hij
met recht constateerde dat aan het lied van de doopsgezinden in Nederland naar verhouding weinig aandacht besteed
is. Buiten de protestantse traditie om beschreef de oud-katholieke K. Ouwens de tekstuele en muzikale achtergronden
bij Missen en Gezangen tussen 1745-1803 (1996).
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wijst in zijn Luther’s kerklied in de Nederlanden op het feit dat het lutherse lied of sporen
daarvan al bij de vroege dopersen bekendheid genoot. Zo is opmerkelijk dat drie doperse leiders uit Augsburg de teksten van Der gantz Psalter (1537) hadden verzameld en
dat de doopsgezinde hoogleraar M. Siegenbeek in 1834 Luthers befaamde ‘Een vaste
burcht’ vertaalde, een eerste vertaling na die van 1567.2 De belangstelling voor het lutherse lied, ook onder andere protestanten, ontlokt Kooiman de controversiële stelling
dat de liedboeksamenstellers van diverse denominaties soms niet van Luther wilden
weten, maar toch ook niet zonder hem konden.
Het lutherse lied kon inderdaad in de negentiende eeuw op grote doopsgezinde belangstelling rekenen, maar in zijn dissertatie is dat niet nader uitgewerkt. Die belangstelling is merkwaardig, aangezien de doopsgezinden van destijds het belang van de
persoonlijke belijdenis ver boven een vaste confessie stelden, en deze juist in de vorm
van de Augsburgse Confessie het lutherse lied een geloofskader gaf. Waar kwam die belangstelling vandaan en wat waren de implicaties ervan voor de doopsgezinde theologie?
Waarom werden liedregels en begrippen overgenomen, weggelaten of toegevoegd?
Vragen die deze studie tracht te beantwoorden door het vergelijken van liedteksten
en het bestuderen van de kerkelijke, maatschappelijke en culturele achtergronden van
die tijd.3
In zijn Daer wert om ’t seerste uytgekreten oriënteert Luth zich op het gebruik van de liedboeken en liederen, de kerkelijke besluiten, de melodieën, de notatie en het tempo
binnen het Nederlands Gereformeerd protestantisme (ca. 1550-1852). Met name het
musicologische aspect krijgt veel aandacht – een aspect dat in onze studie buiten beschouwing wordt gelaten. Toch roept zijn proefschrift de vraag op of de isoritmische
wijze van zingen in de heersende kerk ook van invloed was op de dissidente doopsgezinde broederschap. Daarom intrigeert de vraag wat onder doopsgezinden het tempo
van het zingen was en wanneer de gemeentezang onder leiding van de organist begon. Was de muzieknotatie in alle liedbundels dezelfde, en wat zegt dat over de godsdienstige cultuur van de gemeente?4 Luth besteedt ook aandacht aan de plaats van de
liederen in de gereformeerde eredienst. Hij constateert dat er ‘voor’ en ‘na’ de ‘predicatie’ werd gezongen. Het woord ‘predicatie’ werd zowel voor de preek als voor de eredienst gebruikt. In de doopsgezinde liedboeken komt echter de term ‘voor en na de
godsdienstoefening’ voor. Wat verstonden de doopsgezinden onder de ‘godsdienstoefening’: voor en na de preek of voor en na de kerkdienst? De antwoorden op deze vragen
kunnen op de ontstaansgeschiedenis en het eigene van de cultuur van het doopsgezinde kerklied een nieuw licht werpen.
2 ME IV, p. 523v. Matthijs Siegenbeek (1774-1854) was verbonden aan de Universiteit van Leiden. Hij verwierf bekendheid vanwege de nieuwe Nederlandse spelling, de ‘spelling-Siegenbeek’ van 1804. Als predikant diende hij de gemeenten Dokkum en Leiden. Kooiman (1943), p. 51-52, 131, 172, 187-189.
3 Bosch (1996). In feite geldt dit ook voor de hervormde Evangelische Gezangen (1806), waaruit de doopsgezinden zongen:
Hoe gingen zij om met een liedboek dat nadrukkelijk was ingedeeld volgens het schema van de Heidelbergse Catechismus:
ellende, verlossing en dankbaarheid?
4 Smelik (1997), p. 106, 306v. ‘Het isometrisch zingen werd gezien als behorend tot de identiteit van de orthodoxie.
(…) Voorstanders van ritmisch zingen moeten primair gezocht worden in kringen die (…) niet tot de rechtzinnigen gerekend werden’.
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Le Coq richt zich in zijn Wat vlied’ of bezwijk’ primair op de ontstaansgeschiedenis van
het vrijzinnige kerklied in Nederland tussen 1870-1973. Deze studie, met daarin oog
voor de contemporaine theologische ontwikkelingen, is voor het onderzoek naar de
doopsgezinde liedboekgeschiedenis van groot belang. De negentiende- en twintigsteeeuwse doopsgezinden maakten actief deel uit van de vrijzinnige liedboekcommissies
van de Nederlandse Protestantenbond. Drie door Le Coq in hoofdlijnen besproken
doopsgezinde liedboeken leverden een wezenlijke bijdrage aan de vrijzinnige doopsgezinde identiteit in de twintigste eeuw. Ter voorbereiding van de Liederenbundel (1943)
van de Protestantenbond verliep de samenwerking tussen doopsgezinden en de Protestantenbond echter nogal moeizaam. De auteur schetst dit tegen de achtergrond van
uiteenlopende opvattingen over het begrip ‘oecumene’, en de herkenbaarheid van een
eigen doopsgezinde identiteit. Niettemin vond er een omslag plaats ten gunste van
een betere samenwerking. Dit zou te maken hebben gehad met een aanhoudend aandringen op doopsgezinde participatie, maar ook met de ruimte die de doopsgezinden
kregen om eigen liederen toe te voegen. Toch heeft deze omslag Le Coq door niet getraceerde notulen beperkt in zijn analyse.5 Door ons nog niet eerder onderzocht kerkarchivalisch materiaal heeft hierop echter een nieuw licht geworpen.
De meeste studies gaan nauwelijks in op de maatschappelijke en cultuur-historische achtergronden van de liedboeken, laat staan dat zij verklarende analyses geven
van de hymnologische, liturgische en theologische ontwikkelingen. Dat geldt ook
voor de spaarzame artikelen over het doopsgezinde kerklied. J.G. de Hoop Scheffer en
S. Cramer, bijvoorbeeld, beiden in de negentiende eeuw hoogleraar aan het Doopsgezind Seminarium en de Universiteit van Amsterdam, publiceerden respectievelijk het
artikel ‘Korte geschiedenis van het kerkgezang onder de Doopsgezinden hier te lande’ en twee ‘Bijdragen tot de geschiedenis van ons kerklied en ons kerkgezang’.6 Andere negentiende-eeuwse doopsgezinde predikanten recenseerden nieuw verschenen
doopsgezinde en andere protestantse kerkliedboeken, maar daarbij bleef het. P. Visser schreef in de twintigste eeuw een uitgebreid artikel over de geschiedenis van de
psalmzang bij de doopsgezinden.7 Om tegenwoordig een enigszins accuraat beeld te
krijgen van het doopsgezinde kerklied wordt binnen en buiten doopsgezinde kring
veelal verwezen naar de eveneens door Visser samengestelde catalogus Het lied dat nooit
verstomde.8 Deze catalogus werd uitgegeven bij de gelijknamige tentoonstelling van gezangbundels uit de doperse traditie, maar die betrof slechts een algemeen overzicht
en een kleine selectie van bundels. Alle genoemde publicaties bevatten inventarisaties, schetsen en commentaren, maar geen systematisch onderzoek naar de ontstaansen receptiegeschiedenis, noch een studie naar het liturgische gebruik van de liederen
en hun theologie, terwijl ook contemporaine toetsing- en selectiecriteria buiten beschouwing blijven.

5
6
7
8

Le Coq (2005), p. 159.
De Hoop Scheffer, DB 5 (1865), p. 67-94 ; Cramer, DB 40 (1900) I, p. 71-124 en DB 42 (1902) II, p. 1-25.
Visser, in: De Bruijn e.a. (1991), p. 115-149.
Visser (1988).
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Doel- en vraagstelling
Het doel van deze studie is het beschrijven en verklaren van de ontstaans-, ontwikkelings- en receptiegeschiedenis van de doopsgezinde hymnologie vanaf de Christelyke Gezangen (1793) tot en met de introductie van het Liedboek voor de Kerken (1973). Gebruik is
gemaakt van de kerkelijke, stads- en gemeentearchieven die een heel arsenaal aan liedboeken, notulen, verslagen, rapporten, onderlinge correspondenties en preken bevatten. Met name de Vereenigde Doopsgezinde Gemeenten van Haarlem en Amsterdam
hebben veel materiaal bewaard. Zij mogen gelden als de grootste liedboekproducenten ten behoeve van het eigen gebruik en het kerkgenootschap als geheel. Ook is er gebruik gemaakt van stukken in particulier bezit.
Gelet op de grote doperse liederenschat en de afwezigheid van gedegen systematisch
onderzoek daarnaar, is enige beperking nodig. De tijdspanne 1793-1973 is ingegeven
door de nieuwe liberaliserende en emancipatoire ontwikkelingen in kerkelijk Nederland. Deze houden verband met de politieke, mentale en culturele vernieuwingsimpulsen als gevolg van de doorwerking van de Verlichting en de stichting van de Bataafse Republiek. De scheiding van kerk en staat zou in de negentiende eeuw leiden
tot nieuwe theologische inzichten en richtingen, terwijl in de twintigste eeuw, na een
fase van kerkelijke verzuiling en maatschappelijke politisering, de oecumenische roep
steeds luider zou worden. De ontwikkeling van het Nederlandse doperdom is niet los
te zien van deze impulsen en processen, en de effecten daarvan zijn zeker ook merkbaar
in de hymnologische inzichten en productie. De ontstaansgeschiedenis van de respectieve liedbundels zal dan ook worden geplaatst in een context van kerkelijke, maatschappelijke en culturele ontwikkelingen en veranderingen. Liederen zijn immers
‘goede seismografen’, omdat ze veranderingen registreren ‘in het denken en (het daaruit voortvloeiende) handelen op bijvoorbeeld maatschappelijk en religieus gebied’.9
Omdat het in deze studie gaat om de functionaliteit van de liedboeken in de liturgie,
is er ook aandacht voor het verband in de doopsgezinde godsdienstoefeningen tussen
enerzijds het lied en anderzijds het denken, spreken en handelen. Anders dan in de
Nederlandse Hervormde Kerk was er tot in de twintigste eeuw onder doopsgezinden
weinig belangstelling voor liturgie.10 De enkele studies die verschenen, waren vooral
gericht op een fenomenologische beschrijving; een inhoudelijke samenhang tussen
preken, bijbelse teksten, gebeden en liederen ontbreekt. Zo schreef Golterman vanuit
een oecumenische gedrevenheid zijn Liturgiek (1951), waarin hij de verschillende kerkelijke tradities naast elkaar plaatste. Hij betrok daarin met name het nieuwe Kanselboek ten dienste van de Doopsgezinde Gemeenten in Nederland (1948), waaraan hijzelf had meegewerkt. Van der Zijpp wijdde in zijn boek Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland (1952)
een hoofdstuk aan ‘Het leven der Gemeente’ waarin hij zich beperkte tot de gebruiken
van de verscheidene denominaties binnen het doperdom vanaf de zestiende eeuw. In
19 Smelik (1997), p. 1.
10 Zie het systematisch werk van J.D. Schotel De Openbare Eeredienst der Nederlandsch Hervormde Kerk in de Zestiende, Zeventiende en Achttiende Eeuw (z.j.).
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zijn bronnenonderzoek naar doop- en kinderopdrachtliturgieën bij doopsgezinden
en calvinisten in de twintigste eeuw onder de titel ‘Liturgie bij benadering’ (1998), beschreef Post ter inleiding de ontwikkelingsgeschiedenis van de drie liturgische boeken
ten behoeve van de doopsgezinde broederschap.11 Niet alle bronnen zijn in zijn onderzoek aan de orde gekomen: veel liturgisch materiaal is in de archieven en in particulier
bezit bewaard gebleven, zoals handgeschreven preken met ‘voorafspraken’ en soms
ook persoonlijke katernen met gebeden en teksten voor bijvoorbeeld doop en avondmaal en bij het kraambed.
In deze studie is de aandacht vooral gericht op de verwerking van liederen in preken. Zo kan door middel van enkele casussen worden aangetoond hoe de liedtekst tot
leven werd gewekt. Naast zangteksten zijn liederen literaire teksten, geschikt om voor
te dragen en Fundgruben van neologismen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat geen
specifieke aandacht is gegeven aan de homiletische kwaliteit van de preek. Immers, liederen kunnen in zowel ‘goede’ als ‘slechte’ preken worden verwerkt.
Telkens worden drie preken geanalyseerd; dit om het pluriforme gebruik van de
liedboeken weer te geven, maar ook om een breder inzicht te krijgen in de wijze waarop de predikanten met liederen in hun preken zijn omgegaan. Van belang is nog te
vermelden dat het geen vaste praktijk was om de liederen bij de preken te noteren wat
in een enkel geval geleid heeft tot de bespreking van drie preken van dezelfde leraar.
Tot nu toe is er geen onderzoek verricht naar de ontwikkeling van de doopsgezinde
liturgie in de periode vóór de Tweede Wereldoorlog. Een aantal vragen dringt zich op.
Is de doopsgezinde liturgie beïnvloed door de formaliserende tendensen van de negentiende eeuw of door nieuwe ontwikkelingen bij andere protestanten, zoals de hervormde Liturgische Kring en de oecumenische beweging? Betreffende de begeleiding
van de gemeentezang: hoe verliep de samenwerking tussen de voorlezer/voorzanger en
de organist? Wat was de oorzaak van de neergang van de voorlezer/voorzanger en wat
waren de gevolgen daarvan voor de orde van dienst?
Naast het gebruik van het lied in de liturgie, is er sprake van het theologische gehalte van de liedtekst. Volgens Voolstra zijn de opvattingen over de begrippen rechtvaardiging en heiliging, toegespitst op de verhouding tussen geloof en werken, in de
doopsgezinde historiografie nauwelijks tot onderwerp van kritische studie gemaakt.12
Het feit dat de kerkgeschiedenis leert dat theologieën die de heiliging centraal stellen, voortkomen uit bewegingen als de dopersen die protesteren tegen misstanden in
kerk en samenleving, doet studie daarnaar aan betekenis winnen. De nadruk op de ‘beteringe des levens’ kan worden gezien als een typisch doperse reactie op de reformatorische leer. Deze stelt immers dat de menselijke werken niet de gerechtigheid voor God
bewerkstelligen, zelfs niet gedeeltelijk.
Het streven naar heiliging karakteriseert Voolstra dan ook in de eerste plaats als een
‘theologie van de nood’, waarvan de radicaliteit en duur ‘sterk bepaald wordt door een
apocalyptisch tijdsbesef’. Naarmate een heiligings- en protestbeweging in rustiger
11 Kanselboek ten dienste van de Doopsgezinde Gemeenten in Nederland (1948); Doopsgezind Werkboek Liturgie (1988) en De gemeente
komt samen. Dienstboek ten behoeve van doopsgezinde gemeenten (1998).
12 Voolstra (1985), p. 9, 17-19.
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vaarwater terechtkomt en zij geleidelijk de verantwoordelijkheid voor de oude wereld
herwint, ‘die niet zo vlug voorbijging als ze wel hoopte’, verandert deze theologie in
een ‘theologie van de deugd’. De maatschappij verandert door de tijd heen en daarmee
de rechtvaardiging en de heiliging, die vanwege hun ethische referentiekader immers
niet van het maatschappelijk gebeuren worden geïsoleerd. Daarom, én om te voldoen
aan de vraag naar ‘de doperse opvattingen’, worden deze begrippen in de liedteksten
gevolgd in een kerkelijke en maatschappelijke context.
In de rechtvaardiging gaat het om het vinden van de rechte/juiste verhouding tussen God en mens. Deze wordt bereikt door geloof en bekering en heeft een nieuw
verstaan van de mens ten opzichte van God, zichzelf en de naaste tot gevolg.13 Bij het
begrip heiliging moet worden gedacht aan verkoren zijn, en een toe-eigening aan
God, die de mens aan zijn zijde plaatst. Aan deze betekenis van heiliging is de Heilige Geest verbonden, die ervoor zorgt dat de gemeente door genade de status van heiligheid ontvangt en in een eschatologisch perspectief wordt geplaatst. Zo wordt de
mens gerechtvaardigd door geloof en bekering en van God uit geheiligd. De geheiligde gemeente dient er dan ook voor te zorgen dat zij in handel en wandel haar roeping waardig is.14
Rechtvaardiging en heiliging, het zijn begrippen die in de doperse leertraditie, in
de lutherse Augsburgse Confessie en de gereformeerde Heidelbergse Catechismus een verschillend accent krijgen. Tegenover de lutherse en calvinistische forensische rechtvaardiging
waarin tevens de heiliging is gegeven, formuleert de doperse traditie een effectieve rechtvaardiging, waarin de mens uit aanvaarding van en gehoorzaamheid aan Gods genade
zich bereid verklaart tot coöperatie in het heiligingsproces. Een samenwerking die tot
uiting komt in habitus en gedrag.15 Geloof, bekering, boetvaardigheid en het doen van
goede werken zijn daarin de kernelementen.
Doordat de doperse traditie tevens een algemene genade leert, wordt het voor ongedoopte kinderen mogelijk het eeuwige leven te beërven; zij verwerpt dan ook de erfzonde en de predestinatie.16 In dit verband valt een verschil op te merken met geestverwante remonstranten uit de zeventiende eeuw die vanuit een meer semi-pelagiaanse
positie aan de erfzonde blijven vasthouden.17 Met inachtneming van deze nuances
wordt in verband met de hymnologische keuzes in een zich verder ontwikkelende oecumeniciteit nagegaan, in hoeverre het doopsgezinde kerklied enerzijds en de hervormde en lutherse kerkliederen anderzijds elkaar hebben beïnvloed.
Bij ontstentenis van een algemene belijdenis als een objectief toetsingscriterium
wordt het doperse profiel gevormd op basis van gemeentelijke zelfstandigheid. Het
veelkleurige catechetische materiaal dat hieruit voortvloeide, stemt in grote lijnen met
elkaar overeen in de opvatting dat heiliging gepraktiseerde rechtvaardiging is.18 Toch
13
14
15
16
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Ridderbos (1973), p. 172.
Idem, p. 288-292.
Hoekema/Hof (1996), p. 143-180; Voolstra (1985), p. 9.
Van Wijk (2007) I, p. 391, 396, 399.
Van den Brink e.a. (1996), p. 210. Zie ook p. 114 en 115 van onze studie.
Oosterbaan (2000), p. 139.
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zijn hierin confessionele, verlichte, piëtistische en remonstrantse tendensen waarneembaar die onderling verschillen.19
Door de begrippen rechtvaardiging en heiliging te traceren in de doopsgezinde
bundels en deze onderling en met andere protestantse bundels te vergelijken, kan
blijken welk aspect de meeste nadruk kreeg en met welke maatschappelijke en theologische invloeden dat te maken had. Als indicaties voor de rechtvaardiging gelden de
frasen ‘voor ons’ en ‘voor mij’.20 Ten aanzien van de heiliging zal worden gelet op de
deugden en plichten die oproepen tot het doen van goede werken.
De nadruk valt op de bestudering van de gezangen en niet op de psalmen, vanwege
het eigen genre. Het toenemende gebruik van hervormde, lutherse en interkerkelijke
liedbundels, én het steeds minder gebruik maken en produceren van doopsgezinde
bundels, tonen een geleidelijke verandering van dopers particularisme naar doperse
oecumeniciteit. Daardoor valt te verwachten dat de overeenkomsten met de andere
protestantse liederen waarschijnlijk groter zullen zijn dan de verschillen. De hieruit
voortvloeiende onderzoeksvraag wordt dan ook als volgt geformuleerd: ‘Wat is de verklaring voor het verschijnsel dat de doopsgezinde “kerkliedcultuur” veranderde van
een specifiek eigen denominatief bepaalde traditie in een richting die algemeen protestants van aard werd, resulterend in het Liedboek voor de Kerken?’ Om dat proces op het
spoor te komen, zullen met name de kenteringen in die ontwikkeling getraceerd en geduid moeten worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een historisch descriptieve
en deductieve methode alsook van de analyse van de hymnologische, liturgische en theologische bijzonderheden, ingekaderd in een maatschappelijke en kerkelijke context.

Opzet van de studie
Een dertiental doopsgezinde liedboeken, waaronder de contemporaine liedteksten
van doopsgezinden in het Liedboek voor de Kerken, vormen de primaire bronnen die in
chronologische volgorde worden onderzocht.
Als aanloop naar deze bundels wordt tevens een drietal doopsgezinde liedboeken
uit het midden van de achttiende eeuw bestudeerd, om de theologische veranderingen
op het spoor te komen in een overgangstijd van traditioneel naar verlicht taalgebruik
en van confessionalisme naar anticonfessionalisme. Voorts zijn ter vergelijking met de
doopsgezinde bundels in dezelfde periode verschenen liedboeken uit andere tradities
bestudeerd: vijf uit de lutherse traditie, vier uit de hervormde, twee uit de gereformeerde, drie uit de vrijzinnige, één uit remonstrantse kring, en nog enkele liedboeken uit
binnen- en buitenland. De laatste vanwege vertalingen, hertalingen en weglatingen.
19 Ter toelichting hierop zij opgemerkt dat Doopsgezind Nederland vanaf 1668 was opgedeeld in twee hoofdstromingen, te weten de anticonfessionele lammisten, met daarin remonstrantse en piëtistische substromingen, en de
confessionele zonnisten. In Amsterdam werden deze stromingen in 1801 onder meer door de geest der Verlichtingstheologie verenigd tot één gemeente. Dit had gevolgen voor de rest van Nederland, dat anticonfessionalistisch werd.
Zie ook Van Wijk (2007) I, p. 398.
20 Pöhlmann (1985), p. 220-223. De grote daden Gods buiten ons om (extra nos) voor ons geschied (pro nobis), impliceren
rechtvaardiging en daarmee opname in de heilsgeschiedenis.
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Elk hoofdstuk is opgebouwd uit vier onderdelen. Het begint met een algemeen
maatschappelijk, cultureel- en kerkhistorisch overzicht, gebaseerd op bestaande literatuur, gevolgd door een descriptief gedeelte over de ontstaansgeschiedenis van de
desbetreffende liedboeken. Dan volgt een praktisch-theologisch bronnenonderzoek
van de liturgische ontwikkelingen en van het gebruik van liedteksten in de – in handschrift overgeleverde – preken. Het laatste, theologische, gedeelte analyseert in welke
mate de toen contemporain doopsgezinde theologie tot uiting kwam in de respectieve
liedboeken.
Het eerste hoofdstuk bestrijkt de periode 1793 tot 1810 en beschrijft de ontstaansgeschiedenis van vijf liedboeken die deels nog voortkomen uit de periode van de dominante Gereformeerde kerk. De invloed van de politiek en de Verlichtingstheologie op
de liedteksten komt aan de orde en ook de ontwikkeling van nieuwe liturgische visies
als alternatieven voor een algemeen godsdienstig ‘verval’.
Het tweede hoofdstuk over de periode 1810 tot 1870, gaat in op het effect van de verandering van een liberaal klimaat naar een bijbels-orthodoxe geest. Het beschrijft de
repercussies daarvan voor drie liedbundels ontstaan ten tijde van restauratie, romantiek en nieuwe natievorming. Tevens behandelt het de liturgische vormgeving in een
fase waarin de doopsgezinde broederschap zich ten opzichte van de Nederlandse Hervormde Kerk profileerde als een gelijkwaardig kerkgenootschap.
De verankering van de doopsgezinde broederschap in het modernisme en de blijvende invloed daarvan op het karakter van de doopsgezinden als een vrijzinnig kerkgenootschap, wordt in het derde hoofdstuk, de periode 1870 tot 1944, beschreven. De
opkomst van de Nederlandse Protestantenbond leidde tot de vraag wat nu precies
‘mennist’ was. Dit komt tot uiting in een hymnologisch spanningsveld tussen twee
doopsgezinde liedbundels die nagenoeg gelijktijdig verschenen. In samenhang met
deze identiteitsvraag wordt onder meer aandacht besteed aan ongebruikelijke liturgische experimenten en aan verrassende impulsen uit het buitenland. Deze laatste
brachten een proces van revitalisering op gang dat een blijvend effect had op de nationale en internationale oecumenische verhoudingen. Samenwerking op hymnologisch
gebied was hiervan een belangrijk gevolg.
In de periode 1944 tot 1973, beschreven in het vierde hoofdstuk, krijgen deze samenwerkingsverbanden hun beslag in een vrijzinnig-oecumenische liedbundel met
een eigen rechtzinnig suffix. Een doopsgezinde proefbundel werd speciaal samengesteld om de gemeenten alvast kennis te laten maken met enkele nieuwe liederen, die
later in het interconfessionele Liedboek voor de Kerken werden gekozen. Op liturgisch terrein verschijnt een Kanselboek, waarmee de doopsgezinde leraren voor het eerst een leidraad bezaten voor de eredienst. Dit is de na-oorlogse tijd van wederopbouw en maatschappelijke democratisering.
In het vijfde hoofdstuk zullen de wendingen, kenteringen en overgangen worden
beschreven die de doopsgezinde hymnologische ontwikkeling tussen 1793 en 1973
verklaren.
Ten slotte zij opgemerkt dat een prosopografisch onderzoek van de lieddichters
buiten het bestek van deze studie valt. Slechts op summiere wijze zijn de biografische
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gegevens van de samenstellers, dichters en componisten in voetnoten verwerkt. Voorts
verschillen de liedbundels onderling in het gebruik van hun opschriften ‘gezangen’ en
‘liederen’. Noch de voorberichten van doopsgezinde noch die van andere protestantse
bundels maken een onderscheid naar inhoudelijke betekenis, zodat kan worden aangenomen dat deze woorden synoniem zijn. ‘Gezang’ of ‘lied’ zal worden gebruikt al
naar gelang de traditie van het te bespreken liedboek.

Hymnologische schets vanaf de zestiende eeuw tot 1793
Het doopsgezinde liedrepertoire gaat terug op een rijke hymnologische traditie vanaf
de reformatietijd. Van deze bonte verzameling tot aan 1793 kan hier slechts een schetsmatig overzicht worden gegeven.
In het midden van de zestiende eeuw maakten verscheidene protestantse groeperingen gebruik van een gemeenschappelijke bundel, de Veelderhande Liedekens (ca. 1550).
Deze bundel genoot een grote populariteit bij orthodoxe dopers, wat blijkt uit de vele
herdrukken tot in de achttiende eeuw. De Liedekens vielen bij de calvinisten echter in
ongenade, onder meer vanwege de melchioritisch-menniste incarnatieleer. Vanaf 1566
erkenden zij alleen de psalmen en enige bijbelse liederen als legitieme kerkliederen.
Een belangrijk onderdeel van het doperse liedcorpus vormden de martelaarsliederen
die deels in de Liedekens werden bewaard en deels in andere liedboeken. De verscheidene
geloofsrichtingen die het doperdom uit deze tijd typeerden, droegen ertoe bij dat het
aantal liedboeken vooral in de zeventiende eeuw aanzienlijk kon toenemen.
Hans de Ries, een tot het doperdom bekeerde calvinist, bracht de dopers in contact
met de psalmen van Datheen. Dit genre was overigens niet onbekend, omdat ook de
dopers sedert 1540 reeds zongen uit de Souterliedekens. Deze Nederlandstalige psalmen
op de melodie van bekende volksliedjes waren heel populair en werden door zowel
protestanten als katholieken gezongen.
Tot de belangrijkste lieddichters behoort de befaamde schilder Karel van Mander,
die bijbelse rederijkersteksten schreef en als voorbeeld diende voor veel kunstzinnige
tekstdichters. De liedboekjes die zij produceerden hadden het geestelijke vermaak tot
doel en waren speciaal voor het huiselijke gebruik bestemd, maar selecties daaruit werden ook voor de kerkzang gebruikt. Veel liedbundels hadden een sterk gelegenheidskarakter en waren van plaatselijke betekenis. De interkerkelijk georiënteerde, doch
anticonfessionele collegianten en doperse lammisten zongen uit doperse liedboeken
van mystiek-spiritualistische en piëtistische aard. In Hoorn hadden zich drukkers en
boekverkopers van doopsgezinde huize gevestigd, wat van deze stad een centrum van
liedboekproductie maakte.
Nieuwe uitgaven putten uit bestaande gezangen, uit onder andere Veelderhande Liedekens en Datheens psalmen, maar bevatten ook nieuwe lof-, zede- en vermaanliederen. Het liedrepertoire ontwikkelde zich van het traditionele geestelijke lied, naar het
kunstlied en geestelijke lyriek. Twee liedboeken die in hoog aanzien stonden, waren
Stichtelyke Rymen (1624) van de remonstrantsgezinde Dirk R. Camphuysen, die tot 1700
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maar liefst twaalf herdrukken beleefde, en Lusthof der Zielen (1681) van de Hoornse notaris Claes Stapel, een collegiantisch remonstrant van Fries-doopsgezinde oorsprong.
Uit Lusthof, dat veel materiaal van doopsgezinden, remonstranten en piëtistische gereformeerden bevat, werd tot in de negentiende eeuw gezongen.
In de zeventiende eeuw werd de psalmenzang steeds meer usance in de godsdienstoefening. De eigenaar van het kerkgebouw van de Amsterdamse gemeente bij ’t Lam
stelde het zingen van psalmen zelfs verplicht.
De overgang van de zeventiende naar de achttiende eeuw kenmerkt zich door een
geleidelijk streven naar een positie gelijk aan die van de ‘heerschende’ Gereformeerde
kerk. Ook kregen de psalmen een steeds belangrijker plaats in de godsdienstoefening.
In 1684 gingen de Amsterdamse lammisten over tot een nieuwe psalmberijming, omdat de Datheense psalmen vanwege hun kreupelrijm steeds minder bevielen. De berijmingen waren onder anderen van de hand van Vondel, Oudaen en Camphuysen. Op
initiatief van Adriaan Spinniker volgde in 1713 een psalmberijming van de gemeente
Haarlem met teksten van onder anderen Hooft en Rooleeuw. Hierin nam men twaalf
liederen uit de Amsterdamse psalmbundel over, Haarlem zelf voegde daar nog één lied
aan toe. In 1760 verscheen de psalmberijming van het kunstgezelschap ‘Laus Deo, Salus
Populo’ dat voor de helft uit doopsgezinden bestond en waaraan onder anderen Lucretia van Merken, Lucas Pater en Bernardus de Bosch meewerkten. Deze psalmberijming
werd in 1762 bij de Amsterdamse zonnisten ingevoerd met toevoeging van vijftien liederen, getiteld Gezangen op de Christelyke Feesttyden. Dat andere protestanten deze berijming ook zouden gebruiken, is bij een wens gebleven. In 1773 verscheen het Boek der
Psalmen dat op gezag van de ‘Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal’ ten behoeve van
de gereformeerde kerkzang was vervaardigd.
De onder doopsgezinden groeiende behoefte aan meer gezangen bij de onderwerpen van de christelijke godsdienstoefening heeft vanaf 1793 geleid tot de productie van
ettelijke liedbundels: die vormen thans het onderwerp van deze studie.

Hoofdstuk 1

1793-1810: van een ‘verouderde manier
der dichtgenootschappen’ naar ‘een
zuiverder letterkundige smaak’

Gezang 13. Geweeten.
O groote God, in ’t ongenaakbaar licht,
Op ’s hemels troon onëindig hoog verheven!
Gy hebt een wet in ’s menschen hart geschreven,
Die hem wel duur aan uwen dienst verpligt.
Die wyze wet, aanbidlyk’ Opperheer!
Spreekt, met gezag, met nadruk, in ’t geweeten.
Zy is uw stem: dit staaft d’onfeilbre leer,
Verkondigd door Apostlen en Profeeten.1
Bernardus de Bosch (1709-1786).

A

Maatschappij en kerk

De Patriottentijd
In de periode tussen 1793 en 1810 waarin de doopsgezinde liedboekgeschiedenis wordt
beschreven, kende Nederland een gematigde, christelijke variant van de Verlichting.2
De menselijke rede legde een groot optimisme aan de dag. Maatschappelijk gezien uitte zich dit in het publieke debat dat vanaf het midden van de achttiende eeuw door de
sociabiliteit op gang was gebracht. Belangrijk in dat debat was dat van de ingezetenen
meer en meer verantwoordelijkheid verwacht werd in een tijdperk van oorlogvoering
en politieke strijd. Het welzijn van de natie kon pas worden bereikt door middel van
werken van godsdienst en deugd.
Alle burgers, van welke godsdienstige gezindheid ook, werden hierop aangesproken. Dit blijkt uit een bededagbrief van na de Bataafse Omwenteling van 1795, toen
1 Christelyke Gezangen (1793), gezang 13 couplet 1. Zie bijlage 2: ‘Liedteksten’ 2.1.
2 De Vries (2001), p. 157. Het is moeilijk om de term ‘christelijk verlicht’ in zijn tolerante betekenis te omschrijven, omdat het weinig verlichte ‘straf op de zonde idee’ tevens verdedigd kon worden op grond van de rede en de
openbaring.
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het Huis van Oranje zijn macht aan de Provisionele Representanten moest overdragen. De godsdienst was ‘de sterkste steun der menschelijke Maatschappij’ in vooren tegenspoed.3 De ‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap’ en ‘derzelfde Plichten,
Liefde, Rechtvaardigheid, Goede Trouw, Matigheid, Nederigheid, Medelijden en
Vergevingsgezindheid’ waren ‘onschatbare zegeningen’. In de doopsgezinde liedboeken komen al deze deugden terug. Dit virtusideaal kan eerst worden verstaan
vanuit een traditie die de gehoorzaamheid als een wezenlijk element van het geloof
aanwijst.4
Met de Bataafse Omwenteling was er een einde gekomen aan de vereniging van kerk
en staat, de discriminatie in het burgerschap en de verdachtmakingen van de dissidente kerkgenootschappen.5 Hiertoe behoorden onder meer de doopsgezinden, remonstranten, luthersen, katholieken en de joden. De Staatsregeling van 1798 had bepaald
dat de godsdienst voortaan met ‘ontslotene’ deuren beleden mocht worden. Sedertdien waren deze denominaties gelijkwaardig aan de leden van de tot dan toe bevoorrechte en heersende Gereformeerde kerk. Toch bleef de overheid een vinger aan de pols
houden door regelgevingen over een verbod op processies en de instelling van een Ministerie van Eredienst.6 Deze omstandigheden beletten de doopsgezinde dichteres en
met de patriotten sympathiserende Aagje Deken echter niet zich jubelend uit te laten
over de bevrijding van het juk van de heersende kerk:
God! U zij lof!, die tijden zijn voorbij;
’t Gezond verstand heeft bijgeloof verdreeven;
Wij meer verlicht, ach Christnen!
Mogten wij Van ’t slaafsche juk der dweeperij ontheven
Niet zorgeloos, niet wuft, maar waarlijk vrij
Naar ’s Hoogstens wil en ons geweeten leeven.7

Ook de Haarlemse doopsgezinde theoloog-dichter Adriaan Loosjes Pzn, zelf vurig patriot en politiek actief, kon niet snel genoeg naar de ganzenveer grijpen, om in het lied
‘Openbaare Eerdienst’ vast te leggen dat er voorgoed een einde was gekomen aan politieke en godsdienstige druk.8 Hoopvolle zinsneden als ‘dat steeds die huld’ aan ons geoorloofd zij’ en het maar liefst vijfmaal terugkerend woord ‘openbaar’, geven blijk van
een nieuwe betrokkenheid op godsdienst, politiek en maatschappij.

3 Van Rooden (1996), p. 95-96.
4 Oosterbaan (2000), p. 94, 127-128. Zie bijvoorbeeld de liederen over het ‘Geweten’, ‘Pligten der rijken’ en ‘Pligten der
armen’ in de inhoudsopgave van de Christelyke Gezangen en de ‘Godsdienstpligten’, ‘Pligten jegens de Naasten’ en ‘Pligten
van den Mensch jegens zichzelven’, in de Christelijke Gezangen en Liederen.
5 Van Vliet (2006), p. 289 en 299. De patriotse strijd werd beschouwd als een coup van de doopsgezinden, zogenaamde
‘Politieke Minnisten’, bedoeld om de heersende kerk te benadelen.
6 Blaupot ten Cate (1839), p. 218. Aalders (2001), p. 28-33; Rasker (1981), p. 21v.
7 Christelijke Gezangen en Liederen, gezang 43 couplet 4. Zie ook Post (2006), p. 206-224. Voor de biografische gegevens van
Aagje Deken, zie p. 63.
8 Christelijke Gezangen en Liederen, gezang 57.
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Het Nut
Doopsgezinden hebben in het culturele genootschapsleven vaak een aanzienlijke rol
gespeeld. Zestien procent van de 233 bij naam bekende bestuurders van Amsterdamse
genootschappen in de periode 1748-1794 was doopsgezind. Later werden deze verhoudingen evenwichtiger door een toestroom van hervormden.9 Ten opzichte van de omringende absolutistische landen opereerde Nederland vanuit een relatieve vrijheid van
samenscholing, ook al waren de genootschappen overwegend gebonden aan kerk en
overheid en kende het geprivatiseerde colleges.10 Deze literaire en natuurwetenschappelijke gezelschappen organiseerden lezingen of schreven prijsvragen uit, die moesten
bijdragen tot de verhoging van de beschaving en de deugdbeoefening.
Een voorbeeld van sociabiliteit en een vorm van moderniseringsoffensief is ‘De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen’. Deze was in 1784 opgericht door de doopsgezinde predikant Jan Nieuwenhuijzen (1724-1806) en zijn zoon Martinus (1759-1793), die huisarts
was en secretaris van het Nut.11 Het Nut, dat uit een gesprekskring over de natuurlijke
godsdienst was voortgevloeid, belichaamde aanvankelijk een ideologie van een nieuw
wereldbeeld waarin alle rangen en standen zouden moeten kunnen delen. Het richtte
zich daarbij in het bijzonder op de lagere sociale klasse. Jan Nieuwenhuijzen wilde minderbedeelden de kans geven om op een betaalbare manier zich in wijsheid te scholen:
Zou men voor hen geen geschriften kunnen vervaardigen, opgesteld in eenen eenvouwigen en duidelijken stijl, berekend
voor hunne vatbaarheid? – Zou men niet alomme die geschriften, voor eenen geringen prijs verkrijgbaar gemaakt, kunnen
verspreiden?12

Wanneer de achtergebleven ‘gemeene man’ zich ontplooide in kennis en deugd, zou
het vaderland bovendien gelukkiger, veiliger, krachtiger en menslievender worden.
Het Nut kwam voort uit een groep van onder andere Waterlandse doopsgezinde
predikanten, een lutherse predikant en een ‘opziender van ’s lands zegel’.13 Predikanten uit de heersende kerk zagen vóór 1795, het jaar van de Bataafse Omwenteling, van
deelname af. De algemeen confessionele basis van de Nutsideologie was een christendom dat boven kerk en politiek verheven, vanuit een zedelijk geloofsbesef handelde
zonder leerstelligheid op te dringen. Het belangrijkste aandachtspunt was ‘de verbetering van het schoolwezen en de opvoeding der jeugd als de voornaamste grondslag
zijnde ter vorming, verbetering en beschaving van den burger’.14 Het Nut gaf eenvoudige boeken uit en richtte uitleenbibliotheken op. Prijsvragen werden uitgeschreven
om de betrokkenheid bij de onderwijsverbetering te verhogen.
Het Nut drong door tot in de Nationale Vergadering van 1796. Een door de overheid ingestelde commissie om een Plan voor Openbaar Nationaal Onderwijs te ont9 De Clercq (1998), p. 259.
10 Kloek/Mijnhardt (2001), p. 107-108.
11 Martinus maakte tevens deel uit van de gezangencommissie die de Christelijke Gezangen (1796) in voorbereiding had.
De gezangen 12, 25, 34, 62, 70 en 81 zijn van zijn hand.
12 Mijnhardt e.a. (1984), p. 7.
13 Idem, p. xix.
14 Idem, p. 11.
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werpen, werd door onder meer vader en zoon Nieuwenhuizen, en H. Tichelaar en
A.H. van Gelder, beiden doopsgezind leraar, beantwoord met ‘Algemeene Denkbeelden over het Nationaal Onderwijs’. De overheid honoreerde dit uiteindelijk niet in
de definitieve teksten van de schoolwetten.15 Toch bleef het onderwijs zich tot in de
twintigste eeuw verbeteren; daarbij bleef de verheffing van ‘het algemeen volksgeluk’
uitgangspunt.
Ook ten aanzien van de slechte gevangenissen, gebrek aan zorg voor krankzinnigen,
de verkoop van zedeloze liederen, drong het Nut er bij de overheid op aan om maatschappelijke misstanden te verbeteren. Tevens moedigde het de vaccinatie tegen de
koepok aan.16
Er werd een keur aan scholen opgericht, die meestal kosteloos waren. Voorbeelden
zijn: Nutskweekscholen voor onderwijzers, Nuts lagere scholen, matressenscholen,
technisch onderwijs voor jongens om te leren bouwtekenen, timmeren, schilderen
en metselen.17 Daarnaast waren er nog de ‘Arbeidsscholen’ waar de jeugd meer sociaal-ethisch werd opgevoed. IJver en werkzaamheid moesten worden aangewakkerd
onder het mom ‘werk en daardoor brood’.18 Deze materiële zelfzorg vormde de basis voor de latere spaar- en verzekeringsinstanties. Politieke, theologische en ideologische lijnen kwamen hierdoor bij elkaar. Veel patriotten zagen hierin veel van hun
idealen verwezenlijkt en werden vanaf het eerste uur lid. Naast de actieve inzet van
hervormde predikanten, kon de Maatschappij bovendien nog rekenen op sympathie
en politieke belangstelling tijdens het koningschap van Lodewijk Napoleon en later
van Willem I.
Het algemeen protestantse ideaal
Binnen de theologie werd allengs afstand genomen van de klassieke geloofsleer en oorspronkelijke tradities. De theologie verloor aan diepgang, wat de verschillen tussen denominaties op zichzelf verkleinde. Toch was het voor de vereniging van protestantse
kerken nog te vroeg.
De achttiende-eeuwse verlichtingstheologie stelde een diep vertrouwen in de gezonde rede.19 De rede maakte het mogelijk om over de waarheid van de goddelijke
openbaring te oordelen. Voor zowel de verlichte als de klassieke theoloog was het voor
waar houden van de boodschap van het evangelie en de zogenaamde mysteria essentieel voor het geloof: dat is datgene wat buiten het bereik van onze zintuigen en waarnemingen is geplaatst.20 Zij maakten echter een verschillend gebruik van de rede. De
verlichte theoloog, met als correlaat de rede en openbaring, gebruikte de rede om te
waken voor buitensporige supranaturalistische elementen. De klassieke theoloog met
15 Van Wijk (2007) I, p. 386.
16 Idem, p. 28. ME II, p. 96-97. Zo publiceerde de Zwolse leraar Assverus Doyer hierover een leerrede in 1808. ME II,
p. 96-97.
17 Matressenscholen zijn de latere kleuterscholen.
18 Mijnhardt e.a. (1984), p. 28.
19 Rasker (1981), p. 32v.
20 Sepp (1869), p. 273.
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als correlaat het geloof en de openbaring, gebruikte de rede om supranaturalistische
elementen in te zetten, om een al te groot rationalisme tegen te gaan.21
In de theologische debatten werd de klassieke terminologie evenwel niet losgelaten. Zolang de zedelijkheid maar vooropgesteld bleef, had men met de leerbegrippen
vrij spel.22 De klassieke leer werd dan ook niet verworpen, maar uitgehold ‘tot een minimum aan substantie’.23 Niet in de laatste plaats was dit het gevolg van een rationalistisch Schriftgebruik dat zich niet langer baseerde op de inspiratieleer, maar op de
axiopistie, de geloofwaardigheid van de bijbelse schrijvers. Wat de christologie betreft,
neigde men tot een ariaanse visie.24 De Christus ontving een menselijk gezicht, Jezus
werd een wijze leraar. Met zijn preëxistente aanwezigheid kon men slecht uit de voeten, maar deze bleef op grond van de Schrift wel aangenomen. Zijn geest was als eerste
geschapen en voor eeuwig afhankelijk van de Vader. De persoon van de Heilige Geest
werd niettemin afgewezen en daarmee de leer der wezenstriniteit verworpen. De klassieke verzoeningsleer bleef in naam wel gehandhaafd, maar betekende geen levende
werkelijkheid meer.25 Vooral de eschatologie werd bijna geheel vergeten.26
De invloed van het verlichte Duitse neologisme had de Schrift en de formulering
van liturgische teksten in een zo hoge mate onder de kritiek geplaatst, dat de Formulieren van Enigheid het onderwerp werden van twijfel aangaande de overeenstemming met de Schrift.27 In 1816 baarde dit de Nederlandse Hervormde Kerk zorgen ten
aanzien van de aanstelling van nieuwe proponenten, die de Formulieren moesten ondertekenen.28 Moesten de Formulieren aangenomen worden omdat (quia) zij met Gods
Woord overeenstemden of voor zover (quatenus) zij daarmee overeenstemden? Dit leidde
tot een zaak die de gemoederen tot ver in de negentiende eeuw bezighield en bekend
werd onder de naam de ‘quia of quatenusstrijd’, ook al omdat deze kwestie raakte aan het
gezag van de bijbel zelf: is de Heilige Schrift Gods Woord, of bevat de Heilige Schrift
Gods Woord?
Het theologische debat werd gestimuleerd en een nieuwe visie op de kerk en haar
taak in de wereld kwam van de grond. Theologen werden uitgedaagd om nieuwe antwoorden te zoeken op de grondvragen van de theologie. Voor het verlichte Teylers
Godgeleerd Genootschap, in 1778 opgericht uit de nalatenschap van de Haarlemse
doopsgezinde Pieter Teyler onder de liberale zinspreuk ‘De ware Godsdienst-kennis
bloeyt door Vrijheid’, was dat een reden om prijsvragen uit te schrijven met als doel het
‘onbevooroordeeld onderzoeken’ van de godsdienst.29 De gereformeerde tegenhanger,
het Haagse Genootschap uit 1787, vroeg naar de verdediging van de voornaamste christelijke waarheden. Als voormalige dissenters kwamen de remonstranten in 1796 na de
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Rasker (1981), p. 33.
Sepp (1869), p. 279-280.
Rasker (1981), p. 34.
Sepp (1869), p. 277.
Rasker (1981), p. 34.
Sepp (1869), p. 277.
Van den Brink (1996), p. 69-70.
Rasker (1981), p. 40-42.
Oosterbaan (1979), p. 86-90.
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afkondiging van de scheiding van kerk en staat met het innoverende voorstel om tot
één protestantse kerk in Nederland te komen.30 In Dokkum kwam een verenigde christelijke gemeente tot stand van remonstranten en doopsgezinden die tot op de huidige dag nog bestaat. Toch mocht dit universalisme niet op veel bijval steunen vanwege
oude antiremonstrantse sentimenten.
Theologisch, kerkelijk en maatschappelijk gezien, stonden de remonstranten sterk
onder invloed van de Verlichting, politiek gezien stonden zij vanuit hun dissidente positie aan de kant van de patriotten. De remonstrantse ijver voor één protestantse kerk
kan kerkhistorisch worden geduid als een poging om de verwerping tijdens de Dordtse Synode van 1619, die een verdeeld gereformeerd protestantisme tot gevolg had, ongedaan te maken.31 Een nieuw ecclesiologisch concept moest leiden tot een verenigde
protestantse kerk. Dat concept werd vastgelegd in een brief gericht aan alle protestantse leraren in de Republiek in 1796, kortweg de Brief genoemd. Illustratief voor het remonstrantse ideaal van universalisme en het verlangen naar een algehele protestantse
kerk is een citaat uit deze Brief. Hieruit blijkt een buitengewoon sterke relativering van
het theologische gelijk van de grote kerkelijke leiders:
Wij beminnen Lutherus, Zwinglius, Melanchton, Calvinus, Menno, Arminius, Episcopius enz., maer wij gelooven dat alle die
groote mannen konden dwaalen; wij vermeeten ons noch des te minder zelfs boven alle gevaar van dwaaling verheven te zijn;
om welke rede wij willen verdraagen worden, en zelfs anderen verdraagen; en houden voor ’t overigen niemand voor onzen
onfeilbaaren Leermeester, dan alleen Christus, naar wiens naam wij ook alleen eigenlijk kunnen genoemd worden.32

Wat in essentie een vereniging van alle protestantse gemeenten zou moeten zijn, werd
een vereniging van individuen, zodat de werkelijke uitkomst van het ideaal ging lijken
op één vergrote remonstrantse sociëteit.33
De contacten tussen de latere, illustere doopsgezinden Rinse Koopmans en Matthijs
Siegenbeek en de remonstranten Martinus Stuart, Cornelis Westerbaan en Frederik
van Teutem, die in Dokkum voorgingen als proponenten, leidden tot een briefwisseling tussen Koopmans en Stuart. Koopmans liet weten dat het project Dokkum in alle
voorwaarden voorzag om tot een geslaagde vereniging te komen, maar op grote schaal
en voor de lange termijn was hij minder optimistisch. Dokkum was een incident.34 Op
het terrein van de doopbediening voorzag Koopmans namelijk problemen. Een doopsgezinde leraar voelde niet voor een kinderdoop en een remonstrantse was geen voorstander van de herdoop. Stuart zag hierin zelf geen probleem, omdat de predikant een
dienaar moest zijn van het geweten van de ander. Koopmans vond dat een diskwalificatie van het ambt. Een leraar zou het evangelie niet kunnen verkondigen als hij zich
moest onderwerpen aan ieders geweten. Na veel gedelibereer verbrak uiteindelijk de
Friese Doopsgezinde Sociëteit het contact in verband met een dubbele dooppraktijk
en werd in 1799 een gereformeerde predikant beroepen.
30
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Zie ook Arnold (2003).
Vuyk (1995), p. 87.
Idem, p. 89.
Idem, p. 312.
Idem, p. 313.
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Andere tekenen van kerkelijke unificatie
Had de vereniging van kerken weinig succes, optimistischer scheen aanvankelijk de
interkerkelijke en interconfessionele samenwerking op het gebied van de zending en
het apostolaat, dat ook mogelijk werd na de scheiding van kerk en staat. Aanvankelijk
werd het zendingswerk van de christelijke overheid van de oude Republiek in de koloniale gebieden vertegenwoordigd door de Oost- en Westindische Compagnie, maar in
de tijd van de Verlichting was dit besef afgezwakt. Bovendien belemmerden de oorlogen en staatkundige omstandigheden dat er op het terrein van de pastorale zorg en de
zending iets bereikt kon worden. Een door het piëtisme en methodisme geïnspireerd
nieuw zendingsbesef leidde in Nederland tot het zendingsgenootschap van de Zeister
Broedergemeente in 1793. Vier jaar later kwam vanuit het Londens Zendings Genootschap een impuls tot het oprichten van het Nederlands Zendeling Genootschap, dat
een geest van verdraagzaamheid en verlichting ademde waarin protestanten konden
deelnemen. In zijn algemeenheid was de stemming dat niet de geest van partijschap
overgedragen moest worden, maar dat alles en iedereen zich moest concentreren op de
hoofdlijnen van het Evangelie.
In 1812 wenste Napoleon een politieke en een kerkelijke unificatie, waarbij het ging
om hereniging van de ontstane kerkelijke partijvorming over de afgelopen twee eeuwen; de rooms-katholieken met de jansenisten, de hervormden met de remonstranten
en de evangelisch luthersen met de hersteld-evangelisch luthersen.35 Uitgaande van de
idee dat de in 1811 geformeerde Algemene Doopsgezinde Sociëteit in een overkoepelende gezagsinstantie voorzag, werd de hoogleraar Rinse Koopmans door de intendant
van de keizer, d’Alphonse, begroet als ‘het hoofd der broederschap’, maar deze wist
hem kennelijk te overtuigen van de autonomie der gemeenten, zodat ‘hij [d’Alphonse]
zich met eene schijnbare organisatie te vreden stelde’.36
Na de Franse overheersing werd in 1814 het Nederlands Bijbelgenootschap gesticht
als platform van verschillende denominaties die zich in de liefde van Christus verdroegen met nieuw apostolair elan.37
Tekenen van oecumenische verbondenheid en optimisme klonken door in de tijd
van de Restauratie, maar werden niet doorgezet. Wel voelden de remonstranten zich
uiteindelijk erkend in hun streven naar kerkelijke eenwording, toen de commissarisgeneraal van de Nederlandse Hervormde Kerk in 1817 de openstelling van het avondmaal voor alle protestanten bepleitte, hetgeen als voorstel van de remonstranten in
1796 aanvankelijk was afgewezen – de tijd was er intussen kennelijk meer rijp voor geworden.38 Geïnspireerd door zijn zwager Friedrich Wilhelm I die in Pruisen een unie
tussen luthersen en gereformeerden had gerealiseerd, was koning Willem I niet minder hoopvol over een samengaan van protestanten en rooms-katholieken in Nederland, door wederzijds deel te nemen aan de erediensten en de sacramenten. De liturgie
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Rasker (1981), p. 23.
Blaupot ten Cate (1839), p. 218.
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moest in de landstaal gehouden worden en het celibaat afgeschaft, waarvoor medewerking van de paus noodzakelijk was.
In politiek, maatschappelijk en kerkelijk opzicht had de Verlichting verdraagzaamheid voortgebracht, met de verdraagzaamheid kwam een deconfessionalisering mee
en dientengevolge ook een relativering van het godsdienstige verschil.39 Het redelijke
openbaringsgeloof leverde zo een onbepaalde theologie op in een christendom boven
geloofsverdeeldheid. Zonder nadere precisering kon het wezen van het christendom
worden samengevat in algemeenheden als geloof, hoop en liefde.40 Deze algemene
theologische ontwikkeling viel samen met een verandering van de ‘menniste traditie’
onder de doopsgezinden.
De doopsgezinde positie
Geheel in overeenstemming met het geestelijke klimaat van de achttiende eeuw,
waar het redelijke denken het openbaringsgeloof op waarheid toetste, beoefenden de
doopsgezinden een voorliefde voor ‘het boek der natuur’, de fysicotheologie, waarvoor de Doopsgezinde Kweekschool natuurkundige instrumentaria had aangeschaft.41
Natuurwetenschappelijke uitkomsten zetten de Godskennis kracht bij en daarin was
geen plaats voor het speculatieve gebied van de theologie, de dogmatiek. Kennis, zowel
om te weten hoe in het hier en nu te leven als wat er in het hiernamaals te verwachten
viel, werd verkregen via de natuur (wetenschap en empirie) en via de openbaring (bijbel en geloof).42 Hieruit vloeide een common sense theologie voort, die de oorspronkelijke
stromingen zowel binnen de doopsgezinde traditie als binnen de Gereformeerde kerk
verzwakte.43 Aan het slot van de eeuw verdwenen verschillende binnenkerkelijke partijen en vond men aansluiting bij een mainstream christendom.44 In de vereniging van
de Amsterdamse lammisten en de zonnisten in 1801 speelden niet alleen ideologische
redenen een rol, ook drongen puur financiële halszaken vanwege de hoge belastingen
gedurende de Franse tijd en een dramatisch ledenverlies tot een fusie.45 Toch kan deze
vereniging niet goed worden beschouwd zonder daarbij de invloed te betrekken van
het collegiantisme en socinianisme op het denken van Galenus Abrahamsz, leraar bij
de Vlaams doopsgezinde gemeente van Amsterdam.
39 Van Rooden (1996), p. 27.
40 Sepp (1869), p. 276.
41 Zuidervaart (2006), p. 104 en 107. Toen de fysico-theologie over zijn hoogtepunt heen was, werden de natuurkundige instrumentaria verkocht in 1828.
42 Van Geuns (1797), p. 38-39. Bosma (1997), p. 320.
43 Te denken valt aan de coccejanen, voetianen en lampianen.
44 Bosma (1997), p. 322.
45 Zijlstra (2000), p. 411v. Voolstra (1994), p. 187-202, met name p. 194-196. In 1808 waren er nog maar zo’n 28.600
zielen over vergeleken bij de 60.000 in 1700. Deze achteruitgang viel o.a. te wijten aan een stagnerende economie en
bevolkingsgroei, zoals terugloop van werkgelegenheid op de Zuiderzee; veel ongehuwde dames; toenemende kinderloosheid, die veroorzaakt werd door een alleen bij conservatieven voorkomend verbod op buitentrouw – het huwen
met niet-doopsgezinden – om het verlies van de gelovige identiteit en het familiekapitaal tegen te gaan; overgaan naar
de gereformeerde kerk van zowel confessionele als niet-confessionele doopsgezinden, waar zij op gelijke wijze minder
dogmatische en meer ethische preken hoorden, en konden deelnemen aan publieke ambten.
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De collegianten ontstonden rond 1620, een jaar nadat de gereformeerden de remonstranten uit hun midden hadden verwijderd.46 Kenmerkend voor deze verdraagzame
beweging waren de stichtelijke ‘vrijspreekcolleges’ op grond van Schriftlezingen als
alternatief voor het belijden van het geloof dat volgens de heersende kerk alleen maar
binnen het gestaalde harnas van Dordrecht mocht plaatshebben. Voorts onderschreven de collegianten alleen die zaken die niet van doctrinaire aard waren, en voor de zaligheid noodzakelijk. Het kerkelijke ambt werd onder kritiek gesteld en de vervulling
van publieke ambten werd afgewezen. De collegianten vormden een heterodox gezelschap, meest uit doopsgezinde, remonstrantse en verlicht gereformeerde geledingen,
voornamelijk in de kustprovincies.47 Dit anticonfessionele karakter sloot aan bij Galenus’ twijfels over onder meer de triniteit, de menswording van Christus en zijn opvatting over een onzichtbare algemene christelijke kerk. De diepgaande twisten met zijn
confessionele collega Samuel Apostool liepen uit op een scheuring binnen de Vlaamse
gemeente. De volgelingen van Apostool, de zonnisten, hielden vast aan de geloofsbelijdenissen om vervloeiing van de ware kerk tegen te gaan. Rond het midden van de
achttiende eeuw formuleerde de Hoornse zonnistische leraar Cornelis Ris opnieuw een
belijdenis, die met uitzondering van de predestinatieleer, eerder naar de gereformeerde leer neigde dan naar de doopsgezinde belijdenissen.48 Slechts in enkele gemeenten
heeft zijn belijdenis voor korte tijd nog dienst gedaan.
Niettemin zorgde de verdraagzaamheid voor gunstige wendingen. In de loop van
de achttiende eeuw waren het vooral de kleinere, confessionele gemeenten die tot de
zonnisten overgingen, waaronder de Danziger Oude Vlamingen voor zover ze nog bestonden.49 Als ijkpunt van de menniste traditie was deze partij de meest getrouwe erfgenaam van Menno Simons. Hun visie op de ware gemeente zonder vlek of rimpel zagen zij verwoord in de geschriften van, onder anderen, Menno en Dirk Philips.50 Om
verschillende redenen, zoals een binnenkerkelijk oecumenisch besef of louter vanwege
het opdrogen van de kas, gingen met hen ook andere zogenaamde ‘fijne mennisten’
op in de zonnisten. De geringe omvang liep dikwijls ook uit op uitsterven.51 Tekenend
voor het opgaan in de stroming van de van oudsher conservatieve zonnisten, is de afzwakking van een scherp omlijnde nodiging voor het avondmaal, waarvoor een nieuwe, verzachte formulering in de plaats kwam. Het avondmaal moest voortaan worden
opengesteld voor
46 Zie Zijlstra (2000), p. 404; Van der Zijpp (1952/1980), p. 101v; Van Eijnatten (2005), p. 196v; Hoenderdaal (1982), p.
52; Van Slee (1895); Fix (1991).
47 Zilverberg (1994), p. 187.
48 Van der Zijpp (1980), p. 167-169.
49 Blaupot ten Cate (1847) 2, p. 187. Voolstra (2003), p. 117-120. Voolstra plaatst de afname van deze partij tussen
1740-1770 door samengaan met zonnisten, vereniging met Groninger Oude Vlamingen in Haarlem of door uitsterven.
50 Voolstra (2003), p. 121. Deze gemeentevisie was gebaseerd op Menno’s menswordings- en verzoeningsleer, die inhield dat Christus zijn menselijke natuur niet had ontleend aan Maria, maar een conceptie was van de Heilige Geest.
Christus was vanuit deze visie volledig goddelijk en zondeloos. Als volkomen rein offer waarborgde hij verzoening en
vergeving van zonden, waardoor de leerlingen werden geïnspireerd een heilig, rein en zondeloos leven te bewandelen.
In ethische zin was deelname aan overheidsdiensten niet geoorloofd en afzien van geweld een bindend gebod.
51 Blaupot ten Cate (1847) 2, p. 186-192. Bijvoorbeeld de Groninger Oude Vlamingen, de Oude Friezen en de Jan Jacobsgezinden.
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(…) alle Doopsgezinde Christenen, die op de Belijdenis van hun geloof door den H. Waterdoop Christus Gemeente zijn ingelijfd (…) Deeze Allen met wat verschilnaamen anderszins ook benoemd, mits zij met God en hunnen Gemeente in vreede staan
(…) Deeze Allen, worden, als onze waarde Broederen en Susteren, gantsch vriendelijk genodigd tot deeze H. maaltijd. Zonder
dat wij iemand der geenen die buiten deeze Benodiging mogten staan, eenigzints zouden willen veroordeelen of buiten Gods
Koningrijk sluiten.52

Aan het eind van de achttiende eeuw was het vuur van de orthodoxe partijvorming dan
ook grotendeels uitgedoofd. Het doperdom kenmerkte zich door een ‘slijtagie an de
Mennisterij’ en was geleidelijk aan in een stroom van het verlichte denken terechtgekomen.53 Het beste wordt dit uitgedrukt in een loflied op ‘De Rede’ in de zonnistische
Christelijke Gezangen (1796):
Eedle vraagbaak van ’t verstand
Morgenzon van ’t heilrijk Eden,
Waardst geschenk van ’s Hoogsten hand,
Schat des stervlings,
Dierbre rede!
Dat uw licht, in zegepraal
Onzen geest met licht bestraal’!54

De zonnisten die zich met deze ontwikkelingen niet konden verenigen, gingen over
naar de Gereformeerde kerk.55 De in meerderheid verbonden rekkelijken fuseerden
zonder geloofsbepaling of verbintenis met enige sociëteit, in gemoede met de anticonfessionele lammisten.56
Typerend voor de Nederlandse tolerantie was dat verschillende kerkgenootschappen naast elkaar in een vreedzame coëxistentie hadden samengeleefd, doch niet zonder
de permissie van de Provinciale Staten.57 De met de Gereformeerde kerk samenwerkende overheden behielden zich het recht voor om de dissidente kerkgenootschappen op
hun geloof te toetsen. Dat was van nationaal belang, want alleen door controle konden
de autoriteiten sociale onrust uitsluiten. Het Poolse socinianisme, dat al in 1598 in Nederland contact zocht met de doopsgezinden vanuit bekendheid met de mennonieten
in de Weichseldelta, behoorde tot een stroming die in de ogen van de Gereformeerde
kerk en overheid de openbare orde zou verstoren.58 In grote lijnen kenmerkte het socinianisme zich door antitrinitarisch denken en de daarmee samenhangende verwerping van de goddelijkheid van Christus en de verzoeningsleer, ook al zou het later onder invloed van de remonstranten een grotere betekenis toekennen aan de dood van
Christus.
52 SAA-PA 877-7. Resolutieboek H. (1766-1788), 11 november 1788.
53 Van der Zijpp (1980), p. 171.
54 Gezang 125.
55 Van der Zijpp (1980), p. 179-180. Zie ook het verslag van een lopend onderzoek van Van den Burg (1984), p. 106-109.
Voor de economische motieven zie Groenveld (1975), p. 103-104.
56 Post (2002), p. 114-126.
57 Van Eijnatten (1998), p. 5-20.
58 Kühler (1980), p. 248-249.
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De relatie tussen de doopsgezinden en het socinianisme is wel omschreven als een
haat-liefde verhouding.59 Aan de ene kant gaven de doopsgezinden hun goedkeuring
niet aan het antitrinitarisme, aan de andere kant naderden zij elkaar op het terrein van
de volwassenendoop, de weerloosheid, de weigering eden te zweren en het niet vervullen van publieke ambten. Wie met deze beweging sympathiseerde en haar leer vanaf
de kansel verkondigde, ging daarmee in tegen de gereformeerde leer op straffe van een
preekverbod en afzetting uit het ambt.
Twee doopsgezinde collegiantische voorgangers uit Heerenveen-De Knijpe ondergingen dit lot, nadat zij een artikel weigerden te ondertekenen dat door de synode van
Harlingen was opgesteld in 1722 tegen de invloed van het socinianisme.60 Ook Johannes Stinstra werd tussen 1742 en 1757 een preekverbod opgelegd, maar dat weerhield
hem er niet van om in 1746 Vier en twintig leerredenen uit te geven. Deze werden door zijn
biograaf Christiaan Sepp aangeprezen om de helderheid van stijl en de zuiverheid van
theologie.61 Een exemplaar verzond Stinstra naar Samuel Crellius, een vriend van de remonstrant Van Limborch en een ware sociniaan. Hierin legde hij uit hoe op basis van
het gezonde verstand en bewijzen in de Heilige Schrift, morele deugden de ware religie
voorzien van ‘boeg en achtersteven’.62
Stinstra was predikant in de liberale doopsgezinde gemeente van Harlingen en
voorzitter van de Friese Doopsgezinde Sociëteit. De affaire rond de twee voorgangers
was voor hem aanleiding om bij de Friese Staten een Request met bygevoegde Deductie voor
het Regt van de Vryheid van Geloove, Godsdienst en Conscientie in te dienen, dat in 1740 in druk
verscheen en op veel belangstelling mocht rekenen.63 Een jaar later kwam een prekenbundel uit onder de titel De Natuure en Gesteldheid van Christus Koninkrijk, Onderdaanen, Kerk
en Godsdienst. Stinstra werd door Engelse intellectuelen geroemd om zijn uitmuntende
studies en verdiende daarom een plaats naast John Locke. In zijn publicaties bepleitte hij de tolerantie met een beroep op het natuur- en constitutioneel recht dat sinds
1579 in de Unie van Utrecht was vastgelegd in het dertiende artikel, maar de overheid
gaf daaraan geen gehoor.64 Overheid en kerk hadden de controle over deze rechten geclaimd in een herbevestiging van 1579, omschreven in de ‘Naedere Unie’ van 1652,
waardoor de gereformeerden de positie van ‘de heerschende kerk’ verwierven. Dat het
om machtsusurpatie ging, heeft Stinstra zeer wel doorzien.65 Alle theologische faculteiten verdachten zijn preken van sociniaanse invloeden, met uitzondering van de gereformeerde professor Venema van wie hij colleges had gevolgd aan de universiteit van
Franeker en die hem goed kende.
Stinstra beriep zich in zijn Deductie op theologische en politieke argumenten, die
overigens vloeiend door elkaar heenliepen. Hij wees erop dat het natuurrecht een van
59 Visser (2004), p. 249-264. Ook verwierp het socinianisme met doopsgezinden, remonstranten en collegianten de
predestinatieleer en erkende het met hen de vrije wil.
60 ME IV, p. 732. Pieke Tjommes; ME I, p. 440, Wytse Jeens Brouwer.
61 ME IV, p. 634-635. Johannes Stinstra (1708-1790); Van Eijnatten (1998), p. 87.
62 Van Eijnatten (1998), p. 89.
63 Idem, p. 99, 220-278.
64 Idem, p. 89, 196, 240.
65 Idem, p. 210.
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God ingeschapen initiatief is. Belijdenissen en godsdienstige voorschriften ondertekenen was een regelrechte beknotting van dit natuurrecht. De mens zelf is, met verwijzing naar de aard van een redelijke godsdienst, zonder dwangmiddel in staat de Schrift
zelfstandig te onderzoeken en te beoordelen. Het is dan ook ‘consciëntie-dwang’ waarvan hij de Heeren Staten beschuldigde. Op grond van het 7e en 22ste artikel van de Nederduitse Geloofsbelijdenis toonde hij aan dat de overheidspraktijk in strijd was met
de Heilige Schrift, waarin het gezag van menselijke geschriften wordt verworpen.66 Met
een beroep op het burger- en natuurrecht, was de Deductie in feite een directe aanval
op deze religieuze-politieke constitutie van het oude regime van de Republiek. Deze
strijd om erkenning is dan ook een belangrijke aanloop geweest naar de door de patriotten gewenste scheiding van kerk en staat en de installatie van de ‘Rechten van de
Mens en de Burger’ in het laatste decennium van de achttiende eeuw.
Aan het begin van de negentiende eeuw sloten de doopsgezinden meer en meer aan
op een mainstream christendom. Wereldse zaken drongen steeds meer door in het sobere
menniste gemeenteleven. De gemeentetucht als principe hield zich binnen de strenge
gemeenschappen steeds minder goed staande uit vrees voor afzwakking van het ledental. Bovendien kwamen er door de patriottische betrokkenheid wapens terecht in de
handen van het eind achttiende-eeuws menniste nageslacht dat eens omschreven werd
als ‘Doops-gesinde of Weerelose Christenen’.67
Zichzelf identificerend met de aristocratie toonden de doopsgezinden belangstelling voor de genootschappen op het gebied van kennis, cultuur en wetenschap en
maakten zij ‘het weelderigst gedeelte der Nederlandsche natie’ uit.68 Aanvankelijk
kenmerkte een sobere en eenvoudige leefwijze de doopsgezinden, tuchtmaatregelen
werden getroffen wanneer een al te wereldse tendens viel waar te nemen. Zo spraken
de Groninger Oude Vlamingen in de eerste helft van de achttiende eeuw hun bezorgdheid uit over een toenemende verwereldlijking, die deze strenge groep bedreigde.69 De ‘geneegentheden des vleesches’, zoals kleding, huisraad en bouw, mochten
niet doorbreken. Waar nederigheid de regel was, werd uitgedoste kleding gezien als
een teken van hoogmoed.70 Wie bijvoorbeeld in de gemeente wilde trouwen, werd
getoetst op kennis van de geloofsartikelen en het zedelijk gedrag. Verscheen men in
wufte plooirokken, droeg men zilveren gespen of leren handschoenen dan kon een
huwelijk wel eens niet doorgaan.71 De aantrekkingskracht van ‘de vaart der volkeren’
onder jongere generaties bleek evenwel niet te stuiten. Werd het dragen van baarden nog in de eerste helft van de achttiende eeuw van harte aanbevolen voor oudsten en leraren, de Deventer vermaning bezoeken met lang haar of getooid met een
66 Koopmans (1934), p. 52-53; 141-142. In het zevende artikel wordt geleerd dat de mensen ‘al waren hetzelfs Apostelen’, niet geoorloofd is anders te leren ‘dan ons nu geleerd is door de Heilige Schrifturen’. In het 22ste artikel wordt geleerd dat de Heilige Geest een waar geloof ‘in onze harten ontsteekt, hetwelk Jezus Christus met alle Zijne verdiensten
omhelst, Hem eigen maakt en niets anders meer buiten Hem zoekt’.
67 Van Braght (1685).
68 Blaupot ten Cate (1847) 2, p. 175 en 177. Van der Zijpp (1980), p. 171, 172-175.
69 Rademaker-Helfferich (1988), p. 115.
70 Hajenius (2003), p. 115.
71 Rademaker-Helfferich (1988), p. 119.
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pruik was toch een wereldse verlokking waartegen moest worden opgetreden.72 In de
doopsgezinde gemeente van Utrecht gebruikten de aanzienlijkste zusters en broeders op het keerpunt van de achttiende en de negentiende eeuw volgens de laatste
mode het luxe-artikel haarpoeder. De ‘dresscode’ werd zoetjes aan minder stringent
aangepakt, ‘paruiken’ mocht men wel dragen, maar moesten tijdens het avondmaal
worden afgezet.
Sancties als ban en mijding gingen langzaam over in een patroon van het ‘stilzwijgen nemen’ van besluiten om discussies te voorkomen uit angst voor verwijdering.73
Buitentrouw, het huwelijk met een niet-doopsgezinde, woog in sommige gemeenten
in de zeventiende eeuw op straffe van mijding bijzonder zwaar.74 De kleine ban hield
een openlijke schuldbelijdenis voor de kerkenraad in, waarna de persoon in kwestie
wederom kon worden opgenomen in de gemeente. Deze ban was al een aanmerkelijke verzachting ten opzichte van de grote ban, een definitieve uitsluiting van de sociale omgang.75 Hoezeer de elitevorming binnen de gemeenten ook een plaats veroverde
in het maatschappelijke en culturele klimaat en hoezeer rijke gemeenten als Haarlem
en Amsterdam zustergemeenten in eigen land en in het buitenland ook welwillend
ondersteunden, men bleef toch ook wijzen op het belang van de oorspronkelijke eenvoud.76
Aan het eind van de achttiende eeuw en halverwege de negentiende eeuw werd de
afname van de godsdienst onder de doopsgezinden verschillend beoordeeld. Volgens
Van Geuns nam de belangstelling voor wereldse in plaats van godsdienstige literatuur
toe. De algehele verslapping van het bijwonen van de godsdienstoefeningen viel te
wijten aan een toenemende cultuur van lichtzinnigheid en verbastering van zeden.77
Ook Blaupot ten Cate erkende een culturele invloed op de afname. De gemengde huwelijken werden meer en meer gebruik en een gesprek over de godsdienstige verschillen kwam steeds minder voor.78 De socinianen en de collegianten schoof hij echter in
de schoenen dat zij de ‘genootschappelijken en kerkelijken zin’ onder doopsgezinden
eerder hadden tegengewerkt dan bevorderd. De noodzakelijkheid van de duurzame
betekenis van de doop werd in zijn ogen door de socinianen dusdanig gerelativeerd,
dat de aanvaarding van het lidmaatschap eerder met onverschilligheid werd bejegend,
dan met enthousiasme.79 Van Geuns tekende echter een minder negatief beeld van de
theologie van de socinianen.80 Het geloof in een straffende, doch rechtvaardige God was
onder hen zeer levend, zodat die invloed op een algehele afname van het kerkbezoek
onder de doopsgezinden hun niet te verwijten viel. Bovendien waren zij zedelijk gezien juist zeer streng en wat hun levenswandel betrof ‘allervoorbeeldigst’.
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Idem, p. 116.
Idem, p. 122.
Hajenius (2003), p. 113.
Idem, p. 112.
Verheus (1993), p. 84.
Van Geuns (1797), p. 40, 43-44, 47.
Van der Zijpp (1980), p. 175.
Blaupot ten Cate (1847) 2, p. 174.
Van Geuns (1797), p. 29 en 31.
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Verdwijning van de weerloosheid
Van oudsher hechtten de doopsgezinden aan de theologie en de ethiek als een samenhangend verband zowel naar vorm als naar inhoud, ook al was hun visie niet altijd consistent.81 Dat wat Christus zei, namen zij als leidraad van gehoorzaamheid, bij
de overige protestanten ging het meer om de wijze van Christus te gehoorzamen.82 In
deze positie kwam echter verandering. Het naleven van de weerloosheid, die als een
praxis pietatis de afzondering van de wereld vereiste, werd naar eigen geweten ingevuld, toen de tucht in de gemeenten verloren was gegaan en de al eerder genoemde
eschatologische spanning verzwakte. Verschillende berichten tonen aan dat kerkenraden broeders aanspraken op het principe van de weerloosheid wanneer zij, bijvoorbeeld als loodsman, op oorlogsschepen voeren. Dit vermaan, dat soms uitsluiting van
het avondmaal kon betekenen, nam in de loop van de tweede helft van de achttiende
eeuw geleidelijk af.83 Het kwam zelfs geheel op losse schroeven te staan toen doopsgezinden kozen voor deelname aan de militante vrijcorpsen ten tijde van het Patriottisme.84 Daarmee was een eind gekomen aan hun eeuwenlange loyaliteit aan het Huis
van Oranje, dat het symbool was geworden van vrijheid van godsdienst, van beëindiging van de geloofsvervolgingen en van dispensatie voor het vervullen van de krijgsdienst. Op verschillende plaatsen in den lande hadden zij zich aangesloten bij deze
vrijcorpsen, die tegen het leger van de conservatieve stadhouder Willem V streden.
Een markant voorbeeld is de Leidse doopsgezinde leraar François Adriaan van der
Kemp (1752-1829), die predikambt en militarisme combineerde.. Hij was kapitein van
het patriotse corps uit Leiden en raakte in handen van de orangistische partij, werd
gevangengezet en later verbannen waarna hij vertrok naar de door hem zo bewonderde Verenigde Staten.85 Er werden ook andere geluiden gehoord. Het plan van de
zoon van de Utrechtse doopsgezinde hoogleraar Matthias van Geuns, Jacob, om aan
de patriottenbeweging deel te nemen, had zijn vader doen uitkrijten: ‘God bewaar U
– ik moet aanzien dat een zoon van mij, dien ik opgebragt heb om zijn evenmensch
te behouden, het geweer opvat om den zelven te verderven, en zich zelven bloot te geven’ en stak er een stokje voor.86 De doopsgezinde gemeente van Deventer bracht zelfs
165 gulden bijeen om ‘waakrokken’ te maken voor de mannen van het vrijcorps die
’s nachts de wacht hielden en patrouilleerden door de stad.87 In de doopsgezinde ge81 Horst (1980), p. 14. Voolstra (1980), p. 55-56: ‘We zullen er inderdaad voor moeten waken om de doperse ethiek
utopisch te maken in die zin dat ze niet meer voortkomt uit een gegronde hoop, maar afgeleid wordt van een “principe hoop” (E. Bloch)’.
82 Horst (1980), p. 21.
83 Van der Zijpp (1980), p. 177-178.
84 Verheus (1975), p. 79. Hoewel hierover niet generaliserend gedacht moet worden. In de Zutphense doopsgezinde
gemeente bestond waarschijnlijk politieke onenigheid tussen leraar Gortinga die oranjegezind was en de rest van de
gemeente, wat tot zijn ontslag leidde. Voolstra (1994), p. 191. De oranjegezinde doopsgezinden moeten waarschijnlijk
gezocht worden in kringen waar men nog vasthield aan belijdenissen waarin weerloosheid en deelname aan publieke
ambten uit den boze waren.
85 Zilverberg (1994), p. 192. Van Sas (2004), p. 243.
86 Rademaker-Helfferich (1988), p. 130.
87 Idem, p. 131.
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Afb. 1 Spotprent van orangisten. De doopsgezinde en patriotse F.A. van der Kemp, half als vrijcorporist,
half als predikant op de kansel van een patriotse tempel der Vrijheid. Atlas Van Stolk, Rotterdam.

meente Utrecht sloten acht mannen zich aan bij het patriotse excercitiegenootschap
‘Pro Patria et Libertate’. Zij steunden daarmee de vergroting van burgerinvloed op het
stadsbestuur.88 De provincie Friesland telde in die tijd 28 dorpen met doopsgezinde
gemeenten en niet minder dan zestien daarvan hadden vrijcorpsen waar doopsgezinden aan deelnamen; sommigen zelfs als officieren. Hoeveel doopsgezinden hiermee sympathiseerden is niet bekend, omdat statistieken ontbreken. Toch moet het
een aanzienlijke hoeveelheid zijn geweest, gelet op het aantal doopsgezinde leraren,
burgers en ondernemers, dat in hoge posities terecht zou komen tijdens de Bataafse
Republiek.89
Uit emancipatoire motieven zag de verlichte middenklasse van de doopsgezinden
haar kans schoon om aan een eeuwenlang politiek-maatschappelijk isolement, door
de oranjegezinde regentenklasse in stand gehouden, te ontsnappen en hun socio-economische en culturele positie in een politieke macht om te vormen. Zo nam de doopsgezinde predikant Jacob Hendrik Floh, die de Enschedese gemeente had gediend en
88 Hajenius (2003), p. 50-52.
89 Voolstra (1994), p. 190.
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zich fel keerde tegen orangistische geestelijken, zitting in de Nationale Vergadering
van 1796 en in een commissie die de scheiding van kerk en staat voorbereidde. Tevens
werd hij secretaris van de Eerste Kamer.90 Dat de eed werd omgezet in een belofte, kan
vrijwel zeker als een godsdienstige invloed van doopsgezinde kant op de politiek worden gezien.91
Hoewel Voolstra ervan uitgaat dat er weinig doopsgezind protest viel waar te nemen, toen de oude dispensatie van wapendienst in 1799 kwam te vervallen, moet
evenwel worden gewezen op een moreel verzet van de kant van de zonnisten. Dit regeringsbesluit kon niet op bijval rekenen, omdat er geen rekening gehouden werd
met verschillende religieuze gevoelens. Een brief van de Amsterdamse gemeente bij
het Lam en de Toren tegen de wapendienst werd door de gemeenten Enschede – nota
bene de gemeente van predikant Floh – Borne en Hengelo uitvoerig besproken. Om te
voorkomen dat het decreet aan alle ingezetenen werd opgelegd, werd unaniem besloten, ‘elk voor zijne gemeente een provisioneel Smeekrequest deswegen na den haag te
zenden; overeenkomstig de order, onder ’t adres van ieders municipaliteit en departementaal bestuur’.92 Een zelfde situatie deed zich in 1809 voor, toen koning Lodewijk de
doopsgezinden vrijstelde van ‘schutterlijke’ diensten op voorwaarde van een remplaçant. Dit voorstel stuitte op het bezwaar dat het ten laste zou komen van ‘minvermogenden’ en daar wilden de gemeenten niet aan. In haar advies aan de gemeenten in den
lande sprak de inmiddels verenigde doopsgezinde gemeente Amsterdam de hoop uit
dat de gemeenten het zoveel mogelijk zouden redden en dat de zaak van de gewetensvrijheid voor de doopsgezinden gehandhaafd bleef.93
Het weinig krachtige en niet-principiële optreden inzake de weigering van de wapendienst, werd gezien als een ‘vrees’ tegenover het keizerlijk gezag.94 Men sprak zich
in geschrifte nog wel uit over de weerloosheid, maar dat was geen levend geloof meer.95
De lessen over overheid en wraak werden voor het laatst onderwezen in een catechetische uitgave van 1789.96 Voor zowel liberalen als conservatieven geldt, dat de emancipatie geen remedie bleek tegen aanraking met de wereld.97
De slechte economische situatie in het land bleef aanhouden en dat was aanleiding
om in 1811 over te gaan tot de oprichting van een Algemene Doopsgezinde Sociëteit.
Nadat Nederland een jaar eerder bij Frankrijk was ingelijfd, werd bij wet bepaald dat
slechts een derde van de staatsrente uitbetaald zou worden met terugwerkende kracht
vanaf 1808.98 Deze tiërcering dreigde het bankroet te worden van veel gemeenten. Salarissen werden niet meer uitbetaald, schulden niet meer afbetaald, reparaties niet meer
90 ME II, p. 341. Floh (1758-1830) was afkomstig uit Cleve, hij studeerde aan het Amsterdamse Seminarie en was vurig
patriot. Rosendaal (2005), p. 153. Tevens was hij een bepleiter van gelijke rechten voor Joden.
91 Vuyk (1995), p. 222.
92 HCO KA 062-20. ‘Wapendienst’, 25 mei 1799.
93 HCO KA 062-20. Brief van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam, 19 september 1809.
94 Van der Meulen (1947), p. 67.
95 Van der Zijpp (1980), p. 176.
96 Van Wijk (2007) II, p. 233.
97 Blaupot ten Cate (1847) 2, p. 173.
98 Welcker (1975), p. 44v.
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uitgevoerd en enige weeshuizen werden verkocht. De weeskinderen werden voortaan
bij gezinnen ondergebracht. De gemeente Amsterdam, die de predikantsopleiding
driekwart eeuw had gefinancierd, kon dit niet langer opbrengen. Wilden de doopsgezinden predikanten blijven opleiden, dan zou het seminarium tot voorwerp van algemene zorg gemaakt moeten worden. Van de 132 gemeenten antwoordden 78 op het
voorstel een algemene sociëteit te vormen, waarvan een drietal zich ongenegen toonde
om deel te nemen en 25 waren aanvankelijk financieel niet in staat om te participeren.
In totaal traden er vijftig gemeenten toe. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit behartigde twee belangen. Ten eerste wilde de Sociëteit zorgdragen voor bekwame en geschikte leraren, vandaar dat aan de naam Algemene Doopsgezinde Sociëteit de bepaling werd toegevoegd ‘ter bevordering van den predikdienst’. Ten tweede verstrekte de
Sociëteit subsidies aan gemeenten die een predikantentraktement nauwelijks konden
opbrengen. De enige geloofsinhoudelijke bepaling die de Algemene Doopsgezinde Sociëteit vastlegde, was de doop die voorbehouden was aan ‘bejaarden’.99 Tussen 1742 en
1809 daalde het aantal doopsgezinden tot 53,5 procent van hun vroegere aantal.100 In
een eeuw tijd verdwenen precies 100 gemeenten.101 Desalniettemin zag de gemeentezang een nieuwe toekomst gloren.

b
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De Amsterdamse Christelyke Gezangen van de lammisten (1793): de ‘Kleine Bundel’102

Ontstaansgeschiedenis
Met de Christelyke Gezangen, in het gebruik de ‘Kleine Bundel’ genaamd, voerden de Amsterdamse doopsgezinden bij het Lam en de Toren een uitbreiding in van het aantal
christelijke liederen. De belangrijkste aanleiding hiervoor was de behoefte aan een
nieuwe instructie voor de voorzangers om te voorkomen dat er in het vervolg psalmen gezongen werden, die betrekking hadden op Davids ‘vijandige omstandigheden’.
Deze zogenaamde vloekpsalmen zouden de christelijke vergadering geenszins stichten.103 Voorts gaven de diakenen de leraren in overweging of een nieuwe psalmberijming en een uitbreiding van christelijke liederen en gezangen niet gewenst waren.104
De leraren zagen de invoering van een nieuwe psalmberijming met ‘een merkelijk getal liederen’ als een wenselijke zaak en ‘waren zeer genegen’ om met vlijt aan een plan
te werken.105
199 Van der Meulen (1947), p. 68-74.
100 Groenveld (1975), p. 94-95.
101 Van der Zijpp (1980), p. 178.
102 Christelyke Gezangen ten gebruike der Doopsgezinde Gemeente vergaderende by Het Lam en den Toren. Zie Bibliografie van liedboeken, nr. 1.
103 Zie Bosch (1996), p. 77, 108 en 151. De ‘vloekpsalm’ was ook onder gereformeerden onderwerp van discussie.
104 SAA-PA 1120-176. Resolutieboek E (1745-1785), 24 januari 1782. Zie ook Van Logchum (1985), p. 313 en 316.
105 Idem, 31 januari 1782.
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Afb. 2 Titelpagina van de lammistische Christelyke Gezangen
(1793). Stadsarchief Amsterdam.

Vanaf 10 april 1684 hadden de doopsgezinden steeds uit de psalmen van Joachim
Oudaen en Dirk Raphaelszoon Camphuyzen gezongen, maar die waren verouderd en
voor verbeteringen vatbaar.106 Deze psalmbundel ging vergezeld van enige schriftuurlijke liederen, het lied van de Tien Geboden, de lofzangen van Maria, Simeon en Zacharias en het Onze Vader, terwijl het een aanhangsel bezat van twaalf stichtelijke gezangen, bestemd voor de christelijke hoogtijdagen. Dit twaalftal Amsterdamse liederen
106 ME IV, p. 96; De Bruijn (1990), p. 46; Melles (1958), p. 18 en 22. Joachim Oudaen (1628-1692) was dichter en diaken
bij de Waterlandse Doopsgezinde Gemeente van Rotterdam. Hij onderhield connecties met collegianten en socinianen, en was fel antirooms. ME I, p. 500. Dirk Raphaelszoon Camphuyzen (1586-1626) was gereformeerd predikant met
remonstrantse sympathieën.
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werd later in de Haarlemse psalmen van 1713 overgenomen waaraan nog een lied werd
toegevoegd.107 In de derde druk van 1756 kwamen daar nog eens zes bij, zodat het totaal
nu negentien bedroeg: twee Kerstliederen, een Paaslied, twee Hemelvaartsliederen,
twee Pinksterliederen, twee doopliederen, een voor de proefpredikatie, een proeflied,
een op het lijden van Jezus Christus ‘omtrent het houden van ’t Heilig Avondmaal’,
nog een op het lijden, een onder de bediening van het Avondmaal, twee over het zielsverlangen naar Jezus Christus en twee over het zielsverlangen naar God en het eeuwig
leven.108 Het ging om dit aantal dat de lammisten wensten te zien uitgebreid, opdat er
beter werd aangesloten op de bijzondere tijden van het kerkelijk jaar en bij de onderwerpen die in de preken werden behandeld.
Hoewel in 1773 de gereformeerde psalmberijming der Staten Generaal verscheen,
kozen de doopsgezinde leraren voor de minder recente berijming van het Amsterdamse gelegenheidskunstgenootschap ‘Laus Deo, Salus Populo’ van 1760, dat in
meerderheid uit doopsgezinden bestond.109 De invoering zou gelijktijdig moeten
plaatsvinden met de liederen.110 Tussen 1750 en 1773 hadden meerdere dichtgenootschappen geijverd voor een nieuwe psalmberijming. Naast ‘Laus Deo’ kunnen worden genoemd het naamloze dichtgezelschap van de arts Johannes Eusebius Voet
(1706-1778) en de predikant Rutger Schutte (1708-1748), en het Leidse kunstgenootschap ‘Kunst wordt door de arbeid verkregen’. Voet was zonder Schutte doorgegaan
vanwege onenigheid over de keuze van de te volgen grondtekst. Hij had zich op de
titelpagina van zijn Proeve eener nieuwe beryming (1763) duidelijk als gereformeerd geprofileerd, in tegenstelling tot de dichters van ‘Laus Deo’. Dezen wensten zich als leden uit overwegend dissidente kerkgenootschappen nadrukkelijk anoniem te presenteren, in de hoop dat daarmee de publieke invoering werd vergroot.111 ‘Strategie’
107 Davids Psalmen. Met eenige andere Stichtelyke Gezangen (1713).
108 De Hoop Scheffer (1865), p. 72, 83-84. Hierin deze lijst van negentien gezangen. Hij noemt slechts de namen
bij het dertiende lied en van de zes die later nog eens worden toegevoegd. Ook wist hij van de liederen van J. Oudaen. 1. Toen mijns levens morgenzon (psalm 51, ‘de suppletoire psalm der Alexandrijnse vertaling’, berijming C.
van Eeke). In de bundel zelf staat boven de tekst gedrukt: ‘Een eigen geschift van David uit den Griekschen Bijbel
in ’t Nederduitsch berijmd’; 2. ‘Hoe komt ons ’t godlijk licht bestralen’; 3. ‘Waak op, waak op, o Christenschaar’; 4.
‘Hoe groot de vruchten zijn’; 5. ‘Wie vaart daar heen, zoo snel omhoog’; 6. ‘Wie zit in glorierijken stand’ (J. Verlaan);
7. ‘O Jezus grootste Heer gekroonde Zoon’ (J. Breedenburg); 8. ‘O Christen wilt gij zeker gaan’; 9. ‘Als Jezus uit het
graf zeeghaftig was verrezen’; 10. ‘O God! maak hen, die hier uw naam’; 11. ‘Dat God een geest is leert ons ’t woord’;
12. ‘Naar binnen ziel! De tijd, de zaak en God’ (P. van Vlooten); 13. ‘Wie kan het tafereel van Christus kruis’ (J. Oudaen); 14. ‘Hoe zal zich nu de ziel en ’t nederig gemoed’ (J. Oudaen); 15. ‘O Jezus! o waar rukt de liefde’ (Adr. Spinniker); 16. ‘O Jezus! Waarde Heer!’ (R. Rooleeuw); 17. ‘’t Hart door uwe liefde ontsteken’ (R. Rooleeuw); 18. ‘O Middelaar! O Jezus! ’s Vaders Zoon’ (J. Oudaen); 19. ‘Indien de hoop en ’t vurige verlangen’ (R. Rooleeuw). Nummer 1 werd
als dertiende toegevoegd in 1713 en de nummers 6, 7, 12, 15, 16 en 17 bij de derde druk van 1756. De nummers 2, 3,
4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18 en 19 zijn de twaalf oorspronkelijke Amsterdamse liederen die achter de Davids Psalmen van
1684 waren geplaatst.
109 ME III, p. 299. Zie ook Van Logchem (1985), p. 303, 343. Anthony Hartsen, Bernardus de Bosch, Herman Asschenberg en Lucas Pater, waren volgens de beschrijving van Van Logchem alle naar wordt aangenomen doopsgezind. Een
complicerende factor bij Pater is dat hij zijn kinderen liet dopen; Lucretia Wilhelmina van Merken was remonstrants;
haar echtgenoot Nicolaas Simon van Winter en Pieter Meyer hervormd en Henry Jean Roullaud behoorde tot de Waalse
kerk en was tevens vrijmetselaar. ME III, p. 299.
110 SAA-PA 1120-176. Resolutieboek E (1745-1785), 23 mei 1782.
111 Dit wordt ondersteund door Van Logchem (1985), p. 304, 327, 332, 334.
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zou dan ook eerder op zijn plaats zijn dan ‘bescheidenheid’, zoals het voorbericht
van Christelyke Gezangen vermeldt als motivering voor het weglaten van de namen. De
nieuwe gezangbundel was bedoeld voor ‘Christenen van onderscheiden denkwyze’
en bekendmaking van de namen zou de kans op een groter debiet kunnen verkleinen. Toch zal het de doopsgezinden niet zijn ontgaan dat in elk geval drie van de
acht geloofsbroeders waren, Bernardus de Bosch, Anthoni Hartsen en Herman Asschenberg.112 Voor de doopsgezinde leraren was de opdracht om zelf aan een uitbreiding van gezangen te beginnen vooral een tijdrovende kwestie. Om die reden werd
er besloten een beroep te doen op een gezelschap van dichters dat ‘hunnen genegenheid betuigd hadden, mits zij, door den kerkenraad daartoe behoorlijk verzorgt
wierden’.113 Twee doopsgezinden uit ‘Laus Deo’ keerden hierin terug, De Bosch en
Asschenberg. De andere dichters waren Henry Jean Roullaud, Hermanus Gerardus
Oosterdijk, Jacob Douwes Corneliszoon, Pieter Johannes Uylenbroek en Jan Lugt
Dirkszoon, de laatste ook doopsgezind.114 Het woord ‘Christelyk’, zoals in de titel
Christelyke Gezangen, kreeg door dit interkerkelijke gezelschap van doopsgezinde en
niet-doopsgezinde dichters enig reliëf. Het ‘christelyke’ dekte de lading van een algemeenheid van denken en geloven waarin geen enkel kerkelijk leerstelsel of godgeleerd geschilstuk bepalend was voor het ware christen zijn.115 In die zin stemde
deze omschrijving overeen met de literaire genootschappen, waar dit begrip stond
voor: interconfessioneel – inclusief de protestantse dissenters en de katholieken –
ondogmatisch, ethisch, polariserend in de zin dat ‘christelyk’ het goede tegenover
het kwade symboliseerde, geloof tegenover ongeloof, beschaafd tegenover onbeschaafd, en voor een emancipatoire betekenis voor een groep van gelijkgestemden.116
Deze dichtgenootschappen vormden een netwerk van cultureel-religieuze en politiek-maatschappelijk verwanten die veelal patriottisch gezind waren. Het ‘christelyke’ bevatte dus naast een godsdienstige ook een culturele connotatie. Kerkelijke
grenzen vormden geen barrière om het beschavingsideaal na te streven en om maatschappelijk geëngageerd te zijn. Juist deze verwantschap en verbondenheid maakte
112 ME I, p. 392; NNBW IV, p. 233; UBL-LTK 135. Bernardus de Bosch (1709-1786) was dichter en lammist. Hij was niet
tot letterkundige opgeleid, maar bekwaamde zich in meesterstukken van de oudheid door het lezen van goede vertalingen. De Bosch richtte zich op zedelijke en godsdienstige onderwerpen, ‘welke dan ook de stof van verre zijne meeste
gedichten uitmaakt’. Hij was bevriend met Roullaud. ME II, p. 669; NNBW X, p. 333. Anthoni Hartsen (1719-1782) was
dichter, koopman en diaken bij de lammisten. UBL-LTK 135, p. 179; NNBW III, p. 41. Hermanus Asschenberg (17261792) was lammist. ‘Heeft zich door zijnen toneelarbeid en andere dichtwerken, waarvan in 1793 eene verzameling het
licht zag insgelijks niet zonder lof bekend gemaakt’. NNBW IV, p. 1068; UBL-LTK 135, p. 232. Of ook Lucas Pater (17071781) tot de lammisten behoorde, is niet bekend.
113 SAA-PA 1120-177. Resolutieboek F (1786-1810), 23 mei 1782.
114 BWN 16, p. 508. Henry Jean Roullaud (1729-1790) was letterkundige en dichter. De Vries (2001), p. 80 en 165. Hermanus Gerardus Oosterdijk (1731-1795) was arts en vertaalde voor het kunstgenootschap ‘Diligentiae Omnia’ en was
betrokken bij ‘Concordia et Libertate’. NNBW 4, p. 1356-1358. De geboorte- en sterfdata van Douwes Corneliszoon zijn
onbekend. Pieter Johannes Uylenbroek (1748-1808) was dichter, koopman, boekhandelaar en uitgever. Zijn boekwinkel
werd allengs een ontmoetingsplaats voor dichters en letterkundigen. De Vries (2001), p. 284. BWN 11, p. 710. Jan Lugt
(†1822) was doopsgezind predikant bij het Lam en was een ‘verdienstelijk dichter’. Lugt was lid van de kunstgenootschappen ‘Concordia et Libertate’ en ‘Felix Meritis’ en behoorde tot het type verzetsdichter.
115 Zie ook het voorbericht van de Christelijke Gezangen voor de openbare godsdienstoefeningen (1796).
116 De Vries (2001), p. 158.
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Afb. 3 Foto van een patriots exemplaar van de lammistische Christelyke Gezangen (1793) met rood, wit,
blauwe boeklinten. Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA) Bijzondere collecties. OTM: Pr. K490.

de uitnodiging aan deze dichters verklaarbaar. Verwonderlijk is dat niet. De doopsgezinden waren allang vertrouwd met de zeventiende- en achttiende-eeuwse collegianten wier ‘colleges’ eveneens bestonden uit mensen van verschillende kerkgenootschappen die afkerig waren van dogmatische scherpslijperij en die zich los van
de kerk door middel van zelfstudie door de bijbel lieten inspireren.117 Precies in de
periode van neergang van het collegiantisme kwamen de dichtgenootschappen op,
waar een zelfde omgang heerste met het christendom en de bijbel. Gelet op de inhoudsopgaven van de bundels tussen 1793 en 1810 kan zonder twijfel worden aangenomen, dat ze dàt weerspiegelden wat binnen de genootschappen als wezenlijk
voor de religie werd gezien, namelijk de deugd – het accent lag zodoende op het zedelijke. Het ‘christelyke’ in de titel is dan ook een weloverwogen beslissing geweest,
die zich expliciet onderscheidde van bijvoorbeeld het ‘evangelische’, dat in het laatste kwart van de achttiende eeuw vooral ook in zwang raakte, maar dat veel meer
verbonden was aan christocentrisch bepaalde stromingen als de piëtistische hernhutters.118 De aan deze stroming verwante doopsgezinde leraar Johannes Deknatel
schreef al in de eerste helft van de achttiende eeuw zijn Evangelische Liederen met daarbij de toelichting dat de kern van de zingende gemeente is haar verworven genade op
grond van Jezus’ lijden en dood.119 Een belangrijk onderscheid met het ‘christelyke’
lag in het ethische aspect. ‘Het Evangelium is geen Zedeleere, maar de blyde boodschap, dat Jesus Christus in de weereld gekomen is, om zondaars zalig te maaken’.
117 Idem, p. 160.
118 Bosch (1996), p. 39-46, met name p. 41.
119 Deknatel (1743), voorbericht.
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Een beoordelingscommissie bestaande uit de predikanten Gerardus van Heyningen, Willem de Vos, Hoito Tichelaar en de hoogleraar Heere Oosterbaan voorzag de
dichters van een korte inhoudsopgave.120 Tevens bezat deze commissie de volmacht om
te oordelen over de lengte van de liederen en de zangwijzen, zolang zij maar tot ‘algemeenen nut en tot stigtinge der Gemeente strekten’.
Allereerst zocht de commissie naar geschikte melodieën. Vijftien van de in totaal negentien ingediende zangwijzen werden geselecteerd, nadat die eerst door
de organist waren voorgespeeld en ieder lid daarvan een kopie had ontvangen. Geschikte melodieën werden gekozen uit de psalmbundel van ‘Laus Deo’ en uit het
lutherse Boek der Psalmen nevens Christelijke Gezangen (1778).121 Hetzelfde kunstgenootschap had hieraan meegewerkt, maar in een andere samenstelling en onder leiding
van de lutheraan Johannes Lublink. Daarnaast vermelden de notulen nog achttien nieuwe melodieën van de hand van organist J.R. Remmers en muziekschrijver
Hoestenburg. De notulist Lugt legde geen verantwoording af uit welke van de genoemde bundels de zangwijzen der psalmen aanvankelijk werden genomen. Daarbij komt nog de moeilijkheid van zijn persoonlijke wijze van notuleren en registreren. Zo schrijft hij ergens de letter ‘G’ vóór psalm 51, bijvoorbeeld: ‘wyze G ps.
51’, zonder toelichting.122 Wel worden de psalmnummers genoemd in een lijst van
de definitief goedgekeurde gezangen met opgave van auteurs. Met het aantal geselecteerde zangwijzen van vijftien wordt het aannemelijk te denken aan de Geneefse
psalmmelodieën van ‘Laus Deo’ en dat de ‘G’ mogelijk staat voor ‘Gereformeerd’.
Ook zou ‘Geneefs’ tot de mogelijkheden kunnen behoren alhoewel deze indicatie
dan wel uitzonderlijk zou zijn, omdat de ‘Davids Psalmen’ de gebruikelijke aanduiding voor het psalter was en ‘Geneefs’ een meer twintigste-eeuwse uitdrukking
is.123 Het predikaat ‘Gereformeerd’ klinkt dus plausibeler.124 Zowel de Amsterdamse
lammisten als zonnisten waren gewend aan de Geneefse psalmmelodieën uit de Davids Psalmen, wat het inzingen van de 68 nieuwe liederen zeker voor 20 procent ten
goede kwam.

120 SAA-PA 1120-386. ‘Stukken betreffende de Kleine Bundel 1782-1787’. ME II, p. 737. Gerardus van Heyningen
(1716-1801) was een invloedrijke predikant bij de lammisten van Amsterdam tussen 1758-1801. ME IV, p. 856. Willem de
Vos (1737-1823) was vanaf 1762-1814 predikant bij het Lam te Amsterdam, later de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente
Amsterdam. ME IV, p. 720-721. Hoito Tichelaar (1743-1818) was vanaf 1767-1810 leraar in de Amsterdamse gemeente
bij het Lam, later de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam. ME IV, p. 69. Heere Oosterbaan (1736-1807) was
tussen 1761-1786 hoogleraar, daarna werd hij predikant in Harlingen.
121 SAA-PA 1120-177. Resolutieboek F (1786-1810), 2 mei 1793; SAA-PA 1120-386. ‘Stukken betreffende de Kleine
Bundel 1782-1787’.
122 In de notulen wordt niet consequent achter elk lied verwezen naar een melodie. In de notities van 17 februari
1783 komen we de ‘G’ wel weer tegen: ‘Lofzang van Zacharias G ps. 86; Boetvaardigheid en Bekeering G ps. 130; ’t Geweeten G ps. 51; Alg. Zielzucht voor en na godsd.oeff. G ps. 24; Hemelvaart luth. Gez. 160; Voorzienigheid G ps.77; Jezus ons Voorbeeld G ps. 113’.
123 Op de grens van de negentiende en twintigste eeuw moet de duiding ‘de geneefsche melodie’ algemeen bekend
zijn. Zie Cramer (1900), p. 76 en 84.
124 Het gaat om Geneefse psalmmelodieën 64 (lied 19); 19 (lied 31); 22 (lied 49); 24 (de liederen 1, 2, 27, 67); 67 (lied 62);
68 (lied 39); 69 (lied 13); 72 (de liederen 10 en 61); 98 (lied 25); 86 (de liederen 3 en 37); 90 (lied 38); 104 (lied 41); 110 (lied
16); 113 (lied 7); 130 (lied 12).
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De onderwerpen van passieliederen werden bij loting onderling verdeeld.125 In een
volgende fase werden de teksten aan elkaar voorgelezen, gecorrigeerd en aan de auteur
teruggegeven en soms werd een onderwerp door een ander overgenomen. Na algemene goedkeuring door het gezelschap werden de liederen aan de predikanten ter beoordeling voorgelegd, maar aanmerkingen hunnerzijds werden alleen dan serieus genomen, wanneer de dichters van de juistheid van de kritiek overtuigd waren geraakt.126 De
dichters eindigden hun werk met in totaal 23 overgenomen psalmmelodieën uit zowel
‘Laus Deo’ als het lutherse Boek der Psalmen nevens Christelijke Gezangen (1778). Vijf komen
uit de afdeling gezangen, een uit een onbekende bron en ten slotte achttien nieuwe
melodieën van Remmers en Hoestenburg.
Aparte aandacht vraagt het stichtelijke aanhangsel van de Davids Psalmen. Deze ‘Oude
Haarlemse Liederen’, zoals ze ook wel werden genoemd, bepalen ons bij de vraag waarom de Christelyke Gezangen niet in 1791 werd ingevoerd, het jaartal dat op de titelpagina
van de vroegste druk genoteerd staat.127 Na de laatste correcties vond de liederencommissie eind november 1791 de tijd rijp om over te gaan tot drukken, ‘eene schielyke
zangwyze in te voeren’ en het schrijven van het voorbericht dat op 15 december 1791
werd gedateerd.128 Niemand kon toen vermoeden dat de ‘Oude Haarlemse Liederen’
een jaar na deze datum nog zoveel hoofdbrekens zouden gaan kosten, waardoor de
werkelijke invoering pas op 16 juni 1793 plaatsvond.
Eind 1784 werd besloten dat deze liederen moesten worden gecorrigeerd. Op 30
september 1785 kwam de niet voltallige commissie bestaande uit de predikanten Al125 SAA-PA 1120-386. ‘Stukken betreffende de gezangen van de Kleine Bundel 1782-1787’. In het archief is de verdeling van de vijftien passieliederen bewaard, met nummers die verwijzen naar de concepten die de dichters inleverden.
1. Jezus in Gethsemané (De Bosch); 2. Verraad van Judas en wegleiding (Oosterdijk); 3. Jezus verhoord in den raad (De
Bosch); 4. Valsche getuigenis tegen Jezus (Douwes); 5. Jezus veroordeeld in den raad (De Bosch); 6. Berouw van Petrus
(Oosterdijk); 7. Wanhoop van Judas (Uylenbroek); 8. Jezus voor Pilatus (Lugt); 9. Jezus tegen Barrabas (Asschenberg);
10. Jezus’ bespotting en Geeseling (Asschenberg); 11. Jezus’ uitleiding en kruisiging (Roullaud); 12. Bespotting aan
het Kruis (Lugt); 13. Jezus’ sterven (Uylenbroek); 14. Wonderwerken bij Jezus’ dood (Douwes); 15. Begraavinge (Roullaud). Deze onderwerpen zijn werktitels, de formele benamingen in de Christelyke Gezangen wijken weinig van deze af.
De nummers zijn onder elkaar nogmaals verdeeld. De definitieve lijst plaatst de namen Lugt bij 3 en 4, Roullaud bij 5
en Uylenbroek bij 8 en 12. Negentien andere onderwerpen waren verdeeld onder: Boetvaardigheid, Geloof, ’t Geweeten (De Bosch); De lofzang van Zacharias, Rechtvaardigheid, Algem. Zielzucht voor en na de predicatie, Rijken en armen,
Hemelvaart, Weldaadigheid (Asschenberg); Gods geleide, de Mensch, Godsdienst, Hoop, 1e Kerslied (Oosterdijk); Jezus’ Wonderwerken, Jezus Onderwijzer (Douwes); Voorzienigheid, Liefde tot God en Liefde des Naasten (Uylenbroek).
126 Idem. Zie notulen van 2 april 1784: ‘De 13 gezangen, 16 nov. aan Predicanten ter beoordeeling gegeeven, terugontfangen hebbende dan, zijnde de aanmerkingen op 13, 20, 25 overwogen en, zoo vaak men dezelve gegrond hebben
gevonden, veranderd’.
127 De ‘Stichtelyke liederen’ kregen verschillende benamingen: ‘Amsterdamse Liederen’, ‘Feestgezangen’, ‘Oude
Liederen’ en de ‘Oude Haarlemsche Liederen’. Onder deze laatste naamgeving stonden ze in den lande alom bekend.
128 SAA-PA 1120-177. Resolutieboek F (1786-1810). 24 november 1791 en 15 december 1791. Het valt niet te achterhalen of de bundel toen ook direct daarna gedrukt is. Wel moet ze gedrukt zijn geweest vóór 26 januari 1793. Zo bedankte
de emeritus hoogleraar Heere Oosterbaan uit Harlingen de kerkenraad voor een exemplaar in een brief met die datum,
zie SAA-PA 1120-387, ‘Invoering van de Gezangbundel 1793’. SAA-PA 1120-388. Er is wel een drukproevenvel bewaard
gebleven met daarop 1793. VDGH E5-04. In het kerkelijk archief van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem
is een exemplaar van 1793 gecombineerd met de zonnistische Christelijke Gezangen (1796) bewaard. Ook in het kerkelijk
archief van de Doopsgezinde Gemeente Beverwijk is een uitgave van 1793 met de ‘Laus Deo’-psalmen (1784). Latere
drukkers hebben de juiste datum van invoering niet achterhaald. Zo heeft een herdruk van 1813 op de titelpagina nog
staan: ‘Ingevoerd in den jare 1791’. Zie bibliografie van liedboeken 1.7.
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lard Hulshof, Willem de Vos en Hoito Tichelaar met Jeronimo de Bosch jr. en Hendrik
Vollenhoven voor de laatste keer bijeen om de verzamelde gezangen ‘ten grondigste
te complementeeren met zoveele gezangen als men volstrekt nodig achtte’, maar men
was verdeeld over de vraag of deze ‘oude’ liederen moesten worden opgenomen.129 Vanaf 29 juli 1790 tot en met 20 december 1792, met uitzondering van het jaar 1791, hebben de ‘Oude Haarlemse Liederen’ de gemoederen zesmaal beziggehouden, totdat de
kerkenraad besloot om ze achter de nieuwe liederen af te laten drukken, maar wat uiteindelijk toch niet is gebeurd. In augustus 1790 werden de liederen in stemming gebracht waarvan de uitkomst was die te behouden, zij het met een nipte meerderheid.
De gemeente was kennelijk ernstig verdeeld in een behoudend en verlicht kamp, dat
onder invloed stond van de leraar en tevens lid van de beoordelingscommissie Van
Heyningen, die samen met Hendrik Vollenhoven een protestbrief schreef op 2 september eerstvolgende.130 Van Heyningen legde zich bij de aanvaarding niet neer wegens de
talrijke taalfouten, de slechte poëzie en het gebrek aan ‘de goede Leering’:
(…) zooals te zien is in ’t 2de vers van ’t Paaschlied, in ’t 4de vs. van ’t Pinxterlied, waar mede zelfs gerailleerd wordt in den laatsten regel van het Proeflied, strekkende tot ergernis. In ’t 2de Lied op het Lyden onzes Heeren in ´t welk eenen thans algemeenen
(…) van den held van Bozra den gemeente word ingeboezemd en in het allerlaatste Lied, waardoor aanleiding tot by geloovigheid word gegeeven; ’t welk naamlyk in voorige tijden reeds heeft doen denken en nog dit verkeerde denkbeeld levendig houd,
dat, bij den godsdienst en flaauwte vallen, zulks aanbrenge in den waare Godsdienstigheid.131

Bovendien moesten de nieuwe liederen ook de volgende generatie dienen en het zou
van zwakheid getuigen ‘om [aan] onze zucht tot de Oude Liederen te voldoen, die gebrekkige Stukken aan de Nakomelingschap insgelijks op[te]dringen’. Het is aannemelijk dat zijn argumenten bij de positieve besluitvorming van 1792 met terugwerkende
kracht ten slotte van doorslaggevende betekenis zijn geweest. De ‘Oude Haarlemse Liederen’ waren een slepende kwestie geworden.
Zo was er ook nog een zakelijk conflict over de bepaling van de prijs tussen twee
boekverkopers, waardoor de invoering werd tegengehouden. Boekverkoper Gerrit
Warnars, lid bij het Lam en de Toren, vond dat hij een veel betere prijs van 8 stuivers
had te bieden dan de 45 stuivers die door Pieter Johannes Uylenbroek werd geboden,
de uitgever van de Christelyke Gezangen: ‘eene prijs welke ik er opgesteld zou hebben,
ware ik uitgever geweest’. Hij bracht zijn argument met diaconaal elan om de minder
draagkrachtige gezinnen financieel tegemoet te komen, ‘die uit hoofde van verscheiden kinderen 4 à 5 exemplaren benoodigt zyn’. Uylenbroek liet per brief weten zich beticht te voelen van ‘onredelijke schraapzucht’. De 45 stuivers bedroegen de bundels op
129 ME II, p. 840. Allard Hulshoff (1734-1795) was predikant bij het Lam en de Toren. ME I, p. 392. Jeronimo de Bosch jr.
(1740-1811) stamde af van een kunstzinnig voorgeslacht. Hij was apotheker en hoogwaardigheidsbekleder van de stad
Amsterdam en stond internationaal bekend om zijn Latijnse dichtkunst. ME IV, p. 847. Hendrik Vollenhoven (17531826) was jurist en diaken bij het Lam, tevens was hij curator van het Doopsgezind Seminarium.
130 SAA-PA 1120-177. Resolutieboek F (1786-1810). Uit deze brief wordt niet duidelijk of Vollenhoven mede protest
aantekende. Wel is hij de ondertekenaar, maar inhoudelijk verwijst de brief alleen naar de persoon van Van Heyningen.
De notulist van de kerkenraad noemt beide personen echter in één adem.
131 Idem. SAA-PA 1120-390. Dat Van Heyningen een afkeer van ‘by geloovigheid’ had, blijkt ook uit zijn afwijzing
van het kerkelijk huwelijk.
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het beste schrijfpapier: ‘dit alles verzwygt de heer Warnars!’ De prijs wordt 11 stuivers
en Warnars blijft er bij dat hij een gunstiger aanbod heeft.132
Al veel eerder, op 27 september 1787, waren de boekverkopers A. van der Kroe,
Laurens van Hulst en Abraham van Aken bij de kerkenraad verschenen uit protest tegen het besluit dat twee weken eerder genomen was om Uylenbroek als drukker aan te
nemen. Uylenbroek was dan wel lid van het dichtgezelschap, maar niet doopsgezind.
Uitgerekend aan hem had de kerkenraad de druk opgedragen. De naam van Uylenbroek was overigens al vier jaar eerder op instigatie van Bernardus de Bosch genoemd
in een vergadering van de dichters, maar men zou met deze voordracht aan de kerkenraad nog even wachten, totdat de dichterlijke arbeid wat verder was gevorderd.133
De kerkenraad bleef bij zijn besluit. Om de drie verontruste broeders enigszins tegemoet te treden, werd hun gevraagd ‘of zij wenschten gebruik te maken van de eere en
de voordeele, door de Kamer hun toegezeid. Waarop Van der Kroe verzogt, als MedeUitgever door de Kamer te worden aangemerkt en als zodanig in het Regt van Copij te
treeden’.134 Van Aken en Van Hulst gaven te kennen de schikking omtrent het drukken
en het uitgeven van de liederen geheel aan de kerkenraad over te laten. Van der Kroe
echter liet zich de kaas niet van zijn boterham eten en stapte in 1791 wederom op de
kerkenraad af met het verzoek de druk van de nieuwe veranderde ‘Oude Liederen’ te
willen leveren, omdat hij daarop het kopierecht bezat. Een week later schreef de kerkenraad dat ‘hoewel de veranderende uitgave door hun vertoond, niet wordt aangenomen, het drukken der Oude Liederen aan hem zal gedemandeerd worden’.135 Deze verschenen in datzelfde jaar onder de titel Liederen bij de Doopsgezinden in gebruik zederd 1684, nu
nagezien en verbeterd. Toen de doopsgezinden hun nieuwe gezangboek dan eindelijk in
de zomer van 1793 in handen kregen, vonden ze onder de 68 nieuwe liederen geen enkel spoor terug van deze ‘Oude Liederen’.
De bundel Christelyke Gezangen was niet het enige liedboek dat toen werd ingevoerd.
Zoals gezegd, gaf de kerkenraad bij het Lam de voorkeur aan de ‘Laus Deo’-psalmen.
Over de datering van de invoering van deze berijming klinken tegenstrijdige berichten.136 Niettemin wijzen tenminste drie berichten op een gelijktijdige invoering van
psalmen en gezangen. Ten eerste werd op 23 mei 1782 al de beslissing genomen om de
psalmen gelijktijdig met de nieuwe liederen in te voeren.137 Ten tweede noemen de Vaderlandsche Letteroefeningen 16 juni 1793, de datum waarop zowel de nieuwe psalmberijming als de Christelyke Gezangen werd ingevoerd.138 En ten derde is de kanselafkondiging
drie weken van tevoren het meest overtuigend en het bedankje dat leraar Van Heynin132 SAA-PA 1120-387. ‘Stukken betreffende de gezangen van de Kleine Bundel’. Zie ook SAA-PA 1120-177. Resolutieboek F (1786-1810), 10 januari 1793.
133 SAA-PA 1120-386. ‘Stukken betreffende de gezangen van de Kleine Bundel’, 17 januari 1783.
134 SAA-PA 1120-177. Resolutieboek F (1786-1810), 27 september 1787. ‘Kamer’ is ‘kerkenraad’.
135 Idem. 27 januari 1791 en 3 februari 1791.
136 Cramer (1900) I, p. 99 noemt 1762 gelijktijdig met de invoering bij de zonnisten. De Hoop Scheffer (1865) houdt
het op ‘eenige jaren later’. Visser (1988), p. 34 neemt het jaartal 1768 aan vergelijk ME III, p. 299, ‘Laus Deo, Salus Populo’. De Vries (2001), p. 220 meent ten slotte van 1782, maar in dat jaar stond de behoefte aan een nieuwe berijming voor
het eerst op de kerkenraadsagenda.
137 SAA-PA 1120-177. Resolutieboek F (1786-1810), 23 mei 1782.
138 N.N., [Loosjes] VL I (1793), p. 366-368.
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gen vier dagen later mocht ontvangen voor de leerrede die hij gehouden had bij de invoering van de nieuwe psalmberijming en de gezangen.139
Receptie en verspreiding
Er zijn twee reacties bekend op de Christelyke Gezangen. De eerste was een brief van de
Duitse hervormde dichter Otto Christiaan Frederik Hoffham getekend te Prenslau op
18 november 1793.140 Hoffham had tussen 1754 en 1778 in Amsterdam gewoond alwaar
hij zijn literair talent ontwikkelde en bevriend raakte met de boekhandelaar en uitgever Uylenbroek. Wie het verzoek om de liederen te beoordelen precies aan hem richtte,
is onbekend, maar het lijkt aannemelijk dat het contact via Uylenbroek is gegaan. Hij
schreef het voorbericht bij Hoffhams blijspel Boerenschouwburg, dat een belangrijke bron
geworden is voor de negentiende-eeuwse biografische lexica. Het volgende citaat geeft
een idee wie Hoffham is geweest en hoe hoog de waarde van zijn commentaar op de
Christelyke Gezangen moet worden ingeschat:
Dat een Duitscher, die slechts in zyne jongelingsjaren eenigen tyd in Nederland heeft verkeerd, in den verderen loop van zyn
leven, diep in Duitschland, de Nederduitsche taal- en dichtkunde, beiden, niet oppervlakkig, als vele hedendaagschen, maar
grondig, beöefent met eene scherpzinnigheid, waarvan, wat men ook zegge, misschien niet ligt een wedergade zal te vinden
wezen.141

De criteria waaraan Hoffham de liederen toetste, waren: stichtelijkheid, gepaste uitvoering, schoonheid van gedachten, verhevenheid, welsprekendheid, klaarheid en
fraaiheid der verzen, ‘wijl ik geloof, dat Christelijke Gezangen, zullen ze schoon zijn,
deeze vereischten moeten bezitten’. Alle gezangen voldeden hier volgens hem aan,
maar niet in gelijke mate van schoonheid, vandaar dat hij ‘schoonheid’ onderverdeelde in drie kwalificaties: uitstekend, zeer fraai en minst schoon. Achter enkele liederen
plaatste hij soms één, soms twee uitroeptekens, die hij ‘met stip’ waardeerde. Hoffman
beklemtoonde dat het zijn persoonlijke smaak was, die vatbaar was voor ‘dwaling van
smaak en misgreepen van allerlei aart’. Hij had onbevooroordeeld zijn werk kunnen
doen, daar hij de namen van de dichters niet onder ogen had gekregen, ofschoon hij
wel wenste te weten wie dat waren. Opmerkelijk is dat de liederen van Uylenbroek negenmaal, Lugt achtmaal en Asschenberg eenmaal genoteerd werden. Hoffham lichtte
niet toe wat hem tot zijn waardering van de teksten had gebracht. Ook is het ongewis
waarom hij de liederen 27, 34, 43 en 45 buiten beschouwing heeft gelaten. Van de 68
liederen beoordeelde hij er dus 64.
139 SAA-PA 1120-177. Resolutieboek F (1786-1810), 23 mei 1793: ‘Aan de Gemeente zij kennelijk, dat van de nieuwe
Psalmberijminge en Christelyke Gezangen, het eerste gebruik, bij de Openbaare Godsdienstoeffening zal gemaakt
worden op den 16. Juny’. In de vergadering van 20 juni 1793 werden naast ds. Van Heyningen ook J. Lugt Dirkszn. en
Bosch jr. bedankt ‘voor de buitengewone moeite ter bevordering van het werk der Gezangen’. Op 2 mei 1793 werden
organist Fokking en voorzangers G. Doornhage en H. Breuker bedankt ‘voor de extra moeite in het excerceeren van de
nieuwe zangwyzen’.
140 BWN 8, p. 901-903. Otto Christiaan Frederik Hoffham (1744-1799) doorliep in Duitsland de Latijnse school, in
Nederland volgde hij Frans en wetenschappen. In 1778 nam hij afscheid van zijn Nederlandse vrienden en keerde terug naar Duitsland.
141 De Boerenschouwburg; Kluchtig blyspel; De Kluchtige Opera: Toneelfragment; Gedichten en Losse Gedachten, by P.J. Uylenbroek
(Amsteldam 1801).

b vijf liedboeken

49

De tweede reactie stond in de reeds eerder genoemde Vaderlandsche Letteroefeningen, een
algemeen cultureel tijdschrift van verlichte signatuur met een academische inslag, dat
in 1761 werd opgericht door de doopsgezinde leraar Cornelis Loosjes.142 Later werd zijn
halfbroer Petrus Adriaanszoon Loosjes zijn compagnon.143 Het schrijven van recensies
was een van de hoofddoelen en Petrus was daarvoor de aangewezen persoon: hij verzorgde veel boekrecensies en was actief op literair gebied.144 Hoewel de korte, lovende
recensie niet met naam en toenaam wordt gedekt, kan ervan worden uitgegaan dat het
Petrus Loosjes is geweest die zich niet onbetuigd liet over het werk van de anonieme
dichters. In de keuze van hun uitdrukkingen lieten zij zich bepalen door bewoordingen die de goedkeuring kon wegdragen van christenen ‘van onderscheiden denkwyze’,
zodat hun werk voor velen ‘nuttig’ zou zijn. De verstaanbaarheid van de liederen voor
de gehele gemeente was ronduit lofwaardig. Zo werden in sommige gezangen poëtische beelden opgeofferd of weggelaten ter wille van de eenvoud. Het gezang ‘Geweeten’ dat ook door Hoffham was beoordeeld met ‘uitstekend’, werd gekwalificeerd met
‘uitmuntend’, de liedtekst werd dan ook afgedrukt.145
Halverwege de negentiende eeuw schreef Jacob Gijsbert de Hoop Scheffer voor het
eerst in de doopsgezinde geschiedenis een kort historisch overzicht van het doopsgezinde kerkgezang.146 Dit overzicht loopt vanaf de zestiende eeuw tot en met de eerste helft
van de negentiende eeuw. Dankzij zijn archivalisch onderzoek is bekend wie de dichters
waren. Hij schreef geen recensie, maar daartoe voelde Samuel Cramer zich wel geroepen.147 Rond de eeuwwisseling leverde ook hij een bijdrage tot de geschiedenis van het
doopsgezinde kerklied en kerkgezang. Terecht signaleerde Cramer dat de invoering op
16 juni 1793 plaatsvond, maar hij liet de argumentatie ervan achterwege. Hij somde een
aantal liederen op die in zijn tijd graag gezongen werden. Hier en daar kwamen liederen voor die aan ‘nuchter moralizeerenden of historisch verhalenden toon’ niets te wensen over lieten, maar in retrospectieve zin miste hij de innigheid en de verheffing. Van
een godsdienstige kleur kon ook maar moeilijk worden gesproken. ‘Met liefde voor de
bijzonderheden der evangelische geschiedenis gaat samen een moralisme, dat meer gebogen is onder leed dan onder schuld en dat vooral hoopt op de hemelsche zaligheid’.148
142 [Loosjes] VL (1793), p. 366-368. Zie Johannes (1995), p. 117-139. ME III, p. 391. Zie ook ME IV, p. 88-89. Cornelis Loosjes (1723-1792) was doopsgezind lammistisch predikant te Gouda (1744-1751), Oost Zaandam (1751-1763), Haarlem
(1763-1784) en de VDGH (1784-1792). Loosjes was goed bevriend met Aagje Deken en Betje Wolff.
143 ME III, p. 392. Petrus Adriaanszoon Loosjes (1735-1813) was lammist en predikant te Haarlem (1762-1812). Hij nam
de VL over na de dood van Cornelis (1792).
144 Verbeek (2000), p. 139 en 142.
145 Christelyke Gezangen, gezang 13; zie ook p. 23.
146 De Hoop Scheffer (1865), p. 67-94. Jacob Gijsbertus de Hoop Scheffer (1819-1894) was van 1860-1890 hoogleraar
aan het Doopsgezind Seminarium en gaf Oude en Nieuwe Testament, Doopsgezinde Geschiedenis en Homiletiek.
Vanaf 1877 onderwees hij Kerkgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.
147 Cramer (1900) I, p. 71-124 en (1902) II, p. 1-25. ME I, p. 731-732. Samuel Cramer (1842-1913) was een liberale doopsgezinde, die tegelijk onder invloed stond van de conservatieve invloed van zijn grootvader Samuel Muller. Vanaf 1890
volgde hij De Hoop Scheffer op als hoogleraar aan het Doopsgezind Seminarium. Tevens bediende Cramer het rectoraat aan de Universiteit van Amsterdam.
148 Cramer (1900) I, p. 71-124. De liederen die Cramer opsomde, zijn: ‘Hoe zalig is ’t tot U te komen’; ‘’k Heb aan
’s Heilands disch gezeten’; ‘Houd moed, mijn bange ziel, houd moed’; ‘Welk een maar’ ô herderscharen’, op de melodie
van: ‘Warum soll ich mich denn grämen’.
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Afb. 4 Portret van J.G. de
Hoop Scheffer (1819-1894),
hoogleraar aan het Doopsgezind
Seminarium en de Universiteit
van Amsterdam. Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA)
Bijzondere Collecties. OTM: Pr.
K 490.

Cramer constateerde dat de herdrukken van de Christelyke Gezangen ongewijzigd waren
gebleven. Voorzover valt na te gaan zijn er bij vier verschillende boekdrukkers en uitgevers verscheidene edities verschenen, te weten bij P.J. Uylenbroek/Laurens van Hulst/
Abraham van Aken in 1793, 1802 en 1803; bij wed. G. Warnars en Zoon in 1813, 1815 en
1820; bij P. Meyer Warnars in 1822 en zonder jaartal; en bij Johannes Müller in 1847,
1858, 1871 en één uitgave zonder jaartal.149 Deze bundel werd volgens een overzicht
uit ca. 1841 getiteld: ‘Het kerkgezang bij de Nederlandsche Doopsgezinde Gemeenten’ in ruim twintig gemeenten gebruikt, vaak gecombineerd met andere psalmen of
gezangenbundels.150 Dit cijfer was een voorlopige uitkomst, omdat van de 103 onderzochte gemeenten er 25 nog geen zekerheid hadden gegeven over de bundels waaruit werd gezongen. Zo komt de gemeente Beverwijk, die ook uit de Christelyke Gezangen
149 Zie Bibliografie van liedboeken, nr. 1.
150 SAA-PA 1120-1285. ‘Het kerkgezang bij de Nederlandsche Doopsgezinde Gemeenten’, in: ‘Stukken betreffende
kerkliederen 1839-1896’. Zie bijlage 1: ‘Verspreiding van de liedboeken’ 1.1 en 1.2.
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zong, bijvoorbeeld niet voor in dit overzicht.151 Waarschijnlijk is Jacob Dirks Huizinga
de samensteller geweest.152 Buiten de doopsgezinden om was deze gezangbundel ook
in de Remonstrantse Broederschap geliefd. ‘Dááruit leerden ze om in hun diensten,
naast psalmen, gezangen te zingen’.153 In de Christelijke Gezangen I (1848) zongen de remonstranten een selectie van 19 gezangen uit de lammistische Christelyke Gezangen, naast
74 uit de zonnistische Christelijke Gezangen, waarvan de ontstaansgeschiedenis thans zal
worden beschreven.
2

De Amsterdamse Christelijke Gezangen van de zonnisten (1796): de ‘Groote Bundel’154

Ontstaansgeschiedenis
In 1785 werd bij de Amsterdamse zonnisten een vergadering belegd over het kerkgezang op initiatief van de leraar Arend Hendrik van Gelder, uit naam van zijn twee collega-predikanten Johannes Couwenhoven en Michiel de Bleycker en het Zons Seminarium (1734-1781).155 Deze kweekschool was gelokaliseerd in het Zonse kerkgebouw
en kende een klein aantal studenten waaraan Petrus Smidt als hoogleraar was verbonden.156 De zonnisten zongen sinds 1762, 31 jaar eerder dan de lammisten, uit de ‘Laus
Deo’-psalmen met vijftien gezangen.157 Van Gelder wilde een ruimer aanbod van gezangen toevoegen, die meer aansloten bij de christelijke feestdagen dan de psalmen.
151 Kerkelijk Archief Beverwijk, zonder indexering.
152 ME II, p. 838-839. Jacob Dirks Huizinga (1809-1894) was predikant in Knollendam (1832-1835), Den Horn (18351844) en Den Burg op Texel (1844-1879). SAA-PA 1120-1285. ‘Stukken betreffende kerkliederen 1839-1896’, d.d. 22 september 1841. Het vermoeden dat J.D. Huizinga de samensteller is geweest, is gebaseerd op stukken waarin ds. De Waard
van Haarlem verslag doet van een lijst van ‘ds. Huizinga’.
153 SAA-PA 1120-177. Resolutieboek F (1786-1810). 6 januari 1802. Dit betreft een brief van de Remonstrantse Broederschap aan de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam. De remonstranten onderzochten de hymnologische
ontwikkelingen bij de Amsterdamse en Haarlemse doopsgezinden. Zij gaven in principe de voorkeur aan een selectie
uit de lammistische Christelyke Gezangen (1793) en de zonnistische Christelijke Gezangen (1796), maar sloten de nieuwe bundel van de Haarlemse doopsgezinden bij voorbaat niet uit. Dit is de latere Christelijke Gezangen en Liederen (1804), die door
hen niet werd aangenomen. Zie p. 67. Een selectie uit de beide Amsterdamse bundels werd niet toegestaan, zodat die in
hun geheel werden ingevoerd. Zie ook Van Leeuwen (2003), z.p.
154 Christelijke Gezangen voor de Openbaare Godsdienstoefeningen (1796). Zie Bibliografie van liedboeken, nr 2.
155 ME II, p. 450. Arend Hendrik van Gelder (1756-1819) was predikant in Amsterdam, eerst bij de zonnisten en vanaf
1801 bij de VDGA, tussen 1779-1819. ME I, p. 726. Johannes Couwenhoven (1731-1806) was een van de laatste zonnistische predikanten. ME I, p. 361 en 362. Michiel de Bleycker (1734-1788) stamde af van de Oude Vlamingen.
156 Zie ME IV, p. 1038-1039; Blaupot ten Cate (1847) 2, p. 85-86; Wagenaar (1765), p. 71-72; Brüsewitz (1985), p. 11-45.
Petrus Smidt (†1781) was aan het Zons Seminarium verbonden vanaf 1753 tot zijn dood. Dit seminarium werd opgeheven, nadat de pogingen om voor Smidt een opvolger te vinden vruchteloos waren gebleken. De studenten konden in
het vervolg terecht bij de Kweekschool van ’t Lam, of bij doopsgezinde leraren.
157 Wagenaar (1765), p. 69: ‘Men heeft, in deeze Gemeente, onlangs, eene nieuwe en zeer fraaije beryming der Psalmen
ingevoerd, die, zo my berigt wordt, door een Genootschap van kenners en oefenaars der Poëzy, gedigt en uitgegeven
is, onder de Spreuk Laus Deo, Salus Populo’. Deze gezangen worden opgesomd in het ‘Voorberigt’ van de Christelijke Gezangen (1796). Het gaat om drie Kerstliederen, een Nieuwjaarslied, een Lijdenslied, een Paaslied, een Hemelvaartslied, een
Pinksterlied, twee doopliederen, vijf avondmaalsliederen. In de nummering van Christelijke Gezangen: ‘Hoe snel vervliegt
dit wisselvallig leven!’ (1); ‘Kan hij die ’t stof ten grondslag heeft’ (9); ‘O Middelaar! Gij trekt ons hart naar boven’ (10);
‘Heilig, heilig, heilig Koning!’ (11); ‘Wat was uw liefde groot!’ (29); ‘O Christnen! Looft den Heer der heeren’ (32); ‘Hoe
blonk d’Olijfberg’ (35); ‘Hebt G’ons de magt der duisternis onttogen’ (40); ‘Zie neêr, ô God, ô Hemelmajesteit’ (44); ‘Gij
naamt, ô God!’ (45); ‘De hooge feestdag is nabij’ (48); ‘Liet Gij door uwe trouwe boden’ (49); ‘Mijn ziel, rijs op!’ (53); ‘O
Middelaar van d’Englen aangebeden!’ (54); ‘Nu heff’ mijn ziel een heilig danklied aan!’ (58).
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Afb. 5 Titelpagina van de zonnistische Christelijke Gezangen
(1796). Part. collectie.

Voor de commissie tot de gezangen werden uit de dienende kerkenraad benoemd de
leraren Couwenhoven, Van Gelder, De Bleycker en ‘de vrienden’ Bernardus de Bosch
Ieronsz, een ouddiaken, Pieter Bel en Cornelis ten Kate.158 Aanvankelijk was deze commissie van plan om via bestaande gezangboeken en dichtwerken tot een selectie van
gezangen te komen. De Bosch werd verzocht aan enige gezangen te werken en te helpen bij de keuze van andere gezangen. Floris Kat en Pieter Nicolaas Jut uit de oude kerkenraad assisteerden daarbij.159
158 ME II, p. 154. Van Bel en Ten Kate zijn geen biografische gegevens bekend.
159 ME II, p. 154 en ME III, p. 133. Over Kat en Jut zijn geen biografische gegevens bekend.
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Over hun werkwijze zijn slechts spaarzame gegevens beschikbaar uit de resolutieboeken van de kerkenraad en het voorbericht van de Christelijke Gezangen.160 Notulen van
de Commissie zelf ontbreken. Vermoedelijk heeft men het aanvankelijk gestelde doel
hevig onderschat waardoor stagnatie in de werkzaamheden ontstond, wat tot teruggave van de opdracht leidde.161 Na 16 mei 1787 is er niets meer bekend over de inhoudelijke gang van zaken. Op 12 oktober 1791 kwam daarin verandering, waarschijnlijk
om redenen van concurrentie met de lammisten, die hun bundel in dat jaar nagenoeg
gereed hadden. De diaken Martinus Nieuwenhuyzen aanvaardde toen de vacature die
was ontstaan na het overlijden van leraar De Bleycker. Nieuwenhuyzen was een aanwinst: hij genoot niet alleen bekendheid vanwege zijn verdienste als mede-initiator en
secretaris van de ‘Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen’, ook aan de beoefening van de
‘nederduitsche dicht en taalkunde’ had hij zijn roem te danken.162 Naast Nieuwenhuyzen boden zich ook ‘eenige welberoemde, meest Amsterdamse dichters en dichteressen’ aan. De impasse waarin de commissie verzeild was geraakt, werd zo opgeheven. In
totaal hebben achttien dichters en dichteressen zich van hun poëtische taak gekweten,
van wie de namen niet werden bekendgemaakt. De opzet van de Christelijke Gezangen was
net als de bundel van de lammisten ‘interkerkelijk’. Er werd op gelet dat elke christen,
ongeacht zijn denkwijze, de liederen met stichting kon zingen. Om dit te kunnen bereiken, moesten kerkelijke leerstelsels en ‘godgeleerde verschilstukken’ worden vermeden. De titel werd dan ook zo algemeen mogelijk gelaten, zodat verschillende gemeenten van het liedboek gebruik konden maken.163
Deze algemene gezindheid kan worden gezien als een uitingsvorm van een veel
breder kerkelijke context, waarin zowel de gedachte leefde aan een universele protestantse kerk, alsmede de zorg over de oorzaken van het ‘verval’ van de godsdienst. Als
voorstel om tot een oplossing te komen, schreef de doopsgezinde leraar Jan van Geuns
een belangwekkende verhandeling over de middelen tot herstel, naar aanleiding van
een prijsvraag die was uitgeschreven door een gezelschap met de naam ‘Vrienden van
Godsdienst’.164 In zijn artikel wordt duidelijk dat hij over de kerkmuren heenkeek. Hij
stelde een ‘gedeeltelijke navolging’ voor van het kerkgezang bij de ‘Roomsche of Catholijke Kerken’.165 De liederen zouden afwisselend gezongen kunnen worden tussen
solist en gemeente. De begeleiding zou ook met andere muziekinstrumenten dan het
orgel kunnen geschieden. Van Geuns wees daarbij op de ‘Godsdienstige Muziek in de
160 SAA-PA 877-7. Resolutieboek H (1766-1788). 15 juni 1785. SAA-PA 877-8. Resolutieboek I (1789-1796), 4 mei 1796;
1 juni 1796; 6 juli 1796; 7 en 30 september 1796; 5 en 14 oktober 1796.
161 Christelijke Gezangen (1796), p. i-ii. ‘Verscheidene omstandigheden, echter, bragten in den gang van dit werk aanmerklijke vertraaging en terugzetting. Het blijkbaar gebrekkige en onvolkomene daarvan deed, ten laatsten, deszelfs
geheele verwerping geboren worden; totwelke te gereeder werd besloten, toen in den jare 1791 de Commissie verrijkt
werd met den verdienstelijken, – onzer Gemeente, – der Maatschappij; Tot Nut van ’t Algemeen, – ja den geheelen Vaderlande, – helaas! al te vroeg ontvallen MARTINUS NIEUWENHUIJZEN, destijds Diaken onzer Gemeente …’.
162 Christelijke Gezangen (1796), p. iii. Mijnhardt (1984), p. 10, 11, 415v. Helsloot (1993).
163 Christelijke Gezangen (1796), p. iii.
164 ME II, p. 511. Jan van Geuns (1764-1834) was predikant in Leiden en Amsterdam. Hij publiceerde op filosofisch,
historisch en politiek terrein. Zijn vader was de bekende Matthias van Geuns, hoogleraar Geneeskunde en Scheikunde.
Van Geuns (1797), p. 1-108.
165 Van Geuns (1797), p. 53, 56-57.
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Boeken des Oude Testaments’ die aantonen dat godsdienstige muziek ‘al heel oud en
zedert eeuwen in gebruik is geweest’. Er zou dan ook niets in de weg staan om tot ‘eene
aanmerklijke verbetering en vermeerdering van Gezang’ over te gaan. Hij noemde de
namen van Schutte, Van den Berg, Van Alphen en Van de Kasteele die ‘in veele opzichten schoone, en gedeeltelijk reeds op Muziek gebragte liederen’ hadden voortgebracht,
zoals er ook in de werken van de dichtgenootschappen gevonden werden: ‘en hoe velen waren er maar enkel uit het aanzienlijk der Hoogduitsche, zoo rechtzinnige als
onrechtzinnige Gezangboeken, over te nemen? En dit wat de verbeteringen betreft!’
De praktische weerspiegeling van dit interkerkelijke ideaal is terug te vinden in het
archivalisch onderzoek dat J.G. de Hoop Scheffer verrichtte. Hij diepte de naamlijst van
de dichters op die niet allemaal doopsgezind waren en publiceerde die in de Doopsgezinde Bijdragen.166 Dankzij een ‘Aanwijzing der zangwijzen waarop deze gezangen worden
gezongen’ in de eerste drukken van de Christelijke Gezangen weten we dat deze ontleend
zijn aan de Geneefse melodieën, de lutherse psalm- en gezangwijzen, de Oude en Nieuwe
Kruisgezangen, aan enkele onbekende bronnen en aan de ‘Liederen van Kamphuizen’, die
te vinden zijn in de ‘twee stukjes Christelijke Gezangen, uitgegeven te Haarlem bij J. Enschede’. Deze laatste titel levert enkele problemen op. Waarschijnlijk is die titel voor
het gebruik bedoeld geweest en als zodanig genoteerd in de aanwijzing. Het betreft
hier de facto de twee deeltjes Opwekkende Gezangen, waarvan het eerste met negentien
liederen de uitbreiding is van de Stichtelijke Liederen achter de Haarlemse psalmen van
1713, waaruit ook de lammistische Christelyke Gezangen putte. Het tweede deeltje bevat
23 liederen.167 Nieuwe melodieën zijn er ook gecomponeerd, maar identificatie wordt
bemoeilijkt doordat ze vermengd zijn met melodieën uit onbekende bronnen. Alle
166 De Hoop Scheffer (1865). In totaal had hij zeventien liederen op naam van Bernardus de Bosch geplaatst, maar het
zijn er elf. Zie De Hoop Scheffer (1867), p. 142-144. De Hoop Scheffer verwarde De Bosch met de gereformeerde predikant B. Bosch. Daarop werd hij gewezen door dr. R. Bennink Janssonius. Van B. de Bosch zijn 1, 32, 35, 40, 44, 45, 48, 49,
53, 54, 58 in de Zonse Liederen. D. ten Cate maakte daaruit 9, 10, 11, 29. De andere auteurs zijn: B. Bosch 72, 93, 109, 127,
131, 134. M.P. Elter geb. Woesthoven 2, 31, 63, 67, 88, 90, 93, 101, 110, 117, 118, 120, 124, 136, 142, 150, 159, 164. A. Fokke
Simonsz 3, 75, 80, 151. J.J. Vereul 4, 51, 73, 92, 94, 98, 104, 122, 139, 155, 156, 157, 162, 165. A. Vereul 5, 79, 82, 83. M.C.
van Hall 6, 16, 47, 84, 132. G. Brender à Brandis 7, 13, 20, 22, 55. A.H. van Gelder 8, 15, 19, 26, 27, 28, 36, 38, 42, 43, 46, 52,
56, 59, 60, 65, 66, 68, 71, 78, 100, 111, 114, 148, 149, 153. M. Nieuwenhuyzen 12, 25, 34, 62, 70, 81. P.J. Kasteleyn 17, 24, 37,
61, 74, 76 (n. Gellert), 89, 97, 103, 115, 116, 123, 125, 128, 138, 143, 163. J.C.C. den Beer Poortugael 18, 87, 108, 131, 158.
J. Jordens 23, 30, 39, 57, 64, 77, 86, 96, 102, 105, 106, 112, 119, 126, 129, 130, 135, 137, 140. J.E. van de Velde, geb. Helmcke
33, 85, 107, 133, 144, 147, 154. W. v.d. Velde 91, 99, 113, 145, 146, 161 en A. Loosjes Pz. 41, 50. Er zijn in totaal vijf co-producties aangeleverd: gezang 21 is van Van Gelder en Nieuwenhuyzen; 69 van Kasteleyn en Van Gelder; 121 van J.E. v.d.
Velde-Helmcke en W. v.d. Velde, (echtgenoot) en 152 en 160 zijn van de hand van De Beer Poortugael en Van Gelder.
Van gezang 14 is de herkomst onbekend.
167 Een bundel met de titel Liederen en Gezangen, te Haarlem bij Joh. Enschede en Zoonen en Izaäk van der Vinne (z.j.),
bevat drie aparte gezangbundeltjes. Het eerste deeltje is getiteld Opwekkende Gezangen, bevat de negentien liederen en is
de derde editie van de Stichtelyke Gezangen, die achter de Davids Psalmen van Amsterdam (1684) en Haarlem (1713) geplaatst
werden, deze editie is van 1756. Het tweede deeltje heet eveneens Opwekkende Gezangen (Haarlem, bij Joh. Enschede en
Zoonen, 1777) en bevat de 23 liederen. Het laatste deeltje is inclusief de vijftien liederen die uit het eerste en tweede
deel is samengesteld. De titel luidt: Gezangen op de Christelyke feestdagen; als mede by de Bediening van den Heiligen Waterdoop, en van
het Avondmaal des Heeren. (Te Amsterdam, bij de Erven van F. Houttuyn. 1775). Een voorzangersexemplaar is van 1762, het
jaar dat deze vijftien samen met de ‘Laus Deo’-psalmen werden ingevoerd bij de zonnisten. D.F. Scheurleer noemt nog
de Liederen en Gezangen (1776), zie Scheurleer (1912), p. 118 en 119. Het bundeltje Liederen en Gezangen is van dezelfde inhoud
als het eerste deeltje Opwekkende Gezangen, en verscheen dus als een losse uitgave, zie verderop p. 71. Opwekkende Gezangen
is kennelijk één van de vele titels van Stichtelyke Gezangen.
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zangwijzen werden overgebracht op de c-sleutel en volgens de korte zingtrant genoteerd, ‘met wegneming van verscheidene korte of bindtoonen, in de vierkante, of volle
toons maat (dit is ook geschied met de gewoonen psalmwijzen) ten einde alzoo te beter voor Kerkgezangen, naar de gewone manier van zingen, hier te Lande, gebruikt te
kunnen worden’.168
Uit een tussentijds verslag aan de kerkenraad moet worden opgemaakt dat de meeste gezangen rond maart 1792 gereed zijn gekomen.169 Op een beknopte wijze werden
de werkzaamheden samengevat. Aanvankelijk lag het in de bedoeling om een gezangboek samen te stellen van selecties uit andere gezangboeken en te putten uit dichterlijke werken, maar dit voorstel was losgelaten teneinde een geheel nieuw gezangboek
samen te kunnen stellen: ‘Hebbende gelegenheid gekregen om kennis te maaken met
eenige van de beste en voornaamste Dichters onzes Vaderlands, welken de goedheid
gehad hebben, om de vervaardiging der benodigde Gezangen op zich te neemen’.170
Bovendien had de commissie nog ‘bekwaame Lieden aangesteld, tot het overschrijven
der Gezangen enz. het schrijven, veranderen, componeeren enz. der muzyk’. De dichters werkten aan de hand van een lijst van onderwerpen die door de commissie was
opgesteld. De criteria waaraan een gezangboek diende te voldoen, ontbreken echter.
Met de boekverkopers Jan Christiaan Sepp en Cornelis de Vries werd onderhandeld
over druk en uitgave. De naam van Sepps oudste zoon Christiaan wordt echter niet genoemd, terwijl zijn naam wel op de titelpagina van de eerste editie vermeld wordt.171
Een woordelijk verslag of een overeenkomst van deze onderhandeling is niet aanwezig. Ten slotte diende de commissie het verzoek in om de vijftien gezangen die al in
gebruik waren, aan de nieuwe gezangen toe te voegen, zij het gewijzigd voor een ‘meer
behagelijk voorkomen’. Dit ‘voorkomen’ hield zowel een taalkundige aanpassing als
een theologische verandering in, zoals in de volgende paar regels kan worden vastgesteld. De regel: ‘Een nedrig hart, door ’s Hemels hand besneden’, werd veranderd in: ‘Een
168 De korte zingtrant is een muzieknotatie, waarbij de eerste noot een hele noot is, de volgende noten zijn halve
noten en de laatste noot is weer een hele noot. Zie p. 101. VDGH E4-28. Vier melodieën in de zonnistische Christelijke
Gezangen komen oorspronkelijk uit de Stichtelyke Gezangen van 1713 en werden overgenomen in de derde editie van 1756
die daarin ritmisch staan genoteerd. ‘Als Jezus uit het graf’ (blz. 22); oorspr. melodie: ‘Al wie Godzaliglyk naar enz.’;
‘Wie kan het tafereel’ (blz. 31); oorspr. melodie: ‘O grootheid van God liefd’!’; ‘O Christen, wilt gy zeker gaan’ (blz. 20);
oorspr. melodie: ‘Verlies van heil komt uit de zond’; ‘Indien de hoop en ’t vurige verlangen’ (41); oorspr. melodie: ‘Benaauwde Mensch, of een Koopman’. Zie VDGH E4-29. Davids Psalmen, In ’t Nederduits berijmd (1713). Uit de editie van 1756
neemt de bundel Christelijke Gezangen de melodieën over van ‘Wie zit in glorierijken stand’ en van ‘O Jezus! O waar rukt
de liefde’. Deze uitgave vermeldt geen oorspronkelijke melodieën. Zie Liederen en Gezangen [z.d.]. Uit de Opwekkende Gezangen (1777) zijn dat de melodieën van ‘Mijn Heiland als ik U’, ‘Roer mijn zangster nu de snaren’, ‘Zingt nu alle volken’,
‘O heilig, zalig Bethlehem!’.
169 SAA-PA 877-8. Resolutieboek I (1789-1796), 7 maart 1792.
170 Idem.
171 ME IV, p. 501. Jan Christiaan Sepp (1739-1811) was bekend om zijn Flora Batava, een reeks beroemde boeken over
bloemen, vlinders en insecten. Zijn tweede zoon Jan (1778-1853) was ook drukker en boekhandelaar en dat verklaart
‘J.C. Sepp en Zoon’. De boekhandel en drukkerij werden door vier generaties gedragen. ME IV, p. 863. Cornelis de Vries
(1740-1812) was zonnist, werd predikant in Enschede, Utrecht en Haarlem en legde zijn predikdienst neer in 1786 om
zich geheel te wijden aan studie en literatuur. In 1788 richtte hij de Utrechtse Courant en de Algemeene Konst- en Letterbode
op, waarvan hij tot 1809 uitgever was. ME IV, p. 501. Christiaan Sepp Janszoon (1773-1835) was eveneens een zoon van
Jan Sepp. Hij was werkzaam bij de politie van Amsterdam en vertaalde en publiceerde tevens werken van Jung-Stilling
in het Nederlands.
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needrig hart, in ’s Hemels wil te vreden’. Deze verandering laat een duidelijke verschuiving
zien van een meer bijbelse oriëntatie naar een meer verlichte interpretatie. Dat geldt
ook voor een regel over de betekenis van Christus: ‘Bood zich vrywillig voor ons aan’,
werd: ‘Wees ons den weg des levens aan’.172
Tussen 1792 en 1796 zwijgen de bronnen over het verdere verloop van deze onderneming. De zonnisten hadden ondertussen andere zaken aan hun hoofd gekregen. De
financiële staat van de gemeente en een niet betrouwbare ledenlijst leidden tot onzekere tijden. Bovendien mislukte een door Van Gelder geïnitieerde poging tot vereniging met de lammisten.173
De definitieve datum van de invoering werd vastgesteld op zondag 16 oktober 1796.
Vanaf 19 juli tot aan 4 oktober werden inzingoefeningen gehouden op de dinsdagavond in de kerk. Over het welslagen hiervan is echter niets bekend. Leraar Van Gelder hield de preek en leidde de invoering van de gezangen. Voor het eerst werd op deze
dag ook het dragen van mantels en beffen achterwege gelaten, de dracht van leraar en
diaken. Deze verandering paste binnen een algemene politieke context waarin volksvertegenwoordigers en publicisten priesterdwang, dweepzucht en fanatisme veroordeelden, en men het vooral gemunt had op de oranjegezinde geestelijken, zowel protestantse als rooms-katholieke.174 Deze antiklerikale hetze gaf de doopsgezinde leraar
en volksrepresentant Floh de gelegenheid om hen te typeren als ‘gemijterde en gebefte
huichelaars’, omdat ze het volk bijgelovig hielden.175 Van anderen kregen deze geestelijken het predikaat ‘dwingelanden’ opgedrongen, die ‘zich het air gaven als Tolken,
tusschen het Opperweezen en hunne Natuurgenooten’ in te staan.176 Sinds keizer Constantijn de Grote hadden de vorsten zich de christelijke godsdienst toegeëigend, onder het motto van verdeel en heers.177 Vooral de orthodoxie, dit ‘monster van rechtzinnigheid’, diende bestreden te worden, want het stond de gezonde rede en de verspreiding
van de christelijke verlichting in de weg. Dit had tot gevolg dat een verbod op alle uiterlijke tekenen van godsdienstigheid werd bepleit door de Leidse advocaat en volksvertegenwoordiger J.G.H. Hahn om sektarisme te voorkomen: ‘(…) Niet alleen (…) het
luiden der klokken, om de uiterlijke Godsdienstoefening aantekondigen, van de eene
en van de andere Gezindte, of zogenaamde Procesien, maar ook wel ter dege mantel, bef, vervaarlijke huilebalken, kruissen, monnikskappen en dergelijke uitwendige
172 De regels zijn uit het lied: ‘Hoe snel vervliegt dit wisselvallig leven!’, uit respectievelijk de Gezangen op de Christelyke
Feesttyden (1762), p. 4, en de zonnistische Christelijke Gezangen, gezang 1 couplet 4. De versie uit 1762 is een reminiscentie
aan Romeinen 2:29b: ‘En de besnijdenis des harten, in den geest, niet in de letter, is de besnijdenis’. Statenvertaling.
Een ander voorbeeld is eveneens uit de Christelyke Feesttyden, z.p., en de Christelijke Gezangen, gezang 9. Zie voor een uitvoeriger bespreking op p. 118.
173 SAA-PA 877-8. Resolutieboek I (1789-1796), 20 oktober 1795. Blijkens een brief van de zonnisten, gedateerd op de
12e van de Louwmaand 1801 in het ‘Zonse Copyboek 1793-1801’, is de onderhandeling nog in datzelfde jaar onderbroken van de kant van de lammisten, maar in 1801 weer hervat. SAA-PA 1120-177. Resolutieboek F. (1786-1810). 11 januari 1801. De dood van de leraar Van Heyningen wordt in verband gebracht met de hervatting van de onderhandelingen
door de zonnisten. De vereniging vond plaats op 3 mei 1801.
174 Rosendaal (2005), p. 152-154.
175 Zie eerder p. 38.
176 Rosendaal (2005), p. 153.
177 Idem, p. 153.
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fraaijigheden, den reinen Godsdienst zeer onbeduidend, en geschikt, zo niet uitgevonden om de driften gaande te maken, of aan de gang te houden’.178
Receptie en verspreiding
In de Vaderlandsche Letteroefeningen werd de ontwikkeling van christelijke liederen volop
geprezen in een tijd waarin het merendeel der christenen uit de psalmen zong.179 De
luthersen hadden in het ontbreken van christelijke liederen reeds voorzien, maar ‘de
Gereformeerden, hier te Lande, schynen op dit stuk nimmer met ernst te zyn bedagt
geweest’. De zonnisten volgden nu het loflijke voetspoor van de lammisten die eerder
met hun Christelyke Gezangen waren uitgekomen. De indeling en de inhoud werden over
het algemeen als ‘deftig, stigtelyk en ernstig’ beoordeeld. De hoofdbedoeling werd
doorgaans in het oog gehouden:
Om ons gemoed tot erkentelyke dankbaarheid aan Gode, voor zyne liefde, in de Werken der Scheppinge, en vooral ook in het
Werk der Verlossinge door Christus, ten toon gespreid, op te leiden, en eenen daar mede overeenstemmenden leevenswandel te
bemoedigen.

Wel vond de recensent, Petrus Loosjes, dat niet alles in de bundel even fraai is, maar dat
zou ook wel veel verwachting wekken voor een bundel met zo’n groot aantal onderwerpen. ‘Nogthans hebben wy veel fraaie poëtische gedagten aangetroffen en de versifikatie, over ’t geheel genomen, vloeiende gevonden’. Tot besluit gaf hij twee voorbeelden. Ten eerste een lofzang aan God van Van Gelder ‘U, God! oneindig, wys en goed’,
gezang 111, waarvan hij de poëtische uitdrukking en de grammatica bekritiseerde van
het zesde, zevende en negende couplet, maar die bleven in de herdrukken ongewijzigd.180 Vervolgens het tweede lied van menslievendheid van J.C.C. den Beer Poortugael: ‘Hy, die in ’s naasten rampen deelt’, gezang 141, maar daarover zegt hij niets.
Gedurende de negentiende eeuw werd er graag uit de Christelijke Gezangen gezongen en
overgenomen.181
Zeker is het dat de Christelijke Gezangen bij zes verschillende uitgevers is herdrukt in
verscheidene edities: bij J.C. Sepp en Zoon, C. de Vries en Chr. Sepp Jansz in 1796, waaronder één uitgave zonder muziek; bij J.C. Sepp en Zoon in 1796, 1797, 1802, 1819 en en178 Geciteerd naar Rosendaal (2005), p. 154. GWNT (1999). Een huilebalk was een schreier of schreister die speciaal voor
begrafenissen werd ingehuurd. Aalders (2001) verrichtte onderzoek naar het verband tussen wettelijke bepalingen van
1795-1798 en het effect daarop voor het ambtsgewaad.
179 VL (1796), p. 353.
180 Het zesde couplet eindigt met: ‘Een bron van blydschap vliet’. Loosjes vroeg zich af of deze uitdrukking niet oneigen
is. Een bron vliet niet, maar springt, of vloeit over. ‘Het laatst denkbeeld zal, veelligt, de Dichter voor den geest gehad hebben’.
Het zevende couplet: ‘Hy wyst ons, op den weg van druk, Uw’ Zoon ten voorbeeld aan, Om, streevend naar het hoogst geluk,
Opdat geen wanhoop ’t ons ontrukk’, Hem yvrig na te gaan’. De recensent wees er op dat Uw Zoon, Zyn Zoon moet zijn, omdat van God tot hier toe in de derde persoon gesproken is. De eerste druk heeft overigens ‘streevend naar het hoogst geluk’,
de volgende drukken ‘strevende naar ’t hoogst geluk’; muzikaal leverde deze wijziging geen problemen op. Met betrekking
tot het negende couplet: ‘Daar zullen w’, als deeze aard’ verzinkt, U eeuwig hulde biên enz.’, zegt de recensent: ‘Zonder reden, en tegen de regels, heeft hier de Dichter eenen overgang gemaakt, van den derden persoon tot den tweeden persoon’.
181 Andriessen (1896), p. 111. In Uitgezochte Liederen (1810) zijn er 40, hier en daar verkort of gewijzigd uit Christelijke
Gezangen overgenomen, in de Haarlemse Christelijke Gezangen en Liederen (1804) 39; in de Amsterdamse Christelijke Liederen I
(1870) 69 in de Christelijke Gezangen der remonstranten I (1848) 74.
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kele uitgaven zonder jaartal (waarvan twee waarschijnlijk van vóór 1819 en 1828); bij J.C.
Sepp en Zoon en Wed. A. Bakker en Zoon zonder jaartal (ca. 1806); bij P. Meijer Warnars
en J.C. Sepp en Zoon zonder jaartal (ca. 1840); bij Johannes Müller en J.C. Sepp en Zoon
in 1848 en zonder jaartal; en bij Johannes Müller in 1857, 1863, 1871, 1873, 1881, 1887.182
Juist omdat aan de verschillende herdrukken kan worden vastgesteld of de theologische inhoud ook veranderd is, is de datering van belang. S. Cramer, die zich meer
richtte op de litteraire tekstveranderingen dan op de theologische wendingen en verschillen, constateerde terecht dat het ontbreken van data het onderzoek naar tekstveranderingen bemoeilijkte. Hij was van mening dat het van moed en wijsheid getuigt
‘dat men de oudmenniste traditie voortzette en niet meêging met de sleur, elders gevolgd, van den tekst tientallen van jaren achtereen onveranderd te laten, als of het een
oud dokument gold, voor den geschiedvorscher van belang, niet een middel tot stichting van de levenden’.183 Uit deze kritiek spreekt een grote waardering voor de, soms
toch ook cultuur-godsdienstig gebonden veranderingen, in de herdrukken van de
zonnistische Christelijke Gezangen, tegenover de onveranderde herdrukken van de lammistische Christelyke Gezangen. Een significante aanpassing is te vinden in enkele regels
van gezang 109 in de uitgaven van 1796 en ca. 1828.
1796

1828

1. Zij is de taal van ’t waar gevoel
5. Wij waken voor elks veiligheid
8. O Godsdienst voor gezond verstand
Waarachtig en vol troost

Zij is de taal van ’t rein gevoel
Wij werken voor elks zaligheid
O Godsdienstlicht voor ons verstand
En voor ons hart vol troost!

De veranderingen in de versie van 1828 lijken afstand te willen nemen van het verlichte
rationalisme en neigen meer naar een gevoelsvroomheid, gelet op de vervangingen van
‘waar’ in ‘rein’, en ‘waarachtig’ in ‘en voor ons hart’. Behalve dat, is ‘waken voor elks veiligheid’ vervangen door ‘werken voor elks zaligheid’. Tegelijk moet worden geconstateerd dat het verlichte vocabulair is blijven staan door de wat vreemde vervanging van
‘Godsdienst voor gezond verstand’ door: ‘Godsdienstlicht voor ons verstand’.
Andere voorbeelden zijn uit gezang 136 couplet 1:
Hij die gelooft …
Leeft deugdzaam en gelukkig

Hij die gelooft …
Blijft kalm bij al de stormen

Uit gezang 151 couplet 4:
De wijze durf in allen nood

De christen durft in allen nood.

Dit voorbeeld zou kunnen wijzen op een meer bijbels-evangelische wending die in
deze jaren in de doopsgezinde broederschap plaatsvond, waarvan nog een voorbeeld
uit gezang 141 couplet 4:
182 Zie Bibliografie van liedboeken, nr. 2; VL (1796), p. 353.
183 Cramer (1900) I, p. 106.
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(…) het goed,
Dat ge aan ellendigen doet.
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(…) het goed,
dat g’aan uw minsten broeder doet.

Ten slotte nog een voorbeeld waaruit een veranderende poëtische smaak blijkt uit gezang 12 couplet 3:
Zoo heft een berg (…)
Het lagchend hoofd in zonnestralen.

Zoo heft een berg (…)
Zijn kruin, omhuld met zonnestralen.184

Rond 1841 zongen volgens Huizinga 48 gemeenten uit de zonnistische Christelijke Gezangen: in vijftien gemeenten uit deze bundel alleen, in drie gemeenten in combinatie
met de lammistische bundel, in twee gemeenten met de ‘Laus Deo’-psalmen, in twee
gemeenten met de lammistische bundel en de ‘Laus Deo’-psalmen, in 22 gemeenten
alleen met de ‘Statenberijming’ (1773), in zes gemeenten met de lammistische bundel
en de ‘Statenberijming’, in één gemeente met de lammistische bundel en de Haarlemse Christelijke Gezangen en Liederen (1804) en ten slotte met de lammistische bundel en de
Stichtelijke Rijmen van Kamphuizen ook in één gemeente.185
3

De Haarlemse Christelijke Gezangen en Liederen (1804)186

Ontstaansgeschiedenis
De Haarlemse diaken Martinus Bodisco van wie het volgende citaat afkomstig is, wilde
in de verbetering van de kerkzang niet achterblijven bij de Amsterdamse lammistische
en zonnistische gemeenten.187
Hoe het zij, zedert de invoering van eenige voor de openbaar Godsdienstige Vergaderingen bij onze naabuurige Geloofsgenooten te Amsterdam in de Jaaren 1791 [1793] en 1796 is bij den ondergeteekende dikwijls het verlangen ontstaan, dat ook bij
den Gemeente, waartoe deeze Vergadering de eerste en naauwste betrekking heeft, een Verbetering in het Godsdienstig Gezang
zoude plaatsvinden.188

De gemeente die vanaf 1713 uit de Davids Psalmen met enige stichtelijke gezangen had
gezongen, was door de liedbundels heen en van de psalmen in klein octavo was ook
nog maar een kleine voorraad over. Vervanging van de in gebruik zijnde liedbundel
zou een uitkomst zijn, want ‘zoo volkomen aangenaam, gepast en stichting bevorderend’ waren ze niet meer.189 Het voorstel van Bodisco was een commissie tot verbetering van het godsdienstige gezang in het leven te roepen, die er bij kerkenraadsbesluit
ook kwam. Deze commissie bestond uit de predikanten Klaas van der Horst, Petrus
184 Idem, p. 107-108.
185 Zie bijlage 1: ‘Verspreiding van de liedboeken’ 1.1 en 1.2.
186 Zie Bibliografie van liedboeken, nr 3.
187 NNBW IV, 1. p. 180-181. Zie ook Verheus (1993), p. 241. Martinus Bodisco (1753-1823) ontwikkelde vanaf het begin
van de Bataafse Republiek een carrière in de Haarlemse stadspolitiek, waar hij tussen 1798 en 1811 het ambt van secretaris der stadsfinanciën bekleedde.
188 VDGH 291-123. ‘Geschiedenis van den Gezangbundel 1801-1807’. Bodisco plaatste hier abusievelijk het jaartal
1791 (=1793).
189 VDGH. Resolutieboek (1801-1809/19), 17 november 1802. Het hoofddoel werd als volgt geformuleerd: ‘eene Verzameling van Gezangen passende bij de onderscheidene gelegenheden van den openbaaren Godsdienst en loopende
over die stoffen, welke de onderwerpen van de Leerredenen bij onze Gemeente meestal zijn’.
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Afb. 6

Titelpagina van de Haarlemse Christelijke Gezangen en Liederen (1804). Part. collectie.

Loosjes Adriaansz., Barend Hartman van Groningen, Matthias van Geuns Jansz, en de
broeders Martinus Bodisco en Adriaan Loosjes Pz.190 Na 80 vergaderingen tussen 1801
en 1804 zag de bundel de Christelijke Gezangen en Liederen, ook wel de ‘Haarlemse Bundel’
genoemd, het licht.191 De commissie had eenstemmig samengewerkt, maar in den lande vonden de liederen niet gretig aftrek.
Anders dan de Amsterdamse lammisten en zonnisten, kozen de Haarlemse doopsgezinden voor het behoud van een select aantal psalmen om het zedenkundige karakter, verschoond van de vloekpsalmen. De predikant Petrus Loosjes Adz. hield bij de invoering van de Christelijke Gezangen en Liederen een ‘Geschiedkundig Verslag, wegens het
190 ME II, p. 816. Klaas van der Horst (1731-1825) was van 1761-1784 in Haarlem predikant in de Vlaams-Waterlandse
gemeente aan de Peuzelaarsteeg en van 1784-1803 van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem. Hij leidde de
dienst van de vereniging op 7 november 1784. ME II, p. 617. Barend Hartman van Groningen was al vanaf predikant van
1770-1806. ME II, p. 511. Matthias van Geuns (1758-1839) was predikant in Haarlem van 1792-1828. ME III, p. 390v. Adriaan Loosjes Pzn (1761-1818) studeerde theologie, werd geen predikant, maar succesvol schrijver, dichter en uitgever. Hij
schreef Maurits Lijnslager, de eerste historische roman in het Nederlands.
191 VDGH. Resolutieboek (1801-1809/19). In een gecombineerde bijeenkomst op 24 september 1801 van de directeuren van het Fonds tot den Predikdienst, leden van de Oude Dienst en de dienende kerkenraad werd vastgesteld,
dat verbetering van het gezang overweging verdient, medewerking van de Grote Kerkenraad nodig was en een gesprek
over middelen die verbetering bevorderden. Een bedrag van 5000 gulden werd op 28 september 1801 ter beschikking
gesteld.
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Kerkgezang onder de Christenen’. Daarin stond hij uitvoerig stil bij de motivatie van
de psalmzang, wat er wel en niet in thuishoort tot de stichting in de christelijke godsdienstoefening. ‘Wie, wie toch, zal aan deeze oude gewijde Dichtstukken, eene in ’t oog
loopende uitsteekendheid ontzeggen?’. De psalmen bestonden uit leer en zededichten, krijgs- of zegenliederen ‘geheel ingericht voor het Israelitische Volk, in de onderscheidene Tijdperken, waar in, of waar op, die Dichtstukken vervaardigd werden’.
Zijn deeze alle, ten gemeentelijken gebruike, voor Christenen geschikt? Kan men, (om eenigzins bijzonderder te gaan), met
voeglijkheid, eene Christelijke Vergadering, laaten zingen, als of elk der deelneemeren in het Gezang, met David, op de
bergen van Juda, omzwierf, vol angst voor Sauls vervolgende woede – Kan een Christelijke Gemeente, tegen Doëg en Achitophel, toonen van smaad en veragting aanheffen? – Voegt het in een Christen Zamenkomst, de Edomiten, Moabiten, Volken reeds lang van den Aardbodem verdweenen, te vloeken?192

Om geschikte psalmen voor de christelijke godsdienstoefening op te sporen, onderzocht de commissie de in 1804 uitgekomen Handleiding in de keuze van Zangverzen uit de berijmde Psalmen enz. van A.B. Saakes, maar die bood geen uitkomst. De commissie vond
dat er van de 150 psalmen nog geen 50 passend waren en van de 50 ‘betroffen nog veele
eer in klank, dan weezenlijken inhoud, het bedoelde onderwerp, of bragten den Zinger
voor den geest’.193 De conclusie was dat de aanwijzingen voor onderwerpen achter de
psalmen schraal waren en niets te beduiden hadden. Belangrijk was het zedekundige
karakter, ‘die of geheel of ten dele tot een cieraad zouden strekken van een Christelijk
Gezangboek’. Vanuit de behoefte aan ‘een grondslag’ werd begonnen om de psalmen
van ‘Laus Deo’ en de Statenberijming te onderzoeken op geschiktheid en die eventueel
uit te geven met nieuwe gezangen.194 In een ander overzicht valt op dat alleen psalm 8
uit ‘Laus Deo’ voortkomt, met weglating van het tweede vers in gezang 8.195 Daarmee
wordt dit kunstgezelschap nogal tekort gedaan. De verklaring hiervoor is dat de commissie in het midden liet uit welke deelberijming van de Statenberijming sommige
teksten afkomstig waren.196 Zo mag de Christelijke Gezangen en Liederen zich in elk geval vijf
maal ‘Laus Deo’ plus een lofzang van Simon rijker rekenen, zij het met hier en daar enkele veranderingen. Een voorbeeld van zo’n verandering is te vinden in het zesde couplet van de ‘Lofzang van Maria’ een tekst van Van Merken, Hartsen en Pater. Zes van
de zeven coupletten betreffen de tekst van Voet, maar het zesde couplet uit ‘Laus Deo’
192 Loosjes (1805), p. 13-18.
193 Idem, p. 17 en 56, verwijst P. Loosjes naar deze Handleiding.
194 VDGH. Resolutieboek (1801-1809/19), 17 november 1801 en 22 oktober 1802. VDGH 291-142L, ‘Lijst der Psalmen om voor te Zingen’, in: VDGH 291-144 ‘Geschiedenis van den Gezangbundel (1801-1807)’. Daarvan is een lijst met
toelichting op de geschiktheid voor de christelijke eredienst bewaard gebleven. Ik ga er vanuit dat deze lijst het onderzoeksresultaat betreft van zowel de psalmen van ‘Laus Deo’ als van de ‘Statenberijming’. Reden daarvoor is dat de
romeinse nummering tot en met psalm 26, overeenkomstig de nummering van de ‘Laus Deo’-psalmen, wordt aangehouden. Vanaf psalm 27 wordt de gewone nummering gevolgd, gelijk de ‘Statenberijming’. Een ander probleem is dat
er soms meer coupletten vermeld worden, dan het werkelijke aantal aangeeft. Zo heeft psalm 23 zowel in ‘Laus Deo’ als
in de ‘Statenberijming’ slechts drie coupletten, in de lijst staan 4, 5 en 6. Nergens wordt deze doornummering door de
onderzoeker verantwoord.
195 VDGH 291-144. ‘Geschiedenis van den Gezangbundel (1801-1807)’.
196 Luth (1986), p. 244v. De Statenberijming werd samengesteld uit de berijmingen van Johannes Eusebius Voet, ‘Laus
Deo’ en uit de ‘Honigraat psalmen’ van Hendrik van Ghijsen.
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ontving een betere beoordeling. Dit had te maken met een bepaalde perceptie van het
begrip vertrouwen. Zo worden de rijken in de beide coupletten ‘ledig weggezonden’,
maar de motieven daarvoor zijn anders. Het motief in de ‘Statenberijming’ is de eigenwaan waarop de rijke vertrouwt zonder acht te slaan op de hongerige. In ‘Laus Deo’ is
het motief de tijdelijke goederen waarop de rijke vertrouwt in plaats van acht te slaan
op de rijkdom in God:
‘Laus Deo’, 1760

‘Statenberijming’, 1773

Hij, die Zijn volk bewaakt,
heeft armen rijk gemaakt,
Die zich aan Hem verbonden;
En rijken, wier gemoed
Vertrouwd’ op tijdlijk goed,
Gansch ledig weggezonden.197

Hij heeft, na lang geduld
Met goederen vervuld
Der hongerige monden;
Hij zag geen rijken aan;
Maar heeft z’ in hunnen waan,
Gansch ledig weggezonden. 198

Ook gebruikte de commissie buitenlandse psalmbundels, onder andere het Neues Bremisches Psalm und Gesangbuch dat door een oud-confrater Van der Smissen ingebracht
werd om ruimer en meer afgewogen te kunnen selecteren, maar geen lied daaruit
wordt in de inhoudsopgave van de Christelijke Gezangen en Liederen vermeld.199 In totaal zijn
er nog 27 psalmen geheel of gedeeltelijk uit de Davids Psalmen van 1713 overgenomen,
maar wat de toekomst van deze oude Haarlemse berijming betreft, was het in muzikale
termen een kwestie van morendo.
De schaarste aan gezangen was aanleiding om aanvankelijk te kiezen voor de beide
Amsterdamse Christelijke Gezangen (resp. 1793/1796). Het zou kostenbesparend werken
als een liedboek uit de beide bundels werd samengesteld, ook al om de goede smaak
van de Christelyke Gezangen (1793) niet te kort te doen. Zover is het niet gekomen. Ook de
gedachte om alleen de zonnistische Christelijke Gezangen (1796) in te voeren, voldeed niet
aan een zeker gewenst aantal psalmen, hoezeer dit gezangboek ook geroemd werd om
zijn ‘grooteren overvloed en verscheidenheid van stoffen’. De commissie voelde wel
voor enkele overnames, hetgeen reden was om daarover met de Amsterdamse uitgevers
Sepp en Zoon te onderhandelen. Op 7 januari 1802 ontving de kerkenraad een brief van
Sepp.200 Hij sprak daarin de hoop uit dat Haarlem niet uit het gezangboek van Amster197 Christelijke Gezangen en Liederen, gezang 108 couplet 6.
198 Liedboek voor de Kerken (1973), gezang 66 heeft de versie van Voet, bewerkt door W. Barnard.
199 VDGH 291-139. ‘Korte aantekeningen van de Commissie tot het Godsdienstig Gezang’. Hierin worden genoemd:
het Neues Bremisches Psalm und Gesangbuch (1769); ‘de liederen van Gellert’ (1715-1769) – verondersteld wordt dat het om
losse aangekochte liederen gaat, maar welke die zijn, is ongewis; de 150 Geestelijke gezangen welke in de Gereformeerde Kerken
van Cleve, Gulik, Berg Marksland gezongen worden. In ’t Nederduits[c]h berymd door Abdias Velingius, (te Cleve. Gedrukt by J.W. Möller
1798. II); Nieuwe verzameling van uitgelezene geestelycke gezangen, dienende ten vervolge van het Kerkelyk Gezangboek der Hervormde Gemeenten van Cleve, Gulik, Berg en Mark. Uit het Hoogduitsch in het Nederduitschen rym gebragt door Daniël Eberhard Otterbein. Te Cleve,
gedr. By J.W. Möller 1798. Verder ‘een zekere proeve bij Van der Ney’, wat niet nader wordt verklaard, zie 18 januari
1802. Ten slotte het lutherse Boek der Psalmen nevens Christelyke Gezangen ofwel de ‘Consistoriale Bundel’ (Amsterdam, Izaac
de Jong, 1778). Waarschijnlijk gaat het om Lambert Jacob van der Smissen die kerkenraadslid was vanaf 1773 tot zijn
dood in 1806. De term oud-confrater gebruikte de gemeente Haarlem voor broeders in de Grote Kerkenraad waarin zij
zitting namen na de (actieve) Dienende Kerkenraad.
200 VDGH. Resolutieboek (1801-1809/19).
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dam zou overnemen. Zijn vrees was dat de Haarlemmers niet met het kopierecht rekening zouden houden, maar dat werd door Bodisco ontzenuwd.
Een verzoek om een begroting voor de overnames uit deze bundel werd door Sepp
op bitse toon afgewezen. Hij begreep niet waarom er nu weer een andere bundel moest
verschijnen, terwijl de Amsterdamse juist ‘met zoveel glans’ het licht ziet. Naast Amsterdam, Krefeld, Groningen, Utrecht en andere plaatsen, gebruikten ook de remonstranten de beide Amsterdamse bundels. Waarom nam Haarlem niet een voorbeeld
aan de luthersen, die uit een bundel zongen ‘overeenkomstig den aard des Christendoms’? ‘Zoude het nu niet veel beter, veel eenstemmiger zijn, en (men veroorlove ons
het te zeggen) den Haarlemsche Gemeenten meer Eere aandoen, wanneer men ook ons
Gezangboek zoals het is liggende, invoerde’ en de broederlijke eenheid een dienst te
bewijzen? De uitgevers boden aan om zoveel bundels van de Christelijke Gezangen (1796)
als nodig zou zijn voor kerkelijk gebruik gratis af te leveren, als Haarlem besluiten
mocht die in zijn geheel in te voeren, zelfs in quarto gebonden. Uiteindelijk zijn Sepp
en Zoon akkoord gegaan met de overname van enige liederen, zij het met tegenzin. In
plaats van ‘de buitensporige som’ van 25 gulden per lied als schadeloosstelling, die de
gemeente anders verschuldigd zou zijn – met of zonder verandering, geheel of gedeeltelijk – werd het Haarlemse voorstel van tien gulden aangenomen.201 Sepp en Zoon wilden verder geen discussie voeren over de prijs, omdat het anders een ‘ordinaire zaak’
zou worden.202 De 40 uit de Christelijke Gezangen geputte liederen, vormden bijna een derde van het totale gezangboek.
Er werden dichters en dichteressen uit de eigen kring benaderd om liederen te
schrijven of een selectie uit bestaande bundels om te werken. De Christelijke Gezangen
en Liederen behielden daarmee nog wel hun ‘interkerkelijke’ karakter. Men achtte het
niet nodig om de namen in de openbaarheid te brengen, ook al was er geen reden voor
‘schaamte’.203 Een uitzondering maakte leraar Loosjes wel voor de vermaarde doopsgezinde dichteres, schrijfster en patriotgezinde, Aagje Deken.204
Eenigzins onvoeglijk keurden wij het opgeeven der Naamen van nog leevende Dichters en Dichteressen, die ons de hand booden. Thans mogen wij, te meer dewijl zulks van elders bekend is, (zie de Algem. Kunst- en Letterbode voor 1804, 324)
hier van uitzonderen de Zededichteres Agatha Deken, den 14 van laatstleden slachtmaand overleden. Zij heeft geen gering
aandeel in de nieuw vervaardigde Gezangen, en dezelve, door haare bijdraagen, niet weinig verrijkt.205

De Hoop Scheffer noemde de Haarlemse tekstschrijvers niet in zijn naamlijst. Het debiet was dusdanig minimaal, dat hij zich alleen richtte op de bundels die nog in omloop
waren.206 Aagje Deken schreef in totaal maar liefst 74 liederen voor de bundel en daarvoor
201 Idem, 8 januari 1801 tot 7 december 1809, zie 4 februari 1802 en 5 maart 1802.
202 VDGH 291-125, 126, 128, 129, 130, 131. ‘Geschiedenis van den Gezangbundel (1801-1807)’.
203 Zie Loosjes (1805), p. 24.
204 ME II, p. 27. Aagje Deken (1741-1804) groeide op in de ‘Oranjeappel’, het Amsterdamse weeshuis van de collegianten, bij wie zij zich liet onderdompelen. Deken werd lid van de Amsterdamse doopsgezinde gemeente bij het Lam en
de Toren. Samen met Betje Wolff (Elisabeth Bekker) sympathiseerde Deken met de patriotten. Beiden waren ze pleitbezorgers van een rationalistisch, christelijk moralisme.
205 Idem, p. 56.
206 De Hoop Scheffer (1865). Zie ook SAA-PA 1120-1285, ‘Lijst van dichters’.
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Afb. 7 Brief van Aagje Deken (1741-1804), doopsgezind, schrijfster en lieddichteres. Bibliotheek Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem.

ontving zij vier dukaten per lied. In een brief liet zij de kerkenraad weten geen beslissing
te kunnen nemen over het honorarium voor de liederen, die zij ‘gaarne ten dienste mijner Doopsgezinde Medeburgeren’ en ‘naar mijner vermogen en gevoel wil opstellen’.
Want schoon ik levendig gevoel, dat het eeven billijk is, voor een behoorlijken loon, de vreeze Gods in de harten des Menschen,
door Stichtelyke Verzen, als door Stichtelyke predikatien te verwekken, is het mij toch wat vreemd, daarvoor een bepaalden Som,
als voor een Stuk Stof van die lengte en die breedte, te bedingen.207
207 VDGH 291-132. ‘Geschiedenis van den Gezangbundel’. De brief is gedateerd op 14 februari 1802, te Den Haag.
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De eveneens vaderlandlievende Petronella Moens kreeg de taak om liederen te bewerken voor het bedrag van twee gulden en een dubbeltje per gezang. Het enige lied
dat van haar werd opgenomen is gezang 56 ‘Godsdienstige blijdschap’.208 De dichtertheoloog, schrijver, diaken en boekverkoper Adriaan Loosjes Pz., vervaardigde vijf
liederen.
Organist P.B. Hoogstraten maakte een keuze uit de melodieën van gezangen en
psalmen op grond van ‘hunne toon aard’, alsmede de fraaiste uit de lutherse Christelyke Gezangen (1778).209 Anderen spanden zich in de oude, ritmisch genoteerde muziek op hele en halve noten te plaatsen. De voorzangers, waaronder de schoolmeester
G. Schouten, leverden een lijstje in met graag gezongen psalmen, vermoedelijk uit de
Davids Psalmen. In de gezangbundel vonden de psalmen een plaats tussen de gezangen.
Reinier Vinkeles werd door Petrus Loosjes benaderd voor het ontwerpen van de gravure, voor de prijs van 80 gulden. Het bijpassend zesregelig versje is van Loosjes:
De Hoeksteen des Geloofs, waarbij de Palmboom bloeit,
Het beeld van Christus Kerk, geweld en druk ontgroeid,
Strekt Zangkunst tot een steun, daar met den klank der snaaren,
Bestraald door Godlijk licht, zich haare Liedren paaren,
Waarin ’t Geloof zijn’ roem, de Hoop haar sterkte vindt,
Terwijl de Liefde juicht, die alles overwint.

De indelingen van de beide Amsterdamse Christelijke Gezangen vielen af, omdat deze te
algemeen en te onbepaald waren omschreven. Het Handboek voor Predikanten van Enfield, een homiletische wegwijzer op onderwerpen geordend, bleek niettemin een
basis te bieden voor enkele afdelingen.210 Hier en daar maakte de liederencommissie
208 De Vries (2001), p. 267, 279 en 306. Petronella Moens (1762-1843) was patriot en wordt literair ingelijfd bij de
categorie ‘verzets- of protestdichters’. Samen met andere dichters, onder andere de doopsgezinde Bernardus de
Bosch, ‘leende zij haar pen aan de politieke pers’. Zie lijst met overnames in: VDHG 291-144: ‘Geschiedenis van den
Gezangbundel (1801-1807)’. Zowel Moens als Deken leverden na elkaar op 26 april en 10 mei 1802 liederen in genaamd ‘Het Geweten’ en ‘De Kloekmoedigheid’ [in het zedelijke]. De versie van Deken werd verkozen (gezang 31
en 39). Moens bewerkte het lied ‘Gods Heiligheid’ op de wijze van psalm 14 (gezang 22). Zie Veltman-van den Bos
(2000) over Moens.
209 VDGH 291-140H. ‘Geschiedenis van de gezangbundel (1801-1807)’. Goedgekeurde psalmen waren: 2, 3, 4, 9, 14, 15,
16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 65, 66, 73, 74,
75, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 112, 113, 117, 119, 122, 124, 125,
130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 148, 149, 150. En 't gebed onses Heeren. Hoogstraten merkte nog op: ‘De
Psalmen hier tusschen bijden uitgelaaten, zijn seer strijdig en onregelmaatig van de grond toonen en dus verwerpelig’.
De op grond van ‘den toon aard’ ‘verkieselijkste’ melodieën uit de ‘Lutherschen Gezangen’ waren: 4, 8, 12, 13, 14, 16, 30,
37, 41, 52, 57, 58, 65, 69, 70, 73, 74, 76, 83, 85, 87, 109, 131, 137, 147.
210 Enfield (1793). William Enfield (1741-1797) was sociniaan: als predikant ging hij voor in een unitarische gemeente
in Norwich. Hij legde zich toe op christelijke ethiek en publiceerde op het gebied van educatie en wetenschap. Van zijn
hand kwam onder andere The Preachers Directory (1771), waarvan het Handboek de vertaling is. Waller, The Imperial dictionary,
(1857-1863) 16v.; Knight, Biography (1856), 7v.. ‘Korte aantekening van de Commissie tot het Godsdienstig Gezang’, 21
december 1801, in: VDGH 291-144, ‘Geschiedenis van den Gezangbundel (1801-1807)’. Vergelijk:
Handboek van Enfield
Christelijke Gezangen en Liederen
Over God
Gods bestaan, Voorzienigheid en Volmaaktheden
Over Deugd en Ondeugd in’t algemeen
Godsdienstig en deugd in het algemeen
Over de Pligten der Godzaligheid
Godsdienstpligten
Over de Gezellige Deugden
Pligten jegens de Naasten
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van een subonderwerp een hoofdonderwerp. Zo vielen de nieuwjaarsgezangen, bijvoorbeeld, in het Handboek onder de rubriek ‘Bijzondere Gelegenheden’, maar in de
Christelijke Gezangen en Liederen zijn ze een aparte afdeling ‘Nieuwjaarsgezangen en daartoe betrekkelijk’.211
In oktober 1802 werd besloten om met het inzingen van de psalmen op hele en halve noten, na de schriftuuroefening van de woensdagavond te beginnen. Hoe vaak dit
is gedaan, geven de notulen niet aan. In de zomer van 1804 werd, onder leiding van
schoolmeester Schouten, speciaal voor de voorzangers en organist een verplichte zangoefening gehouden, om goed op de invoering voorbereid te zijn. Ook de weeskinderen
leerden de nieuwe liederen. Aanvankelijk zou de liedbundel op 28 oktober 1804 worden ingevoerd, onder leiding van de oudste dienstdoende leraar Petrus Loosjes Adz.,
maar een ziekte die hem ‘op den oever des grafs bragt’, verhinderde hem zijn werk te
doen. De invoering vond daardoor plaats op 6 januari 1805. Zijn Redenvoering over het
Christen Kerkgezang, vergezeld van de liederen die toen zijn gezongen, verscheen in druk,
omdat zijn zwakke stem niet iedereen had bereikt.212 De zakelijke afwikkeling van de
invoering betrof de verklaring van eigendomsrecht. De stedelijke autoriteiten, zoals de
Raad der Stad Haarlem en de Nationale Bibliotheek, ontvingen twee exemplaren van
verschillend formaat.213 Gebonden exemplaren werden geschonken aan Aagje Deken,
Ahasverus van den Berg, Petronella Moens en Adriaan Loosjes Pz., en aan de leden van
de commissie en de Dienende en Oude Kerkenraad.214
Receptie en verspreiding
De doopsgezinden waren trendsetters van de christelijke gemeentezang, ook binnen
de kring van hun remonstrantse mededissenters.215 Al rond 1776 zongen zij te Haarlem

Persoonlijke Deugden
Over de Christelijke Openbaring
Geschiedkundige Onderwerpen

Pligten van den Mensch jegens zichzelven
De Christelijke Bedeeling
Gebeurtenissen, Lijdenstoffen, Gedenkdagen, Doop-,
Proef-, Avondmaal- en Dank-gezangen
Bij bijzondere Gelegenheden
Nieuwjaars-Gezangen en daartoe betrekkelijk
211 VDGH 291-144. ‘Geschiedenis van den Gezangbundel (1801-1807)’.
212 Loosjes (1805). De liederen die werden gezongen zijn: Voorzang, het LVII. Gezang ‘Openbaare Eerdienst’, vss. 1
en 2. (Weldaadig God! Volzalig Opperwezen!). Lezing uit de brief van Paulus aan de ‘Colossers III.16’. Redenvoering.
Eerste tussenzang XLII. Gezang ‘De Rede’. Vss. 1,2,3=‘Eedle vraagbaak van ’t verstand!’. Tweede tussenzang LX. Gezang
3, 4, 5. ‘Over het leezen der H. Schrift’=‘ô Dierbaar Heilwoord’!. Ter afsluiting XXXV. Gezang. ‘Het heil van den Godsdienst’=‘Hij leidt ons, met een zagte hand’. Naazang, het LVII. Gezang vs. 3. ‘Openbaare Eerdienst’.
213 ‘Ter voldoening aan Art. 7 der Publicatie van het Staatsbewind der Bataafsche Republiek, van den 3. Juni 1803, betrekkelyk het uitgeven van oorspronglyke of vertaalde Werken enz.’.
214 VDGH 291-147. ‘Geschiedenis van den Gezangbundel (1801-1807)’; Resolutieboek (1801-1809/19), 23 augustus
1804. De nieuwe liederen bedroegen ƒ 3645,15 in twee formaten groot, ƒ 1615,00, en klein duodecimo, ƒ 1627,00. Het totale bedrag van honoraria, overname van liederen van J.C. Sepp en Zoon, gravure, titel, correctie muziek en letterdruk,
schrijven van muziek, nieuw gemaakte melodieën, veranderingen in melodieën, kwam neer op ƒ 4499,00. De verkoopprijs voor particulieren bedroeg ƒ 1,10 voor groot 120 en ƒ 0,18 klein 120. De uitgevers gaven tien procent korting en op
elke bestelling van 25 exemplaren een premie ter bestrijding van de distributiekosten. VDGH. Resolutieboek (18011809/19), 3 januari 1805. De organist Hoogstraten en Schouten ontvingen elk fl.150,00 voor hun bijdrage aan de invoering van de liederen. De voorzangers verdienden elk ƒ 20,00 en de orgeltrapper fl.12,00.
215 Zie p. 51.

b vijf liedboeken

67

uit de bundel de Liederen en Gezangen op de Christelijke Feesttijden.216 Dit bundeltje bestaat uit
negentien liederen: de twaalf Amsterdamse liederen van 1684, vermeerderd met één
lied door Haarlem in 1713 en nog eens met zes in 1756. Toen de Amsterdamse Christelijke Gezangen (1793/1796) verschenen, voerden de remonstranten ook deze bundels in.
Vanuit deze gemeenschappelijke zangcultuur bleven de remonstranten de ontwikkelingen bij de doopsgezinden op de voet volgen. Reeds in het voorjaar van 1802 werd
door de remonstrantse predikant Pieter Weiland uit Rotterdam informatie gevraagd
over de samenstelling van de liedbundel en hoever ‘de broeders’ gevorderd waren.217
Uit de correspondentie blijkt dat hij benieuwd was of er nieuwe, dan wel veranderde
gezangen in zouden voorkomen. Voordat ze gedrukt werden zou hij de teksten graag
willen lezen, opdat het voorstel in de gemeente des te beter gedaan zou kunnen worden. Uit zijn antwoord van een week later kan worden opgemaakt dat de inhoud van
de liederen niet in overeenstemming was met de gezindheid van zijn gemeente. De
Rotterdammers waren ‘Dordts-gereformeerd’ van aard en niet ‘raissonable-geestelijk’,
waarmee het concept gelijk al van een stempel was voorzien, want ‘dat woord is zoo
betrekkelyk’.
Het tijdschrift de Vaderlandsche Letteroefeningen was uitermate positief gestemd,
hoewel de inhoud en de indeling van de bundel zelf niet ter sprake kwamen.218 De
recensent besprak de Redenvoering over het Christen Kerkgezang van Petrus Loosjes Adz. ter
gelegenheid van de invoering op 6 januari 1805. Bij de objectiviteit van deze recensie kan een vraagteken geplaatst worden. Besprak Loosjes zijn eigen redevoering? Al
eerder werd erop gewezen dat deze Loosjes verantwoordelijk was voor de meeste recensies en sedert 1792 was hij na het overlijden van zijn halfbroer Cornelis Loosjes,
de enige uitgever. Zinsneden als ‘de kundige Eerw. P. Loosjes’ en ‘van heeler harte
zijn wij het met den Eerw. Loosjes eens’, komen daardoor in een subjectief daglicht
te staan. In elk geval liet de recensent het publiek oordelen over de uitgave ‘van ’s
Mans berekendheid’ en was hij ervan overtuigd dat de lezer ‘er gewis een gunstig
oordeel over zal strijken en zijnen Vrienden, die hem tot de uitgave bewoogen, dank
wijten’.
De Redenvoering besprak na een korte uitleg over Kolossenzen 3:16, het kerkgezang
onder de Joden en de Christenen, ‘sints de vroegste tijden tot heden toe’. De leraar beklaagde zich daarin over het gemis van ‘die eerste oude Dichtstukken’:
Hoe zouden wij, daar in, den geest der Apostelen, en der uitsteekendste Leeraaren, onder de vroegste Christenen, zien heerschen!
en den toon hooren slaan van hooge Verrukking, van diepe Eerbiedenis, en van vuurige Dankzegging!219

216 Boekenoogen (1919), p. 277. Het betreft hier de derde druk van Liederen en Gezangen ofwel Opwekkende Gezangen (z.j.), maar onder een gewijzigde titel: Liederen en Gezangen op de Christelijke Feesttijden bij de gemeenten der Doopsgezinden en Remonstranten te Haarlem en elders in gebruik, Te Haarlem bij Joh. Enschedé en Zoonen en Izaäk van der Vinne,
1776. Zie verderop p. 71.
217 VDGH 291-134 en 135. ‘Geschiedenis van den gezangbundel (1801-1807)’. De Vries (2001), p. 94, 277; Vuyk (2000),
p. 186-190. Ds. Pieter Weiland (1754-1842) was in 1798 zes weken lang eerste minister van Binnenlandse Zaken. Tevens
was hij samensteller van het Nederduitsch Taalkundig Woordenboek (1799-1812).
218 Zie Petrus Loosjes Adz., in: VL (1805), p. 296-298.
219 Loosjes (1805), p. 8.
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Na deze algemene verhandeling volgde een motivatie voor een gedeeltelijke opname
van de psalmen in de bundel: ‘Kan men (…) met voeglijkheid, eene Christlijke Vergadering laaten zingen, als of elk der deelneemeren in het Gezang, met David, op de bergen
van Juda omzwierf, vol angst voor Sauls vervolgende woede?’220 Dat het kerkgezang een
loffelijk en verplichtend onderdeel van de eredienst was, stond buiten kijf: in het lied
neemt de hele gemeente werkelijk deel aan de openbare eredienst.
In een beschouwing achteraf werden in de woorden van Cramer ‘Fiolen van spot en
minachting’ over de bundel uitgegoten.221 De geestdrift waarmee dit gezangboek aanvankelijk werd begroet door ‘de vurige liberalen van 1790 tot 1800’, Abraham de Vries
en Jan van Geuns – zoon van een van de samenstellers – was reeds in een gevoel van
schaamte overgegaan, toen zij ouder waren geworden.222 Cramer schreef:
(…) en vooral toen na 1830 een meer bijbelsche, kerkelijke, vrome geest in onze broederschap opkwam. Toen begon men op ‘die
echte Lamisten’, ook op dat haarlemmer gezangboek uit de hoogte neêr te zien en wist men daaruit niet dan jammerlijks op
te halen.223

Hij wees hier op de theologische controverse en de domineesstand die in de eerste helft van
de negentiende eeuw aan het Doopsgezind Seminarium en in de doopsgezinde broederschap was ontstaan. Zijn grootvader was de hoogleraar en geestelijk leider van het seminarium en de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (1811), Samuel Muller.224 Onder leiding
van Muller onderging het curriculum een drastische wijziging door de invoering van de
vakken homiletiek, pastorale theologie en doopsgezinde geschiedenis ten koste van de
‘empirische wijsbegeerte’ – de natuur- en wiskunde en logica. De gematigde vroomheid
en bijbelse prediking die Muller typeerden, kwamen daardoor op gespannen voet te
staan met de meer wijsgerig theologische inslag van de rationalistische predikanten, die
de broederschap voor orthodoxie wilden behoeden. Met name Joost Hiddes Halbertsma
was zowel in woord als geschrift nadrukkelijk een exponent van deze predikanten.225 Hij
waarschuwde tegen de beslissende invloed van de kweekschool op de teloorgang van
het, zij het achttiende-eeuwse, doopsgezind eigene waarbij hij het vooral gemunt had
op Muller.226 De doopsgezinde broederschap ontwikkelde zich in de richting van een
hiërarchisch en orthodox aandoende kerk.227 Het accent was meer op de geloofsverkon220 Idem, p. 15.
221 Cramer (1900) I, p. 109. Zie ook Post (2006), p. 207-224.
222 ME IV, p. 863. ME IV, p. 863. De Vries (1773-1862) was theoloog, letterkundige en patriot. Hij diende de gemeente Haarlem 35 jaar en was stadsbibliothecaris en archivaris van Haarlem. De Vries was bestuurslid van de Algemene
Doopsgezinde Sociëteit en van het Seminarium. Zijn zoons waren de hoogleraar letterkunde Matthias de Vries en Gerrit de Vries, advocaat en minister-president (1872-1874). Voor Van Geuns, zie eerder p. 53.
223 Cramer (1900) I, p. 109.
224 ME III, p. 772-773; Verbeek (2005). Samuel Muller (1785-1875) was hoogleraar van 1827-1856 aan het Doopsgezind
Seminarium waar hij pastoraat, homiletiek en doopsgezinde geschiedenis gaf.
225 ME II, p. 632-633. Joost (Justus) Hiddes Halbertsma (1789-1869) wijdde zijn leven aan het schrijven, nadat hij zich
als predikant had teruggetrokken: hij diende de gemeenten Bolsward (1814-1821) en Deventer (1821-1856). Halbertsma
was een kenner van de Friese dichter Gijsbert Japicx (1603-1666). Zie ook Verbeek (2005), p. 179-203; Verbeek (2003), p.
139-146; Voolstra (1994), p. 198.
226 Halbertsma (1843).
227 Verbeek (2003), p. 139, 141-142.
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diging komen te liggen dan op de prediking van de goede werken. De orthodoxie was
er méér dan de zedenleer van Jezus op gericht om het ‘gemoed te roeren en de verbeelding te ontvlammen’ en daarvoor hield hij Muller hoofdzakelijk verantwoordelijk.228
Het bovenstaand citaat van Cramer mag dan ook opmerkelijk genoemd worden. De
Vries en Van Geuns, die indertijd collega-predikanten van Muller te Amsterdam waren,
mogen evenals Muller en Halbertsma gerekend worden tot een generatie van theologen
die een wijsgerig theologische opleiding hadden gevolgd, maar bij wie een verschuiving in het theologische denken had plaatsgevonden. Op grond van het citaat is het
aannemelijk dat Van Geuns en De Vries in het theologische kamp tussen Muller en Halbertsma later de zijde van eerstgenoemde hadden gekozen, met het gevolg dat de wijsgerige theologie ten gunste van een meer dogmatische richting werd losgelaten. Alleen
op grond van de verandering van het geestelijke klimaat kan het door Cramer gesignaleerde ‘neêrzien’ op dat ‘haarlemmer gezangboek’ worden verklaard.229 Het nieuwe
onderzoek- en vakgebied ‘Mennonitica’ dat Muller doceerde, zal ongetwijfeld hebben
bijgedragen aan een geheel andere visie op het doopsgezinde geloof en zijn traditie.230
De geestelijke atmosfeer van het Haarlemse gezangboek werd hoofdzakelijk bepaald door het grote aantal liederen dat Aagje Deken op haar naam had staan. De
doopsgezinde Matthijs Siegenbeek, de eerste hoogleraar Nederduitsche taal- en letterkunde, leverde grote kritiek op de bijdrage van Deken.231 Naar zijn oordeel had ‘de met
lof bekende A. Deken, veel deel gehad’, maar de toon ‘voor het Godsdienstig gezang’
wist zij minder te treffen. Ook Cramer stak zijn kritiek op de samenstellers en Aagje
Deken niet onder stoelen of banken. De inhoud omschreef hij als laag bij de grond en
de voorrede als naïef. Wat te denken van een lied op ‘Het Bijgeloof’?
Gij slaaf der list, des snooden huichlaars roof,
Getroost in God te midden uwer zonden,
Door waan verblind, voor overtuiging doof,
Hebt gij u zelv’ onzalig Bijgeloof! Enz.232

Of van de ‘Aankleeving aan God in Rampspoed’, ook een tekst van Deken:
Wat is de mensch een ding.
Vol van verandering;
Hoe onvast in zijn stappen!
’t Is een gemeene plaag;
Raakt iemand in het laag,
Elk een wil op hem trappen.233
228 Idem, p. 142-146 voor een uitgebreide beschrijving van deze reactie.
229 Van Geuns (1797), p. 71. Tevens zal het vurige, liberale pleidooi dat Van Geuns eerder had gevoerd in de Vier Verhandelingen, dat van één en dezelfde kansel zowel de Dordtse leerregels als de leer van Socinus verkondigd moest kunnen
worden, door deze ommezwaai niet langer meer steek hebben kunnen houden.
230 Van der Zijpp, Stemmen (1961), p. 14; Verbeek (2002), p. 103v.
231 Voor biografische gegevens van Siegenbeek, zie p. 14. SAA-PA 1120-1285. ‘Stukken betreffende kerkliederen 18391896’. Het betreft een kort briefje van 3 juli 1844 als een antwoord op een vraag naar de dichters van Uitgezochte Liederen
(1810), waaraan hij had meegewerkt.
232 Christelijke Gezangen en Liederen, gezang 43.
233 Idem, gezang 90.
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De bundel Christelijke Gezangen en Liederen had zo weinig opgang gekend, ‘dat zij, die de
Groote Bundel [1796] onvoldaan liet, een paar jaren later eene geheel nieuwe verzameling, de Uitgezochte Liederen [1810] samenstelden, alsof de Haarlemsche niet bestonden’.234
Toch was Cramers stemming niet geheel in mineur. De bundel mocht dan niet boven de Christelijke Gezangen (1796) en de Uitgezochte Liederen (1810) uitkomen, het zou toch
een vergissing zijn te denken dat Haarlem de psalmen was vergeten, zoals in veel rationalistische gemeenten: men nam in totaal 37 psalmen op. Een ander voordeel van deze
bundel ten opzichte van de beide Amsterdamse Christelijke Gezangen en de Uitgezochte Liederen was, dat het ook liederen aan de Duitse poëzie had ontleend, van Lavater, Gellert
en Sturm.235
Christelijke Gezangen en Liederen werd gedrukt bij Johannes Enschedé en Zonen en uitgegeven bij de boekverkopers F. van Walré, François Bohn en Adriaan Loosjes Pz.236
Voor zover valt na te gaan is de bundel alleen in 1804 gedrukt.237 In 1809, vijf jaar na
de invoering reeds, stelde een door de Grote Kerkenraad ingestelde nieuwe commissie
voor het kerkgezang het negatieve oordeel vast, dat er veel veranderd zou moeten worden wanneer de bundel in herdruk werd genomen: 48 gezangen behoorden niet meer
te worden opgenomen, 32 werden helemaal verworpen – meer dan 50 procent van de
liederen! Moesten de afgewezen liederen nu bewerkt of vervangen worden? Of was het
beter om liederen uit de bestaande gezangboeken over te nemen? Waren de Amsterdamse bundels destijds afgewezen om de afwezigheid van psalmen, nu werd opnieuw
voorgesteld om deze bundels toch nog in te voeren, samen met, of een selectie uit de in
1809 verschenen West-Zaandamse en Leidse dichtbundel Uitgezochte Liederen. De kosten
voor bewerking en verbetering van de Christelijke Gezangen en Liederen zouden niet opwegen tegen de Amsterdamse bundels en de Uitgezochte Liederen samen, daarom koos men
ervoor om uit deze gezangboeken een keuze te maken. Blijkens de gegevens uit een
brief van Klaas Sybren Sybrandi uit 1839, gericht aan de Amsterdamse kerkenraad, om
te komen tot een nieuwe gezamenlijke gezangbundel, is de Haarlemse gemeente tot
die tijd echter trouw gebleven aan haar bundel van 1804.238
Cramer constateerde dat de bundel alleen in Haarlem, De Rijp en Rottevalle werd
ingevoerd. De lijst van Huizinga toont aan dat ook de gemeenten Zaandam-Oostzijde,
234 Cramer (1900) I, p. 109.
235 Gezang 48, het lied van Sturm, wordt aangemerkt als ‘nieuw’ in de inhoudsopgave en is overigens overgenomen
uit de Oden en Liederen van Ahasverus van den Berg. Waarschijnlijk dacht Cramer dat het lied van Lavater, gezang 82,
het originele betrof. De inhoud verwijst naar gezang 5 in Christelijke Gezangen (1796). Wel de melodie, maar niet de tekst
komt overeen, die is daarin van A. Vereul. Ook zal hij de originele tekst van Gellert bedoeld hebben. De melodie van
gezang 105 is dezelfde als gezang 149 uit Christelijke Gezangen (1796) waarnaar verwezen wordt. In deze bundel is de tekst
van A.H. van Gelder.
236 Van Walré was een doopsgezinde familienaam, maar in het ledenregister van de VDGH wordt geen F. van Walré
gevonden. Wel vermeldt het archief een Willem van Walré (1819-1872), die ‘evenals zijn vader’ vermoedelijk boekhandelaar was. Zie doopregister inventarisatienummer 198. NNWB III, p. 133. François Bohn (†1819) was lid van de doopsgezinde gemeente Haarlem aan de Peuzelaarsteeg (Waterlanders) en was diaken.
237 Zie Bibliografie van liedboeken, nr 3.
238 SAA-PA 1120-1285. ‘Stukken betreffende kerkliederen 1839-1896’. Brief van K.S. Sybrandi op 5 september 1839. ME
IV, p. 677. Klaas Sybren Sybrandi (1807-1872) was in Haarlem predikant van 1838-1871. Hij was lid van het College van
Curatoren en was tweemaal voorzitter van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Zijn verdere leven wijdde Sybrandi aan
Griekse en Nederlandse literatuur. Jarenlang was hij directeur van Teylers Stichting Vereniging te Haarlem.
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Almelo en Harlingen uit deze bundel hebben gezongen, zij het meestal in combinatie
met andere gezangboeken.239 Deze gemeenten ervoeren daarin affiniteit met de liberale traditie. Voor Zaandam-Oostzijde lag dat voor de hand, omdat zij in de loop van de
achttiende eeuw een liberale koers was gaan varen. Rottevalle was aangesloten bij de
niet-confessionele Sociëteit van Doopsgezinde Gemeenten in Friesland. De gemeente
te Almelo, oorspronkelijk van een zonnistische signatuur, was toen ook al verlicht en
zag in de invoering geen beletsel.240
De ontstaansgeschiedenis van een andere bundel in een van oorsprong zonnistische
gemeente, die te Zwolle, zal thans worden besproken.
4

Het Zwolse Vervolg van Christelyke Gezangen (1808): de Zwolsche Bundel241

Ontstaansgeschiedenis
In 1775 stelde de Zwolse kerkenraad de gemeente voor om de ‘Statenberijming’ van
1773 te gebruiken, maar hoe zou de gemeente dan uit de hen vertrouwde liederen blijven zingen? Het was toch wel wat veel van het goede om de afgekeurde Amsterdamse Davids Psalmen van 1684, waaruit de gemeente tot dan toe had gezongen, nog mee te
moeten nemen omwille van de twaalf lammistische liederen die daarin gebonden waren. Het oog viel op de ‘Oude Haarlemse liederen’, die in een apart bundeltje los verkrijgbaar waren. Immers, zo lichtten de samenstellers toe, een losse uitgave is lichter
om mee te nemen dan het meedragen van allerlei andere bundels:
Zo hebben de Drukkers deezer Gezangen, op ’t verzoek van veele der gemelde Liefhebbers, goed gevonden dezelve apart uit te
geeven, om voor de beknoptheid en hun gemak te zorgen, en hen niet genoodzaakt te doen zijn, om de Bijbels, Testamenten
en Psalmboeken, tot den openbaaren Godsdienst geschikt, bij zich te draagen, als men bepaaldelijk voorneemens is zich met
deeze te verlustigen.242

Het betreft hier het bundeltje Liederen en Gezangen op de Christelijke Feesttijden, met de negentien ritmisch genoteerde gezangen.243 De Zwollenaars werden hiermee op hun
wenken bediend, want men kon de geliefde Amsterdamse liederen blijven zingen, die
tussen 1713 en 1756 vermeerderd waren met zeven liederen.
Dat Zwolle aanvankelijk zong uit de Amsterdamse Davids Psalmen en de twaalf liederen, en niet uit de Haarlemse Davids Psalmen van 1713, zoals J.G. de Hoop Scheffer
beweert, kan worden afgeleid uit de naam van Oudaan, die in de kerkenraadsnotulen
wordt genoemd.244
Zoals het voorstel gedaan is voor de Broederschap op den 15 october 1775 in de gewone vergaderplaatze, om te besluiten tot
het nemen der Haarlemsche Liederen, nadat er vastgesteld was, Oudaan Psalm-berijminge met die den Nieuste, in den Jare
239 Zie bijlage 1: ‘Verspreiding van de liedboeken’ 1.1.
240 Resp. ME IV, p. 333-334; ME IV, p. 1014-1015; ME II, p. 662-663, de Harlinger Vereenigde Gemeente bestond uit
Waterlandse, Friese, Vlaamse en Hoogduitse bloedgroepen. ME IV, p. 374, ME II, p. 409 en Welcker (1990), p. 222; ME I,
p. 64-65. De conservatieve Vlaamse gemeente was rond 1796 uitgestorven.
241 Zie Bibliografie van liedboeken, nr. 4.
242 VDGH E4-29. Liederen en Gezangen. Te Haarlem. Bij Joh. Enschedé en Zoonen en Izaäk van der Vinne. Z.d. [=1756].
243 Zie eerder p. 54.
244 De Hoop Scheffer (1865), p. 74. ‘Zwolle, dat tot nog toe het Haarlemsche psalmboek gebruikt had (…)’.
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1773 uitgekomen, te verwisselen. Velen, ja de meesten onzer, Waarde Broeders!, zullen, denk ik, weten, hoe verbonden onze
Kerkliederen met de nog in gebruik hebbende gantsche Boek der Psalmen door Oudaan berijmd geheelijk te schenden en ook
niet overgebragt, of agter de Nieue Psalmberijminge kunnen geplaatst worden, dan waarlijk met Wanstaltigheid gelijk Velen
ja, den meesten der Broederen zeg ik, buiten twijfel alrede bekend zal wezen.245

Joachim Oudaan geldt doorgaans als de persoon die het grootste deel van de Amsterdamse psalmen samenstelde.246
245 HCO-KA 61-1 en 62-54. Een notitie van een onbekende broeder. Waarschijnlijk is dit de voordracht geweest, die
overgenomen werd in de kerkenraadnotulen.
246 Voor biografische gegevens van Oudaan, zie p. 40.
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Enkele jaren later, in 1804, nam de gemeente door de aankoop van vier exemplaren
de Haarlemse Christelijke Gezangen en Liederen in overweging, maar die werd niet ingevoerd.247 Wel werd er in 1807 voorgesteld om de Christelyke Gezangen (1793) in te voeren,
omdat nagenoeg alle doopsgezinde gemeenten ‘en andere Christus-gemeenten’ daaruit zongen. De kerkenraad honoreerde de wens van de gemeente om de ‘Oude Haarlemse Liederen’ verbeterd te laten herdrukken ‘met nog zodanigen als door de kerkenraad zouden worden geschikt geoordeeld, om daarbij te worden gevoegd en dit alles
op zulk eene wijze als de kerkenraad zou oordelen beste geschikt en minst kostbaar te
zijn’.248 Van de negentien ‘Oude Haarlemse Liederen’, selecteerde Zwolle er negen.249 In
een brief aan de kerkenraad van de gemeente Haarlem blijkt dat Zwolle toch ook liederen uit de Christelijke Gezangen en Liederen had overgenomen, vooral het ‘Hemelvaartlied’
van Aagje Deken kon de gemeente zeer bekoren. Haarlem, die het kopierecht bezat van
alle gekozen liederen, bood Zwolle aan om ze kosteloos over te nemen.250
De predikant Assverus Doyer initieerde de wisseling van de gezangen. Hij onderhield het contact met drukker J.H. Bolt uit Groningen en gaf opdracht om de liederen te drukken.251 Zonder dat zijn academische positie ergens in de archivalia wordt
genoemd, ondersteunt zijn doctoraat in de letteren en de wijsbegeerte voldoende het
vermoeden om hem voor de hertaler en corrector van de liederen te houden. De liedteksten zijn vaak op spelling verbeterd en sommige zijn in een andere rubriek ondergebracht of zelfs ingrijpend veranderd. Een liedtekst van R. Rooleeuw, bijvoorbeeld,
viel in de Christelijke Gezangen en Liederen onder de ‘Godsdienstplichten’, maar nu onder
de ‘Viering van het avondmaal’. Dit werd mogelijk gemaakt doordat verlichte coupletten een meer piëtistische klank verkregen, waardoor de band met Jezus inniger werd
en daardoor geschikt voor het avondmaal. Men veranderde de persoonsvormen van
‘ons’ in ‘mij’ in de tweede regel, ‘volgen’ en ‘nastreven’ werd ‘geven’ in de vijfde regel
– een verandering in de beweging van voorbeeld naar geestelijke overgave. Dat wordt
ook in de daarop volgende regels concreet: het verlichte ‘Oudste broeder’ en ‘Gids ten
leven’ werden vervangen door een abstracter voorstelling: ‘Fontein van ’t leven’, een
reminiscentie aan Johannes 4:14.252 Daarop werd vervolgens voortgeborduurd: ‘Is een
droppel nu zo zoet, wat is dan de volle vloed?’, wat een evocatieve uitwerking had bij
het drinken van de wijn.
247 HCO-KA 62-1 en 62-54. Resolutieboek (1742-1834), 4 november 1804.
248 Idem, 23 december 1807.
249 Op grond van de lijst van De Hoop Scheffer (1865), p. 87.
250 VDGH 291-148. ‘Geschiedenis van den Gezangbundel (1801-1807)’.
251 ME II, p. 96. Assverus Doyer (1758-1838) was rechtzinnig predikant in Zwolle van 1794-1836. Hij was tegenstander van het liberalisme en onderhield zijn contacten met vertegenwoordigers van het Réveil. HCO-KA 62-55. ‘Stuk van
de drukker Bolt’. Op 28 september 1808 stuurde Bolt een drukproefje met twee gezangen. De noten waren iets groter
dan de Christelyke Gezangen, inclusief de karakters die bij de muziek pasten. Kosten voor druk en zetloon per vel bedroegen acht gulden, buiten het papier, drie vellen druk was 24 gulden. Voor 200 exemplaren was voor 12 gulden aan papier
benodigd; totale drukkosten 36 à 40 gulden, buiten verdere kosten. Resolutieboek (1742-1834), 2 oktober 1808. De kerkenraad vond dit billijk en besloot 200 exemplaren te laten drukken.
252 ‘Maar zoo wie gedronken zal hebben van het water dat ík hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten,
maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden eene fontein van water, springende tot in het eeuwige leven’.
Statenvertaling.
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Vervolg van Christelyke Gezangen 1808

U, ô Jezus! Nooit volpreezen
Die ons ’t pad hebt aangeweezen
Dat uit ’s weerelds ijdelheid
Recht na ’t waar genoegen leidt;
U te volgen, na te streeven
Oudste Broeder! Gids ten leeven!
Toon’ hoe ’t U gewijd gemoed
Onverdeelde liefde voedt.253

’k Volg U, Jezus! Nooit volprezen
Die mij ’t pad hebt aangewezen
Dat van d’ aardsche ijdelheid
Regt naar ’t waar genoegen leidt.
O! aan wien zoud’ ik mij geven
Dan aan U, Fontein van ’t leven?
Is een droppel nu zoo zoet
Wat is dan de volle vloed?254

Van het gezang ‘Na een proef van weinig dagen’, een gezang over de ‘Troost des eeuwigen levens’, nam het Zwolse Vervolg van Christelyke Gezangen elf van de twaalf coupletten over.255 Dit gezang van Ahasverus van den Berg kwam voor in zowel de Haarlemse
Christelijke Gezangen en Liederen, als in de hervormde Evangelische Gezangen (1806). Na vergelijking kwam de liedtekst volgens de versie van de Evangelische Gezangen terecht in het
Vervolg. De regel: ‘Nu plaagt hem [de mens] veege ligchaams smarte; Dan kwelt hem
’s werelds woest gerucht’ verdiende verreweg de voorkeur boven het beladen ‘Nu kwelt
hem ’s lichaams veege smarte; dan moordgeschrei; dan krijgsgerucht’. Wat bleef staan,
was de eerste persoon meervoud. ‘Daar zal ’k in helder licht betrachten’, werd: ‘Daar
zullen wij in 't licht aanschouwen’, net als in de Haarlemse versie. Bovendien werd de
voorkeur gegeven aan het woord ‘aanschouwen’, in plaats van ‘betrachten’. Het ‘millioenen malen’ zegenen van de Heer vond de Zwolse leraar kennelijk nogal overdreven,
vandaar dat hij daarvan ‘veel duizendmalen’ maakte. Dit couplet was overigens in de
Haarlemse bundel weggelaten.
In totaal werden er 33 liederen bijeen gebracht: tien werden gemaakt door Assverus
Doyer en Jacobus Doyer, vier zijn van onbekende origine, negentien werden overgenomen uit de Christelijke Gezangen en Liederen (1804) en twee veranderde gezangen uit Christelyke
Gezangen (1793). Ook komen er nog twee liederen naar Gellert van Ah. van den Berg in voor
en een lied van R. Feith. De liedteksten werden op 21 ritmische melodieën doorgenummerd en achter de Christelyke Gezangen (1793) gevoegd, vandaar de titel: Vervolg van Christelyke Gezangen in gebruik bij de Doopsgezinde Gemeente te Zwolle. Dit suffix kreeg geen voorbericht.
Opmerkelijk is dat de teksten van de gezangen 1 en 2 uit de Christelyke Gezangen overgenomen werden in de gezangen 70 en 71, maar dan op andere melodieën. Zo staat
de tekst van gezang 1 in gezang 70 gedeeltelijk in de Bar-vorm, om precies te zijn alleen in het Aufgesang van het lied Wie schön leuchtet der Morgenstern, in plaats van de Geneefse psalmmelodie nummer 24.256 Het Abgesang blijft achterwege. Ook gezang 2 is in de
Christelyke Gezangen op de melodie van psalm 24 geschreven, maar in het Vervolg is deze
253 Christelijke Gezangen en Liederen, gezang 45 couplet 3.
254 Vervolg van Christelyke Gezangen, gezang 77 couplet 3.
255 Christelijke Gezangen en Liederen, gezang 105; Evangelische Gezangen, gezang 192; Vervolg van Christelyke Gezangen, gezang 98.
256 De Bar-vorm is een uit Duitsland afkomstig muzikaal begrip en was een methode, die men in de Middeleeuwen
moest beheersen om toegelaten te worden tot het gilde der Meistersänger. De voorgeschreven structuur was A-A-B. De
twee ‘A’s’ worden met Stollen aangeduid, die samen het Aufgesang vormen, en de ‘B’ vormt het Abgesang. Een hele of een
deel van een regel uit het Aufgesang hoort daarbij terug te komen in het Abgesang. In het Liedboek voor de Kerken is onder meer
in gezang 157 een voorbeeld hiervan bewaard gebleven.
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gedeeltelijk en hüpfend overgezet op de melodie van psalm 84. Doyer schreef zelf drie
nieuwe teksten, waarvan het graag gezongen lied 69 ‘Tempelkomst’ in 1886 door C. van
Cleef-Kalff werd herschreven.257 Jacobus Doyer schreef er zeven.258 De aanvankelijk onbekende auteur van het ‘Hemelvaartlied’, gezang 83, Aagje Deken, herschreef de tekst
uit de dertien liederen achter de Haarlemse psalmen (1713) zodanig, dat die nogal afwijkt van het oorspronkelijke. Enkele regels tonen aan dat de ‘Jongren’ in de oudste
versie alleen worden gelaten, daarom voegde Deken in de herschreven tekst de hemelse
troost toe. Dit nam Doyer over, zij het dat hij ‘God’ verving door de vocativus ‘O’, wat
een verschil in beleving teweegbrengt.
‘Oude Haarlemse Liederen’ 1713

Christelijke Gezangen en Liederen 1804

Der Jongren schaar hield hun gezicht
Wel sterk naar hunnen Heer gericht;
Die haast hun oog ontweeken
Niet hangen blijvend’ in de lucht
Maar naar zyns Vaders huis gevlucht.259

Nog staren zij op hunnen Heer;
Daar strijken Hemelboden neêr
Om troost tot hen te spreeken.
God! welk een troost! Ja, ’t zal geschiên
Zij zullen Jezus wederzien.260

Vervolg van Christelyke Gezangen 1808
Nog staren zij op hunnen Heer;
Daar dalen Hemelboden neêr,
Om troost tot hen te spreken.
O welk een troost! Ja ’t zal geschiên,
Zij zullen Jezus wederzien.261

Een volgende ingrijpende verandering is een lied dat oorspronkelijk op naam van J.
Verlaan staat. De tweede helft van het lied werd door deze bundels naar de eerste helft
verplaatst. Het orthodoxe karakter ‘Gods geheiligd lam, dat ’s weerelds zonden op zich
nam’ is daardoor verdwenen. Daarvoor kwam een anti-judaïstische tendens in de plaats,
die in de vervolgbundel gehandhaafd bleef, zij het in minder expliciete bewoordingen.
‘Oude Haarlemse Liederen’ 1713

Christelijke Gezangen en Liederen 1804

’t Is Jezus Gods geheiligd lam
Dat ’s weerelds zonden op zich nam
En dat de weereld niet wou eeren.
’t Is Jezus die omringd met druk.
Ontbloot van ’s weerelds schijn-geluk
Den weg ter zaligheid kwam leeren.262

’t Is Jezus die omringd van druk
Ontbloot van ’s werelds schijn-geluk
Den weg ter zaligheid kwam leeren.
’t Is Jezus die hoe goed en groot
Veragt door d’aardschgezinden Jood
Zich in den Hemel zelfs ziet eeren.263

257 Zie Vervolg van Christelyke Gezangen (1808) gezang 69 en de ‘Leidse Gezangen’ (1897), lied 109.
258 ME II, p. 96. Het zou kunnen zijn dat deze Doyer leefde van 1774-1805, trijpfabrikant te Zwolle was en ijverig filantroop. Zie verderop p. 131. De Hoop Scheffer (1865), p. 87-88.
259 ‘Oude Haarlemse Liederen’, p. 18 couplet 2.
260 Christelijke Gezangen en Liederen, gezang 130 couplet 2.
261 Vervolg van Christelyke Gezangen, gezang 83 couplet 2.
262 ‘Oude Haarlemse Liederen’, p. 20 couplet 3.
263 Christelijke Gezangen en Liederen, gezang 131 couplet 3.
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’t Is Jezus, die, omringd van druk,
Ontbloot van ’s werelds schijngeluk,
Den weg ter zaligheid kwam leeren.
’t Is hij, dien ’t schuldig ongeloof,
Voor al zijn goede lessen doof,
Op aarde niet heeft willen eeren.264

Receptie en verspreiding
In een beschouwing achteraf bekritiseerde S. Cramer aan het begin van de twintigste
eeuw op felle toon de menniste zangcultuur. De leraar Doyer beging in zijn ogen de
fout dat hij ‘ouderwetsch mennist’ te werk was gegaan. Wat hij hieronder verstond,
kan uit het volgende worden opgemaakt. De Zwolse doopsgezinden waren te zeer uitgegaan van de idee
dat eene christelijke gemeente een eigen, geheel op zich zelf staanden familiekring vormt, zonder eenig verband met de verdere
christenheid, en die dus ook bij hare samenkomsten en haar gezang alleen met den toevalligen smaak van hare thans levende
leden te rade heeft te gaan. Dan is het aanbeveling genoeg voor een gezang, dat het door een lid of vriend van de familie is
gedicht.265

Mogelijk verwees Cramer in de laatste regel naar Jacobus Doyer, die zeer waarschijnlijk familie was van leraar Doyer. De uitspraak ‘ouderwetsch mennist’ zou kunnen
worden uitgelegd als een omschrijving van een enghartige cultuur van intimi, die
zonder geloofsaffiniteit met andere kerken een zeker geloofsparticularisme in stand
hield. Daarvan was Cramer als door en door liberaal geen voorstander. Tegen deze achtergrond kan ook zijn kritiek op de liedkeuze van Zwolle worden gevolgd. ‘Wat baten
beurtzangen, wanneer in een avondmaalslied moet worden gezongen: “De proef, de
proef, de proef is ons bevolen”, zoals in gezang 74?’ Het gaat hierin om de zelfbeproeving als voorbereiding op het avondmaal, een liturgisch verschijnsel dat in de loop van
het negentiende-eeuwse moderne zelfbewustzijn haar glorietijd geleidelijk aan had
verloren. In een modernistische liedbundel als de Gezangen ten gebruike in Doopsgezinde
Gemeenten (1897), die hij zeer toejuichte, komt de zelfbeproeving niet meer voor. Toch
was Cramer niet over alles negatief. Hij wees op de melodie van ‘Christnen, juicht het
uitzicht tegen’, die een ritmische en deels melismatische variant blijkt te zijn van het
populaire ‘God!, ontzaglijk Albestuurder!’ uit de Christelijke Gezangen (1796).266 Ten slotte
prees hij de veranderingen die door C. van Cleef-Kalff in 1886 werden aangebracht in
het lied ‘Tempelkomst’ van leraar Doyer.267

264 Vervolg van Christelyke Gezangen, gezang 84 couplet 3.
265 Cramer (1900) I, p. 115.
266 Christelijke Gezangen (1796), gezang 59.
267 HCO-KA 81-70. ‘Stukken betreffende liederenbundels’. Zie ‘Leidse Gezangen’ (1897) gezang 109, met nog een
vierde couplet.
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Ass. Doyer (1808)

C. van Cleef-Kalff (1886)

Eerbied, eerbied voor den drempel,
Dien gij met uw voet’ betreedt.
Mensch! wees met ontzag bekleed
Als gij gaat, als gij gaat
In dezen Tempel.

Eerbied, eerbied! Nu g’uw schreden
Hebt naar ’t bedehuis gericht!
Brengt hier voor Gods aangezicht,
Hem ter eer, Hem ter eer
lofpsalm en beden.

Heilig, heilig is dees Woning,
Daar het zaligmakend Woord
Wordt gepredikt en gehoord.
’t Is het Huis, ’t is het Huis
van onzen Koning.

Vrede, vrede zal hier wonen,
Waar in ’t hart Gods woord weerklinkt;
‘Ik zal, wat u ook ontzinkt,
Mijn genâ, mijn genâ
u blijvend toonen!’

Jezus, Jezus is die Koning:
Als gij hem uw harte geeft,
En naar zijne Wetten leeft,
Zoo verwacht, zoo verwacht
van God belooning.

Schroom niet, schroom niet neêr te knielen.
Was ook ’t hart met schuld bezwaard,
Jezus bracht Gods liefde’ aan d’aard,
Vraag niet meer, vraag niet
meer voor uwe zielen.

77

In het lied beleeft de dichter de doopsgezinde kerk als een heiligdom, het lijkt op een
drempellied dat de overgang tussen de wereld en de gemeente markeert. Na correspondentie hierover met Cramer, die predikant in de gemeente Zwolle was geweest,
bracht Van Cleef-Kalff het lied op een inniger toon.
Deze vervolgbundel verscheen bij J.H. Bolt te Groningen in 1808 en bij W.E.J.
Tjeenk Willink te Zwolle in 1847.268 Een blijvertje was het Zwolse Vervolg niet: het is
‘thans vergeten’, aldus Cramer.
5

De West-Zaandamse en Leidse Uitgezochte Liederen (1810)269

Ontstaansgeschiedenis
Om de ontstaansgeschiedenis van de Uitgezochte Liederen te beschrijven kan alleen worden gesteund op voorberichten, aanbevelingsbrieven van de uitgevers en korte kerkenraadsnotulen.270 De bundel was een coproductie van de gemeenten West-Zaandam en
Leiden en onderscheidt zich daardoor van de particuliere werkwijzen van Amsterdam,
Haarlem en Zwolle. Er werd zeven jaar aan dit liedboek gewerkt, van 1804 tot 1811.
In West-Zaandam en Leiden was de behoefte gegroeid aan uitbreiding van christelijke liederen, die naast de openbare godsdienstoefening ook voor de huiselijke godsdienstoefening geschikt waren. Al in 1804 was er in West-Zaandam gesproken over een
268 Zie Bibliografie van liedboeken, nr 4. Bij 4.3 is de druk door mij toegeschreven aan Jan Hindrik Bolt op grond van
het typografisch materiaal dat vergelijkbaar is met 4.1 en dat duidelijk verschilt van 4.2, en op grond van het bijgebonden werk dat uit 1813 dateert. Dongelmans (1988), p. 123 en 211. J.H. Bolt geeft uit tot 1822 en van 1835-1843. TjeenkWillink begint zijn uitgeverspraktijk rond 1837. Waarschijnlijk heeft Tjeenk-Willink dit werk uit het fonds van Bolt
overgenomen na 1843. Zie ook bijlagen 1 ‘Verspreiding van de liedboeken’ 1.1; 1.2; 1.4; 1.5; 1.7; 1.8.
269 Uitgezochte Liederen voor den openbaren en huisselijken godsdienst (1810). Zie Bibliografie van liedboeken, nr. 5.
270 Zowel in het familiearchief Van Heukelom (Siegenbeek) als in het archief van de doopsgezinde gemeente Zaandam zijn geen gegevens met betrekking tot Uitgezochte Liederen.
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nieuw gezangboek. De commissie die zich hierover boog, bestond uit de twee leraren
Hendrik van Gelder en Pieter Beets Pzn, M. Poel en de Amsterdamse organist en toonkunstenaar Anthonie van Tellingen, de laatste speciaal voor de zangwijzen.271 Drie jaar
later stelde de kerkenraad van Leiden belang in de vorderingen van het gezangboek.
271 ME II p. 450. Hendrik van Gelder (1737-1808) was leraar van de gemeente West-Zaandam tussen 1781-1808. Oorspronkelijk behoorde hij tot de zonnisten en was hij jarenlang secretaris van de Zonse Sociëteit. ME I, p. 264. Pieter Beets
(1755-1813) was van 1789-1813 eveneens leraar van West-Zaandam en kwam ook uit een zonnistisch milieu. Hij leidde
seminariestudenten op die zich niet konden vinden in het liberale gedachtegoed van het lammistische seminarium.
Hij was één van de oprichters van het Zaandamse departement van de ‘Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen’. Lootsma
(1937), p. 174-178. Anthonie van Tellingen was de eerste organist van de gemeente West-Zaandam.
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Afb. 10 Portret van M. Siegenbeek (1774-1854), doopsgezind
leraar en hoogleraar in de Nederlandse Letterkunde te Leiden. Hij verwierf bekendheid
door de ‘Spelling-Siegenbeek’.
Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA) Bijzondere Collecties. OTM: Pr. H 309.

Aan het West-Zaandams/Leids initiatief namen deel de Leidse predikant Jan van Geuns
en de letterkundige Matthijs Siegenbeek, de Zaandamse predikant Pieter Beets en de
Amsterdamse diaken en letterkundige Jeronimo de Vries.272 Van Tellingen bleef al die
jaren betrokken bij de zangwijzen.273 De invoering in West-Zaandam vond plaats op 10
februari 1811 en in Leiden op 7 april 1811.274
Omdat de vervaardiging van de zangwijzen in 1809 nog niet klaar was, liet men alvast een bundel zonder noten verschijnen speciaal voor de huiselijke godsdienst. Die
heeft in vergelijking met de bundel mèt noten een uitvoeriger voorbericht waarin
272 ME IV, p. 862; NNBW III, p. 1358-1361. Jeronimo de Vries (1776-1853) was rechtsgeleerde en taalkundige. Hij gaf
de werken van Joost van den Vondel uit en was kenner van beeldende kunst en numismatiek. Tot zijn vriendenkring
mogen worden gerekend M. Siegenbeek, J.M. Kemper, W. Bilderdijk en D.J. van Lennep. Voor Van Geuns en Siegenbeek, zie respectievelijk p. 53 en 14.
273 GAZ KA 12-4. Kerkenraadsnotulen (1798-1833), 31 mei 1807. GAL F19 [=doopsgezinde gemeente no. 21]. Resolutieboek (1806). 26 mei 1807. De gemeente Leiden zong vóór de invoering uit Opwekkende Liederen een negentiental gezangen
op ritmische melodieën, geplaatst achterin de bijbels met psalmen. Zie ook Le Poole (1905), p. 143-147.
274 GAZ KA 12-4. Kerkenraadsnotulen (1798-1833), 27 december 1810. West-Zaandam schafte 30 exemplaren in quarto in Engelse banden aan en 60 in groot en klein duodecimo in gehele of halve Engelse banden. Verder nog exemplaren
voor catechisatieprijzen en andere gemeentelijke behoeften, voor armen en behoeftigen tegen een korting van 25 procent. GAL F19, doopsgezinde gemeente no. 21. Resolutieboek (1806). In de Leidse dienst werden gezongen ‘eenige verzen uit het 37ste lied voor de godsdienstoefening, uit het 45ste bij de voorbereiding, uit het 87ste ’s menschen bestemming,
uit het 91ste voortreffelijkheid van Jezus leer en uit het 152ste de hope der zaligheid’. Dit betrof een avondmaalsdienst.
Men schafte aan: 25 exemplaren in quarto in Franse banden en 40 groot duodecimo in halve banden.
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aanleiding, doel en werkwijze worden uiteengezet. Eén bundel bevat een met de hand
geschreven lijst van dichters; waarschijnlijk was dit voor eigen gebruik bedoeld.275 Een
ander exemplaar heeft dit namelijk niet, maar bevat wel een compilatie van drie andere dichtbundels, waaraan twee aanbevelingsbrieven zijn toegevoegd.276 Beide exemplaren bevatten tevens een Inhoudslijst van de voornaamste Psalmen en Psalmversen, uit de Berijming van 1773; naar orde van ’t A, B, C., om aan te tonen dat er nog genoeg selecties uit dit
genre voor de christelijke eredienst geschikt waren. Dat er veel tijd in het selecteren
en rubriceren ging zitten, blijkt wel uit de welgeteld 443 onderwerpen die men uit
de psalmverzen destilleerde. De samenstellers lieten zich daarbij door twee vragen
leiden: is er iets in de psalm of in het psalmvers ‘waarom het niet gevoeglijk in eene
Christelijke vergadering gezongen kan worden?’ En: ‘wanneer de psalm niet geschikt
is, wat is dan de hoofdinhoud van de berijming?’277 De commissie had zich hiermee
veel werk op de hals gehaald, omdat er in één couplet soms twee of drie onderwerpen
waren die moeilijk alle in een lijst opgenomen konden worden. Daarmee riskeerde
de commissie dat niet alle leraren en gemeenteleden met de bundel tevreden zouden
zijn. Wie vond dat er teveel psalmverzen in waren opgenomen, sloeg ze eenvoudig
over. Stonden er te weinig in dan was het psalmboek er ten slotte zelf nog. Over de
verhouding psalm en evangelie was men van mening dat de psalmen niet bedoeld waren om daarin een voorafschaduwing van Jezus Christus te lezen, wel konden ze met
stichting worden gezongen.
Men beoogde een bloemlezing samen te stellen van liedbundels en dichtwerken
die in de volle breedte van de protestantse kerkgenootschappen in gebruik waren. Ze
moesten gelden als ‘de meest Godsdienstige’ en tegelijk een dichterlijke waarde bezitten, die door geen andere overtroffen kon worden. Over de commissie schrijft boekverkoper Pieter Meyer Warnars in zijn aanbevelingsbrief van 1 oktober 1828:
Ook waren er, meenden zij, in onze moedertaal eene overgroote menigte van zulke inderdaad roerende en treffende liederen
voorhanden, die waarlijk door geene latere of andere ooit of immer konden of kunnen overtroffen worden; maar, als bij wijze
van spreken, gelijk aan de onsterfelijke Dichtwerken van Homerus of Ossian altijd en immer, hoe dikwerf ook gelezen en gebruikt, hare waarde zullen blijven vasthouden. Wie denkt hier, bij voorbeeld, niet aan het heerlijk lied van Luther: Ein fester
burgt ist unser Gott; aan het ouden, hier tweeënvijftigste lied, onder of bij het avondmaal ‘O Jezus! O waar rukt de
liefde’ enz. door den vromen Spinniker, zoo van den tafel des Heeren teruggekeerd, als met een volgestroomd gemoed vervaardigd; wie niet aan zoo vele andere liederen van diens eigen stempel, die men naauwelijks kan lezen of hooren lezen, zonder
getroffen te worden, of ze van buiten te kennen?278

De nieuwe liedbundel moest voldoen aan eenvoudig schriftuurlijke, doch algemeen
verstaanbare en dichterlijke teksten, duidelijk onderscheiden van godgeleerde of zedenkundige verhandelingen en geschiedverhalen op rijm. Het hart moest geroerd
275 Uitgezochte Liederen (1809); Zie Bibliografie van liedboeken, nr. 5.1.
276 Deze zijn: Liederen by de Doopsgezinden in gebruik zederd het jaar1684, nu nagezien en verbeterd (Amsterdam 1791); Van Alphen,
Proeven van Liederen en Gezangen voor den Openbaaren Godsdienst (1801) I en (1802) II; en Proeve van Christelijke Liederen: op uitgezochte
wijzen van de kerkpsalmen der Gereformeerde Christenen (Utrecht 1801). De aanbevelingsbrieven zijn van uitgevers Cornelis Cardinaal, d.d. 25 november 1823 en Pieter Meyer Warnars, d.d. 1 oktober 1828.
277 Zie ‘Voorbericht’ van Uitgezochte Liederen zonder noten (1809).
278 P. Meyer Warnars in Uitgezochte Liederen (1809).
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worden tot verheerlijking van God en Jezus Christus en opwekken tot ‘die gevoelens,
neigingen, gezindheden en daden’, die voortvloeiden uit de ‘regt welgemeende hartelijke vereering en zielsverheffing’. Het gemoed kon alleen dan volstromen, wanneer
het schriftuurlijk referentiekader vrij bleef van kerkelijke of wijsgerige bepalingen.
Zo konden de Uitgezochte Liederen de vertolking worden van de gevoelens van alle protestanten ‘voor zoo verre zij niet wijs zoeken te wezen boven het geen men behoort
wijs te zijn’.279 De samenstellers wilden getrouw blijven aan de algemene denkwijze
van doopsgezinden en zagen hun arbeid als een oefening in verdraagzaamheid. Uit
de leerstellige vrijheid die zijzelf genoten, ontsprong de bereidwilligheid om ook andersdenkenden, ‘inschikkelijk en liefderijk’, diezelfde onbelemmerde vrijheid te vergunnen.
Heerscht in geen Kerkgenootschap, hoe ook genaamd, eene volkomene overeenstemming in smaak en gevoelens, hoe veel
te minder zou men dit kunnen verwachten in het onze, alwaar men, elkander aan geene vastbepaalde geloofsvoorschriften
verkiest te binden?280

De meeste liederen werden veranderd en ingekort om de kracht van de inhoud te
versterken en het zingen van het gehele lied mogelijk te maken. Er werden geen
nieuwe liederen geschreven, met uitzondering van ‘Versterk mij Heer!’, lied 12, een
lied op het lijden van Jezus: ‘’t Plegtig feest wordt thans besloten’; lied 44 een lied na
de doop; en ‘Den wellust kloek te wederstreven’, lied 134 over kuisheid.281 Deze werden zozeer veranderd, dat ze als ‘nagenoeg nieuw’ beschouwd konden worden. De
oude zangwijzen werden aangepast aan de isoritmische trant, waarmee de bundel
afweek van de Amsterdamse, Haarlemse en Zwolse bundels, die alle ritmisch of volgens de korte zingtrant waren genoteerd. De motivering hiervoor zou kunnen zijn
dat de commissie zich heeft willen aanpassen aan de gangbare zingtrant in de Evangelische Gezangen. Toch klinkt het plausibeler dat het zingen in de isoritmische trant
waarschijnlijk gemakkelijker was, dan in de korte zingtrant waarin het genoteerd
stond.282
De samenstellers hebben uit tien protestantse en uit vijf doopsgezinde bundels geselecteerd en de teksten met elkaar vergeleken. De bundel draagt daardoor een pluralistisch karakter.283
Receptie en verspreiding
De uitvoerige recensie in de Vaderlandsche Letteroefeningen kan in vier onderdelen worden
samengevat: de verhouding psalmen en liederen, de kwaliteit van de keuze, de verhouding gedicht en lied, en de plaats van de liederen in de godsdienstoefening.284 De recensent Petrus Loosjes beoordeelde de eerste uitgave zonder noten van 1809.
279
280
281
282
zijn.
283
284

Uitgezochte Liederen (1810), ‘voorbericht’, waarin verwezen wordt naar Romeinen 12:3; I Timotheus 1:15.
Uitgezochte Liederen (1809), ‘voorbericht’, p. x.
Over het inkorten van lied 12, zie p. 133.
Luth (1986), p. 273. Een musicologisch onderzoek naar de melodieën in de doopsgezinde bundels zou wenselijk
Zie de lijst De Hoop Scheffer (1865) I, p. 88-91.
Petrus Loosjes Adz, in: VL (1810), p. 225-230.
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Om de psalmen voor ‘uitslijting’ te hoeden en ze in omloop te houden, werd er
een kleine verzameling van opgenomen. De recensent, die zelf een liefhebber van de
psalmen was en zich afkerig toonde van zedenkundige liederen, verwonderde zich
dan ook over het verontschuldigende en verdedigende karakter van het voorbericht.
Waarom zouden in onze kerken geen psalmen gezongen kunnen worden? Zouden die
niet geestelijk kunnen worden verstaan en door zin en toespeling op het Christendom
worden overgebracht? De schoonheid, het verhevene en het godsdienstige karakter der
psalmen, ‘inzonderheid naar de berijming van Laus Deo’, waardeerde hij oneindig veel
hoger dan de liederen die recentelijk waren uitgekomen.
Zij ademen doorgaans den geest van heilige gezangen; zij verheffen het hart tot God; terwijl de zoogenoemde Christelijke
liederen van dezen tijd ons hier beneden laten, om nog eens te bezingen, wat wij reeds ten overvloede hoorde bepreken, en nog
eens na te orgelen, wat ons onder het hooren reeds in slaap wiegde, of wakende maar al te lang viel!285

Hoewel de kwaliteit niets te wensen overliet, hadden de verzamelaars zich in zijn ogen
toch bezondigd aan de overname van ‘nog al vrij wat van dat platte, prozaïsche en gemeene’. Ten eerste stelde de recensent vast dat de hoge waardigheid van het godsdienstige gezang beschermd diende te worden tegen teksten die een mengsel vertonen van
ongelijksoortige dingen. Hoezeer hij Aagje Deken ook had geprezen om haar bijdrage
aan de Christelijke Gezangen en Liederen, nu keurde Loosjes een lied van haar resoluut af:
‘Niet uit luimen, niet bij vlagen, Niet door hartstogt, niet uit sleur – Zal de Christen
deugdzaam zijn’.286 Voorts was het Loosjes’ opvatting dat de christelijke dichter ten volle tot helderheid moest brengen wat schaduwachtig in de psalmen ligt vervat. Wat het
gelovig hart raakt, moest ‘in de verhevene beeldspraak der goddelijke poëzije’ worden
uitgedrukt. Hij bekritiseerde het feit dat de verzamelaars met de hun verleende gaven
tot nieuwe liederen hadden kunnen komen. Zij hadden zich te zeer laten verblinden
door het ‘behagen van velen’ en tot de keuze voor een psalmberijming van Camphuyzen, zoals gezang 145.
Ook hadden de samenstellers wel een groter onderscheid mogen aanbrengen tussen
gedichten die geschikter waren om voor te dragen en die welke goed zingbaar waren.
De recensent zag in de volgende regels meer gedicht dan lied: ‘’t Was stil in Bethlems
needrig oord; ’t Gestarnte blonk met flaauwen luister; De nacht dreef, statig, eenzaam,
voort, En spreidde rust door ’t somber duister’.287 Ook weinig geschikt voor de kerkzang was een lijdenslied: ‘ô, Die benaauwde nacht! ô, dat als bloed geronnen Afbiggelende zweet! Zal ’t ons bewegen konnen Ter stemming van de drift der lusten (…) Dat
kussen van zijn’ vriend, om met een’ kus te ontdekken, Den man, op wien ’t geweld
der benden aan moet trekken’.288 Leerstellige teksten die over de maagdelijke geboorte
gaan of over de naam Emmanuël, waren ergerlijk en dienden ‘om wijze redenen’ niet
te worden gezongen.

285
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288

Idem, p. 226.
Gezang 110.
Uitgezochte Liederen, gezang 4 couplet 1 e.v.
Idem, gezang 13.
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Waartoe in het 6de Lied vs. 2 de uitdrukking, dat Jezus uit een reine Maagd is geboren? Is Hij dáárom onze Heiland?
(…) Waarom wordt ook, in de tale Kanaäns, de Heere Jezus telkens Emmanuel genoemd? Het N.V. geeft er toch geene aanleiding toe.289

De dichter Gellert vond Loosjes niet geheel de dichter van het geestelijke gezang, beter
zou hij thuis zijn in het leerdicht en de fabel.290 Klopstock, Luther, Lampe en Neander
stonden veel hoger op de ladder van de vereiste graad van het godsdienstige gevoel.291
Vereiste voor het geestelijke lied is dat de dichter christen is, aldus Loosjes. Godsvrucht
en poëzie waren de samenstellers niet te ontzeggen, toch verdacht de recensent hen
van een zekere leerstellige stijfheid die hen verhinderde om te handelen als ‘vrijgemaakten door de Zoon’. De dichterlijke smaak had hieronder geleden, ‘zoodat nu eens
het deftige, dan weder het schoone is opgeofferd’.
Ten slotte vond de recensent het jammer dat er te weinig rekening gehouden was
met het dubbele karakter van het geestelijke lied. Vóór de godsdienstoefening moest
het hart bewogen worden tot aanbidding en verheerlijking van God en Christus en ná
de godsdienstoefening diende het reeds opgewekte gevoel te worden ‘uitgeboezemd’.
Karakteristiek voor het godsdienstige gezang was het gebed, niet een korte schets van
een preek. Hoe mooi soms ook, maar redeneringen, bespiegelingen en levensregels
kwamen niet van pas. Het ging om de ‘heilige uitstorting van een aanbiddend gemoed,
of de ootmoedige verzuchting om tot die geestgesteldheid te komen. Het godsdienstig
gezang toch is het heiligste der gebeden’. Het lied van A.H. van Gelder ‘God! ontzaglijk
Albestuurder!’ voldeed daaraan, maar ‘’t Geloof door heilig vuur gedreven, omhelst de
reine deugd’, een lied van B. de Bosch, was nog veel te beschrijvend.292 De omschrijving
van de rubriek ‘Christelijke Zedeleer’ vond de recensent niet in overeenstemming met
de inhoud van de liederen. De samenstellers zullen Christelijke Godsdienstigheid bedoeld
hebben, wat meer de lading der liederen dekte. Hij vroeg zich af hoe er anders met lied
105 ‘U, God, oneindig, wijs en goed’, een tekst van A.H. van Gelder waarmee de rubriek
opent, begonnen kon worden.
In een beschouwing achteraf oordeelde De Hoop Scheffer dat het hoge doel van de
samenstellers had geresulteerd in een verzameling die ‘met de grootste zorg bewerkt
[was] en die het uitnemendste bevatte wat tot nog toe de hymnologie in ons vaderland
had opgeleverd’.293 Ook Cramer, 90 jaar na verschijnen, was de mening toegedaan dat
de Uitgezochte Liederen alle doopsgezinde bundels had weten te overtreffen, inclusief de
289 Petrus Loosjes Adz., in: VL (1810), p. 228. ‘Het N.V.’ staat voor: ‘het Nieuwe Verbond’, of ook wel: het Nieuwe Testament. De vraag kan gesteld worden: Waarom zag de recensent voor Immanuël in Mattheus 1:23 geen rechtvaardiging?
290 Compendium (1998), p. 1171-1173. Christian Fürchtegott Gellert (1715-1769) was representant van de theologische
opvattingen der ‘Aufklärung’. Hij promoveerde op de theorie van de fabel. Zowel protestant als katholiek zongen uit
zijn Geistliche Oden und Lieder (1757). Zijn liederen waren ‘van een wat stijve plechtigheid’ waaraan ‘een onmiskenbare oprechtheid’ aan ten grondslag lag.
291 LvdK (1973), p. 756. Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803) was één van de belangrijkste Duitse dichters in de
achttiende eeuw. Compendium (1998), p. 1200-1204; Kooiman (1943), p. 199. Joachim Neander (1650-1680), LvdK (1973), p.
761, Martin Luther (1483-1546), idem, p. 758.
292 Respectievelijk de liederen 37 en 123. ‘Voortreffelijk’ noemt recensent de gezangen 113 en 114, en ‘overschoon’
gezang 124, een lied van Luyken, dat bij zijn weten in geen enkele andere bundel eerder was geplaatst. Lof verdienden
ook 81, 83 en 84.
293 De Hoop Scheffer (1865), p. 76.
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hervormde Evangelische Gezangen. Cramer meende dat de beslissing van de kerkenraad
van West-Zaandam om een nieuwe bundel in te voeren te danken was aan de teleurstelling over de Haarlemse Christelijke Gezangen en Liederen. Voorts stak hij de loftrompet
over de samenwerking, waarin hij een zeldzaam wijs besluit zag dat voor het eerst in
de geschiedenis van de doopsgezinden was genomen:
Hier wordt voor het eerst geheel en al gebroken met het ongelukkige stelsel, dat sinds de 16e eeuw onder ons den boventoon had
gevoerd en dat het kerklied behandelde als een bestanddeel van het familieleven, als een onder-onsje, waarvoor de leden van
het gezin en eenige goede vrienden wel het noodige konden leveren.294

Cramer zag hierin hoop gloren dat de opheffing van het particularisme nabij was,
een kwaad dat tot dan toe de doperse liedboekgeschiedenis had gedomineerd. Tekenend voor dit particularisme was de invoering van de Haarlemse psalmen (1713)
geweest. Waarom hadden de Haarlemmers de Amsterdamse van 1684 niet kunnen
overnemen?
Van verschil in leerstellig inzicht toch was geen sprake. Omdat die amsterdamsche toen, 30 jaren na hun verschijnen, niet of
niet meer naar den haarlemschen smaak waren? Tegenwoordig kan en misschien kon ook twee eeuwen geleden ten opzichte
van den smaak in poëzie in dertig jaren heel wat veranderen. Toch ligt de oorzaak, vermoed ik, meer in iets anders; iets dat
zich reeds toen maar ook later gedurig onder ons heeft vertoond en dit nog doet; een kwaad, waaronder het kerklied en niet het
kerklied alleen in onze broederschap altoos heeft geleden en nog lijdt. Ik bedoel onze geliefde anarchie, den afkeer van organizeering, den ‘vrijheidszin’, de gehechtheid aan eigen zin en wil en smaak alleen zonder veel neiging om zich naar elkander te
schikken. Daarom is iedere samenwerking onder ons zoo verblijdend, omdat men ze zoo niet verwacht. Bij het kerklied heeft
men voorheen zelfs kwalijk daarnaar gestreefd.295

Veel optimisme was er in de negentiende eeuw overigens niet over de eenheid in de gemeentezang. Zo had uitgeverij Sepp en Zoon immers haar ergernis hierover reeds geuit,
toen Haarlem het plan had bekendgemaakt om aan de nieuwe bundel van 1804 te beginnen.296 Ook Blaupot ten Cate toonde zich weinig optimistisch over ‘eene gewenschte eenparigheid’, omdat die ‘ook zeer bezwaarlijk te verkrijgen [zou] zijn, zelfs al verscheen er een
bundel, die boven alle reeds bestaande uitmuntte, wegens de bekende onafhankelijkheid
der afzonderlijke gemeenten en de verschillende wijze van zien in zoodanige zaken’.297
Toch doet Cramer het voorkomen alsof de geschiedenis van het doopsgezinde kerklied
van andere protestantse hymnologische ontwikkelingen helemaal geïsoleerd was. Daarentegen was het doopsgezinde kerklied juist verrijkt en verbeterd dankzij de interkerkelijke contacten tussen doopsgezinden en remonstranten, collegianten en socinianen, en
tussen rechtzinnige zonnisten en geestverwanten in ‘de kerk’ van de zeventiende eeuw.298
Hij plaatste de gedachtewereld van de Uitgezochte Liederen in het licht van het vrijzinnig, bijbelse christendom ‘dat de beteekenis van vele oude voorstellingen meer gist
dan verstaat …’.299 Meer nog dan Christelijke Gezangen (1796) en Christelijke Gezangen en Lie294
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Cramer (1900) I, p. 111.
Idem, p. 89.
Zie p. 63.
Blaupot ten Cate (1847) 2, p. 214.
Cramer (1900) I, p. 87-88; De Hoop Scheffer (1865), p. 69.
Cramer (1900) I, p. 113.
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deren (1804) richtten de Uitgezochte Liederen zich tegen het rechtzinnig dogmatisme. Het
accent lag op de historische Jezus en het hart ging vooral uit naar troost, eeuwig leven
en deugd. Ook hier lijkt Cramer in zijn oordeel enigszins met lange halen snel thuis
te willen zijn, gelet op het feit dat sommige liedteksten nadrukkelijk van verlicht in
orthodox waren veranderd. Bovendien maakte de van oorsprong zonnistische leraar
Pieter Beets deel uit van de commissie. Ernstige kritiek leverde Cramer op Matthijs
Siegenbeek en Jeronimo de Vries, vanwege hun hoog gekwalificeerde literaire deskundigheid. Hadden zij niet acht moeten slaan op de soms foutieve vertalingen uit Gellert, waaraan weliswaar anderen zich hadden bezondigd, maar die toch klakkeloos waren overgenomen?300 Cramer betreurde het dat de meeste aanpassingen en correcties
alleen in de bundel zonder noten en in de uitgaven mét noten in respectievelijk 1809
en 1810 plaatsvonden, maar daarna niet meer. Niettemin zou de bundel Uitgezochte Liederen zich naast de zonnistische Christelijke Gezangen (1796) het langst onder de doopsgezinden handhaven.
Dit liedboek werd het meest gezongen in het westen van Holland.301 Bij Hendrik
van Aken verscheen in 1809 de bundel zonder noten, in 1810 met noten. Pieter Meyer Warnars leverde een bundel zonder jaartal (ca. 1820). Johannes Müller produceerde
eveneens een bundel zonder jaartal, maar ook in de jaren 1853, 1873 en 1887.302 In 1828
was de bundel zonder noten volledig uitverkocht.303

300 Hij verdacht Lublink de Jonge ervan foutief te hebben vertaald. Gellert dichtte: ‘Entbehre gern was du nicht hast’.
Gezang 136 couplet 1 heeft staan: ‘Derf willig wat gij hier (in plaats van: niet) geniet’. De zin werd omgekeerd en schiep
daardoor onzin. Het lied komt voor in Christelijke Gezangen en Liederen (1804), Uitgezochte Liederen (1810) en in de lutherse
Christelijke Gezangen (1826).
301 Zie Bijlage 1: ‘Verspreiding van de liedboeken’ 1.15.
302 Zie Bibliografie van liedboeken, nr. 5.
303 De bundels werden door Van Aken in verschillende banden, formaten en prijzen aangeboden (1810). De prijzen
tussen 1817 en 1823 weken niet van elkaar af:
Quarto formaten,
in geheele Engelsche band voor
ƒ 2-:Dito
in een halve Engelsche band
ƒ :-18Groot duodicimo
in een Engelsche band
ƒ :-18Dito
in een halve Engelsche band
ƒ :-11Dito
in Spaansch leder
ƒ 1-:Dito
in echt Segrijn
ƒ 2-:Dito
in een Fransche band
ƒ 1-4Dito
in een maroquine band
ƒ 2-4Klein duodicimo
in een Engelsche band
ƒ :-13Dito
in een halve Engelsche band
ƒ : -11Dito
in Spaansch leer
ƒ : -14Dito
in echt Segrijn
ƒ 1-10Dito
in een Fransche band
ƒ :-10Dito
in maroquin
ƒ :1-12Ongebonden worden dezelve ingenaaid geleverd.
De prijzen en formaten bij H. van Aken in 1817 en bij C. Cardinaal in 1823 waren dezelfde:
Quarto
ingenaaid
ƒ 3,00
Groot 12vo
ƒ 2,00
ƒ 1,11
Klein 12vo
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In dit gedeelte staat het woord ‘godsdienstoefening’ centraal. Blijkens de inhoudsopgaven van de liedboeken werden er liederen gezongen, die speciaal werden aangeduid
met ‘voor en na de godsdienstoefening’. De vraag is nu: was dat aan begin en eind van
de samenkomst, of vlak voor en direct na de preek? Daarom zal worden nagegaan wat de
oorspronkelijke betekenis van ‘godsdienst’ en ‘godsdienstoefening’ is en hoe deze begrippen door doopsgezinden werden gebruikt. Daarnaast was er nog de tussenzang:
wat was hiervan de oorsprong en functie? De andere protestantse kerken waren bekend
met het fenomeen van de voorlezer/voorzanger: wat was zijn functie en status in de samenkomsten, met name bij de doopsgezinden?304 En welke verandering trad er in zijn
positie op, toen in de tweede helft van de achttiende eeuw het kerkorgel werd ingevoerd
en de gemeentezang door de organist werd begeleid? Ten slotte zal aan de hand van enkele handgeschreven preken worden nagegaan hoe de liedteksten daarin zijn verwerkt.
Godsdienst en preek: theorie en praktijk
Het begrip ‘Gods-dienst’ heeft oorspronkelijk betrekking op het dienen en eren van
en op de onderdanigheid aan God. Allengs werd deze betekenis in ruimer verband gebruikt voor de ‘Godsverering’ die eigen is aan de geschiedenis van een volk, sekte of
kerk en aan gezindheid, onderricht of geloofsleer en liturgie.305 Zij wordt verricht door
middel van plichten en is daardoor een ‘uiterlijke godsdienst’ zonder dat er per se sprake hoeft te zijn van oprechtheid des harten. ‘Godsverering’ heet dan ‘Godsdienst bewijzen’ of ‘Goddelijke eer’ brengen. De betekenis hiervan is gebaseerd op de Brief van
Paulus aan de Romeinen.306
‘Godsverering’ is ook het doen van de ‘Godsdienst’ in de daarvoor bestemde gebouwen. De geestelijkheid oefent op die plaats plechtige handelingen en ceremonieën op
grond van begrippen en voorschriften waarmee een bepaalde gemeenschap de Godheid vereert. Deze ‘Godsverering’ wordt dan ook wel ‘godsdienstoefening’ of ‘eeredienst’ genoemd. De uitdrukking ‘openbare godsdienstoefening’ gaat terug op een
grondwettelijke betekenis, dat binnen gebouwen en besloten plaatsen alle godsdienstoefening wordt toegelaten.307
‘Godsdienst’ behelst tevens het geheel van leerstellingen dat eigen is aan een bepaalde gemeenschap, volk of kerkgenootschap. In de periode van de Verlichting moet bij
‘Godsdienst’ gedacht worden aan de ‘natuurlijke, bovennatuurlijke ofwel geopenbaarde godsdienst’, afgeleid van het ‘ingeschaapen licht der reden en conscientie’.308 Eigen
aan deze visie is dat de naleving van de plichten niet door een leer wordt opgelegd,
304 Zwanepol (2002) p. 85; Visser (1983), p. 65; Schotel (z.j.), p. 313-320.
305 Lemma ‘Godsdienst’ in: WNT (2000), cd-rom.
306 Romeinen 12:1. Statenvertaling. ‘Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uwe lichamen stelt
tot eene levende, heilige en Gode welbehaaglijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst’.
307 Lemma ‘Godsdienstoefening’ in: WNT (2000), cd-rom.
308 Idem, onder ‘Godsdienst’.
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maar door de rede. ‘Dat wij, door uw glans verlicht, ’t Doel van ons bestaan beschouwen! Dat uw inspraak ons verpligt, Op geen valschen schijn te bouwen!’.309 Tenslotte
betekende het gezegde ‘naar de Godsdienst’ gaan, naar de kerk gaan.
De doopsgezinde leraar Martinus Arkenbout gebruikte het begrip ‘Godsdienst’ in
de betekenis van het samenzijn der gelovigen: ‘een genoegzaam gezelschap van menschen, die gelooven, dat ‘er een God is’.310 Zo staat de mens in ‘nietigheid’ en in een
‘volslagene afhankelykheid’ tegenover het Opperwezen. Ook veronderstelt dit begrip een morele overeenstemming met betrekking tot de kerkzang. ‘Godsverering’
stond bij hem gelijk aan ‘aanbidding’, maar had ook betrekking op ‘belyden’ en ‘verkondigen’.
‘Godsdienstoefening’ in de betekenis van kerkdienst komt voor in een instructie
voor kosters. De kerkdeuren dienden ‘ten minsten één uur voor het aangaan der godsdienstoefening’ worden opengezet en er moest voldoende ‘Turf voor de Godsdienstoefeningen’ zijn.311 Ook de Duitse lutherse predikant S.F. Rues, die in de eerste helft van
de achttiende eeuw de kerkelijke gebruiken onder verschillende doopsgezinde partijen heeft onderzocht, gebruikt dit woord voor kerkdienst: ‘Van de Godsdienst-oeffeningen en Kerkelijke Gebruiken’.312 Zo ook voor de orde van dienst: ‘Orde van Godsdienstoeffening’.
Wanneer we de vijf liedboeken tussen 1793 en 1810 nu met elkaar vergelijken valt op
dat alleen de Christelijke Gezangen voor de openbare godsdienstoefeningen (1796) en de Uitgezochte Liederen voor den Openbaren en Huisselijken Godsdienst (1810) de woorden ‘Godsdienstoefening’ en ‘Godsdienst’ gebruiken. Vastgesteld mag worden dat doopsgezinden hiermee
het geheel van een samenkomst aanduidden: het zingen, lezen, preken, bidden, dopen
en avondmaal vieren.313 Zo werd Gods gemeenschap gezocht en werd Hij geëerd, zo
werd opgezien naar Jezus Christus en stelde de gemeente zich, door het evangelie geleid, in Gods dienst.314 Voordat de gemeente huiswaarts keerde, werd zij in vermaning
er op gewezen dat ware vroomheid niet blijft bij belijden en getuigen, maar ‘dringt tot
daden naar Gods wil’. Een doopsgezinde gemeente diende zich te bezinnen op menselijke deugd en ondeugd, en zich te richten op het heil.
We krijgen echter nog meer zicht op de beleving van eredienst door de indeling van
de liedboeken. In het algemeen kent het lied in de eredienst twee wijzen waarop het
zich uit: een dogmatisch/catechetische en een liturgische.315 Dogmatisch/catechetisch
zijn liederen over God, Jezus, deugden en plichten tot en met de dood en de eeuwigheid. Deze geven uitdrukking aan de eredienst als weg van de heilsgeschiedenis en leggen het accent op geloofs- en zedenleer.
309 Christelijke Gezangen (1796), gezang 125 couplet 2, getiteld ‘De Rede’.
310 ME II, p. 617. Arkenbout (1771), p. 11-12. Martinus Arkenbout diende als leraar de Haarlemse doopsgezinden van
1757-1790. Zijn geboorte- en sterfjaar zijn onbekend.
311 SAA-PA 877-9. Archief Doopsgezinde Gemeente de Zon. Notulen 1681-1801.
312 Rues (1745). p. 122 en 315.
313 Golterman (1951), p. 67. Doopsgezinde samenkomsten waren evenals andere protestantse kerkdiensten preekdiensten of ook wel ante-communiediensten.
314 Kanselboek (1948), p. 5.
315 Honders (1988), p. 128.
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Liturgisch zijn liederen over het kerkelijk jaar, inclusief de belijdenis-, doop- en
avondmaalsliederen, ook al bestaan hierop varianten. Deze liederen geven uitdrukking aan de eredienst als plaats en beleving van heil; daarbij ligt het accent op het belijden. Kernaspecten van doopsgezinde eredienst waren dus leren en belijden.
Wanneer de inhoudsopgaven van de Christelijke Gezangen en de Uitgezochte Liederen
enerzijds, en de Christelyke Gezangen (1793) en de Christelijke Gezangen en Liederen (1804) anderzijds met elkaar worden vergeleken, dan openen de eerstgenoemde bundels met
het ‘liturgische’. De beide andere bundels openen met het ‘dogmatisch/catechetische’:
behalve dat de eerste twee gezangen gaan over ‘voor’ en ‘na’ de godsdienstoefening,
ligt de nadruk toch vooral op de gezangen 3 tot en met 32, die de gang door de heilsgeschiedenis vanaf ‘Gods Voorzienigheid’ tot en met ‘Het Laatste Oordeel’ doorlopen. In
de Haarlemse bundel wordt dezelfde weg afgelegd vanaf ‘Gods bestaan’ tot en met ‘de
Heerlijkheid en Gelukzaligheid van het Toekomend Leeven’.
Een uitzondering vormt de Zwolse bundel Vervolg van Christelyke Gezangen die het ‘liturgische’ einde van de Christelyke Gezangen ‘vervolgt’. Toch nam het aan het slot ook nog
liederen op met een ‘dogmatisch/catechetische’ strekking.
Kortom, het primaat van deze twee velden was niet eenduidig. De visie van de liedboeksamenstellers op eredienst was hierop van grote invloed. Gaan zij uit van de eredienst als lering, dan vangt het liedboek aan met het dogmatisch/catechetische, waarna het liturgische volgt. Is de eredienst in hun ogen viering, dan begint de inhoud met
het liturgische en volgt het dogmatisch/catechetische. Deze velden zijn echter altijd
op elkaar betrokken. Het belijden kan voortvloeien uit het leren, maar het leren vloeit
ook voort uit het belijden. Met name het laatste geval appelleert aan het besef te blijven onderhouden wat er werd beleden, gevierd of gedacht.
Liederen voor, na en tussen de preek
Onder ‘godsdienstoefening’ kon ook de preek worden verstaan, maar waar heeft de
aanduiding ‘voor en na de godsdienstoefening’ nu betrekking op: op voor en na de
dienst, of op voor en na de preek? Wanneer ‘na de godsdienstoefening’ in de betekenis
van ‘na de dienst’ gehandhaafd zou blijven, dan moet worden verondersteld dat er na
de dienst – aangenomen dat met de zegen de dienst ten einde was gekomen – nog een
lied gezongen werd, maar in het algemeen was dat geen usance. Dat bewijzen S.F. Rues,
K.S. Gorter en N. van der Zijpp in hun beschrijvingen van de orden van dienst.316 Zij
geven aan dat de gemeenteleden vóór de zegen nog een lied zongen en dat ze de kerk
verlieten na de zegen. Om die reden zouden de indicaties ‘voor en na de godsdienstoefening’ als eredienst niet kunnen worden volgehouden. In de beschrijving van Gorter
is er geen zegen, omdat de dienst was opgebouwd uit zingen, bidden, predikatie, bidden, zingen. ‘Voor en na de godsdienstoefening’ is hier te verklaren als ‘voor en na de
preek’. Aanvankelijk veronderstelde Rues dat er na de zegen nog wel werd gezongen,
maar de vertaler van de Tegenwoordige Staet, Marten Schagen, corrigeerde in een voet316 Rues (1745), p. 42 en 123-125. Gorter (1889), p. 44-45; Van der Zijpp (1980), p. 111.
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noot nog eens met nadruk, dat ‘dit ’s gewisselyk een feil van zyn geheugen’.317 De orden van dienst bij de Oude Vlamingen en de Waterlanders, Vlamingen en Friezen illustreren dit:
Oude Vlamingen
Voorzang (de voorzanger kondigt haar tweemaal aan)
De leraren komen binnen
Voorafspraak (om het gebed voor de gemeente en de leraar in te leiden)
Stil gebed (mannen knielen, vrouwen zitten)
Tekstlezing (leraar)
Prediking (leraar zit op een stoel op een verhoogd podium)
Stil gebed (dankgebed en voorbede; mannen knielen en vrouwen zitten)
Nazang (door leraar aangekondigd)
Zegen
Collecte (bus bij de uitgang)318
Waterlanders, Vlamingen en Friezen
Bijbellezing door voorlezer, die ook de voorzanger is
Zingen bij klokslag
Prediker, leraar en diakenen komen binnen (in veel kerken voordat het zingen begon)
Prediker klimt op de preekstoel, de dienaarschap zit aan weerskanten van de preekstoel
Voorafspraak (oproep tot vrij gebed, ‘welke is lang’)
Gebed (uitgesproken)
Tekstlezing
Inleiding tekstverklaring/collecte (tijdens de tekstverklaring [=preek])
Toe-eigening of Gebruik der Stigtinge
Gebed (geen formuliergebeden als in andere kerken)
Nazang (door de prediker opgegeven)
Zegen319

Blijkens de inhoudsopgave van de Uitgezochte Liederen behoefde het lied ‘na de godsdienstoefening’ echter niet per se het slotlied van de dienst te betekenen. Er kon worden gekozen voor een lied ‘na de godsdienstoefening’ of voor een lied ‘bij het uitspreken van den zegen’, dat zijn twee verschillende momenten. Zij staan in deze volgorde
vermeld in de afdeling ‘Liederen bij de Viering van den openbaren Godsdienst in ’t gemeen’, hetgeen erop zou kunnen wijzen dat ‘godsdienstoefening’ hier de prediking is
en het lied ‘bij het uitspreken van den zegen’, een nazang. Deze praktijk kwam voor onder
de fijne mennisten van Balk, die uit deze bundel zongen. Nadat de leraar de zegen des
Heren had toegewenst, zong de gemeente nog een slotlied en ging dan de kerk uit.320
Kortom, de aanduiding ‘voor’ en ‘na’ de godsdienstoefening slaat op de liederen voor en na de prediking. Dit krijgt steun in een lied ‘voor de godsdienstoefening’: ‘Dat ’s leeräars vlijt en ijvervuur, Om ons te stichten in dit uur (…) Door U ge317
318
319
320

Rues (1745), p. 125. ME IV, p. 441-442.
Rues (1745), p. 42.
Idem, p. 123-125.
Honig (1892), p. 66-67.
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strekt, gezegend zij!’. Zo luidt een lied ‘na de godsdienstoefening’: ‘Uw openbaring
met de reden, Deed ons uw knecht uw’ wil verstaan (…) Ach! Leer ons dien naar eisch
betreden!’.321
Tweemaal zingen was lange tijd de gewoonte in de doopsgezinde samenkomsten,
net als bij de gereformeerden.322 Toch moet er niet van worden uitgegaan dat het in
deze liederen om een vast corpus ging dat elke zondag standaard werd gezongen; er
waren nog tal van andere liederen ook! Ten leste kunnen aan de lokaliseringen ‘voor
en na’ de godsdienstoefening evenveel gewicht worden toegekend als aan de indicaties
‘voor, bij, onder of na’ de doop of het avondmaal. Uit een orde van een avondmaalsdienst bij de lammisten werden na de leerrede een paar coupletten van een gezang gezongen ‘voor het avondmaal’.323 Wanneer het brood en de wijn werden rondgedeeld,
werd de tekst van een gezang ‘onder het avondmaal’ door de leraar uitgesproken. De
nazang was een gezang ‘na het avondmaal’.
De ‘godsdienstoefening’ krijgt in doopsgezinde context dus een dubbele betekenis,
vergelijkbaar met het woord ‘predicatie’ in de zestiende, zeventiende en achttiende
eeuw onder gereformeerden. ‘Predicatie’ kon eredienst en prediking betekenen, toch
werd het veelal in de betekenis van eredienst gebruikt. De preek was wezenlijk en de
voorlezing, het zingen, het bidden, de zegen en de sacramenten behoorden in de beleving tot de periferie, vandaar dat ‘predicatie’ het centrale begrip werd voor zowel prediking als eredienst.324
Ook onder de doopsgezinden van de zeventiende en achttiende eeuw kon het
woord ‘predicatie’ voor de eredienst staan. Het was lange tijd gebruikelijk om te spreken van ‘ter predicatie gaen’, waarmee het ter kerke gaan werd bedoeld; en de ‘predicatie hooren’ in de zin van de preek, of om ‘voor en na de predicatie’ psalmen te zingen, eveneens in de betekenis van de preek.325 Het doopsgezinde liedboek de Gheestelycke
Goutschale (1683) kent in dit licht zelfs een indeling naar 95 liederen ‘voor de predikatie’ en 76 liederen ‘na de predikatie’, met als voornaamste doel gesticht worden. De
eenvoudige vorm van eredienst die door Gorter werd beschreven, viel samen met de
structuur van de Gheestelycke Goutschale: zingen, bidden, predikatie, bidden, zingen. De
‘predicatie’ nam hier zo’n centrale plaats in, dat het tevens eredienst kon betekenen.326
In de hervormde Evangelische Gezangen (1806) vormen de liederen rond de prediking,
de doop- en het avondmaal met elkaar de afdeling ‘Bij de viering van de openbare godsdienst’. Gezien de registratie van de liederen ‘bij en na’ de doop en het avondmaal lijkt
het voor de hand te liggen om ‘predicatie’ in de omschrijving ‘voor en na de predicatie’, voor de preek aan te zien. Ter illustratie enkele regels van het vijfde couplet van
gezang 92, ‘voor de predicatie’. Deze zijn speciaal gericht op de leraar die de woordverkondiging zal moeten verrichten: ‘Uw eer, ons heil zij ’s Leeraars doel, Verwek in hem
321
322
323
324
325
326

Christelyke Gezangen (1793), gezang 1 de coupletten 1 en 4, en gezang 2.
Luth (1986), p. 98. Van der Zijpp (1980), p. 112.
SAA-PA 1120-1468. ‘Bepalingen betrekkelyk de bediening des H. Avondmaals aan eenen Tavel des Avonds’.
Luth (1986), p. 98, 211 en 216, 308 en 309.
Persoons (1663), p. 14 en 18. SAA-PA 1120-799. ‘Stukken betreffende Harmen Hendriks van Warendorp’.
Gorter (1889), p. 44-45.
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een warm gevoel, Tot krachtig spreken, vurig bidden’, hetgeen qua strekking overeenstemt met de doopsgezinde bundels.327 De lutherse Christelyke Gezangen (1778) heeft in de
inhoudsopgave ook staan ‘voor en na de predicatie’ in de betekenis van preek.328
Zo kan tenslotte worden vastgesteld dat ook in andere protestantse tradities de indicaties ‘voor en na’ de godsdienstoefening en ‘voor, tijdens, onder en na’ de prediking,
doop en het avondmaal, gebruikelijk waren.
De tussenzang
De preken van de Amsterdamse lammistische leraar Rinse Koopmans, die van na 1800
dateren en besproken worden aan het slot, bevatten een tussenzang. De tussenzang
werd halverwege de prediking gezongen, maar over de oorsprong en functie is nauwelijks iets bekend. W.J. Kühler geeft aan dat hij van een ‘middenzang’ geen spoor gevonden heeft: ‘prediker en hoorders moesten zich onafgebroken inspannen’.329 Toch was
de tussenzang in de loop van de negentiende eeuw tot in de twintigste eeuw een algemeen bekend verschijnsel.
In de inhoudsopgaven van de liedbundels wordt deze zang nergens aangeduid, ook
laten de resolutieboeken veel in het ongewisse. In de literatuur wordt alleen over het
zingen ‘voor en na de predicatie’ geschreven, maar over een lied ‘tussen de predicatie’
wordt niet gerept.330 De tussenzang wordt ook niet genoemd in een homiletisch onderzoek naar de periode tussen 1750 en 1800.331
Gezien het feit dat Koopmans een tussenzang liet zingen, maar het bij Rues niet
voorkomt, kan ervan worden uitgegaan dat deze zangpraktijk aan het eind van de
achttiende en begin van de negentiende eeuw gelokaliseerd moet worden. Volgens de
beschrijving van Rues werd er tijdens de preek gecollecteerd op de overgang van de
‘Verklaring’ en de ‘Toeëigening’ of ‘Gebruik der Stigtinge’. Deze traditie kenden zowel de zonnisten van Amsterdam, Rotterdam en Leiden, alsmede de gereformeerden.332
Bij het Lam en de Toren werd de collecte bij de uitgang van de kerkdienst gehouden.
Hoewel in Rues’ waarneming niet werd gezongen tijdens de collecte, beweert Van der
Zijpp dat aan het collecteren tijdens het preken nog een lied werd toegevoegd.333 Tegen
de achtergrond van de vereniging van lammisten en zonnisten in 1801 zijn er twee mogelijkheden. Enerzijds zou de tussenzang volgens zonnistisch gebruik tevens een collecte hebben kunnen impliceren, anderzijds zou de tussenzang nog een restant kunnen zijn geweest uit de zonnistische tijd toen de collecte tijdens de preek allang was
opgeheven. Dit laatste is het meest waarschijnlijke, aangezien de lammisten de collecte
bij de uitgang hielden. Beide stromingen hielden zo nog een element van hun eigen
liturgische traditie in stand.
327
328
329
330
331
332
333

Evangelische Gezangen, gezang 92 couplet 5.
Christelyke Gezangen (1778), p. ii.
Kühler (1950), p. 28.
Schotel (z.j.), p. 322-327; 335-343; 352-361; Van Hamelsveld (1791), p. 444-452.
Bosma (1997).
Rues (1745), p. 124. Luth (1986), p. 186.
Van der Zijpp (1980), p. 115. Hij zwijgt over een bron hiervoor.
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Afb. 11

Liedbord in de Vermaning van Amsterdam Noord. Part. collectie.

In het Friese Balk introduceerde voorganger Ruurd Johannes Smit de tussenzang,
die gezongen werd tussen de uitleg en de toepassing in de predikatie. Dit kon niet op
een warm onthaal rekenen, omdat predikanten hem hierin niet navolgden. Het heeft
een jaar geduurd eer deze gemeente overstag ging, toen een lied uit de Uitgezochte Liederen als tussenzang werd gezongen.334
Van een geheel andere aard zijn de ‘tusschenzangen’ in de Haarlemse Christelijke Gezangen en Liederen. De kerkenraadsvergadering van de gemeente Haarlem stemde op 8
december 1802 unaniem in met het gebruik van deze zangen voor de doop- en avondmaalsdiensten.335 De tussenzang werd gezongen op het moment dat de leraar van de
preekstoel afdaalde om de doop te bedienen:
Dat ô goede God en Vader!
Ieder Doopling wel bereid
U in waaren démoed nader
Bij d’ eerwaarde plegtigheid.
Stilt’ en eerbied heersch’ alom
Christnen! in dit heiligdom.
Elk gevoel’ dit plegtig heden;
‘Christus kerk wint nieuwe Leden!’336

Onderstaande tussenzang werd tijdens het avondmaal gezongen:
O God! laat bij dit Heilig Feest
Elk onzer met een’ kalmen geest
Met waaren ernst en diep gevoel
334 Honig (1887), p. 111-112.
335 VDGH. Resolutieboek (1801-1809/19).
336 Christelijke Gezangen en Liederen, gezang 136.
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van Jesus groot en heilrijk doel
Zijn liefde, deugd en vast vertrouwen
In lijden en in dood beschouwen.337

Waarschijnlijk vond de tussenzang plaats tijdens de overgang van brood naar wijn. De
gezangencommissie hield rekening met het feit dat ‘veele’ gemeenteleden liever zongen tijdens het avondmaal, in plaats van orgelspel te horen. Tal van avondmaalsliederen vond de commissie geschikt voor de ronddeling van het brood en het rondgaan
van de drinkbeker. Voor de tussenzang in de leerrede zou elk ander lied in aanmerking kunnen komen. Aanbevolen werd de keuze aan de leraren zelf over te laten. De
kerkenraad ging verder akkoord met het voorstel om een bedezang vóór de predikatie
te zingen. Deze werd overgenomen uit de ‘Statenberijming’ van 1773 en stemde nauw
overeen met de liedteksten in de categorie ‘voor de godsdienstoefeningen’ in de andere
doopsgezinde bundels. De commissie stelde zich voor dat de bedezang het beste gezongen kon worden vóór de Schriftlezing. Het kende eveneens één couplet:
O God! die onze Vader zijt;
Ons ’t allen tijd Uw gunst en goedertierenheid
In Christus wilt betoonen;
Wanneer men in Uw naam vergaêrd
Uw woord verklaart:
Zie ons nu zaam daartoe bereid:
Uw Geest koom bij ons woonen;
Ontsluit des dienaars hart en mond;
Wil hem en ons verlichten
Opdat hij uit Uw heilverbond
Zich zelv’ en ons moog’ stichten
En wij op Uwe leer gegrond
Ons leeven daar naar richten.338

Met de invoering van de Christelijke Gezangen en Liederen werd de voor-, tussen- en nazang
voortaan door de leraren gekozen om ‘toevallige en somtijds natuurlijk niet zeer toepasselijke opgave der Voorzangers’ te vermijden.339 In Amsterdam kampte men met
eenzelfde probleem; om dat op te lossen stelden de leraren een lees- en zingrooster
samen.340
Predikant, voorlezer/voorzanger en organist
Wanneer begon de dienst nu in strikte zin? Het werkelijke begin van de gereformeerde
dienst had ten tijde van het ancien regime te maken met de ‘staetelijken’ positie van de
heersende kerk. De predikant was in publieke dienst. Met de kanselbestijging klonk
337 Idem, gezang 141.
338 Christelijke Gezangen en Liederen, gezang 58. Statenberijming ‘Bedezang voor de Predikatie’. Veranderd werd ‘tegenwoordigheid’ in: ‘goedertierenheid’.
339 VDGH 291-144. ‘Lijst met liedovernames’.
340 Zie verderop p. 95.
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in feite een hora est: de gemeentezang werd op dat moment gestaakt, de dienst begon.341
De doopsgezinde leraar Govert Jan van Rijswijk schetste aan het eind van de achttiende
eeuw hoe het er aan toe ging onder protestanten; waarschijnlijk zal het niet veel hebben afgeweken van zijn eigen ervaringen in zijn gemeente te Leeuwarden.342
De Godsdienstoefeningen in de Protestantsche vergaderplaatsen beginnen met het leezen uit den Bijbel. Daar naar echter, word
bijna door niemand geluisterd (…) Daarnaa volgt het gemeenschappelijk Psalmzang, geduurend welk, eerst veelen inkomen.
De Leeraar den kansel beklommen en een zegenwensch uitgesprooken hebbende, stelt het oogmerk der Samenkomste voor (…)
Hij voegt ‘er bij, dat hij uit zichzelfs onbekwaam zijnde (…) den Godlijken Zegen behoeft (…) Dus wordt 'er gebeden, niet om
God te verheerlijken (…), maar om Zegen over de Leerreden; welke Leerreden daar door (…) het voornaamste en de hoofdverrichting van den geheelen dus genaamden Dienst uittemaaken; weshalven veelen, na dat de Predikatie geëindigt is, de vergaderplaats verlaaten, zonder verder bij het Nagebed, Nagezang en Zegenspraak tegenwoordig te blijven.343

Deze bespiegelingen over de kerkgang geven aanleiding om na te gaan wat de taak en
de functie van de voorlezer/voorzanger was. Wanneer de doopsgezinden deze functie
hebben ingevoerd, is niet bekend. Bij de gereformeerden ging dit gebruik terug op
het Convent van Wezel in 1568.344 Deze functie werd hier en daar gecombineerd met
die van schoolmeester, koster of catechiseermeester en werd meestal bekleed door één
persoon, evenals onder de doopsgezinden. In verschillende gemeenten, zoals uit de beschrijving van Gorter over Ameland blijkt, mocht de voorlezer zelf de lezingen en de
liederen bepalen. In de doopsgezinde gemeente van Vlissingen, bijvoorbeeld, werd de
voorlezer door de diakenen verkozen. In 1683 benoemde men er drie, later werden dat
er twee en na 1711 één. De voorlezer las vóór de godsdienstoefening een of meer hoofdstukken uit het Oude of Nieuwe Testament voor, totdat de leraar op de preekstoel
stond. Dan gaf hij een of meer psalmverzen op en begon hij te zingen. Het behoorde
eveneens tot zijn taak om de jeugd te onderwijzen in het psalmzingen, waarvoor hij
afzonderlijk werd beloond.345 Kortom, de voorlezer/voorzanger bekleedde een centrale
functie. Hij trad op als een soort van liturg die de leiding van de dienst op zich nam en
had naast de predikant een eigen gezag. De mannen en vrouwen namen hun hoeden
af op zijn aanwijzing. Wanneer hij ging zitten, ging de gemeente zitten. Hij kende het
liedboek als zijn broekzak en was zodanig op de preek betrokken, dat hij een gepast
slotlied wist te kiezen.346
De vrije keuze in de liederen droeg niet altijd bij aan een consistente kerkdienst.
Jan Brouwer, leraar bij de doopsgezinden van Leeuwarden, beschreef aan het eind van
de achttiende eeuw dat de voorlezer/voorzanger naar willekeur schriftteksten en psalmen koos. De voorlezer nam de bijbel van begin tot eind door. Soms sloeg hij naar eigen goeddunken een hoofddeel der Schrift open, ‘waardoor, in beiderlei geval, zijn
341 Luth (1986), p. 187; Van Hamelsveld (1791), p. 444.
342 SAA-PA 1120-190. Brief van leraar Van Heyningen, 15 juni 1799. ME IV, p. 335. Govert Jan van Rijswijk (1764-1838)
was van huis uit de manager van een metaalgieterij en niet theologisch opgeleid. Niettemin stond hij bekend als een
uitstekend doopsgezind prediker. Zie ook p. 211.
343 Van Rijswijk in: Van Geuns (1797), p. 122. Zie ook Luth (1986), p. 308.
344 Luth (1986), p. 182.
345 Winkelman (1875), p. 37-38.
346 Zie ook Honig (1892), p. 54-67.
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onderwerp meesttijds geen verband altoos hebbe met de stof der Leerrede’. De voorzanger koos net zo willekeurig en zonder acht te slaan op hetgeen voorafging, ‘eenen
psalm uit, dien hij met de Gemeente aanheffe’.347 Ook in het al eerder genoemde Balk
ergerde Smit zich mateloos aan de willekeurige wijze waarop de voorzanger de liederen koos.
De voorzanger was op zijn gebied de evenknie van den preeker; men zong wat en zooveel hij verkoos, hij gaf op waar het
gezang te vinden was, waarmede men moest beginnen en ging voort, zoolang lust en adem toelieten of de bescheidenheid het
hem ingaf. Dit had minder bezwaar dan oppervlakkig schijnt, want men preekte alle jaren nagenoeg hetzelfde, zoodat het
niet moeielijk was altijd gepaste gezangen te kiezen.348

Door een grote verscheidenheid aan autonome gemeenten konden de taak, de functie
en het gezag van de voorlezer/voorzanger lokaal sterk verschillen. Wat was nu de motivering voor de voorlezing waarmee de godsdienstoefeningen in wezen begonnen?
Een formeel bericht over de instelling van de voorlezing in de kerk bij het Lam dateert
van 1632. De voorlezer las uit de bijbel voor ‘omme door middel van dien alle clapperinge te weeren’.349 Dit citaat is afkomstig van de Amsterdamse en Vlaams doopsgezinde Hendrik Harmensz van Warendorp die dit notarieel liet vastleggen. De schenker
van de kerk bij het Lam en enkele belendende huizen had deze regel vastgelegd in zijn
testament, zodat hij nog flink over zijn graf kon heen regeren. Zo regelde hij naast de
voorlezing dat er ‘voor en na de predicatie’ ‘niets anders’ dan psalmen mochten worden
gezongen op straffe van vier pond Vlaams, ten gunste van het weeshuis en de armen
van de stad. Zijn erfgenamen werden aangesteld tot voorlezers die een of twee hoofdstukken uit het Nieuwe Testament moesten lezen bij het binnenkomen van het ‘volk’.
Ook de navolgende generaties werd opgedragen om hierop toe te zien. Het geklets dat
aan de dienst voorafging en waaraan Van Warendorp zich waarschijnlijk in hoge mate
moet hebben geërgerd, kon zo worden beteugeld. Het zou in de lijn der verwachting
liggen dat wanneer er uit de bijbel werd voorgelezen, de gemeenteleden hun wissewasje zouden uitstellen tot later na de dienst, zodat de gemeente zich geconcentreerd kon
voorbereiden op de dienst. Hoewel aan de voorlezing een sterk persoonlijk belang was
gehecht, dat op louter pragmatische gronden was genomen, behoefde dat niet in mindering te worden gebracht op het religieuze gevoel dat Van Warendorp waarschijnlijk
koesterde ten aanzien van het stichtelijke karakter van de eredienst. Ruim honderd jaar
later blijkt dat zijn eis nog steeds kon rekenen op een breed draagvlak in de gemeente.
Van een persoonlijk belang is dan allang geen sprake meer, het waren toen kerkelijke motieven die de leraren bij het Lam en de Toren bewogen om in 1743 een ‘Lees- en
Zingorde’ voor de voorlezer en voorzanger te introduceren, ten behoeve van een betere
afstemming op de feesttijden en de zedelijkheid van de gemeente.350 Het gevolg hiervan was een zekere formalisering van teksten en liederen, wat bijdroeg aan een meer
liturgisch bewustzijn.
347
348
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Brouwer, in: Van Geuns (1797), p. 233-234.
Honig (1887), p. 111-112.
SAA-PA 1120-799. ‘Stukken betreffende Harmen Hendriks van Warendorp’. Zie tevens Muller (1863), p. 12.
SAA-PA 1120-176. Resolutieboek E (1742-1785), 7 maart 1743.
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Dit lees- en zingrooster werd ingevoerd nog ruim voordat in 1777 het orgel bij het
Lam werd gebouwd, toen er alleen psalmen werden gezongen. Inmiddels werd er ook
uit het Oude Testament gelezen, maar niet alle hoofdstukken daaruit werden als even
stichtend ervaren. Datzelfde gold voor het zingen van sommige psalmen. De voorlezers/voorzangers moesten worden geïnstrueerd wat wel en wat niet gezongen en gelezen kon worden. Het gehele jaar door werden de Tien Geboden voorgelezen in de morgendiensten. Omdat men kerkte op twee locaties was de verdeling zo geregeld dat er
bij het Lam uit het Nieuwe en in de Toren uit het Oude Testament werd voorgelezen;
’s middags werd het omgedraaid. ’s Avonds werd eveneens uit het Nieuwe Testament
gelezen, uit willekeurig welk boek of brief van het begin tot het einde. Op het leesrooster kwamen niet voor de boeken Leviticus, Numeri, Deuteronomium, de Psalmen 7, 10,
21, 35, 58, 59, 83, 109, 137 en 140, zogenaamde vloekpsalmen – in 1782 werden nog eens
39 andere psalmen op de ‘zwarte lijst’ geplaatst – alsmede het Hooglied en de ‘XIX laatste Hoofddeelen der Openbaring Joannes, benevens de Geslachtsregisters welke hier en
daar in de andere Boeken voorkomen’. Voor de nieuwjaarsavond, de belijdenispredikaties, voorbereiding-, doop-, avondmaaldiensten en dankpredikaties, en op de biddagen
werd voortaan volgens rooster voorgelezen en gezongen. Zo ook in de Lijdenstijd, op de
beide Paasdagen, Hemelvaartsdag, de Pinksterdagen en de Kerstdagen. Het is niet ondenkbaar dat op deze regulering het Seminarium van invloed is geweest, daar dit opleidingsinstituut tussen 1735 en 1811 in handen was van de Amsterdamse lammisten.
Wat het voorzingen betreft werden alleen de psalmen gezongen conform de voorgeschreven psalmen van de voorlezing. Waren er lange psalmen aan de beurt, dan mocht
de voorzanger zelf het aantal coupletten bepalen. Men stelde tevens vast dat op de bededagen psalm 85, 86 of 130 en op de doopdagen psalm 32 tussen het voorlezen door
gezongen moest worden. De voorlezer/voorzanger werd geacht een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn. Wanneer het kerkbezoek op bededagen en bij doop- en avondmaalsdiensten hoog was, moest hij een half uur vroeger beginnen te lezen.351 Vlak voor
Hemelvaart 1747 werd melding gemaakt dat de voorzanger daags van tevoren bij de
leraar moest aankloppen om de psalmen voor die dag op te vragen.352
Op basis van dit leesrooster kan worden aangenomen, dat de dienst in strikte zin begon zodra de voorlezer uit de bijbel begon te lezen. De voorlezing deed ertoe.
De veranderingen in de kerkzang
Zowel onder andere protestanten als bij doopsgezinden moet de kerkzang niet om aan
te horen zijn geweest. Al in de zeventiende eeuw schreef Constantijn Huygens: ‘Daer
werdt om ’t seerste uytgekreten, als of ’t een sake van overstemminge ware’.353 F.C. Kist
constateerde op een wat sarcastische toon, dat men in de veronderstelling verkeerde
dat God eerst dan recht werd verheerlijkt, wanneer de gezichten van de zangers veran351 Idem, 11 juli 1743.
352 Idem, 12 mei 1747.
353 Acquoy (1893), p. 23. Luth (1986) ontleende er de titel van zijn proefschrift aan.
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derden in vuurrode en paarse kleuren.354 In de achttiende eeuw was er, na de invoering
van de orgelbegeleiding, nog maar weinig veranderd.355 Zo schreef een anonymus: ‘By
hoe veelen is het gezang een woest, maatloos, dom geschreeuw, waar by de grootste
blaaskaak den boventoon kraait; zoo niet het orgel de schreeuwende menigte verdoofd
of in bedwang houdt’.356
Deknatel klaagde over de praktijk van de gemeentezang in zijn Evangelische Liederen,
dat men ‘slegts een geluid maakt met zynen mond’, er werd ‘gewoonelyk’ ‘luide geroepen’, waarmee ‘geen gemeenschap met dat heffelyke, met dat hemelsche of met
dat zingen waar van Paulus spreekt, “Zingende den Heere met Aangenaamheit in uwe
herten”’ werd bereikt.357 Uit verschillende preken gehouden bij de invoering van kerkorgels kan worden afgeleid dat de ‘eenparigheid’ in het kerkzang ook onder doopsgezinden te wensen overliet. Het kerkorgel zou daarin verbetering moeten brengen. Arkenbout sprak bij de ingebruikname van het orgel in de conservatieve gemeente van
het Haarlemse Klein Heiligland in 1771 met gelijkluidende woorden over ‘’t schorre
wangeluid van kwalyk stemmende stemmen’ en dat ‘er in de stede van een opweklyk
akkoord-gezang, een verward en stigting-stoorend wangeluid gehoord wordt’.358 In
zijn spoor omschreef ook zijn Amsterdamse collega Couwenhoven de gemeentezang
als ‘geluiden van Menschen, die eene boven allen heen schreeuwende stem hebben,
en die ‘er eene groote eer in schynen te stellen, dat hun stem de stemmen der gansche
Vergadering overkraait’.359
De voorzanger was vaak niet bij machte om de gemeente tot eenstemmigheid te
brengen, zodat hooggespannen verwachtingen verbonden waren aan de orgelbegeleiding. Of de kwaliteit van de gemeentezang daardoor werkelijk zou verhogen, viel
nog maar te bezien. De praktijk leerde dat het luide orgelspel de slechte kerkzang eerder dekte en dempte, dan verbeterde.360 Couwenhoven was echter optimistischer van
aard: ‘Daartegen heeft het speeltuig dit voordeel, dat, zo het eenen misslag begaat, het
zichzelven ogenblikkelijk herstellen kan; en dat het, door zyn liefelyk en krachtig geluid, de wangeluiden der Zangeren verdooft, en de Gemeente eenpaarliglyk kan doen
zingen’.361
De introductie van het kerkorgel
De eerste doopsgezinde gemeente die een orgel invoerde, was Utrecht (1765). Daarna
volgden de gemeenten van het Klein Heiligland in Haarlem (1771), Rotterdam (1775),
bij het Lam te Amsterdam (1777), West-Zaandam (1784), Groningen (1785), bij de Zon in
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Kist (1840), p. 7-15.
Zie Luth (1986), p. 283-285.
N.N., (1789) 2, p. 191-192.
Deknatel (1743), voorbericht.
Arkenbout (1771), p. 2, 17.
Couwenhoven (1786), p. 37.
Muller (1863), p. 20 en 21.
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Afb. 12 Het eerste kerkorgel
in de doopsgezinde broederschap, te Utrecht (1765).
Doopsgezinde Gemeente
Utrecht.

Amsterdam en Enschede (1786), Almelo (1791), Deventer (1797) en Sappemeer (1808).362
Deze aanschaf zorgde voor een belangrijke wending in de beleving van de kerkdienst,
zeker waar het de kerkzang en de taak van de voorzanger betrof die in de organist er een
compagnon bij had gekregen. De doopsgezinden pasten zich in hun kerkelijke gebruiken steeds meer aan de heersende kerk aan. In de Gereformeerde kerk werd de kerkzang al sinds de eerste helft van de zeventiende eeuw met het orgel begeleid, zij het dat
362 ME IV, p. 374. Opmerkelijk is dat de invoering van het kerkorgel in de twintigste eeuw nog doorging, zoals in
Rottevalle-Witveen, waar pas in 1931 een kerkorgel werd gebouwd.
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de afstemming tussen begeleiding en kerkzang moeizaam verliep.363 Het orgelgebruik
in de kerkelijke vergaderingen der gereformeerden werd beschouwd als een adiaforon:
het orgelspel werd noch afgekeurd, noch aangemoedigd. In de provincies Groningen
of Friesland werd de orgelbegeleiding ingevoerd in 1632, in Delft in 1634.
Bij de ingebruikname van het orgel in de Zon formuleerde de leraar Couwenhoven
het zo: ‘Wy volgen in onzen Eeredienst de gewoonte van de overige Protestanten deezes
Lands’.364 Hij doelde hiermee niet alleen op een doopsgezinde aanpassing, maar ook op
de lage waardering van de kerkzang en de atmosfeer in de erediensten bij de protestanten met inbegrip van de doopsgezinden:
Maar ’t waare te wenschen, dat de Protestanten deezes Lands, en dus ook wy, ’er die verbeetering in bragten, dat ’er meer
plaats gegeeven wierdt aan het Gezang. Zulks zou niet alleen de aandacht verleevendigen, maar het zou ook de Godsdienstige
aandoeningen meer opwekken. Het zou althans oneindig beter zyn, dan die langdraadige Gebeden, die nu dikwils de plaats
van ’t Gezang moeten vervullen; en onder welken de ernstigste Bidder doorgaans, tot zyn leedweezen, onderricht, dat zyne
aandacht meer dan eens van de woorden des Leeraars afdwaalt.365

Voor Couwenhoven was zingen een ‘spreeken dat door veele honderden te gelijk in
goede Orde geschieden kan, omdat het een spreeken is op eenzelfden toon, en in éénzelfde maat’.366 Zingt de gemeente, dan is zij ‘in eene openbaare werkzaamheid’. Verzuchtingen, dankbare gevoelens hoeven dan niet langer in de boezem te worden gesmoord, maar klimmen met luide stem op naar de hemel.
Toch stuitte de invoering van dit ‘wereldse’ instrument bij gemeenteleden op verzet.
Het orgel zou afleiden van de aandacht van de godsdienstige woorden, het lieflijke gebruik van het orgel ‘verydeld[e]’ het hart en het zou in strijd zijn met ‘den staat van den
Godsdienst onder het Evangelium’.367 Bovendien waren de doperse vaderen te allen tijde
ervan overtuigd dat God, die Geest is, slechts aanbeden wilde worden in geest en waarheid zonder uitwendige praal. Het kwam niet in hen op om hun erediensten met luister en een zekere plechtstatigheid kracht bij te zetten. Wanneer het orgel, volgens Couwenhoven, gezien zou worden als een afleiding van de aandacht voor de godsdienstige
woorden, pas dan zou er sprake zijn van ‘misbruik van het Orgel’. Hij vond dat het orgel
iets ‘deftigs’ en ‘staatelyks’ had en dat het kerkorgel in de eredienst zowel ‘bestaanbaar’
als ‘bevorderlyk’ was voor de kennis en de oefening van de godsdienst. De muziekkunst
in het Oude Testament was voor hem een belangrijke motivering vóór het kerkorgel.
Er zou gerust aan Mirjam en de reidansende vrouwen naar de gewoonte van de oude
Israëlieten, een voorbeeld genomen kunnen worden.368 Wanneer alle uitwendige godsdienst zou worden verboden, dan zou de gemeente de verdenking van dweperij en ongodsdienstigheid op zich kunnen laden, hetgeen zou kunnen leiden tot ‘volslagene zedeloosheid’. Het kerkorgel weglaten zou haaks staan op wie mensen werkelijk zijn. Het
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Couwenhoven (1786), p. 52.
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Idem, p. 53-54.
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zintuig van ons gehoor wekt vrolijkheid, ernst en dartelheid op, ‘waarom zou men ’er
zich dan in de kerkelyke Vergaderingen niet van bedienen?’369 Tegenstanders echter, beriepen zich op het algemene denkbeeld dat de Mozaïsche godsdienst was afgeschaft. De
ceremoniële wetten uit het Oude Testament hadden voor de christenen geen enkele betekenis meer. Voor Couwenhoven gold dat een al te rigoureuze verwerping van ‘Kerksieraaden’ moest worden tegengegaan, zoals ten tijde van de Hervorming was gebeurd:
En al zyn wy Christenen zo verlicht, dat wy daartoe zo veele plechtigheden niet behoeven: ja! al hebben de Protestanten, toen
het licht der Hervorming in de duisternissen van het bygeloof opging, eene overgroote menigte van oog-betooverenden Kerksieraaden, om de gewichtigste redenen, afgeschaft, laat echter niemand denken, dat het verstandig gehandeld zou zyn, als men
alles, wat in den Godsdienst uiterlyk is, afschafte!370

Overigens blijkt de bijbelse argumentatie voor het kerkorgel onder doopsgezinden en
gereformeerden met elkaar overeen te stemmen.371 Volgens een gereformeerde tijdgenoot van Couwenhoven, J.W. Lustig, behoorde de oudtestamentische tempelmuziek
namelijk tot de zedelijke wet en niet tot de ceremoniële wet. Dat gegeven had voor Lustig geldingskracht, net zoals voor Couwenhoven het gebruik van ‘speeltuigen’ zowel
voor, onder als na de tijd der Wet, door God gewettigde middelen waren.
Couwenhoven, een vertegenwoordiger van de van oorsprong behoudende zonnistische stroming, positioneert zich in zijn argumentatie voor het kerkorgel als een progressieve voorganger. In zijn leerrede komt duidelijk het denkbeeld van een verlichte
christen naar voren die met bijbelse en redelijke argumenten omkleed, de invoering
van het orgel als een wezenlijke bijdrage aan de vernieuwing van de eredienst aannemelijk maakt. Hij wilde dan ook niet achterblijven bij de heersende kerk, hoewel hij
wel als voorwaarde stelde dat veranderingen overeen moeten komen met de overdenkingen en handelwijzen, ‘waar mede wy dan bezig zyn’ en ‘zo verre als het in deeze
verlichte tyden met den aart des Euangeliums overëenkomt’.372 Wat de muziek bij de
zintuigen oproept, kan en mag ook in de ‘kerkelyke vergadering’ zijn plek vinden. In
zijn Haarlemse collega Arkenbout vond Couwenhoven een medestander. Het orgelspel bracht de mens als een ‘redenmagtig en verstandelyk weezen’ in vervoering, zo
was ook Arkenbouts mening: ‘de ziel- en zinnenstreelende toonen der Speelkonst, de
deftige en aandachtwekkende Orgelklanken’ zouden tot ‘verhevene aandoeningen in
Godsdienstige verrigtingen’ en tot ‘heilige verzugtingen’ voeren.373
Nu stuit de behandeling van de muzieknotatie en het tempo op de grens van dit
onderzoek. Toch moet er om een goede voorstelling te krijgen van de cultuur van
de gemeentezang, met welke muzikale veranderingen de gemeenteleden te maken
kregen en hoe de samenstellers daarmee in de liedboeken omgingen, iets gezegd
worden met betrekking tot het veranderde notenbeeld en het daarmee samenhangende tempo. Het ritmische notenbeeld, waarvan de Haarlemse Liederen en Gezangen
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Afb. 13 Titelpagina van De
Zang- en Speelkonst (1771). Bibliotheek Vereenigde Doopsgezinde
Gemeente Haarlem.

(1756) een voorbeeld is en waarmee de voorzanger en de gemeenteleden vertrouwd
waren, veranderde in de tweede helft van de achttiende eeuw in de korte zingtrant.
Met name het lied: ‘Wie zit in glorierijken stand’, dat door de Christelijke Gezangen en
Liederen (1804) uit de Liederen en Gezangen werd overgenomen, laat deze transitie in het
notenbeeld duidelijk zien.374 In een brief van 13 november 1777 van de blinde organist van de Amsterdamse Oude Kerk, Jacob Potholt, aan de Amsterdamse lammisten, instrueerde hij hoe de orgelbegeleiding met preludia en interludia op de best
verantwoorde wijze beoefend moest worden. Dit had tot gevolg dat de zang langer
ging duren.
374 In Liederen en Gezangen is dit het lied ‘Op de Heerlijkheid van Jezus Christus in den Hemel’, p. 20, en in Christelijke
Gezangen en Liederen is dit gezang 131.
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Het Psalmgezang in de Nederduitsche Gereformeerde Gemeente al hier geschiet op de volgende wijs: Eerst gaat een Preludium
vooraf van 5 a 6 maaten dan tusschen yder regel een kort Interludium met een sagter geluid van 2 maaten welke men door wat
schielyker yder noot in Proportie te speelen kan maken tot een verkorte vier quart maat. Wat de sangnooten betreft, derselvers
verdeeling is eerst een heele, de overige halve of twee in een maat; maar dan, soo het een regel is van een gelyk getal nooten,
de laasten ook een heele: daar, soo de regel een ongelyk getal nooten heeft de twee laasten heele gemaakt worden. En eindelyk
overal bij de Poesij ophouden [=rusten] schoon dat in de sangnooten niet geteekent is b.v. ps 81. Het een en ander siet men opgehelderd in de neevensgaande Werken voor den Speelder in Het Psalm Musyk Boek vervaardigt door: Jacob Potholt welks derde
stuk in de aanstaande Week volgen sal voor de Singende meenigte in het kerkboek, uitgegeeven en door J. Kok Boekverkooper,
niet alleen overeenkomstig met, maar selv geschikt naar het eerstgenoemde.375

Ofschoon het dan niet een psalmmelodie betrof, de melodie van het geliefde lied ‘God!
Ontzaglijk Albestuurder!’ uit de Christelijke Gezangen (1796), voldeed precies aan deze instructie van de ‘sangnooten’.376 Dit betrof een nieuwe melodie die volgens de recente
maatstaven werd gecomponeerd. In vrijwel alle bundels zijn de begin- en eindnoten
hele noten, of het nu om de korte zingtrant gaat of om de ritmische melodieën. Ook
worden in de bundels indicaties voor de interludia gevonden, zoals een stip of een dubbele maatstreep na de laatste hele noot van de zin, zodat mag worden geconcludeerd
dat Potholt in zijn streven de gemeentezang eenpariger te laten verlopen in grote lijnen werd gevolgd. In de Haarlemse Christelijke Gezangen en Liederen komen in vergelijking
met de lammistische Christelyke Gezangen (1793) de meeste liederen in de korte zingtrant
voor. De psalmmelodieën werden daarin ritmisch genoteerd, de gezangmelodieën
veelal op de korte zingtrant, ook al zijn daaronder ritmische wijzen te vinden inclusief
melismatische varianten.377 Ten opzichte van de lammistische bundel heeft de zonnistische Christelijke Gezangen meer liederen in de korte zingtrant. De bundels vanaf 1793 tot
aan 1804 bevatten, met andere woorden, een gemengde muzieknotatie, met uitzondering van isoritmiek. De bundels sloten wat de hele begin- en eindnoten aangaat, bij de
gangbare gereformeerde trant van zingen aan.378
Soms werd de omgekeerde weg ingeslagen. De samenstellers van het Zwolse Vervolg
van Christelyke Gezangen vormden de melodie van het genoemde lied ‘God, ontzaglijk Albestuurder’ om in een zangwijze die de associatie met een kunstlied oproept. Het lied
lijkt daardoor eerder voor de solozang geschikt te zijn geweest dan voor de gemeentezang.379 Deze frivole, ‘hüpfende’ en melismen bevattende melodie werd de draagster
van een tekst over opstanding en onsterfelijkheid. Klaarblijkelijk moet men in de ge375 SAA-PA 1120-385. ‘Brief van A.C. Potholt’ (1777). Luth (1986), p. 288v; 364-367, wijst nog op een andere uitgave van
Potholt, maar de instructies zijn dezelfde: De Muzyk van de CL Psalmen benevens Lofzangen, naar den Nieuwsten Zangtrant met Prae
en Interludiums en Baschen, door Jacob Potholt, Organist van de Oude Kerk en Klokkenist van ’t Stadhuis te Amsterdam. Te Amsterdam by
Joh. Wessing Willemsz. MDCCLXXVII.
376 Christelijke Gezangen (1796), gezang 59.
377 Bijvoorbeeld gezang 6 op de melodie van psalm 136, en gezang 3 op de melodie van ‘Wie schön leuchtet der Morgenstern’. Zie ook gezang 142, echter zonder verbindingsbogen. Zie ook Christelijke Gezangen (1796) gezangen 25, 26 en 30.
378 Luth (1986), p. 288. ‘De korte zingtrant werd ook in Amsterdam en Haarlem ingevoerd’ onder gereformeerden;
p. 302: Dat Luth ervan uitgaat dat de korte zingtrant ‘in Nederland’ waarschijnlijk niet langer dan 15 jaar gezongen
werd, zou betekenen dat deze wijze van zingen alleen vanaf de invoering van de Statenberijming van 1773 tot 1788 gepraktiseerd werd. Klaarblijkelijk bleef deze wijze van muziek noteren na 1788 onder doopsgezinden nog van kracht. ‘In
Nederland’ zou in dit geval kunnen slaan op alleen het gereformeerde deel.
379 Vervolg van Christelyke Gezangen (1808), gezang 100.
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meente Zwolle goed hebben gezongen, getuige een bededagslied met de titel: ‘Loflied
ter Eere Gods’, dat als een beurtzang was bedoeld waar ‘Allen’ alleen het refrein zongen
en de ‘Vrouwen’ de coupletten. De bundel Uitgezochte Liederen koos net als de hervormde
Evangelische Gezangen voor het zingen op hele noten.380 Hoewel verwacht kon worden dat
de verandering in het tempo op weerstand zou kunnen stuiten, geven notulen of recensies nergens aan hoe het nieuwe zingen werd ontvangen.381 Weerstand van de kant
van de voorzanger en de gemeente zal op zichzelf niet ondenkbaar zijn geweest, omdat
de gebruikelijke liedboeken niet waren aangepast aan het nieuwe tempo met orgelbegeleiding. In de nieuwe liedbundels vanaf 1793 voegde alleen de Haarlemse Christelijke
Gezangen en Liederen een toelichting toe met muziekonderwijs volgens J. de Passius.382 De
gemeenteleden werden op deze wijze geïnformeerd over, en vertrouwd gemaakt met
de verdeling van de zangnoten over poëtische versvoeten op de bekende psalmmelodieën, maar ook over de wijzigingen in het gebruik van de c-sleutel. De deskundigen die de gezangencommissie muzikaal adviseerden, vertrouwden daarbij op de versie van Het Boek der Psalmen nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland, waarin De
Passius ‘De Zang-noten, overeenkomstig den aart der Poëtische voeten’ verdeeld had.
Onder leiding van een schoolmeester werden inzingavonden georganiseerd, om alvast met de veranderende gemeentezang vertrouwd te raken. De belangstelling voor
de korte zingtrant leidt tot de conclusie dat het met de gemeentezang onder gereformeerden en doopsgezinden niet best gesteld was en dat deze methode bedoeld was om
hier verandering in aan te brengen.
De voorzanger en de organist waren samen met de orgeltrapper verantwoordelijk
voor de begeleiding van de gemeentezang. Mogelijkerwijs sloeg de voorzanger daarbij
de maat. In elk geval bleef hij met de gemeente onder orgelbegeleiding meezingen en
moest hij zich schikken naar de organist, ook als die onder de maat bleef.383 Zo instrueerde Couwenhoven:
Evenzo verzoek ik, dat elk één, en vooräll, de Voorzinger, altoos naauwkeurig lette op de Maat, op welke gespeeld wordt. – Ja!
al ware het ook, dat de Organist de Maat niet naauwkeurig waarnam, dan nochtans moet zich niet de Organist naar de
Zangers; maar de Zangers moeten zich dan naar den Organist voegen, zo wel in het aanvangen, als in het eindigen, van iedere
Zangregel.384

Nieuw was het orgelspel bij de uitgang van de dienst tot muzikaal genot van de kerkgangers, net als bij de heersende kerk.385 De voorlezing werd in Amsterdam tot in de
tweede helft van de negentiende eeuw gecontinueerd. De voorzanger zou een goede
vervanger van de organist zijn, in het geval van zijn afwezigheid. Pas in de eerste helft
van de twintigste eeuw verdween de voorzanger en nam de organist diens plaats vol380 Zie p. 81.
381 Een vergelijkend musicologisch onderzoek naar de receptie van nieuwe zangwijzen tussen stedelijke en plattelandse doopsgezinde gemeenten, zou veel waardevols kunnen opleveren.
382 Zie Christelijke Gezangen en Liederen (1804), ‘Inhoud der Christelijke Gezangen en Liederen met derzelver melodijen’.
Luth (1986), p. 293-295.
383 Luth (1986), p. 287.
384 Couwenhoven (1786), p. 50.
385 Groenveld (1970), p. 51.
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ledig in. De predikant nam de taak met betrekking tot het doen van de mededelingen
over. Vanaf dat moment stond de hele dienst onder leiding van de predikant.
Tot slot kan op grond van de gegevens een orde van godsdienstoefening rond 1800
in een doopsgezinde gemeente worden gereconstrueerd.
Voorlezing, naar keuze of op basis van opgave, soms wisselend met zang, door de voorlezer/voorzanger en onder binnenkomen
van de kerkgangers
Voorzang, bij binnenkomst van de kerkenraad of wanneer deze was gezeten, onder begeleiding van voorzanger en organist
Voorafspraak, een inleiding op het gebed, thema van de dienst, feestdag
Gebed, uitgesproken
Tekstlezing, door de leraar
Leerrede, uitleggend deel
(Tussenzang, onder begeleiding van voorzanger en organist, verschillend gebruik, eventueel collecte)
Leerrede, toepassend deel
Gebed, uitgesproken
Nazang
Zegen
Orgelspel
Eventueel collecte bij de uitgang

Het lied in de preken van Koopmans
Voor het liturgisch gebruik van de liederen zijn de handgeschreven preken van de Amsterdamse leraar Rinse Koopmans bestudeerd.386 Van de 56 bewaard gebleven preken
wordt een drietal besproken.387 De kleine notities tussen zijn preken veronderstellen
dat er in zijn diensten driemaal werd gezongen: een lied voor de prediking, tijdens de
prediking en na de prediking. Koopmans stelde zijn preken overzichtelijk op. In het
midden bovenaan noteerde hij het thema waarover hij preekte, soms volgde daaronder
de uitgeschreven bijbelse tekst of preektekst, waarop de leerrede volgde. Rechtsboven
aan de eerste bladzijde hield hij een persoonlijke nummering bij van het aantal ouden nieuwtestamentische preken en vermeldde hij de feestdagen en bijzondere plechtigheden, zoals doop en avondmaal of belijdenispredikaties. De datum en de plaats
waar hij voorging, noteerde hij niet consequent en zijn dus onbekend. In de preekfragmenten die zullen volgen, laten de veelvuldige onderstrepingen zien waarop hij in zijn
leerreden de nadruk legde. De lengte van de preken beslaat tussen de 25 en 36 bladzijden. Een aantal preken zal vermoedelijk vaker dan eenmaal gehouden zijn. Deze werden dan om- of bijgewerkt, getuige de vele krassen, correcties en toevoegingen. Zo is
het bijvoorbeeld moeilijk uit te vinden waar Koopmans in de preek precies de tussenzang liet zingen, omdat een cesuur in de opbouw eenvoudigweg ontbreekt. Op grond
van de eerder vermelde gegevens bij Rues, Van der Zijpp en over de gemeente Balk kan
algemeen worden verondersteld dat dit plaatsvond tussen de uitleg en de toepassing.
386 Rinse Koopmans (1770-1826) was lammistisch predikant in Amsterdam vanaf 1796. Hij werd hoogleraar aan het
Doopsgezind Seminarium in 1812. ME III, p. 225.
387 HS 65-343 katern 46 (preek 1); HS 65-343 katern 43 (preek 2); HS 65-343 katern 15 (preek 3).
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Afb. 14 Portret van R. Koopmans (1770-1826), lammistisch
leraar en hoogleraar aan het
Doopsgezind Seminarium.
Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA) Bijzondere
Collecties. OTM: Pr. H 266b.

Koopmans volgde waarschijnlijk de synthetische preekmethode van J. Tillotson, een
geliefde manier van preken onder dissidente kerkgenootschappen, waarvan het kenmerkende was dat men preekte over een bijbels thema, in begrijpelijke taal, dat gericht
was op gedragsverandering en daarmee ethisch van strekking.388 De meeste liederen
koos hij uit de zonnistische en lammistische Christelijke Gezangen, wat gezien zijn Amsterdamse periode vanaf 1796 vanzelf spreekt. Een enkel gezang komt uit de Uitgezochte
Liederen (1810) wat er op wijst dat hij waarschijnlijk ook in andere gemeenten voorging.
De datum van de desbetreffende preek moet dan na 1810 zijn geweest.
Koopmans stond bekend om zijn bijzondere gave van preken en zijn pastorale houding.389 Dat blijkt ook uit zijn empathisch vermogen lied en preek tot één geheel te vervlechten. In de casussen wordt aangetoond dat de deugd in het lied het thema van de
388 Bosma (1997), p. 284-293.
389 Vuyk (1998), p. 98-109.
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preek ondersteunde (preek 1); dat liedteksten fungeerden als gezongen bijbelteksten
(preek 2); en dat liedteksten aan de contemporaine spelling en het woordgebruik werden aangepast, en werden voorgedragen (preek 3). De liturgische praktijk droeg zo bij
aan de vernieuwing van de taal.
Preek 1
Bij een preek over een tekst uit het Nieuwe Testament met als onderwerp: ‘Het verfoeilijke van een hard en onvergeeflijk karakter’, koos hij gezang 137 uit de Christelijke Gezangen (1796) met de titel: ‘Zachtmoedigheid’. De preek ging uit van Mattheus 18:23-35
waarin Koopmans de gemeente aanspoorde een voorbeeld aan Jezus te nemen en om
te vergeven. Het eerste en het tweede couplet van gezang 111: ‘Het Heil van den Godsdienst’ gingen aan de preek vooraf. Dit gezang was een ‘lofzang aan God’ uit de afdeling ‘Voor algemeene tijden en gelegenheden’.
Van gezang 137 werden het derde en vierde couplet gezongen als tussenzang, waarschijnlijk daar waar Koopmans de hoorders ergens adresseerde met: ‘Ziet hier aandachtigen!’. Uit dit gezang blijkt een vermanend, opwekkend motief. Een zachtmoedige
houding uit zich hier in het vergeven:
Laat ons zoo gul, bedaard, bescheiden
En vrede en broedermin verbreiden,
Als rustig voor de waarheid staan,
En door beleid en zachte zinnen
Den weêrstand sterker overwinnen
Dan ban en vloek ooit heeft gedaan!
ô! Dat wij, onzer roeping waardig
Tot weldoen, tot vergeven vaardig,
En waakzaam zijn op hart en mond!
ô, Dat geen driften ons verrassen,
Die wrevel en gekijf doen wassen,
Of onrust zaaijen in het rond!

Het vijfde couplet werd als nazang gezongen. Het is vooral dit gezang dat expliciet in
zijn leerrede naar voren komt, als ondersteuning van het thema ‘zachtmoedigheid’.
Ook dit couplet is vermanend van aard:
Zachtmoedigen! Gods gunstgenooten!
Gij zult het waar geluk vergrooten
Van land en kerk en huisgezin;
Gij zult, met duurzaam zelfs-genoegen,
Allengs de zaligheid vervroegen
Der algemeene broedermin.

‘In het algemeen toch valt het den mensch moeilijk de gebreken van anderen zachtmoedig
te beoordelen en te vergeven, omdat hij meestal gewoon is, door eigenliefde verblind,
den splinter in het oog van anderen op te merken en den balk in zijn eigen [oog] te vergeeten’. [7]
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‘Niet vreemd was, derhalven, de vraag van den Apostel; maar ook even natuurlijk
was het antwoord van Jesus. Het was zoo beslissend als krachtig, ten einde alle bedenking af te snijden en de verpligting tot vergiffenis onbegrensd te verklaren, zoolang de
beleediger door schuld te erkennen, zich vatbaar stelt voor eene zachtmoedige behandeling’. [8]
‘Ten einde dan de regtmaatigheid van zijn antwoord in het licht te stellen bediende
Jesus zich van de voorgestelde gelijkenis waarin getoond wordt (1) dat ook de Hemelsche Vader zware en herhaalde beleedigingen Hem aangedaan, op ongeveinsde berouw
en een vurig gebed wil vergeven – (2) dat wij ons, dient ten gevolge, uit ootmoed en erkentlijkheid, omtrent onze medemenschen zachtmoedig langmoedig en gaarne vergevende
moeten betoonen’. [9]
‘En hoe dikwijls komen deze gelegenheden voor in het gemeene leven, waarin het
den Christen past liever inschikkelijk, toegeevend, zachtmoedig en langmoedig te zijn,
dan door regtvaardig en streng te handelen, dikwijls onbillijk en hart te worden’. [24]
‘Willen wij dan den Allerhoogsten beschouwen in het licht van den ontfermenden
Opperheer; en ons vrijmoedig troosten met het geloof dat ook onze zonden zullen uitgewischt worden op ons boetvaardig gebed, dan behoren wij den grond des harten te
zuiveren van allen wortel der bitterheid, dan moet het blijken uit de vruchten eener zachtmoedige wijsheid dat het goede zaad des woords bij ons ontwikkeld is’. [27]
‘Zegt niet wij menschen kunnen de misdaden niet vergeven; dit alleen is het werk van
den Allmagtigen en Alwetenden. (…) Wij kunnen ons daarentegen zagtmoedig bedaard
en goedertieren betoonen en goed voor kwaad vergelden in stede van de verongelijkingen met gelijken munt te betalen’. [27-28]
‘Neen, Hij op wiens lippen zachtmoedigheid en liefde zweefde, die gekomen was niet
om de wereld te verdoemen, maar om de wereld te behouden (…), Hij die allen uitnoodigde om zijn zachtjuk op zich te nemen (…), Hij sprak desniettemin het onverbiddelijke vonnis uit: Alzoo zal ook mijn hemelsche Vader U doen, indien gij niet van harten vergeeft een iegelijk zijnen broeder zijne misdaden!’. [34-35]
Preek 2
Bij een paaspreek van na 1805 bewaarde Koopmans alleen het zesde couplet van gezang 31 uit de Christelijke Gezangen (1796) en wel op een losse notitie.390 Een orde van een
voor-, tussen- en nazang komt in dit katern niet voor. Het gezang heet: ‘Maria bij het
graf van Jezus’.
Maria! Noemt ons Englenscharen!
Dien naam zoo als hem Jesus sprak:
Of zijn, voor ’t hoogst gevoel der liefde
Uw hemelcithers ook te zwak?
Valt dan, met haar voor Jesus neêr
En ’t ‘Lieve Meester!’ klinke weer!

390 Het jaartal baseer ik op een aantekening in de marge: ‘Kort betoog van de overeenstemmende leer van Bijbel en
Rede aangaande Opstanding der Doden’. In den Haag bij Immerzeel jr. 1805, bl. 12’.
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De leraar behandelde de tekst uit Johannes 20:11-18 en gaf zijn leerrede de titel mee:
‘De verschijning van Christus aan Maria Magdalena’. De stijl is beeldend en pakkend.
Koopmans moet zeer geïnspireerd zijn geweest door het Paasverhaal en slaagt erin om
een ‘verbeelding te schilderen’ van een ‘eenvoudig schoon en aandoenlijk tooneel. De
eenvoudigste beschrijving is daarom ook de schoonste; zij is die, welke uit de kunsteloze pen van den Evangelist Joannes vloeide’. Het kan niet anders of de hoorders moeten wel aan zijn lippen hebben gehangen. Hij had de bijbelse tekst uitgeschreven om
voor te lezen, ging daarna over tot zijn uitleg, volgde de tekst daarbij nauwgezet en was
empathisch betrokken op de persoon van Maria Magdalena. Dit laatste blijkt uit de gepassioneerde wijze waarop Koopmans de gebeurtenis van die paasmorgen reconstrueerde: de radeloosheid en de verwarring van de discipelen, de ontroering van Maria bij
het lege graf – de predikant plaatste deze taferelen zo in het midden van de gemeente
alsof zijzelf de ooggetuigen waren geweest:
Maria! Dit woord, deze stem deed haar als op eens uit hare bedwelming ontwaken. Tot in haar binnenste ontroerd keert zij
zich om, vestigt haar oog met ontsteltenis op den spreker, ziet hem sterk aan, herkent haren lieven meester – Rabbouni! en met
dezen uitroep valt zij sprakeloos vol verrukking aan zijne voeten – omhelst en verwelkomt haren Heer geheel buiten zich zelve
van vreugde. [12]

Precies bij dit tekstgedeelte lag het op een apart velletje papier genoteerde zesde couplet van gezang 31 uit de Christelijke Gezangen, dat vanuit liturgische motieven bedoeld
zou kunnen zijn om de link tussen de liedtekst ‘Lieve Meester’ en de preek ‘Rabbouni’
te bevestigen. Het is verleidelijk om te stellen dat de liedtekst op deze plaats als een tussenzang heeft gefungeerd.
Niettemin is er op de zestiende bladzijde een cesuur in de vorm van een met de pen
getrokken eindstreep te ontwaren, die de overgang markeerde van exegese naar toepassing. Na een korte samenvatting van enkele regels richtte Koopmans zich tot de
hoorders: ‘Het past ons, Mijne Waarde Medechristenen! op dit Feest, dat ter plegtige
gedachtenis is aan ’s Heilands Opstanding toegewijd – deze eerste deze Getrouwe getuigen dier allergewigtigste Gebeurtenis, in hunne dankbare blijdschap natevolgen’.
Het zou na de tussenzang uitgesproken kunnen zijn. In elk geval is het aannemelijk
dat dit zesde, en ook het achtste couplet waarmee hij de preek afsloot, een plaats in de
paasdienst hebben gehad. Wat dit laatste couplet betreft, daarin resoneert Johannes
20:17 waar Jezus aan Maria de opdracht geeft naar de broeders te gaan en hen te zeggen:
‘Ik vaar op tot mijnen Vader en uwen Vader, tot mijnen God en uwen God’.391
Navolging en trouwe, o mogten dezelve dan ook by ons evenals by zyne vriendinnen en leerlingen, de kenmerken zijn onzer
verkleefdheid aan den Heiland – dan zullen wij met dezelve, in hem verheugen, (…) dan zullen wy ’t levendigst in hunne blijdschap deelen – En met hen dan ook op ’t graf van Jesus juichen: ‘Die vriend der menschen leeft by God; Zijn vader is ook onze
Vader, Zijn God is onzer aller God!’ Die troost vloot van zijn lippen af, Eer hy zyn laatste vaarwel ons gaf’.392

391 Statenvertaling.
392 Christelijke Gezangen (1796), gezang 31 couplet 8.
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Preek 3
‘Bij de eerste Leerreden over de Liefde jegens God’ werd gezang 122 uit de Christelijke Gezangen (1796) betrokken, ‘Dankbaarheid aan God pligtmatig’ uit de afdeling ‘Gezangen
voor algemene tijden en gelegenheden’. Deze casus toont aan hoe Koopmans het lied
een plaats gaf in het gebed en de preek. Aan het slot van de leerrede staat in de marge
genoteerd, dat de coupletten 1, 2 en 4 enigszins werden gewijzigd. Deze veranderingen sloten daardoor beter aan bij de preek, maar laten ook wijzigingen zien in de spelling van enkele woorden.393 De coupletten zijn bij wijze van nagebed uitgesproken, het
gezang werd derhalve om liturgische motieven gekozen. Ter vergelijking zijn de formele en de gewijzigde teksten naast elkaar geplaatst. Het gebed begint met woorden
van de leraar en gaat dan over in de eerste regels van het couplet: ‘O met welke onuitsprekelijke liefde, hebt gij ons o Hem[elsche] Vader liefgehad – Hoe overvloedig zijn de
goedertierenheden, waar mede Gij ons elken dag begunstigt – hoe verrukkend zijn de
uitzigten, welke Gij voor uwe Gunstgenoten opent. Zouden wij hieronder ongevoelig
blijven – Zouden wij – Gezang 122:’
Christelijke Gezangen 1796

Koopmans

Zouden wij met blijde klanken,
Met ontroernis, U niet danken,
Voor het mild en ruim genot,
Van uw’ gaaven, zeegnend God!
Wee den sterfling! die een zegen
Onverdiend, van U verkregen,
Vaardig zich ten nut besteedt;
Maar den gever ras vergeet.

Zouden wij met blijde klanken
Met ontroering U niet danken
Voor het mild en ruim genot
Van uw’ gunste, liefrijk God!
Wee den sterfling, die den zegen
Onverdiend van U verkregen
Vaardig zich ten nut besteedt;
Maar, o Oorspronk! U vergeet.

Neen: weldaadig Alvermogen!
Zie ons voor uw’ troon gebogen,
met een’ ziel, die eedler denkt,
En den warmsten dank U schenkt.
Door uw’ onwaardeerbren gaaven,
Wilt G’uw vaderliefde staaven.
Dit gevoelt ons hart, ô Heer!
’t Smaakt uw’ liefd’, en geeft U d’eer.

Neen, weldadig Alvermogen –
Zie ons voor uw throon gebogen!
Met een ziel die ed’ler denkt;
En d’oprechtste liefde U schenkt
Door uw’ onwaardeerbre gaven,
Wilt g’uw vaderliefde staven;
Dit gevoelt ons hart, o God!
’t smaakt uw’ liefde’s mild genot!

Sterk onz’ ijver, geef ons krachten;
Dat wij uw geboôn betrachten.
Onze daaden, meêr en meêr,
Reeglen tot uw lof en eer’!
Dat w’uw naam niet slechts belijden;
maar U ziel en lichaam wijden,
is de waardigst’ offerand
Die de sterfling U ontbrandt.394

Sterk dan d’ijver, geef ons krachten,
Dat wij uw geboon betrachten,
Onze daden, Opperheer!
Reeglen tot uw’ lof en eer!
Dat w’ uw naam niets slechts belijden:
Maar en hart en ziel U wijden;
Dit ’s de waardigste offerhand,
Die de Stervling U ontbrandt!395

393 Zie de door mij niet-gecursiveerde woorden.
394 Christelijke Gezangen (1796), gezang 122 de coupletten 1, 2 en 4.
395 Ongenummerde bladzijde, volgend op bladzijde 21.
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‘Zeegnend’ in het eerste couplet werd vervangen door ‘liefrijk’ en ‘den warmsten dank’
in het tweede door ‘d’ oprechtste liefde’, wat beter aansloot bij het onderwerp van de
leerrede. Het danken in het eerste couplet, de liefde en het hart in het tweede couplet
en de offerand in het derde couplet, komen in het volgende preekfragment voor:
Wijl nu de Allerhoogste steeds het voorwerp moet blijven van het diepst ontzag, den hoogsten eerbied, en de vurige wederliefde;
en er niets vreeslijker is dan Hem te onteeren, die zich niet bespotten laat; niets ontaarder dan jegens Hem onverschillig te zijn,
die recht heeft, als Weldoener en Vader op onze vurigste genegenheid, zo volgt het rechtmatige des bevels, om God lief te
hebben met geheel ons harte. Van hier, dat ook onze gebeden en dankzeggingen, als blijken van deze liefde, zoals
de H.S. leert, in geest in en in waarheid moeten geschieden; en dus offeranden moeten zijn, die wij met een Godsvruchtig en erkentelijk hart den Heere moeten opdragen. Hoe zeer past het ons derhalven dagelijksch het welmenende onzer
hoogagting aan den dag te leggen, door in onze dagelijksche zo wel als openbare gebeden en dankzeggingen, van harten te
bidden, van harten te danken. [15-16]
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In de doopsgezinde liedbundels komt de zedenleer op de eerste plaats, op de tweede volgt de geloofsleer. Bij de gereformeerden en de luthersen is dat omgekeerd. De
lutherse Christelijke Gezangen (1778) achtte zich gebonden aan de ‘onveranderde Augsburgsche Geloofsbelydenis’.396 In de Evangelische Gezangen (1806) mochten alleen gezangen worden opgenomen ‘die met de belijdenis der Nederlandsche Hervormde Kerk,
uitgedrukt in hare formulieren’ overeenkwamen.397 Toch gold voor de verlichte gereformeerde en lutherse theologen gaandeweg dat de belijdenissen meer een ‘platform’
voor theologische discussie werden, opdat er meer ruimte werd geboden voor de fides
qua.398 In de preken werden de geloofsonderwerpen meer in hoofdlijnen gepresenteerd
dan traditioneel uitgewerkt. Zo kon er een zekere consensus worden bereikt en het
geloof ‘op een enigszins nieuwe manier aan de man’ worden gebracht.399 De verlichte doopsgezinden die geen algemene belijdenis kenden, gingen uit van een algemene
Godsleer met Jezus als zedenmeester die aansloot bij de algehele christenheid. In die
zin streefden verlichte doopsgezinden, luthersen en gereformeerden gelijkelijk naar
eenheid. Toch mag daaruit niet de conclusie worden getrokken dat de pragmatische
omgang met de confessies de behandeling van dogmatische onderwerpen geheel had
afgezworen. Dat gold vooral voor de anticonfessionele doopsgezinden aan het eind van
de achttiende en het begin van de negentiende eeuw.

396 De Augsburgse Belijdenis werd hierin opgenomen.
397 ‘Aan de Nederduitsche Hervormde Gemeenten in ons Vaderland’, een ten geleide in Evangelische Gezangen (1806),
z.p..
398 Pöhlmann (1985), p. 83-85. De dogmatiek kent de tweedeling Fides objectiva s. quae creditur s. generalis, het algemeen
aanvaarde geloof en Fides subjectiva s. qua creditur s. specialis, de persoonlijke betrokkenheid op het geloof.
399 Bosma (1997), p. 326.
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Geloofsleer: leerstelligheid zonder belijdenis
De zonnisten achtten zich tot ongeveer de tweede helft van de achttiende eeuw gebonden aan het gezag van de geloofsbelijdenissen, onder andere de Apostolische Geloofsbelijdenis. De lammisten hechtten geen waarde aan bindende geloofsbelijdenissen,
maar erkenden het Apostolicum wel als de samenvatting van het evangelie – de Schrift
namen zij uiteindelijk aan als het kader voor het geloof. Sommige leraren behoorden
tot de lammistisch-piëtistische stroming. Zij beriepen zich op de werken van Menno
Simons, stonden geen orthodoxie voor, maar claimden wel rechtzinnig te zijn. Anderen combineerden lammistisch doopsgezind geloof met het remonstrantisme, zodat
kan worden geconcludeerd dat het doopsgezinde geloof een tamelijk hybride beeld
vertoonde. Het lutheranisme kende ‘een zekere vrijzinnigheid’ die naar een ondogmatisch christendom tendeerde, vrij van binding aan confessie of leerstelligheid.400 Bij
de gereformeerden werd het oude inspiratiedogma van de Schrift afgewezen, zodat de
orthodoxe belijdenis niet meer vanzelfsprekend het geloof bepaalde.401
De rechtzinnige christen had volgens J. van Geuns het klassieke geloof meegekregen
‘als een meubelstuk’.402 De menselijke natuur was zondig en bedorven, God was strafvorderend en Adams nakroost was reddeloos. Jezus werd beleden als God en mens, hij
was Verlosser en Middelaar en droeg ‘de verdiende straffen van het gantsche Menschdom’; wie boete deed werd ‘schuldeloos en daadlijk verlost’. De Heilige Geest bewerkte
het geloof en de bekering ten einde heiligheid en heerlijkheid te bereiken.
Daarentegen stond de ‘onrechtzinnigheid’ een kerkelijke verdraagzaamheid voor.
Dit leidde tot het besef dat formulieren en geloofsartikelen en de daaruit ontstane partijschappen feilbaar waren. De ‘onrechtzinnige’ christen voelde zich daaraan dan ook
niet gebonden. Hij richtte zich op Gods wijze en algenoegzame goedheid, die het heil
‘der redelijke schepselen’ tot doel had. Gods wetten waren geen strafvorderende geboden en vorderingen, maar ‘vriendelijke raadgevingen en vaderlijke voorstellingen’, ze
waren middelen tot geluk. Men voelde zich hieraan verplicht vanuit een ‘natuurlijke
en onberispelijke begeerte tot eigen welzijn’. Zou deze verplichting worden verzaakt,
dan kon dat onherroepelijk leiden tot rampen en ongeluk. Voor de ‘onrechtzinnigheid’ gold dat het heil in belangrijke mate van de persoon zelf afhing, de mens was
niet voorbestemd in zijn lot. ‘Onrechtzinnigheid’ stond meer voor ‘gevoelen’ dan voor
‘leer’. Voor een middelaar was geen plaats.
Het gebruik van de termen ‘rechtzinnigheid’ en ‘onrechtzinnigheid’ in de doopsgezinde literatuur is voor verschillende uitleg vatbaar. Dat zou een theologische typering van de liedboeken in de weg kunnen staan, zeker in het geval waar sprake is van
denominatieve dwarsverbindingen, waardoor de bundels niet eenvoudig tot één term
kunnen worden herleid. Een liedboek met een niet-confessionele signatuur hoeft niet
400 Zwanepol (2002), p. 33; 25-26. Dit leidde tot een richtingenstrijd met als gevolg dat in 1791 de confessionele Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk werd gesticht.
401 Van den Brink (1996), p. 280v; Blei (2000), p. 70.
402 Van Geuns (1797), p. 9-10 en 24. Hij wees hiermee op de ‘Geloofsbelijdenissen der talrijke Protestantsche, ja zelfs
die der roomsche en Griekse Kerkgenootschappen’.
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per se onrechtzinnig te zijn, terwijl een liedboek met een confessionele signatuur tevens verlichte liedteksten kan bevatten. Bovendien lijken woorden als ‘orthodox’ en
‘conservatief’ aan de ene kant, en ‘vrijzinnig’ en ‘verlicht’ aan de andere kant inwisselbare begrippen te zijn voor ‘rechtzinnigheid’ en ‘onrechtzinnigheid’. Tevens blijken
‘orthodox’ en ‘rechtzinnig’ minder eenduidig te zijn dan zich op het eerste gezicht laat
vooronderstellen.
Uit een uitspraak van de doopsgezinde leraar Joannes Deknatel: ‘Even zo weinig
stryde ik voor de orthodoxie, schoon het noodzakelyk is rechtzinnig te zyn’ kan worden opgemaakt dat ‘orthodoxie’ kennelijk staat voor het leergezag van gebonden geloofsformulieren.403 ‘Rechtzinnig’ lijkt hier te impliceren dat alleen de orthopraxie er
toe doet en de Schrift als onvoorwaardelijk leergezag gevolgd dient te worden. Doopsgezind ‘rechtzinnig’ is in dit verband dan ook tegengesteld aan het traditionele gebruik van ‘rechtzinnigheid’ bij Van Geuns, dat hij per definitie confessioneel uitlegde.
Ook over het gebruik van de term ‘vrijzinnigheid’ bestonden verschillende inzichten. Zo gebruikte Kühler het woord ‘vrijzinnig’ voor de lammisten, maar daarmee deed
hij in de ogen van Van der Zijpp geen recht aan hun lettergetrouwheid.404 ‘Vrijzinnigheid’ was te zeer verbonden aan het modernisme van de tweede helft van de negentiende eeuw. Deze term bekritiseerde de openbaring Gods en de canon van de Schrift,
iets wat de inspirator der lammisten Galenus Abrahamsz en zijn volgelingen nauwelijks kon worden verweten.405 ‘Vrijzinnigheid’ in de zeventiende en de achttiende eeuw
moest worden verstaan ter zake van de kerk en geenszins van de godsvrucht.406 Vermoedelijk bedoelde hij met ‘kerk’ een vesting van ‘rechtzinnigheid’ of ‘orthodoxie’ en de
gebondenheid aan een geloofsleer. Van der Zijpp omschreef ‘orthodoxie’ eveneens in
de zin van een vaste, algemeen geldige rechte leer, die voor al haar leden bindend is.407
Inwisselbare begrippen moeten dus, zoals uit het bovenstaande blijkt, te allen tijde
opnieuw worden uitgelegd en getoetst aan de concrete context. Misschien is Kühler in
zijn terugblik op de godsdienstige identiteit van de lammisten en de zonnisten daarin
wel het meest helder. ‘Behoudenden’ als de vroege zonnisten verbonden zich aan het
belijden van de rechtzinnige leer, uitgedrukt in belijdenissen en gefundeerd op de zestiende- en begin zeventiende-eeuwse geschriften van Menno Simons, Dirk Philips en
Pieter Jansz Twisck.408 ‘Vooruitstrevenden’, waaronder de lammisten, legden in hun
optiek de volle nadruk op het beleven van de godsdienst. Zij waren wars van een bindende geloofsleer, want dat was een ‘menschelijke vinding die voor de ontwikkeling
van het religieuze leven óf iets onverschilligs, óf zelfs schadelijk was’ – conform de hierboven genoemde omschrijving van een ‘onrechtzinnige’ christen door Van Geuns.409
Tegen Kühler kan niettemin het bezwaar worden ingebracht dat hij het belijden en
het beleven te zeer uit elkaar haalt, alsof geloof belijden niet ook beleven zou kunnen
403
404
405
406
407
408
409

Jacobszoon (z.j.) [1970], p. 9.
Kühler (1912/1980), p. 161; Van der Zijpp (1980), p. 99.
Van der Zijpp (1980), p. 99. Zie ook: ME III, p. 333.
Cramer (1900) I, p. 87.
Van der Zijpp (1980), p. 218.
Kühler (1980), p. 155.
Idem, p. 154.
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zijn, zoals in het piëtisme. Deze uiteenlopende omschrijvingen ‘behoudend’ en ‘vooruitstrevend’ bieden dan ook geen helder kader voor een typering van de liedbundels,
evenmin bieden dat de woorden ‘confessioneel’ en ‘anticonfessioneel’. Ten opzichte van de ‘rechtzinnigheid’ en de ‘onrechtzinnigheid’ in de omschrijvingen van Van
Geuns, lijkt het gebruik van de woorden ‘orthodox’ en ‘verlicht’ beter op zijn plaats. De
kwalificatie ‘orthodox’, in de betekenis van de rechte leer, kan zowel staan voor ‘confessioneel’ als voor een meer bijbels-evangelische lijn.410
Orthodoxie en anticonfessionalisme blijkens de catechese
De liederen uit de diverse liedboeken werden geschreven voor iedere christen, wat ook
zijn denkwijze mocht zijn. Wat betekende dit voor de geloofs- en zedenleer van de
zonnisten en lammisten? Werd er gezongen wat er werd geleerd?
Verscheidene catechismi zijn hiervoor belangrijke bronnen. Lammistische en zonnistische catechismi die op een breed draagvlak konden rekenen, waren de Aanleiding
tot de Kennis van de Christelyke Godsdienst (1677) van de lammist Galenus Abrahamsz dat een
zesde druk kende; de Grondbeginsels van de Leere (1744) van de lammistisch-remonstrantse Johannes Bremer zag vier drukken; de Aanleiding tot het Christelyk Geloove (1746) van de
lammistisch-piëtistische Johannes Deknatel drie drukken.411 De Eerste Beginselen van den
Christelyken godsdienst (1718) van de zonnist Herman Schijn zag vier drukken en ten slotte het Godsdienstig Leerboek (1802) van de verlichte zonnist Cornelis de Vries, slechts één
druk.412 Het belang van deze laatste onderwijzing is de natuurlijke godsdienst, die tekenend is voor de verlichte sfeer van de Haarlemse Christelijke Gezangen en Liederen (1804).
Deze catechismi kennen ten aanzien van de rechtvaardiging en de heiliging eigen zwaartepunten, maar in het algemeen vormen de rechtvaardiging en de heiliging steeds een twee-eenheid. De rechtvaardiging heeft hier de betekenis van effectieve rechtvaardiging.413 De heiliging vloeit telkens uit de rechtvaardiging voort, ook al
wordt er verschillend gedacht over de oorzaak van de rechtvaardiging: hetzij op orthodoxe wijze door het bloedige offer dat Christus volbracht (zonnistisch), hetzij op grond
van verlichte kennis van God (galenistisch/lammistisch).
Het zwaartepunt bij de lammist Galenus ligt op de schriftuurlijke kennis van de
gerechtigheid Gods en het beoefenen van de rechtvaardigheid als deugd. Galenus ontkent de rechtzinnige lijn van de verlossing niet, maar de oorzaak daarvan moet op
grond van Christus’ zedenleer gevonden worden, en niet in zijn functie van ‘Borg’ en
‘Rantsoen’. Bovendien stelt de rechtvaardiging door Gods Geest ieder in staat om de
Goddelijke natuur deelachtig te worden.414 Geloof en werken zijn een twee-eenheid en
410 ‘Orthodox’ is een samengesteld woord aan het Grieks ontleend: ƿǁYəǂ en ƴǌƶƱ wat kan worden vertaald met
‘het juiste’ of ‘het rechte geloof’.
411 Van Wijk (2007) I, p. 123-132; 261-265; 268-272, 297; II, p. 70-76; 168-171; 180-183.
412 Van Wijk (2007) I, p. 192-197; 344 en 348-349; II, p. 115-117; 249-251.
413 Voolstra (1985), p. 10.
414 Conform Hesselink (1790), p. 98. De dood van Christus moet niet worden beschouwd als de verdienende oorzaak
van de vergeving der zonden; Christus had die reeds aangekondigd. Door de aankondiging wordt men vergeving deelachtig. Hesselink neemt hierin een typisch galenistisch-lammistische positie in.
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vormen gezamenlijk het ware geloof. Mogelijk legt hij dit accent in verband met de
controverse met de zonnisten, die uitgaan van de rechtvaardiging door geloof alleen
als de oorzaak van het ware geloof.415
Het zwaartepunt bij de lammistische remonstrant Bremer ligt op de rechtvaardiging in de genoegdoening, niet a priori op de goede werken. Toch kunnen de goede
werken nodig zijn om gerechtvaardigd te worden, maar dan als vrucht van bekering.
Aan de heiliging gaan de Heilige Geest en de genade vooraf en werken God en mens
samen. Voorts is aan Bremer eigen het remonstrantse accent op de voorwaardelijke verkiezing en verwerping.416
Het zwaartepunt bij de lammistische piëtist Deknatel ligt op de rechtvaardiging
door de verlossing van het bloed van het Lam, zodat ook de gestorven ongedoopte kinderen zalig zullen zijn, evenals Schijn leert. Heiliging volgt op de vergeving der zonden. Deknatel vindt bij Menno Simons ondersteuning voor de rechtvaardiging.417
Het zwaartepunt bij de zonnist Schijn ligt op de oorzaak van de rechtvaardiging,
Christus. Hij is het rantsoen voor ons gegeven. De heiliging vloeit voort uit de genoegdoening. De strijd tussen vlees en geest is een gradueel proces, teneinde één te worden
met de volmaakte Christus. Ondanks de doop moet men aan het geloof, de bekering
en verlossing blijven werken.418
Het zwaartepunt bij de verlichte zonnist De Vries ligt op de natuurlijke theologie en
een kosmisch godsbeeld. Hij leert een verlichte godsdienst en verbindt daaraan plichten en deugden als uitingen van dankbaarheid voor de bewezen diensten van God en
Christus. De rechtvaardiging ziet De Vries niet los van geloof en bekering.419
Dit geheel overziend vormt de verscheidenheid aan catechismi een kleurrijke compositie op een in hoofdlijnen orthodox palet. In verband met het streven naar broederlijke liefde en de goddelijke natuur kan 2 Petrus 1:5-11 als gemeenplaats worden aangetekend, een bijbelse tekst die door Galenus werd omschreven als ‘de gulden ketting
der deugden’. Desalniettemin zijn er dwarsverbindingen die de kerkelijke orthodoxie
niet in alle facetten kunnen claimen. Zo sloten Schijn, Deknatel en Bremer waar zij de
zaligheid van de ongedoopte kinderen behandelen, aan bij het pelagiaanse denken.
Deze denkwijze leert dat de val van Adam wel hemzelf schade toebracht, maar niet zijn
nakomelingen. De doopsgezinden namen daarmee een geheel eigen positie in ten opzichte van het augustiniaanse calvinisme dat de erfzonde leerde als gevolg van Adams
val, en van het remonstrantisme dat onderwees dat de wil van de mens door de erfzonde niet dood is, maar verzwakt. Zo resteerde er nog een kiem van goedheid, zodat God
nog kon samenwerken met de vrije wil.420 Wat betreft de vrije wil en de kinderdoop
kunnen de remonstranten worden aangemerkt als semi-pelagiaans.421 In feite gold het
415
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417
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420
421

Galenus (17586). Les 31 vragen 124 en 126; les 102 vragen 368 en 373; les 60 vraag 207; les 114 vragen 418, 419 en 422.
Bremer (17904). Vragen 6, 11, 16 en 17, pp. 122-127; vragen 8, 9 en 10, p. 127-129.
Deknatel (17643). Les 51 vragen 345, 348, 350, 352; les 53 vragen 359, 366; les 55 vragen 369, 371, 372, 374 en 375.
Schijn (17833). Hoofdstuk 18 vraag 1; hoofdstuk 19 vragen 1, 2 en 3.
De Vries (1802), p. 77-78, 109, 140-141.
Van den Brink (1996), p. 210.
Voolstra (1994), p. 22.
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semi-pelagianisme ook voor de doopsgezinden. Tegen het standpunt dat ook de Wet
tot leven leidt, zouden vrijwel alle catechismi in het geweer komen, omdat alleen het
geloof in de Verlosser en Middelaar rechtvaardigt en tot heiliging leidt. Een andere nadrukkelijk pelagiaanse denkwijze kan worden gevonden in de opvatting dat het heil
afhankelijk wordt gemaakt van de menselijke inbreng, echter niet los van Gods genade
als bron. De doopsgezinden volgden hoofdzakelijk een orthodoxe lijn, en op sommige
punten een pelagiaanse en semi-pelagiaanse lijn.422
Anders dan de hervormden en de luthersen
Zoals J. Calvijn leert, gaat de heiliging in de Heidelbergse Catechismus aan de rechtvaardiging vooraf, waarna pas de goede werken volgen.423 Daardoor lijken deze begrippen
vanuit dopers oogpunt door elkaar gehaald te worden, omdat in die traditie met heiliging het doen van goede werken wordt bedoeld, die direct voortvloeien uit de rechtvaardiging. Het is in Calvijns visie belangrijk dat de mens zich in de eerste plaats op
Gods barmhartigheid en Christus’ volkomenheid concentreert en niet op zijn eigen
werken die tot zelfverheffing leiden. Alleen door het geloof wordt hij door Gods genade aan Hem toegeëigend als iemand die ‘geheel ontbloot en ledig is van goede werken’.
Het aan God toegeëigend zijn, maakt de gelovige ‘waardig’, zijn heiligheid duidt in die
zin een zedelijke toestand aan.424
Volgens Voolstra vinden de doopsgezinden en de calvinisten elkaar weliswaar in de
rechtvaardiging, maar de mate waarin de mens in de heiliging betrokken is, verschilt.425
Voor de calvinist mag de heiliging nooit een louter menselijk antwoord op de rechtvaardiging worden, omdat de heiliging, evenals bij de lutheraan, wordt toegezegd. De
rechtvaardiging en de heiliging dragen hierdoor het karakter van een belofte en zijn
eschatologisch van aard. Van een dubbele of effectieve rechtvaardigmaking waarnaar
de dopers tenderen – eerst uit Gods genade en vervolgens uit menselijke bereidheid tot
coöperatie in het heiligingsproces – is bij de calvinisten geen sprake, omdat het daarin
om te veel menselijke eer gaat. In weerwil van deze kritiek houdt ook de doopsgezinde
traditie ernstig rekening met een al te menselijke overbelichting. Dat blijkt uit enkele regels uit het veertiende gezang van de Christelyke Gezangen (1793) met de titel ‘Geest
en Vleesch’: ‘’t Bedenken van den geest is leven, ’t Bedenken van het vleesch de dood’.
Hieruit kan worden afgeleid dat een terugval naar een egocentrische positie potentieel aanwezig blijft, ook als men ervan overtuigd is dat de rechtvaardiging voltrokken
moet worden ‘in allen mynen wandel’.426 Een zelfde gevaar neemt ook Berkhof waar
422 Van den Brink (1996), p. 209. Voolstra (1994), p. 23: ‘The Anabaptists held onto the traditional, semi-Pelagian
doctrine of grace and merit. Forgiveness of sins was accepted but a life of evangelical virtues and works to be realized
through the enabling grace of God is no less important. “God feeds all the birds, but they have to fly in return”, was the
opinion of the industrious Anabaptists’.
423 Bakker (1996), p. 170.
424 Ridderbos (1973), p. 288-290.
425 Voolstra (1985), p. 9.
426 Schijn (17833), hoofdstuk 19, vraag 5.
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binnen de gereformeerde traditie.427 De methode van de syllogismus practicus brengt het
onderhuidse risico met zich mee dat de excentrische aandacht op God in Christus kan
verschuiven in de richting van een egocentrische positie. De vreugde van de gemeenschap met God wordt zodoende dan toch weer in zichzelf gezocht, waardoor de vrees
voor het kwade hoe dan ook aanwezig blijft.428 De gereformeerde kritiek op de menselijke inbreng in de heiliging lijkt hier dan ook tegen zichzelf te keren. Als gevolg hiervan raakte, uit vrees voor huichelarij en hoe het ‘vrome vlees’ zich wist op te sieren, de
syllogismus practicus in het verloop van de gereformeerde traditie in onbruik. De concentratie kwam daardoor meer op het ‘innerlijke’ te liggen.429
Een ander punt is de positie van Christus in de heiliging en de navolging.430 In de
gereformeerde traditie representeert Christus in de eerste plaats de van God vervreemde, ‘oude’ mens, hoewel hijzelf zonder zonde is. De veroordeling van de ‘oude’ mens
valt Jezus te beurt, door wien God aan het kruis afrekent met de geperverteerde mens.
Dat Christus zich met de zondaar vereenzelvigde, betekent voor de gelovige dat hij om
niet wordt gerechtvaardigd. In de doperse theologie speelt deze solidariteit van Jezus
met de ‘oude’ mens nauwelijks een rol. De dopers leggen vooral de nadruk op Christus’
nieuwe mens zijn: de weg van de heiliging en geloofsgehoorzaamheid loopt bij hem
uit op het kruis, als het hoogtepunt van zijn lijden. Christus als de nieuwe mens representeert dan ook in de eerste plaats het lijden en de vervolging van tegen God rebellerende mensen. In alle druk en nood ondervindt Hij tegelijk de eenheid met de wil van
God. Hier ligt voor de dopers de betekenis van de effectieve rechtvaardiging.
In tegenstelling tot de doopsgezinden leert de lutherse Augsburgse Confessie samen met ‘Heidelberg’ de triniteit en de erfzonde, met inbegrip van aangeboren ziekten of afwijkingen. Vanaf de val van Adam worden alle mensen in zonde ontvangen en
geboren, allen worden verdoemd ‘die onder den eeuwigen toorn Gods, die niet door
den Doop en den Heilgen Geest wederom van nieuws gebooren worden’.431 De rechtvaardiging wordt niet door onze verdienste, werk en voldoening verkregen, maar geschonken uit genade.432 Dit geloof rekent God toe tot gerechtigheid en is daarmee forensisch van aard. Het geloof behoort nu goede vruchten en goede werken voort te
brengen ter ere Gods. Er wordt met klem voor gewaarschuwd, dat er dus niet op de
goede werken moet worden vertrouwd om genade bij God af te dwingen, maar er moet
gesteund worden op de vergeving van de zonden en de gerechtigheid door het geloof
in Christus.
Om het begrip heiliging af te bakenen zal in de liedteksten speciaal worden gelet op
de zedelijke betekenis ervan of ook wel ‘het doen van de goede werken’.

427 Berkhof (1973), p. 472. Zie ook Voolstra (1985), p. 9.
428 Zie ook het Dopers-calvinistisch gesprek (1982), p. 25.
429 Van der Linde (2007), p. 167v.
430 Idem, p. 26-27.
431 Christelyke Gezangen (1778). Artikel 2 ‘Van de erfzonde’, p. 141-142.
432 Idem. Artikel 4 ‘Van de Rechtvaardigmaaking’ en artikel 6 ‘Van de goede Werken’, p. 143-144. Zie ook Artikel 20
‘Van het geloof en de goede werken’, p. 150-152.
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De leer in het lied: rechtvaardiging en heiliging
Generaties van jeugd en aankomelingen werden met de hierboven besproken catechismi grootgebracht; de meeste catechismi konden immers rekenen op verscheidene herdrukken. Na de doop kregen de nieuwe gemeenteleden een liedbundel overhandigd
bij wijze van een gezongen geloofsleer. Bij de samenstelling van een nieuw liedboek
werden graag gezongen liederen soms opnieuw geselecteerd en aangepast aan het redelijke denken.
De voorbeelden die zullen volgen, bevatten verschillende benamingen voor God en
duiden op supranaturalisme: ‘Opperwezen’, ‘Opperheer’, ‘Oppermajesteit’ ‘Opperwijsheid’, ‘Hemelmajesteit’, ‘Albehoeder’ en ‘Albestuurder’.433 Intellectueel aanvaarde
benamingen voor Jezus als ‘Emanuel’ (sic!), dat is: ‘God met ons’, ‘Rantsoen’ en ‘Borg’
die de plaatsbekleding impliceren, werden vervangen door benamingen voor navolging en zedelijkheid zoals ‘Leidsman’, ‘Zedeleeraar’ en ‘Menschenvrind’.434 Traditionele benamingen als ‘Verlosser’, ‘Heiland’ en ‘Middelaar’ voor Jezus bleven in het algemeen gehandhaafd. Zie bijvoorbeeld enkele regels uit de zonnistische ‘Christelyke
Feesttyden’ en de Christelijke Gezangen:
Christelyke Feesttyden 1762

Christelijke Gezangen 1796

Emanuel! Wat is uw liefde groot!

O Middelaar! Wat was uw liefde groot!

Gij werd, ô Borg, beticht
Met onze schuld

Gij Menschenvriend! Gij werdt schoon
zonder schuld

Nu gy als Borg,
Voor ons zyt ingetreden

Daar Gij
voor ons zo smartlijk hebt geleden

Gy hebt, ô Borg!
Dit wrange sap gedronken.435

Gij werdt, ô Heer!
Met eek en gal gedrenkt.436

Om te illustreren hoe de liederen werden veranderd en aangepast aan een algemeen rationalistische, christelijke denkwijze, wordt het Kerstlied ‘Kan hij die ’t stof ten grondslag heeft’ uit de Christelyke Feesttyden (1762) met de tekst in de Christelijke Gezangen (1796)
433 Zie Christelijke Gezangen en Liederen (1804), gezang 13 couplet 3: ‘Wie is ô groote God! wie is in magt als Gij, ’t Heelal
is ’t eindloos ruim van Uwe heerschappij’.
434 Hesselink (1790), p. 77-78 en 467-470, legt uit dat het begrip ‘Rantsoen’ oorspronkelijk losgeld betekent om gevangenen te bevrijden. Losgeld werd gaandeweg vervangen door Christus’ bloed, waardoor ‘Rantsoen’ de zinnebeeldige betekenis kreeg van verlossing van de zonde, maar wat los stond van de ‘zaak zelve’. ‘Borg’ werd weliswaar niet
ontkend, maar moest in de eerste plaats betrokken worden op Christus als de ‘Borg’ van het Nieuwe Verbond en in de
tweede plaats pas op de christen, voor zover die een deelgenoot was van het Nieuwe Verbond, en onder voorbehoud
dat hieruit niet het ‘onwettige’ gevolg voortsproot dat ‘onze Borg’ alles voor ons had voldaan en er niets anders overbleef dan in Hem te geloven als onze rechtvaardigheid. Hesseling houdt de benaming ‘Borg’ voor ‘ouderwetsch’. Over
‘Emanuel’ geeft hij geen uitleg.
435 Christelyke Feesttyden (1762). Het betreft hier gezang ‘Op het lyden van onzen Heere Jesus Christus’, regels uit de
coupletten, 1, 3, 6 en 11, p. 4.
436 Christelijke Gezangen (1796), gezang 29 de coupletten 1, 3, 5 en 10. De verandering van ‘Emanuel’ in ‘Middelaar’ komt
ook voor in de avondmaalsliederen van Christelyke Feesttyden, p. 14 en in Christelijke Gezangen, gezang 54.
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vergeleken. De wijzigingen in de verzoeningsleer betreffen de coupletten twee, drie en
vier. In couplet twee van de Christelijke Gezangen wordt de preëxistente Jezus uit de Christelyke Feesttyden gehumaniseerd en gehistoriseerd, en zijn middelaarschap wordt weggelaten. Vergelijk de regels: ‘die de heerlijkheid, reeds voor all’ eeuwen hem bereid, verliet om ’s werelds schuld te dragen’, met het leerstellige ‘zoen der zonden (…) Voorlang
ons ’t middel toegezegd, Door d’Opperwysheid uitgevonden’:
Christelyke Feesttyden 1762

Christelijke Gezangen 1796

ô Neen! Wat raad dan? Ach! Wat raad
In deezen jammerlyken staat?
Geen raad, was niet, ten zoen der zonden
Behoudens ’t nimmer kreukbaar recht,
Voorlang ons ’t middel toegezegd,
Door d’ Opperwysheid uitgevonden.437

ô Neen! Wat raad dan? Waar gevlucht
In zulk een’ toestand, zoo geducht?
Alleen tot ’s Hoogsten welbehagen;
Tot Jezus, die de heerlijkheid
Reeds voor all’ eeuwen Hem bereid
Verliet, om ’s werelds schuld te dragen.438

In het derde couplet verandert de relatie tussen Christus en ‘ons’. De Christelyke Feesttyden zingt daarin nadrukkelijk van Gods Zoon die zich vrijwillig ‘voor ons’ aanbood om
‘onze’ zondestraf te dragen. In dit aanbod is een klassiek theologische lijn herkenbaar,
die van boven naar beneden de werken Christi doortrekt naar de menselijke existentie.
Hoewel deze werken ‘buiten ons’ om – extra nos – zijn geschied, zijn ze tegelijk ‘voor ons’
geschied – pro nobis, als een vrijwillig aanbod.439 Geheel in overeenstemming met de Verlichting wisselt de Christelijke Gezangen deze klassieke lijn in tegen een beweging van beneden naar boven, waardoor de Zoon Gods van nu af aan niet langer heilmiddel is, maar
heilweg.440 De intellectuele en hartgrondige beaming, aanvaarding en toepassing van de
verzoening, verandert daardoor in de weg van de gehoorzaamheid, die Jezus is gegaan
tot in de dood. De navolging vereist nu dezelfde gehoorzaamheid. Genademiddel werd
pedagogische weg. ‘Hart’ en ‘verstand’ enerzijds verschoven naar de ‘wil’ anderzijds.
Christelyke Feesttyden 1762

Christelijke Gezangen 1796

Gods eigen Zoon, met ons begaan,
Bood zich vrywillig voor ons aan,
Om onze zondestraf te draagen.
God heeft hem ’t lichaam toe bereid
Wat glans, wat licht van troost verspreid
Die Zon der ziel’, in ’t liefflyk daagen!441

Hij zelf, Gods Zoon, met ons begaan,
Wees ons den weg des levens aan;
Deed op dien weg een heillicht daalen.
Dat heil verkwikt ons hart en oog
Gelijk de zon, aan ’s hemels-boog,
Heel d’aard’ verkwikt door milde stralen.442

Christus’ ‘johanneïsche’ incarnatie wordt zeker nog wel in de beide bundels gedeeld
en ook zijn vrijwilligheid in het derde en vierde couplet. Toch is die nu gekoppeld aan
zijn verschijning en niet meer aan zijn offer, in het derde couplet. Zo blijft er ook spra437
438
439
440
441
442

Christelyke Feesttyden, p. 1, couplet 2.
Christelijke Gezangen, gezang 9, couplet 2.
Zie Pöhlmann (1985), p. 212.
Idem, p. 210.
Christelyke Feesttyden, p. 1 couplet 3.
Christelijke Gezangen (1796), gezang 9 couplet 3.
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ke van een verbond, maar het zoenverbond verandert in het heilverbond, hetgeen direct consequenties heeft voor Jezus’ middelaarschap. Was hij nog duidelijk Middelaar
van het zoenverbond, in de Christelijke Gezangen wordt deze functie verbonden aan het
heilverbond, een minder scherpe indicatie van zijn middelaarschap. Een belangrijke verandering ligt voorts in de verbintenis met de eeuwigheid. Deze blijft in de beide bundels weliswaar overeind, maar de lijn verandert van boven naar beneden – het
zoenverbond dat ‘God met u voor eeuwig maakte’ – in de lijn van beneden naar boven –
‘juicht met d’Englen-koren’.
ô Stervling! ’t Woord, in ’t vleesch begroet,
Werd dus een ladder voor uw’ voet
Wier bovendeel den hemel raakte
Wier onderëind op ’t aardryk stond:
Werd middelaar van ’t zoenverbond,
Dat God met u voor eeuwig maakte.443

Het woord, in ’t vleesch geöpenbaard
Verscheen vrijwillig op deez’ aard,
Gods Zoon werd ’s menschen zoon geboren.
Zoo staafde God het heilverbond
Daar Hij zijn’ eerstgeboornen zond.
Juicht, menschen! Juicht met d’Englen-koren!444

De soteriologie verschoof in de beide bundels van Jezus de ‘Verlosser’ naar Jezus als
‘Richtingwijzer’. ‘De weg wijzen’ is in het gewijzigde Kerstlied dan ook de missie van
zijn geboorte en dat is wat hij, ongetwijfeld in het belang van de opbouw der maatschappij, voor eind achttiende-eeuwse gelovigen is komen doen.
Zo zijn er naast het genoemde lied talrijke andere voorbeelden aan te dragen die
wijzen op een rationele interpretatie en reductie van de verzoening. Het probleem van
de verzoening in de Christelijke Gezangen en Liederen (1804) werd opgelost door de onderste regels uit Liederen en Gezangen (1756) naar boven te verplaatsen en nieuwe regels met
een anti-judaïstische strekking ervoor in de plaats te stellen. De leer over Jezus als het
Lam werd weggelaten.445
Liederen en Gezangen 1756

Christelijke Gezangen en Liederen 1804

’t Is Jezus Gods geheiligd lam
Dat ’s weerelds zonden op zich nam
En dat de weereld niet wou eeren.
’t Is Jezus die omringd met druk
Ontbloot van ’s weerelds schijn-geluk
Den weg ter zaligheid kwam leeren.

’t Is Jezus die omringd van druk
Ontbloot van ’s wereld schijn-geluk
Den weg ter zaligheid kwam leeren.
’t Is Jezus die hoe goed en groot
Veragt door d’ aardschgezinden Jood
Zich den hemel zelfs ziet eeren.

Een vergelijking van het Paaslied ‘Hoe groot de vruchten zijn’ uit de ‘Oude Haarlemse Liederen’ (1713) met het Zwolse Vervolg van Christelyke Gezangen (1808), laat zien dat
‘de zware zondenschuld’, die nog ‘onverzoend openstond’, overgaat in: ‘de zware zondenwond’, die nog ‘ongeheeld openstond’, een verandering in verlichte richting.446 Ook
443 Christelyke Feesttyden, p. 1 couplet 4.
444 Christelijke Gezangen (1796), gezang 9 couplet 4.
445 In Christelijke Gezangen en Liederen gezang 131 ‘Jesus Heerlijkheid in den Hemel’; VDGH E4-29. ‘Lied op de Heerlijkheid van Jezus Christus in den Hemel’, p. 20, in: Liederen en Gezangen (z.j.=1756). Deze bundel bevat de dertien liederen
van de ‘Oude Haarlemse Liederen’ (1713) met een vermeerdering van zes liederen.
446 Vervolg van Christelyke Gezangen, gezang 81.
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‘onze schuld’ ten opzichte van het lijden en de dood van Christus verschuift van een
persoonlijk zondebesef naar een historisch besef, waaraan ‘wij’ part noch deel hebben
gehad. Zo verandert ‘Wij hebben ’t kruis met Barabbas verdiend; ons onrecht stond,
bloeddorstig, u naar ’t leven’, in het meer afstandelijke: ‘Baräbbas had het kruis, niet
Gij, verdiend: de boosheid stond, bloeddorstig U naar ’t leven’.447
Ondanks deze reductie van de verzoening, hield de lammistische Christelyke Gezangen
(1793) niettemin vast aan het klassieke verzoenend bloed: ‘Ik [Jezus] zal, rechtvaardigheid ten zoen, aan uwen wyzen wil voldoen’; ‘Die ons verzoening moest bewerken voor
al onz’ ongeregtigheên’; ‘Jezus komt Gods wil voldoen, Opdat God met ons verzoen’’.448
In de inhoudsopgaven van de bundels tussen 1793 en 1810 komen geen liederen voor
die nadrukkelijk over de ‘rechtvaardiging’ gaan. De onderwerpen betreffen alleen de
rechtvaardigheid als een eigenschap Gods. Wel zijn er enkele liederen die betrekking
hebben op de rechtvaardiging, zoals in de gezangen over ‘Geloof’, ‘Boetvaardigheid’ en
‘Bekeering’ in de Christelijke Gezangen (1793/1796); ‘Boetvaardigheid en Bekeering’, en ‘Het
uitstel der Bekeering in de Haarlemse Christelijke Gezangen en Liederen (1804); en in ‘Geloof
en vertrouwen’, ‘Geloof in Jezus Christus’ en ‘Berouw’ in de Uitgezochte Liederen (1810).449
Deze laatste bundel heeft een lied met de titel ‘Om Heiliging’, dat voor het eerst in een
doopsgezinde bundel verscheen. Dit was een overname uit de hervormde Evangelische Gezangen die de oorspronkelijke titel droeg: ‘Zucht om meerdere heiliging’. Het is een bede
om opnieuw voor God gekwalificeerd te mogen worden: ‘Vader! vol van mededoogen,
Zie op mijne ellende neer! (…) Heilig Gij mij tot uwe eer!’. Deze betekenis van heiliging
grenst nauw aan het begrip rechtvaardiging, omdat beide het herstel van de rechte verhouding tot God beogen. Toch is er een verschil in de strekking van de genoemde liederen. De doopsgezinde liederen zijn naar hun aard wat meer beschrijvend. Het christelijk geloof ‘verduurt het bitterst lijden: het mort niet als God slaat’; Jezus blijft ‘bij
ons als alles zinkt’, terwijl het geloof in het lied ‘Om Heiliging’ meer indringend is.450
Liederen die uitdrukkelijk over de rechtvaardiging gaan, zullen ‘tussen de regels’ gevonden moeten worden. Vooral de liedteksten over Jezus’ geboorte en zijn lijden wijzen
in die richting: ‘Gij zijt in het vleesch geboren, Opdat Gij ons plaats bereid’ In de zalig’
eeuwigheid’.451 ‘God heeft aan ons Zijn’ Zoon geschonken’.452 ‘Ach Jezus!, moest gij daar
den dood aan ’t Kruishout sterven, Opdat gij dus voor ons het leven zoudt verwerven?’453
De rechtvaardigheid als eigenschap van God geeft aan dat Hij goedgunstig oordeelt,
geen bedrog en leugen kent en zich niet zal wreken. Straf en beloning, verwerping,
eeuwige verdoemenis en genade zijn wel in Zijn hand, doch sterk afhankelijk van het
447 Christelyke Feesttyden (1762), zevende couplet van het lied ‘Gedachten op het Lyden van onzen Heeren Jesus Christus’;
Christelijke Gezangen (1796), gezang 29 couplet 6.
448 Christelyke Gezangen (1793), gezangen 39 couplet 3; 48 couplet 3; 36 couplet 5.
449 Idem, gezangen: 10, 11 en 12; Christelijke Gezangen (1796), gezangen: 119, 120 en 129; Christelijke Gezangen en Liederen,
gezangen 63 en 64; Uitgezochte Liederen, gezangen 114, 123 en 125.
450 Christelyke Gezangen (1793), gezang 10 couplet 5; Uitgezochte Liederen, gezang 125 couplet 1; Christelijke Gezangen (1796),
gezang 129 couplet 4.
451 Christelyke Gezangen (1793) gezangen 36 couplet 7; idem de Uitgezochte Liederen 6 couplet 5.
452 Christelijke Gezangen en Liederen (1804), gezang 109 couplet 6.
453 Vervolg van Christelyke Gezangen (1808), gezang 75 couplet 3.
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schuldbesef en de bekering van mensen. In de lammistische Christelyke Gezangen en de
Uitgezochte Liederen komt deze eigenschap niet voor in de inhoudsopgaven, maar wel in
enkele regels, zoals: ‘Geducht is uw rechtvaardigheid, Die, nooit door list of schyn misleid, Wel ’t kwaad gestreng zal straffen; Maar ’t goed, hoe heimlyk ook verricht, Schoon
slechts bemerkt door uw gezicht, Belooning zal verschaffen’.454 Meer aandacht krijgt
dit onderwerp in de zonnistische Christelijke Gezangen: ‘’t Onregt kan Hij niet verdragen:
Doch wreekt zich niet, om ons te plagen; Zijn vaderhand bestuurt zijn straf: Driften,
die den mensch ontsteken, Zijn eindloos verr’ van Hem geweken’. Deze laatste regel
lijkt te refereren aan psalm 103:12: ‘Zoo ver het Oosten is van het Westen, zoo ver doet
Hij onze overtredingen van ons’.455 Aandacht voor Gods rechtvaardigheid is er ook in
de Christelijke Gezangen en Liederen: ‘Gij moet Rechtvaardig zijn ô God! Volmaakt in Uw natuur Volgt G’in Uw wijs bestuur 't Zij zoet of zuur ons bereid doch schuld belijdt Waar
G’ons geleidt De Wet der strengste billijkheid’.456
De heiliging moet gevonden worden in de liederen die de deugd tot inhoud hebben. In vrijwel alle liedbundels komen de deugden rechtvaardigheid, barmhartigheid, nederigheid, zachtmoedigheid, lijdzaamheid, vergeeflijkheid, vergenoegdheid,
matigheid, kuisheid voor, alsmede de plichten. Sommige liedteksten behandelen het
egoïsme dat haaks staat op de christelijke plicht jegens de naaste en zichzelf, thema’s
die aansluiten op het godsdienstonderwijs van de verlichte zonnist De Vries. Andere
liedteksten spelen in op de ‘tering en de nering’ en zijn politiek-economisch en maatschappijkritisch van aard. Zij maken een onderscheid tussen de werken van de wereld
en de werken van de gemeente.
De liedteksten in Christelyke Gezangen (1793) zijn sterk moralistisch, maar de boodschap is er niet minder dringend om, dat verzekeren de vele uitroeptekens: ‘Laat in
uw hart de Godsvrucht pralen! Weest zedig! (…) Veracht, versmaadt, verdrukt geen’ armen! Gij moet hen kleeden, hen verwarmen; Hun armoê troosten als zij schreit!’. Ook
de armen dienen hun plichten na te komen: ‘Nooit moet hij ’t brood der luiheid eten!
(…) Al heeft hij dikwerf stof tot klagen’.457 Het lied ‘Regtvaardigheid’ in Christelijke Gezangen (1796) appelleert aan de opdracht om te handelen naar het voorbeeld van God,
die als een ‘Albehoeder’ vader is van een groot gezin: ‘Wees ook weldadig, ook regtvaardig’.458 De christelijke plicht strekt verder dan de eigen kring: ‘Bekleed veeleer een minder orde, dan dat uw stand verbeterd worde!’. ‘Christelijke verdraagzaamheid’ wordt
omschreven in de volgende regels: ‘De Christen kent geen dwingelandij; Hij laat elk
mensch in denkwijs vrij’. ‘Vereend door vredesband’ reikt de een de ander ‘een broederhand, als kindren van denzelfden Vader’. Gods ‘hart was in weldadigheid tot Jood
en Heiden uitgebreid’.459 Regels als ‘Geen kerkgenootschap bindt uw hand’ en ‘Uw’
broeder ziet g’in ieder mensch’ sloten goed aan bij het universele ideaal van een kerk.460
454
455
456
457
458
459
460

Christelyke Gezangen (1793), gezang 5 couplet 3 en in Uitgezochte Liederen, lied 52.
Christelijke Gezangen (1796), gezang 90 couplet 3. Statenvertaling.
Christelijke Gezangen en Liederen (1804), gezang 21 de coupletten 1 en 2. Deze liedtekst is van Aagje Deken.
Christelyke Gezangen (1793), de gezangen 28 en 29.
Christelijke Gezangen (1796), gezang 139 de coupletten 1, 2 en 3.
Idem, gezang 134. Zie bijlage 2: ‘Liedteksten’ 2.2
Idem, gezang 141.
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De essentie van het lied ‘De Noodzakelijkheid der Goede Werken’ is dat woord en
wandel allebei stichten. Dat was vooral typerend voor de lammist Galenus, die leerde
dat het geloof en de gehoorzaamheid bijeenhoren als een onafscheidelijke twee-eenheid en dat die volmaaktheid brengen.461 Volmaaktheid werd eveneens bij Schijn geleerd: door een geslaagde heiligmaking ‘gelijken wij naar den Heer’:
Neen: onze Meester wil, dat wij,
Zijn beeld vertoonen
En, als Hij, door woord en wandel stichten.
’t Beöefnen der volschoone deugd
Doet ons gelukkig leven (…)
En naar volmaaktheid streven.

De ‘noodzakelijkheid’ van het ‘daadlijke’ Christendom is dat de ‘vijand’, metafoor voor
de wereldse gezindheid, kan worden overwonnen zoals ook Deknatel leert:462
Een ijvrig, daadlijk, Christendom
Maakt als den spot des vijands stom,
En is Gods welbehagen.463

In het gepersonifieerde en sterk belerende lied ‘Rechtvaardigheid’ van Aagje Deken in
de Christelijke Gezangen en Liederen (1804) krijgt de deugd rechtvaardigheid een politiekeconomisch karakter. Wanneer de boodschap is dat ieder moet worden gegeven wat
hem toekomt, of wat hem toebehoort, moet de rechtvaardigheid van een wereldse staat
tegenover een ongeveinsde ‘broederschap’ streng van elkaar worden onderscheiden.
Laat, door gewoonte niet verleid
De steun eens Staats strikt’ Eerlijkheid,
Steeds onze Broederschap vereeren!
‘Gij zult’ (voor ons ook geldt de wet
Door God bij Mozes vastgezet)
‘Uws naastens goedren niet begeeren!’464

Kenmerkend voor de liedteksten van Aagje Deken is het onderscheid tussen de wereld en de gemeente, wat voor haar aanleiding heeft gegeven om de boodschap tamelijk offensief en scherp te verwoorden. Daarbij krijgt in een lied op Jezus’ lijden, hoewel subtiel, de Roomse kerk als een niet te vertrouwen machtsblok er behoorlijk van
langs – de Romeinse bezetter wordt afgeschilderd als ‘’t Roomschen krijgsvolk’ – en
ook de staat, die ten opzichte van de ‘zuivren Godsdienst’ meerdere malen het onderwerp van de kritiek is waar het gaat om ‘Waarheid en Trouw’, wordt niet gespaard.465
461 Idem, gezang 13 couplet 1: In het lied ‘Jezus in Gethsemané’ horen leer en wandel ook bijeen: ‘Die elk door leer
en wandel stichtte’.
462 Deknatel (17643) vraag 369. 1 Johannes 5:5 ‘Wie is het die de wereld overwint, dan die gelooft dat Jezus is de Zoon
Gods?’. Statenvertaling.
463 Christelijke Gezangen (1796), gezang 113, de regels zijn uit de coupletten 4, 2 en 5.
464 Christelijke Gezangen en Liederen (1804), gezang 69. Zie bijlage 2: ‘Liedteksten’ 2.3.
465 Idem, gezang 120. Ook lied 43 ‘’t Bijgeloof’ legt haar weerstand tegenover de Rooms-katholieke Kerk uit. Zie ook
Post (2006), p. 207-224.
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Deze deugden zijn alleen ‘door staatkund’ uitgevonden ‘om ’t volk op ’t schandelijkste te bedriegen’. Dus, ‘Wat helpen plegtige verbonden’, waar de eerste zangregel mee
begint? Voor waarheid en trouw worden slechts ‘Bedrog en Baatzucht’ terugverkregen,
met alle gevolgen van dien:
Dáár moet de nutte handel kwijnen
De voorspoed, vreed’ en vreugd verdwijnen
Dáár word gezelligheid verdreeven.466

Dankzij Jezus is het plechtig zweren niet van node. Wie zich door de ‘zuivre Godsdienst’ laat leiden en prijsstelt op een goed geweten, wie door leer en voorbeeld wenst
te stichten zal in beroep en burgerplicht altijd trouw zijn en de waarheid spreken. Tegelijk heeft Aagje Deken in een bededagslied de gedachtenis vastgelegd aan een onafwendbare periode uit de Nederlandse politieke geschiedenis, namelijk de door de patriotten vurig bevochten vrijheid van geweten.
Laat Neêrlands Volk vooral toch nooit vergeeten
Tot welk een’ prijs zijn vrijheid is gekogt;
Hoe lang en bang ’t voor vrijheid van geweeten
Met mond en hand, met pen en degen vocht.
Dat groot geschenk blijv’ ons dan altoos waard.
Maar dat het nooit door blinde drift misleid
In wuften zin en dwaaz’ onbandigheid
Tot ’s Lands verderf en ondergang ontaart.467

Een liedtekst van het Leidse dichtgezelschap ‘Kunst Wordt Door Arbeid Verkregen’
over ‘Vaderlandsliefde’, waarin ook universalisme en het gezonde verstand doorklinken, bekritiseert vooral de onverschilligheid. Het is een aanklacht tegen het ‘eigen
heil’:
Hoe zelfs die pest der Maatschappij
De deur ontsluit voor dwingelandij
Leert ons de reed’ op vaste gronden;
Ja zij, zij weet ons t’overreên,
Hoe met het heil van ’t algemeen
Het eigen heil naauw is verbonden.468

Om ‘het eigen heil’ te beteugelen wordt opgeroepen tot Mattheus 7:12 in de tweede
en derde regel, maar saillant is dat niet het evangelie maar de deugd hier de gebieder is:
Is ’t niet de deugd, die ons gebiedt
Al wat gij wilt dat u geschiedt
466 Idem, gezang 70. Zie bijlage 2: ‘Liedteksten’ 2.4.
467 Idem, gezang 76 couplet 5.
468 Idem, gezang 75 couplet 2.
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Zult g’aan uw naasten ook verrichten;
Ja, zette Jezus onze Heer
Dien stempel niet op zijne leer
Als een der eerste Christen-pligten.469

De mores in een paar liederen in het Zwolse Vervolg van Christelyke Gezangen (1808) leren
dat status en bezit de mens nooit ‘standvasten vreê’ hebben gegeven. Vandaar dat ‘de
ware ruste der gemoedren Is Deugd en Vergenoegzaamheid’. Zo wordt in het gezang
van Doyer over ‘Nederigheid’ tevens de schijn van ‘Trotsche Vorsten op dees aarde’
ontmanteld: ‘Wat is al uw magt en waarde Bij de magt, die d’Almagt heeft?470
De Uitgezochte Liederen (1810) selecteerde het lied ‘Bron van Goede Werken’ uit de hervormde Evangelische Gezangen. De titel zou geïnspireerd kunnen zijn op het derde deel
‘Van de Dankbaarheid’ in de Heidelbergse Catechismus waarin het doen van goede werken
wordt geleerd. In de geest is het lied met 1 Korinthiërs 13 verbonden, het gedeelte over
geloof, hoop en liefde:
Bezielt Gods liefde u niet altijd;
Zoo weet, dat gij, bij ’t grootst vermogen,
Bij Englen-wijsheid, in Gods oogen,
Niets meer dan klinkend koper zijt.
Doorzoek voor God, die alles ziet,
Of ’t wel door liefde zij ontsteken;
Hij, wien ’t aan liefde blijft ontbreken,
Heeft ook het waar geloove niet.471

De keuze van de gezangencommissie viel bij het uitzoeken van de liederen uit de
Evangelische Gezangen echter ook op het lied ‘Om heiliging’. Het heeft betrekking op
de persoonlijke toe-eigening in de afdeling ‘Onze Verlossing’ van de Heidelbergse Catechismus. Dat lijkt niet alleen strijdig te zijn met het doopsgezinde onderwijs, maar
ook met de intentie om een bundel te selecteren ‘zonder inmengsel van kerkelijke of
wijsgeerige bepalingen’.472 De Vader wordt vol mededogen aangeroepen om op ‘mijne’ ellende te zien. Het kwaad woont in ‘mij’ en hoe dieper ‘ik’ poog te delven, hoe
meer verkeerdheid ‘ik’ zie. Klaarblijkelijk keek de liederencommissie alleen naar de
strekking van de liedtekst en nam ze de Heidelbergse context voor lief. Een herinnering aan ‘Zondag 1’ klinkt op in de regels: ‘Blijf, in leven en in sterven, ’t Vaste rustpunt van mijn hart!’473

469 Idem, gezang 75 couplet 4.
470 Vervolg van Christelijke Liederen (1808), gezangen 96 en 97.
471 Uitgezochte Liederen, enkele regels uit het tweede en zesde couplet van lied 109.
472 Zie p. 81.
473 Uitgezochte Liederen, lied 119 couplet 11. Evangelische Gezangen gezang 84. ‘Zondag 1’, vraag: ‘Wat is uw enige troost,
beide in het leven en sterven?’ Antwoord: ‘Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven niet mij maar mijns
getrouwen Zaligmakers Jezus Christus eigen ben (…)’.
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Lammistisch piëtisme en Verlichting
Het piëtisme is een stroming die in reactie op een gebrek aan, of verflauwing van een
levend geloofsleven, zowel de innerlijke doorleving van de leer als de ethische consequenties hiervan voor het leven van alledag nastreefde.474 Over het algemeen is de nauwe verbinding van de ‘ik’-figuur met Jezus kenmerkend voor de piëtistische stijl, veelal
te herkennen in uitdrukkingen als ‘mijn Jesus’ en het innige besef een ‘kind van God’
te zijn.475 In die zin wordt de piëtistische lijn van Deknatel in vrijwel alle liedbundels
gevonden.
Een voorbeeld is het lied: ‘’k Heb aan ’s Heilands disch gezeten’ – een zeer populair
lied overigens dat vanaf de Christelyke Gezangen (1793) via onder meer de hervormde Evangelische Gezangen (1806) in de hervormde Psalmen en Gezangen (1938) terechtkwam en langs
andere wegen bewaard bleef tot in de Doopsgezinde Liederenbundel (1944). De innige verbondenheid komt hier naar voren in:
Jesus-zelf had door zyn boden
My doen nooden:
Ik verscheen, op ’t hoog ontbod
En was welkom: dank zy God!

In het tweede couplet van dit lied is er sprake van een persoonlijke verlossing en toeeigening van het heil, dat tot uiting komt in het ‘voor my’:
’t Brood, het welk ik dáár zag breeken,
wierd m’een teeken van zyn ligchaam,
dat welëer wierd voor my aan ’t kruis verbroken.476

Dat deze vreugde collectief gedeeld moet worden is onbetwistbaar:
Help my t’saam met blyde klanken
Jesus danken,
Christenschaar’, die ook van hem ’t Heil, dat hy my deed erlangen,
hebt ontvangen!477

De verlossende toon van de liedtekst wordt in het zevende couplet nog eens beklemtoond in, ‘die ons voor 't verderf behoed, ons gekocht heeft met zyn bloed’. In het
achtste couplet komt heel licht de navolging naar voren: ‘’t Lust ons hem met vaste
schreden na te treeden, daar hy ons ten leven leid’. Van de hele liedtekst gaat een intens verlangen uit naar het eeuwige heil. In een ander gezang over de opstanding uit de
474 Op ’t Hof (1994), p. 84v. Zie verder p. 227.
475 Zevenbergen en Luth (1982), p. 103-104.
476 Christelyke Gezangen, gezang 68. Zie bijlage 2: ‘Liedteksten’ 2.5. ‘Tweede gezang ná het houden van het Heilig Avondmaal’. Uitgezochte Liederen nam dit lied over in gezang 58, ‘Bij de dankpredikatie’. Zie ook in de hervormde Evangelische Gezangen gezang 107 en Doopsgezinde Liederenbundel (1944), lied 298.
477 Christelyke Gezangen (1793), gezang 68 couplet 4; Uitgezochte Liederen, lied 58 laat de eerste regel al in de eerste persoon meervoud beginnen, waarschijnlijk heeft deze bundel de verandering van Evangelische Gezangen overgenomen, gezang 107.
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dood wordt dat verlangen in woorden met een wat apocalyptische strekking verwoord:
‘’k Zie op een’ wolkentroon Myn Jesus’ als Gods Zoon’.478
In de Christelijke Gezangen (1796) is de ik-God verhouding spaarzamer, toch ontbreekt
niet de innigheid. In het populaire avondmaalslied ‘Nu heff’ mijn ziel een heilig danklied aan’ is de ‘ik’ van het heilspoor afgedwaald en ‘op ’t zondenpad gewis waar’ omgekomen’:
ô Mild onthaal! Ik smaakte ’s levens brood;
Ik heb, verheugd, den nieuwen wijn gedronken:
God heeft mij moed en hoop en troost geschonken,
Daar Jezus mij zijn teedre liefde bood (…)
Opdat mijn ziel met U veréénigd blijv!479

In het lied ‘Boetvaardigheid’ is de ‘ik’-figuur zich bewust van zijn tekortkoming: ‘Zie
op mijn schuldbesef, mijn tranen en gebeden, Bestuur mijn schreden!’ en: ‘Gena, ô
God! gena! Ik heb uw wet geschonden’. De nauwe relatie met God komt vooral naar
voren in: ‘Och! Straf mij naar verdienste niet! ô God! die in mijn binnenst ziet’.480 Intens
is een lied bij de verwachting van de dood, ‘Laat vrij die wreede komen! Geen nood!
Mijn Jezus leeft’.481
In de Haarlemse Christelijke Gezangen en Liederen is er een enkele maal sprake van de eerste persoon enkelvoud, in het lied ‘Oprechtheid’ en in de lofzangen van Maria en Zacharias.482 In feite zingt de kerkganger in het eerstgenoemde lied over ‘de oprechte’ die
met een gerust hart zijn ogen naar boven kan slaan en God vraagt: ‘toets mijn gedrag,
doorzoek mij en weeg mijn gangen en doorgrond al mijn verlangen’, een reminiscentie aan psalm 139. De rationalistische geest, de afstandelijkheid, kilheid en het gemis
van het vurige verlangen naar heil, beroeren niet zodanig dat het voor een piëtistisch
lied kan doorgaan. Daarvoor is het te zeer een uitleg van wie of wat een ‘oprechte’ in
wezen is. De lofzangen van Maria en Zacharias beginnen allebei met ‘Mijn ziel’, maar
verdienen eerder het predikaat schriftuurlijk, dan piëtistisch.
De piëtistische stijl is voor het Zwolse Vervolg van Christelyke Gezangen wel weer kenmerkend. Het intense verlangen om Jezus onafscheidelijk nabij te zijn en de vurige
wens om Hem na te volgen, wordt uitgedrukt in een avondmaalslied:
’k Voel mijn hart van liefde blaken:
Jezus! ’k wensch tot U te naken (…)
’k Wensch, gedurend’ al mijn leven
U volstandig aantekleven (…)
’k Volg U, Jezus!, nooit volprezen,
Die mij ’t pad hebt aangewezen.
478 Christelyke Gezangen, gezang 31, enkele regels uit couplet 5.
479 Christelijke Gezangen (1796), gezang 58 de coupletten 3 en 5. Dit gezang werd ook nog in het doopsgezinde suffix in
de Liederenbundel (1944) geplaatst, onder liednummer 299. Zie bijlage 2: ‘Liedteksten’ 2.6.
480 Idem, gezang 119 de coupletten 1, 3 en 4.
481 Idem, gezang 161 couplet 2.
482 Christelijke Gezangen en Liederen (1804), gezangen 36, 107 en 108.
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Leid mij, aan uw liefdehand
Naar mijn beter Vaderland!483

Andere voorbeelden van innerlijke vroomheid zijn te vinden in regels als: ‘Hoe teêr ik
U bemin’ en uit een avondlied: ‘Ik vrees niet, schoon de donkerheid Haar vale kleed
heeft uitgespreid. Van ’t eeuwig Opzigt steeds bewust Schik ik mij vrolijk tot de rust’.484
Tenslotte ‘staat mij geen kwaad te vreezen’ ter voorbereiding op de dood: ‘Want overal
is ankergrond; En God, dit weet ik uit zijn mond Zal mijn geleide wezen.485
De Uitgezochte Liederen spant wat betreft 21 van de 163 liedteksten met een piëtistische
strekking de kroon. Het betreft diverse liederen op het oude en nieuwe jaar, over het
lijden en bij het avondmaal. Voorts in een morgenlied, over Jezus’ trouw en God, onze
hemelse vader en ten slotte in een lied over ‘des Christens verwachting’.486
De openbaring door de rede, het verstand dat kennis van God moet opdoen en verlicht
en geheiligd moet worden, wordt in Christelyke Gezangen (1793) beleden in onder meer de
regels: ‘Hoe duur zyn w’u ô God! verpligt! Gy paart, daar g’onzen geest verlicht, Uw openbaaring met de reden’; ‘’t Verstand wend’ al zyn kloekheid aan, Om kennis op te gaêren;
’t Moet voor Gods leiding stille staan: Wie kan ons die verklaaren?’; ‘Laat nooit ons door
verzuim en pligt In ’t aklig duister dwaalen! Verlicht en heilig ons verstand!’; ‘Ontdek
den geest wat spoor wy ook betreeden Van stap tot stap naar ’t richtsnoer van de reden’.487
De hierna volgende liedtekst uit Christelijke Gezangen (1796) is een loflied op ‘De Rede’
en typerend voor deze periode waarin de autonomie van de denkende mens hoogtij
vierde.488 De tijd waarin ‘onzen geest in boeijen klinke’ was voorbij, ook werd niet langer
een heerszucht geduld die ‘onzen vrijen geest beperke’. Het lied legt uit wat de rede is
en doet, en is bovendien rijk aan metaforen. Zij is: ‘Edle vraagbaak van ’t verstand! Morgenzon van ’t heilrijk Eden! Waardst geschenk van ’s Hoogsten hand! Schat der stervlings! Dierbre Rede!’ Zij is ‘Vijandin van ’t onverstand!’ en een ‘heilrijk pand’ en wordt
tevens als een ‘partner’ voorgesteld: ‘dat wij, strevend’ aan haar hand, meêr en meêr naar
wijsheid dingen!’. Verderop wordt zij onthuld als ‘leidsvrouw’: ‘Dat, waar twijfling ons
bestrij’, Rede onze leidsvrouw zij!’ De rede is tevens stem: ‘Dat noch bij- noch ongeloof
Ooit in onzen boezem wone; Voor de stem der Rede doof’. In het vierde couplet kan een
soort van dialoog worden ontwaard. Eerst is er de vraag ‘Waartoe, Gever van al ’t goed!,
Waartoe schonkt Gij ons de Rede?’ en dan het antwoord: ‘Om, in voor- en tegenspoed,
Haar te volgen t’elken schrede; En, op onze levensbaan, Uwe wegen gaê te slaan’.
Deze Gever, synoniem voor God, toont geen verdere bemoeienis met de redelijke
gelovige, die de wijsheid zelf kan onderzoeken, toetsen en oordelen. ‘Dat geen heer483 Vervolg van Christelyke Gezangen, gezang 77 de coupletten 1, 3 en 4.
484 Idem, de gezang 80, de laatste regel uit het vijfde couplet; 88, het tweede couplet.
485 Idem, lied 101 couplet 1.
486 Uitgezochte Liederen lied 10, couplet 4; 26 couplet 3; lied 45 de coupletten 4, 8 en 9; 67 couplet 1; lied 70 couplet 8; lied
98 couplet 5; lied 102 couplet 7; lied 153 couplet 3.
487 Christelyke Gezangen (1793), de gezangen 2 couplet 1; 6 couplet 3; 18 couplet 5; 13 couplet 2. Voor gezang 13, zie bijlage 2: ‘Liedteksten’ 2.1.
488 Christelijke Gezangen (1796), gezang 125 ‘De Rede’. Zie bijlage 2: ‘Liedteksten’ 2.7. Dit gezang werd overgenomen in
Christelijke Gezangen en Liederen, gezang 42. De laatste regel van het laatste couplet is in de laatstgenoemde bundel veranderd in: ‘Dan zal liefd’ in vollen schijn, ’t kenmerk van Gods schepping zijn’.
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schzucht ons verkloek’; Onzen vrijen geest beperke: Maar, dat eigen onderzoek Ons
gevest geloof versterke!’
Het loflied op ‘De Rede’ is exemplarisch voor de fysicotheologie en de natuurlijke
godsdienst, bovendien schetst het een goed voorbeeld van Gods openbaring door de
rede. Het oor moet bij de rede te luisteren worden gelegd, pas ‘Dan, dan treedt voor ons
gezigt, ons alöm Gods grootheid tegen. Dan zal liefd’, in vollen schijn, ’t Sieraad van
den Christen zijn’. De predikant-dichter Arend Hendrik van Gelder heeft niet kunnen
voorzien dat zijn lied ‘God! ontzaglijk Albestuurder!’ in minstens zes verschillende
bundels tussen 1796 en 1944 overgenomen zou worden.489 Hoewel de liedtekst verschillende aanpassingen en veranderingen onderging, werd ze desalniettemin omschreven
als een ‘voortreffelijk’ lied.490 De tekstgedeelten die onveranderd zijn gebleven, waren
‘God! ontzaglijk Albestuurder, Die in ’t ongenaakbaar licht, Boven aller zonnen loopkring, Uwen zetel hebt gesticht’ – treffend vanwege de betekenis van het supranaturalisme; ‘God, weldadig Hemelvader’; ‘Doe ons Jezus eer verheffen’ en ‘Leer ons, Vader,
't pad bewandlen, Dat ten zaalgen Hemel leidt’. Het vierde couplet werd weggelaten,
waarschijnlijk om taalkundige en esthetische redenen. In deze regels vond de achttiende-eeuwse fysicotheologie haar dichterlijke evenknie. Het geloof moest worden verantwoord; kenmerkend voor deze theologie was het zoeken naar een verklaring achter
het universum, tegelijk weet hebbend van een Formeerder en Bestuurder van al het
zichtbare. In dit lied is God de verklaring achter het universum, Hij zetelt boven het
zonnestelsel en is een ontzaglijk Albestuurder. Niet dat ontkend wordt dat de mens
onmogelijk met deze Albestuurder in een persoonlijke relatie zou kunnen staan, want
de Albestuurder is tegelijk de Hemelvader van wie zegen afgesmeekt kan worden. De
zachte regen verkwikt niet alleen in letterlijke zin het dorstige land, maar dient steevast als metafoor voor de zegen: ‘Dat, gelijk een zachte regen ’t Dorstig land verkwikt,
verblijft, Ook uw zegen ons verkwikke, Daar G’, ô Vader! bij ons zijt!’. Ten slotte is het
levenspad tevens een levensles, geleid door God de Vader. Hij leert het pad bewandelen
dat naar de ‘zaalge’ hemel leidt. Zolang de hemel nog niet is bereikt, is de deugd een
bloem van troost op ‘het pad op doornen’. De boodschap is dat het hemelse leven het
ware leven is. Jezus is redder, dienaar en leraar, hèm gedenken roept wederliefde op, hij
leert zaligheden kennen. In het algemeen wordt Jezus in de Christelijke Gezangen (1796)
beleden als ‘de uitnemendste Zedeleeraar’ en ‘het volkomenst voorbeeld der deugd,
zoals hij ook ‘menschenvriend’ is.491 Bovendien wijzen liederen als ‘De beminnelijkheid der deugd’ en ‘De hatelijkheid der ondeugd’, evenals de liederen die het woord
‘nuttigheid’ bevatten, op typisch verlicht jargon.492
In de Christelijke Gezangen en Liederen komt het woord ‘natuur’ op drie verschillende
wijzen naar voren. Als eerste in de betekenis van het natuurrecht:
489 Voor Van Gelder, zie p. 51. Christelijke Gezangen (1796) gezang 59 ‘God! Ontzaglijk Albestuurder!’. Zie bijlage 2: ‘Liedteksten’ 2.8. In de Uitgezochte Liederen, lied 37.
490 Post (2002), p. 118-124. Zie ook Andriessen (1896), p. 126.
491 Christelijke Gezangen (1796), gezangen 98, 99, 101.
492 Idem, gezangen 114 en 115 en bijvoorbeeld gezang 121 over ‘De nuttigheid van het gebed’ en gezang 123, ‘De nuttigheid van het Godsdienstig zingen’ en gezang 128 ‘De nuttigheid en achtbaarheid der Heilige Schriften’.

d theologisch gehalte

129

Men staa dan van het recht niet af
Het welk Natuur en God ons gaf,
Het recht om naar ons licht te leeven (…)
’t Geloof laat zich geen wetten geeven.
Elk wien de waarheidsmin geleidt
Eischt achting geen Verdraagzaamheid’.493

Voorts in de betekenis van waarneming, de natuur als het bewijs van het bestaan van
God: ‘’t Viooltj’ in ’t kruipend groen verschoolen Schoont ’t aan ons oogen schijnt
t’ontvliên Doet ons een’ eeuwig Oorzaak zien’.494 In de derde plaats in de betekenis van
gezindheid: ‘Vervorm ons zelf in Uw alwijs bestuur Naar Uw natuur’.495
Het Zwolse Vervolg van Christelyke Gezangen belijdt ook de openbaring door de rede zoals in het avondmaalslied: ‘God is een geest, leert ons zijn Woord en 't licht der Reden’.
Andere woorden die wijzen op verlicht woordgebruik zijn: ‘heilverbond’ voor ‘zoenverbond’; ‘’t pad der deugd’; Jezus is Opperhoofd en God is Opperheer, zo strekt Gods
gebied ‘verder dan men heêmlen ziet’.496
Opmerkelijk is, dat nergens in de liedteksten van de Uitgezochte Liederen regels voorkomen over de openbaring door de rede. Wel zijn er vele omschrijvingen voor Jezus
en God en enkele regels die aantonen dat ook deze bundel gebruik maakt van verlicht
jargon.497 Bovendien wijst een aantal teksten op rationalistisch supranaturalisme en de
vrijheid van geweten.
De relatie met de hervormde en lutherse liedboeken
In vergelijking met de doopsgezinde bundels valt op dat de deugd en de zedenleer in
de hervormde Evangelische Gezangen minder overheersend zijn.498 De doopsgezinde en de
hervormde bundels deelden echter in het middelaarschap van Jezus, in supranaturalistische tendensen en verlichte neologismen.499
Om liederen uit te zoeken die de meest godsdienstige en dichterlijke waarde bezaten, beschikte de commissie van de Uitgezochte Liederen (1810) inmiddels over een keur
493 Christelijke Gezangen en Liederen (1804), gezang 102.
494 Idem, gezangen 1 en 2 couplet 4.
495 Idem, gezang 22 couplet 4.
496 Vervolg van Christelyke Gezangen, zie voor de liederen over de openbaring ‘met’ de rede, gezang 71 couplet 1 en 74
couplet 1. Voor het lied waarin heilverbond voorkomt, zie gezang 72 couplet 5; het pad der deugd zie gezang 73 couplet 1; namen voor Jezus en God die gezangen 84 couplet 6 en 88 couplet 3; Gods gebied verder dan de hemelen, zie
gezang 89 couplet 1.
497 Zie Uitgezochte Liederen lied 15 couplet 4; lied 93 couplet 1; lied 32 couplet 6; lied 132 de coupletten 3 en 4; lied 35
couplet 3 voor namen van Jezus; lied 40 couplet 1; lied 127 couplet 8 voor namen voor God; lied 61 de coupletten 3 en
6; lied 62 couplet 2; lied 147 couplet 5; lied 83 couplet 2; 90 couplet 3 en lied 92 couplet 3 voor andere namen voor God,
kosmische godsdienst en het vrije geweten.
498 Zie Bosch (1996) over de ontstaansgeschiedenis van Evangelische Gezangen. Op het totale aantal gezangen van 192 zijn
er in Evangelische Gezangen zes die specifiek betrekking hebben op de deugd. Christelyke Gezangen (1793) met 68 gezangen
telt er negen over de deugd; Christelijke Gezangen (1796) met 165 gezangen telt er minstens zeventien, Christelijke Gezangen
en Liederen met 150 gezangen minstens achttien en Uitgezochte Liederen telt er op een aantal van 163 liederen ook achttien.
Zie bijlage 1.2 voor doopsgezinde gemeenten die omstreeks 1841 uit de Evangelische Gezangen zongen.
499 Wat het middelaarschap van Jezus betreft, met uitzondering van de Haarlemse Christelijke Gezangen en Liederen.
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aan liedbundels uit de doopsgezinde en de andere protestantse tradities. Van de Evangelische Gezangen (1806) nam de Uitgezochte Liederen 32 van de 163 liederen over en gelet op
de aanwezigheid van Siegenbeek in de gezangencommissie zijn de veranderingen die
werden aangebracht veelal van taalkundige aard.500
In het tweede couplet van het lied ‘Bron van goede werken’, bijvoorbeeld, werden
de eerste en de laatste regels aangepast waardoor het beter ging lopen. Om dit te bereiken verving men de woorden ‘drijft’ en ‘blijft’ door ‘altijd’ en ‘zijt’, waarbij de centrale
notie van wat Gods liefde aan de mens doet van kracht bleef:
Evangelische Gezangen 1806

Uitgezochte Liederen 1810

Is ’t niet Gods liefde die u drijft
Zoo weet, dat gij, bij ’t grootst vermogen,
Bij Englenwijsheid, In Gods oogen
Niets meer heeft, dan klinkend koper, blijft.501

Bezielt Gods liefde u niet altijd;
Zoo weet, dat gij, bij ’t grootst vermogen,
Bij Englen-wijsheid, in Gods oogen,
Niets meer dan klinkend koper zijt.502

In een lied op het nieuwe jaar werd ‘heen kwijnen’ vervangen door ‘heen dorren’.
‘Heen kwijnen’ lijkt beter te voldoen aan het natuurlijke verloop van een gestage achteruitgang en verzwakking van mensen, toch sluit ‘dorden henen’ beter aan bij de regel: ‘’t Menschdom valt als blaadren af’.503 In het lied ‘Vader, vol van mededoogen’ werd
de regel: ‘bederf dat in mij woont’, overeenkomstig de Heidelbergse Catechismus, in de Uitgezochte Liederen vervangen door ‘het kwaad dat in mij woont’ en door ‘verkeerdheid’.504 Het
bederf dat ‘zich telkens nieuw vertoont’, is in de Uitgezochte Liederen wat voorzichtiger
veranderd in: ‘en zich staag opnieuw vertoont’.505 Het gewicht van de ‘Heidelberger’
gaf kennelijk aanleiding voor deze literaire voorzichtigheid, ook al bleef het besef van
de zonde aanwezig. Om die reden zal het vijfde couplet achterwege zijn gelaten: ‘Zelfs
mijn tranen en gebeden Keeren schuldig tot mij weer Als ik tot uw troon mag treden’.
De Uitgezochte Liederen verving ‘Vorm mij, vorm mij tot uw eer’, door ‘Heilig Gij mij tot
uwe eer!’506 Met de keuze voor ‘heiliging’ in de betekenis van ‘toe-eigening’ lijkt hiermee een concessie te zijn gedaan aan het klassieke jargon.
In het avondmaalsgezang: ‘Laat ons Heer! uw dood gedenken’ werden de coupletten weggelaten waarin het ‘bederf’ en Christus als ‘rantsoen’ werd bezongen.507 ‘Zwaar
zijn onze wanbedrijven, onze schuld is veel en groot’, en: ‘Waren w’in onze eigen oogen
Niet bederf, van top tot teen, Gij zoudt ons hier niet gedoogen’; ten slotte: ‘Gij hebt ons
rantsoen gevonden: Vol van schulden en van zonden komen wij met waar berouw’.508
Met deze eliminering werd tevens afstand genomen van de doopsgezinde orthodoxie.
500 De Hoop Scheffer (1865), p. 88-91.
501 Evangelische Gezangen, gezang 60 couplet 2.
502 Uitgezochte Liederen, lied 109 couplet 2.
503 Evangelische Liederen, gezang 160 couplet 2; Uitgezochte Liederen lied 10 couplet 2. ‘Dor’ dat droog, verdroogd, uitgedroogd betekent.
504 ‘Zondag 3’, vragen 7 en 8. Evangelische Gezangen gezang 84; Uitgezochte Liederen lied 119.
505 Evangelische Gezangen, gezang 84 couplet 2 en Uitgezochte Liederen, lied 119 couplet 2.
506 Evangelische Gezangen, gezang 84 couplet 1 en Uitgezochte Liederen, lied 119 couplet 1.
507 Evangelische Gezangen, gezang 104 en Uitgezochte Liederen, lied 49.
508 De eerste is een regel uit couplet 4 en het volgende is couplet 5.
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De bundel Evangelische Gezangen heeft twee liederen van doopsgezinde origine opgenomen. Eén staat op de naam van ‘Doyer’ met de titel: ‘Christenpligt’.509 Het gaat
over ‘de gulden ketting der deugden’, de populaire bijbelse tekst van de apostel Petrus in de doopsgezinde catechismi van zowel lammistische als zonnistische snit.510
Op grond van leer en dichter zou dit als een doopsgezind lied kunnen worden aangemerkt; het komt overigens in geen van de onderhavige doopsgezinde bundels
voor.
Wel is het avondmaalslied: ‘’k Heb aan ’s Heilands disch gezeten’ uit de Christelyke
Gezangen (1793) overgenomen, waarin nogal wat veranderingen werden aangebracht.511
Het werd op een nieuwe zangwijze geplaatst, er zijn tekstvarianten waar te nemen en
er werd één couplet samengesteld uit twee andere coupletten. Het hele lied legt in vergelijking met het oorspronkelijke meer de nadruk op het collectieve gedachteniskarakter van het avondmaal en paste zich aan, aan de gereformeerde geloofsleer. De sfeer
van de persoonlijke vroomheid werd daarmee verlaten, waardoor het lied minder piëtistisch van aard werd.
Meteen al is in het eerste couplet het woord ‘zielgeneezing’ in ‘zielverkwikking’ veranderd. ‘Zielgeneezing’ zou op een piëtistische achtergrond kunnen wijzen van een
leven vol van strijd en vrede, twijfel en zekerheid, moedeloosheid en opwekking, pijn
en beschadigd zijn. In ‘Zielsverkwikking’ wordt meer verband gelegd met het drinken
van de wijn, die verkwikt, opbeurt en laaft; dit laatste woord staat ook in de ‘Heidelberger’.512 In de verandering in het derde couplet van: ‘help my ’t saam met blyde klanken, Jezus danken’ in: ‘laat ons saam met blijde klanken Jezus danken’ is de collectieve
nadruk direct in de eerste regel terechtgekomen. Het effect is dat de oproep om Jezus
te danken nu niet meer rechtstreeks van de enkeling uitgaat, maar een zaak van de hele
gemeenschap geworden is.
Het vierde couplet in de Evangelische Gezangen werd samengesteld uit regels van de
coupletten drie en vijf uit de Christelyke Gezangen. De regels: ‘Die ons onthaalde en bestraalde met’ en de woorden: ‘genaê’ en ‘majesteit’ komen voort uit het derde couplet.
Wat resteerde werd weggelaten vanwege een al te grote nadruk op de persoonlijke
vroomheidbeleving: ‘ô Wat ben ik gul bejegend (…) ’k Scheen verëngeld. Al het aardsch’
ontweek myn oog: ’k Leefde, dacht me reeds omhoog’.
Van het vijfde couplet werden de regels: ‘Lof zy Jezus, door wiens sterven wy verwerven’ en de laatste drie regels: ‘Hy die stierf, aan ’t kruis geklonken, Hy, gezonken
in het graf en opgestaan, heeft aan ’s Vaders eisch voldaan’ letterlijk overgenomen,
zodat het nieuwe couplet in vergelijking met het oorspronkelijke als volgt werd opgebouwd: de eerste drie regels komen voort uit het derde couplet, de volgende drie
509 In het archivalische materiaal van N. van der Zijpp, dat door zijn dochter T. Alberda-van der Zijpp aan mij geschonken werd, vond ik een klein met de hand geschreven geschriftje met de titel: Naamlijst van de Vervaardigers der Ev. Gezangen, zonder jaartal. Daarin werd de naam Doyer vermeld bij gezang 77. De hervormde Psalmen en Gezangen (1938), die
dit lied gedeeltelijk overnam, schrijft dit toe aan de doopsgezinde Jacob Doyer (1774-1805), trijpfabrikant te Zwolle en
ijverig filantroop, p. 883. Zie p. 219, en bijlage 2: ‘Liedteksten’ 2.9.
510 Zie p. 114.
511 Christelyke Gezangen (1793), gezang 68. Evangelische Gezangen, gezang 107.
512 ‘Zondag 28’ antwoord 75 en vraag 77.
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regels zijn de eerste regels van het vijfde couplet en de laatste drie regels zijn blijven
staan.
Opvallend is echter wel dat de middelste drie regels van 1793 niet meer voorkomen,
waardoor een belangrijke angel uit de tekst werd getrokken, namelijk het plichtsbesef.
Er vond met andere woorden een dusdanige herschikking van regels plaats, dat het de
toets van de ‘Heidelberger’ avondmaalsleer moest kunnen doorstaan:
Christelyke Gezangen 1793

Evangelische Gezangen 1806

Lof zy Jezus, door wiens sterven
Wy verwerven,
’t Eeuwig heil, de zaligheid
’t Loon, waarvan w’onszelf verstaken,
Door ’t verzaaken,
Van den pligt Ons opgeleid.
Hy, die stierf, aan ’t kruis geklonken
Hy, gezonken in het graf en opgestaan,
Heeft aan ’s Vaders eisch voldaan.513

Lof zij Hem, die ons onthaalde,
En bestraalde
Met gena’ en majesteit;
Lof zij Jezus, door wiens sterven
Wij verwerven
Eindelooze zaligheid!
Jezus stierf aan ’t kruis geklonken.
Hij, gezonken in het graf, en opgestaan,
Heeft aan ’s Vaders eisch voldaan.514

Aan Jezus wordt de lof toegezongen in het zesde couplet.515 Zittend aan de rechterhand
des Vaders ‘wil hij ons nog toespreken’ door middel van de tekenen van brood en wijn.
Overeenkomstig de ‘Heidelberger’ werd ‘een dubbel teeken’, vervangen door ‘een zigtbaar teeken’.516 Verder zijn brood en wijn genadegaven en derhalve in de Evangelische
Gezangen ‘ons gegeven ten pand’.517 In de doopsgezinde versie zijn deze tekenen ‘tot een
zegel van zyn lyden’, maar de hervormde versie veranderde dit door: ‘bij ’t herdenken
van zijn lijden’, waarmee de nadruk werd gelegd op het gedachteniskarakter van het
avondmaal.518
Het door zijn bloed gekocht in plaats van met zijn bloed wordt ook zo geleerd in de
‘Heidelberger’. Wordt bij de doop het lichaam gewassen ‘door’ het water, ‘alzo ook
onze zonden door het bloed en de Geest van Jezus Christus’. De middelaarsfunctie van
Christus wordt hierdoor nadrukkelijker verwoord.519
Die ons voor ’t verderf behoed,
Ons gekocht heeft met zyn bloed?

Die ons van ’t verderf behoed,
Ons gekocht heeft door zijn bloed?520

Van een meer letterkundige motivering is sprake in de regels waarin het ‘spaanen’ ‘spenen’ wordt, waarvan de betekenis is: zich onthouden van.521 De strekking om Christus
na te volgen en te streven naar de hoogste heiligheid, blijft evenwel dezelfde.
513
514
515
516
517
518
519
520
521

Christelyke Gezangen, gezang 68 couplet 5.
Evangelische Gezangen, gezang 107 couplet 4.
Idem, gezang 107 couplet 5.
‘Zondag 25’ vraag 66.
‘Zondag 29’ vraag 79.
‘Zondag 28’ vraag 75.
‘Zondag 27’ vraag 73.
Evangelische Gezangen, gezang 107 couplet 6.
GWNT (1999).
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’t Lust ons, Hem het oor te leenen
Ons te spenen
Van de wereldsch’ ijdelheên.522

Op grond van deze waarnemingen – literaire voorzichtigheid en aanpassingen aan de
Heidelbergse Catechismus – kan de conclusie getrokken worden dat in sommige liedteksten werd gezocht naar een balans tussen wat taalkundig en theologisch aanvaardbaar
was.
De lutherse Christelyke Gezangen (1778) achtte zich gebonden aan de ‘onveranderde
Augsburgsche Geloofsbelydenis’, waardoor deze bundel van een orthodox geloofskader werd voorzien. In vergelijking met de doopsgezinde bundels en de hervormde
bundel valt meteen op dat de Christelyke Gezangen veel aandacht heeft voor het ‘liturgische’, het belijdende aspect van de liturgie. In vergelijking met de doopsgezinde bundels en de hervormde bundel komen er nagenoeg geen eigenschappen Gods of liederen over de deugd in voor. Wel werd er van neologismen gebruikt gemaakt, zoals
waar ‘Heer’ veranderd is in ‘d’Albeheerscher’.523 De bundel schetst een pessimistisch
beeld van de mens, zoals blijkt uit het eerste couplet van het 94ste gezang. Daarin wordt
Adams val en de erfzonde verklaard: ‘Door Adams val zag ’t gantsch geslacht (…) zich
(…) uit Gods gunst verstooten’.
In totaal nam de Uitgezochte Liederen negen liederen over uit de lutherse Christelyke Gezangen (1778), onder andere een lijdenslied dat ingrijpend werd veranderd. Het betreft
het 55ste Gezang waarvan twaalf van de 22 coupletten werden overgenomen.524 In nagenoeg alle twaalf spreekt een ik-figuur en zijn er sporen van wondmystiek te ontwaren,
bijvoorbeeld in de regel: ‘Dat nooit mijn hart zich in uw’ lof verzade, maar, bij dien
lof, ook leere uit uwe wonden Den vloek der zonden’. De twaalf zijn niet alle letterlijk overgenomen, maar ze stemmen thematisch wel met de oorspronkelijke coupletten overeen. De thema’s betreffen: gedachtenis, ‘voor ons gestorven’, lof, Gods recht,
bekering, nederigheid, geloof, genade/zegen, eren, wederliefde, kracht naar kruis en
eeuwig leven. Twee coupletten bleven onveranderd, hoewel er in het eerste couplet
een wijziging in de interpretatie werd aangebracht. Het onderstaande voorbeeld toont
aan dat de eerste vier regels gehandhaafd bleven en dat de verandering van interpretatie vooral te vinden is in de laatste twee regels. Het onbepaalde: ‘Die u bewoog ons van de
straf t’ontheffen, Die ons moest treffen’, werd in de Uitgezochte Liederen geïnterpreteerd
als een verwijzing naar Jezus’ zelf opofferende liefde. ‘Die ons moest treffen’, slaat op
de straf die ‘ons’ eigenlijk had moeten treffen, maar de Uitgezochte Liederen ging uit van
de vergevende liefde die zichzelf tot offer had gemaakt. Daar slaat het ‘die (…) zich zelv’
liet treffen’ op:

522 Evangelische Gezangen, gezang 107 couplet 7.
523 Christelyke Gezangen (1778), psalm 106 en 112; 88ste Gezang couplet 1; 89ste Gezangen couplet 10; 149ste Gezang couplet
1; 156ste Gezang couplet 1; 159ste Gezang couplet 9.
524 De lijst De Hoop Scheffer (1865), p. 88-91 vermeldt de liederen 12=55 CB, 14=54 CB, 108=113 CB, 111=112 CB,
112=111 CB, 155=104 CB, 156=105 CB, 161=110 CB en 163=108 CB. Het 55ste gezang is lied 12 uit Uitgezochte Liederen.
Coupletten 11 tot en met 18 en 20 en 21 werden niet overgenomen. In het Liedboek voor de Kerken is dit gezang 177.
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Christelyke Gezangen 1778

Uitgezochte Liederen 1810

Versterk my Heer!
’k Zal aan uw schuldloos lyden,
’k Zal aan de liefd’
al myn gedachten wyden,
Die u bewoog ons van de straf t’ontheffen
Die ons moest treffen.

Versterk mij Heer!
’k Zal aan uw schuldloos lijden,
’k Zal aan de liefd’
al mijn gedachten wijden;
Die liefde, die, om ons van straf t’ontheffen,
Zich zelv’ liet treffen.

Ook al is de interpretatie van de Uitgezochte Liederen minder direct op de zondaar betrokken, het vijfde couplet onderging een verandering in de richting van de orthodoxie. De
eerste vier regels zijn taalkundig weliswaar anders geformuleerd, maar de strekking is
daardoor nauwelijks veranderd. Dat is wel het geval in de laatste drie regels, waarin de
versie uit de Uitgezochte Liederen ten opzichte van het meer verlichte: ‘’t Meld me myn
heil’ uiteindelijk orthodoxer is gaan klinken in:
Dit slaat myn trots,
Al myn verdiensten neder:
’t Stort my omlaag
’t Verheft my tevens weder
’t Meld me myn heil,
Die van Gods tegenstander,
In vriend verander.

Dit slaat mijn trots
Op eigen waarde neder,
’t Verlaagt mij diep,
Maar ook ’t verheft mij weder;
Bij mij slechts schuld,
en onmacht ter voldoening,
In U verzoening.

De thema’s die aan de weggelaten coupletten elf tot en met achttien, twintig en eenentwintig kunnen worden ontleend, zijn: wederkerigheid, kruisdragen, broederlijke
liefde, vergelding, dankbaarheid, verzoening, zalig door geloven, de zegen verkregen,
gelofte en ontferming. Opvallend genoeg gaan deze coupletten overwegend over het
doen van goede werken.
Uit de selectie van coupletten, het weglaten en bewerken, creëerden deze doopsgezinde samenstellers in feite een eigen lied, met het opmerkelijke gevolg dat de
doopsgezinde overname daardoor orthodoxer werd dan de lutherse versie. Waar
Christus zich bij de luthersen laat ‘wonden’, ‘sterft’ hij bij de doopsgezinden, in
het tweede couplet. Waar bij de luthersen sprake is van een op een verlichte leest
geschoeide bekering van Gods ‘tegenstander’ tot ‘vriend’, getuigen de doopsgezinden in het vijfde couplet van schuld en verzoening. Waar, in het negentiende couplet, de luthersen wat milder zingen over ‘het kruiswoord’ dat ‘verschrikt’, zingen
de doopsgezinden in het elfde couplet over de ‘vloek des kruises’ die verschrikt. Een
verklaring voor deze meer orthodoxe versie zou terug te voeren kunnen zijn op de
invloed van de leraar Pieter Beets zn., die deel uitmaakte van de gezangencommissie.
Hij had de piëtistische en zonnistische gemeenten van Blokzijl en Hamburg-Altona
gediend. Kennelijk vormde zijn achtergrond geen probleem voor de lammistische
Zaandammers, toen hij bij hen in ‘Het Nieuwe Huys’ werd beroepen. De verlichte
zonnisten hadden de ‘orthodoxe’ lammisten inmiddels ‘links’ ingehaald.
Parallel aan de lutherse afdeling ‘Over een Christelyk Leven en Wandel’ heeft de Uit-
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gezochte Liederen een afdeling ‘Christelijk zedeleer’. Daarin werd het 113de gezang: ‘Gy,
die U naar Christus noemt’ ondergebracht onder het kopje ‘Goede Werken Noodzakelijk’.525 Dit lied is vrijwel onveranderd overgenomen, inclusief het woord ‘doopsel’ dat
een sacramentele connotatie bevat. Ook bij het woord ‘leer’ zal ongetwijfeld moeten
worden gedacht aan de ‘Confessie van Augsburg’: ‘O Gij die u naar Christus noemt,
Zijn leer belijdt als Godlijk roemt’. In dit lied wordt opgeroepen om in de schreden
van de grote Meester te treden: ‘Gij moet, als Christen, in de schreên Van uwen grooten
Meester treên. Volg steeds zijn voorbeeld willig na, Al leidt het spoor naar Golgotha’.
De Uitgezochte Liederen nam hiermee lutherse gezangen op, wat de bundel een pluriform
imago gaf.
Een theologische typering van het liedrepertoire
Op grond van analyse kan worden vastgesteld dat er hoofdzakelijk ten aanzien van de
rechtvaardiging en vooral ten aanzien van de heiliging, werd gezongen wat er werd
geleerd. Kunnen de liedbundels op grond van de veranderingen en de lijnen in de geloofsleer nu ook worden getypeerd naar ‘orthodox’ en ‘verlicht’? Het is belangrijk om
tevoren vast te stellen dat het liberalisme in de traditie van de lammisten tegenover die
van de conservatieve zonnisten, terug te voeren is op een anticonfessionalisme.526 Als
zodanig moeten dan ook Christelyke Gezangen (1793), Christelijke Gezangen en Liederen (1804)
en Uitgezochte Liederen (1810) als anticonfessioneel worden aangemerkt. De gemeenten
te Amsterdam bij het Lam, te Haarlem en die van West-Zaandam/Leiden behoorden
tot deze liberale stroming.527 Zijn zij daarmee ook automatisch ‘verlicht’ te noemen?
De gemeenten te Amsterdam bij de Zon en te Zwolle waren oorspronkelijk confessioneel. De Christelijke Gezangen (1796) en het Zwolse Vervolg van Christelyke Gezangen kunnen echter niet als zodanig worden bestempeld. Vrijwel alle voorberichten geven kennis van het feit dat men zich had afgewend van bindende geloofsbelijdenissen en dat
alleen de Schrift de toetssteen voor het geloof was. Bovendien gaf men, evenals in de
lammistische Christelyke Gezangen (1793), terwille of ten gevolge van de kerkelijke verdraagzaamheid, de voorkeur aan dichters die niet per se tot het doopsgezinde kerkgenootschap behoorden. Hierdoor gingen de partijnamen lammistisch en zonnistisch
het specifiek denominatieve karakter verliezen. Toch geven de bundels van de Amsterdamse zonnisten en van de Zwolse gemeente, maar opmerkelijkerwijs ook die van
West-Zaandam/Leiden aan, dat aan het ‘liturgische’ het primaat werd gegeven. Hiermee legden de commissies het accent op het belijdende karakter van de liederen. Met
andere woorden, de van oorsprong orthodoxe gemeenten bleven op hun liedboeken
een confessioneel stempel drukken, zij het met uitzondering van de Uitgezochte Liederen.
525 Uitgezochte Liederen, lied 108.
526 ‘Lammerenkrijgh’, ME III, p. 271.
527 ME III, p. 316. De doopsgezinde gemeente van Leiden koos na de Lammerenkrijg in de tweede helft van de zeventiende eeuw voor de partij der zonnisten. Na fusie met de Waterlandse partij in 1701 werd hun conservatieve houding
ingewisseld voor een meer liberale, nadat het avondmaal werd opengesteld voor niet-leden. Op grond hiervan neem ik
aan dat Leiden in de achttiende eeuw tot de liberalen mag worden gerekend.
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Of de anticonfessionele liedbundels in cultureel-godsdienstig opzicht ook werkelijk ‘verlicht’ waren, zal een onderzoek naar jargon moeten uitwijzen. In de Christelyke Gezangen (1793) komt het ‘rechtzinnige’ woord ‘Middelaar’ in veel liedteksten voor.
‘Hoe gunstryk hebt g’ons dan bejegend By ’t zenden van den Middelaar!’; ‘Jezus komt
als Middelaar’; ‘O deugdgezinde Christenschaar! Slaa ’t oog op uwen Middelaar’.528 Ook
in de volgende regel handhaafde deze bundel het idioom der rechtzinnigheid: ‘Neen;
dorst g’, in zelfverzaaking, Oprecht van hart, naar God En waare heiligmaaking (…)
Van straf u zal bevryden, In ’t Goddelyk gericht!’529 Naast regels als: ‘Die ons verzoening
moest bewerken voor all’ onz’ ongerechtigheden’, en: ‘Die ons voor ’t verderf behoed,
ons gekocht heeft met zyn bloed’, is de rechtzinnigheid nergens zo helder als in de regel: ‘Ik zal rechtvaardigheid ten zoen, Aan uwen wyzen wil voldoen. En ’t kruis gewillig
draagen’.530 De verlichte namen ‘Opperheer’ en ‘Oppermagt’ werden in verhouding tot
de klassieke naamsaanduidingen ‘Heer’ en ‘Vader’ minder vaak gebruikt.531 ‘Heiland’
voor Christus komt om precies te zijn 27 keer in 25 van de 68 liedteksten voor. Kenmerkend voor de Verlichtingstheologie was de openbaring door de rede, dit komt voor
in een lied na de godsdienstoefening.532 De lammistische Christelyke Gezangen sloot aan
op de orthodoxe theologie, maar maakte tegelijk gebruik van verlicht woordgebruik,
waaruit een ‘gemengd verlichte’ liedbundel ontstond.
Met liederen als ‘Jezus de uitnemendste zedeleeraar’; ‘Jezus het volkomenst voorbeeld der deugd’, ‘God! ontzaglijk Albestuurder’ en ‘Eedle vraagbaak van ’t verstand’,
bood de zonnistische Christelijke Gezangen (1796) ruimte voor zowel de verlichtingscultuur, als het supranaturalisme en de fysicotheologie.533 Verlichtingsvocabulaire kwam
het sterkst naar voren in liederen over de ‘Nuttigheid van het gebed’ en ‘Het leven der
deugdzamen leerryk’.534 Wat de geloofsleer betreft, bleef men vasthouden aan de rechtvaardiging, waarmee werd aangesloten bij de leer van Galenus, Schijn en Deknatel.535
Regels waaruit blijkt dat men de traditie handhaafde, zijn: ‘Zie neêr, ô God, ô Hemelmajesteit! Zie op ’t berouw, voor U in ’t stof gebogen! (…) Dit staafd’ uw Zoon, dien G’ons
ten Heiland zondt, Toen Hij beval boetvaardigen te doopen’. Ook bij de bediening van
de doop mocht een boetzang niet ontbreken.536 De zonnisten, die nog het langst gehecht waren gebleven aan de geloofsbelijdenissen, stelden een in hoge mate verlichte
liedbundel samen waarin nog sporen van de orthodoxie zijn waar te nemen. Ten opzichte van de lammistische bundel (1793) is de zonnistische meer verlicht te noemen.
De Haarlemse Christelijke Gezangen en Liederen bundel werd als ‘raissonable-geestelijk’
van de hand gewezen door de verlichte remonstrant Pieter Weiland.537 Het is denkbaar
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537

Christelyke Gezangen (1793), de gezangen 4 couplet 3; 36 couplet 1; 7 couplet 1
Idem, lied 11 couplet 5.
Idem, gezangen 48 couplet 3; 68 couplet 7; 39 couplet 3.
Idem, gezangen 3 couplet 7; 5 couplet 1; 27 couplet 5; 31 couplet 1; 59 couplet 1; 63 couplet 1; 18 couplet 1.
Idem, gezang 2 couplet 1.
Christelijke Gezangen (1796), gezangen 98; 99; 59 en 125.
Idem, gezangen 121; zie ook 124; 126. Over de ‘deugd’ gezang 116.
Idem, gezang 47 couplet 1.
Idem, gezang 44 couplet 1.
Zie p. 67.
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dat de achtergrond van deze karakterisering verwijst naar de verlichte, zedenlerende
liedteksten van de met de patriotten sympathiserende Aagje Deken die maar liefst 50
procent van de liederen aanleverde. Bovendien stelden de samenstellers zich een zedenlerende bundel voor en geen leerstellige. Daarom zou kunnen worden beweerd
dat deze bundel verlicht is, ware het niet dat sommige avondmaalsliederen niet vrij
zijn van kerkelijke orthodoxie. Typerend is een liedtekst van Deken die begint met het
klassieke sursum corda: ‘Verlosten! Nu het hart na boven’, dat oorspronkelijk deel uitmaakte van het eucharistisch gebed en een versterking is van de oproep tot dankgebed.538 Hier vindt het zijn plaats als danklied na het avondmaal. Een ander avondmaalslied van deze schrijfster moet eveneens als traditioneel worden aangemerkt, vanwege
het ‘Uw groote Zoon heeft slechts Uw’ Raad vervuld’ en ‘het moeten’ lijden: ‘Dit werdt
ô God! Dit werdt door U geduld Uw groote Zoon heeft slechts Uw’ Raad vervuld. Dit
alles moest naar Uwen wil geschiên Opdat w’in Hem Uw liefde Mogten zien’. 539
In een Paaslied van de theoloog Adriaan Loosjes had de dood van Jezus ‘ons’ veel
goeds geschonken en wijzen de woorden ‘nut’, ‘natuur’ en ‘voorbeeld’ op de invloed
van de verlichtingscultuur en de natuurlijke theologie. De vocativus bepaalde in hoge
mate het wonderbaarlijke van Christus’ werk pro nobis. ‘O Jesus! Hoe veel goeds Uw dood
ons had geschonken; (…) Hoe schoon, hoe sterk, hoe groot, Dat voorbeeld ons mogt
weezen, Het was van nut ontbloot, Zo Gij niet waart verreezen’. ‘Natuur legd’ ons wel
uit, Hoe zigtbaar uit verderven Een beter wezen spruit, Veradeld door het sterven’.540
Deze voorbeelden laten zien dat ondanks de afwending van de leerstelligheid, de
kerkelijke traditie in deze Haarlemse bundel fragmentarisch aanwezig is gebleven en
dat daarin verlicht woordgebruik werd gehanteerd. De hele bundel heeft grote aandacht voor de zedenleer. Dit kan worden verklaard vanuit een politieke context: de predikanten en dichters waren allen actief in de patriottenbeweging of sympathiseerden
daarmee.541 Deze bundel kan dan ook met recht verlicht worden genoemd.
Ook al komt ‘Middelaar’ niet in de liedteksten van het Zwolse Vervolg van Christelyke
Gezangen voor, een klassieke aanduiding van Christus als het ‘Lam Gods’ bleef gehandhaafd, zoals in een regel uit een lied ‘Bij de viering des H. Avondmaals: ‘Hoe ’t schuldloos Lam door zond’ en schuld mishandeld wordt’.542 Ook de reiniging van zonden
door Zijn bloed kan worden gerekend tot het orthodoxe idioom.543 In het al eerder
aangehaalde lied: ‘Hoe groot de vruchten zijn’ werd de verzoeningsleer in het derde
couplet van ‘zondenschuld’ en ‘onverzoend’ onder invloed van de verlichtingstheologie gereduceerd tot ‘zondenwond’ en ‘ongeheeld’.544 Dopelingen ‘bekwaam tot Jezus’
Rijk’, werden aangespoord om het pad der deugd vol ijver te betreden en God werd beleden als Geest en het licht der Reden.545 Voorts openbaarde het geloof zich door de rede
538
539
540
541
542
543
544
545

Christelijke Gezangen en Liederen, lied 144 couplet 1. Jungmann (1957), p. 137 en 186.
Idem, lied 140 couplet 4.
Idem, lied 127 de coupletten 1 en 3.
Verheus (1993) p. 127.
Vervolg van Christelyke Gezangen (1808), gezang 75 couplet 1.
Idem, gezang 91 couplet 5. Zie ook gezang 80 couplet 3 en gezang 97 couplet 2.
Idem, gezang 81 couplet 3.
Idem, gezang 73 couplet 1; gezang 74 couplet 1.
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en wees Gods knecht ‘ons’ de weg des heils aan.546 Een mengvorm van een piëtistische
en verlichte tendens biedt een avondlied, dat de innigheid van de ik-figuur betrekt op
de ‘Opperheer’: ‘Doch, eer de slaap mijn oogen sluit, Stort ik mijn dankbre zuchten
uit, en leg die aan de voeten neêr, van aller menschen Opperheer (…) Mijn Vader, die
mij teêr bemint’.547 Het Zwolse Vervolg handhaafde, mede gelet op de piëtistische tendensen, zowel redelijke als traditionele taal, maar sloot voor het grootste deel aan bij
de verlichtingstheologie op grond van de reductie van de verzoeningsleer en de deugd.
Van de Christelyke Gezangen (1793) werd in de Uitgezochte Liederen het lied ‘Boetvaardigheid’ overgenomen, waarvan de titel werd vervangen door ‘Berouw’. Opvallend is, dat
het eerder aangegeven couplet 5, dat de Christelyke Gezangen orthodox maakte, nu in zijn
geheel is weggelaten. ‘Zelfverzaaking’, ‘waare heiligmaaking’, van straf bevrijdt in ‘’t
Goddelyk gericht’, hebben de toets van de bijbel in de ogen van de samenstellers kennelijk niet kunnen doorstaan, vanwege de orthodoxe strekking.548 Toch haalde men
door middel van een lichte verandering in het derde couplet de orthodoxie weer binnen. De regel: ‘Op uw genaê te hoopen, in ’t eindlooz’ uitgebreid’, werd veranderd in:
‘Op uw genâ te hopen, zoo gunstrijk toegezeid’, een theologisch gezien niet onbeduidende wending in de richting van een imputatieve betekenis, die kenmerkend is voor
de lutherse en calvinistische geloofsleer. Ook de woorden ‘weerloos lam’ en ‘geheiligd
lam’ wijzen op orthodox jargon, evenals de woorden ‘straf’, ‘vergeving’, ‘voldoening’ en
‘verzoening’.549 Soms liet men coupletten met een orthodox karakter weg, soms werden
liedregels orthodoxer gemaakt, dat wil zeggen meer luthers en gereformeerd.
Wat deze bundel verlicht maakte, zijn de benamingen voor God en Jezus, al kan
van al die benamingen niet worden gezegd dat ze zuiver bijbels waren. Dat lijkt dan in
tegenspraak te zijn met het voorbericht dat uitdrukkingen die niet onbetwistbaar in
de bijbel voorkwamen, vermeden dienden te worden. Epitheta in verlichte namen als
‘Gunstryke Oppermagt’ en ‘teêdre menschenvrind’ konden de toets der kritiek kennelijk wel doorstaan.550 Niettemin zijn ‘Heer’ en ‘Vader’ de meest voorkomende aanduidingen voor God.551 De bundel maakte gebruik van gemengd orthodox, piëtistisch en
verlicht jargon.552
De lammistische en zonnistische bundels stemmen met elkaar overeen in hun anticonfessionele karakter. Daarmee bleven de samenstellers trouw aan wat zij beoogden, namelijk liedboeken te produceren ten behoeve van verschillende christelijke
gemeenten, maar ook dienstbaar te zijn aan de vele stromingen binnen een gemeen546 Idem, gezang 71 couplet 1. ‘Gij paart, daar G’onzen Geest verlicht, Uw openbaring met de Reden. Deed ons uw
knecht Uw wil verstaan Wees hij den weg des heils ons aan’. Dit lied werd uit Christelyke Gezangen (1793) overgenomen
met een andere melodie.
547 Idem, gezang 88 coupletten 3 en 8.
548 Uitgezochte Liederen, lied 114.
549 Idem, liederen 32 couplet 3; 53 couplet 9; 12 coupletten 4 en 5.
550 Idem, liederen 45 coupletten 4 en 5; 38 couplet 1; 62 couplet 1.
551 Idem, bijvoorbeeld in de liederen 13 couplet 5; 18 couplet 5; 29 couplet 1; 31 couplet 3; 32 couplet 5; 40 couplet 3;
46 couplet 1 en 6; 49 couplet 1 en 2; 58 coupletten 2, 3, 4, en 6; 60 couplet 5; 62 coupletten 1 en 5; 63 couplet 1; 64 couplet 5; 90 coupletten 11 en 12.
552 Idem, lied 107 coupletten 1 en 2.
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te. Uit dien hoofde waren de titels zo algemeen mogelijk omschreven. Saillant is een
liedregel die in feite de essentie verwoordt van de verlicht doopsgezinde theologische
opvattingen tussen 1793-1810: ‘Mag in ons Vaderland elkeen naar zijn verstand, zijn’
God, zijn’ Schepper eeren, En d’Evangelie-leer met voordeel tot zijn eer belijden, volgen, leeren’.553

Tot besluit
Zoals aan het begin van dit hoofdstuk aan de hand van enkele doopsgezinde jubelliederen werd aangetoond, had een verlicht religieuze mentaliteitsverandering in kerk
en maatschappij verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid van kerken en burgers benadrukt. Nadat een tijdperk van confessionalisering was afgesloten dankzij de scheiding van kerk en staat, stond een nieuwe toekomst op aanbreken die gekenmerkt
zou worden door universeel denken en geloven. De anticonfessionele doopsgezinden
speelden hierop met overtuiging in door onder meer niet-doopsgezinde dichters, die
deel uitmaakten van patriottistisch gezinde letterkundige genootschappen, uit te nodigen om eendrachtig samen te werken aan liedteksten die dit nieuwe godsdienstige
en maatschappelijke optimisme konden vertolken. In de eerste plaats sloten gezangen méér dan de psalmen aan bij de evangelische onderwerpen in de prediking, maar
in dit praktische doel lag tevens een pedagogisch belang vervat. Ook hadden deze gezangen en liederen een maatschappelijke relevantie, die nauw aansloot bij de nieuw
verkregen ‘Rechten van de Mens en de Burger’. Dit nieuwe recht deed een beroep op
de menselijke verantwoordelijkheid, dat iedereen toezag op een deugdelijk en zedelijk streven zowel jegens God, zichzelf als de naaste ter bevordering van een beschaafde maatschappij. De kerkelijke gemeente was een van die instituten waar dit belang
door navolging van Jezus, ‘de uitnemendste Zedenleeraar’, kon worden bereikt. Uit de
doopsgezinde liedbundels blijkt dan ook dat er een grote nadruk ligt op deugden en
plichten. Alleen zo geloofden de doopsgezinden van deze periode, door een algemeen
christelijk perspectief gedreven, een nieuwe christelijke maatschappij in praktijk te
kunnen brengen. Of aan deze vorm van heiliging werd vastgehouden in de liedteksten die later in de negentiende eeuw werden geschreven, staat thans te onderzoeken
voor de periode 1810-1870.

553 Christelijke Gezangen en Liederen (1804), gezang 99. Een liedtekst van Aagje Deken.

Hoofdstuk 2

1810-1870: van ‘hoogdravende tonen’
naar ‘verheffing van gedachte’

Doe, Heer, tot lof van uwen naam,
Ons in die liefde ontbranden,
En bind met zulke banden
Als broeders, zusters allen zaâm,
Wie Gij het voorbeeld boodt
Van liefde tot den dood!1
K. Sybrandi (1807-1872).

A

Maatschappij en kerk

Romantiek, Restauratie en liberalisme
De eerste periode van de negentiende eeuw wordt gekenmerkt door de introverte Biedermeier, een verlichte vorm van Romantiek, die zich in huiselijkheid terugtrok. De
teleurstelling over de verworvenheden van de Verlichting had een verlangen aangewakkerd naar het herstel van de klassieke waarden. Kenmerkend waren de verering van
deugd en rede, liefde voor het vaderland en een gespannen wachten op de ogenblikken
van de Godsopenbaring in Christus.2
De Restauratie beoogde tussen de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden een
nieuwe nationale zelfstandigheid, maar dit stagneerde. De koning had zijn pijlen meer
op het buitenlandse economische beleid gericht dan op het onderwijs en de taal. Dit
had gevolgen voor de nationale eenheid. In 1830 viel het Verenigd Koninkrijk door opstand uiteen in België en Nederland. Daaraan hadden ook enkele doopsgezinde seminariestudenten deelgenomen.3
1 Christelijke Kerkgezangen (1851), gezang 68 couplet 5.
2 Cossee (1982), p. 89-90.
3 Van Sas (2004), p. 405, 407; Voolstra (1994), p. 201. ‘And how the students at the Mennonite Seminary itched to join
the army in 1830 to squash the uprising of the “treacherous Belgians”!’. Twee van hen keerden veilig terug, een voormalig student kwam om het leven.
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Het protestantse Nederland trad daarmee een nieuwe fase binnen. In de grondwet
van 1848 werd de scheiding van kerk en staat (1796) geformaliseerd, wat voor de godsdienstbeleving belangrijke gevolgen had. De rooms-katholieken waren zowel Nederlandse staatsburgers als ingezetenen van een door Rome bestuurde kerkprovincie met
bisschoppen.4 Dit laatste wekte vrees op bij conservatieve, aristocratische en geleerde
orangisten. Ten gevolge hiervan ontstond in 1853 de ‘Aprilbeweging’, die voor het
eerst sinds de dagen van de Hervorming voor een belangrijke wending in het nationale bestel zorgde.5 Deze ‘beweging’ tastte het kabinet van de liberaal J.R. Thorbecke
dusdanig aan dat het ten val kwam, ondanks de steun van de Tweede Kamer.6 Voor de
rooms-katholieken richtte deze beweging uiteindelijk maar weinig schade aan; zij kregen voor het eerst sinds de zeventiende eeuw een bisschoppelijke hiërarchie.7
Het beeld van Nederland als een protestantse natie was door deze ontwikkelingen
onder druk komen te staan.8 Ook viel het land steeds meer uiteen in een massapolitiek
van aparte morele gemeenschappen. Hierdoor werd het mogelijk om de schoolwet te
verruimen. Het openbaar lager onderwijs stond in de ogen van de aanhangers van de
Afscheiding en het Réveil onder invloed van het ondogmatische en zedelijke gedachtegoed van de Verlichting, daarom voerden zij oppositie.9 Zo was de antirevolutionair
G. Groen van Prinsterer de mening toegedaan dat staatsonderwijs naar gezindte gevolgd moest worden. Daarentegen ambieerde Thorbecke een complete vrijheid van
onderwijs, los van een staatsregeling. In de tweede helft van de negentiende eeuw
kwam er een verruiming van de schoolwet (1857), ook al waren er vanaf 1844 reeds ‘bijzondere scholen’ opgericht door orthodox-hervormden en afgescheidenen.10
In de politiek kwam het zwaartepunt bij het parlement te liggen, toen het staatshoofd onder de ministeriële verantwoordelijkheid ging ressorteren. Het gevolg hiervan was dat het publieke debat toenam, wat leidde tot de invoering van de kieswet. 11
Bij de burgerij zou het besef moeten groeien dat zij meeregeerde. Het stemrecht bleef
echter voorbehouden aan degenen die konden bogen op een hoog inkomen.12
Ondertussen zorgde de zwakke industriële ontwikkeling voor een stijging van pauperisme tussen 1830 en 1848.13 Hiertegen kon weinig verzet worden geboden, vanwege een coalitieverbod op de vereniging van werkgevers en werknemers, dat nog gebaseerd was op verouderde wetgeving uit de Franse tijd, de Code Pénal (1811). Bovendien

4 Van Eijnatten e.a. (2005), p. 279v.
5 De Haan (2006), p. 94 e.v.
6 Kossmann (2001) I, p. 230-233.
7 Van Eijnatten e.a. (2005), p. 280.
8 Van Rooden (1996), p. 201-202.
9 Lenders (2006), p. 28-30.
10 Bos (1999), p. 145. Buitenwerf-Van der Molen (2007), p. 138-140. Al in de nieuwe schoolwet van 1801 werd er trouwens al onderscheid gemaakt tussen het ‘openbaar onderwijs’, dat door de staat werd gefinancierd en het ‘bijzonder
onderwijs’, dat door ouders werd betaald die lid waren van één bepaald kerkgenootschap. ‘Bijzonder’ was een term die
in die tijd sloeg op de financiering van de school.
11 De Rooy (2002), p. 75 en 78.
12 Van Sas (2004), p. 460
13 Kossmann (2001) I, p. 157-158.
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hadden de financiële specialisten weinig affiniteit met het maatschappelijke leven.14
Zij stimuleerden de hogere klassen uit de Staten-Generaal om de handelingen van de
uitvoerende macht zorgvuldig te controleren. Door een groeiend kapitaal werden de
arbeiders, vrouwen en kinderen teruggedrongen tot een bestaansminimum, waardoor
een maatschappelijke tweedeling ontstond. Om het armoedeprobleem op te lossen,
verwezen de stadsbesturen die wel een ondersteuningssysteem kenden, naar de kerken die een armenkas beheerden.15 Pas in de jaren 1870 trok het sociaal-liberalisme zich
het lot van de arbeidersbevolking aan. Dit is bekend geworden als de ‘sociale kwestie’.16
De arbeiders werden aangemoedigd zich te verenigen en zich een betere plaats op de
markt te verwerven. Het besef brak door dat een rechtvaardige staat en samenleving elkaar dienden te steunen. De sociaal-liberalen sprongen voor sociale woningbouw in de
bres en bepleitten de opvang van criminele jongeren in kinderbeschermingsorganisaties. Het Nut fungeerde daarbij als denktank.17
Het Nut
Opvoeding was een belangrijk doel van het Nut. Eén van de middelen om de minvermogenden te bereiken, was de uitbreiding van de volksbibliotheken tot in de gevangenissen en weeshuizen.18 Educatie was één van de wijzen waarop criminaliteit en
drankmisbruik bestreden moesten worden. Het Nut bleef zich dan ook richten op
godsdienst, zedenkunde, opvoeding, huishoudkunde, natuurkunde en historie. Tevens liep het voorop bij de alcoholbestrijding.19
Hiervan ging een stimulerend effect uit op instellingen en autoriteiten in het buitenland. In Indië kwam het Nut van de grond met bibliotheken, scholen en spaarbanken. In Soerabaja stichtte het scholen voor Javaans islamitische kinderen, maar het Nut
werd er na enig succes door het bestuur te Amsterdam opgeheven in 1859.20 Dit hield
verband met de vraag of anderen dan christenen lid konden worden. Feitelijk ging het
om de kwestie of in ons eigen land Joden deel uit konden maken van het Nut. Werd
die mogelijkheid nog in 1855 verworpen, in 1864 werden deze beperkingen definitief
opgeheven.21
In het rooms-katholieke België hield het protestantse Nut geen stand na de scheiding van de zuidelijke en noordelijke Nederlanden.22
In 1818 werd de Maatschappij van Weldadigheid opgericht, waarmee ook leden van
het Nut samenwerkten. Deze Maatschappij stelde de kansarme bevolking uit het hele
14 Idem, p. 158.
15 De Rooy (2002), p. 33-36.
16 Van Eijnatten e.a. (2005), p. 285, 290.
17 De Rooy (2002), p. 100-106.
18 Mijnhardt (1984), p. 36. Tegen 1840 waren er in 200 departementen eigen volksbibliotheken. Gemiddeld bezat een
bibliotheek ongeveer 1000 tot 2000 delen. Tussen 1813 en 1840 waren er 80 titels toegevoegd, onder meer de ‘Enkhuizer
Almanak’. In 1850 waren er 289 bibliotheken, en in 1870 310.
19 Mathijsen (2003), p. 181.
20 Idem, p. 64.
21 Idem, p. 64-65.
22 Mijnhardt (1984), p. 42.
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land in de gelegenheid om gebieden in Drenthe te ontginnen en zich op te werken tot
vrijboeren. Het ging om mensen die ernstig hadden geleden zowel tijdens als na de
Franse tijd. Deze vrije koloniën waren opgezet in Frederiksoord, Willemsoord en Wilhelminaoord.
Zowel de staat als het Nut richtten zich op het onderwijs. Het openbaar lager onderwijs en het beroepsvoorbereidend onderwijs waren in handen van de overheid, de
bewaarscholen voor de kleuters en de herhalingsscholen waren door het Nut georganiseerd. Na 1840 gedijde het Nut in het ideaal van een liberale staat, wat feitelijk samenhing met zijn eigen antiklerikale structuur. Toch was men bevreesd dat de openstelling van het pluriforme onderwijs, zogenaamde ‘sectenscholen’, het openbaar
onderwijs zou kunnen verdringen. Per slot van rekening hadden de departementale
scholen voor de nieuwe wet model gestaan.23
Het Nut investeerde geld in de kweekscholen voor onderwijzeressen. Zo werden er
ook speciale zangscholen opgericht voor volwassenen en kinderen.24 Daarnaast werd
het zingen na de schoolwet van 1857 aan het lager onderwijs gekoppeld, evenals de
gymnastiek, het tekenen en het handwerken. Na 1860 werden de werkscholen voor
spinnen en weven, handel- en industriescholen van het openbaar onderwijs losgekoppeld. De eerste ambachtsschool werd gesticht, niet door het Nut, maar door de Maatschapij voor de Werkende Stand in Amsterdam. Deze school leverde een belangrijke
bijdrage aan de emancipatie van de arbeidersklasse.25 In sommige plattelandsdepartementen volgden de meisjes nog lessen in breien en naaien ter voorbereiding van hun
taak als huisvrouw en moeder.
Het Nut ontving koninklijke waardering van Willem I, en ook internationaal won
het aanzien door een eervolle vermelding van de Franse keizer. Binnen de sociale wetenschappen ontstond interesse in de methode van werken. Toch meende de kerkelijke orthodoxie dat deze Maatschappij haar tijd had gehad, hoezeer het Nut zich ook
bleef inzetten voor de ontwikkeling van jeugd en volwassenen en hun leefomstandigheden.
Protestantse pluriformiteit
Binnen de Nederlandse Hervormde Kerk bestond kritiek op de verhouding tussen
kerk en staat en het hiërarchische kerkmodel van de Hervormde Kerk. Ook was er verzet tegen de Verlichtingstheologie die een grote invloed had op zowel het belijden van
de Hervormde Kerk als op het gezag van de bijbel. Als reactie hierop ontstonden verscheidene theologische stromingen, die echter niet tot één theologie terug te brengen
zijn: de Groninger richting, het Réveil en de Afscheiding, de ethisch-irenische richting
en de moderne theologie.
P. Hofstede de Groot was vanaf 1830 de leider van de Groninger theologen. Theologisch hadden die veel te danken aan de romantische fase van het humanisme, een his23 Idem, p. 46. Zie ook Buitenwerf-van der Molen (2007), p. 141.
24 Mijnhardt, (1984), p. 49. In 1855 werden in 43 departementen aan 3000 leerlingen in zangscholen les gegeven.
25 Idem, p. 50-51.
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torisch bewustzijn en de nadruk op het gemoedsleven.26 Het wezen van de godsdienst
zagen deze godgeleerden uitgedrukt in een ‘gevoel van behoefte’ en een ‘gevoel van
liefde’. Hierin waren zij overigens anders dan F.E.D. Schleiermacher, die zich de godsdienst voorstelde als een ‘volstrekt afhankelijkheidsgevoel’.27
De Groninger richting beriep zich op het natuurrecht in plaats van op een kerkelijke leer en zocht haar inspiratie in de humanistische traditie van Thomas a Kempis,
Geert Grote, Wessel Gansfort en Erasmus.28 Het strenge calvinisme zag in deze richting
echter een verbastering van de Nederlandse hervorming.29 Hofstede de Groot had een
groot gehoor en vond in het Nut een platform om zijn ideeën via volksvoorlezingen
te populariseren.30
De ‘Groningers’ zagen in de kerkgeschiedenis een doorgaande openbaring. Daarin waren wel storingen in de verhouding tussen God en mens op te merken, maar die
leidden niet tot discontinuïteit.31 Jezus Christus was de Zoon van God, aan God in aard
gelijk.32 Zijn leven en sterven liet de mens zijn verdorvenheid inzien. Door Jezus leidde
God Joden en heidenen op tot de ware humaniteit, wat in wezen gelijk stond aan diviniteit.33 De mens zou het immers van nature in zich hebben om de Goddelijkheid te
bereiken. De bron van alle christelijke theologie lag dan ook in de hoogste natuur en
in de hoogste geschiedenis, namelijk in die van Jezus Christus en in de herschepping
van het mensdom door hem.34 Zijn plaatsbekleding werd opgevat als een daad van solidariteit; van zoenoffer was geen sprake. Daarom was er geen plaats voor het supranaturalisme.
Het optimistische mensbeeld van de ‘Groningers’ droeg niet alleen bij tot gemeentevorming, maar ook tot natievorming. De kerk was heilsinstituut; de soteriologie
moest worden gevonden in de ecclesiologie. Tevens was zij voorwerp van eschatologie.
In de jaren zestig van de negentiende eeuw was de invloed van de Groninger richting tanende.
De Afscheiding (1834) ontstond uit onbehagen met de Verlichting en uit verzet
tegen de hiërarchische organisatie van de Nederlandse Hervormde Kerk. Haar vertegenwoordigers, inclusief die van het Réveil, richtten zich in het bijzonder op de
Dordtse leer en de Nadere Reformatie. Zij brachten geen nieuwe theologie voort, waren fel gekant tegen neologismen en zagen in de Groninger richting een verlies van
leerpunten.35 Jegens de Evangelische Gezangen bestond wantrouwen en de proponentsformule, net als liturgische vernieuwingen, veroorzaakten onrust.36 Aan de Afscheiding is met name dominee H. de Cock verbonden. Hij liet zich inspireren door het
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Rasker (1981), p. 47.
Cossee (1992), p. 4-5.
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Idem, p. 136v.
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ideaal van een vrije kerk, maar het Algemeen Reglement erkende geen autonome gemeenten. Tegen het vigerende beroepingsbeleid bestond bezwaar, omdat in een conservatieve gemeente zowel ‘Groningers’ als moderne predikanten geplaatst konden
worden. De afgescheidenen vonden dat gemeenteleden betrokken moesten worden
bij het beroepingsbeleid. Pas nadat koning Willem II zich uit synodale zaken had
teruggetrokken, werd er een ruimer benoemingsbeleid gevoerd. Ten tijde van zijn
troonsopvolger Willem III ging de hiërarchische opbouw van de Hervormde Kerk
over in een presbyteriaal-democratische structuur (1852), waardoor er geen sprake
meer was van een bevelsituatie. De gemeenten kregen toen het recht om zelf predikanten te benoemen.37
Het Réveil vertegenwoordigde twee stromingen die elk een eigen weg volgden naar
kerkherstel. De conservatieve en antirevolutionaire G. Groen van Prinsterer werkte
vanuit een politiek-godsdienstig engagement en volgde de juridische weg. Hij verwierp een staatsvorm op basis van menselijke inspraak. Hierdoor verschilde hij van
mening met die aanhangers van het Réveil die vonden dat de staat geen Formulieren
en belijdenis kon opleggen. Toch had Nederland, in de ogen van Groen, zijn religieuze
identiteit juist te danken aan de belijdenis van de Hervormde Kerk. Daarom was het
terecht dat deze kerk de ‘bevoorrechte’ werd genoemd.
Ook I. da Costa ging in tegen het verderfelijke van de Verlichting. Hij schreef hierover in zijn Bezwaren tegen de Geest der eeuw. Da Costa streefde echter naar de medische weg.
Het kerkherstel veronderstelde ziekte en ziekte kan niet met geweld bestreden worden. Da Costa nam hiermee afstand van een restauratieve denkwijze.38 Als christen van
joodse afkomst richtte hij zijn blik op de messiaanse toekomst. Het eschatologische
principe had het gangbare christendom maar al te zeer verwaarloosd. Het komen van
de Messias zag hij in de wederkomst van Christus vervuld worden, wat hij in gedichten verwerkte.39 Hoewel hij zich later uit de kerk terugtrok, bleef hij vasthouden aan
het besef van een naderend wereldeinde.
Het Réveil was verwant aan de Romantiek.40 Het keerde zich, evenals de Groninger
richting, af van het rationalistische-supranaturalisme, terwijl zijn aanhangers toch
ook nog de nazaten van de achttiende eeuw waren gebleven. Zo leefde er nog iets van
de verheerlijking van de redelijke, deugdzame mens in hen voort.41 De Réveilmensen
waren ‘meer of min piëtisten’.42 Na bekering en rechtvaardiging door het bloed van
Christus, streeft de mens naar heiligmaking in de kracht van de Heilige Geest. Deze
heeft woning in hem genomen en geeft daartoe kracht. Zo begint de mens in de visie
van het Réveil aan een nieuw leven, gericht op God in Christus en de naaste die hulp
en bijstand nodig heeft. Met een profetisch oog voorzag het Réveil sociale problemen door een opkomend kapitalisme. In het verlengde van deze visie initieerde O.G.
37 VDGH. Resolutieboek (1810-1826/20), zie de data: 5 juli 1821; 5 september 1822; 6 maart 1823; 3 november 1825.
38 Rasker (1981), p. 83.
39 Da Costa (1876), p. 361-363. Bijvoorbeeld in het gedicht ‘God met ons’, de regel: ‘Ik zag Hem den Godmensch, die
’t Al moest verklaren, door Israëls Zienders aan ’t aardrijk verkond’.
40 Cossee (1982), p. 98-99.
41 Kluit (1970), p. 240.
42 Idem, p. 240.
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Heldring (1804-1876), christelijk maatschappelijk werk. Dit kreeg vorm in de opvang
voor verwaarloosde jongeren en ongehuwde moeders, diaconessenhuizen en kolonisatie van armen.43 Behalve dit charitatieve werk betoonde Heldring zijn betrokkenheid
ook bij zendingsverenigingen. Tevens bepleitte hij, evenals andere Réveilaanhangers,
de afschaffing van de slavernij.
D. Chantepie de la Saussaye en J.H. Gunning gelden als de grondleggers van de
ethisch-irenische richting. Op hen was Da Costa van invloed geweest. Zij erkenden
met hem het bijbelse volk Israël als de kenbron van het Koninkrijk van God. Belangrijk
was dat het messianisme en de eschatologie betekenis verwierven voor het heden en de
toekomst.44 Chantepie vond het Réveil meer een zaak van juristen dan van theologen.45
Hij wilde een theologische bezinning op gang brengen die dieper ging dan de ‘Groningers’. Volgens hem was ‘de gehele waarheid ethisch’. Daarmee verwierp hij een meer
intellectualistische en fysische benadering van de godsdienst, zoals die onder modernen en orthodoxen plaatsvond.46 Tegen een bovennatuurlijke werkelijkheid maakten
de ethischen bezwaar, als zou daar te vinden zijn wat op aarde kon worden ‘toegepast’.
Toch lieten zij het bovennatuurlijke niet helemaal los. De Logos oftewel het Woord was
in zijn pre-existentie bestemd tot menswording. Jezus was daarom substantieel Godmens: God werd als het uitgangspunt van onderzoek genomen, niet het menselijke
bestaan. Door Christus werd de absolute inhoud van het geweten gevormd. Vanuit die
‘ontmoeting’ besliste de mens om te gehoorzamen. Het geloof berustte meer op de wil,
dan op het gevoel.
Theologie bedrijven was niet een individualistische, academische aangelegenheid,
maar de beschrijving van een ontstaansgeschiedenis van de kerk die voortdurend rekenschap geeft van de grond van haar bestaan en van de wetten die haar beheersen.
Daarom was theologie te allen tijde een progressieve wetenschap, omdat de theologie
en de gemeente onafscheidelijk bij elkaar hoorden.47 De descriptieve kant van de godgeleerdheid sprak dan ook meer aan dan de speculatieve.48 De dogmatiek had tot taak
om de geloofservaring van de gemeente die achter de leerstellingen schuil ging, te beschrijven – niet het individuele godsdienstige gemoed.
Gunning bouwde op Chantepie voort. Anders dan Groen zat hij meer op de lijn van
de medische weg van Da Costa, waardoor hij zich van partijpolitiek afkeerde. Da Costa
was voor Gunning de inspirator van het denken vanuit de eschatologie, maar het Koninkrijk nu al realiseren, achtte hij ‘de zonde der anticipatie’.49 De kerk moest ‘wees’
blijven, tot de toekomst van de Heer. Kruis dragen was daaraan inherent. Een belangrijk begrip was de ‘the-anthroposgedachte’, waarin het niet draaide om een opstijgen
van de mens tot een hoger niveau, maar om de neerdaling van God waardoor Hij en de
wereld één worden, een monistisch denkbeeld. Zowel Gunning als Chantepie bena43
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Mathijsen (2003), p. 68-69 en 183-184.
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derden God vanuit zijn ‘zelfbeperking’. Enerzijds had God een zedelijk mens geschapen, maar anderzijds was het aan de mens om Gods genade aan te nemen dan wel te
vernietigen.50 In Christus kwamen schepping, incarnatie en eschatologie samen, waarbij het kruis de centrale notie was. Dat werd niet alleen als een historisch feit aanvaard,
maar tevens als een supra-historisch beginsel geïnterpreteerd. In de gemeente zou de
mens tot volle menselijkheid moeten komen. Zij verkondigt onder leiding van een
voorganger. De eredienst had de connotatie van eschatologie. In dit licht plaatste Gunning ook de Oosterse en Westerse kerk.51 Qua type was de ethische theologie meer een
stijl dan een specifieke richting.52
De moderne theologie ontstond rond 1840, maar vanaf 1860 werd er pas van het
modernisme gesproken.53 Het idealisme tussen 1830 en 1840 was overgegaan in empirisme en realisme. Had de ‘rede’ tot dan toe een ‘allesomvattende synthese’ gezocht,
nu trad het ontledende ‘verstand’ naar voren, dat van feitelijke gegevens naar algemene inzichten trachtte op te klimmen.54 Dankzij de bloei van de natuurwetenschap,
de techniek en ontwikkelingen binnen de geesteswetenschapen kon er sprake zijn
van vooruitgangsoptimisme. Kenmerkend voor de modernen was hun belangstelling
voor het evolutionistische denken en het historisch-kritisch onderzoek. Het modernisme zou tot in de twintigste eeuw zijn invloed laten gelden in vrijzinnige kerkgenootschappen.
J.H. Scholten wordt wel voor de ‘vader’ van de moderne theologie gehouden.55 Hij
nam afstand van het supranaturalisme en verwierp de tweenaturenleer, maar aanvaardde de traditionele opvatting over Christus’ goddelijkheid, een goddelijkheid die
door de Heilige Geest voor ieder mens bereikbaar was. Een kentering kwam in Scholtens positie, toen hij zich liet beïnvloeden door de methode van de ‘Tübinger School’.
Die stond bekend om zijn historisch-kritische benadering, die door de Groninger
richting werd bestreden.56 Hierdoor nam hij afstand van de metafysische, speculatieve Christus en abstracte theorieën over een historische Jezus en empirisch onderzoek.
Dat er voor de axiopistie, het gezag van de apostelen, geen plaats meer was, is dan ook
niet verwonderlijk. Op basis daarvan waren immers het bestaan van wonderen en de
waarheid van de kerkleer gegarandeerd.57 Ook hierin verschilde Scholten van de Groninger richting.58
Als tegenhanger van Scholtens getuigenis van de Heilige Geest wilde C.W. Opzoomer aanvankelijk de wijsbegeerte met het christelijke geloof verzoenen. Als rationalist verwierp hij een ‘gevoelstheologie’, maar in een later stadium had de natuurwetenschap hem tot het inzicht gebracht, dat de wet van oorzaak en gevolg niet tot de
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Godskennis leidde. De kenbron voor de Godskennis was het gevoel! Het godsdienstige gevoel kon even onmiddellijk van het bestaan van God getuigen als de zintuiglijke
waarneming getuigt van het bestaan van de wereld.59 Zowel Scholten als Opzoomer
veranderden ingrijpend en vonden elkaar in een principieel empirisme.60
De remonstranten kozen in 1872 voor het modernisme. Zij lieten daarmee de claim
op de ene vrije en verdraagzame kerk vallen.61 Het door universalisme ingegeven streven naar één vaderlandse kerk en het ideaal van een wereldwijde broederschap van de
mensheid, resulteerde in ‘een traditionalistisch aanhangsel voor eigen gebruik’.62 Dit
kerkgenootschap vormde dan ook geen program meer voor het samen op weg zijn naar
één vaderlandse kerk. De Remonstrantse Broederschap werd één van de vele richtingen
van het protestantisme.
De wet op de kerkgenootschappen van 1853 bepaalde dat alle kerken voortaan recht
op gelijke bescherming genoten. Dit ging gepaard met enige beperkingen met het oog
op de openbare orde. Zo kon op sommige momenten van klokgelui worden afgezien en
waren liturgische gewaden alleen binnen de muren van de kerkgebouwen toegestaan.
Doordat de modernen terrein wonnen, kwamen er verschillende doopformules
in omloop, waardoor partijen tegenover elkaar stonden. Zo werd in 1862 de ‘Evangelische Confessioneele Predikanten Vereeniging’ opgericht. Deze keerde zich tegen
het modernisme, maar was samengesteld uit zowel ethisch-irenischen als confessionelen, waardoor zij het niet eens konden worden over de wijze van bestrijding.63 Uit
deze onenigheid vloeide de ‘Confessioneele Vereeniging’ (1865) voort die nu zonder de
ethisch-irenischen strijdbaarder te velde trok met haar ‘onbekrompen maar ondubbelzinnig’ vasthouden aan de belijdenis. Deze vereniging was zowel polemisch als juridisch ingesteld en werd geleid door onder andere Groen en Heldring.
De doopsgezinde positie
Ook binnen de doopsgezinde broederschap vond onder enkele theologen een richtingenstrijd plaats. Over de invloed van het Réveil in de doopsgezinde broederschap is al
uitvoerig onderzoek verricht.64 In de doopsgezinde gemeente van Amsterdam speelde
de kwestie rond de leraar Jan ter Borg, die zich door W. Bilderdijk en I. da Costa had laten inspireren. Gemeenteleden, onder wie de hoogleraar en collega-predikant Samuel
Muller, bezochten zijn diensten niet meer, omdat zijn preken waren veranderd van
een redelijke uitleg in een meer symbolische richting. Daarentegen bezochten hervormde Réveilaanhangers zijn diensten wel, waaronder niet de eerste de beste, zoals
Da Costa, A. Capadose en H.F. Kohlbrugge. In 1828 besloot Ter Borg zijn ambt neer te
leggen, vanwege zijn overtuiging ten aanzien van de kinderdoop. Een vaste bezoeker
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op de avonden van Da Costa was de doopsgezinde Willem de Clercq.65 Zijn denkrichting ontwikkelde zich steeds meer in de richting van een antiliberalisme. Ook hij was
een voorstander van de kinderdoop geworden door de contacten van zijn vrouw met
de Waalse Kerk, alwaar zijn zoontjes waren gedoopt.66 Een vergelijkbare situatie als in
Amsterdam deed zich voor rond de doopsgezinde leraar Jan de Liefde te Zutphen in
1839. Deze gemeente werd gekenschetst als ‘grof rationalistisch’, dat wil zeggen ‘zeer
vrijzinnig’.67 De Liefdes preken waren daarentegen nogal behoudend. Begrippen als
zonde en verlossing stuitten de gemeenteleden tegen de borst, zodat ook hier velen
hem de rug toekeerden. Hervormden kwamen zijn kerkdiensten wel bezoeken, onder wie Groen. De Liefde bekritiseerde de doopsgezinde broederschap op een aantal
punten: het middelpunt van vereniging bij de doopsgezinden vond hij onhoudbaar;
de eenheid was niet in Christus; de middelen om de eenheid te bevorderen, waren niet
uit God; en de vruchten van die eenheid waren in tegenspraak met Gods woord.68 Bovendien werd Muller centralisme verweten. Enerzijds hechtte deze aan de Mennonitica en leerde hij bijbels preken, anderzijds wilde hij zich meten met de Hervormde
Kerk en openstaan voor haar ontwikkelingen. Mullers positie bevond zich tussen het
‘oud-liberalisme’ van Halbertsma en de ‘neo-orthodoxie’ van De Liefde.69 Liberalisme
en orthodox worden hier als tegenstellingen weergegeven, alsof liberalisme per se vrij
van enig orthodoxie zou zijn en het een rechte leer verwierp. Catechetisch materiaal
bewijst veelal het tegendeel, doordat het onderwijs toch op enigerlei wijze werd gesystematiseerd en het als leer werd gepresenteerd.70 Door het ‘liberalisme’ door ‘anticonfessioneel’ en ‘orthodoxie’ door ‘confessioneel’ te vervangen – ook al omdat De Liefde
een voorstander van geloofsformulieren was – zou Mullers positionering wellicht aan
scherpte hebben kunnen winnen. Halbertsma en De Liefde waren verder tegenpolen
van elkaar.71 De Liefde schetste zichzelf als naar de geest gereformeerd, maar naar lichaam doopsgezind. De overstap naar de Hervormde Kerk vond hij te ver, wegens haar
staatskerkidee en gebrek aan autonomie. De kritiek op Muller werd later ontzenuwd
65 De Clercq (1999), p. 169.
66 Idem, p. 173.
67 Verbeek (2005), p. 208.
68 Idem, p. 231.
69 ME II, p. 631-632; NNWB, p. 528-529; Verbeek (2005), p. 181 e.v. Halbertsma (1789-1869) was een Friese dichter en
doopsgezind predikant in Deventer (1821-1856). Hij schreef De Doopsgezinden en hunne herkomst (1843); in samenwerking
met twee broers publiceerde hij Rimen en Teltsjes, dat vijfmaal werd herdrukt. Verbeek behandelt de inhoud van De Doopsgezinden en hunne herkomst en de recensies daarover van onder andere Muller. Verbeek (2005), p. 229. Het is de vraag of deze
termen Halbertsma en De Liefde wel zo scherp positioneren als zij veronderstellen. ‘Oud-liberalisme’ wijst erop dat
Halbertsma een ‘verouderde’ verlichte denkwijze en godsdienstige cultuur volgde, terwijl zijn pleidooi in zijn Herkomst
het discours over doopsgezinde godgeleerdheid juist present stelde, zie Verbeek, p. 186. Zo kan ook worden gezegd dat
de voorkeur voor achttiende-eeuwse liedteksten, weliswaar aangepast, geen veroudering inhield, maar een teken was
van actualiteit. Heeft Verbeek de voorvoegsels ‘oud’ en ‘neo’ niet te zeer ontleend aan hoe Muller zichzelf zag en die toegepast op ‘liberalisme’ en ‘orthodoxie’? Muller zag zichzelf namelijk als een ‘bevorderaar’ van de ‘oude’ naar de ‘nieuwe’ tijd, wat tot uiting kwam in de verandering van het seminariecurriculum en in de predikanten Doyer en Boeke.
Zie p. 128-129. Of is Verbeek van Voolstra uitgegaan: ‘In this way, Muller carefully piloted the Mennonite brotherhood
between the Scylla of rationalism and the Charibdys of neo-orthodoxy into the calm waters of a moderate theology (...).
Vergelijk Voolstra (1994), p. 199 en Verbeek (2005), p. 204.
70 Van Wijk (2007) I, p. 17.
71 Zie ook Cossee (1994), p. 220.
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door de moderne hoogleraar Sytze Hoekstra Bz: alsof kerkelijke formulieren altijd voor
kerkelijke eenheid hadden gezorgd.72 In 1845 werd De Liefde ontslagen in Zutphen. Hij
stichtte in die plaats de Apostolisch-Christelijk-Afgescheidene Gemeente, met doperse
kenmerken als de volwassenendoop, de tucht en het concept van een vrije gemeente.73
Muller sympathiseerde samen met zijn collega J. Boeke en de predikant-historicus
S. Blaupot ten Cate met de ideologie van P. Hofstede de Groot om na de scheiding met
België tot een christendom te komen dat niet verdeelde, zoals bij Groen en de ultramontanen, maar dat verbond.74 Tevens zou hier voor de doopsgezinde broederschap
een kans liggen om langs een liberaal-evangelische weg in een brede volkskerk te integreren.75 Slechts enkele maanden was Muller, evenals de remonstrantse hoogleraar
A. des Amorie van der Hoeven, corresponderend lid van de Groninger richting; zij leverden geen actieve bijdrage.76 De reden van zijn vertrek is niet bekend. Wel bleef hij
zich met de ‘Groningers’ verwant voelen.
De deelname van doopsgezinde leraren aan een predikantenvereniging in Groningen was matig te noemen.77 Het doel was te komen tot een brede protestantse samenwerking, maar alleen de doopsgezinde leraar W. Gerhards was actief. Hij zette zich in
voor de bestrijding van het pauperisme door de uitoefening van goed pastoraat.78 Op
die manier werd in zijn ogen tevens de strijd tegen de Kerk van Rome aangebonden.
Andere doopsgezinde predikanten, onder wie Samuel Cramer en Jan van Gilse jr., bleven langere of kortere tijd de Groninger predikantenvereniging bezoeken. Zij boden
vooral tegenspel aan Hofstede waar het ging om de vrijheid in Christus.79 Ook Blaupot ten Cate, in de hoedanigheid van provinciaal inspecteur voor het lager onderwijs,
oefende kritiek op Hofstedes idee om Joodse kinderen als ‘welkome gasten’ deel te laten nemen aan het onderwijs. Dat zou een stap terug zijn naar de gedoogde situatie der
dissenters die aan het eind van de achttiende eeuw immers was opgeheven.
J.G. de Hoop Scheffer zou later in het Groninger Godgeleerd Gezelschap enkele lezingen houden. Hij was de eerste doopsgezinde die publiceerde in het tijdschrift Waarheid in Liefde. Leraar L. van Cleeff schreef daarvoor meer dan tien artikelen. S. Hoekstra
Bz. werd maar liefst vijftien maal gerecenseerd.80
Hoe de doopsgezinden dachten over de Groninger richting, kan bij gebrek aan een
eigen tijdschrift moeilijk worden beoordeeld. Toch leverde de hoogleraar J. van Gilse
enkele kritische recensies over publicaties van Hofstede in De Gids; een tijdschrift dat
de manifestatie was van een ‘liberaal-burgerlijke cultuur’ en waarvan doopsgezinden
72 Verbeek (2005), p. 237-241.
73 Idem, p. 209. De Liefde was tevens één van de stichters van de Vrije Evangelische Gemeenten.
74 Vree (1994), p. 200.
75 Voolstra (1994), p. 198-199.
76 Idem, p. 147-148.
77 Vree (1994), p. 203. Het aantal doopsgezinde predikanten nam in verhouding tot de hervormden gestaag af, waarschijnlijk kwam dit doordat Hofstede en anderen, de toon aangaven.
78 Proeve (1868), p. 4. Willem Gerhards werd als katecheet, herder en ‘menschenvriend’ alom gewaardeerd.
79 Idem, p. 213, en 214-215. Cramer kwam op voor een onbeperkte vrijheid van de wetenschap en voor de methode
van de empirie, ook binnen de theologie.
80 Vree (1994), p. 210-212.
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veelal deel uitmaakten van de redactie.81 Op scherpzinnige wijze wees Van Gilse de aanhangers van deze richting op gevaren waartegen zijzelf niet opgewassen waren, zoals
de moderne tijd die voor de deur stond.82 Vanaf 1858 zou De Gids het podium worden
waarop de moderne theologie zich aan de modern denkende, wetenschappelijk geinformeerde, verantwoordelijke burgerij presenteerde. Men wilde ‘een christendom
naar de behoefte van den tegenwoordigen tijd’ in polemiek met de meer rechtzinnige
richting. Daarbij waren de werken en het denken van auteurs als Hoekstra Bz. en de
hervormde Scholten richtinggevend.83
Aan de verzwakking van de Groninger richting (1867) had Hofstede zelf meegewerkt door bij kerkelijke verkiezingen een stem voor de orthodoxen te ondersteunen.84
Voor Muller was de moderne theologie niet anders dan ‘eene betweterij zonder kennis’. Deze theologie loochende volgens hem de verzoenende dood en opstanding van
Christus, waardoor ze leed aan een gebrek aan diepgang.85 De anonieme schrijver van
Proeve hoe de Moderne Theologie machtig is, om af te breken en onmachtig, om op te bouwen stond Muller daarin bij. Daarin werden de gebeurtenissen beschreven in de Groningse doopsgezinde gemeente, die sterk onder de invloed kwam te staan van twee radicaal moderne
leraren J.W. Straatman en C. Corver.86 Zij wilden de doop, het avondmaal, het preken
uit de bijbel, het kerkelijke gebed, gezang en de christelijke feesten afschaffen, omdat
zij zich aan ‘geene bestaande gewoonte’ meer gebonden achtten.87 Als reactie hierop
verlieten de leden de gemeente en gingen zij over naar de hervormden.88 Een fragment
uit een brief van de beide leraren aan de kerkenraad toont hun radicale opstelling aan.
In één woord – zullen wij leeraren blijven, dan hebben wij noodig vrijheid. Niet eene vrijheid, die wij als ter sluiks ons aanmatigen, maar eene, die door de Broederschap [gemeente] zelve ons gegeven wordt. De Broederschap moet ons ontslaan van
alles, wat met onze overtuiging in strijd en tegen ons geweten is. De Broederschap moet de banden losmaken, die onzen arbeid
belemmeren. De Broederschap moet ons het recht geven, hetwelk ieder harer leden voor zich persoonlijk neemt.89

Met 85 tegen 79 mondelinge stemmen besliste de gemeente dat de voorstellen van de
leraren werden verworpen. De beide leraren werden eervol ontslagen, ondanks bemid-

81 Aerts (1997), p. 11, 177. Zoals Willem de Clercq, tot 1831 doopsgezind geweest, de arts Jan van Geuns, de letterkundige en jurist Simon Vissering, zakenman Pieter Nicolaas Muller, zoon van Samuel Muller, de arts Gustaaf Eduard
Schneevoogt, hoogleraar aan het Doopsgezind Seminarium Jan van Gilse, en de Enkhuizer predikant D. Harting.
82 Vree (1994), p. 207 en 216.
83 Aerts (1997), p. 247.
84 Vree (1994), p. 208.
85 Verbeek (2005), p. 124.
86 Zie ook Cossee (1994), p. 231; Buitenwerf-van der Molen (2007), p. 30, 77 en 212.
87 Proeve (1868), p. 7, 11-14 e.v., 16. Cramer (1882), p. 72-76. Andere typeringen van radicaal modernisme waren het afstand nemen van traditie en christenheid. De bijbel had geen gezag meer. Er was ook geen verband aan te tonen tussen
godsdienstonderwijs en lidmaatschap van de kerk. Cramer onderscheidde radicaal modernisme van conservatief modernisme. In de laatstgenoemde stroming bestond geen vrees voor een overwaardering van de bijbel. Deze representanten hechtten aan godsdienstonderwijs en een daaraan gekoppelde opvoeding. De conservatieve modernen leidden
op tot vruchtbaar kerkbezoek. De accenten lagen meer op het dragen van een zedelijke verantwoordelijkheid, dan op
Gods eeuwigheid, meer op het naleven van verplichtingen dan op het avondmaal.
88 Proeve (1868), p. 7.
89 Idem, p. 12-13. De niet-gecursiveerde woorden zijn oorspronkelijk.
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deling van de liberale politicus S. van Houten, die lid van de kerkenraad was.90 In de afscheidspreek van Straatman op 22 december 1867, die in de handel verkrijgbaar was,
wordt duidelijk hoe hij tegenover godsdienst stond. Godsdienst was voor hem niet de
hoogste, alles beheersende, maar slechts één van de vele machten over het leven. Godsdienstleer was een ‘gewrocht der fantazie’; een bespiegeling van het bovenzinnelijke,
dat ontoegankelijk bleef voor de menselijke kennis; wat duizenden vormen kon aannemen en mensen onmondig maakte. Tegelijk was godsdienst onafscheidelijk één
met de kennis der natuur. Wonderen behoorden tot de wereld der onmogelijkheden.
Tevens was hij van mening dat het Christendom oorspronkelijk een politieke beweging was. Pas later zou dat een godsdienst geworden zijn met een geloofs- en zedenleer, die op de markt van Joden en Grieken te koop werd aangeboden. Godsdienst was
gebaseerd op wensen en behoeften van het hart en daarom nooit vrij van zelfzucht. De
herderlijke dienst vond hij belachelijk en ‘eener Doopsgezinde gemeente onwaardig’.91
Deze opvatting verschilde weinig van een uitspraak van zijn Zaandamse collega Molenaar.92 Deze werd door de kerkenraad op het matje geroepen, omdat hij geen huisbezoeken aflegde. Molenaar: ‘Het idee dat de predikant zij een herder over zijn schapen
is het catholieke geloof, het protestantisme leert dat ieder zijn eigen priester is’. Toch
zou hij de gemeenteleden gaan bezoeken, maar dan wel met een diaken om er een formeel tintje aan te geven. Zonder ‘begeleiding’ zou hij anders gewoon weer zijn eigen
weg vervolgen.
In Alkmaar verliet de predikant de gemeente, omdat hij zich niet kon vinden in
de nieuwe bijbelvertaling. In Amsterdam werd een ‘Vereeniging tot handhaving van
Gods onfeilbaar Woord in de Doopsgezinde Gemeente’ opgericht, die tegenwicht tegen de moderne invloed moest bieden en beriep men een eigen predikant. In Haarlem
vertrok een kerkenraadslid, nadat de moderne leraar Jeronimo de Vries was beroepen.93
Zijn zorg was dat Christus, die van Godswege tot wijsheid, rechtvaardigmaking, heiligmaking en verlossing was geworden niet meer werd verkondigd. De Vries’ collegaleraar K. de Lanoy nam geen deel meer aan het avondmaal, omdat de naam van Christus
bij een doopdienst was weggelaten. Heel anders was de situatie in Goes. Daar ontstond
een publieke concurrentiestrijd tussen doopsgezinden en de recent opgerichte afdeling van de Nederlandse Protestantenbond. Een doopsgezinde leraar had in de Protestantenbond godsdienstonderwijs gegeven, wat door de Algemene Doopsgezinde
Sociëteit voor een jaar financieel was ondersteund. Nadat de subsidie was gestaakt,
werd het denkbeeld om over te gaan tot de doopsgezinden, door de pers verdraaid tot
voorstel. Twintig leden gingen over naar de doopsgezinde gemeente.94
90 Voorstel (1868). In 1868 kwam hij met een voorstel voor het onderwijs voor de jeugd en voor de leerredenen in de
Groningse gemeente. Van Houten initieerde de Kinderwet (1874) die het verbod op de fabrieksarbeid van kinderen beneden de twaalf jaar vastgelegde.
91 Proeve (1868), p. 19-20. Zie Cossee (1994), p. 231.
92 GAZ KA 12-13 (1889-1897), 21 november 1890.
93 ME V, p. 863-864; Verheus (1993), p. 159-160; Le Coq (2005), p. 311. Jeronimo de Vries (1838-1915) was letterkundige
en predikant in Haarlem (1872-1908). Hij behoorde tot de moderne richting. Van de Nederlandse Protestantenbond
was hij de penningmeester en medesamensteller van de Godsdienstige Liederen (1882).
94 Cossee (1994), p. 233-234.
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De doopsgezinden droegen actief bij aan tijdschriften en bladen.95 Het doopsgezinde blad De Zondagsbode, daterend vanaf 1887, was een blad voor doopsgezinde en verwante
christelijke gemeenten en begon als een forum voor richtingenstrijd. Ook waren doopsgezinden vanaf het begin van de oprichting van de Nederlandse Protestantenbond daarbij nauw betrokken. De officiële oprichting onder deze naam vond plaats in 1870. De
belangrijkste doelstelling was dat er een front werd gevormd tegen het confessionalisme. Als tegenhanger van de eerder genoemde ‘Confessioneele Vereeniging’ binnen
de Hervormde Kerk stichtten enkele moderne theologen een ‘Anti-confessioneele Vereeniging’. De Protestantenbond bestond van meet af aan uit twee stromingen: enerzijds stelde men zich een visie voor op de toekomst van de kerk en anderzijds hield
men zich bij het anticonfessionele karakter. Van hymnologisch belang is dat de Protestantenbond een gezangbundel presenteerde in 1882 onder de titel Godsdienstige Liederen.
Deze werd onder andere in doopsgezinde gemeenten ingevoerd.96
Ondanks de richtingenstrijd werden ten tijde van het modernisme tal van nieuwe
gemeenten gesticht.97 Aanleiding hiervoor waren verhuizingen van het platteland naar
de stad en attestaties van andere kerken. In deze periode groeiden de remonstranten en
de doopsgezinden uit elkaar. De kinderdooppraktijk bij de remonstranten maakte het
voor de hervormden aantrekkelijker om naar hen over te gaan, dan naar de doopsgezinden. Een verwijdering tussen doopsgezinden en remonstranten zette zich door, nadat het Remonstrants Seminarium werd verplaatst van Amsterdam naar Leiden. Rond
de eeuwwisseling was het doopsgezinde ledental opgelopen tot ruim 30.000.98
Seminariehoogleraar S. Hoekstra Bz. is ‘in het geheel van het Nederlandse godsdienstige leven der vorige eeuw een heel belangrijke [figuur] geweest’, zij het dat hij buiten
de doopsgezinde broederschap geen grote invloed heeft gehad.99 Wel wordt Hoekstra
aangemerkt als een voorloper van de latere malcontenten, waaruit het rechts-modernisme ontstond. Aanvankelijk was hij het supranaturalisme toegedaan, maar later ging
hij over naar de moderne richting.100 Scholten was het met Hoekstra eens dat het gods95 Idem, p. 234-235. Onder meer Geloof en Vrijheid een tijdschrift met een evangelische signatuur (1867). J. Hartog en
J. Cramer hebben hieraan bijgedragen en voerden een antimoderne koers. In het Theologische Tijdschrift en De Hervorming
verdedigden doopsgezinden het modernisme.
96 Cossee (1994), p. 236-237. Zie Le Coq (2005) voor de ontstaansgeschiedenis van deze bundel.
97 Idem, p. 230. Arnhem in 1853; In Meppel en Den Haag in 1879. Na 1890 Winschoten (voorheen Midwolda), Breda, Goes, Dordrecht, Apeldoorn, Wageningen en Assen. Wolvega, Beverwijk en Sint Annaparochie dateren van vroeger.
Andere gemeenten leefden op, zoals de slapende gemeente Huizen, die in Hilversum een nieuwe kerk liet bouwen.
98 Idem, p. 231. Cossee houdt 60.000 aan. Hij stelt dat over de laatste dertig jaar van de negentiende eeuw de toename van het aantal doopsgezinden door genoemde ontwikkelingen gelijke tred hield met de groei van de landelijke bevolking, ‘zodat omstreeks de eeuwwisseling het ledental was opgelopen tot ongeveer 60.000’. Vergeleken met de gegevens van het Statistisch Overzicht van Doopsgezinde Gemeenten (1895), dat rond de 30.000 doopsgezinden telt, is dat cijfer nogal
spectaculair. In dit overzicht zijn overigens de nieuwe gemeenten Apeldoorn, Assen, Breda, Wageningen en Winschoten nog niet inbegrepen. Echter, het totale aantal leden van deze gemeenten bedroeg nog geen 600 volgens de gegevens
van het Doopsgezind Jaarboekje 1927, dat toen voor het eerst het aantal leden per gemeente vermeldde. Geconcludeerd zou
kunnen mogen worden dat de genoemde cijfers verwijzen naar ‘zielen’ en daadwerkelijk gedoopte leden.
99 Golterman (1942), p. 127; Rasker (1981), p. 124.
100 Golterman (1942). ME II, p. 773-775. Sytze Hoekstra Bz. (1822-1898) was eerst predikant in de gemeente Akkrum.
Later werd hij hoogleraar aan het Doopsgezind Seminarium en de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam voor de
systematische theologie. Zie ook Roessingh (1914), p. 166-182; Cossee in: Hoekema e.a. (1996), p. 71-93. NNWB I, p. 11221126. Zie ook p. 216, 247.
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Afb. 15 Portret van S. Hoekstra Bz. (1822-1898), hoogleraar
aan het Doopsgezind Seminarium en de Universiteit van
Amsterdam. Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA)
Bijzondere Collecties. OTM: Pr.
K 515a.

dienstig geloof een beschouwing van de wereld is. Een verschil tussen hen was, dat de
wereld voor Scholten alleen via de wetenschap kon worden beschouwd, volgens Hoekstra kon dat ook via de wijsbegeerte en de godsdienst. Belangrijk in zijn denken was dat
de godsdienst een psychologisch verschijnsel is. Hoekstra wilde geen theologie, maar
antropologie, geen objectiviteit, maar subjectiviteit.101 Als uitgangspunt van het geloof
wees hij op de existentiële nood van de mensheid. Langs een empirisch-realistische
methode kwam hij tot een ‘fijne psychologische ontleding van zedelijk-godsdienstige voorstellingen, gevoelens en strevingen’. Het geloof was volgens Hoekstra gegrond
op de praktische behoeften van de mens.102 Speculatie over het Hoogste Wezen moest
dan ook verre gehouden worden, omdat God niet kan worden gekend. Schuld, zonde
en genade bleven in Hoekstra’s godsdienstwijsbegeerte evenwel de meest kardinale
101 Golterman (1942), p. 98.
102 Idem, p. 127.
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christelijke begrippen. Voor het geloof was het wezenlijk dat het geheel vóór de enkeling gaat, vandaar dat de christelijke gemeenschap van waarde en noodzakelijk was.103
De grond voor dit pleidooi was kantiaans. Hoekstra koppelde aan de gemeenschap het
geweten, dat een onvoorwaardelijk positief plichtsbesef bevatte. De bron van dit besef
was in zijn ogen het spontane handelen, waarvan de mens zich zo bewust wordt dat
hij zichzelf de plicht oplegt om voortaan zó en niet anders te werk te gaan. Het verplichtend moment lag daarom in de menselijke wil en vormde het geweten. Door de
gebondenheid aan de plicht, was er het besef van een metafysische grond in de menselijke geest, die de mens op de weg naar God kon brengen. Voor Hoekstra was het geweten een grootheid die tot het leven in gemeenschap met medemensen en met God
behoorde. Het geweten was de krachtigste band van het godsdienstig leven.104 De gemeenschap had de functie om het individu voor willekeur en egoïsme te behoeden.105
In zijn godsdienstonderwijs voor het gemeentegebruik wees Hoekstra ook op het belang van de gemeente. In de liedteksten die besproken zullen worden, komen de woorden ‘broeders en zusters’ dan ook met enige regelmaat voor als verbondsnamen voor een
gemeenschap van gelovigen. Waarschijnlijk vindt dit accent op de gemeente zijn oorsprong bij Hoekstra, waarmee hij in vergelijking met andere leraren in het godsdienstonderwijs een nieuw aspect toevoegde aan de ontwikkeling van het gemeentebesef.
In een visionaire reactie op het modernisme vroeg Cramer zich af of de moderne
theologen in de toekomst wel voldoende voorbereid zouden zijn op de vragen met betrekking tot de godgeleerdheid. Het publiek zou weer antwoorden verlangen, onbevredigd als het was door de bellettrie, de liefde voor sociale belangen en de ‘zwevende
gemoedelijkheid van vele modernen’. Hij was ervan overtuigd dat historische studie
bijdroeg tot bouwstoffen voor een ‘moderne dogmatiek’, zodat er een juister kennis
van Jezus’ persoon werd verkregen. De leerstof voor het godsdienstonderwijs en de opvoeding zou ‘ons niet lang meer in nevelen doen wandelen’. De uitkomst van de dogmatiek zou iets geheel anders zijn dan wat er voorheen onder werd verstaan, namelijk
een onfeilbare leer over God en een goddelijke ordening van de wereld. In een nieuwe
dogmatiek werd het relatieve, het approximatieve, het subjectieve van iedere geloofsovertuiging erkend. Het besef zou groeien dat kennis, slechts kennis bij benadering
is, al ons inzicht in godsdienstige zin slechts persoonlijk en slechts eigen aan een beperkte kring. In de toekomst werd de bijbel onderzocht naar de drijfveren van de hoop
en naar de oorzaken van het vertrouwen. Dan zou het onderzoek naar de eeuwigheid
of naar Gods voorzienigheid een gepasseerd station blijken te zijn.106 Cramer constateerde vervolgens dat vooral de staatslieden en geleerden, de natuurwetenschappers
en letterkundigen, de natie zouden gaan leiden. Zíj en niet de godgeleerden zouden
de toon van het godsdienstig leven der bourgeoisie aangeven.107 Hij schatte in dat hoe
minder godgeleerdheid de modernen boden, des te meer de ‘godsdienstigen’ zich tot
103
104
105
106
107

Idem, p. 127.
Idem, p. 80-82.
Cossee (1994), p. 223.
Cramer (1882), p. 86-88.
Idem, p. 98.
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de orthodoxie zouden wenden. Of ze
zouden sceptici worden en het getal der
malcontenten alleen maar vermeerderen.
Het modernisme leidde ertoe dat de
doopsgezinden hun traditie gingen herijken, wat tot een ‘verrassende continuïteit’ zou leiden.108 Zij bepaalden opnieuw
hun plaats en betekenis in de toenmalige maatschappij en hun verhouding tot
de Hervormde Kerk. In het tweede deel
van De leer der Hervormde Kerk verweet de
gezaghebbende hoogleraar J.H. Scholten de doperse traditie echter idealisme:
zo hielden de doopsgezinden de oorlog
voor ongeoorloofd. In een publicatie getiteld Onderzoek naar het kenmerkend beginsel
der Nederlandsche Doopsgezinden, een werk
‘van uitermate groot belang’ voor de
vraag of de doopsgezinde geschiedenis
Afb. 16 Portret van D.S. Gorter (1811-1876), doopsvernieuwing in het heden kon bewerkgezind leraar. Doopsgezinde gemeente Warns.
stelligen, weerlegde de leraar D.S. Gor109
ter Scholtens stelling. Hij stelde dat het voor de oude dopers niet de vraag was of de
oorlog moest worden afgeschaft, maar of christenen naar het gebod van de Heer daaraan mochten meedoen. Het bevel van een overheid in een onchristelijke maatschappij
konden zij niet opvolgen. Wat de negentiende-eeuwse doopsgezinden betrof, was het
gebruik ten opzichte van de ‘krijgsmansstand’ veranderd.110 De Schrift was duidelijker
over de volwassenendoop en de eedweigering, dan over de verhouding tot de overheid
en deelname aan oorlog.111 De doop en de eedweigering waren in de negentiende eeuw
nog de enige twee uiterlijke kenmerken van de doopsgezinden.
Ook wat betreft de eed ging het niet om het ongeoorloofde daarvan, maar om wat
hij veroorzaakt en in stand houdt. De eed verwart het plichtgevoel, alsof men daarzonder niet tot waarheid en trouw gehouden zou kunnen zijn. Het vorderen van de eed
kweekt ontrouw en leugenachtigheid, het verraadt a priori een wantrouwen waarmee
de maatschappij eerder werd gedemoraliseerd dan opgebouwd. De eed was in de ogen
van Gorter een ‘voorwaardelijke zelfvervloeking’. De maatschappij was gebaat bij een
waarheidsliefde, die gekenmerkt werd door het openlijk uitspreken van zondigheid.
108 Cossee (1994), p. 238-239.
109 ME II, p. 545. Douwe Simons Gorter (1811-1876) was predikant in Warns en Stavoren. Na de emigratie van een deel
van de gemeente Balk naar de Verenigde Staten, werd hij aldaar de eerste gestudeerde predikant. Gorter was redacteur
van de Doopsgezinde Lectuur, de voorloper van de Doopsgezinde Bijdragen. Gorter (1850), p. 107; Scholten (1848-1852), I en II.
Zie ook Horst (1976), p. 10-12.
110 Gorter (1850), p. 108-109.
111 Idem, p. 132.
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Het is om díe reden dat de eed beter kon worden afgeschaft.112 Gorter kreeg de jurist
S.J. Hingst met deze argumentatie aan zijn kant. Vanaf het begin van de negentiende
eeuw bestonden er uiteenlopende opvattingen over de eed. De eed was voor de tegenpartij geen waarborg en voor de mensen die aan geen God geloofden een middel dat
hun onoprechtheid leerde. ‘Waarheid in het maatschappelijk leven zal er door worden
bevorderd’.113 De eedzwering werd in 1887 in beginsel afgeschaft.
Juist, aldus Gorter, was het inzicht van Scholten dat de volwassenendoop het vroegere karakter had verloren.114 De verzaking en de afzondering van de wereld werden niet meer geleerd. Het gevolg hiervan was dat het geestelijk leven ‘wel enigszins
[werd] verwaarloosd’. De verzaking zou opnieuw onder de aandacht moeten worden
gebracht. Dan pas kon een christelijke gemeenschap worden opgebouwd. Waren de
doopsgezinden niet geroepen een ‘maatschappij der broederliefde’ te vormen, naar
heiligmaking te streven en aan de volmaking van de wereld te werken?115 Dat kon alleen in de gemeenschap beoefend worden.
Ten slotte merkte Gorter enkele verschillen op tussen ‘protestanten’ en ‘doopsgezinden’. Om zalig te worden is het geloof in Christus voor de ‘protestant’ genoeg. Voor
de ‘doopsgezinde’ was de zaligheid door de rechtvaardiging al verkregen, het ging er
nu om door de werken te laten zien de zaligheid waardig te zijn. Zou de ‘protestant’
zeggen: ‘wij worden gerechtvaardigd door het geloof’, de ‘doopsgezinde’ zou antwoorden: ‘wij worden geoordeeld naar de werken’.116
Tot 1799 genoten de doopsgezinden vrijstelling van wapendienst. Echter, slechts
weinig doopsgezinden hadden gedurende de Franse tijd als ‘gemoedsbezwaarden’
daarop een beroep gedaan. Na de Franse tijd werd het herkrijgen van die vrijstelling in
de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam opnieuw overwogen.117 Het systeem van remplaçanten stuitte op het bezwaar dat alleen de leden met vermogen zich
dat konden veroorloven; de minvermogenden zouden dan altijd achter het net vissen.
Het voorstel om een verzoek aan de koning in te dienen werd uiteindelijk afgewezen.
Een broeder uit de gemeente, Hendrik Sepp, achtte het strijdig met ‘onze Geloofsleer’
en met zijn plicht God meer te vrezen dan de mensen. Hij was al eerder om de weigering van wapens gevangen genomen en zag dit opnieuw dreigen als niet een adres aan
de nieuwe vorst werd heroverwogen, gelijk destijds aan Lodewijk Napoleon. De kerkenraad week echter niet van het genomen besluit af en Sepp berustte daarin.
Een belangrijk deel van de doopsgezinde gemeente van Balk besloot in 1853 naar
de Verenigde Staten te emigreren. Daar waren zij verzekerd van vrijheid van wapendienst. Aan de hand van het verslag dat zeer waarschijnlijk door Gorter zelf werd ge112 Gorter (1850), p. 111. Zie ook p. 31. Voor de discussie zie Hoekstra Bz. (1851), p. 269-270; Hoekstra (1856), p. 135165; Ten Cate Hoedemaker (1856), p. 294-312. Gorter (1858), p. 81-90. Hoekstra (1858), p. 91-125. Hoekstra Bz. (1858),
p. 29-33. Zie ook Verbeek (2005), p. 81.
113 Hingst, De Zondagsbode 1/6 en 7, (11 en 18 december 1887).
114 Zie ook Voolstra (1994), p. 196 en 200. Gorter was leerling van Muller ‘and one of his most gifted students’. Gorter
(1850), p. 114. Over de doop Cossee (1994), p. 224-230.
115 Gorter (1850), p. 45-58.
116 Idem, p. 141-142. Zie ook Gorter (1854), p. 203-260.
117 SAA-PA 1120-844. Resolutieboek G (1811-1822), 20 januari 1814; 21 april 1814; 28 april 1814.
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schreven, wordt duidelijk wat zijn standpunt inzake de wapendienst was; de weerloosheid was bijbels niet te staven; God gaf het zwaard in handen van de overheid; en het
leger was ervoor om oorlog te voorkomen. Gorter omschreef zichzelf als vaderlandslievend en bezield met een krijgshaftige geest, ook al had de Meester hem laten inzien dat
dit vleselijke lusten waren.118 Niettemin beaamde hij dat de christen de boze met het
zwaard niet mag weerstaan.119 Op eigen gezag wapens dragen is zonde, op bevel van de
overheid is dat echter een dure plicht voor iedere burger. De emigratie interpreteerde
Gorter als een vlucht.120 Toch kwam voor de Balkse doopsgezinden het blindelings gehoorzamen aan wat de overheid onder goed en recht verstond, niet met hun geweten
overeen. Zij wezen op de beweegredenen van het Noord-Nederlandse volk dat de wapenen had opgenomen in de strijd om België. Het remplaçantensysteem zou evenzeer
een zonde zijn. De Balkse gemeente verlangde ernaar om als vreemdelingen en bijwoners te leven, wat haar in Nederland onmogelijk werd gemaakt.121
De doop speelde eveneens een belangrijke rol in zowel het ontstaan van de Doopsgezinde Zendingsvereniging als in het afnemen van de internationale doopsgezinde
contacten. In 1847 werd de Doopsgezinde Zendingsvereniging opgericht, dankzij de
inspanningen van seminariehoogleraar Muller, die een belangrijk internationaal netwerk onderhield. Vanaf 1821 hadden de doopsgezinden een eigen zogenaamd Hulpgenootschap binnen het Engelse zendingsgenootschap, de Baptist Missionary Society. Dit
samenwerkingsverband eindigde echter in 1847. Als oorzaak wijzen sommigen op
verschillende visies ten aanzien van de dooppraktijk en biblicisme.122 Ook zouden anti-Engelse sentimenten een rol hebben gespeeld met betrekking tot de Belgische Opstand waarin de Britten zich hadden uitgesproken vóór de Belgische onafhankelijkheid. Muller zelf zag in onder meer de opkomst van de georganiseerde liefdadigheid in
eigen land, een reden liggen waarom de Nederlandse doopsgezinden financieel minder bijdroegen. Toch lag de hoofdoorzaak in het feit dat de doopsgezinden geen missionaire taken en verantwoordelijkheden kregen toebedeeld.123 De kerken die waren
toegestaan waren de Nederlandse Hervormde Kerk, de Evangelisch Lutherse Kerk en
de Rooms-katholieke Kerk. Het ontbrak de doopsgezinden dan ook aan een zendingsgebied en aan zendelingen. Vooral dát kwam deze ‘proud Dutch Mennonites’, die een
prominente rol hadden gespeeld in de handel met onder meer Nederlands Oost Indië,
duur te staan.124
De oprichting van de Nederlandse Doopsgezinde Zendingsvereniging, als enig wereldwijd doopsgezind zendingsorgaan, werd door het Nederlands Zendinggenootschap niet unaniem positief ontvangen. Men vreesde dat de steun van de doopsgezinden die daarvan deel uitmaakten, naar de eigen zendingsvereniging zou uitgaan. Een
uitnodiging van het Nederlands Zendinggenootschap om de Doopsgezinde Zending
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Gorter (1854), p. 8.
Idem, p. 17.
Idem, p. 36.
Idem, p. 23.
Hoekema (2006), p. 123-133.
Idem, p. 129.
Idem, p. 126, 129.
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onder zijn gezag onder te brengen op voorwaarde dat de doopkwestie onbespreekbaar
werd gelaten, werd geweigerd.125 Contacten met doopsgezinde gemeenten over Duitse,
Pruisische en Zuid Russische grenzen heen verhoogden niettemin de betrokkenheid.
Echter, het afgenomen weerloosheidbeginsel onder de Nederlandse doopsgezinden
werd aanleiding voor het geleidelijk aan verminderen van de buitenlandse contacten
waar de weerloosheid het principiële uitgangspunt was. In 1875 kwam het tot een definitieve breuk tussen de inmiddels naar Amerika geëmigreerde Duitse mennonieten
en de Nederlandse doopsgezinden.126
Drie jaar nadat de wet op de kerkgenootschappen werd ingevoerd, verscheen een artikel van D.S. Gorter over ‘De kleeding van den Christelijken leeraar’.127 In de wet werd
onder meer geregeld dat kerkelijke gewaden alleen in de daartoe bestemde gebouwen
mochten worden gedragen. Kerkelijke kleding in de openbaarheid was aanstootgevend. De luthersen en de remonstranten droegen al vanaf 1844 een toga, maar nu was
ook de hervormde synode daartoe vastbesloten, zij het met een krappe meerderheid.
Dit gaf aanleiding tot een ‘togakwestie’.128 Voor Gorter was dit een reden om de vraag
te stellen hoe er in doopsgezinde kring over de kleding van de christelijke leraar moest
worden gedacht. Hij citeerde daarom uit een fictieve brief waarin hij zijn eigen vragen
verwoordde. De briefschrijver stelde Gorter de vraag:
… wat dunkt u verder van de toga, mijn vriend? Moeten wij, doopsgezinden, hier den stroom volgen, en, als onze luthersche, remonstrantsche en velen onzer hervormde broeders, ook dien wijden priesterrok of redenaarsmantel omhangen? Ik zeg bepaald,
neen! De leeraar is in de gemeente en op den kansel niets anders dan een broeder onder de broederen en als zoodanig past hem
geen onderscheidend kleed.129

Dat doopsgezinden wel een ambtsgewaad hebben gedragen, weet Gorter aan de Hervormde Kerk waaraan zij zich wensten te meten. Door de week droeg een protestantse
predikant een zwarte rok met een driekantige hoed, ‘met welken Napoleon dikwijls
wordt afgebeeld’.130 Op de kansel kwamen daarbij nog een bef en een mantel. De toga
omschreef Gorter als een ruim, in brede plooien tot de voeten neerhangend kleed, met
zeer wijde mouwen, van laken of andere zwarte stof, waarbij een hoog opstaande muts
of pet, zonder klep, van zwart fluweel, werd gedragen, hetwelk een ‘dominocratisch’
aanzien gaf waarvan de doopsgezinden zich zouden moeten vrijmaken.131 De volwassenendoop bevorderde een gemeentestructuur van gelijkwaardige gelovigen, in zo’n
gemeente was geen plaats voor rangen en standen, onderscheidingstekenen en ambtsgewaden, opdat alle christenen geestelijke priesters en koningen zouden worden. De
gemeente Amsterdam zat in die zin op de goede weg, omdat aldaar de voorkeur was
125 Verbeek (2005), p. 299.
126 Idem, p. 303.
127 Gorter (1856), p. 166-193.
128 Cossee (2003), p. 160-162; 163-164.
129 Gorter (1856), p. 166v.
130 Idem, p. 170 en 187.
131 Vergelijk Cossee (2003), p. 159. GWNT (2004). ‘Domino’ betekent ‘mantel’; ‘lange (zwarte) mantel met kap of puntmuts, voor gemaskerd bal’. ‘Waarschijnlijk schertsend uit de gebedsformule benedicamus domino (laten wij de Heer loven)’.
‘Dominocratisch’ zou kunnen slaan op een in mantel met kap of (punt)muts geklede ‘heerschappij’ van de dominee.
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uitgegaan naar ‘de deftigste burgerkleeding’ – dat was voor die tijd ‘met witten das,
gewone zwarte rok, zwart vest, zwarte broek en ronde hoed’.132 De leraar onderscheidde zich alleen hierin van de andere leden, ‘dat hij volgens de roeping der gemeente
voorgaat met de prediking des woords en wat daaraan verbonden is’. Ook in de kring
der afgescheidenen werden geluiden van eenzelfde strekking als van Gorter gehoord,
namelijk dat niet de burgerlijke kleding op wereldgelijkvormigheid wees, maar juist
de behoefte aan ambtskleding. Toch bleef men mantel en bef dragen. Ook binnen de
Groninger godgeleerden bestonden opvattingen die met Gorter overeenstemden, bijvoorbeeld dat het beter ware zich in gewone kleding van de wereld te onderscheiden
door een ‘matig, rechtvaardig en godsdienstig leven’. Immers, de stichting zat niet in
de hoed, maar eronder.133 In Haarlem werden mantel en bef in 1855 afgeschaft.134 In Deventer vijf jaar eerder.135

b

Drie liedboeken

1

De Haarlemse en Amsterdamse ‘conceptbundel’ (1845)136

Ontstaansgeschiedenis
Wanneer in 1839 de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam door haar
zustergemeente, de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente van Haarlem, wordt verzocht om mee te werken aan de samenstelling van een nieuwe liedbundel, spelen er
van meet af aan twijfels of een nieuw gezangboek wel door Amsterdam zal worden ingevoerd.137 Men is daar gehecht aan de Christelijke Gezangen (1793/1796) die sinds de vereniging van lammisten en zonnisten in 1801 gezamenlijk één kerkboek vormden.
Haarlem en Amsterdam zagen zichzelf als de aanzienlijkste gemeenten van het
doopsgezinde kerkgenootschap. Zij waren overtuigd van de noodzaak nauwer samen
te werken, opdat ‘den band der eenheid onder onze geloofsgenooten niet vruchteloos
zij’. Toch werd het geconcipieerde liedboek in 1845 door Amsterdam uiteindelijk afgekeurd.138 Dit mag op zijn minst verbazingwekkend worden genoemd, omdat zij beide weinig hoop hadden op eenstemmigheid zolang er uit zoveel verschillende bundels werd gezongen. Dit gedeelte over de ontstaansgeschiedenis van deze ‘ongeboren
vrucht’ wordt dan ook voornamelijk beheerst door de vraag hoe het toch zover kon komen, dat een jarenlange samenwerking op afwijzing stuitte.
Vijf jaar voordat er in 1839 daadwerkelijk met de voorbereiding van een nieuwe bundel werd begonnen, stelde de leraar S.K. de Waard, wegens een gebrek aan het kleine
132 SAA-PA 1120-1382. Zie Mullers brieven van 9 en 11 januari 1855.
133 Cossee (2003), p. 160.
134 Gorter (1856), p. 187.
135 Rademaker-Helfferich (z.j.=1988), p. 151.
136 SAA-PA 1120-1285. ‘Stukken kerkliederen 1839-1896’. Waarin het manuscript.
137 Een beknopte beschrijving is te vinden in de rubriek ‘Kerknieuws’, in: DB (1861), p. 158-160.
138 SAA-PA 1120-847. Resolutieboek K (1839-1847), 19 september 1839. SAA-PA 1120-1285. Brief van K. Sybrandi van
5 september 1839.

b drie liedboeken

Afb. 17 Conceptbundel (1845).
Stadsarchief Amsterdam.

161

162

1810-1870

formaat van de Haarlemse Christelijke Gezangen en Liederen (1804), voor om over een nieuwe
bundel te gaan nadenken. Een commissie gevormd door de leraren Abraham de Vries,
Vincent Loosjes, Sytze Klazes de Waard en Klaas Sybrandi en de confraters Willem van
Walré, N. Posthumus en Pieter Mabé jr., kwam tot het besluit dat de Haarlemse bundel
alleen aan de leden mocht worden uitgegeven zolang de voorraad strekte.139 Daarmee
werd het voorstel van De Waard wel op de lange baan geschoven. Een jaar later oordeelde men dat 48 gezangen niet langer acceptabel waren; 32 daarvan waren naar de mening
van sommigen verwerpelijk, terwijl anderen nog wel kans zagen om die te laten omwerken of veranderen. Om welke liedteksten het ging wordt niet vermeld. De kerkenraad besloot om over te gaan tot de samenstelling van een nieuwe gezangbundel, waarbij de voorstellen waren: een nieuwe uitgave van de algemeen goedgekeurde liederen
inclusief enkele omgewerkte liedteksten, of een compilatie van de bestaande bundels,
139 Voor De Vries, zie p. 68. ME III, p. 392; Verheus (1993), p. 275. Loosjes (1786-1841) was boekverkoper en uitgever van
de Erven Loosjes. ME IV, p. 865; Verheus (1933), p. 155. De Waard (1796-1856) volgde het Seminarium en stond in Haarlem van 1828 tot zijn dood in 1856. ME IV, p. 677; Verheus (1993), p. 155-156. Sybrandi (1807-1872) was letterkundige en
leraar, hij stond in Haarlem tussen 1838-1871. Verheus (1993), p. 275-276. Van Walré (1796-1872) was de ‘oudste regent’
van het doopsgezinde weeshuis. VDGH R5-07. Mabé jr. (1789-1867) was notaris en trad op als plaatsvervanger van de
rechter. Hij was een schoonzoon van leraar M. van Geuns.
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de beide Amsterdamse Christelijke Gezangen en de Uitgezochte Liederen. De eerste mogelijkheid verviel; de kritiek op de Haarlemse Christelijke Gezangen en Liederen had waarschijnlijk te zeer voor een wankele basis gezorgd, waardoor het liedboek in feite terminaal
was verklaard. De beste keuze was om uit de bestaande bundels te selecteren. Het zou
nog een jaar duren eer de kerkenraad aan de leraren Sybrandi en De Waard opdroeg om
‘zijdelings’ eens te onderzoeken of de Amsterdamse of enig andere gemeente genegen
zou zijn om mee te werken. Pas twee jaar later werd er kond gedaan van een officieus
gesprek met Amsterdam en in het najaar van 1839 leek er meer zicht op een frequentere communicatie. In het komende vijftal jaren zouden er 24 vergaderingen worden
gehouden, afwisselend in Amsterdam en in Haarlem.
Het produceren van een gezangbundel zou waarschijnlijk langere tijd in beslag nemen dan de duur van de zitting van een kerkenraad, daarom werd er een vaste commissie
geformeerd. De Haarlemse commissie bestond uit de eerdergenoemde beide leraren De
Waard en Sybrandi, aangevuld met de leraar W.C. Mauve en de confraters Van Walré en
Loosjes; de laatstgenoemde werd na zijn overlijden in 1841 vervangen door C.G. Voorhelm Schneevoogt.140 Deze commissie kreeg van de kerkenraad volmacht om aan het
werk te gaan. De leden van de Amsterdamse commissie waren de leraren Abraham Doyer, Jan Boeke, Jan van Gilse en de broeders J.A. Verhamme en J. van Oosterwijk Bruyn.141
Wat het tijdstip, de wenselijkheid van, en de verplichting tot invoering betrof, was
er volgens Haarlem geen haast bij de productie. Voortschrijdend inzicht zou uiteindelijk het belang ervan bepalen.142 In de eerste vergadering van de Amsterdamse commissie op 1 oktober 1839 bleek algauw dat de wenselijkheid van een nieuwe gezangbundel
werd ingezien. De in gebruik zijnde bundels weerspiegelden te zeer de denkwijze van
de tijd waarin ze waren geschreven. Ook de vorm liet nogal te wensen over en aan de
‘tegenwoordige behoeften’ werd niet voldaan. Vermoedelijk wordt hier gedoeld op de
ontwikkeling van een meer orthodoxe koers binnen de doopsgezinde broederschap,
die door de seminariehoogleraren Samuel Muller en Wopko Cnoop Koopmans was ingezet. Het zou daardoor geen eenvoudige zaak zijn om liederen te kiezen die aan die
behoefte beantwoordden. Toch stelde men vertrouwen in de samenstelling van een
nieuw gezangboek dat de bestaande bundels ‘allezins zal overtreffen’.143
140 ME III, p. 544; Verheus (1993), p. 155-157. Willem Carel Mauve (1803-1869) was de vader van de bekende schilder
Anton Mauve. Hij was leraar in Haarlem tussen 1839-1869. VDGH R5-07. Carel Godfried Voorhelm Schneevoogt (18021877) was bollenteler en boomkweker. Hij was diaken van de Haarlemse gemeente tussen 1836-1877.
141 ME II, p. 96-97. Doyer (1794-1851) stond in de gemeente Amsterdam van 1828-1851. Hij was een zoon van Assverus Doyer, initiator van het Zwolse Vervolg van Christelyke Gezangen. ME I, p. 378-379. Boeke (1805-1854) was predikant in
Amsterdam (1830-1853) en landelijk voorzitter van de ‘Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen’. Hij stichtte de LouiseBewaarschool. ME II, p. 520; NNWB, p. 657. Van Gilse (1810-1859) was predikant en stond in Amsterdam (1837-1849). Later werd hij hoogleraar aan het Doopsgezind Seminarium. Van Gilse werkte mee aan de Vaderlandse Letteroefeningen en de
Gids. ME IV, p. 70. Van J. van Oosterwijk Bruyn zijn geen persoonlijke gegevens bekend. ME IV, p. 813. Verhamme was
waarschijnlijk zakenman en diaken. VDGH 292-153, ‘Gezangbundel 1839-1852’. Brief van J. van Gilse, 3 januari 1840.
SAA-PA 1120-1285. ‘Stukken kerkliederen 1839-1896’. Brief van K. Sybrandi, 23 januari 1840.
142 SAA-PA 1120-847. Resolutieboek K (1839-1847); 7 november 1839 en 2 januari 1840. VDGH. Resolutieboek (18361841/22). SAA-PA 1120-1285. Brief van K. Sybrandi, 6 december 1839.
143 VDGH 292-152. Voor de motivering, zie een brief van J. van Gilse, 8 november 1839. SAA-PA 1120-1285; 1 oktober 1839.
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In de gemeente werden geen klachten gehoord over de bestaande liederen, maar
stilzwijgen behoefde uiteraard geen teken van tevredenheid te zijn. Een bijkomend
bezwaar zou kunnen zijn dat het verzoek van Haarlem net in een periode kwam waarin de Amsterdamse gemeente voor een ingrijpende verbouwing stond die veel geld
kostte.144 Er zouden dan geen bundels meer voor de minvermogenden kunnen worden aangeschaft.
De beide gezangencommissies kwamen voor het eerst bijeen op 24 maart 1840. Besloten werd om alle gezangbundels die onder doopsgezinden en in andere protestantse kerken in gebruik waren aan een onderzoek te onderwerpen. Deze bundels waren
de beide Amsterdamse Christelijke Gezangen, de Haarlemse Christelijke Gezangen en Liederen,
het Zwolse Vervolg van Christelyke Gezangen, de West-Zaandamse/Leidse Uitgezochte Liederen en de protestantse bundels Evangelische Gezangen, Waalse Franse Cantiques (1804) en de
nieuwe liberale lutherse Christelijke Gezangen (1826). De werkwijze was als volgt. Elk lid
voorzag de bundels van commentaar. Wanneer ook maar één persoon vóór een lied
stemde, moest het een ‘onderwerp van deliberatie’ worden. Elk goedgekeurd lied werd
dan opnieuw aan een onderzoek onderworpen en getoetst op woorden en uitdrukkingen. Het doel was om te komen tot een gezangboek voor kerkelijk gebruik en niet voor
huiselijk gebruik. Men was van mening dat het kerklied wel stichtelijk was voor het
huisgezin, maar niet ieder stichtelijk lied was een kerkgezang. Om die reden werden
morgen- en avondliederen weggelaten. Er werd in de eerste plaats gelet op de poëtische waarde; van latere orde was hoe de liedteksten en de zangwijzen moesten worden
veranderd. De criteria hiervoor zijn niet vastgelegd.
Amsterdam verzamelde de genoemde bundels en Haarlem onderzocht de psalmen.145 Sybrandi verzorgde de vertalingen uit Knospen. Christliche Gedichte, een ‘Pfingstlied’ van L.C. Lentz, en uit Klopstocks Lieder het lied ‘Auf meine Seele Singe’.146 Dat kostte hem enige moeite: ‘geen van allen [mogen] den naam van vertaling dragen’.147 De
Duitse liederen waren slechts bedoeld als grondslag voor de nieuwe gezangen. In het
Pinksterlied ‘Het hart omhoog! Wij vieren ’t heuglijk feest’, komen een paar motieven
uit het ‘Pfingstlied’ terug. Bijvoorbeeld de regel: ‘zingt Gode psalmen’ in het tweede
couplet van gezang 153 van de conceptbundel stemt overeen met de eerste regel uit
het eerste couplet van ‘Pfingstlied’: ‘In Jubelpsalmen’. Ook het knielen in het derde
couplet: ‘Knielt volken! neêr!’, is ontleend aan: ‘Dir, anbetend, unser Knie sich beug’,
in het eerste couplet. Uit het Engelse taalveld parafraseerde Sybrandi een lied van John
Newton.148 De strekking van het oorspronkelijke lied is herkenbaar in enkele motieven. ‘Trumpet’ in het eerste couplet werd vertaald met ‘bazuingeschal’; ‘Judge’ in het
tweede komt terug in: ‘regt zal spreken’; ‘trembling heart’ wordt herkend in ‘bange
siddring’; ‘poor sinner’ in het vijfde werd ‘verdoolden en zondaars’; ‘satan’ in het vijfde kreeg de connotatie van ‘verleid’ in het zesde; ‘kingdom’ in het zesde is vertaald met
144
145
146
147
148

Groenveld (1970), p. 27.
SAA-PA 1120-1285. ‘Stukken kerkliederen 1839-1896’. Brief Sybrandi 24 april 1840.
Lentz (1840). Het lied van Klopstock uit Klopstocks Lieder (1776) werd niet opgenomen.
SAA-PA 1120-1285. ‘Stukken kerkliederen 1839-1896’. Brief K. Sybrandi 12 juli 1842.
Olney Hymns (1825), p. 193.
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‘koninkrijk’, en ‘he will say’ met ‘zijn woord verblijden’; ten slotte werd ‘courage’ in
het zevende ‘moed’; en ‘praise’ ‘vreugd’.
In 1843 beoordeelden de commissies het gereedliggend concept. De liederen op de
jaargetijden, zoals die bijvoorbeeld te vinden zijn in de Evangelische Gezangen, liederen op
de bededag en de belijdeniszangen werden niet meer nodig bevonden.149 Zeker, de leraren hielden nog belijdenispredikaties, maar een ‘Belydeniszang’ was toch een verouderd gebruik. Het aantal doopliederen was gering, maar ook dat ervoer men niet als een
leemte. Mocht iemand nog een ‘goed’ gezang hebben, dan was dat welkom. Suggesties
waren lied 136 uit de Christelijke Gezangen en Liederen (1804): ‘Dat ô goede God en Vader!’,
een tussenzang bij de bediening van de doop. Ook de berijming van het ‘Gebed des Heren’ werd genoemd, alleen als het een zeer goed gezang was. Uit de Evangelische Gezangen
werd ‘God! Oneindig in gena’ na voorlezing van Sybrandi in dank aangenomen, evenals
liederen over ‘Vijandsliefde’ en ‘Vergevingsgezindheid’.
‘Hoogst wenschelijk’ waren liederen op de Goede Vrijdag zoals gezang 66 ‘Jesus! Jesus! Heil der aarde’ uit de Christelyke Gezangen (1793), een lied bij de gedachtenis van het
lijden en sterven van Christus, dat bij het avondmaal werd gezongen. Ook aan liederen over de deugden ‘Geloof’, ‘Hoop’ en ‘Liefde’, en op de intrede en het afscheid van
de leraar was behoefte.150
Archaïsche omschrijvingen werden aangepast aan de smaak van de tijd. Christelijke
Gezangen (1796) verving het opschrift boven gezang 147: ‘Vergenoegdheid’ door ‘Tevredenheid’, waarschijnlijk naar de regel: ‘De Christen, met zijn lot te vreên’. Boven
gezang 158 staat: ‘De IJdelheid van al het aardsche’ en ook hier werd het voorstel ‘Tevredenheid’, dat mogelijk werd ontleend aan de laatste regel: ‘In uw’ schikking wel te
vreden’.151
Voor een proeve van psalmen werd uiteindelijk niet gekozen. Men oordeelde dat
het ‘onuitvoerlijk’ was om die naast de gezangen te plaatsen.152 Beter was het om een
bloemlezing als aanhangsel ter beschikking te stellen voor het christelijk kerkgebruik.
De Haarlemse organist G.W. Derx en twee leden van de commissie hielden zich bezig
met nieuwe zangwijzen. Die werden isoritmisch genoteerd, de bestaande werden hier
en daar gewijzigd.153 Er werden in totaal vier afschriften van het manuscript gemaakt.
De kerkenraden zouden beslissen over de geschiktheid van de bundel, de invoering en
de kosten. Het oordeel werd gevraagd op ‘ja’ en ‘neen’.

149 Evangelische Gezangen 163 tot en met 168.
150 SAA-PA 1120-1285. ‘Stukken kerkliederen 1839-1896’. 8 maart 1843, 15 maart 1843, 31 mei 1843 en 8 juni 1843.
151 Christelijke Gezangen (1796), gezangen 147 couplet 2 en 158 couplet 6. SAA-PA 1120-1285. Zie een ongedateerde werklijst van K. Sybrandi met 135 gezangen.
152 SAA-PA 1120-1285. ‘Stukken kerkliederen 1839-1896’. Zie de notulen van 20 oktober 1841 te Amsterdam waarop
de agenda de behandeling van de psalmen stond: ‘Zijn de psalmen geschikt om in de gezangen op te nemen? Of moeten ze in een afzonderlijk bundeltje? Welke zijn geheel ongeschikt? Moeten ze er in zijn geheel of gedeeltelijk in? En
welke berijming: de Statenberijming of “Laus Deo”’? Zie ook de notulen van 13 februari 1844.
153 SAA-PA 1120-1285. ‘Stukken kerkliederen 1839-1896’. Eindrapport van de leden van de Amsterdamse Commissie, z.j.
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Kritiek en afwijzing
Tijdens de voorbereiding kwam een brief van een zekere Messchaert uit Hoorn gericht aan professor Samuel Muller – die geen deel uitmaakte van de gezangencommissie maar later commentaar zou geven – waarin de briefschrijver een goede afstemming
van melodie en tekst bepleitte.154 De psalmberijming van Datheen was destijds een
slecht voorbeeld en hij wees erop dat er verschil bestaat tussen een recitatief en een gezang. Verder noemde de schrijver het populaire gezang 37 uit Uitgezochte Liederen: ‘God!
ontzaglijk Albestuurder!’, dat beslist niet mocht worden gemist. Pas twee en een halve
maand later werd deze brief voor ‘notificatie’ aangenomen.
In februari 1845 gaf Haarlem Amsterdam te kennen dat de kerkenraad de bundel
had geaccepteerd. Van Gilse berichtte Haarlem daarentegen dat Amsterdam het concept had afgewezen.155 De afwijzing was gebaseerd op de argumenten van de kerkenraad, toch hadden de analyses van de hoogleraren Muller en Cnoop Koopmans, die
‘hunne meening gaarne voor beter willen geven’, de doorslag gegeven.156 De hoofdargumentatie was dat de veranderde liedteksten nog steeds de achttiende-eeuwse geloofswijze vertolkten, wat niet strookte met de opkomst van een meer bijbels-evangelische stroming.157 Bovendien speelde de gehechtheid aan de beide bundels Christelijke
Gezangen (1793/1796) een rol, waardoor er nauwelijks behoefte aan iets nieuws bestond.
Muller onderscheidde de liedteksten naar bijbelse en evangelische inhoud; uitdrukkingen die in christelijke gezangen anders werden gewenst; en naar uitdrukkingen die
niet strookten met de leer van de bijbel of met bijbels spraakgebruik.158 Daarnaast twijfelde hij aan de plaats in de afdelingen van enkele liederen. Bovendien werden sommige zodanig ingekort dat ze niet langer meer één geheel vormden. Hij beoordeelde de
liedteksten ook op dictie en uitdrukkingen conform de ‘tegenwoordige stand der Poëzij’. Wat daaronder moet worden verstaan, lichtte hij niet toe, maar over het algemeen
waren het gevoel en de verbeelding in de eerste decennia van de negentiende eeuw de
constante karakters in de poëzie.159 Ten slotte lette hij op het ‘verkeerde’ in het ‘werktuigelijke van de Poëzij’, de onjuiste uitdrukkingen, logica en onnauwkeurigheden.
Muller betreurde dat de bundel alleen voor kerkelijk gebruik bestemd was. In vele
huisgezinnen was het gezangboek niet te scheiden van de bijbel. Onder onverhoopte
154 Idem. De brief van Messchaert van 2 februari 1842 werd pas op 20 april van dat jaar behandeld. ME III, p. 657. In
Hoorn behoorde deze familienaam tot de strenge mennonieten, die in de achttiende eeuw aansluiting zochten bij de
Hernhutters. De familie had persoonlijk contact met de graaf Von Zinzendorf en zond kinderen naar Hernhut voor
scholing. NP 16 (1926), p. 221. De Messchaert die hier bedoeld zal zijn, is Pieter Messchaert (1818-1892). Hij was ijzerkoopman, lid van de Kamer van Koophandel en de vader van Johannes Martinus Messchaert, de internationaal befaamde operazanger en docent aan de conservatoria van Amsterdam, Berlijn en Zürich.
155 Idem. Brief Sybrandi 6 maart 1845. SAA-PA 1120-847. Op 19 december 1844 kwam de Amsterdamse kerkenraad
bijeen om de adviezen van de hoogleraren Muller en Cnoop Koopmans aan te horen.
156 Idem. De Amsterdamse kerkenraad bestond uit de volgende personen: Busschemaker, Loder, Van Lennep, Van
Heukelom, Van Halemael (?), Van Eeghen, Van Eik, Van Geuns, Langenhuizen, Fock, Rahusen, De Vos, Saluë, Sijboûts,
Bel.
157 Verbeek (2005), p. 198 en 202.
158 ME III, p. 772-773; NNWB, p. 698-701. Verbeek (2005) bespreekt deze kwestie over Samuel Muller niet.
159 Mathijsen (2004) p. 104-105.
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Afb. 18 Portret van S. Muller (1785-1875), hoogleraar aan het Doopsgezind Seminarium Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA) Bijzondere Collecties. OTM: Pr. H 287b.
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Afb. 19 Portret van W. Cnoop Koopmans (18001849), hoogleraar aan het Doopsgezind Seminarium. Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA)
Bijzondere Collecties. OTM: Pr. K 406.

omstandigheden was een gezangboek een krachtig voertuig van godsdienstige stichting. Voor dat doel waren de meeste liedteksten nogal ingekort. Bezwaarlijk vond hij
dat een belijdeniszang was weggelaten. Hierdoor waren er geen liederen meer die aansloten op de belijdenispreken, die tweemaal per jaar werden gehouden. De bundel had
zodoende het doopsgezind eigene verloren. Datzelfde gold voor het aantal doopliederen. In de bundels die in gebruik waren, waren die talrijker. Van de vier uit Christelijke
Gezangen (1796) werd er slechts één overgenomen.
Muller oordeelde dat het concept zich in weinig onderscheidde van de gebruikelijke
bundels. Over het algemeen werd het weinig bijbels of evangelisch bevonden. Hij oordeelde het daarom van geringe waarde, ook omdat men zelfs díe evangelische liederen
die in de bestaande bundels voorkwamen, had veranderd door ‘modernere’ of had vervangen. De kwaliteit van de bundel had aanzienlijk kunnen worden verhoogd, wanneer de commissie had geput uit de liederenschat van de christelijke oudheid en uit de
dagen van de Hervorming, waaronder de liederen van Luther. Frankrijk, Engeland en
Zwitserland hadden op het terrein van de poëzie ook heel wat te bieden. De commissie
had zich veel te eenzijdig beziggehouden met de doopsgezinde bundels. De liedteksten droegen daardoor zonder uitzondering het stempel van hun tijd waarin weinig
‘Godsdienstverheffing des harts’ te vinden was, hetwelk Muller een belangrijke voorwaarde achtte voor het kerkgezang.
De commissie had onvoldoende in het oog gehouden, dat er – anders dan in het
laatste kwart van de achttiende eeuw – nauwer bij de bijbel werd aangesloten. Veel van
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wat er in het abusievelijk vermelde jaar 1792 – dit moet 1793 zijn – 1796 en 1806 als algemeen geldig werd beschouwd, was dat thans niet meer.160 Het had zelfs bevreemding
bij Muller gewekt dat men bij het verzamelen gebruik maakte van de nieuwste lutherse bundel, ‘uit hoofde van den bekenden geest, die in dit Genootschap de heerschende
is, en die in deszelfs gezangboek maar al te zeer zich openbaart’.161 Met ‘den bekenden
geest’ lijkt hij te wijzen op het rationalisme dat door overnames uit onder meer de hervormde Evangelische Gezangen opnieuw was binnengehaald. Het gevolg van deze handelwijze was dat het innerlijke, diepe en geestelijke van de godsdienstige liederen werd
gemist. Een voorbeeld van een weinig bijbels en evangelisch gehalte is het eerste couplet van gezang 52 over de ‘Blijdschap in God’:
Juich, juich, blijde Christenschaar!
Juich, Gods Woord blijft eeuwig waar
Zielerust en reine vreugd
Bloeijen op den weg der deugd.
Christnen! Zingt, zingt lofgezangen
Beken van het zoetst genot
Vloeijen door ons wisselend lot
Ginds is d’eerkroon opgehangen.

Mullers commentaar hierop was:
Welk woord van God in rg. 2? Er is sprake van blijdschap, maar blijdschap kan niet zonder droefheid naar God. Er is geen
enkel spoor van die volheid des geloofs, dat men, in weerwil van de blijvende bewustheid der zonde, toch blijde en opgeruimd
kan zijn in God. Toon is opgesmukt, voorstelling overdreven en het schijnt dat het bestaan op aarde een leven is van doorgaand
geluk en voorspoed. Lied hoort niet thuis in een Chr. Bundel.162

Een voorbeeld van ‘uitdrukkingen die men in Christelijke Gezangen anders wensen
zou’, gaat over het vijfde couplet van ‘God! ontzaglijk Albestuurder’, het eerste gezang
vóór de godsdienstoefening, ontleend aan Christelijke Gezangen (1796):
Leer ons, Vader! ’t pad bewandlen,
Dat ten zaalgen hemel leidt,
En den strijd kloekmoedig strijden
Dien Ge eens loont met heerlijkheid
Leer ons, ziende op Jezus’ voorbeeld
Onze hoogste vreugde en eer
In ’t getrouw betrachten vinden
Van uw heilge wet, o Heer!

Het commentaar van Muller:
160 Deze jaartallen verwijzen naar respectievelijk Christelijke Gezangen (1793/1796) en de Evangelische Gezangen.
161 Voorbericht van de lutherse Christelijke Gezangen (1826), p. vi.
162 SAA-PA 1120-1285. ‘Stukken kerkliederen 1839-1896’. Het niet ondertekende commentaar schrijf ik toe aan
S. Muller. Het commentaar van W. Cnoop Koopmans is wel ondertekend. SAA-PA 1120-847. Resolutieboek K (18391847). Op 19 december 1844 werd eerst het advies van de kerkenraadsleden gehoord, daarna de adviezen van de beide
hoogleraren voorgelezen en wordt hun dank betuigd ‘voor de uitstekende wijze, waarop door Hun Hoogg. aan het verlangen der vergadering om mede den nieuwen zangbundel te beoordelen, is voldaan’.
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Ziende op Jezus’ voorbeeld. Hoewel men de verbeteringen in dit vers waardeert, meent men dat het weinige van het voorbeeld van J. hier weinig gemotiveerd is. ’t Is alsof dit het hoogste ware, die men van den Heer weet te zeggen. Beter ware lijden,
kruisdood of iets dergelijks genoemd. Hetzelfde is aangemerkt op cp. 5 dien ge eens loont met heerlijkheid. De vermelding van belooning komt hier niet te pas en ontneemt aan de woorden alle kracht. Eerder zou men verwachten; waartoe Gij
ons roept tot onze volmaking of een dergelijk denkbeeld.163

Een tweede voorbeeld is het tweede couplet van gezang 41, een lied ‘Aan Jezus’:
Jezus! sla in gunst uw oogen,
Op ons zwak, ons nedrig pogen,
Dat door hoop op hulp geschraagd,
Blijk van wederliefde draagt,
Hoor, met zwakke en flaauwe klanken
Onze liefde uw liefde danken,
Neem, met onzen goeden wil voldaan,
Onze dankbre zuchten aan.

Het commentaar van Muller:
Gez. 41,2 heeft bedenking gezocht. Men acht den eisch van den Heiland der wereld te flaauw en onvolledig uitgedrukt, en waar
men eene belijdenis van schuld zou verwachten, vindt men een beroep op onzen goeden wil.

Op het terrein van de leerstelligheid en de zedelijkheid constateerde hij ‘een zeker
flaauwheid’. De zedelijkheid miste dezelfde kracht en diepte als de leerstelligheid.
Muller gebruikte hiervoor het woord ‘eudaemonistisch’: het leven van een christen
op aarde werd zó gunstig voorgesteld alsof het allemaal ‘stooreloze rust en voorspoed
was’. Bijvoorbeeld: ‘Gij leidt ons met een zachte hand op ’t effen deugdenspoor, naar
’t eeuwig hemelsch vaderland, daar wacht ons ’t onwaardeerbaarst pand bij ’t juichend
Englenkoor’.164 Het stoorde Muller dat de lofzangen, het geluk van de christen en de
zaligheid van het eeuwige leven het primaat kregen: ‘ja zóó, dat zij schier tot een locus communis in het gezangboek is geworden’. Aan dat soort van liederen behoorden
de verlossing en de noodzakelijkheid van het evangelie vooraf te gaan. Zo werd er ook
minder gehecht aan liederen over Gods heiligheid en rechtvaardigheid. Het vertrouwen werd daardoor overbelicht, maar waartoe dat dient bleef duister.
Met andere woorden: de commissie had weinig oog gehad voor de evangelische
voorstelling hoe de christen chrísten moest worden in Christus.165 Liederen over de
zondige staat van de mens, over het bederf in de ellende der zonde, het christelijk geloof en de christelijke hoop werden alle gemist. Muller wees erop dat de commissie
het woord ‘dogmatisch’ verkeerd had gehanteerd; men dacht dat het daarin ging om
uitsluiting. Zo kwam het dat men orthodoxe uitdrukkingen en voorstellingen uit de
overgenomen liederen van de Evangelische Gezangen terzijde schoof of veranderde: ‘ja
zelfs uit onze tegenwoordige bundels zijn de overblijfselen en sporen van de meer orthodoxe denkwijze der vaderen weggenomen’. Dit vond Muller in strijd met echte li163 SAA-PA 1120-1285. ‘Stukken kerkliederen 1839-1896’. Commentaar Muller.
164 Gezang 12 couplet 5 ‘Aan God’. Andere gezangen zijn 1 couplet 5; 3 couplet 1; 6 couplet 1 en 2; 24 couplet 5; 47
couplet 3; 51 couplet 3; 53 couplet 5; 58 couplet 6.
165 Muller noemt bijvoorbeeld de gezangen 52 en 54.
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beraliteit die ruimte laat voor verschillende denkwijzen, inclusief de doopsgezinde
rechtzinnigheid.166 Uit een gezangboek moesten leraar en gemeentelid kunnen kiezen
wat met hun overtuiging overeenstemde, maar men ‘verminkte’ enkele overnames uit
de Evangelische Gezangen, zoals in gezang 11. Oorspronkelijk was het lied ‘Den hoogen
God alleen zij eer!’ trinitarisch opgebouwd, maar de commissie had de liedtekst tot
twee van de vijf coupletten gekortwiekt, zodat alleen de eer aan de Vader overbleef.167
De commissie had er beter aan gedaan om liederen waaruit men de ‘orthodoxie’ had
weggehaald, liever niet te kiezen. Wat hem wel in de geest van het doopsgezinde geloof, maar toch ook ‘bekrompen’ en ‘kleingeestig’, voorkwam, was de verandering van:
‘Wat Hij zweert’ in: ‘Wat Hij spreekt’, eveneens een overname uit de Evangelische Gezangen.168 Een paar voorbeelden van Mullers kritiek op uitdrukkingen die niet strookten
met de bijbel of met het bijbelse spraakgebruik, zijn:
Gez. 50,5 Men heeft bedenking geopperd tegen de combinatie van ‘zwakke christen’: ’t Is alsof het overstond tegen sterke
Christen. Als Christen is de mensch niet zwak, zooals in het laatste couplet teregt is aangeduid’.169
Gez. 155,1 ‘dat door den Tempel woei’. Hoe zal ’t gaan wanneer de Leeraar, bij de behandeling van Hand. 2 het gevoelen
moet tegenspreken, dat het ‘huis waarin zij zaten’, een gedeelte van den Tempel was? Ook in het 3e couplet komt hetzelfde terug.
Het zal moeijlijkheid geven als het gezangboek in tegenspraak is met de prediking.

Liederen waarvan er te weinig waren of die werden gemist, waren: belijdeniszangen, de al
genoemde doopliederen, liederen die betrekking hadden op Christus en zijn gemeente, de
bescherming van het Christendom, de Hervorming, liederen op het woord van God evenals ‘zulke gezangen die betrekking hebben tot het zoo genaamd antropologisch gedeelte
der Christelijke leer’. Hij apprecieerde liederen bij de intrede en het afscheid van een leraar.
Hoewel het vierde couplet van gezang 8 nadrukkelijk heeft staan: ‘Hij spreekt in úwen
naam’ was dit lied bij de intrede in de ogen van Muller pas ‘volledig’ als daarin de ‘hoogheid en verantwoordelijkheid van zijne bediening’ explicieter naar voren was gekomen.
In het eerste couplet van gezang 89 ‘Troost bij den dood van dierbare betrekkingen’,
zingt de gemeente de bedroefden toe:
O, mort niet, schoon de bittre smart Uw harte heeft bedroefd!
Zwijgt Gode stil! Het is de Heer, Die U aldus beproeft!

De toon is die van een toespraak en werd ‘als logisch onjuist’ afgekeurd.
Liederen die werden ingekort, hadden hun dichterlijke waarde en vaart verloren. In
gezang 18 werd het tweede couplet weggelaten, waardoor ‘de gang der denkbeelden door
het wegvallen van het vs. [werd] verstoord’. De sprong van het eerste couplet: ‘Mijn ziel
verheugt zich in uw lof’ naar het achtste couplet: ‘O Opperheer! Gij heerscht alom’, was
veel te groot. De verwondering uit het tweede couplet: ‘Wat is de mensch, die door U leeft’
zou beter aansluiten bij het ‘zich verheugen’ en daardoor de vaart hebben behouden.
166 Voor een vergelijkbare situatie zie verderop p. 353.
167 Andere ‘verminkte’ gezangen zijn 71, dat is: Evangelische Gezangen 69, en 78: de liedteksten zijn niet meer herkenbaar.
168 Gezang 23, Evangelische Gezangen 55, in beide de coupletten 3.
169 In het laatste couplet staat: ‘Help mij wandlen tot uw eer! Dan verwin ik in uwe kracht, zonde en wereld met
haar magt’.

b drie liedboeken

171

Wat het poëtische karakter van de bestaande bundels aangaat, misten zij volgens
Muller de ‘verheffing van gedachte’. De ‘hoogdravende toon’ van Kasteleyn, Vereul en
Van Hall was in Christelijke Gezangen (1796) nogal merkbaar en beantwoordde niet aan ‘de
tegenwoordigen stand der Poëzij’. De toon van het leerdicht ten gevolge van het terugbrengen van de godsdienst tot het verstand en de zedelijkheid was gelijk aan Christelyke Gezangen (1793) en Christelijke Gezangen en Liederen (1804). Bovendien had men liederen
overgenomen uit Evangelische Gezangen, waarin de toon van ‘Sentimentaliteit’ doorklonk
die in 1806 al geen goedkeuring kon wegdragen. In feite oordeelde Muller dat er nauwelijks meer waardige beoefenaars waren. Wie een vers kon maken werd gelijk voor
bekwaam gehouden, terwijl de vereiste theologische vorming, de bijbelse kennis en de
beoefening van de oude Nederlandse letterkunde werden gemist. Om die reden hadden de samenstellers van de beide Amsterdamse Christelijke Gezangen zich erop toegelegd nieuwe liederen te leveren met slechts enkele oude doopsgezinde liederen. Voor
de bundel Uitgezochte Liederen was geselecteerd uit liederen van oude dichters en die was
daardoor anders dan de andere bundels. Ondertussen had de commissie de ontwikkeling van de poëzie niet gevolgd. De veranderingen die aan de liedteksten uit de Evangelische Gezangen werden aangebracht en de uit het Frans in het Nederlands vertaalde
‘Waalse Gezangen’ getuigden van weinig voortreffelijkheid. Een voorbeeld uit Mullers
commentaar op de ‘dixie en uitdrukkingen cf. de tegenwoordige stand der Poëzij’ is
gezang 38, ‘Aan Jezus’, het eerste couplet:
Gij hadt in ’t oog van trotsche wereldgrooten,
Geen waarde, neen!
Gij werdt door hen verstooten.170

Uit het vierde couplet:
Moest gij, o Vorst! Tot vreugd voor Israel strekken
God liet uw komst den Heidnen ook ontdekken
Een helder licht wees hen U ’s levens licht.

Het hele vijfde couplet:
Een zee van ramp dreigt met ontembre baren
Deez’ aard verga, wij vreezen geen gevaren;
Gods Zoon behoudt en voert ons op tot God,
Uw lof, o Vorst! Gaat onze kracht te boven
Wij danken U, en wenschen U te loven
In betren staat, in grooter heilgenot.

Mullers commentaar:
Men acht dit lied van den kant der poezij nog al zeer berispelijk. De trotschen wereldgrooten in vs 1 staan daar zeer ongemotiveerd. De opsteller heeft zeker aan Herodes gedacht. Ook vs 4 heeft al zeer weinig: en is waarschijnlijk ontstaan ter wille van
de wijzen uit het oosten. En dan vs 5 zoo gechargeerd, ja bombastisch! Dat ging er door in den tijd van den Grooten Bundel,
maar de tegenwoordige smaak vindt er geen behagen in.
170 Gezang 38 ‘Aan Jezus’: ‘O Middelaar! Gij trekt ons hart naar boven’.
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Een voorbeeld uit ‘aanmerkingen op het verkeerde in het werktuigelijke van de poezij:
onjuiste uitdrukkingen, logica, taalkundige onnaauwkeurigheden enzovoort’, is gezang 13 het vierde couplet ‘Aan God’. De eerste twee regels uit het couplet zijn:
Looft Hem, onbegrensd heelal,
waar Hij eeuwig heerschen zal.

Mullers commentaar:
’t Heelal is hier niet het menschdom of het rijk der geschapen wezens, maar de ruimte waarin God zijner heerschappij openbaart. En die ruimte moet Hem loven!?

Een tweede voorbeeld van Mullers commentaar is op gezang 103 ‘Vóór het Avondmaal’, het vierde couplet waarvan de vierde regel:
Wij hooren, Heer! uw liefde taal
Wat hebben wij te schromen?
Gij roept ons tot Uw Avondmaal
Wij zullen willig komen.

Muller:
‘Wij zullen willig komen’. Is dat het futurum, dan is het zeer mat. Is ’t het Hoogduitsche sollen, dan is ’t een Germanisme.

Cnoop Koopmans gaf te kennen waar zijn grenzen lagen inzake de beoordeling.171
Ten eerste achtte hij zichzelf niet competent om over de melodieën te oordelen. Toch
vreesde hij dat de keuze voor de isoritmische muzieknotatie zou kunnen leiden tot
nóg langzamer zingen. Het zou de kerkgangers moeite kosten om de samenhang tussen de woorden en de regels vast te blijven houden. Bovendien moest de leraar ‘uíterst
[…] zuinig toezien op de lengte en het getal der te zingen coupletten, dat twee of drie
daarvan soms een vol vierde úúrs vordere en men bijna nooit geheele gezangen kan laten aanzetten’. Ten tweede had hij zich wegens tijdgebrek alleen geconcentreerd op
gekozen liederen uit de beide bundels Christelijke Gezangen (1793/1796) en de Evangelische
Gezangen. De letterkundige aandacht ging uit naar de voorgestelde gedachten of zaken,
maar ook naar zaken waaraan werd voorbijgegaan en wat niet werd uitgedrukt. Veel
van de argumenten die Koopmans gebruikte, stemmen overeen met die van Muller.
Ook Koopmans was van mening dat de liedteksten niet werden aangepast aan de ‘tegenwoordigen stand der Poëzij’. Hij had zich niet kunnen overtuigen van de gewenste rijkdom, verheffing van gedachten en de geschiktheid voor de gelegenheden waar
sommige liedteksten werden ondergebracht. Bovendien waren zij een voortzetting
van wat er al was. De bestaande bundels weerspiegelden een tijdgeest die ‘noch voor
Poëzij in ’t algemeen noch voor Geestelijke Dichtkunst in ’t bijzonder geschikt was’.
Van een nieuwe gezangbundel zou dus een andere geest verwacht mogen worden. Ook
Koopmans wees op de liederenschat van de christelijke oudheid en uit de Hervorming
171 ME III, p. 225; NNWB, p. 546-547; Verbeek (2005), p. 117-122. Wopko Cnoop Koopmans (1800-1849) was de zoon van
hoogleraar Rinse Koopmans. Hij studeerde letteren en volgde het Doopsgezind Seminarium. Cnoop Koopmans werd
predikant in Utrecht. Later werd hij gelijktijdig hoogleraar met Samuel Muller.
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vooral op de liederen van Luther, maar ook op liederen die in Frankrijk, Zwitserland en
Engeland waren vervaardigd. De bundel kende een overschot aan liederen die betrekking hadden op uitwendige zaken als rampen, terwijl er meer behoefte was aan inwendige beproevingen en ‘zielsgesteldheden’. Daardoor werd de bundel voor de huiselijke godsdienst niet geschikt geacht, omdat er weinig troost vanuit ging. Wat letterlijk
met Muller overeenstemde, was Koopmans kritiek op het gebruik van het ‘dogmatische’. De bundel stelde zich ten opzichte van de orthodoxe richting van het Christendom exclusief op. De commissie had consequent de orthodoxe uitdrukkingen en voorstellingen uit de Evangelische Gezangen weggelaten of veranderd, ‘ja [heeft] zelfs in onze
tegenwoordige Bundels de overblijfselen en sporen eener meer orthodoxe denkwijze
der Vaderen weggenomen of gezocht dit te doen’. De opmerking van Muller over wat
in zijn ogen voor echte liberaliteit doorging, nam Koopmans over, maar hij stelde wel
nadrukkelijk vast dat het niet zijn bedoeling was om met zijn commentaar een orthodox gezangboek te begeren. Hij wilde alleen het uitsluitende karakter van de bundel
aantonen. Het doopsgezinde ‘stelsel’ leerde dat ‘een werk’ niet van individuele leraren
en leden uitging, maar van een ‘Vereniging’. Daarin hoorden ook de afwijkende overtuigingen van een minderheid vertegenwoordigd te zijn. Wat veranderingen aanging,
gaf Koopmans eerder de voorkeur aan het weglaten van ‘orthodoxe’ liederen dan dat
zij werden veranderd. Muller vergeleek die werkwijze met verminken, Koopmans deed
dat niet, maar hij hield de commissie wel voor dat
Wanneer de tegenwoordige Concept-bundel wordt ingevoerd, dan verbeeld ik mij dat de vergelijking van het oorspronkelijke
telkens tot de meest onaangename aanmerkingen over het geen thans de Doopsgezinde regtzinnigheid al dan niet verdragen
kan, zal uitlokken.172

Tenslotte deelde Koopmans de opvatting van Muller, dat een gezangboek las als een
geloofsformulier:
Ook vergete men nooit dat een Gezangboek door eene Gemeente uitgegeven en tot Kerkelijk gebruik bestemd, als een liturgisch
boek, werkelijk, en uit den aard der zake, hoe men het zoeke te kiezen, de waarde van een Symbolisch boek erlangt en derhalve
een standaard wordt, waaraan men dat geen wat in zulk eene Gemeente al dan niet toegelaten wordt, kan afmeten. Trouwens,
hoe zou eene Gemeente niet verwerpen wat zij opzettelijk uit haar Gezangboek uitsluit? Zie daar ons dan werkelijk midden in
de Fomulieren.173

Reactie van de commissie ‘Haarlem’174
Door de tegenstrijdige besluiten van de beide kerkenraden waren de Haarlemse en
de Amsterdamse commissie in een lastig parket geraakt. De aanmerking dat de bundels niet bedoeld waren voor huiselijk gebruik, werd niet gedeeld. De nieuwe gezangbundel moest kerkgezangen bevatten voor de openbare godsdienstoefening, die ook
dienstbaar konden zijn aan de huiselijke godsdienst. Wat niet onder kerkgezang kon
worden verstaan, werd niet opgenomen.
172 SAA-PA 1120-1285. ‘Stukken kerkliederen 1839-1896’. Brief W. Cnoop Koopmans, 17 december 1844.
173 Idem.
174 VDGH 292-156. Brief Haarlemse commissie aan de Amsterdamse commissie, juli 1845.
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Amsterdam miste de ‘Belijdeniszang’, daardoor zou de bundel een gebrek aan
doopsgezind karakter tonen. Deze aanmerking was in de ogen van Haarlem ongegrond. Er waren genoeg liederen te vinden die aan het karakter van een belijdeniszang
beantwoordden. Wat in andere bundels onder die naam voorkwam, ‘beteekent al zeer
weinig’. De kritiek dat er weinig doopliederen zouden zijn, werd ook tegengesproken.
De nieuwe bundel telde er vijf in totaal, Christelijke Gezangen (1796) vier en Christelyke Gezangen (1793) twee. ‘Bij een plegtigheid die hoogstens tweemalen des jaars terugkomt is
het aantal van vijf liederen genoegzaam’.
Op het punt dat de conceptbundel weinig bijbels en evangelisch van geest en toon
zou zijn, voelde Haarlem zich miskend. De verzamelaars en bewerkers ‘vleiden zich,
dat hun arbeid door goeden eenvoudig Christelijken geest zich gunstig zoude onderscheiden, en de beschuldiging, dat deze zoude ontbreeken, is zeker de zwaarste, welke
men kon inbrengen’. Amsterdam legde in de ogen van Haarlem eenzijdig de nadruk
op liederen die bestemd waren voor de leerreden en onderwijzingen. Catechetische
liederen ontbraken misschien, maar Haarlem was van mening dat die in andere bundels te vinden zouden zijn. Een nieuw gezangboek moest niet méér van hetzelfde willen overnemen.
Haarlem had niet de pretentie volledig te willen zijn. De conceptbundel was een
bloemlezing van het beste wat er in bundels werd gevonden. Werden er liederen gemist over ‘Christelijk Geloof’ en ‘Christelijke Hoop’, dan voldeden ‘losse’ coupletten
daar nog aan. De kritiek dat het vertroostende en het verblijdende meer de nadruk
kreeg dan het ontzag- en eerbiedwekkende van de Godskennis, wierp Haarlem verre
van zich. Het was geheel naar de geest van het evangelie om het vertroostende en verblijdende ook scherp te belichten. Amsterdam miste liederen over de zondige staat der
mensheid, maar Haarlem wees op de gezangen 78 tot en met 83.175
De Amsterdamse aanmerkingen hadden betrekking op de zedelijke strekking der
gezangen, men noemde deze ‘eudaemonistisch’. Haarlem ontkende ‘ten stelligste’ dat
de Godsvrucht op de achtergrond geschoven werd en dat een algemene geluksleer het
doel was. Gelet op het onderwerp ‘Vertrouwen op God in uitwendigen nood’ werd het
aardse leven volstrekt niet voorgesteld als een ‘storelooze rust en vreugde’. Amsterdam
had de Haarlemse handelwijze ‘illiberaliteit’ genoemd, maar het tegenverwijt was hoe
liberaal degene eigenlijk zelf was die deze aanmerking maakte? Beperkte zijn liberaliteit zich slechts tot de kerkelijke orthodoxie? Dan had hij niets te verwijten, omdat er ook
enkele gezangen uit de lutherse bundel waren overgenomen.
De uitsluiting van de orthodoxe opvatting van het Christendom leek Haarlem juist
een goede eigenschap. Daarmee werd een onderscheid gemaakt tussen kerkelijke orthodoxie en bijbelse orthodoxie. Onder het eerste werd verstaan, de betwiste leerstellingen
van godgeleerde begrippen en uitdrukkingen wat ‘wy meenen te moeten verwerpen’;
onder het laatste, de bijbelse en evangelische woorden en verklaringen, die leerden
wat er onder bijbelse leer moest worden verstaan. Aan wat al dan niet evangelisch was,
175 Gezang 78, ‘Droefheid naar God’; gezangen 79, 80 en 81 zijn een ‘Bede om genade’; gezang 82, ‘Bede om heiliging’
en gezang 83 is een ‘Bede om versterking des geloofs’.
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lag volgens Haarlem een persoonlijke denkwijze ten grondslag. Het gezangboek werd
niet opgedrongen, de commissie was niet een instelling van het ‘Doopsgezind Genootschap’, maar van de wederzijdse kerkenraden. De Haarlemse kerkenraad had zijn zegel
gedrukt op de handelwijze van de commissie en gelet op de geest en de richting van de
inhoud. De Haarlemse commissie was ervan verzekerd dat het gezangboek anders was
uitgevallen als het op kerkelijke orthodoxie was beoordeeld.
Ondanks de bekorte gezangen was er nog duidelijk sprake van cohesie: wist men
niet dat ze oorspronkelijk langer waren, men miste ze niet.176 Haarlem vond het moeilijk wat onder poëtisch gehalte moest worden verstaan; uiteraard werden platheden
vermeden. Het uitgangspunt was telkens de gemeente geweest. Voor dat doel waren
passende, eenvoudige, maar hartelijke gezangen ‘in ongekunstelden toon’ nodig, zonder veel ‘dichterlijken opschik’ en getuigend van een warm godsdienstig gevoel. De
toon die de hedendaagse dichters aansloegen, vond Haarlem minder gepast voor het
‘tegenwoordige’ kerkgezang. De teksten moesten verstaanbaar zijn voor de minder
‘beschaafden en ontwikkelden’. De ‘voortreffelijke’ Duitse kerkliederen kwamen niet
in aanmerking, omdat die ‘weinig stroken met onze landaard’. Waar Haarlem op dit
punt precies aan heeft gedacht in de verschillen tussen Nederland en Duitsland, blijft
giswerk. Het zou op een algemeen taalkundig en cultureel verschil kunnen wijzen of
op een Duits lutherse gezindheid, in verband met het gebruik van de dichtbundel van
de in Amsterdam werkzame lutherse predikant Lentz.
Volgens Haarlem moest de afwijzing gezocht worden in de aanmerkingen van de
hoogleraren.177 De Amsterdamse kerkenraadsnotulen laten echter weten dat die aanmerkingen bedoeld waren om tot verder onderzoek over te gaan.178 Feitelijk was er
weinig behoefte aan een nieuw gezangboek. Deze conclusie deelde de Amsterdamse
commissie overigens niet. Wanneer de gemeente in de gelegenheid was geweest om de
bestaande bundels met het concept te vergelijken, dan zou men overtuigd zijn geraakt
van een nieuw gezangboek. De kerkenraad hield voet bij stuk door vast te stellen dat
hij zich niet door de hoogleraren had laten beïnvloeden. Hun stem kwam pas nadat de
kerkenraad zijn eigen oordeel al had geveld.179 De Hoop Scheffer was van mening dat
de periodieke wisseling van de kerkenraad, uitgezonderd de drie leraren, debet aan de
afwijzing was geweest.180 Anders kon hij de ‘diepgevoelde behoefte’ van de kerkenraad
van 1839 en de afwijzing in 1845 niet verklaren.
Er was in de communicatie een ongemakkelijke situatie ontstaan en de beide commissies kwamen nog eenmaal ‘met de spoorwegen’ bij elkaar om over de wederzijdse
bedenkingen te delibereren. De conclusie was dat de zaak van het gezangboek als afgedaan moest worden beschouwd, omdat men aan de bedenkingen geen gevolg wenste
te geven. De Amsterdamse commissie liet de eigen kerkenraad weten dat de invoering
van een nieuwe bundel van de gemeente diende uit te gaan; daarmee deelde men de
176
177
178
179
180

Haarlem wenste gezangen 2, 17, 29, 30, 34, 39, 57, 69, 94, 104, 108, 111 en 123 ongewijzigd te laten staan.
SAA-PA 1120-1285. ‘Stukken kerkliederen 1839-1896’, 19 augustus 1845.
SAA-PA 1120-847. Resolutieboek K (1839-1847), 20 februari 1845.
SAA-PA 1120-1285. ‘Stukken kerkliederen 1839-1896’, 19 december 1844.
De Hoop Scheffer (1865), p. 77. Zie ook Sepp (1872), p. 141.
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opvatting van Koopmans dat ‘een werk’ van de ‘Vereniging’ uitgaat. Men prees de samenwerking tussen de beide commissies en het concept werd dan ook ‘om meer dan
één reden’ aan Haarlem aanbevolen; het was per slot van rekening een werk van en
voor het doopsgezinde kerkgenootschap.181 De financiële afhandeling en de regeling
over het eigendomsrecht veroorzaakten echter ‘een netelige zaak’.182 Amsterdam wilde
een gemeenschappelijk eigendomsrecht, onder voorbehoud dat zij zelf over het recht
beschikte om wijzigingen en veranderingen aan te brengen. Bovendien wilde men de
grootte van de oplage en de wijze van uitgeven zelf bepalen. Maar diende dit het geheel van de broederschap? Haarlem was van mening dat er een gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid lag ten aanzien van ‘de wensch, dat onze arbeid in uitgebreideren kring mogt worden aangenomen. Die wensch bestaat bij ons allen nog gelijk wij
vertrouwen, opdat ook in dit opzigt meer en meer bij de Doopsgezinde Gemeenten in
ons vaderland eenheid moge heerschen’.183 Door het recht op wijzigingen te claimen,
werd de eenheid van de broederschap verstoord. De slotsom was dat het eigendomsrecht pas werd verkregen, wanneer Amsterdam tot de invoering mocht besluiten en
de helft van de kosten werd terugbetaald. De terugbetaling zou dan ten gunste van
een nieuwe oplage moeten worden geïnvesteerd. Veranderingen en wijzigingen konden alleen worden doorgevoerd na bemoeienis van de commissie die het concept redigeerde.184
Ondertussen was ook de Remonstrantse Broederschap in deze conceptbundel geïnteresseerd. De meeste gemeenten zongen nog uit Christelijke Gezangen (1793/1796) en de
behoefte aan verandering in het kerkgezang leefde ook onder hen.185 Het manuscript
dat vertegenwoordigers in handen kregen, stelde hen echter teleur. In het concept waren zoveel liedteksten veranderd, om maar te zwijgen van ‘verbeterd’. In hetzelfde jaar
van de afwijzing gingen de remonstranten over tot de samenstelling van Christelijke Gezangen I en II (1848).
Concluderend moet worden vastgesteld dat het concept drukklaar was, maar dat
het niet op de drukpers werd gelegd. Het is bij vier manuscripten gebleven. Het Haarlemse en Amsterdamse samenwerkingsproject begon als een hoopvol streven naar
eenheid in de kerkzang, maar liep uit op twee verschillende liedboeken: de Haarlemse
Christelijke Kerkgezangen (1851) en de Amsterdamse Christelijke Liederen (1870). In de Amsterdamse uitgave werd veel van de geleverde kritiek alsnog verwerkt.

181 SAA-PA 1120-1285. ‘Stukken kerkliederen 1839-1896’. De gezamenlijke vergadering was op 26 augustus 1845. Een
rapportage hierover is van 9 oktober 1845.
182 VDGH. Resolutieboek (1842-1849/23), 6 februari 1845. Hoewel nog moest worden afgewacht hoeveel de totale
kosten zouden bedragen en er ook nog geen overleg met Amsterdam was geweest, stelden de directeuren van het Fonds
tot den Predikdienst A. Wijnands en W. van Walré op voorhand voor om driekwart van de totale kosten op zich te nemen. De kerkenraad had de bundel inmiddels ondanks alle aanmerkingen goedgekeurd.
183 SAA-PA 1120-1285. ‘Stukken kerkliederen 1839-1896’. Brief K. Sybrandi van 6 november 1845.
184 Idem. Zie de briefwisselingen 23 oktober 1845; 6 en 29 november 1845 en 5 december 1845. VDGH 292, zonder inventarisnummer. Tenslotte is er een schriftelijke reactie van J. van Gilse om een bijeenkomst te houden.
185 Le Coq (2005), p. 51-55.
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De Haarlemse Christelijke Kerkgezangen (1851)186

Ontstaansgeschiedenis
Na het debacle van de samenwerking besloot Haarlem door te gaan met de productie
van een nieuw gezangboek onder de titel Christelijke Kerkgezangen. Daarmee was het verlangen om te komen tot één bundel voor alle doopsgezinde gemeenten voorlopig van
de baan.187 Waarom voor het woord ‘kerkgezang’ in de titel werd gekozen, wordt niet
verantwoord, maar het onderstreept nog eens waarvoor de bundel bedoeld was: voor
de kerkelijke en niet voor de huiselijke godsdienst. Daarmee week het niet af van de
oorspronkelijke bedoeling van de conceptbundel.
Een nieuwe gezangencommissie ging zich specifiek met de selectie van de psalmen
bezighouden. Deze bestond uit de kerkenraadsleden W. van der Vlugt, J. van Geuns, K.
Kaan, D. de Haan, P.F. Bohn, J.H. Dyserinck, L. van Willige, A.L. Dyserinck, P. Mabé jr.
en de leraar K. Sybrandi.188 Een concrete motivering voor de psalmen ontbreekt. Aangenomen mag worden dat de eigen Davids Psalmen (1713) belangrijke inspiratiebronnen
waren voor nieuwe gezangen in de Christelijke Gezangen en Liederen (1804).189 Daarin werd
84 keer verwezen naar psalmmelodieën, wat erop wijst dat de gemeente hieraan gehecht was. De overgenomen gezangen uit de Christelijke Gezangen en Liederen blijken geen
psalmen te bevatten, die verchristelijkt waren. Of dit een indicatie is dat de psalm als
een apart genre werd gezien, zoals dat ook blijkt uit de plaats die de in totaal 27 geselecteerde psalmen in doorgenummerde vorm achter de gezangen kregen, is niet met
zekerheid te zeggen. De keuze werd niet verantwoord.
De werkwijze kan alleen door tekstanalyse worden achterhaald. Soms werkte de
commissie drie coupletten van een psalm om tot twee. Bijvoorbeeld psalm 150: de eerste vier regels van couplet twee en de laatste vier regels van couplet drie uit de vertaling
van ‘Laus Deo’ werden samen één geheel. Soms werden de psalmen samengesteld uit
de ‘Statenberijming’ en ‘Laus Deo’, zoals psalm 25.
De samenstelling van het nieuwe gezangboek had nogal wat voeten in de aarde. De
uitgeverij Enschedé en Zonen bezat het eigendomsrecht op de liederen uit de Evangelische Gezangen en de lutherse Christelijke Gezangen (1826).190 Op ieder lied gold een apart
186 Zie Bibliografie van liedboeken, nr. 6.
187 VDGH 292-46. Rapport van Sybrandi aan de kerkenraad op 8 juli 1847.
188 Gegevens over deze personen zijn schaars. ME IV, p. 840. Willem van der Vlugt studeerde rechten en werd later
lid van de Tweede Kamer. Hij werd geboren in 1835 en kan om zijn leeftijd niet de genoemde W. van der Vlugt zijn geweest; waarschijnlijk was dat zijn vader. ME II, p. 510. Jan van Geuns (1799-1865) was de zoon van predikant Matthias
van Geuns, was apotheker en richtte in Haarlem de eerste rubberfabriek op in 1828. Verheus (1993), p. 285. VDGH R507. Daniël de Haan (1791-1864) was lakenfabrikant. Verheus (1993), p. 117-118. Pieter François Bohn (1800-1872) was uitgever van de Erven Bohn. Zie Gijsbers en Van Kempen (2002). Deze familie sympathiseerde in de achttiende eeuw met
de Hernhutters te Haarlem. VDGH R5-07. Jan Hendrik Dyserinck (1810-1876) was bouwkundige, ‘metselaar en steenkoper’. Verheus (1993), p. 168 en 222. Abraham L. Dyserinck wordt door Verheus aangeduid als ‘broeder’ en zal diaken
zijn geweest. Pieter Mabé jr., zie p. 162. K. Kaan en L. van Willige waren diakenen.
189 Gezang 10 is psalm 111 en bestaat uit zeven coupletten, terwijl de psalm zes coupletten heeft. In het derde couplet
komt een regel voor die aan het tweede couplet van de psalm doet denken: ‘Gods doen is enkel Majesteit’. De psalmen
werden tussen de gezangen geplaatst.
190 VDGH 292-159. ‘Gezangbundel (1839-1852)’. Zie daarin de brief van Joh. Enschedé en Zonen van 1 april 1846.
Hierin wordt het getal van 36 liederen uit de Evangelische Gezangen en van 14 uit Christelijke Gezangen (1826) genoemd. De
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Afb. 20 Titelpagina Haarlemse Christelijke Kerkgezangen (1851).
Part. collectie.

eigendomsrecht, waarvan het ene langer geldig was dan het andere. Wat tussen 3 juni
1803 tot de Auteurswet van 25 januari 1817 was verschenen, bleef het altijddurend eigendom van de uitgever of zijn erfgenamen. Hieronder ressorteerden de gezangen die
speciaal voor de Evangelische Gezangen geschreven waren. Op alles wat tussen 1817 en 28
juni 1881 verscheen, had de tekstdichter of zijn erfgenamen het recht van eigendom,
tot twintig jaar na zijn overlijden. Na de Auteurswet van 1881 duurde het eigendomsrecht vijftig jaar na verschijning.191 Vrij waren de liederen die vóór de Publicatie van
3 juni 1803 en wellicht ook vóór de Publicatie van het Provinciaal Bestuur van Holland van 8 december 1796 het licht hadden gezien.192 Zo waren het lied van Lodenstein:
getallen die in de werklijst van Sybrandi voorkomen wijken hiervan af. Die zijn resp. 25 en 6. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal hoger, aangezien er een zevental liederen niet te traceren is.
191 Cramer (1902) II, p. 2-3.
192 Kruseman (1885), p. 135.
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‘Hoog omhoog’ en van Bruining: ‘’k Wil U, o God, mijn dank betalen’, de meeste vertaalde liederen van Van den Berg en de Amsterdamse Christelijke Gezangen (1793/1796)
publiek eigendom geworden.
De luthersen hadden ten behoeve van hun bundel om overname uit de Evangelische Gezangen verzocht, wat alleen werd gehonoreerd op voorwaarde dat zij hun bundel
zouden afstaan aan de eigenaren van de Evangelische Gezangen. Haarlem voelde hier niet
voor en verzocht om overname, ongeacht de hoogte van de kosten. Enschedé en Zonen
gingen hierop niet in, tenzij een gesplitste vorm werd overwogen. Achter de doopsgezinde liederen werd dan een ‘tweede bundel’ geplaatst. Deze suggestie werd losgelaten,
omdat men dan met twee uitgevers zou moeten overleggen. Bovendien waren de contacten met de uitgever van de doopsgezinde bundels, Johannes Müller, de broer van
hoogleraar Samuel Muller, niet altijd vlot verlopen.193 De bundels zouden niet meer
verkopen als daaruit het beste werd geselecteerd en dat was schadelijk voor ‘het belang
van mij en dat van mijn gezin’. Later zou Müller een schadeloosstelling van 10.000 gulden hebben voorgesteld, maar daarvan werd afgezien.194
Gevolg van één en ander was dat de conceptbundel gereviseerd werd. Een werklijst
van Sybrandi toont aan dat de 25 liederen uit de Evangelische Gezangen en de zes uit de
lutherse bundel moesten worden verwijderd. Twintig werden vervangen en vijftien
geheel weggelaten, waaronder ook enkele liedteksten waaraan niet bijzonder werd
gehecht. In totaal bleven er van de 163 geconcipieerde liedteksten 114 over. Sybrandi leverde 35 van zijn eigen liedteksten aan, waardoor de nieuwe bundel in totaal 149
gezangen bevatte. Tevens werkte hij 28 liedteksten om uit de ‘Waalse Gezangen’; de
Duitse dichtbundel Knospen. Christliche Gedichte van L.C. Lentz; de Liederschatz van M. Albert Knap; de Olney Hymns; een lied uit het evangelisch lutherse gezangboek van Württemberg, en liederen van Lodenstein.195 Christelijke Kerkgezangen kreeg daardoor een meer
193 Verbeek (2005), p. 23; Visser (1996), p. 11, 30v. Johannes Müller was de jongste broer van de hoogleraar Samuel
Muller, afkomstig uit Krefeld. Hij stichtte een eigen boekhandel ‘Bibliopolium’ in de Kalverstraat te Amsterdam en
werd ‘hofleverancier’ van het Doopsgezind Seminarium. Johannes bleef Duitser en keerde later met zijn gezin terug
naar Krefeld.
194 SAA-PA 1120-1285. ‘Stukken kerkliederen 1839-1896’. Brief van Sybrandi aan Amsterdam van 1 februari 1849.
195 VDGH 292-177. ‘Gezangbundel 1839-1852’. De eigen en ‘vertaalde’ liederen van de hand van Sybrandi. De bronnen tussen Duitse haken verwijzen naar het laatst genoemde liednummer: 3, 4, 5, 7, 10 [naar nr. 3 van Knap. Ev. Liederschatz, ‘Jauchzt Gott, ihr Ausgewählten!’]; 11, 12, 20 [naar J.A. Kramer nr. 29 van Liederschatz, ‘Herr, allwissend und allsehend’]; 21, 22, 23 [naar J.C. Zimmerman nr. 43 van Liederschatz, ‘Wunder-Anfang, herrliche Ende’]; 25, 29, 31 [naar de
Waalsche Cantiques nr. 84]; 36; 41 [naar Lodenstein]; 43 [naar Erdmann Neumeister nr. 247 van Liederschatz, ‘Mein Jesus ist
die Sonne’]; 44, 50 [naar de Waalsche Cantiques nr. 110]; 55 [naar Lodenstein]; 56 [naar G. Neumark nr. 2308 Liederschatz, ‘Seele, sey zufrieden!’]; 57 [naar de Waalsche Cantiques nr. 106]; 59, 62, 63 [naar de Waalsche Cantiques nr. 126]; 67 [naar een lied
uit het Württembergsche gezangboek, 326]; 68, 69, 70, 72 [naar J.G. Schöner nr. 1756 Liederschatz, ‘Mein Freund ist mein,
und ich bin sein’]; 75 [naar Gellert, nr. 1836 Liederschatz, ‘Ach Vader, du versuchest uns nicht über das Vermögen!’]; 76,
79, 80, 81 [naar nr. 1606 Liederschatz, ‘Seele, suche doch dein Glück’]; 82 [naar M. Kramer, nr. 719 Liederschatz, ‘Komm, guter Geist!’]; 84, 85, 88 [naar het Engelsch van Newton, Olney Hymns]; 90, 92 [naar Lodenstein]; 96, 97, 103, 111 [naar F.A.
Krummacher, nr. 379 Liederschatz, ‘Gott mit uns! mit uns auf Erden’]; 116, 117 [naar het Hoogduits van L.C. Lentz, Knospen 18]; 119, 123 [naar J.A. Hermes, nr. 458 Liederschatz, ‘Mit Schwertern und mit Stangen’]; 124 [naar de Duitse vertaling
van Bonaventura’s Latijn, nr. 461 Liederschatz, ‘Jesus schweigt! Der Feinde klagen’]; 130, 131 [naar de Waalsche Cantiques, nr.
20]; 132 [naar de Waalsche Cantiques nr. 22]; 133, 134 [naar Gellert nr. 618 Liederschatz, ‘Der in Betlehem geboren’]; 137 [naar
de Waalsche Cantiques nr. 25]; 140, 141 [naar Garve, nr. 752 Liederschatz, ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’]; 142, 143 [naar
de Waalsche Cantiques nr. 29]; 144, 145, 148, 149. Van Van Walré zijn de liederen: 8, 9, 71, 121, 122, 128. In totaal schreef Sy-
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internationaal imago dan de conceptbundel, een kritiek van Muller die Sybrandi kennelijk zeer ter harte had genomen. Van Walré leverde zes liedteksten aan.
In het voorbericht worden noch de buitenlandse bronnen, noch de liedteksten van
Sybrandi en Van Walré genoemd, wel de beide Amsterdamse Christelijke Gezangen, de
Haarlemse Christelijke Gezangen en Liederen, het Zwolse Vervolg van Christelyke Gezangen, de
Uitgezochte Liederen, ‘de Altonasche Bundel’ en van Lodenstein drie liederen.196
De vroegere commissie werd verzocht opnieuw in functie te treden. Zo prijken de
namen van S.K. de Waard, K. Sybrandi, W.C. Mauve, W. van Walré en C.G. Voorhelm
Schneevoogt onder het voorbericht van de bundel. Doordat de aanvankelijk geconcipieerde bundel was komen te vervallen, verviel daarmee ook het gemeenschappelijke eigendomsrecht met Amsterdam. Amsterdam reageerde dat de gezangenkwestie ‘tegen
onzen wil en buiten onze schuld’ als opgelost beschouwd kon worden.197
Toch waren de problemen hiermee niet ten einde. Er rezen interne problemen over
het vertaalwerk van Sybrandi. Hij bewerkte de al uit het Duits vertaalde liedteksten opnieuw of veranderde de gewone berijming ‘soms tot onkenbaar wordens toe, om een
nieuwe aanklacht wegens ongeoorloofden nadruk te ontgaan’.198 In een verslag lichtte
Sybrandi zijn activiteit als volgt toe:
Ik heb mij dus tot taak gesteld, om de plaats van de onverkrijgbare liederen door zoodanige te vervangen, die in geest en trant
met deze overeenkomen. In de gekozen liederen zelve vond ik eene handleiding wat men had begeerd; ik heb mij beijverd, om
in denzelfden geest nieuwe gezangen te vervaardigen, terwijl ik mij vlei, dat ik hier en daar de nieuwe liederen, meer dadelijk
in overeenstemming heb gebragt met het eigenlijke onderwerp, dat daarin behandeld wordt.199

Van sommige liedteksten kan de herkomst zonder meer worden opgespoord, zoals
de eerste regel van gezang vier: ‘Vader, vol van mededoogen’ dat duidelijk is geïnspireerd door gezang 84 uit de Evangelische Gezangen. Een voorbeeld als dit leidde binnen de
commissie tot onenigheid. De vertalingen en veranderingen ‘verrieden’ de oorsprong,
waarop de commissie de hulp van de kerkenraad inriep. Drie van de vier commissieleden vonden dat die vertalingen niet gedrukt mochten worden. Sybrandi werd waarschijnlijk beschuldigd van weinig overleg, maar zelf verweet hij de commissie ‘het gemis aan kiesheid’. De commissieleden wilden hem juist uit de ‘gevaarzone’ houden en
hem beschermen tegen eventuele smadelijkheden vanuit de gemeente en van de kant
brandi zelf 35 liedteksten en ‘vertaalde’ of hertaalde hij naar de Liederschatz 14; Waalse Cantiques 8; ‘Württemberg’ 1; Lentz
1; Newton 1; Lodenstein 3. De buitenlandse bronnen zijn: Olney Hymns (1825); Evangelischer Liederschatz (1850) met in totaal
3067 liederen (sic!) en een lijst van korte biografieën; Gesangbuch Württemberg (1843).
196 VDGH 292-160. Christelijke Gezangen (1796): 1, 2, 13, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 32, 37, 42, 45, 26, 28, 53, 61, 65, 73, 74, 77,
78, 91, 94, 99, 102, 104, 108, 109, 110, 114, 118, 127, 129, 135, 136, 139, 146, 147. Christelyke Gezangen (1793): 28, 30, 33, 38,
52, 64, 79, 93, 98, 100, 101, 105, 106, 107, 113, 115, 125, 126. Christelijke Gezangen en Liederen (1804): 27, 35, 40, 51, 54, 58, 66,
89. Uitgezochte Liederen: 6, 14, 15, 34, 39, 47, 60, 86, 112, 120. Het Zwolse Vervolg van Christelyke Gezangen (1808): 83, 87. ‘Altonasche Liederen’: 49, 138. Naar Lodensteyn: 41, 55, 92. De gemeente Zwolle vond geen bezwaar in overname van twee
gezangen uit haar bundel. Zij stelde ‘eene geringe bijdrage’ wel op prijs ter ondersteuning van de productie van een
eigen gezangboek.
197 VDGH. Resolutieboek (1842-1849/23), 4 december 1845; 8 juli 1847; 18 oktober 1848; 1 februari 1849 en 5 april 1849.
198 Cramer (1902) II, p. 2.
199 VDGH 292-50. ‘Gezangbundel 1839-1852’. Verslag van de commissie benoemd in de Vergadering van den Grooten
Kerkeraad van den 5. Augustus 1847.
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van de uitgevers. Als gevolg hiervan trok
hij zich tijdelijk terug.200
Het kopierecht van 1817 geeft aanleiding te denken dat deze onenigheid het
gevolg was van een onhelder begrip van
wat een ‘product van de geest’ en het ‘gedrukte werk’ inhielden.201 Mogelijk droeg
het ontbreken van een definitie over ‘nadruk’ bij aan de bezorgdheid van de commissie, die Sybrandi maande voorzichtig
te zijn bij het zich bewegen op de grens
van het ontoelaatbare.
Een voorbeeld van een ‘product van de
geest’ is het gezang ‘U groote God, alleen
zij de eer!’, een overname uit de Evangelische Gezangen.202 Sybrandi nam dit gezang
over van Johanna Elisabeth van de Vel- Afb. 21 Portret van K. Sybrandi (1807-1872),
de-Helmcke (1762-1844), getiteld: ‘Den doopsgezind leraar en letterkundige. Bibliotheek
hoogen God alleen zij eer!’.203 Dat het om Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem.
haar naam gaat, toont een anoniem notitieschriftje aan met de titel ‘Naamlijst van de
Vervaardigers der Ev. Gezangen’ onder ‘Jufvr. v.d. Velde’. Volgens dit schriftje – een
‘Lijst der evangelische gezangen en derzelver auteurs’ van Ter Haar en enkele biografische woordenboeken bevestigen dit – schreef zij voor de Evangelische Gezangen in totaal
vier gezangen, te weten de nummers 2, 50, 79 en 85.204 Het geschriftje vermeldt er echter nog drie andere bij, te weten de gezangen 147, 174 en 175, waarvan de laatste twee
gezangen abusievelijk op haar naam zijn terechtgekomen, aangezien Ter Haar deze
plaatst op naam van haar echtgenoot W. van de Velde. Gezang 147 wordt wel aan Van
de Velde-Helmcke toegeschreven, zodat kan worden vastgesteld dat ‘Jufvr. v.d. Velde’
voor de Evangelische Gezangen in plaats van vier dus vijf gezangen heeft aangeleverd.
Van de Velde-Helmcke’s versie gaat terug op die van de zestiende-eeuwse monnik
Nikolaus Decius (1485-1546), getiteld: ‘Allein Gott in der Höh sei Ehr’. Door een vijfde
couplet toe te voegen en het gezang op de zangwijze van psalm 36 te plaatsen, wijzigde
zij dit zodanig dat ‘Decius’ praktisch niet meer herkenbaar was. Bewerking van oorspronkelijke modellen stond iedereen vrij; men moest die zo bewerken dat het oor200 VDGH 292-52 en nog een stuk 167. ‘Gezangbundel 1839-1852’. Rapport van vier leden der ‘Commissie tot de Gezangen aan den Grooten Kerkeraad’, 10 mei 1849, getekend door De Waard, Mauve, Van Walré en Schneevoogt.
201 Zie Schriks (1996), p. 131.
202 Christelijke Kerkgezangen, gezang 12.
203 Slüter, Gesangbuch (1525). Velen houden dit voor één van de oudste liederen van de Duitse Evangelische Kerk. Zie
ook Liedboek voor de Kerken (1973) gezang 254 en het Compendium (1998), p. 605-606. Voor de versie van Van de Velde-Helmcke zie Evangelische Gezangen, gezang 2. Dit lied komt niet in de Evangelisch Lutherse Christelyke Gezangen (1780) voor; wel
in Christelijke Gezangen (1826), Hersteld Evangelisch Lutherse Christelijke Gezangen (1857) en in Christelijke Liederen II (1870).
204 SAA-PA 451-111. ‘Lijst der evangelische gezangen en derzelver auteurs’, familiearchief B. ter Haar. Van der Aa
(1846) deel 3, p. 271; Jos e.a., (1888-1891). Ter Laan (1941) constateerde alleen dat Van de Velde-Helmcke vier van haar
gezangen in de Evangelische Gezangen had staan.

182

1810-1870

spronkelijke niet meer traceerbaar was, anders gold dat als oneervol. Voor de literatuur
gold over het algemeen de stelregel dat het ‘geroofde’ moest overkomen alsof het een
bloem was die in de eigen hof tot bloei was gekomen.205 Behalve deze maatregelen ter
voorkoming van plagiaat gold in kerkelijk opzicht bovendien het kopierecht van 1752,
dat officieel gereformeerd en luthers kerkgoed erkende als behorend tot het publieke
domein.206 Het lijkt erop dat Van de Velde-Helmcke het recht aan haar zijde had om
Decius’ liedtekst te bewerken. Ook al kon de oorspronkelijke bron op grond van de beginregel ‘Den hoogen God alleen zij eer!’, de thematiek en de bekendheid met de oorspronkelijke melodie worden getraceerd, de veranderingen die zij toepaste, getuigden
van voldoende originaliteit, zodat het gezang haar naam kon dragen en zij daardoor
niet van plagiaat beticht kon worden.207
Voor de conceptbundel werden twee van de vijf coupletten overgenomen – eveneens op de melodie van psalm 36 – waardoor de oorspronkelijke trinitarische strekking
verdween.208 Terecht ontving deze inkorting van Muller dan ook de kritiek dat ‘zijne
eigenaardigheden geheel verloren’ waren gegaan. Het was in zijn ogen ‘eene zeer onbepaalde lofverheffing van God’ geworden.209 Voor de Christelijke Kerkgezangen bewerkte
Sybrandi de twee coupletten, maar de wijzigingen verschilden maar weinig van de versie van Van de Velde-Helmcke. Zo werd de ‘hooge God’, ‘groote God’, en werd Gods
‘hoogheid’ extra beklemtoond door Hem ‘Almagtig Opperwezen’ te noemen. Over het
algemeen bleef zijn gezang geheel in tact, op een paar uitzonderingen na: ‘elk kniel
voor Hem aanbiddend neer’, werd: ‘Aanbiddend buigen wij ons neêr’, en het ‘eren’ van
Zijn heerschappij veranderde in het ‘vertrouwen’ op Zijn heerschappij. Voor ‘Uw grenzenlooze magt’ kwam ‘Gij, die het gansch heelal gebiedt’ in de plaats en voor ‘’t is wijs
en goed al wat gij werkt’, ‘Al wat gij doet, is welgedaan!’.210
Bij de overname van dit gezang vermeldde Sybrandi geen bron, omdat hij wist dat
het anders niet zou mogen worden opgenomen. Hij besloot er zelf een ‘bewerking’ van
te maken in de hoop daarmee ‘letterdieverij’ te kunnen omzeilen, waaraan hij zich feitelijk blootstelde. Immers, de oorsprong was nog zeer herkenbaar en dat zou hem in
de ‘gevaarzone’ kunnen brengen.
Het is goed mogelijk dat het conflict in de Haarlemse commissie daarmee te maken
had. Waar men voor vreesde waren eventuele juridische gevolgen, omdat het begrip
‘nadruk’ in de wet op het kopijrecht van 1817 niet duidelijk was omschreven.211 ‘Gedrukt werk’ was met name beschermd, niet een ‘product van de geest’. Gelet op het
205 Van Kalmthout (2004), p. 67.
206 Schriks (2004), p. 125-127 en 173.
207 Wat betreft de bekendheid met Decius’ melodie, zie de ‘Lijst der Gezangen’ in de Evangelische Gezangen, gezangen
163 en 188 werden geplaatst op de zangwijze van ‘Allein Gott in der höh sey ehr’.
208 Conceptbundel 11 en Evangelische Gezangen, gezang 2, met een minimale verandering in het eerste couplet. ‘Moet al
wat ademt’ kwam uit het derde couplet op de plaats van ‘moet al het schepsel’. Men vergeleek de coupletten die niet werden
overgenomen nauwkeurig met elkaar op zinsdelen die meer passend waren.
209 SAA-PA 1120-1285. ‘Stukken kerkliederen 1839-1896’. Zie in het ongesigneerde commentaar van Muller, bij: ‘gezangen die door bekorting geen geheel meer uitmaken’.
210 Voor een vergelijking tussen de teksten van Decius, Van de Velde en Sybrandi, zie bijlage 2: ‘Liedteksten’ 2.10.
211 Een ander punt van onduidelijkheid was dat kerk- en schoolboeken tot het publieke domein waren verklaard,
zonder zich rekenschap te geven van de mogelijke originaliteit ervan.
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citaat waarin hij de ‘onverkrijgbare liederen’ naar ‘geest en trant’ wilde veranderen,
lijkt Sybrandi zich daarop te hebben beroepen. De commissie wilde natuurlijk geen
verbeurdverklaring riskeren als het gemeentebestuur een exemplaar onder ogen zou
krijgen, ook al waren authentieke teksten van classici, bijbels, testamenten, catechismi, psalm-, kerk- en schoolboeken, tijdwijzers en almanakken ‘vrij’, voor zover daarop
geen privilege meer van toepassing was.
Dit conflict is tevens te begrijpen tegen de achtergrond van een veel breder probleem dat zich rond het midden van de negentiende eeuw binnen de wereld van de
boekhandel afspeelde, namelijk dat men ideeën, gedachten, beelden en stijl beter onder controle wenste te houden. Tussen 1860 en 1870 zou zich onder literatoren nog
eens in toenemende mate een ‘verbeten strijd’ afspelen tegen het publieke domein, dat
er met oorspronkelijke ideeën vandoor ging.212 Hoe dan ook, een rechtmatige wijze van
omgang met teksten en literaire werken bleef een punt van discussie en continue zorg.
Deze kwestie stond onder hoogspanning tot in de kerkelijke gelederen toe.
Het conflict met Sybrandi eindigde tenslotte met de beslissing om Christelijke Kerkgezangen toch uit te geven, zodat het twaalfde gezang op naam van Sybrandi is blijven
staan, zij het ten onrechte. Er valt veel voor te zeggen als De Hoop Scheffer op zijn lijst
van auteurs had vermeld: ‘Sybrandi naar Van de Velde-Helmcke’, zoals hij dat in andere gevallen ook toepaste. Ook de naam van Nikolaus Decius had op de lijst van De
Hoop Scheffer vermeld kunnen worden, gezien de steeds enger wordende betekenis
van plagiaat waardoor de oorspronkelijkheid van een tekst in toenemende mate ernstig genomen werd.
In een brief aan de kerkenraad, waarin Sybrandi ontheffing vroeg als commissielid,
liet hij weten toch nog voorstander van een gesplitste bundel te zijn.213 In een contract
met de twee uitgevers zou dan moeten worden overeengekomen dat ‘bij ontstentenis
van exemplaren’ de gemeente kon overgaan tot nieuwe drukken. Op die manier zou
volgens Sybrandi het patent op een aantal liederen uit handen van de uitgevers worden
genomen. Als voorwaarde zou gesteld moeten worden dat een aantal fraaie liederen uit
de Evangelische Gezangen overgenomen zouden worden, die anders verloren zouden gaan.
Van beide zaken is blijkbaar niets terechtgekomen. De correspondentie is wel via
Sybrandi blijven lopen en op Müller ging het kopijrecht over, zij het dat daaraan een
lange weg was voorafgegaan. Men kon geen overeenstemming bereiken over het eigendomsrecht dat zaken regelde als het ‘in gebreke blijven’ en de verkoop van de liederen
uit de doopsgezinde bundels en uit de bundel ‘Laus Deo’.214 Bovendien moest worden
onderhandeld over de financiële waarborgen voor de toekomst en over wie er garant
stond om de bundel in de handel te brengen. Conform ‘bestaande wetten’ werd aan
Müller het kopijrecht van de Zwolse liederen niet verleend. Binnen twintig jaar zou er
toch niet opnieuw een bundel verschijnen.
De belangrijkste afspraak werd dat Sybrandi afstand deed van het erfrecht van zijn
liederen ten gunste van de kerkenraad. De kerkenraad besliste over de nieuwe oplage
212 Van Kalmthout (2004), p. 74 en 80.
213 VDGH 292-168. ‘Gezangbundel 1839-1852’. Brief van Sybrandi aan de Grote Kerkeraad op 10 mei 1849.
214 Bijvoorbeeld bij boedelruiming na een sterfgeval of in het geval van publieke verkoop.
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en trad op als opdrachtgever van herdruk: voor 1000 exemplaren kreeg de uitgever zes
maanden de tijd. Bij in gebreke blijven had de kerkenraad het recht om 600 exemplaren
in onderpand te nemen tegen vijf procent per jaar. In de nieuwe oplage zouden alleen
veranderingen mogen worden aangebracht met wederzijdse instemming, tenzij de
uitgever in gebreke bleef. In dat geval bewerkstelligde de kerkenraad de uitgave ‘geheel
vrij naar zijn goedvinden’. ‘Wij moeten niet uit het oog verliezen dat in het geval waarin deze beperking te pas komt, de wederzijdsche partijen vijandig tegenover elkander staan’, had De Waard gewaarschuwd. Müller protesteerde hiertegen: ‘Mij dunkt ik
mogt er niet aan twijfelen, of ook zonder de bedoelde regels, zal de Commissie toch wel
aan haare bedoeling beantwoordt zien’. In deze brief stuurde hij tevens voorbeelden op
van formaat, letter en notendruk. De hele noten hadden de voorkeur van Sybrandi.215
Müller bleef echter aandringen op schadeloosstelling, omdat het beste uit zijn liedbundels was gekozen en waardevermindering tot zijn nadeel strekte. Vandaar dat hij
besloten had om een voorraad achter de hand te houden: ‘De toekomst laat mij nu
reeds zien, dat er in het vervolg nog meerdere offers van mij zullen gevorderd worden’.216 Een poging om de prijs van de liedboeken te verhogen mislukte, omdat het eigendomsrecht in handen van de commissie was. De bundel zou zelfs wat goedkoper
uitvallen dan de beide bundels Christelijke Gezangen (1793/1796). Hij zou zelfs wat minder verdienen, maar dat werd gecompenseerd doordat Haarlem van de twee formaten
12o klein en groot tweemaal 600 exemplaren zou bestellen.217 De prijs werd vastgesteld
op 13 centen groot formaat en 12,5 cent klein.218 In het najaar van 1850 leverde Müller
een proefexemplaar en in augustus 1851 kreeg Amsterdam de twee formaten Christelijke Kerkgezangen van Haarlem aangeboden. De gemeente Zwolle ontving een exemplaar,
omdat ze toestemming had gegeven voor twee liederen. Kerkenraadsleden, diaconessen, oud-diaconessen en de organist kregen een presentexemplaar. De leden die in de
‘voorstreken’ van de stad woonden en die per brief een uitnodiging voor het avondmaal ontvingen, werden net als alle andere leden van een liedbundel voorzien om eergevoel en willekeur uit te sluiten. Bovendien bevorderde een ruime verspreiding de
huiselijke stichting. ‘Hoofden des gezins’ – ‘man en vrouw’ – ontvingen een groot formaat; een klein formaat ontvingen zij die geen hoofd van het gezin waren. Mensen die
aan een ‘zwakheid des gezigts’ leden, konden een groot formaat schriftelijk aanvragen.
Drie achtereenvolgende zondagen werd dit opnieuw mede gedeeld. In de mannenbanken werden 150 exemplaren gelegd, de kosteres moest over 50 stuks kunnen beschikken en 60 waren bestemd voor de school. Ten slotte werd het inbinden en innaaien
215 VDGH 292-173. Brief van Müller van 10 augustus 1850.
216 VDGH 292-174. Brief van Müller van 17 oktober 1850.
217 VDGH 292-177. Kasboekje Nieuwe Gezangbundel 1851: ontvangen 600 van het grote en 600 van het kleine formaat op 9 oktober. Groot: gebonden 257; ingenaaid 304; los 14; 1 pak met 25. Klein: gebonden 97; ingenaaid 208; los 38;
2 pakken met 261. Op 23 mei 1861 kreeg de gemeente van Müller 158 Christelijke Kerkgezangen van het kleine formaat in
dank terug. VDGH. Resolutieboek (1850-1855/24), 23 oktober 1851. Müller ontving ƒ 2136,00; de boekbinders fl. 395,65;
de organist G.W. Derx ƒ 200,00; de orgeltrapper J. Elters ƒ 10,00; B. van Bilderbeek voor het rondbrengen fl. 10,00; teruggaaf van ‘vertering’ tussen 1840-1850 ƒ 398,74; schrijflonen ƒ 24,75; andere uitschotten ƒ 23,98; voor licht en vertering aan
de moeder van het bestedehuis ƒ 3,00.
218 VDGH. Resolutieboek (1850-1855/24), 2 januari 1851. Zie ook VDGH 292, zonder inventarisnummer, het contract met Müller, de uitgever.
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door drie boekverkopers verricht. De invoering zou plaatsvinden bij het opnieuw in
gebruik nemen van de kerk die op dat moment gerestaureerd werd.219
Receptie en verspreiding
In de periode tussen 1852 en 1856 hebben noch de Vaderlandse Letteroefeningen, noch De
Gids en de Algemeene Konst- en Letterbode de bundel gerecenseerd. Een voor de hand liggende oorzaak zou kunnen zijn dat de kwaliteit dusdanig te wensen overliet, dat een
recensie op voorhand zeer waarschijnlijk negatief zou uitpakken. Cramer heeft in een
beschouwing achteraf afwijzend geoordeeld over de wijze waarop de Christelijke Kerkgezangen in de psalmen de eerste persoon enkelvoud in de eerste persoon meervoud veranderde. In de psalmen, evenals in de gezangen, sprak naar zijn mening niet een hele
schare zich uit, maar een enkele ziel. Het zingen ‘kan noch wil altoos uiting geven aan
de veronderstelde eigen aandoeningen van allen, die aan die godsdienstoefening deelnemen. Het wil even dikwijls iedere enkele ziel “tot zich zelve doen komen”: deze en
gene juist onttrekken aan alle indrukken die van buiten, ook van andere vromen, tot
haar komen en bepalen bij God en opheffen tot Hem alleen’.220 Het is duidelijk dat
Cramer geen voorstander van de meervoudsvorm was, wat de Christelijke Kerkgezangen nu
juist typeerde: ‘eindelijk stuit die eisch van den meervoudsvorm te gebruiken af op de
bestemming van het gezangboek, die toch mede in het huisgezin en in eenzame uren
ligt’.221 Dat de bundel Christelijke Kerkgezangen alleen bestemd was voor de kerkdiensten
heeft Cramer in zijn beoordeling niet opgenomen. De keuze voor de meervoudsvorm
en het accent op de gemeenschap, zoals die ook in de liedteksten van Sybrandi naar voren komen, hing daarmee samen.
Dat deze bundel matig werd ontvangen in de doopsgezinde gemeenten, hing waarschijnlijk samen met de slechte beoordeling van Amsterdam van de conceptbundel,
waarvan de gemeenten in den lande nota hadden genomen. De doopsgezinde gemeente van Rotterdam nam het initiatief om bij de Amsterdamse zustergemeente na
te gaan waarom de bundel was afgewezen, maar een antwoord op deze netelige kwestie ontving zij niet.222 Wel antwoordde Amsterdam dat er voorbereidingen waren getroffen voor een nieuwe bundel, maar ‘omstandigheden’ hadden vertraging veroorzaakt.223 Het is niet ondenkbaar dat onderhandelingen met de verschillende uitgevers
de voortgang verhinderden. De nieuwe remonstrantse Christelijke Gezangen I en II (1848)
waren al op de Rotterdamse agenda geplaatst ter verdere verkenning.224 In overleg met
de uitgevers Brandt en Müller werd hierin met betrekking tot de liederen over de kinderdoop een ‘verbeterblaadje’ toegevoegd en de remonstrantse verantwoording weggelaten.225 De kerkenraad van Rotterdam nam daarmee het besluit om van Amsterdam
219 Idem, 12 juni 1851.
220 Cramer (1900) I, p. 120.
221 Idem.
222 SAA-PA 1120-848. Resolutieboek L (1848-1856). Op 24 juni 1852 kwam deze vraag per brief binnen in Amsterdam.
223 GA RTD 27-15. Resolutiën (1853-1875), 4 augustus 1853 en 7 september 1854.
224 Idem, 17 augustus 1854.
225 Idem, 7 december 1854. Zie ook ‘Kerknieuws’, in: DB 5 (1865), p. 153-159; Idem, p. 79: De Hoop Scheffer verwees
alleen naar de gezangen 61 en 62. Gezang 63 was een gezang ‘Bij de belijdenispredikatie’.

186

1810-1870

af te zien. In 1855 werden de remonstrantse eerste en tweede bundel in de Rotterdamse
gemeente ingevoerd.226
Een aangepast exemplaar inclusief het ‘verbeterblaadje’, werd niet bewaard: het
Rotterdamse kerkgebouw werd bij het Duitse bombardement in mei 1940 totaal verwoest. Ook in de gemeenten die een presentexemplaar kregen toegezonden, is daarvan
geen exemplaar meer te traceren. Deze gemeenten waren: Amsterdam, Middelburg,
Harlingen, Leeuwarden, Bolsward, Sneek, Joure, Heerenveen, Grouw, Oldeboorn
Oude Huis, Akkrum, Drachten, Sappemeer, Utrecht, Zutphen, Deventer en Zwolle.227
Naast de Rotterdamse wijziging van de gezangen over de kinderdoop zal ongetwijfeld ook een remonstrantse zuivering op dogmatisme van de Evangelische Gezangen een
rol hebben meegespeeld om tot aanschaf over te gaan.228 Tien andere gemeenten zongen
hieruit: Dokkum – deze algemeen christelijke gemeente ontving geen verbeterblaadje
– Hindeloopen, Stavoren, Sneek, Broek op Langedijk, Edam, Den Ilp, Monnikendam,
Borne en Zwartsluis. Volgens een overzicht zongen in 1895 zeven gemeenten uit de remonstrantse eerste bundel en acht gemeenten uit de tweede bundel.229 Christelijke Gezangen I werd uitgegeven bij J. Müller en J.C. Sepp en Zoon, Christelijke Gezangen II bij de Evangelische Gezangencompagnie. De remonstranten hadden een bloemlezing geselecteerd
van bekende liederen. De eerste bundel bestond uit een ruime selectie van negentien gezangen uit de lammistische Christelyke Gezangen en 74 gezangen uit de zonnistische Christelijke Gezangen met een verantwoording in een ‘lijst der gezangen’. De tweede bundel bevatte een ruime keur aan 113 gezangen uit de Evangelische Gezangen. Naar een recensie over
deze bundels wordt in de eerdergenoemde tijdschriften eveneens tevergeefs gezocht.
Uit statistische gegevens van het jaar 1865 blijkt dat de bundel Evangelische Gezangen
in elf gemeenten werd gebruikt.230 Met ingang van 1861 werd deze bundel in Zwolle ingevoerd. In een wekelijkse samenkomst werden de nieuwe gezangen ingezongen. Dat
was een zaak van allen: ouders en voogden werden speciaal verzocht om hun kinderen of pupillen die de catechisaties bijwoonden, mee te nemen. Iedereen werd aangespoord om zelf een liedbundel aan te schaffen.231 Kerkenraadsnotulen van de gemeente
Hengelo uit 1886 geven inzage in de argumentatie om de Evangelische Gezangen in te voeren.232 Ook al zong men uit Christelyke Gezangen (1793) en de ‘Vervolgbundel’ van de Evangelische Gezangen (1866), uitbreiding was niettemin gewenst. Een deel van de gemeente
was zeer gecharmeerd van de Godsdienstige Liederen (1882) van de Nederlandse Protestantenbond. Een ander deel was van mening dat de ritmische muzieknotatie daarin het
zingen zou kunnen bemoeilijken en koos uit dien hoofde voor de hervormde bundel.
226 GA RTD 27-15. Resolutiën (1853-1862), 24 mei 1855: ‘De Gemeente te Amsterdam verzocht onze oude Gezangboeken af te staan, hetgeen wordt toegestaan’. Het betrof exemplaren van ‘de Psalmen’ en de Christelijke Gezangen (1796).
227 Idem, zie 13 februari 1855 en 1 maart 1855.
228 Le Coq (2005), p. 53 en 55.
229 ‘Gezangbundels bij onze gemeenten in gebruik’, in: De Zondagsbode 8/37 (21 juli 1895). Zie bijlage 1: ‘Verspreiding
van de liedboeken’ 1.5.
230 ‘Kerknieuws’ in: DB 5 (1865), p. 153-159. Zie bijlage 1: ‘Verspreiding van de liedboeken’ 1.4.
231 HCO KA 062-59, ‘Uitnodiging inzingen van de Evangelische Gezangen’, 3 september 1860.
232 HCO KA 210.1-2. Notulenboek, 12 juli 1886; DDC K2, 1a. Het Statistisch overzicht van de doopsgezinde gemeenten 1895,
laat zien dat Hengelo zong uit de ‘Vervolgbundel’ (1866); Evangelische Gezangen en de Statenberijming (1773). Christelyke
Gezangen (1793) werd toen niet meer gebruikt.
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De argumenten die daar vóór pleitten waren: de bundel is betaalbaar, veel mensen hebben die al, de zangwijzen zijn algemeen bekend, er wordt aansluiting gevonden bij de
hervormden en men was gewend op hele noten te zingen. De keuze was dus louter op
grond van pragmatische overwegingen tot stand gekomen, niet op theologische. Wanneer de Evangelische Gezangen werden aangeschaft, zou de Christelyke Gezangen (1793) moeten worden afgeschaft, anders zou ‘het al te lastig’ worden.
De voorkeur voor de hervormde bundel had volgens Cramer te maken met een keuze voor een betere kwaliteit ten opzichte van de doopsgezinde bundels. De hervormden hadden zich van meet af aan gerealiseerd dat zij deel uitmaakten van een brede
volkskerk, waarin alle richtingen, rangen en standen vertegenwoordigd waren. De
hervormde verzamelaars beoogden niet alleen uitdrukking te geven aan het voelen en
denken van de leden, maar wisten daaraan ook leiding te geven tot aan volgende generaties. Buitengewoon sterk was de samenhang met de christenheid. Hun ruime blik
vond in het buitenland ‘bouwstoffen’ waaraan hun eigen smaak werd getoetst. De loftrompet die Cramer over de hervormden stak, ging gepaard met enkele steken onder
water vanwege zijn ergernis over de doopsgezinde dichterlijke en redactionele arbeid.
Daarover oordeelde hij ongezouten:
’t Kwam niet in hen op [de hervormden] zich te verbeelden dat zij en hunne goede bekenden wel alleen zulk eene verzameling
konden dichten. Zij hebben ook geenszins in de dwaling verkeerd dat een enkel leelijk gezang of vers er zooveel niet op aankomt, als er maar vele fraaie naast deze voorkomen.233

Tegelijk relativeerde Cramer de samenhang tussen lied en smaak van de tijd. Om historisch billijk te zijn zou men niet de denkbeelden van de tijd waarin zij werden ingevoerd als maatstaf moeten aanleggen: ‘dit valt nog zoo moeilijk niet: maar ook hetgeen
toen ter tijde, anders misschien dan tegenwoordig, de harten weldadig aandeed. En dit
is bijna ondoenlijk. Zich losmaken van zijn eigen smaak, wie kan dat?’234
In 1859 werd de bundel bij Johannes Müller ongewijzigd in herdruk gebracht wegens de snelle verkoop van de oplage: er werden bundels uitgereikt bij bijzondere
gelegenheden, zoals bij de doop of ter afsluiting van de catechisaties.235 Ondanks de
gedetailleerde handgeschreven inhoudsopgave van de resolutieboeken, blijven beslissingen over herdrukken vaak onvermeld. Toch zijn er nog wel meer herdrukken geweest: 1861, 1881 en 1888 alle bij Müller. Tevens gaf de firma W. de Boois een geharmonieerde uit in 1893.236
Na verschijning maakten Groningen, Leeuwarden, Deventer, Arnhem en Haarlem
gebruik van de bundel.237 In 1865 was de bundel in tien gemeenten in gebruik: naast de
al genoemde, ook in Wolvega, Den Horn, Den Helder en Huisduinen, Alkmaar, Oosten Westgrafdijk.238 In 1895 zongen nog negen gemeenten uit deze bundel.239
233
234
235
236
237
238
239

Cramer (1900) I, p. 118. Zie ook Cramer (1902) II, p. 1-2.
Cramer (1900) I, p. 119.
Zie de rubriek ‘Kerknieuws’ in: DB (1861), p. 159-160. Over een nieuwe oplage wordt niet gesproken.
Zie Bibliografie van liedboeken, nr. 6.
Cramer (1900) I, p. 117.
Zie bijlage 1: ‘Verspreiding van de liedboeken’ 1.4.
Zie bijlage 1: ‘Verspreiding van de liedboeken’ 1.5.
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De Amsterdamse Christelijke Liederen (1870): eerste en tweede bundel240

Ontstaansgeschiedenis
Nog in 1851, nadat de Christelijke Kerkgezangen als presentexemplaar bij de Amsterdamse kerkenraad op tafel was komen te liggen, ging ook Amsterdam verder in het onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheid van een nieuwe bundel gezangen: de
zaak was nog niet ‘ganschelijk afgedaan’.241 Een nieuwe commissie werd ingesteld op
8 april 1852.
In een ongesigneerde brief van de commissie van onderzoek, bestaande uit de leraren J.G. de Hoop Scheffer, P. van der Goot en de diakenen H.S. van Lennep, L. Willink
en later uitgebreid met C.P. van Eeghen Pzn, werd geconstateerd dat de beide bundels
Christelijke Gezangen (1793/1796) gebreken vertoonden: ‘er bleef geen zweem van twijfel
meer over of een nieuwe en betere gezangbundel behoorde wel in der waarheid tot eene
der meest wenschelijke zaken die ooit gewenscht zijn geworden’.242 De mogelijkheid
zou alleen afhangen van de bereidheid van de kerkenraad of die een onbeperkte keuze
uit de Evangelische Gezangen zou toestaan. De commissie onderhield daarom contact met
de Evangelische Gezangencompagnie of het hun ‘gelukken mogt een vergunning voor
de Kerkeraad te verwerven’. Wat echter zwaarder gold, was om tot eigendom van de
liederen te komen. Dat leverde enige frustratie op, omdat de compagnie de luthersen
de vrije keus liet tegen ‘gunstige condities’, waarop de doopsgezinden zich niet konden beroepen. De compagnie was wel genegen om uit hun gezangen een afzonderlijk
boekje samen te stellen tegen een billijke prijs. Het probleem was ook hier opnieuw het
kopijrecht. De doopsgezinden stelden zich één bundel voor, waarin de liederen werden
verspreid die zij hadden uitgekozen uit de verschillende bundels, maar voor de compagnie zou dat een verlies aan rechten betekenen. De commissie zag dan ook af van dit
‘onbegonnen werk’ onder de vaststelling dat zij de vrije keuze uit die liederen een conditio sine qua non achtte. Om een nieuwe bundel samen te stellen uit bestaande verzamelingen waarvan het kopijrecht in handen was van verschillende personen, was in hun ogen
vrijwel altijd een conflictueuze aangelegenheid. De Evangelische Gezangencompagnie
stond geen vrije keuze toe, tenzij zij het recht van eigendom tevens over de andere liederen zou verkrijgen zoals dat beginsel ook uitdrukkelijk op de lutherse commissie
van toepassing was. Hier zou de eigenaar van de Christelijke Gezangen (1793/1796) nooit
genoegen mee nemen, omdat ook hij zijn recht zou moeten afstaan. Dit bezwaar zou
minder groot geweest zijn, indien de gemeente bij de invoering van de beide bundels
het kopijrecht aan zich gehouden had. De commissie betreurde het, nu ze het gebrekkige van de beide bundels had aangetoond, om met dit negatieve advies te moeten besluiten en gaf haar opdracht terug. Voorlopig zou men nog achttien jaar moeten wachten eer een nieuwe bundel met een ‘waardig kerkgezang’ tegemoet kon worden gezien.
240 Zie Bibliografie van liedboeken, nr. 7.
241 SAA-PA 1120-1285. ‘Stukken kerkliederen 1839-1896’. In een ongesigneerde brief aan de Amsterdamse kerkenraad. SAA-PA 1120-848. Resolutieboek L (1848-1856), 7 augustus 1851, 21 september 1854.
242 ME II, p. 165. Christiaan Pieter van Eeghen (1816-1889) was zakenman en president van de Nederlandse Bank. Van
Eeghen was tevens één van de oprichters van het Vondelpark te Amsterdam.
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Afb. 22 Titelpagina Amsterdamse Christelijke Liederen I (1870).
Part. collectie.

In 1865 werd er een gezangencommissie samengesteld waarin zitting namen de leraar Adriaan Loosjes, Henrick Samuel van Lennep, Anthony de Haan pz., Pieter Rahusen en J. van Eik. De laatste drie werden later door David Rahusen, C. Hartien en B. van
Dijk vervangen.243 Het idee van één enkele bundel was opgegeven zoals uit een rapport
243 ME III, p. 391. Loosjes (1828-1902) was de zoon van boekhandelaar Vincent Loosjes en 39 jaar leraar in de gemeente
Amsterdam. Loosjes stond bekend om zijn geniale preken en volgde een bijbels-orthodoxe lijn. ME III, p. 323. Van Lennep (1832-1914) was een neef van de bekende schrijver en politicus Jacob van Lennep (1802-1868). Hij was jurist, directeur
van Vesta levensverzekering en driemaal voorzitter van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. ME II, p. 614. Van Anthony
de Haan zijn geboorte- en sterfdata niet bekend. De Haan was diaken van de Amsterdamse gemeente en één van de oprichters van de Nederlandse Doopsgezinde Zendingsvereniging. ME IV, p. 246-247. Pieter Rahusen (1827-1892) was wijnhandelaar en diaken van de gemeente. Zijn broer David (1823-1883) was bankier van beroep en diaken van de gemeente. SAA-PA 1120-850. Resolutieboek N (1864-1870), 9 januari 1868. J. van Eik, C. Hartien en B. van Dijk waren diakenen.
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blijkt van de firma’s Müller en Brandt, de laatste was de uitgever van de Evangelische Gezangen en de hersteld lutherse Christelijke Gezangen (1857): ‘Ook is uwe vergadering bereids over dit bezwaar heengestapt, daar zij liever het ideaal om éénen bundel te bezitten opgaf, dan dat zij ons langer zouden behelpen met de hoogst gebrekkige en voor
drie vierde deel toch ongebruikte verzamelingen’.244
Het rapport bevatte een lijst van voorstellen die aan de kerkenraad ter beoordeling
werd voorgelegd. Niet alle liederen waren aan te bevelen, soms concludeerde de commissie tot een ‘in de daad leelijk couplet’, een ‘stootenden regel’ en verbaasde zij zich
‘hoe zij [de tekstdichters] aan zulk een lied konden denken’. De lijst was dan ook bedoeld om te veranderen en te wijzigen. De commissie meende op grond van het langdurige gebruik in de gemeente uit de beide bundels Christelijke Gezangen (1793/1796) een
ruimere keuze te moeten maken, dan uit de andere gezangboeken. Daarnaast werden
nog onbekende liederen opgenomen. Wat de dogmatische kleur van de liederen aanging, hield de commissie rekening met verschillende gevoelens:
Niet zooals vroeger wel in ’t verzamelen van gezangbundels geschiedde, door het kleurlooze na te jagen, maar door liederen
van allerlei kleur op te nemen. Vonden wij een lied stichtelijk, verheffend, dichterlijk, bruikbaar, wij hebben het niet verworpen, omdat ’s dichters dogmatische overtuiging er van zelf in uitkwam, al strookte zij niet altijd van de onze of die van ons
allen. Maar was een lied kennelijk met het doel gedicht, om – en dan meestal op prozaïsche wijze – een dogma te verkondigen,
dan hebben wij het verworpen, al was dat dogma ook het onze.245

De nieuwe bundel werd samengesteld in samenwerking met de commissie en de kerkenraad. De vraag of de mannelijke leden van de gemeente niet zouden moeten worden geraadpleegd over de wenselijkheid van een nieuwe bundel, werd afgewezen. Ten
eerste was zoiets niet eerder gebeurd, ten tweede zou het moeilijk zijn om te bepalen
op welke wijze er dan zou moeten worden geraadpleegd. Ten derde zou alleen maar
bij een nieuwe bundel worden gewonnen. Geliefkoosde gezangen keerden immers terug en men zou een nieuwe liederenschat ontvangen. Bovendien was de gemeente niet
van de financiële stand van zaken op de hoogte, ‘om deze quaestie uit het oogpunt van
stoffelijke belangen te beoordeelen’.246 De commissie verkreeg de vrijheid om de meest
belangwekkende gezangen te kiezen, maar waren er gezangen die de commissie uit
de Christelijke Gezangen (1793/1796) hadden geschrapt terwijl de kerkenraad ze aanbeval,
dan volgde daarover een stemming.247
Eind december 1867 waren de Christelijke Gezangen (1793/1796) met die van de Uitgezochte Liederen voorzien van de nodige veranderingen en in een eerste bundel gerangschikt, 153 gezangen in totaal. Zo werden er ook liederen uit de Evangelische Gezangen en
de hersteld-lutherse Christelijk Gezangen (1857) verzameld, gerangschikt en ‘gezuiverd’
in een voorlopig aantal van 116 liederen. Later werd er nog een selectie uit de ‘Vervolg244 SAA-PA 1120-1285. ‘Stukken kerkliederen 1839-1896’. Rapport van de commissie voor de gezangen 29 januari 1865.
245 Idem.
246 SAA-PA 1120-850. Resolutieboek N (1864-1870), 8 juni 1865.
247 Idem, 8 juni 1865; 7 september 1865; 12 oktober 1865 werd er in de kerkenraadsvergadering tot stemming overgegaan; er werden 34 uit de bundel van 1796 en 13 uit de bundel van 1793 verworpen. Over het algemeen waren dit
gezangen over plichten, voorzienigheid, Jezus’ wrakeloosheid, de noodzakelijkheid der goede werken, bekering en
rechtvaardigheid.
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bundel’ (1866) van de Evangelische Gezangen aan toegevoegd.248 De officiële versie telt 132
gezangen. Inzake de zangwijzen achtte H.E. van Gelder het wenselijk dat sommige
melodieën, ‘inzonderheid die van grooten bundel gez. 59 worden veranderd of tegen
anders, die beter zijn verwisseld’. Het draait hier om het populaire lied van Arend Hendrik van Gelder, ‘God! ontzaglijk Albestuurder!’.
Het verzoek van de kerkenraad om een proefexemplaar in te mogen zien, werd van
de hand gewezen, omdat de commissie de vrijheid bezat haar werk zelfstandig te voltooien ‘zonder eene nadere beoordeling’. De indiener van het verzoek, Van Hoorn, was
het daarmee niet eens en bleef bij zijn mening ook nadat de scriba de bepalingen had
voorgelezen. De kerkenraad stemde daarmee in en Van Hoorn stond erop dat deze onenigheid werd vastgelegd.249
De liedbundel werd ingevoerd in de morgendienst van de eerste kerstdag 1870,
onder leiding van predikant Pieter van der Goot, ook al meende Jan Sepp dat Taco
Kuiper de leraar was.250 Leraar Loosjes verzocht uit naam van sommige zusters van
de gemeente of Van der Goot ‘bij het gebruik der gezangen de opgegevene verzen
weder, gelijk vroeger’ wilde voorlezen.251 Een van de motieven om coupletten voor
te lezen was, dat wie niet kon lezen of beschikte over een gezangbundel, dan toch
kon meezingen, zoals dat gebruik was in de hervormde traditie.252 De notulen lichten het verzoek echter niet toe. De leden konden kiezen uit een gebonden, een ingenaaid exemplaar of voor losse vellen. Aan de commissie werd overgelaten of de
kinderen die nog geen lid waren van de gemeente en vroeger een exemplaar ontvingen als prijs, ook een bundel kregen. Voorts werden presentexemplaren uitgereikt
aan ‘alle de tegenwoordige en vroegere leden der commissie der gezangen’ en aan de
hoogleraren De Hoop Scheffer, Hoekstra en de oud-hoogleraar Muller. De organist
kreeg een exemplaar voor huiselijk en kerkelijk gebruik evenals de catechiseermeester en het weeshuis ‘De Oranjeappel’. Buiten de eigen gemeente werd de hersteld
lutherse gemeente en de doopsgezinde gemeenten van Haarlem en Rotterdam een
liedbundel geschonken. In een concept circulaire ter verbreiding van de nieuwe gezangen werd het tijdstip van afhalen van de bundels en de datum van de invoering
aangekondigd, evenals de mededelingen aangaande het inbinden van exemplaren
voor particulieren. De jeugd die de afgelopen twee jaar een bundel als afscheidscadeau van de zondagscatechisatie of als prijs had ontvangen, kon die inleveren tegen
een nieuwe.253 Overigens bleef de gemeente tot 1943 zingen uit de psalmberijming
van ‘Laus Deo’.
248 Sepp (1872), p.156, noteerde 78 uit Evangelische Gezangen, 37 uit de hersteld lutherse Christelijke Gezangen (1857) en 17
uit de ‘Vervolgbundel’ (1866).
249 SAA-PA 1120-850. Resolutieboek N (1864-1870), 19 december 1867.
250 Sep (1872), p. 138. SAA-PA 1120-850. Resolutieboek N. (1864-1870), 8 december 1870.
251 SAA-PA 1120-850. Resolutieboek N (1864-1870), 22 september, 8 en 15 december 1870.
252 Luth (1986), p. 292. Bij gereformeerden kwam het aan het eind van de achttiende eeuw in sommige plaatsen voor
dat de voorzanger, evenals in Schotland, telkens de volgende regel voorlas, alvorens die te laten zingen. Zie ook Honders (1982), p. 15.
253 SAA-PA 1120-1285. ‘Stukken kerkliederen en gezangbundels 1839-1896, daarin: ‘Circulaire Eerste en Tweede Bundel 1870’, 17 november 1870.
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Receptie en verspreiding
Predikant Jan Sepp uit Witmarsum schreef uitvoerig over ‘De nieuwe gezangbundels,
bij de Amsterdamsche Gemeente ingevoerd’.254 Hij concludeerde dat ‘de hier en daar
zelfs sterk uitgedrukte orthodoxe overtuiging in de liederen’ op geen bezwaar stuitte
zolang de moderne richting nog geen dichters van kerkgezangen had voortgebracht
en er van het bestaande gebruik moest worden gemaakt.255 Hij betreurde dat de bundel op een christelijke hoogtijdag werd ingevoerd. De protestantse kerk is in het algemeen arm aan feest- en gedenkdagen en ‘wij Doopsgezinden in ’t bijzonder hebben
zoo buitengewoon weinig opwekkends bij den eeredienst door ons gebrek aan kerken
en orgels’, dat het volgens Sepp raadzaam was geweest om elke feestelijke gelegenheid
apart aan te grijpen en niet te combineren met een andere feestdag, die daardoor ‘allicht schade zou lijden’.256
Over het algemeen miste Sepp een lijst van zangwijzen die handig zou kunnen zijn
voor die gemeenten die nog niet over een orgel beschikten en aangewezen waren op
leraren, voorzangers en andere gemeenteleden. Christelijke Kerkgezangen (1851) had als
voordeel dat ook de eerste zangregels van de coupletten op alfabetische volgorde werden geregistreerd in het belang van de huiselijke godsdienst, wat hierin werd gemist.
Wat Sepp buiten verhouding vond, waren vijf liederen voor de intrede en geen enkel
lied over het afscheid van de leraar. De indruk werd daardoor gewekt dat de leraar na
de intrede de rest van zijn leven in dienst bleef, wat in steden ook vaak voorkwam. De
bundels legden daardoor een eenzijdige nadruk op een grote stadsgemeente.
Meer in het bijzonder veronderstelde de criticus dat de kerkenraad het ‘deleatur’
van de commissie had tegengewerkt bij de keuze van de gezangen. Christelijke Gezangen
(1796) was met maar liefst 69 gezangen tóch weer oververtegenwoordigd, waarvan 43
zijns inziens ‘de voornaamste verbeteringen’ waren.257 Toch hadden zijns inziens de
liederen 69, 70, 108, 115 – deze nummering is volgens de nieuwe bundel – best gemist
kunnen worden.258 De gezangen 77 en 153 uit Christelijke Gezangen (1796) hadden evenwel bewaard kunnen blijven, zij het in gewijzigde vorm.259 Bijna geen enkele liedtekst
was onveranderd gebleven. Ondanks zijn bespreking van de voornaamste verbeteringen verhulde hij eventuele suggesties van zijn kant niet. De regels van het ‘schoone gedicht van den Amsterdamschen predikant A.H. van Gelder’, gezang 111 ‘’t Is volbragt,
gij sterft, o Heiland!’, was volgens hem ‘op sommige plaatsen allergelukkigst gewijzigd en verbeterd’. De regels uit het tweede couplet:

254 Zondagsbode 18/19 (12 maart 1905), p. 74-75. Sepp (1872), p. 138-164. Sepp (1847-1905) diende de gemeenten Witmarsum-Pingjum (1871-1873) en Beverwijk (1873-1905). ME IV, p. 501. Samen met zijn collega Boetje stelde hij de ‘Leidse bundels’ samen. Zie p. 258.
255 Sepp (1872), p. 164.
256 Idem, p. 138-139.
257 Deze waren: 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 51, 56, 57, 58, 66, 67, 69, 70, 76,
78, 90, 91, 92, 98, 99, 100, 101, 106, 108, 111.
258 Dat zijn de liednummers uit Christelijke Gezangen (1796); 21, 29, 160 en 161, gezangen op het lijden van Jezus en
’s mensen dood.
259 Over ‘God het hoogste goed’ en ‘God de zekerste helper in nood’.
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’t Is volbragt! en nu is ’t einde
Jezus! van uw lijden daar,
maar ook ’t einde van het woeden
Eener doll’ ontmenschte schaar!

waren in de nieuwe bundels veranderd in:
’t Is volbracht, volbracht uw lijden!
Haast grieft U geen spotkreet meer
En op U, den man der smarte,
Daalt de rust na ’t strijden neer.

De suggestie van Sepp was: ‘’t Is volbracht, … en U grieft geen spotkreet meer, Want op
U, enz.’. Door ‘Haast’ weg te laten, zou de betekenis van ‘volbracht’ beter tot zijn recht
komen. Bovendien kreeg door ‘Want’ het ‘volbracht’ hebben zijn reden. Uit Christelyke
Gezangen (1793) werden 36 van de 68 gezangen overgenomen. Sepp noemde de nummers 30, 53 en 68 – ook deze nummering is volgens de nieuwe bundel – die ‘zonder
schade als onbruikbaar weggelegd [hadden] kunnen worden’.260 Toch waren de meest
‘smakeloze’ weggelaten, zoals gezang 32 uit Christelyke Gezangen over het laatste oordeel
en werden ‘de drie zuchten’ van Bernardus de Bosch, de zucht om vergeving, de zucht om
verlichting en de zucht om versterking, veranderd in twee ‘beden’, een verandering van
verouderd woordgebruik.261
Ook over de wijziging in een gezang over de ‘Overdenking des doods’ liet Sepp zich
niet onbetuigd. Waarom had men laten staan: ‘Geboren om te sterven moet ieder, wie
hij zij, het lieve leven derven’? Dat ‘lieve leven’ wilde hem niet recht aanstaan. ‘Ik las liever: ‘geboren om te sterven, moet ieder wie hij zij, ten laatste ’t leven derven, of iets dergelijks’.262 Sepp legde zo meer nadruk op het natuurlijke verloop van het leven, vanaf het
begin tot het eind, zonder dat hij daarmee het ‘lieve leven’ bedoelde te diskwalificeren.
Het veelvuldige gebruik van het woord ‘lief’ vond hij over het algemeen bezwaarlijk.
Het kwam in de nieuwe bundel vaak voor in de uitdrukking van ‘God’s lieve Zoon, als
praedicaat aan Jezus toegekend. Die uitdrukking had de meeste keeren wel voor een
andere en m.i. betere plaats kunnen maken. Jezus Gods geliefden Zoon te noemen, is
dunkt mij iets anders dan te spreken van “Lieve Zoon”’.
Dat sommige liederen waren ingekort, kwam ten goede aan de consistentie. Bijvoorbeeld het ‘schoone gezang’ over de komst van de Zaligmaker, gezang 36 uit Christelyke Gezangen (1793) en lied 96 uit Christelijke Liederen I (1870). In de laatstgenoemde bundel waren twee ‘ontsierende coupletten’ weggevallen over de wijzen uit het Oosten en
over Johannes de Doper. De geboorte van Christus ontving zo meer aandacht. Dat gold
ook voor het avondmaalslied ‘Jesus, Jesus! Heil der aarde!’, Christelyke Gezangen gezang
66, dat van zeven tot twee coupletten werd ingekort, het eerste en het laatste. Wat de
plaatsbepaling betreft, stond het aanvankelijk ingedeeld bij de avondmaalsgezangen,
260 De nummers uit Christelyke Gezangen (1793) zijn respectievelijk 8 over ‘Jesus het Voorbeeld der Menschenliefde’; 16
een ‘Zucht om Vergeeving’; 30 een ‘Overdenkings des Doods’.
261 Gezangen 16, 17 en 18 uit Christelyke Gezangen (1793) en 53 en 54 uit Christelijke Liederen I (1870).
262 Mijn cursivering.
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nu werd het ondergebracht in de rubriek ‘op ’s Heeren lijden’. De inkorting was daaraan echter niet debet.
Uit de beide Amsterdamse Christelijke Gezangen miste Sepp gezangen die gewijd waren
aan de waakzaamheid, zachtmoedigheid, gerechtigheid, menslievendheid, kuisheid
en plichten van de rijken en armen, gezangen die op de geloofspraktijk waren gericht.
Sepp vergiste zich in het aantal liederen in de Uitgezochte Liederen (1810), dat waren er
163 en niet 173.263 Daaruit waren er 48 overgenomen in Christelijke Liederen I.264 Hij had
gehoopt dat de beginregel van Lodensteins lied ‘Hoog, omhoog, het hart naar boven’
veranderd was in: ‘’t Oog omhoog, het hart naar boven’.265 Dat is des te opmerkelijker,
omdat de afgekeurde conceptbundel (1845) precies aan zijn wens had voldaan. Het 96ste
gezang uit het concept had Lodensteins beginregel inderdaad veranderd in: ‘’t Oog
omhoog het hart naar boven!’. Heeft Sepp dit geweten? Het valt niet na te gaan, omdat
de manuscripten slechts bedoeld waren voor de samenwerkende commissies uit Haarlem en Amsterdam, tenzij ze in handen van anderen zijn gekomen. Sepp kwam per slot
van rekening uit een boekhandelaarsfamilie. De Paas- en Hemelvaartliederen bevielen
hem minder om het sterk dramatiserende karakter.
De keuze uit de hersteld lutherse Christelijke Gezangen (1857) ervoer hij als uitmuntend. Hij wees op de gezangen 46 en 47, allebei ‘beden’; en om zijn ‘practischen geest’
achtte hij gezang 54 ‘Het geloovig huisgezin’ nog hoger. Gezang 60 was zowel verheven als liefelijk, waarschijnlijk om de telkens terugkerende beginregel van elk couplet:
‘God is mijn God!’. Als troostzang was het vooral geschikt om te lezen. Dat herhalende
sprak hem ook aan in het abusievelijke gezang 12 genoemde – dat 22 moet zijn – ‘’t Is
de Heer!’ waarmee elke beginregel begint. Heel anders was het lied ‘Bij de intrede van
een leeraar’: ‘men zou bijna zeggen, ’t is wel wat al te jubelend’: ‘Stroomt met volheid,
dankbre zangen, Stroomt in dit gezegend uur; Vuur ons aan, ontgloeid verlangen,
Schenk aan ’t feestlied kracht en vuur!266
Niet zonder enige scepsis oordeelde Sepp over een avondlied, ‘hoe onder veel koren
altijd wel kaf schuilen zal’. Neem gezang 81. De tekstdichter dacht wel erg gemakkelijk over het leven van ‘d’ arme man’ die zelfs op de hardste sponde en ‘afgesloofd’ van
zorgen, zijn leed eventjes tot aan de morgen kan ‘verslapen en vergeten’. Er waren zoveel andere gezangen, ‘meer de invoering bij ons Doopsgezinden waard, dan dit’. Zo
tekende Sepp ook bezwaar aan bij een ‘Hernhutters-avondlied’ dat hij als ‘al te mystiek ter zijde zou willen leggen’: ‘Laat mij slapend op U [Jezus] wachten, O dan slaap
ik zoo gerust’.267
In het zesde couplet van gezang 33 over de ‘Wet van God’ was eerst sprake van zweren en de eed en ‘aldus voor Doopsgezind gebruik geschikt gemaakt’. Enkele regels:
263 Sepp (1872), p. 152.
264 Uit de Uitgezochte Liederen zijn dat volgens de nummering van Christelijke Liederen I: 2, 4, 5, 14, 15, 17, 18, 25, 26, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 47, 48, 49, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 97, 102, 109, 112, 121, 122,
123, 124, 136, 142, 152.
265 Sepp (1872), p. 154.
266 Christelijke Liederen II, gezang 74.
267 Idem, gezang 82.
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Evangelische Gezangen 1806

Christelijke Liederen II, 1870

Behoed mij voor ligtvaardig zweren,
Voor misbruik van den naam des Heeren,
Wanneer ik met mijn’ naasten spreek,
En, kan ik uwen eed niet mijden,
Leer mij dan liever alles lijden,
Dan dat ik ooit dien eed verbreek.

Dat ik het heilige vereere,
En nooit uw naam misbruik, o Heere!
Zet voor mijn lippen uwe wacht;
Zoudt gij dien, die hem schendt, niet toonen,
Dat ge U niet straffeloos laat hoonen,
En ’t misbruik niet onschuldig acht?
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De nummers van Christelijke Liederen II 35, 32, 24, en vooral 36, en uit 40 vooral het vierde couplet uit de Evangelische Gezangen hadden naar zijn idee weggelaten kunnen worden.268 Ook couplet vijf van dat gezang: ‘Neen, uit deernis met mijn lot, Treedt hij
voor mij in bij God’, was ‘in ons tegenwoordig taalgebruik onduidelijk’. Sepp wees
daarmee vermoedelijk op veranderende, modern theologische inzichten in een cultuur waarin een ontologische wijze van denken verschoof in de richting van een meer
functioneel denken. De vraag was niet langer wat Christus voor ons had gedaan, maar
wie Hij voor ons is.269 In die zin paste het ‘voor ons intreden’ bij God als een daad ‘ten
behoeve van ons’ niet meer binnen een denkkader dat volledig doortrokken was van
het modernisme.
De gezangen over de seizoenen waren terecht opgenomen, waarvan hij die ‘op den
herfst’ wel het meest apprecieerde. Dat slechts zeventien liederen uit de ‘Vervolgbundel’ werden overgenomen betreurt Sepp klaarblijkelijk, ‘bezwaren van eigendoms en
kopijrechten zullen wel de oorzaak zijn’. ‘Dat heerlijke lied’ bij de wisseling van het
jaar had de nieuwe bundel kunnen verrijken, wanneer die hinderpaal was overwonnen, dan hadden de 285 liederen zeker tot 300 aangevuld kunnen worden.
Aan het eind van de negentiende eeuw zou Sepp samen met zijn collega H. Boetje
het initiatief nemen om twee bundels bloemlezingen gezangen en psalmen samen te
stellen. Door deze uitvoerige recensie toonde hij de doopsgezinde broederschap zijn
affiniteit met het kerklied.
In een nabeschouwing kwalificeerde Cramer de beide bundels positief. Hij roemde
vooral de gezangen die uit de hersteld lutherse Christelijke Gezangen waren overgenomen
als ‘een der fraaiste, die ons volk bezit: misschien de éénige, die in zijn geheel door één
geest wordt gedragen’.270 Uit de ‘Vervolgbundel’ van de Evangelische Gezangen werden tal
van liederen geselecteerd ‘die al spoedig het hart van duizenden gewonnen’ hadden ‘en
zij blijven dat doen’. De wijzigingen in de doopsgezinde liederen in Christelijke Liederen
I werden door Cramer met ‘goed’ beoordeeld. Aan één gebrek leden de bundels echter, wat niemand had kunnen verhelpen, namelijk het ongunstige tijdstip waarop de
bundels het licht zagen. Rond 1871 werd het godsdienstige denken en voelen beheerst
door grote onzekerheid.271 Ten eerste, ‘zoowel de godsdienstige als de letterkundige
268 Vergelijk Evangelische Gezangen: 37, 42, 52, 54, 58.
269 Sepp (1872), p. 163. Van den Brink (1996), p. 289.
270 Cramer (1902) II, p. 5-7.
271 Le Coq (2005), p. 17-32. Een belangrijke theologische context hierbij is dat de natuur en de geschiedenis die bijdroegen aan kennis over God werd losgelaten onder invloed van de moderne theologie. Lange tijd was dit de hoofd-
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smaak keerden zich af van velerlei, dat in inhoud en vorm van het kerklied tot dusver
gangbaar was’. Er werd verlangd naar een meer frisse, ongekunstelde, innige en diepe,
minder conventionele taal. Ten tweede drong de kennis van muziek en verfijnder muzikaal gevoel door, ook buiten de kring van de deskundigen. Ten derde had de afzondering ‘van onze medeprotestanten’ zijn langste tijd gehad. De beleving ‘van één groot
geheel’ deel uit te maken, moest tot uitdrukking komen in het kerklied onder zowel
de ‘vrijzinnigen’ als de ‘behoudenden’. Precies op dít tijdstip boden deze bundels,
vooral Christelijke Liederen I, de smaak en de toon van een verleden tijdperk aan. Cramer
verzuchtte dan ook: ‘hoeveel goeds en – hoe ouderwetsch!’ Hoezeer hij de bundels ook
waardeerde, zij zouden niet voorzien in de behoefte van toekomstige generaties. De
gezangencommissie had wat betreft de smaak en de geest niet genoeg vooruit gezien.
Zijn kritiek gaf een bewijs van onvermogen aan het adres van de commissie. Dat men
de wenselijkheid niet had ingezien om uit andere boeken te putten van ‘Heye, C. van
der Hoeven, Molster’; dat men niet inzag om uitdrukking te vinden ‘voor wat het hart
wil zingen’ en zelf de nieuwe toon ‘ook in ’t kerkzang’ te brengen; het ware wenselijk
om alle streven te laten varen ‘om zich toch vooral van andere Protestanten te onderscheiden in woorden en melodieën’.272 De verzameling sorteerde weinig effect op de
vernieuwing van het kerklied. Toen gemeenten in de jaren 1880 nieuwe bundels gingen invoeren, waren die van 1870 reeds ‘geantiqueerd’.
Die mennisten komen ook altoos te laat; dat begint al met hun doop’, moet eens bij eene audiëntie ten paleize de kamerheer
van dienst hebben gezegd, toen bij het afroepen der ingeschrevenen de Alg. Doopsgez. Sociëteit ontbrak. ‘Altoos’ is zeker sterk.
Maar nooit?273

Uit een statistisch overzicht van de gezangbundels (1895), blijkt dat Christelijke Liederen I
in dat jaar werd ingevoerd in Den Ilp en Christelijke Liederen II in Makkum. De gemeente Borne schafte de beide Amsterdamse bundels echter af en voerde de remonstrantse
bundels van 1848 opnieuw in. Kennelijk heeft deze gemeente de remonstrantse bundels hoger gekwalificeerd. In totaal zongen acht gemeenten uit de tweede bundel en
zeven gemeenten uit de eerste bundel.274
In 1885 werd de eerste bundel herdrukt.275 Twee jaar eerder was de tweede bundel al
in herdruk genomen. In 1894 bracht een speciale commissie voor het gezangboek verlijn in de doopsgezinde liedbundels. Bovendien ontstond de Nederlandse Protestantenbond in 1870 als een vereniging
‘van allen die willen samenwerken om de vrije ontwikkeling van het godsdienstig leven te bevorderen, zoo binnen de
kring der kerkgenootschapen als daarbuiten’. Leden waren doopsgezinden, remonstranten, vrijzinnige luthersen en
vrijzinnige hervormden.
272 Cramer heeft deze auteurs genoemd als voorbeelden van nieuwe inspiratie. In Liederen en Zangen (1841) van de arts
J.P. Heije (1809-1876) staan hymnen en psalmen in de vorm van een recitatief of een kwartet. Predikant J.A.D. Molster
(1806-1850) schreef Liederen en Gebeden (1840). Deze van ‘schatbaren inhoud’ en ‘in ’t belang van weduwen en weezen’. Zie
het voorbericht bij de tweede druk (1853). C. van der Hoeven (1831-1860) was een broer van de remonstrantse hoogleraar Abraham des Amorie van der Hoeven. Cohen Stuart, Poëtische Nalatenschap (1861), p. viii. Cramer was wellicht gecharmeerd van zijn ‘dichterlijk gestemd gemoed’.
273 Cramer (1902) II, p. 6-7.
274 ‘Gezangbundels bij onze gemeenten in gebruik’, in: De Zondagsbode, 8/37 (21 juli 1895). Zie bijlage 1: ‘Verspreiding
van de liedboeken’ 1.5.
275 SAA-PA 1120-853. Resolutieboek Q (1884-1894), 8 oktober 1885 en 12 november 1885.
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slag uit om de psalmen en gezangen ‘tot een billijker prijs verkrijgbaar te stellen’. De
reden hiervoor was gelegen in de verhouding van de liedboekprijzen van 1870, de nieuwere bundels bij de luthersen en de bundel van de Nederlandse Protestantenbond. De
gemeente schafte elk jaar liedboeken aan voor de catechisanten, de dopelingen en zowel
voor wie met attestatie was overgekomen als voor de minvermogenden. De commissie en de uitgevers kwamen overeen dat het kopijrecht niet werd verhoogd, ook niet in
het geval van ‘oncourante formaten’. Ook werd afgesproken dat bij invoering van een
nieuwe gezangbundel de gemeente de dan nog resterende voorraad van de uitgevers
zou overnemen tot een maximum van 1100 exemplaren. De vermindering van de prijs
werd mogelijk gemaakt door alleen het eerste couplet van notenbalken te voorzien.276
Naast de herdrukken uit 1883 en 1885, werd de tweede bundel ook in 1895, 1901,
1914 en 1916 in herdruk genomen. In dit laatstgenoemde jaar in een oplage van 1650
exemplaren. De eerste bundel werd in 1900, 1906 en 1917 nog eens herdrukt, deze keer
met notenbalken bij alle coupletten.277 Het is duidelijk dat de behoefte aan de tweede
bundel, samengesteld uit orthodox-protestantse tradities, groter was dan die aan de
meer liberale eerste bundel.

c

Liturgische praktijk

Voorlezer/voorzanger en organist
In de tweede helft van de negentiende eeuw werd de functie van voorzanger/voorlezer in een groot aantal gemeenten opgeheven. Dit hing samen met een combinatie van
factoren: de kwaliteit van de presentatie, overlijden en een verminderde belangstelling
voor de vervulling van de vacatures.278 Doordat de voorlezer/voorzanger langzamerhand van het toneel verdween, ging de organist zijn plaats innemen en veranderde de
orde van dienst. Daarnaast werd het liturgische woordgebruik formeler, waardoor de
doopsgezinde samenkomst een meer algemeen protestants karakter kreeg.
In geval van een vacature werd in eerste instantie naar kandidaten gezocht binnen
de gemeente. Was de voorlezer/voorzanger overleden of verzwakt door ouderdom,
dan behoorde opvolging door een familielid tot de mogelijkheden, mits men zich voldoende had bekwaamd in het voorlezen en voorzingen. In Haarlem leidden de predikanten de jongeren tot voorlezer en voorzanger op.279 De leraren gaven een gezang of
276 SAA-PA 1120-1288. ‘Rapport en advies der commissie voor het gezangboek’.
277 SAA-PA 1120-854. Resolutieboek R (1894-1903): 11 januari 1900 en 1 maart 1900 – tevens wordt de bepaling van
1000 exemplaren Christelijke Liederen I herdruk van 1894 herzien en ziet de kerkenraad ervan af om van te voren inzage te
hebben in de proeven van papier en letterdruk; 8 en 22 maart 1900, 4 en 18 april 1901, 2 mei 1901. Zie ook SAA-PA 1120855. Resolutieboek S (104-1911), 2 juni 1910; SAA-PA 1120-856. Resolutieboek T (1911-1922), 2 en 9 april 1914 en 10 februari 1916. Zie Bibliografie van liedboeken, nr 7. De herdruk van 1900 is niet traceerbaar.
278 Bos (1999), p. 58. Tot 1842 was de vereniging van een onderwijzersbetrekking en een kerkelijke bediening bij de
wet op het lager onderwijs geregeld. Na de opheffing hiervan kon een openbaar onderwijzer wiens achtergrond niet
verenigbaar was met de kerkelijke bediening, worden geweigerd. Zo hield de overheid nog greep op de godsdienst.
279 VDGH. Resolutieboek (1826-1835/21), 6 februari 1834. Hadden jongens zich voldoende bekwaamd in het voorlezen en voorzingen, dan ontvingen zij een eenmalige beloning van zeven gulden.
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psalm op en soms mochten de kandidaten daarnaast ook vrij kiezen. Sommigen bleken
zeer goed te kunnen lezen, maar slecht te kunnen zingen. Anderen lazen zeer slecht en
hielden ook ‘geen oogenblik de wijs’. Aan het ‘ambt’ van de voorlezer werd een ‘hoog
gewicht’ toegekend. Hij moest zich blijven bekwamen in het lezen en mocht nimmer
denken ‘het reeds gegrepen te hebben’.280 Een motivering van afwijzing komt in het
volgende fragment naar voren: ‘Bij het gezang leidt hij de gemeente volstrekt niet; zelfs
diakenen die ’t digst bij hem zitten, kunnen zijne stem daar niet hooren. En hetgeen
zij na hun binnentreden in de Kerk, na het voorlezen hooren, is niet geschikt om er ingenomen mede te zijn, daar de man een uitermate plat dialect spreekt’.281 Tevens werd
van de voorlezer/voorzanger verwacht dat hij een onberispelijk leven leidde, omdat hij
een representatieve functie bekleedde.282 De kandidaten boden zichzelf niet altijd aan
op grond van vermeend lees- en zangtalent. Sommigen prezen zichzelf, omdat zij onderwijzer waren, anderen solliciteerden vanuit diaconaal/pastorale motieven om voor
een weduwe met een kleine jaarwedde financieel garant te kunnen staan of vanwege
uitbreiding van het gezin.283 Bescheidenheid, misschien door klassenonderscheid ingegeven, speelde klaarblijkelijk ook een rol mee. ‘Het is niet zonder eenige schroom,
dat ik deze vrijheid neem, daar ik, eerst bij de laatste doopplechtigheid als lid der Gemeente aangenomen, misschien teregt vreezen moet dat mijn verzoek als eene soort
van aanmatiging (zoo niet erger) zoude kunnen worden opgenomen’.
De voorlezers/voorzangers kwamen niet altijd uit doopsgezinde kringen. In Haarlem verving een remonstrantse voorzanger de eerst verantwoordelijke bij ziekte.284 Bij
een langdurige vacature werd wel geprobeerd om kandidaten uit de eigen gemeente
op te roepen, maar dat lukte niet altijd. In dat geval plaatste men een advertentie in de
krant.
In de gemeente Deventer werden voorzangers en organisten geacht doopsgezind te
zijn. Een koster of een orgeltrapper mocht al vroeg in de negentiende eeuw van ‘andere
godsdienstige gezindheden’ zijn.285 De voorlezer/voorzanger moest daags van tevoren
of uiterlijk een uur voor het begin van de godsdienstoefening bij de predikant ophalen
wat er gelezen en gezongen zou worden.286 Een kwartier tevoren was hij, in het zwart
met een witte das, in de kerk aanwezig om uit de bijbel te lezen. Beklom de predikant
de kansel dan eindigde hij de voorlezing.287 Vóór de slotzang overhandigde hij de gebedsbriefjes en mededelingen aan de leraar. Het is niet duidelijk hoe deze gebedsbriefjes eruit zagen en of die door gemeenteleden van tevoren werden ingebracht. In de hervormde traditie van Amsterdam vulde de koster op een voorgedrukt formulier in voor
wie de dominee moest bidden of danken. Op deze wijze werd voorkomen dat de predikant zich in het gebed liet leiden door persoonlijke voorkeur en teveel uitweidde over
280
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SAA-PA 1120-847. Resolutieboek K (1839-1847), 27 februari, 6 maart, 10 april, 24 april en 24 september 1845.
GA RTD 27-16. Resolutiën (1863-1875), 18 december 1873.
SAA-PA 1120-853. Resolutieboek Q (1884-1894), 19 november 1891. SAA-PA 877-8. Resolutieboek (1789-1796).
SAA-PA 1120-844. Resolutieboek G (1811-1822), 2 en 16 februari 1815.
VDGH. Resolutieboek (1826-1835/21), 15 juni 1826.
Rademaker-Helffrich (z.j.=1988), p. 139-140.
GA RTD 27-15. Resolutiën (1853-1862), 6 april 1853.
Zie p. 93, 94.
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ziektes en problemen van gemeenteleden wat tot ergernis kon leiden.288 Was de voorlezer/voorzanger ziek dan diende hijzelf voor een vervanger te zorgen.
In de gemeente Amsterdam bleef vooral het begin van de dienst een punt van discussie, ook in de ogen van leden van buiten. Een regelmatige kerkbezoeker van Vlieland liet de kerkenraad weten dat het zingen van gezangen of psalmen in plaats van de
voorlezing voordat de predikant de preekstoel beklom, meer ‘tot stigting’ was, dan het
‘Eentoonige Voorlezen … dat waarlijk geen de Minste Stigting of Eerbied verwerkt, met
het Oogmerk als men zulk een Heyligdom binnentreedt’. Op Vlieland was het zingen
gebruikelijk.289 De kerkenraad nam deze suggestie niet in behandeling.290 Ondanks de
toenemende waardering voor het orgelspel vóór de kerkdienst en de zangbegeleiding,
bleef men toch ook gehecht aan de voorlezer.291 Deze zou bij een onverwachte afwezigheid van de organist de zang kunnen begeleiden. Bovendien zou de voorlezing in een
tijd van meer ‘rechtzinnige’ en ‘moderne’ gelovigheid een bindende functie kunnen
hebben ‘bij het wankelen der meeningen op godsdienstig gebied en bij het uitéénloopen der sympathieën op het stuk der godsdienstprediking, het onveranderlijke en
immer stichtende element in de godsdienstoefening’.292 Door de positie van de voorlezer te handhaven, kwam men in feite tegemoet aan de behoudende ‘rechtzinnigheid’.
Verandering kwam hierin pas in 1878. Op verzoek van een leraar kon in plaats van de
voorlezing het orgel worden bespeeld, maar dit bleef slechts een alternatief.293 Zes jaar
later werd er geklaagd over de voorlezer die zijn werk nog ‘onbescheiden lang’ voortzette, ook na waarschuwing van de leraren. De wens werd geuit om de dienst met orgelspel te laten inleiden.294 Pas toen er in 1891 kritiek werd geuit op de ‘onstichtelijkheid’ van de voorzang bij binnenkomst van de kerkenraad en de leraar, werd het begin
van de dienst gewijzigd. Op de voorlezing volgde voortaan orgelspel, totdat de predikant de kansel had bestegen.295
In de gemeente Rotterdam werd de functie van voorlezer/voorzanger met ingang
van 1 januari 1886 opgeheven. Omdat het niet om langdurige vacatures, ziekte of
overlijden ging, zal ook hier de slechte kwaliteit een rol hebben gespeeld. De kerkenraad volgde het voorbeeld van andere gemeenten, onder welke ‘Arnhem, Middelburg,
Zaandam, Groningen enzovoort’. Wat Zaandam betreft, vermeldde Rotterdam er niet
bij of het om Zaandam-Westzijde of Oostzijde ging. De Zaandamse resolutieboeken
288 Bos (1999), p. 56.
289 SAA-PA 1120-1135. ‘Stukken betreffende de voorlezer en voorzanger 1815-1846’.
290 SAA-PA 1120-845. Resolutieboek H (1822-1829), 13 januari 1825.
291 Groenveld (1970), p. 44-63. De Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam heeft in de negentiende eeuw
tal van bekwame organisten gekend: Johann Wilhelm Wilms (1823) ‘een der meest vooraanstaande Nederlandse musici
van zijn tijd’; Coenraad Disselwerf (1844) bekend vanwege zijn harmoniekunst en improvisatietalent; Leonardus Doortmont (1877) werd gewaardeerd om zijn verbetering van het kerkgezang.
292 SAA-PA 1120- 853. Resolutieboek Q (1884-1894), 19 november 1891, p. 493-494. Groenveld (1970), p. 59. Toch bleek
bij de restauratie van het orgel in 1858 eerder de voorkeur uit te gaan naar een harmonium, dan naar de voorzanger.
293 SAA-PA 1120-852. Resolutieboek P (1876-1884), 21 november 1878, p. 142-143. Groenveld (1970), p. 60, ziet in de
weerzin tegen het orgelspel een vrees van teveel wereldse invloeden. Niet voor niets werd Disselwerfs orgelkunst aanvankelijk ‘weelderig’ genoemd.
294 Idem, 5 juni 1884, p. 501.
295 SAA-PA 1120-853. Resolutieboek Q (1884-1894), 9 juli 1891 en 1 oktober 1891.
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wijzen uit dat de kerkenraad van de gemeente Zaandam-Oostzijde op 7 oktober 1884
met algemene stemmen de positie van de voorzanger ophief, echter – ook hier – zonder redenen omkleed. De voorzangers mochten de rest van hun leven gratis gebruik
maken van ‘hunne plaatsen’, waarmee zij vrijgesteld waren van het betalen van stoelgeld.296 In de gemeente Zaandam-Westzijde werd na ruim zeven jaar, tussen 2 januari
1877 en 5 augustus 1884, opnieuw een verzoek ingediend om het voorzangerscollectief
op het oorspronkelijke tal van vijf terug te brengen.297 In 1898 waren er nog twee voorzangers over, waarvan één in gebreke bleef. Voor het voorzangerscollege was geen belangstelling meer. De voorzanger werd eervol ontslag verleend, waarmee deze functie
werd opgeheven.298
De gemeente Utrecht continueerde de voorlezer/voorzanger niet langer na het
overlijden van haar voorzanger in 1873, de eerste overigens die geen gemeentelid was.299
In Blokzijl werd in 1858 een orgel ingevoerd, nadat een jarenlange vacature de hoop
op een nieuwe voorzanger had doen verdwijnen.300 Jarenlange vacatures waren soms
geen reden om het voorlezen/voorzingen zo maar op te geven. De gemeente ZaandamWestzijde was bijvoorbeeld tot 1874 drie jaar vacant geweest.301
Liturgie met een algemeen protestants karakter
Om inzicht te krijgen in doopsgezinde orden van dienst vormen de preken een belangrijke bron van informatie. Sommige predikanten schreven op de omslag van hun
ingebonden preek de preektekst of het onderwerp, en aan de binnenkant de liederen
waarna de preek volgde. Anderen hadden de gewoonte om de orde van dienst compleet
met gebed en voorafspraak uit te schrijven. Het nagebed werd niet vastgelegd, wat op
zichzelf geen indicatie hoeft te zijn dat er altijd uit het hoofd werd gebeden. Er zijn katernen bewaard gebleven met handgeschreven gebeden voor en na de godsdienstoefening, inclusief catechese- en doopvragen of gebeden voor een kraamvrouw.302
Halverwege de negentiende eeuw bleef de inleiding op de godsdienstoefening nog
wel bestaan, maar de term ‘voorafspraak’ hiervoor verdween. Nieuw was het woord
‘votum’ dat bij De Hoop Scheffer voorkomt. Omdat geen van zijn preken zijn gedateerd, is het moeilijk te achterhalen wanneer hij tot het gebruik van dit liturgische element overging, laat staan wat hem daartoe bewoog. Een reden zou kunnen zijn dat de
doopsgezinde broederschap zich in een fase bevond waarin zij streefde naar een volwaardige plaats naast alle andere kerken en dat zij zich wilde meten met de Nederlandse Hervormde Kerk.303 Doordat dit nieuwe element werd toegevoegd, kreeg de
doopsgezinde liturgie een meer algemeen protestants karakter. Een vergelijking met
296
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299
300
301
302
303

GAZ KA 11-V (1870-1885). Notulen van de doopsgezinde gemeente Zaandam-Oostzijde.
GAZ KA 12-11 (1871-1882) en 12-12 (1882-1889).
GAZ KA 12-14 (1898-1906), 23 maart 1898.
Hajenius (2003), p. 73.
Smit (1992), p. 134.
GAZ KA 12-11 (1871-1882), 4 april 1871; 3 november 1874.
In particulier bezit. Zie ook HS 65-417.
Verbeek (2005), p. 11.
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de liturgie uit de Nederlandse Hervormde Kerk wijst uit dat het ‘votum’ aan de ‘voorafspraak’ voorafging.304
De invoeging van het votum bracht een extra gezang met zich mee; De Hoop
Scheffer liet dat erop volgen. Onder zijn leiding werd er in plaats van driemaal, viermaal gezongen. Eenmaal vóór de voorlezing – vaak was dat een psalm – dan na het votum de voorzang, de tussenzang tijdens de preek en de nazang.305 Er werden over het
algemeen meer gezangen dan psalmen gezongen, ook al waren de psalmen speciaal geselecteerd voor het ‘Christelijk kerkgebruik’.306 De psalm als tussenzang kwam minder
voor, waarschijnlijk omdat gezangen beter op nieuwtestamentische preken aansloten.
Het votum was bij De Hoop Scheffer echter niet een vaste tekst, zoals bij de hervormden.307 Het had het karakter van een bede, waarin God om zegen en een ontvankelijk hart werd gebeden. De inhoud van het votum varieerde al naar gelang het soort
dienst, hetzij bij een doop, hetzij bij een intrede. Het votum werd steevast afgesloten
met ‘amen’, hetgeen duidt op een zelfstandig liturgisch element. Een voorbeeld van
een votum van De Hoop Scheffer uit een gewone dienst is:
De verheerlijking van Uw naam, onze Vader in Christus, beziele onze beden, onze gezangen, onze overdenkingen. Zij ons aller
harte geöpend voor de innigste liefde tot U en tot Christus en worde het vertroost en versterkt en gezaligd door het vaste geloove, dat onze namen bij U in den hemel geschreven zij. Amen.308

De Hoop Scheffer verdeelde zijn preken net als de twee andere leraren Taco Kuiper en
Pieter Veen, die nog aan bod zullen komen, volgens algemeen protestants gebruik op
klassieke wijze onder in de Romeinse cijfers I, II en III.309 Op deze overgangen of op één
304 Honders (1968-1969), p. 237-239. Deze liturgie zag er als volgt uit: voorspel van orgel, psalmzingen, bij het laatste couplet komt de voorganger binnen, dan spreekt hij een stil gebed uit voordat hij de kansel bestijgt, dan het votum
– ‘Onze hulp’ – voorts de voorafspraak, het voorgebed, gemeentezang, prediking, dankgebed, afkondigingen, maar die
konden ook vóór de prediking gedaan worden, waarop de nazang volgde, ten slotte een apostolische vermaning en de
zegen. Over een voorlezer/voorzanger of een tussenzang wordt niet gerept.
305 HS 65-150. Conform Bos (1999), p. 55. ‘Na het votum (…) en een psalm of gezang (….)’.
306 De Christelijke Kerkgezangen (1851) selecteerde psalmen op de onderwerpen vergeving, bescherming en herderschap.
Smelik (1997), p. 87v. In de hervormde en gereformeerde traditie van de tweede helft van de negentiende eeuw kon de
psalmzang op minder populariteit rekenen. Dat wordt toegeschreven aan de inhoud van de psalmen en aan melodieen. De psalmen die de voorkeur verdienden waren: 25, 33, 65, 68, 72, 84, 86, 89, 103, 118, 119, 130, 138 en 146. Een vergelijking met de Christelijke Kerkgezangen levert op dat de psalmen 25, 68, 73, 74, 103, 119, 130 en 146 een gelijke voorkeur
genoten. De andere psalmen die de Christelijke Kerkgezangen selecteerde waren: 1, 8, 9, 19, 32, 42, 51, 67, 90, 91, 92, 95, 96,
100, 127, 131, 139, 145 en 150. De psalmen werden als gezangen doorgenummerd, maar verantwoord als ‘naar psalm…’.
307 Brienen (1987), p. 191 en 213. Het ‘votum’ komt bij Calvijn reeds voor in zijn Straatsburgse orde van dienst. Het
‘votum’ heeft daarin een troostende functie, waarschijnlijk in de betekenis van het adjutorium, ‘Onze hulp …’. Schotel
(z.j.), p. 336-337. ‘Na het voorlezen of voorzingen van de tien geboden (…) sprak de leeraar: ‘onse hulpe stae in den name
des Heeren, die hemel ende aerde geschapen heeft’. Honders (1968-1969), p. 237-238; Bos (1999), p. 55.
308 HS 65-150. Katern 2, zonder titel.
309 Bos (1999), p. 49. Zeventiende- en achttiende-eeuwse protestantse preken bestonden uit vier klassieke delen: exordium, dispositio, explicatio en applicatio. De opbouw (dispositio) werd met behulp van Romeinse en Arabische cijfers, Latijnse,
Griekse en Hebreeuwse hoofd- en kleine letters onderverdeeld in paragrafen, subparagrafen en subsubparagrafen. Deze
gedetailleerde structuur was vooral functioneel om de rechte leer uiteen te kunnen zetten. In de negentiende eeuw bestond een preek gewoonlijk uit drie delen: eerst de tekstverklaring (explicatio); vervolgens een uiteenzetting van de
voornaamste geloofswaarheden (dispositio); tenslotte een toepassing (applicatio). Soms werd de inleiding (exordium)
weggelaten. Deze preekmethode in drieën werd ook door doopsgezinde leraren gevolgd. ME IV, p. 835. Particulier bezit:
Dirk Gerbens Visser (†1836) legde eerst de tekst uit, vervolgens werd de uitleg overwogen en toegepast.
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ervan werd de tussenzang mogelijk gezongen: mogelijk, omdat de leraren niet altijd
een tussenzang in hun preektekst aankondigden. Na de preek volgde bij De Hoop
Scheffer de nazang en het nagebed. Over de plaats van de collecte gaf hij geen informatie. Zijn orde van dienst zag er vanaf 1860 ongeveer zo uit:
(Psalm)zingen
Voorlezing
Votum
Voorzang (psalm of gezang)
Voorafspraak
Voorgebed
Gezang
Schriftlezing
Preek met tussenzang
Nazang
Nagebed

Het lied in de preken van De Hoop Scheffer, Kuiper en Veen
Preek 1
De Hoop Scheffer hield driemaal dezelfde avondmaalspreek, maar hij liet daarbij liederen zingen uit verschillende bundels. In alle drie de diensten werd er uit Christelijke
Gezangen (1796) gezongen, in twee diensten uit Christelyke Gezangen (1793) en in een dienst
uit Christelijke Kerkgezangen (1851) hetgeen wijst op een multifunctioneel gebruik van de
bundels.310
Eerste dienst

Tweede dienst

Derde dienst

Psalm 66: 8 en 10
1796 58: 1, 2 en 5
Psalm 68: 10
1796 93: 2 en 3
1793 68: 4 en 7

Idem
Idem
1796 93: 2 en 3
1796 154: 1, 4 en 6
1793 68: 8 en 9

Idem
Idem
1851 32: 1 en 2
1851 57: 4 en 5
1851 21: 3 en 4

De focus is in deze paragraaf gericht op de derde dienst, vanwege de Christelijke Kerkgezangen. De Hoop Scheffer noteerde daaruit de gezangen 32, de coupletten 1 en 2, ‘Gods
vaderlijke zorg’; gezang 57 de coupletten 4 en 5 ‘Vertrouwen op God’, en gezang 21, de
coupletten 3 en 4, ‘God de onveranderlijke’. Psalm 66 moet uit een aparte psalmbundel
gezongen zijn, omdat deze niet in de Christelijke Kerkgezangen voorkomt. Waarschijnlijk
werd gezang 58 uit Christelijke Gezangen (1796) alle keren direct na het votum gezongen,
een lofzang ná het avondmaal: ‘Nu heff’ mijn ziel een heilig danklied aan!’. Hierdoor
ontstaat enige twijfel over de vraag waar het avondmaal in de dienst heeft plaatsgevon310 HS 65-150. De volledige notities zijn, bij de eerste keer: ‘Psalm 66 vs. 8 en 10, Voorlezen Psalm 34, 103 en 116; GB,
58 vs. 1, 2 en 5; Psalm 68, vs. 10; GB gez. 93 vs. 2 en 3; en KB gez. 68 vs. 4 en 7’. De liederen geven aan dat de preek gehouden werd tijdens een avondmaalsdienst. Bij de tweede keer staat: ‘GB 93, vs. 2 en 3; GB 154 vs. 1, 4 en 6; KB 68 vs. 8 en 9’.
De derde dienst betreffen de gezangen uit Christelijke Kerkgezangen.
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den. Voor de preek of erna? Gelet op een regel uit de preek: ‘één licht zal niet voor ons
ondergaan (…) dat licht des geloofs ’t welk heden aan den avondmaalsdisch opnieuw
voor ons opging’, zou enerzijds kunnen worden gedacht dat het avondmaal daarvóór
al had plaatsgevonden.311 Anderzijds waren de coupletten over het brood en Christus’
verdienste weggelaten, wat er op wijst dat het avondmaal nog moest beginnen. De
Hoop Scheffer zal dan ook vrijmoedig met de in rubrieken ondergebrachte liederen
zijn omgegaan. De woorden uit het votum waren van gelijke strekking en zijn daarmee een sterke indicatie dat gezang 58 daarop volgde: ‘U verheft onze ziele, Vader in
Christus! En onze geest verheuge zich in U onzen Zaligmaker, want groote dingen
hebt Gij aan ons gedaan, Gij die magtig zijt en heilig is uw naam. God onzer dankzegging! Wees in dit uur, in dit leven, in eeuwigheid de God onzer kracht. Amen.’ De
‘groote dingen aan ons gedaan’ en de ‘dankzegging’, bereidden de gemeente voor op
de viering van het avondmaal. Na gezang 58 de coupletten 1, 2 en 5 volgde een ‘voorafspraak’, zonder dit overigens woordelijk zo te hebben geduid; de inhoud was voorzien van een persoonlijk woord, dat inhaakte op wat er pas was gezongen. De woorden
uit het gezang: ‘Hoe dierbaar, Heer! Zijn ons uw zegeningen!’ werden door De Hoop
Scheffer parafraserend overgenomen: ‘Dierbaar, onuitsprekelijk dierbaar is mij de zegening Gods. Met dat woord in het harte verlieten we dit huis des gebeds; met dat
woord in het harte zijn we hier wedergekeerd’, waarmee hij een bruggetje sloeg tussen de vorige dienst en nu. Na deze ‘voorafspraak’ volgde een gebed: ‘(…) maar neen,
van den Vader alleen is haar zegen: laat ons dien vragen van Hem, Die heden reeds zoo
veel ons geschonken heeft’.312 Het is niet ondenkbaar dat er na het gebed werd gezongen. Gezien de strekking van de liedteksten en vooral het woord ‘zegen’ hoeft dat niet
te verbazen: het tweede couplet van gezang 32 zingt van God die zijn kinderen gadeslaat, en dat iedere wisseling van ‘ons’ lot een blijk is van Zijn genade. ‘’t Zij Gij ons hart
door vreugd verkwikt, ’t Zij Gij ons leed of ramp beschikt, ’t Is louter, louter zegen’.
Dit gezang stemt overeen met psalm 68 en met gezang 93 uit de tweede dienst, want
ook daarin werd God geprezen. Na het gezang volgde de schriftlezing uit Romeinen
8:35 en 37 waarop de preek was gebaseerd. Onder protestanten was het ‘kapittelpreken’ niet usance, wel het kiezen van een preektekst. De eis die hieraan werd gesteld,
was ‘dat de stof, hoe kort ook, een gesloten volzin vormde’.313 Behalve in deze preek noteerde De Hoop Scheffer meestal het preekonderwerp voor op de omslagen, maar de
bijbelse tekst schreef hij niet uit – die las hij voor uit de bijbel.
De leraar zette in grote lijnen het geloofsgetuigenis van Paulus uiteen. De vragen
die hij daarbij stelde, zijn in deel I: ‘Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?’;
in deel II: ‘Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?’. In deel III ging hij in op de betekenis van Paulus’ woorden voor de
avondmaalvierende gemeente: ‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door
hem die ons liefgehad heeft’.314
311
312
313
314

Mijn cursivering.
HS 65-150, p. 2.
Bos (1999), p. 48.
Statenvertaling.
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Niemand onder de profeten had zó gepredikt en gebeden als Jezus. Christus
openbaarde dat de Vader ‘ons’ liefheeft. Immers, de grondtoon van ‘den schuldigen zoon’ was dat Gods liefde niemand uitsluit. In verband hiermee noemde de leraar zijn toehoorders ‘medeverlosten van den schrik des doods en des oordeels’.315
Christus’ liefde was één met de liefde van God. Niemand zou van deze liefde kunnen worden gescheiden: ‘Wie zal deze overtuiging doen wankelen?’. De Hoop Scheffer benadrukte dat dit geloof in het diepst van ‘ons binnenste’ was gelegd, ‘we zijn
kinderen Gods; God heeft ons lief’. Hij verkondigde daarmee dat de gemeente was
gerechtvaardigd.
Na dit eerste deel volgde de tussenzang: het is mogelijk dat daarvoor gezang 57
werd gekozen dat als opschrift heeft: ‘Vertrouwen op God’, wat goed aansloot bij het
onderwerp van de liefde. Het vierde en vijfde couplet daaruit bezingt dat: ‘Wij willen o, almagtig God, Op uwe liefde bouwen’, ja heel ‘ons’ leven en alle lot aan Hem
toevertrouwen. Wat God doet dat is goed, alles zal Hij ten goede wenden. God leidt
‘ons’ bij de hand zolang ‘we op aarde leven’. Zijn wil geschiede en brengt ‘ons’ tot
Hem nader. In de eerste dienst liet De Hoop Scheffer uit Christelijke Gezangen (1796)
gezang 93 de coupletten 2 en 3 zingen, van dezelfde strekking als hierboven en met
het opschrift: ‘God is waarachtig en getrouw’. In de tweede dienst gezang 154 uit
dezelfde bundel, de coupletten 1, 4 en 6. Het opschrift daarvan was: ‘De liefde tot
God’, wat eveneens goed aansloot bij deel I: God is een ontfermend ‘vriend der menschen’ en ‘niets zal ons immers scheiden van Uwe liefd’, ô God!’. Deze keuzes, alle
met een catechetisch motief, openden de deur naar deel II, waar De Hoop Scheffer
zich richtte tot de jongeren die zich onlangs hadden laten dopen. Zouden zij hun
doopbelofte waarmaken en standhouden onder de rampen des levens, ‘benauwdheid’, weifelmoedigheid en ‘onder smarten door anderen ons aangedaan’?316 Zou de
gemeente blijven zeggen: ‘God heeft mij lief?’ In deel III volgde de verkondiging
dat de gemeente in Christus’ lijden wordt geheiligd door de geest die hij ‘voor ons’
uitstortte. De ‘togt’ kan op aarde als lang worden ervaren, ‘maar ginds is het vaderland’. Het lijden van de tegenwoordige tijd was van voorbijgaande aard. Niets kan
‘ons’ scheiden van Gods liefde in Christus, die vóór ’t begin van deze wereld aller
behoudenis wilde.
De nazang, gezang 21, het derde en het vierde couplet, ondersteunde de verkondiging dat ‘God de Onveranderlijke’ is: ‘Wij slaan, o God, het biddend oog, Met kinderlijk geloof omhoog, Als rampspoed ons bejegent’. Hoezeer de donkerheid ons het
uitzicht ook blokkeert, God blijft altijd met zijn licht nabij. Vooral het vierde couplet
zingt van Gods ‘heilbeloftenis, ons in Uw Zoon gegeven!’.
In de eerste dienst werd gezongen: ‘’k Heb aan ’s Heilands disch gezeten’ uit Christelyke Gezangen (1793), gezang 68, de coupletten 4 en 7. Dit lied heeft geen thematisch opschrift, wel een liturgische aankondiging: het ‘Tweede gezang ná het houden van het
Heilig Avondmaal’. De bewoordingen daarin zijn retorisch van aard:
315 HS 65-150, p. 5.
316 Idem, p. 8.
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Wie zou hem geen’ dank bewyzen?
Hem niet pryzen? (…)
Wie hem niet tot Heer begeeren,
Hem niet eeren,
Die ons voor ’t verderf behoed,
Ons gekocht heeft met zyn bloed?

In de tweede dienst werden uit hetzelfde gezang de coupletten 8 en 9 gezongen. Deze
hadden een opwekkend karakter, zij riepen op tot ‘steeds te jaagen naar de hoogste
heiligheid’ en Christus na te volgen ‘daar hy ons leeven leid’, van de wereldse ijdelheden afstand te nemen en ‘Hem te dienen, hem-alléén’. Het volmaakte kan alleen worden volbracht dankzij de nabijheid van Zijn Geest: ‘Staa met uwen Geest ons by!’. Op
grond van deze gezangen kan worden aangenomen dat het avondmaal na de preek
werd gevierd.
Preek 2
Taco Kuiper hield een avonddienst op 19 januari 1873, te Amsterdam, waarin hij viermaal liet zingen.317 Hij noteerde de volgende gegevens: ‘Lezen 1 Johannes 3 en 4. Voorzang psalm 97 v. 1 en 7. Lezen Mattheus 18. 19 van vers 13’. Uit Christelijke Liederen I werd
gezang 56, het eerste en derde couplet met als opschrift ‘Het Gebed’ gezongen. Uit
Christelijke Liederen II gezang 54, eveneens het eerste en derde couplet met als opschrift:
‘Het Geloovig Huisgezin’, uit de afdeling ‘Geloof en Leven’, als tussenzang. Als slotlied gaf hij uit de afdeling ‘Bij Bijzondere Gelegenheden’ een ‘Avondlied’ op, gezang
81 daarvan het vijfde en zesde couplet, eveneens uit Christelijke Liederen II. Aangezien 1
Johannes 3 en 4 twee lange hoofdstukken zijn, zullen die voorgelezen zijn bij binnenkomst van de kerkgangers. Het gaat daarin over de liefde van de Vader aan ons
geschonken en de oproep elkander lief te hebben. Deze bijbellezing is waarschijnlijk
door de leraar opgedragen. Hij zal zelf uit Mattheus hebben voorgelezen.
De psalm was een loflied op God als Opperheer die over alles regeert en mensen oproept om ‘ons’ in Hem te verheugen en te verblijden. Centraal stond de vraag wie toch
de meeste is in het koninkrijk der hemelen. Jezus antwoordt daarop door een kind in
het midden te plaatsen, vergezeld van de woorden dat indien de discipelen niet veranderen en gelijk worden aan de kinderen, zij het koninkrijk der hemelen niet zullen
binnengaan.
Op welke plaats gezang 56 werd gezongen is ongewis. Het betreft een bede, die heel
goed op de evangelielezing heeft kunnen volgen; in zowel liedtekst als leestekst komt
het ‘kind’ voor. In het eerste couplet klinkt het:
Hoe zalig Vader! Is ons lot,
Hoe onuitspreeklijk ’t heilgenot,
Dat hier uw kind mag smaken.
317 HS 65-345. ME III, p. 257. Kuiper (1824-1906) diende vijf gemeenten, waarvan de laatste in Amsterdam. Terwijl de
moderne theologie de koers van de doopsgezinde broederschap bepaalde, tendeerde Kuiper naar een bijbels-orthodoxe
en ethische prediking. Hij gaf een tiental preken uit in 1893 en droeg bij aan de Doopsgezinde Bijdragen. Kuiper was bestuurslid van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en secretaris van de Doopsgezinde Zendingsvereniging.
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In het derde couplet:
Wat heil voor zondaars, welk een eer:
Als kindren tot den Opperheer
Vertrouwelijk te spreeken …
Hier zwijgt al ’t morrend klagen stil,
En ’t kinderhart aanbidt Gods wil.

Dit gezang zou ook als tussenzang hebben kunnen functioneren op de plaats waar
Kuiper voor zichzelf een Romeinse II noteerde. Het thema was: ‘Jezus de kinderen zegenende’, gebaseerd op het evangelie naar Mattheus 19:13-15.
Evenals De Hoop Scheffer bouwde Kuiper zijn preek klassiek op: eerst een inleiding waarin hij zijn hoorders voorbereidde op het thema van de preek. Iedereen die
kind was geweest, houdt zich nu en dan nog bezig met ‘de toneelen [zijner] kindschheid’. Na de inleiding schreef Kuiper een Romeinse I, waarna hij begon over de betekenis van de zegen. Met de handoplegging verklaarde de Heer dat de kinderen vatbaar
waren voor de zegeningen van zijn rijk. Zij werden gezegend vanwege een betrekkelijke staat van onschuld. Jezus deelde hen de gave van zijn genade mede. Ook kinderen hadden die nodig. Kuiper motiveerde dat opvallend genoeg met woorden uit de
Heidelbergse Catechismus. De kleinen die men tot Jezus bracht, waren ‘evenals ons eigen
kroost in zonden ontvangen en geboren’.318 Daarin gaat het over de verdorvenheid van
de menselijke natuur en de erfzonde, hun betrekkelijke onschuld kan hen niet behouden. Toch ging Kuiper zover niet. Jezus was ook voor de ongedoopte kinderen de
Verlosser: ‘Gelukkig dat wij ook aan het stervende kind mogen zeggen waar het heengaat, gelukkig dat Hij nog leeft, die kinderen met zijne armen omving’.319 De handoplegging was dan ook iets meer dan ‘een eenvoudig betoon van vriendelijke liefde’.
Daaruit kon geen rechtvaardiging voor de kinderdoop worden gelezen, wat hem in
het licht stelde van pelagiaans denken. Jezus leerde de hoorders hoe de kinderen de
werking van zijn genade konden ondervinden.320 Dit eerste deel sloot Kuiper af met
de regels: ‘… dat zijn verlossende en beschermende liefde zich over hen uitstrekt, als
gij ze tot hem brengt’.321
Waarschijnlijk liet Kuiper tweemaal een tussenzang zingen. Opmerkelijk is dat de
laatste woorden: ‘Als gij ze tot hem brengt’, worden herhaald gelijk in de eerste regel
van deel II. Een tussenzang lijkt hier dan ook op zijn plaats te zijn, omdat een herhaling de hoorders terugbrengt bij waar de leraar was gebleven en de inhoud andermaal
wordt beklemtoond. De tussenzang zou dan gezang 56 uit Christelijke Liederen I betreffen, waar het derde couplet aansluiting vindt bij de genade die door de handoplegging
wordt gegeven: ‘Van Hem vertroosting, kracht en licht’. In dit gezang nam Kuiper de
gemeente mee in zijn betoog, dat refererend aan de ‘Heidelberger’, dogmatisch getoonzet is.
318
319
320
321

‘Zondag 3’, ‘Het eerste deel van des menschen ellende’.
HS 65-345, p. 13.
Idem, p. 7.
Idem, p. 8.
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In deel II uitte Kuiper zijn zorgen of de ouders hun kinderen wel naar Jezus brachten. ‘Leeren wij hen ook waarachtig en ernstig dat hij het eenige brood des levens is
en geen wereldsche overvloed hen iets baat, als zij geen kinderen Gods zijn?’322 Kuiper
wees daarbij op twee zaken. Ten eerste op het belang van de geloofsopvoeding door de
ouders. Wanneer dat niet gebeurde, zouden de ‘jongelingen’ het later uiterst moeilijk
hebben. Het was in zijn ogen een droevige zaak als de ‘Christelijke huisvader’ de taak
van de godsdienstige vorming van zijn kind alleen aan de leraar van de gemeente overliet. Ten tweede bekritiseerde hij het godsdienstonderwijs op de openbare lagere scholen dat alleen maar algemene beginselen van godsdienst en zedelijkheid predikte. Hij
lijkt hiermee de lijn te volgen van Groen van Prinsterer en het Réveil. Elke vader diende
dan ook een ‘evangeliebode’ te zijn ‘in zijne eigene woning’ en de moeders ‘vertegenwoordigen en prediken de liefde Gods in haar eigen zin’.323
Het is zeker dat er op het slot van deel II een tussenzang volgde: ‘Dat de liefde des
geloofs oude en jonge harten verbindt (…) wat wij uitspreken in ons geloofslied. 2 B G
54 v. 1 en 3’. De woorden uit de tussenzang ondersteunden in poëtische zin de zegenende Jezus. Hij is de vriend van het gelovige huisgezin in het eerste couplet, ‘waar allen saâm voor God als Vader knielen’. In het derde couplet gaat het over de ‘welzaligheid’ van het huisgezin dat
Met biddend hart, u Heer, in de armen draagt,
En van uw milde en zegenende handen
Een zegen voor hun blonde hoofden vraagt.

De tussenzang liet zich thematisch gezien goed combineren met het appel dat Kuiper
deed op de verantwoordelijkheid van de ouders voor de geloofsopvoeding. Na deze
tussenzang ving de leraar met zijn deel III aan, waarin hij verkondigde dat ‘derzulken
het Koninkrijk der hemelen [is]’. Hij riep zijn hoorders op om hun ‘kindschheid’ te
gedenken, zoals in de slotregels van zijn preek naar voren komt: ‘De menschenvriend
heeft te allen tijde van kinderen een beter geslacht gehoopt – en laat ons ook eerbied
hebben voor het kinderlijke in ons – dat alleen is het eeuwige in ons. Amen’.324
De nazang, het avondlied gezang 81, bezingt de spanning tussen het ‘wereldsch onverstand’ en de lering om ‘als kindren te wezen’. Kuiper waarschuwde de gemeente,
dat ‘als wij hen voorgaan in het zoeken naar aardsch gewin (…) of [in] het ijdel jagen
naar wereldsche eer’ door een nieuwe generatie de dienst aan God niet zal worden gekozen.325 De regels uit het zesde couplet: ‘Maak ons sterfbed zacht; En, wenkt Gij ons
tot scheiden, Wil Vader ons dan leiden, Naar ’t huis waar Gij uw kindren wacht’, legden niet alleen een verband met het vallen van de duisternis en de vergankelijkheid,
Kuiper zag er ook een oproep in om de taak van de geloofsopvoeding vooral niet te verzaken, want de tijd drong. Hermeneutisch gezien gaf Kuiper aan deze woorden vooral
een opwekkende wending.
322
323
324
325

Idem, p. 9.
Idem, p. 12.
Idem, p. 21.
Idem, p. 12.
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De tijd komt, wie weet hoe spoedig, dat God ons wegroept uit onzen werkkring welk een zegen moet het dan zijn te weten, dat
gij in Gods hand het middel zijt geweest om uwen zonen beginselen in te planten, die eene kracht zullen zijn om hen voor de
besmetting der wereld te bewaren en in uwe dochteren te ontwikkelen dien stillen, nederigen geest, die welbehagelijk is voor
God.326

Deze casus toont aan hoe liederen, die oorspronkelijk voor de hervormde en lutherse
traditie waren geschreven, ook voor de doopsgezinde diensten geschikt waren.327
Preek 3
Veen hield zijn preek op 30 augustus 1896 in de gemeente Bovenknijpe.328 Deze gemeente zong volgens de gegevens van de ‘Naamlijst der Doopsgezinde Gemeenten in
Nederland en aangrenzende gewesten op 1 october 1897’, uit de hervormde psalmen en
de Christelijke Gezangen (1796).329 Op een apart notitieblaadje, bij al zijn preken is dit een
uitzondering, staan echter de gegevens van andere liedboeken: ‘Psalm 42 vs. 1 en 3, Gezang 1e B 23 vs. 1 en 3, Gezang 2e B 2 vs. 2’. Het is daarom goed mogelijk dat hij als gastpredikant voorging in naburige gemeenten zoals Heerenveen of Tjalleberd, die uit zowel de hervormde psalmen, als de Amsterdamse Christelijke Liederen I en II zongen.330 Het
zal gaan om een voor- tussen- en nazang. Er zijn geen voorafspraak of gebeden bewaard.
Veen, die tijdens het professoraat van De Hoop Scheffer aan het seminarium studeerde, bouwde zijn preek niet volledig volgens het klassieke schema op. Er komt alleen een Romeinse II in voor, dat is waarschijnlijk het moment van de tussenzang.
Veen begon bij het gedeelte waar Maria wenend bij het lege graf staat. In het graf bevinden zich twee engelen die haar vragen waarom zij weent, waarop Maria antwoordt:
‘Omdat zij mijnen Heer hebben weggenomen en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben’. Deze zinsnede zal telkens in zijn preek terugkeren. Zijn vraag was: Wat betekent
het om iemand plotsklaps te moeten missen? Iemand missen, betekent oriëntatie verliezen. Veen gebruikte daarvoor verschillende beelden. De situatie van de discipelen
was vergelijkbaar met een schip dat door een hevige storm wordt voortgejaagd, zodat niemand meer weet waarop hij moet aansturen. Zij waren als drenkelingen die ‘in
smartelijke zielepijn uitzingen: zij hebben mijnen Heer weggenomen en ik weet niet
waar zij hem gelegd hebben’. Maria was als de ‘negermoeder’ die in de slaventijd op een
morgen ontdekte dat ‘haar lieveling’ was verkocht. ‘En zij riep razend van wanhoop
uit: Zij hebben mijn kind weggenomen’. Met zulke voorbeelden kwam deze leraar nader tot zijn punt: de Verlichting had de gemeente haar geloofszekerheid ontnomen.
Het geloof was verschoven van Jezus’ godheid naar zijn menszijn:
Maar nu kwamen zij gewapend met den fakkel der nieuwere natuurwetenschap en werkelijk overal waar dat licht verscheen,
daar vielen de omhulsels van het vroegere bovennatuurlijk geloof en werkelijk, daar viel ook de goddelijken mantel, die om
326 Idem, p. 14.
327 Met uitzondering van Uitgezochte Liederen (1810), waarin een avondlied voorkomt.
328 ME IV, p. 800. Bovenknijpe was Pieter Veens (1867-1933) eerste gemeente; HS 65-192.
329 DB (1897), p. 190-191; De Zondagsbode, 8/37 (21 juli 1895). Afgaande op het onderscheid dat een overzicht van ‘Gezangbundels bij onze gemeenten in gebruik’ maakte tussen de ‘hervormde psalmen’ en de ‘psalmen Laus Deo’, kan met
zekerheid worden aangenomen dat hier de Statenberijming van 1773 wordt bedoeld.
330 Volgens het Statistisch overzicht van de Doopsgezinde Gemeenten (1895).
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Jezus’ schouders hing en de God Jezus stond daar als de mensch Jezus (…) En hoe kon hij, die mensch, weten wat God wilde (…)
Hij wist er immers even min iets van als alle andere menschen (…) Als een ander mensch zei dat Jezus niet de waarheid sprak,
dan kon dat immers ook wel waar zijn. Wie moest men dan gelooven?

De gemeente was, met het verloren gaan van het aloude orthodoxe geloof, achtergelaten met de ledigheid der verlichtingstheologie. Dit had gevolgen voor de manier
waarop er werd omgegaan met goed en kwaad. Dat Jezus was weggenomen leidde
tot losbandigheid, ‘waarvan wij helaas menig droevig voorbeeld in onze onmiddellijke nabijheid te zien krijgen (…), want wie met pek omgaat wordt ermee besmet’.
Hij speelde hiermee wellicht in op een situatie in de gemeente of naaste omgeving.
Op grond van een Romeinse II in de marge, sloot Veen in retorische bewoordingen af:
‘zullen wij dan ook niet met de vrouwen aan het graf weenende uitroepen: zij hebben
mijnen Heer weggenomen?’
Op dit punt zal de tussenzang zijn gezongen, waarvoor drie aanwijzingen zijn. Ten
eerste noteerde hij de Romeinse cijfers I en III in geen van zijn preken, zodat er geen
indicatie is dat er ook op andere plaatsen gezongen werd. Ten tweede worden zijn preken zonder alinea’s aan een stuk doorgeschreven en nergens anders dan alleen bij een
‘II’ wordt een regel ingesprongen. Ten derde vervolgde hij met een herhaling: ‘Zij hebben mijn Heer weggenomen! Zeker dat is een aangrijpende klacht …’, om zijn hoorders later weer te bepalen bij waar hij gebleven was.331 Deze herhalende stijl kenmerkt
ook zijn andere preken.332
Als tussenzang kan hier worden gedacht aan het 23ste gezang uit Christelijke Liederen I
met het opschrift ‘Gods liefde in Christus’, het eerste en derde couplet. In deze liedtekst wordt God geëerd en gedankt ‘die in ’s werelds droevig lot Heil en zaligheid gebood!’, en Jezus die voor zondaars stierf. Dit lied lijkt de functie te hebben vervuld van
een correctief op het bestaande geloof om de gemeente opnieuw te bepalen bij de bijbelse geloofstraditie.
Na deze tussenzang ging Veen in op ‘gekken en dwazen’ die spottend door mensen
‘met een glimlach en met medelijden’ voor dom werden aangezien, zo dom om nog
in God te geloven.333 Dát waren de mensen die ‘onzen Heer weggenomen [hebben] en
voor velen, voor zoo heel velen is Hij nergens en nergens meer te vinden’. Veen erkende
dat ook de gemeente ogenblikken van twijfel kende, waardoor Christus van ‘ons’ was
weggenomen, dat ‘we’ de wil van God niet meer wisten, of dat ‘we ons’ vertwijfeld afvroegen of hij nog wel bestond. Toch, al had men de Heer van ‘ons’ weggenomen, ‘wij
konden toch God niet verlaten’.334
Veen identificeerde de gemeente met Maria: zij ziet hulpeloos achterom en neemt
de hovenier waar, niet wetende welke weg ze moet gaan. Toch op ogenblikken waarop
‘wij niet meer zo vast geloofden aan het bestaan van den heiligen God’ en ‘wij’ meen331 HS 65-192, p. 9.
332 Idem; zie bijvoorbeeld in een preek van 14 juli 1895: ‘… dat er een God is, die wil helpen den afgetobden strijd, die
wil verzadigen den honger der ziel, en heeft Jezus het recht uit te roepen, ‘ik ben het brood des levens’. ‘II’. ‘Ik ben het
brood des levens, heeft Jezus gezegd’, p. 9.
333 Idem, de preek van 30 augustus 1896, p. 10.
334 Idem, p. 11.

210

1810-1870

den dat de Heer ‘van ons’ was weggenomen, riepen ‘wij’ opgeschrikt met Maria: ‘Rabboeni’. Als een dringende, dreigende roepstem, kwam die waarschuwing uit de geschiedenis ‘tot ons’ en ‘tot ons volk’. ‘God geve dat wij hooren naar die stem voordat
het te laat is’.335
Veen beoogde met zijn preek dat de gemeente in Christus opnieuw een vast ankerpunt vinden zou: ‘En wij kunnen hem vertrouwen, op hem bouwen als een rots, omdat
hij den mensch leidt tot het hoogste, tot het edelste, tot den hoogen edelen, heiligen
God’ – woorden van optimisme die sterk aan de Groninger richting doen denken om
het vermogen ‘opgeleid’ te worden tot Goddelijkheid.336 Het hoeft dan ook niet te verbazen dat met het tweede gezang uit de Christelijke Liederen II, ‘Aan God’ werd geëindigd.
De woorden van lofprijzing die daarin worden bezongen, weerspiegelen het belijdende karakter van zijn preek: ‘Heel uw Kerk (…) looft, o Vader! U, oneindig in vermogen,
Onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meedogen’.337
In retrospectieve zin fungeerde de voorzang psalm 42 als een soort van ouverture die
de spanning opvoerde naar wat er komen ging. Het gaat om: ‘’t Hijgend hert, der jagt
ontkomen’, het eerste en het derde couplet. Het eerste couplet bezingt het dorstige
verlangen naar God en houdt de vraag gespannen: ‘Zal ik naadren voor uw oogen; In
uw huis uw’ naam verhoogen?’ Het derde couplet was onmiskenbaar een oproep tot
het traditionele geloof:
O, mijn ziel! Wat buigt g’u neder,
Waartoe zijt g’in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder.

Deze psalm sloot goed aan bij het fragment waarin Veen constateerde dat velen de
godsdienstoefening de rug hadden toegekeerd. In veler leven was de Heer weggenomen, wat een dwaalspoor tot gevolg had. ‘Waar vroeger de kerken vol waren, omdat
iedereen meende de godsdienstoefening te moeten bijwoonen, daar hebben nu honderden hunnen plaatsen verlaten. Waar vroeger de Zondag geheiligd was door den
kerkgang, daar heerscht thans reeds [?] ongebondenheid of loome luiheid’.338 Niettemin was het nog niet te laat: ‘Hoop op God; sla ’t oog naar boven; Want ik zal zijn’
naam nog looven’.

D
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Geloofsleer: rechtvaardiging en heiliging blijkens de catechese
In deze paragraaf staan de volgende vragen centraal: Werd er gezongen wat er werd geleerd? En: Wat voor implicaties hadden de liedovernames uit de andere protestantse
335
336
337
338

Idem, p. 13 en 14.
Idem, p. 14 en 15. Zie p. 144.
Christelijke Liederen II, gezang 2 couplet 2.
Veen, p. 7.
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liedboeken voor de doopsgezinde theologie? Aan de hand hiervan kan worden bezien
of de doopsgezinde liedbundels getypeerd kunnen worden naar orthodoxie, verlichting en vernieuwing.
Om zicht te krijgen op de vraag hoe de doopsgezinde broederschap in deze periode de begrippen rechtvaardiging en heiliging hanteerde, wordt gebruik gemaakt van
de volgende, herhaaldelijk herdrukte catechismi: het anonieme – maar op grond van
literatuuropgaven wel te identificeren als doopsgezind – Godsdienstig onderwijs voor jonge
kinderen. De Korte Schets van de Christelijke Leer van S. Hoekstra Bz., de Korte Belijdenis des Geloofs
van P. Brouwer. De Hoofdwaarheden der Christelijke Godsdienst voor Doopsgezinde Aankomelingen
van J. Huizinga. De Schriftuurlijke Katechismus van J. Boeke en tenslotte van G.J. van Rijswijk, Het hoofdzakelijke der Christelijke Leere.339 In sommige catecheseboekjes werden ‘rechtvaardiging’ en ‘heiliging’ in de geest van de Verlichting ‘Geloof’ en ‘Zedelijke pligten’
genoemd. Deze aanduidingen hadden geen ingrijpende consequenties voor de geloofsinhoud; de bekering van de zondige mens, de verlossing door Christus’ zelfoffer
en de ‘wedermin’ bleven kenmerkend.
Alle catechismi stemmen overeen in het offer dat Christus ‘voor ons’ had gebracht.340
Jezus werd zowel traditioneel als verlicht geduid als ‘Verlosser’, ‘Leraar’, ‘Zaligmaker’
en ‘Voorbeeld’. S. Hoekstra Bz. en Boeke leerden Jezus met name als ‘Borg’, ‘Rantsoen’
en als ‘onze’ rechtvaardiging en heiligmaking.341 Niemand onderstreepte Jezus’ goddelijkheid, hij werd als mens beleden die door zijn zoonschap diep verbonden was met
God. Over het algemeen leerden alle leraren dat er na een berouwvolle bekering genade en vergeving mogelijk is en dat de rechtvaardiging uit het geloof is.342 De indicaties
hiervan waren afstand nemen van de zonde, het aan de wereld niet gelijkvormig worden en de vernieuwing van het gemoed. Heiligmaking moest blijken uit het volbren339 Anoniem (183513). Dit lesboekje heeft naast het ontbreken van de auteursnaam, evenals de vierde druk van 1796
geen inleiding en inhoudsopgave. Vier drukken zijn bekend: de vierde van 1796 bij J. IJntema, de tiende van 1820, de
elfde van 1825 allebei bij J.W. IJntema en de dertiende van 1835. De literatuur die ter verdere verdieping van de godsdienstkennis werd geadviseerd, geeft het sterke vermoeden aan dat het hier om doopsgezind godsdienstonderwijs gaat.
In de vierde druk wordt verwezen naar de doopsgezinde collegiant en stadshistoricus Jan Wagenaar Het leeven en de Leer
van Jezus Christus, op eene klaare en eenvoudige wyze beschreven, zonder jaartal. In de dertiende druk verschijnt een lijst met twee
doopsgezinde auteurs te weten F. Hoekstra met onder andere Vragen en Antwoorden over den Godsdienst voor Kinderen en C. de
Vries Godsdienstig Leerboek voor Christelijke Aankomelingen, en één lutheraan, J.W. Statius Muller, Bijbelsche Geschiedenis, een Leeren Leesboekje voor de Jeugd, alle zonder jaartal [1e druk Haarlem 1803, 2e druk in 1804]. Bovendien merkt J.G. Boekenoogen
in zijn Catalogus der werken over de Doopsgezinden en hunne geschiedenis der Verenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (Amsterdam
1919), dit godsdienstonderwijs ook aan als doopsgezind, aangezien hij het in zijn catalogus heeft opgenomen, p. 325.
Statius Muller komt daarin dan ook niet voor. Voor Statius Muller zie J. Loosjes, Naamlijst van predikanten, hoogleeraren en
proponenten der Luthersche Kerk in Nederland. Biographie en bibliographie (’s-Gravenhage 1925), p. 221-223. Over Hoekstra’s biografie, zie p. 153. Hoekstra Bz. (18675). Eerste druk 1849. ME I, p. 440. Pieter Brouwer (1820-1894) was leraar in de doopsgezinde gemeenten van Gorredijk-Lippenhuizen, Warns en Aalsmeer. Brouwer (18895). Eerste druk 1850. ME II, p. 838839. Jacob Dirks Huizinga (1809-1894) was laatstelijk leraar op Texel. Zijn kleinzoon was de historicus Johan Huizinga.
Huizinga (18632). Eerste druk 1852. Over Boeke zie p. 163. Boeke (18472). Eerste druk 1837. ME IV, p. 335. Over Van Rijswijk zie p. 94. Van Rijswijk (18252). Eerste druk 1814.
340 Van Rijswijk (18252), vraag 14, p. 11; Hoekstra Bz. (18675), paragraaf 25 vragen 121 en 123, p. 43; Huizinga (18632),
vraag 25, p. 12.
341 Hoekstra Bz. (18675), vraag 124, p. 44; Boeke (18472), les 9, vraag 81, p. 23.
342 Anoniem (183513), 10de les vraag 5; Hoekstra Bz. (18675), paragraaf 28, vraag 136, p. 47; Boeke (18472), les 17, vragen
153-154, p. 40-41.
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gen van de plichten, daartoe door de Heilige Geest aangespoord.343 D.S. Gorter leerde
dat de mens door het geloof christen werd en dat deze nieuwe hoedanigheid de vergeving en belofte impliceerde. Het oordeel van God was naar de werken:
God zal een iegelijk regtvaardig vergelden naar zijne werken, die hij in dit leven gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. De
regtvaardigen zullen gaan in het eeuwige leven, maar de anderen in de eeuwige pijn; en de regtvaardigen zijn, die den hongerigen
spijsden, den dorstigen drenkten, den vreemdeling herbergden, den naakten kleedden, den kranken en gevangenen bezochten;
en de anderen die deze werken niet deden.344

Hoekstra leerde dat het geloof en de werken niet een individueel streven zijn, maar een
broederlijke vereniging van gelijkgezinden, die Christus belijden als Zaligmaker.345 In
zijn spoor ging ook Huizinga. De zonde vormde geen enkel beletsel voor deelname aan
de gemeente der heiligen: ‘Als ik het heil in Christus opregt liefheb en zoek, kan ik niet
nalaten (…) mij met alle gelijkgezinden (…) ten naauwsten te verbinden’.346 De deugd,
de plichten jegens God, de naaste en zichzelf komen veelal met de leringen uit de periode tussen 1793-1810 overeen, ook al komt het woord ‘deugd’ an sich minder voor. De
rechtvaardiging en de heiliging als een twee-eenheid lijken in sommige gevallen over
te hellen naar enkel de rechtvaardiging door geloof, hetgeen een nadruk op een forensische geloofsleer suggereert. Deze tendens kan worden bevestigd door de felle controverse tussen de doopsgezinde leraar Halbertsma en de seminariehoogleraar Muller;
de eerstgenoemde verzette zich tegen een toenemende bijbels-orthodoxe geloofslijn.
Halbertsma signaleerde dat niet langer de goede werken, maar het geloof in de erfzonde, de voldoening en de predestinatie in de preken domineerden. Zijn vrees was dat
het niet lang meer zou duren of de verschillen tussen de doopsgezinden en de gereformeerden zouden afnemen. De doopsgezinden zouden dan niet ver meer zijn verwijderd van de invoering van de kinderdoop.347
De leer in het lied: rechtvaardiging en heiliging
De rechtvaardiging als geloofsaanname werd in de liedregels verwerkt; in die zin werd
er gezongen wat er werd geleerd. Liederen als ‘Beden om heiliging’ en over ‘Boete’ en
‘Boetvaardigheid’ gaven de rechtvaardiging meer thematisch weer.348 De ‘Beden om
heiliging’ hadden de connotatie van gekwalificeerd zijn voor God en van toe-eigening.
De boeteliederen bezongen het zondebesef en smeekten om verlichting.
Ten opzichte van de vorige periode zijn er meer beden om heiliging dan liederen
met de titel ‘Bekeering’. Het eerstgenoemde wijst op een calvinistische tendens, het
laatstgenoemde valt op, omdat de bekering voor de doopsgezinden zo wezenlijk was
343 Boeke (18472), les 17 vraag 159, p. 41; Brouwer (18895), deel 5, p. 10; Hoekstra Bz. (18491). Vierde afdeling en vijftiende les, vraag 104, p. 42; Idem, vraag 180, p. 64; Van Rijswijk (18252), vraag 20, p. 12.
344 Gorter (1854), p. 230.
345 Hoekstra Bz. (18491), dertiende les, vragen 70 en 80, p. 35.
346 Huizinga (18632), vragen 32 t/m 35, p. 13.
347 Verbeek (2005), p. 183-186.
348 Conceptbundel, gezangen 82 tot en met 84; Christelijke Kerkgezangen, gezangen 67, 80 en 81; Christelijke Liederen I, gezangen 43 en 44, 50, 51, 52. De laatste gezangen werden uit Christelijke Gezangen (1793/1796) overgenomen.
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voor de rechtvaardiging. De rechtvaardiging wordt gevonden in de liederen over het
lijden van Christus. Zij wordt beleden als een geschieden buiten ons om, extra nos, zij
het op voorwaarde van schuld belijden. Een voorbeeld hiervan is: ‘Sloegen wij maar altijd de oogen, Op den Heer en wat Hij deed, Toen hij alles voor ons leed.349 Een voorbeeld waaruit blijkt dat schuld belijden een zaak van urgentie is:
’t Hart van angst en vrees vervuld,
Bij ’t gevoel van zonde en schuld,
Zouden wij in ’t leed bezwijken,
Liet Gij uw gena niet blijken.350

Een ander voorbeeld toont aan dat de rechtvaardiging moet worden opgemaakt uit
woorden als: niet ‘verloren’ zijn of ‘vergeten’ worden en het leven ‘erven’, dankzij Gods
genade en de verlossing door Christus’ lijden en sterven.351 In een ontroerend fragment
uit een Paaslied wordt dit verwerkt aan de hand van een gedeprimeerde profeet Elia die
geroepen wordt om op te staan:
Triomf! Triomf! op Golgotha
Ontspringen stroomen van genâ.
Geen donder laat zich hooren:
In ’t suizen van een zachten wind
Spreekt God als Vader tot zijn kind,
Nu langer niet verloren.352

Tevens zijn de werken van Christus belangrijk voor ‘onze’ verzoening met God.353 Veel
liedteksten over de verzoening werden ontleend aan Christelijke Gezangen (1793/1796),
Uitgezochte Liederen en Evangelische Gezangen.354 Ten opzichte van de rationalistische tendensen in deze bundels wijst de verandering van het woord ‘leer’ in ‘verzoening’ in
Christelijke Liederen I op een wending ten gunste van de orthodoxie. Zo werd: ‘Uwe leer
van liefd’ en vrede, Gaf aan allen éénen naam’, veranderd in: ‘Uw verzoening, uw gemeen349 Conceptbundel gezang 70 couplet 3. Zie Christelijke Kerkgezangen, gezang 66 en Christelijke Liederen I, gezang 49. Dit
werd ontleend aan gezang 82 uit Christelijke Gezangen en Liederen (1804). Andere voorbeelden zijn: Conceptbundel gezang
71 couplet 2. Uit Evangelische Gezangen, gezang 69; conceptbundel gezang 127 couplet 4. Zie Christelijke Kerkgezangen, gezang 117, oorspronkelijk een gedicht uit de Duitse bundel van Lentz; gezang 111 couplet 1; gezang 131 couplet 1; 133
couplet 3.
350 Conceptbundel gezang 28 couplet 1. Zie Christelijke Kerkgezangen, gezang 27, oorspronkelijk gezang 18 uit Christelijke
Gezangen en Liederen (1804). Een ander voorbeeld is: conceptbundel gezang 18 couplet 4. Zie Christelijke Kerkgezangen, gezang
15 oorspronkelijk lied 77 uit Uitgezochte Liederen.
351 Christelijke Kerkgezangen, gezang 10 couplet 4 zie de conceptbundel gezang 14; gezang 12 couplet 1 en gezang 123
couplet 3, conceptbundel gezang 133.
352 Christelijke Liederen I, gezang 121 couplet 2, ontleend aan Uitgezochte Liederen, lied 28 en Evangelische Gezangen gezang
141. Voor de bijbelse tekst zie 1 Koningen 19:12.
353 Christelijke Kerkgezangen, gezang 113 couplet 3; gezang 108 couplet 4; gezang 140 couplet 1; respectievelijk de conceptbundel de gezangen 122, 115 en 154, en Christelijke Liederen I gezang 96 en 150.
354 Bijvoorbeeld Christelijke Liederen I gezang 88 couplet 5 is uit Evangelische Gezangen gezang 179 en is gelijk aan lied 67
uit Uitgezochte Liederen. Gezang 102 couplet 4 is uit Evangelische Gezangen gezang 118 en is gelijk aan lied 12 uit Uitgezochte
Liederen. Gezang 115 couplet 6 is oorspronkelijk uit de ‘Zonse Liederen’ van 1762, zie ook Christelijke Gezangen (1796) gezang
29: ‘Emanuel’ werd door ‘o Middelaar’ vervangen; ‘Borg’, werd vervangen door ‘Heer’.
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schap, Gaf aan allen éénen naam’.355 Het motief voor de verzoening was gebaseerd op
Jezus’ sterven die de scheidsmuur tussen de volken verbrak en ‘Jood en Heiden’ samenbracht. Christelijke Kerkgezangen die dit lied ook overnam, had het echter zo drastisch ingekort dat het motief van de verzoening daaruit weg bleef. Deze veranderingen
illustreren dat gemeenten soms wel een gemeenschappelijke voorkeur voor een lied
hadden, maar dat de theologische ligging van de samenstellers de aanpassing bepaalde. Een voorbeeld uit Christelijke Liederen I toont aan dat ‘onze ongerechtigheên’ worden
verzoend door het lijden van Christus:
Al wat ge, o Heiland! Hebt geleên
’t Doet alles ons uw liefde merken
Die ons verzoening moest bewerken,
Voor al onze ongerechtigheên.356

Liederen over de heiliging sloten aan bij de eind achttiende-, begin negentiende-eeuwse liedteksten die over maatschappelijke verhoudingen gingen en werden vaak onveranderd overgenomen. Een voorbeeld is het ‘Vredelied’ waarin wordt opgeroepen de
gerechtigheid te leren dat, Jezus’ liefdewet ‘door Hem ingezet, voor de maatschappij
’t eenig richtsnoer zij’.357 Echter, door de afname van het aantal deugden kreeg de heiligmaking steeds minder accent. Deze afnemende tendens is ook waar te nemen in
de indexen van het negentiende-eeuwse doopsgezinde godsdienstonderwijs, waarin
woorden als ‘heiligmaking’, ‘heiliging’ of ‘het doen van goede werken’ steeds minder
voorkomen. Ook de deugd komt daarin minder voor.
Eveneens geldt dit voor de inhoudsopgaven van vooral de conceptbundel en Christelijke Kerkgezangen. Vergeleken met de bundels uit de vorige periode is daarin het aantal
deugden aanzienlijk minder. Christelijke Kerkgezangen was immers extra gedwongen liederen in te korten die onder het kopijrecht van de Evangelische Gezangencompagnie
vielen.358 De boetvaardigheid kwam nog wel in enkele liedteksten voor, maar dit was
geen apart thema meer in de inhoudsopgave. Wel in Christelijke Liederen I, wat samenhangt met liedovernames uit de Amsterdamse bundels (1793/1796).359
In vergelijking met de vorige periode, komen zo’n twaalf liederen over de deugd
niet meer voor. Ook Christus als de vleesgeworden deugd of zedenmeester was verouderd en werd volgens het klassieke gebruik vervangen door ‘Heiland’. Sybrandi bracht
evenwel twee nieuwe gezangen in over de ‘Christelijke liefde’ met een opwekkend karakter:
355 Christelijke Liederen I, gezang 111 couplet 4, is gelijk aan Christelijke Gezangen (1796), gezang 27 couplet 5. Zie Christelijke Kerkgezangen, gezang 127.
356 Christelijke Liederen I gezang 107 couplet 2. Dit gezang werd ontleend aan Christelyke Gezangen (1793) gezang 43 de
coupletten 2 tot en met 4.
357 Christelijke Liederen I, gezang 87 couplet 2. Uitgezochte Liederen, lied 65 couplet 5. Zie ook Christelijke Gezangen (1796),
gezang 109 met als opschrift ‘Des Christens verschuldigde wandel’ en Christelijke Liederen I gezang 46; Christelyke Gezangen
(1793), gezang 16 couplet 2 en in Christelyke Liederen I, gezang 53 couplet 2; Christelijke Gezangen (1796), gezang 62 couplet 5
en in Christelijke Liederen I, gezang 50 couplet 5.
358 De conceptbundel had bijvoorbeeld vier liederen over de heiliging, in Christelijke Kerkgezangen werden dat er twee.
359 Christelijke Kerkgezangen, de gezangen 94 couplet 1; 95 couplet 1 en 100 de coupletten 2 en 3.
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Wie Jezus liefde danken wil,
Vergete de armen niet (…)
Bidt, bidt voor hem, die u vervolgt!
Doet uwen vijand wel,
En zegent, die u vervloekt of haat (…)
Reikt dan de broederhand aan hem,
Die u beleedigd heeft (…)
Veroordeelt uwen broeder niet!
Verdraagt hem met geduld!’360

Nieuw was ook een bede om de Heilige Geest, zij het dat die, in een vertaling van Sybrandi uit de Liederschatz, uit de conceptbundel was overgenomen.361 De Geest is gericht
op ‘de waarheid’ en op de wijding van het leven. De regel: ‘Moge hij met volle stroomen, Ook in onze harten komen!’, duidt op een wending van het afstandelijke supranaturalisme naar een gemoedsbeleving die karakteristiek is voor het Réveil en de Groninger theologie. De inwoning van de Heilige Geest uit zich in de regel: ‘dat uw Geest
in ons ook woon, leve en werke als in dien Zoon’.362 De klassieke band tussen de Heilige Geest en de heiliging bleef gehandhaafd in de regel: ‘Uw Geest sture onzen gang
op ’s levenspaân’.363
Doordat de deugden in de besproken liedbundels veel minder aandacht kregen, valt
een onevenwichtigheid op tussen wat er op het gebied van de heiliging werd geleerd
en gezongen, en dus werd beleefd. Ter illustratie: de ‘rechtvaardigheid’ als eigenschap
van God en de menselijke deugd verdwenen uit de inhoudsopgaven, uitgezonderd
het gezang ‘Regtvaardig, heilig Alvermogen’.364 De vraag kan gesteld worden, waaraan
dat mogelijk heeft gelegen. Christelijke Liederen I liet bijvoorbeeld het hele derde couplet
van het vijfde gezang uit Christelyke Gezangen (1793) weg, dat begint met: ‘Geducht is uw
rechtvaardigheid’. Dit komt waarschijnlijk doordat rechtvaardigheid in de beleving
veelal samenhing met het levenslot dat door de ‘Goddelijke Voorzienigheid’ werd bestuurd. Daar ging teveel dreiging vanuit, vanwege straf die daarmee verbonden was.365
Dat de beleving van het begrip rechtvaardigheid een verandering onderging, blijkt uit
een leesboek bestemd voor jeugdige doopsgezinden en leden der gemeente ‘voor wie
de weg tot wetenschappelijk onderzoek niet openstaat’, tot bevordering van ‘Evangelische kennis en Christelijk leven’. Het is getiteld: Het Geloof en Leven des Christens waarvan
360 Christelijke Kerkgezangen, gezang 69, uit de coupletten 5, 6, 8 en 9.
361 Conceptbundel gezang 86. Christelijke Kerkgezangen, gezang 82.
362 Conceptbundel gezang 24 couplet 3 en 4. Zie Christelijke Kerkgezangen, gezang 23, oorspronkelijk een liedtekst uit
de Liederschatz, een bewerking van Sybrandi.
363 Conceptbundel gezang 85 couplet 1. Zie Christelijke Kerkgezangen, gezang 81, oorspronkelijk is dit een liedtekst uit
Liederschatz, een bewerking van Sybrandi. Zie ook Christelijke Kerkgezangen, gezang 120 couplet 4.
364 Conceptbundel 79 couplet 1. Christelijke Kerkgezangen, gezang 77. Dat de rechtvaardigheid verdwenen was, was één
van de kritiekpunten van Muller geweest. Zie p. 169.
365 Vergelijk Christelijke Liederen I gezang 21 met Christelyke Gezangen (1793) gezang 5. De tekst van het weggelaten couplet
is: ‘Geducht is uw regtvaardigheid, Die, nooit door list of schijn misleid, Wel ’t kwaad gestreng zal straffen; Maar ’t goed,
hoe heimlijk ook verrigt, Schoon slechts bemerkt door uw gezigt, Belooning zal verschaffen’. Zie ook het lied ‘God is
regtvaardig’ uit Christelijke Gezangen (1796), gezang 90 couplet 3: ‘Zijn vaderhand bestuurt zijn straf’’.
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Hoekstra de auteur was.366 Het geeft een goed inzicht in de existentiële geloofsproblematiek die bij zijn lezerspubliek klaarblijkelijk leefde. Is het billijk dat de één in weelde en overvloed baadt en de ander gebrek en armoede moet lijden? Hoe valt het met de
liefde van de Albeschikker te rijmen, dat de één tot geluk en de ander tot ellende wordt
geboren? Dat de één gezond en levenslustig is en de ander zwak en ziek tot de dood aan
toe? Naast deze vragen registreerde Hoekstra ook de vanzelfsprekende moeite die men
had met een wrede en ontaarde vader, die het ene kind ‘grootere voorregten’ geeft dan
het andere. ‘Wat moeten wij dan wel denken over bestuur van zulk eene Voorzienigheid, die niet zelden hare rijkste gaven aan onwaardigen schenkt, terwijl regtschapene,
vrome menschen dikwijls rampen en tegenheden ondervinden?’367
Vragen en problemen als deze waren uit het leven gegrepen. De Nederlandse samenleving werd geconfronteerd met ziekten als pokken, tyfus en tussen 1832 tot 1867
met viermaal een cholera-epidemie, waardoor het traditionele geloof ‘van straf op de
zonde’ vragen opriep.368 De vragen wijzen op een aarzeling ten opzichte van de vanouds vertrouwde geloofsbegrippen. In feite werd afstand genomen van de traditionele
God der ‘richterlijke straffen’. Dat Christelijke Liederen I de gezangen over ‘Voorzienigheid’ nog wel handhaafde, laat zich verklaren vanuit de affiniteit met de Amsterdamse
bundels (1793/1796).
Naast deze geloofsproblematiek zou de reductie van de deugden ook toe te schrijven kunnen zijn aan de geest der Romantiek. De liedbundels tussen 1793-1810, met
name de Christelijke Gezangen (1793/1796), waren grotendeels samengesteld door dichters uit achttiende-eeuwse letterkundige genootschappen waarin het virtusideaal opbloeide. Het lijkt aannemelijk dat het ‘classicistische’ in de bundels tussen 1793-1810
in de ogen van de liederencommissies inmiddels door een meer romantische geest als
het ‘sensitieve’ was ingehaald. Uit verscheidene stukken kan worden opgemaakt, dat
de liefde, als een aspect van sensitiviteit, steeds meer werd gezien als een koepeldeugd.
Zo verstond de gezamenlijke gezangencommissie van Amsterdam en Haarlem onder
de verdraagzaamheid hetzelfde als de christelijke liefde, waardoor deze deugd uit de
inhoud verdween.369 Ook in de inhoudsopgave van Christelijke Liederen I komt een hele
reeks van gezangen voor over ‘Gods rijke liefde’ en ‘Gods liefde geprezen’. Oorspronkelijk waren dit gezangen uit de beide Amsterdamse Christelijke Gezangen en de Uitgezochte Liederen over ‘goedheid’, ‘voorspoed’ en ‘blijdschap’.370 Door deze veralgemenisering verdwenen de aparte deugden en ging de liefde zoetjesaan de boventoon voeren.
In geschrifte valt deze tendens ook bij anderen waar te nemen. Zo schreef Hoekstra:
‘Ook regtvaardigheid is toch liefde’. Gorter schreef over de liefde als een ‘hoofd366 Hoekstra Bz. (1851), p. iii.
367 Idem, (1851), p. 51v.
368 Buitenwerf-Van der Molen (2007), p. 121-122, 124, 126-127; Mathijsen (2003), p. 111-119.
369 SAA-PA 1120-1285. ‘Stukken kerkliederen 1839-1896’. Zie 15 maart 1843. Overigens wordt alleen de verdraagzaamheid genoemd, geen andere deugden.
370 Vergelijk Christelijke Liederen I gezang 4 ‘Gods rijke liefde’ met Uitgezochte Liederen lied 76 ‘God is goed’ en 77 ‘Gods
goedheid verheerlijkt’, zie ook Christelijke Gezangen (1796) gezang 89 ‘God is goed’; vergelijk Christelijke Liederen I gezang 6
‘Gods rijke liefde met Christelijke Gezangen (1796) gezang 155 ‘De christen in voorspoed’; voorts Christelijke Liederen I 24 ‘Gods
liefde verheerlijkt’ met Christelijke Gezangen (1796) 107 ‘Des Christens ware blijdschap’.
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pligt’.371 Daaronder liet hij een aantal werken vallen die hij aan de Bergrede ontleende, zoals aalmoezen geven in het verborgene, vergeven, goed doen en iets uitlenen
zonder iets terug te verwachten, alles geven aan de armen en vrienden maken met de
onrechtvaardige Mammon. Deze opsomming van werken vatte hij samen met ‘liefdewerken’.372
Deze veralgemenisering lijkt aan te sluiten bij een gelijksoortige tendens die, in
een proces van herdefiniëring in de periode van de Restauratie en de Romantiek, de
doopsgezinde broederschap veranderde in een brede volkskerk.373 Ook Boeke leerde
in zijn Handleiding bij het onderwijs in de Christelijke Geloofs- en Pligtenleer dat christelijke
vrijheid van geloof een wezenskenmerk was geworden van het contemporaine doperdom. Dat duldde geen inmenging van voorschriften of kenmerken uit het verleden.374 Hij wees op het verschil tussen de kenmerken van de doopsgezinden in de
zestiende eeuw en de doopsgezinden van zijn tijd. Opvallend is dat hij de ‘volstrekte
weerloosheid’ die voor de doopsgezinden altijd kenmerkend was geweest, wegliet.
Zij kenmerkten zich ‘uitsluitend’ door de ‘bejaardendoop’ – een woord dat toen voor
de volwassenendoop werd gebruikt – belijdenis des geloofs, onthouding van eedzweren en zij kenden ‘een hooge waardeering en ijverige handhaving der Christelijke vrijheid’.375 De weerloosheid achtte hij samen met de ban en het niet bekleden
van overheidsambten achterhaald. Bij Gorter vond hij hiervoor steun. In het debat
met de Balkster gemeente zag hij geen bijbelse legitimatie voor de weerloosheid. Dat
hield niet in dat het verbod op de ‘Wraakoefening’ door anderen zoals Van Rijswijk
en Halbertsma, niet meer werd geleerd.376 Een ander teken van christelijke vrijheid
was dat de herdoop na 1870, toen liberale gereformeerden overkwamen, niet meer
werd vereist.377
De relatie met de hervormde en lutherse liedboeken
De doopsgezinde voorkeur voor Christelijke Liederen II (1870), met daarin een selectie
van gezangen uit de Evangelische Gezangen, de ‘Vervolgbundel’ (1866) en de hersteld lutherse Christelijke Gezangen (1857), geeft blijk van een brede protestants hymnologische
oriëntatie. In deze bundel heeft het ‘dogmatisch/catechetische’ hetzelfde primaat als
in Christelijke Liederen I.
Kenmerkend voor de ‘Vervolgbundel’ was de hernieuwde aandacht voor klassieke
liederen van Luther, Gerhardt en Tersteegen. Men had oog gekregen voor de bloeiperiode van het Duitse kerklied dat had afgerekend met de geest van het rationalisme en
371 Hoekstra Bz. (1851), p. 74. Gorter (1854), p. 255. Zie ook p. 410, Van Brakel.
372 Gorter (1854), p. 257.
373 Voolstra (1994), p. 198 en 201.
374 Boeke (1837).
375 Waarvoor Boeke in Galaten 5: 1 en 13a ondersteuning vond. ‘Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen’. ‘Want gij zijt tot vrijheid geroepen,
broeders’. Statenvertaling. Zie ook Verbeek, in: Lies Brussee-Van der Zee e.a. (2002), p. 208-210.
376 Zie Verbeek, in: Lies Brussee-Van der Zee e.a. (2002), p. 204.
377 Zie ook p. 253, 254.
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de Verlichting.378 Daardoor verschilde deze bundel in theologisch en dichterlijk opzicht aanmerkelijk van de Evangelische Gezangen.379 Het aantal liederen van orthodoxe
auteurs was flink verminderd ten faveure van de eerdergenoemde Bennink Janssonius, een leerling van Hofstede de Groot en representant van de Groninger richting. De
bundel was een uitbreiding van liederen voor plechtige gelegenheden, het primaat lag
daarmee op het ‘liturgische’.
De hersteld lutherse Christelijke Gezangen (1857) was ontstaan vanuit behoefte aan
uitbreiding van het repertoire sinds 1780. De commissie had zich op een ‘echt oud Luthersch standpunt’ geplaatst; men beriep zich op ‘den dichter van: “Een vaste burg is
onze God”. Er werden liederen uit het Duits, Zweeds, Grieks, Latijn, Engels en Frans
vertaald, waarmee werd aangesloten bij het Duitse ideaal van een Einheitsgesangbuch
‘über die Enge christlicher Gruppierungen hinaus’.380 Zo komen er ook twintig liederen uit doopsgezinde bundels in voor.381 Het primaat werd aan het ‘liturgische’ toegekend, waarmee de voorkeur uitging naar de beleving en het functionele gebruik van
de liederen in de eredienst.
Ook al werden sommige coupletten ingekort, de gezangen over rechtvaardiging
en heiliging werden in de genoemde bundels qua theologische strekking niet ingrijpend veranderd. De nadruk lag daardoor veelal op de rechtvaardiging door het
geloof, wat aansloot bij het doopsgezinde godsdienstonderwijs. In het gezang ‘Wet
van God’ is de boodschap dat de wet heilig en rechtvaardig is, conform de ‘Zondagen’
34 tot en met 44 in de ‘Heidelberger’, waarin de Tien Geboden worden onderwezen.
Het geloof in de wet, zo leert het evangelie volgens de liedtekst, maakt de christen
‘tot goeddoen vaardig’. Gehoorzaamheid vloeit dan ook voort uit de erkenning van
de wet. Het geloof toont door daden aan dat de gelovige geen ‘dienaar van de zonden [meer] is’.382
Van het lied ‘Waakzaamheid’ nam Christelijke Liederen II negen van de dertien coupletten over uit de Evangelische Gezangen.383 Door de weglating van vier opeenvolgende coupletten vloeiden de coupletten drie en acht als derde en vierde couplet in elkaar over.
In de weggelaten coupletten was een hele reeks van ‘driften’ opgesomd, zoals kunst en
ijdel pralen, eerzucht, liefdeloosheid en boze lust, die alle als het ware konden worden
samengevat als ‘zwakkre driften’. De slotregels van het derde couplet en de beginregels
van het vierde couplet klonken na deze verandering, als volgt:
378 Wüstenberg (2000), p. 41. Hier zou kunnen worden gewezen op de betekenis van de dichter Ernst Moritz Arndt
(1769-1860) voor de ‘reformatie’ van het Duitse kerklied, die met de ‘Poesie der Aufklärung und ihrem leichtfertigen
Umgang mit dem Bibelwort besonders in ihren Liedern ab[rechnete]’.
379 Van Andel (1982), p. 176.
380 Wüstenberg (2000), p. 141.
381 Christelijke Gezangen (1796): 5, 11, 27, 28, 32, 33, 57, 58, 59, 79, 89, 93, 104, 108, 121, 123, 164; Christelyke Gezangen
(1793): 46 en 54. Christelijke Gezangen en Liederen (1804): 139, gezang 14 in de lutherse bundel. De tekst en de melodie
zijn hiervan ingrijpend gewijzigd. De eerste regel ‘God is een geest’ is dezelfde gebleven. Anders is ook de plaats in
de liturgie: oorspronkelijk was het een avondmaalslied, in de lutherse bundel is het een gezang vóór de godsdienstoefening.
382 Christelijke Liederen II, gezang 33, couplet 2.
383 Idem, gezang 42 en Evangelische Gezangen, gezang 73.
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En ach, hoe vaak ziet onze waan
Voor deugd het werk der jaren aan.
Gij offert zwakkre driften Gode
Door strengheid in uw levenswijs.384

Het lied eindigt met de bede om de wankele schreden vast te zetten op het pad van
goede werken.
Gij zijt rechtvaardig; ook bescheiden?
Mint matigheid; maar ook geduld?
Milddadig en hulpvaardig beiden:
Vergeeft ge uw vijand ook zijn schuld?
Alleen in schijn is ’t harte goed,
Zoolang ’t nog één zonde voedt.385

Het lied ‘Noodzakelijkheid des Geloofs in Jezus Christus’ in de Evangelische Gezangen,
kreeg in Christelijke Liederen II het opschrift ‘Geloof en Goede werken’ mee.386 De keuze
voor deze verandering lijkt op het eerste gezicht minder trefzeker dan het oorspronkelijke opschrift dat met ‘Zondag 24’ leert dat de beloning van Godswege uit genade
is en niet uit verdienste. Bovendien is de strekking dat niet de goede werken, maar
het geloof in Christus het vaste anker is: ‘Met al mijn deugd, bij al mijn werken, Vind
ik geen troost die mij kan sterken … Op uw genade zal ik leven, Op uw genâ den
doodsnik geven …’. Het nieuwe opschrift lijkt hiermee de oorspronkelijke strekking
niet weer te geven. Echter, door het ineenschuiven van de coupletten 2 en 3 werd het
meer positieve ‘’t Geloof alleen vertroost het hart’ in de slotregel weggelaten voor
het meer negatieve ‘Uw eigen deugd verdient die niet’. Hiermee kwam het accent te
liggen op de zondaar die alleen van Gods gunst afhankelijk is, daar de werken geen
genade schenken. De boodschap is het geloof, niet de werken. Het opschrift werd
waarschijnlijk om stilistische redenen veranderd. Theologisch gezien bracht deze
verandering een veralgemenisering van het opschrift met zich mee, maar de oorspronkelijke strekking bleef overeind, wat aansloot bij de bijbelsorthodoxe geloofslijn.387
Het gezang ‘Christelijke plicht’ vertoont grote overeenkomst met het doopsgezinde godsdienstonderwijs uit de vorige periode, waarin 1 Petrus 2:5-11 als gemeenplaats
steeds terugkeerde. Een lijst met auteurs van de Evangelische Gezangen bevestigt dat dit
gezang inderdaad van doopsgezinde herkomst is, namelijk van auteur Jac. Doyer.388
Het komt echter niet in het Zwolse Vervolg van Christelyke Gezangen voor.
Voeg Christen, bij geloove deugd,
Den sieren moed in smart en vreugd,
Om steeds het kwaad te wederstreven;
384
385
386
387
388

Idem, gezang 42 coupletten 3 en 4.
Idem.
Idem, gezang 36. Evangelische Gezangen, gezang 54.
Idem, gezang 36 couplet 2.
Zie p. 131.
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Voeg bij de deugd een kloek verstand,
Dat eigenzin en waan verbant,
Bij kloek verstand een matig leven,
Voeg bij de matigheid geduld,
Als God wil dat gij lijden zult.389

Het gebruik van woorden als: ‘verderf’, ‘ellende’, ‘genade’, ‘tranendal’, ‘verkoren’ en
‘kerk’ wijst op een aanvaard hervormd jargon.390 Toch brachten de doopsgezinden een
principiële wijziging aan in een gezang over de ‘Noodzakelijkheid des Geloofs’, waar
Gods verbond met een eed wordt vereenzelvigd: ‘Uw vast verbond zal niet bezwijken,
Uw eed wordt nooit van kracht beroofd’. Zo werd in Christelijke Liederen II ‘Uw eed’ vervangen door ‘Uw woord’.391 In het gezang ‘Gods Woord onwankelbaar’ werd de oorspronkelijke slotregel: ‘Wat God zweert moet gij geloven’, gewijzigd in: ‘’t Woord van
God moet gij gelooven’.392 Liederen zingen met het woord ‘eed’, zou tegen de algemene doperse mores ingaan en dus werden zulke teksten veranderd. Het niet eedzweren
werd samen met de volwassenendoop in de negentiende eeuw als het belangrijkste
kenmerk van de doopsgezinden gezien.
Christelijke Liederen II ving met het ‘Groot Gloria’ aan, wat als een indicatie kan worden
gezien van affiniteit met de kerkelijke orthodoxie.
Verdere protestantse gemeenschappelijkheid vindt men in het gebruik van titels
en functies voor God en Jezus: ‘Oppermajesteit’, ‘Verlosser’, ‘Middelaar’, ‘Zaligmaker’,
‘Getrouwe Leidsman’, ‘Koning’, ‘Hoofd’ en ‘Heer’.393 Ook de deugd wijst nog op de
geest van de Verlichting.394
Gezangen uit de lutherse traditie gaan vooral over de genade, wat ook bij het doopsgezinde onderwijs aansluit. Zo heeft het gezang ‘’k Ben christen, ’t is door Gods genade’ een lutherse connotatie, Martin Luthers kernvraag: ‘hoe krijg ik een genadige
God?’ indachtig. In Christelijke Liederen II heeft dit gezang tot onderwerp ‘Het heil van
den christen’. Elke beginregel vangt aan met ‘’k Ben christen, ’t is door Gods genade’,
‘Ik ben Gods kind door Gods genade’, ’k Ben erfgenaam door Gods genade’ of: ’k Ben
alles, God! door uw genade’.395 Het gezang ‘Van U zijn alle dingen’, waarin tweemaal
389 Christelijke Liederen II, gezang 43 couplet 2. Evangelische Gezangen, gezang 77 couplet 2.
390 Voor ‘verderf’ of ‘bedorven’ zie bijvoorbeeld de gezangen 28, 45 en 49. Voor ‘ellende’ in de gezangen 35, 57, 69 en
127. Voor ‘genade’ bijvoorbeeld in 27, 29 en 59. Voor ‘tranendal’ zie gezang 56. Voor ‘verkoren’ in gezang 16. Voor ‘kerk’
zie bijvoorbeeld de gezangen 3, couplet 3; 17 couplet 26; 110 couplet 1 en gezang 124. Voor ‘De Twaalf Artikelen des
Geloofs’, zie gezang 24.
391 Christelijke Liederen II, gezang 36 couplet 3 en Evangelische Gezangen, gezang 54 couplet 4.
392 Christelijke Liederen II, gezang 37 couplet 3 en Evangelische Gezangen, gezang 55 couplet 3.
393 ‘Oppermajesteit’, gezang 46 couplet 6; ‘Verlosser’, ‘Midlaar’, ‘Hoofd’ en ‘Heer’ in gezang 1 couplet 3; ‘Rantsoen’
gezang 18 couplet 1 en gezang 30 couplet 5; ‘Middelaar’ gezang 25 couplet 5; 28 couplet 3; gezang 48 couplet 3; gezang
113 couplet 1; ‘Verlosser’ gezang 39 couplet 3; 88 couplet 6; 98; ‘Lam’ in de gezangen 17 couplet 24 en 97 couplet 7; ‘Zaligmaker’ in gezang 95 couplet 2; ‘Getrouwe leidsman’ gezang 99 couplet 3 en 110 couplet 1; ‘Koning’ in de gezangen
17 couplet 1 en 102 couplet 2.
394 ‘Daar de englen voor de majesteit van Jezus deugd verstommen’, zie gezang 17 couplet 17; Jezus’ leer ‘stemt uw
hart tot ware deugd’, zie gezang 25 de coupletten 1 en 3; ‘Nog zwak blijft hier de beste deugd’, zie gezang 42 de coupletten 1; ‘Is dan verbeetring altijd deugd’, in couplet 3; ‘Hoe vaak ziet onze dwaze waan, den schijn van deugd voor ’t
wezen aan’, in couplet 6; ‘Voeg, Christen, bij geloove deugd’, gezang 43 couplet 2.
395 Christelijke Liederen II, gezang 27 en Christelijke Gezangen (1857), gezang 263.
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een kleine taalkundige verandering werd aangebracht, is een bede waarin opnieuw de
genade thematisch is evenals in het gezang ‘Ach blijf met uw genade’.396 Jezus wordt als
een ‘Rechtvaardige’ geprofileerd die voor het verloste volk tot zonde was geworden.397
Gezangen over het doen van goede werken hebben een opwekkend karakter. Ook
zijn er liederen met een missionaire inhoud naar aanleiding van een proces van reconfessionalisering.398 Zolang de aarde nog in een ‘bange stonde’ verkeert en ‘Abrams
kroost’ nog in ‘’t ronde doolt’, is het aan de ‘uitverkoornen’ om Gods werk te doen in
Zijn kracht:
Leidt de blinden, redt verloornen
Uit des afgronds bangen nacht:
Roept heel Isrel tot zijn Heer,
Tot de hoop der vadren weêr.399

In enkele regels uit het lied ‘Ik ben gedoopt’ klinken nagenoeg magisch-sacramentele
woorden: ‘Ik werd aan Vader, Zoon en Geest geheiligd, Voor wereld, zonde en helsche
magt beveiligd’. Toch is de doop ook heilverbond, een zegel der genade en een gedachtenisteken dat de gedoopte aanmoedigt ‘in mijn daân, in woorden en gedachten’. Vooral
dit laatste sluit aan op de doopsgezinde heiligmaking.400 Andere doopliederen werden
bewust niet gekozen om formuleringen als ‘Adams schuldig kroost’ dat als verwijzing
naar de erfzonde werd afgewezen.401 De keuze uit de lutherse bundel bevat vooral liedteksten over de rechtvaardiging door het geloof met als Leitmotiv het woord ‘genade’.
Van de 25 liederen uit de Evangelische Gezangen die uit de conceptbundel moesten
worden verwijderd, zijn er dertien in Christelijke Liederen II terechtgekomen, zij het met
enkele veranderingen van overwegend taalkundige aard.402 Een voorbeeld is het gezang: ‘Op bergen en in dalen’ over Gods alomtegenwoordigheid. Een regel luidt: ‘Hij
hoort de jonge raven, bekleedt met gras het dal; heeft zelfs voor wormen gaven, Ja,
zorgt voor ’t gansch heelal’. De ‘wormen’ werden door ‘muschjes’ vervangen en het
werkwoord ‘gaven’ door ‘laven’. De regel werd: ‘Hij hoort de jonge raven, bekleedt met
gras het dal; Wil zelfs de muschjes laven, Ja, zorgt voor ’t gansch heelal’.403 Hoezeer de ‘gaven
voor de wormen’ ook konden worden gerechtvaardigd door de trouwe Vaderogen die
‘alles van nabij ziet’, de verandering in musjes lijkt niet voorbij te willen gaan aan de
Bergrede, waarin de Vader ook de vogeltjes niet vergeet.404 In een min of meer verminkte vorm was dit lied ook in de conceptbundel opgenomen. Het tweede en het derde
396 ‘Dien’ werd ‘Wien’ in het tweede couplet en ‘Reeds vóór’ werd ‘Reeds eer’ in het derde couplet in Christelijke Liederen
II, gezang 46 en in Christelijke Gezangen (1857), gezang 302. ‘Ach blijf met uw genade’, in Christelijke Liederen II, gezang 47 en
in Christelijke Gezangen (1857), gezang 325.
397 Christelijke Liederen II, gezang 95 en Christelijke Gezangen (1857), gezang 111.
398 Zwanepol (2002), p. 26, 121-122.
399 Christelijke Liederen II, gezang 115 en Christelijke Gezangen (1857), gezang 180 coupletten 4.
400 Christelijke Liederen II, gezang 127 en Christelijke Gezangen (1857), gezang 219. Vergelijk bijvoorbeeld Van Braght
(173613), het eerste stuk.
401 Christelijke Gezangen (1857), gezang 218.
402 Deze gezangen zijn in Christelijke Liederen II: 1, 8, 28, 30, 37, 44, 45, 51, 52, 57, 62, 72, 92.
403 Christelijke Liederen II, gezang 8 couplet 2 en Evangelische Gezangen, gezang 7 couplet 2. Mijn cursivering.
404 Mattheus 6:26.
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couplet werden op een zodanige manier in elkaar geschoven, dat alles wat ‘Gods trouwe Vaderoogen’ van nabij zagen voor de menselijke waarneming volstrekt een vraagteken bleef. De levendige, dierlijke figuren en de frisheid van het groene gras kunnen
worden verklaard tegen de achtergrond van een volmaakt heelal, dat zijn oorsprong
vindt in de liefde Gods die alles schiep. Cultureel gezien was dat een uiting van het sentimentalisme dat aan het eind van de achttiende eeuw opgeld deed. Zo zag Rheinvis
Feith ‘in het kleinst insect eene schakel van den grooten keten der schepping, en van
den worm tot den Seraf ontdekte zijn heldere blik één geheel’.405 Onderstaand couplet
uit de Evangelische Gezangen van Ahasverus van den Berg verloor die religieus-culturele
dimensie in de conceptbundel, die al het ‘kosmische’ eruit schrapte ten gunste van het
‘verbeterde’ couplet, dat zelf echter zo dor als stro en dood als een pier was geworden.
Evangelische Gezangen 1806

‘Conceptbundel’ 1845

Zijn trouwe Vaderoogen,
Zien alles van nabij;
Wie steunt op zijn vermogen,
Dien dekt en zegent Hij:
Hij hoort de jonge raven,
Bekleedt met gras het dal;
Heeft zelfs voor wormen gaven,
Ja, zorgt voor ’t gansch heelal.406

Gods trouwe Vaderoogen
Zien alles van nabij,
Wie steunt op zijn vermogen,
Dien dekt en zegent Hij,
In alle zijne werken
Vertoont Hij dag en nacht
In ’t voeden, hoeden, sterken
De goedheid zijner magt.407

In een enkel geval werd het archaïsche ‘Het Menschelijk geslacht’ vervangen door
‘uw menschenkind’ en door het weglaten van een wat zwaar aangezette ontkenning
als ‘Neen!’ midden in een regel, werden liedteksten hier en daar wat minder gedramatiseerd. Datzelfde geldt voor het weglaten van overdreven exclamaties die op elke
aanhef volgden, of ineens midden in een regel opdoken: ‘O Gij!’, ‘Ach Heer!’ of ‘mijn
God!’408
De liederen uit de ‘Vervolgbundel’ werden ongewijzigd overgenomen, inclusief de
leestekens, maar zonder maatstrepen.409 Het enige wat werd aangepast, was de spelling
volgens Bilderdijk – de ‘ch’ voor de ‘g’ in woorden als macht, kracht en gebracht.410 Bovendien brachten de hersteld lutherse Christelijke Gezangen en de ‘Vervolgbundel’ een
nieuw pastoraal motief in. Het beeld van God en Christus ondergingen wijzigingen.
Ten eerste duidt de functie van ‘Herder’ voor God op een theologisch klimaat in de negentiende eeuw, dat verschoof van dogmatiek in de richting van pastoraat, van ‘leren’
naar ‘leven’. Dit betekent dat er in de beleving wat veranderde: de ‘verlichte’ God die
het afstandelijke supranaturalisme tot dan toe had uitgedragen, werd nu dichter bij
405 Knuvelder (1974), p. 86-87.
406 Zie Evangelische Gezangen, gezang 7 de coupletten 2 en 3.
407 Conceptbundel, gezang 7. De laatste vier regels komen het derde couplet van de versie uit Evangelische Gezangen.
408 Christelijke Liederen II gezang 57 coupletten 5 en 7 en Evangelische Gezangen, gezang 26 coupletten 5 en 7. Overigens
blijven de taaltekens in veel gevallen gewoon staan, vooral die uit de ‘Vervolgbundel’.
409 Deze liederen zijn de nummers 16, 38, 64, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 94, 106, 110, 120, 122, 124, 125.
410 Mathijsen (2004), p. 142-143.
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de mensen gebracht.411 Ten tweede verscheen er naast het hoofdmotief van Christus
als het lam Gods dat de zonden der wereld droeg, nu ook een zorgdragend motief: de
‘herdersvorst’ die beschermt, hoedt, leidt en moede lammeren draagt.412 Tevens werd
hij ‘der herdren Hoofd’ in een lied over de toekomst van de Kerk, die eens ‘ééne kudde’
zal zijn.413 Ook is ‘Goede Herder’ het onderwerp in de ‘Vervolgbundel’ bij de bevestiging van lidmaten en komt het herdersmotief voor in een gezang ‘bij de voorstelling
van een Evangeliedienaar’: ‘Heft nu dankend ’t hart naar boven! Laat ons met vereend
gemoed Onzen trouwen Herder loven, die zo machtig is als goed’.414 Het alom bekende lied van J.J.L. ten Kate ‘De Heer is mijn Herder’ verscheen onder nummer 192 in de
‘Vervolgbundel’.
In een lijst van dichters die aan een editie van 1869 was toegevoegd, wordt ‘B. de
Bosch’ genoemd als de auteur van gezang 219, uit de afdeling ‘Bij den Doop’. Daarbij
kan aan de doopsgezinde Bernardus de Bosch worden gedacht, die vele liederen schreef
voor Christelyke Gezangen (1793). Dit gezang ‘Zie op ons neêr naar uw barmhartigheid’
komt evenwel nergens in de doopsgezinde bundels voor, wat ook niet hoeft te verbazen, omdat het hier een liedtekst over de kinderdoop betreft: ‘Wij treden met dit dierbaar kroost U nader’, en: ‘Uw woord, uw Geest ons als een schild beveiligd: Dies worden onze kindren U geheiligd; O neem hen aan en vorm hun teêr gemoed’. De dichter
zal vermoedelijk de hervormde predikant Bernardus Bosch zijn geweest. Dat deze beide namen gemakkelijk tot verwarring konden leiden, wordt duidelijk in een ‘Nalezing
op de Geschiedenis van het Kerkgezang onder de Doopsgezinden hier te lande’, waarin
De Hoop Scheffer de naam van De Bosch ten onrechte op zes liederen van Bosch had
geplaatst.415 Bosch schreef drie delen Gedichten, waarin onder andere ook gezangen. In
geen enkel deel komt de bovengenoemde tekst echter voor.416
Een theologische typering van het liedrepertoire
De indelingen van zowel de conceptbundel, Christelijke Kerkgezangen als de Christelijke Liederen I leggen het accent op het ‘dogmatisch/catechetische’ en daarmee op het kerkelijk
leerlied. Christelijke Kerkgezangen handhaafde het idioom der orthodoxie doordat het de
titels ‘Middelaar’ en ‘Borg’ voor Christus en de Heilige Geest gebruikte en met woorden die betrekking hebben op de rechtvaardiging en de heiliging zoals ‘verzoening’ en
‘zelfverzaking’.417 In de meeste gevallen komen deze uitdrukkingen voor in de overna411 Zie Gezangen ten gebruike in Doopsgezinde Gemeenten (1897), gezang 4, ‘De Heer is mijn Herder’. Smelik, in: Voolstra en
Vree (2000), p. 65.
412 ‘Vervolgbundel’, gezang 227, zie Christelijke Liederen II, gezang 85.
413 Christelijke Liederen II, gezang 123. Overgenomen van Christelijke Gezangen (1857).
414 ‘Vervolgbundel’, gezang 220. Christelijke Liederen II, gezang 75 couplet 1. De herder is hier niet de leraar, maar Christus.
415 De Hoop Scheffer (1867), p. 142-144. De hervormde predikant had voor Christelijke Gezangen (1796) liederen aangeleverd. Bosch leefde van 1746-1803 en was naast predikant, dichter, patriot en mederedacteur van De Menschenvriend, het
tijdschrift van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen.
416 Bosch (1803).
417 Voor ‘Middelaar’ zie bijvoorbeeld de gezangen 37, couplet 1 ‘O Middelaar, Gij trekt ons hart naar boven’=conceptbundel 32; 110, couplet 1 ‘Hebt ten Middelaar gegeven’=conceptbundel 118; en 125, couplet 1 ‘O, Middelaar, getrouwe
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mes uit de Christelijke Gezangen (1793/1796) en de Haarlemse Christelijke Gezangen en Liederen
(1804), zodat zich een lijn voortzette van een halve eeuw eerder. Een reminiscentie aan
de predestinatie komt voor in de regels: ‘Wachten wij van U, o God, Van uw vaderlijke
liefde, De beschikking van ons lot. Mogten we U slechts altijd danken, Voor ’t geen Ge
over ons besloot!’. Dat is opmerkelijk, omdat dit in het godsdienstonderwijs niet werd
geleerd.418 Hoekstra Bz. leerde dat de mens ‘rein door God geschapen’ is. Hij ontving de
aanleg om Gods wil te doen en zich vrij te houden van zonde. De mens was bedoeld om
Gods liefde te verheerlijken, aan hem gelijkvormig te worden en zijn volmaakte, zalige
kinderen te zijn.419 Leer en lied lijken op dit punt niet met elkaar overeen te stemmen.
Traditioneel zijn de namen voor Jezus: ‘Heiland’, Gods Zoon’, ‘Koning’ en ‘Vorst’.420
De titel ‘Verlosser’ komt voornamelijk in de lijdensliederen voor.421 Soms zijn er ook
liederen met de titel ‘Verlossing’, omdat Jezus zondaars aanneemt.422 Als verlicht kunnen worden aangemerkt de namen voor God, conform de bundels uit de vorige periode: ‘Almagtig Opperwezen’, ‘Ontfermende Opperheer’, ‘Almagtig Opperheer’ en ‘Oppermajesteit’ en ‘Bron van goed’.423 Voor Jezus: ‘Voorbeeld’, ‘Vriend’, ‘Gids ten leven’,
‘Trouwe leidsman’ en ‘Zaligmaker’.424 In een overname uit het Zwolse Vervolg van Christelyke Gezangen liet Christelijke Kerkgezangen een couplet weg waarin de rede het onderwerp
was, terwijl het verlichtingsjargon onveranderd bleef. Deze weglating had te maken
met een specifiek achttiende-eeuwse en daarmee ouderwetse claim op de rede.425
Van Walré en Sybrandi gingen voornamelijk traditioneel te werk. Zij gebruikten voor
God en Jezus de namen: ‘Heer’, ‘Vader’, ‘Heiland’ en ‘Verlosser’. Verlichte naamsaanduidingen komen bij hen minder voor.426 Sybrandi bracht een vernieuwende thematiek in.
Toeverlaat’=conceptbundel 135. Voor ‘Borg’ gezang 141, couplet 2 ‘De Geest … Daalt als de zeekre borg van Uwe trouw
zorg Op uwe jongren neder’=conceptbundel 155. Een voorbeeld van ‘verzoening’ zijn de gezangen 108, couplet 4 ‘wij
zijn door zijn verdienste en magt, Den schuld verzoend’, in de conceptbundel 115 weggelaten; en 113, couplet 3 ‘Gij,
die ons verzoent met God! Zalig, zalig is ons lot!’=conceptbundel 122. Voor de ‘zelfsverzaking’ (sic!) zie bijvoorbeeld
gezang 55, coupletten 1 en 4 ‘Zalig, die zichzelf verzaken’ en ‘’t Vrolijk zelfsverzaken’. Ten slotte gezang 67, couplet 3
‘Jezus, die U zelf verzaakte’.
418 Christelijke Kerkgezangen, gezang 31 couplet 5=conceptbundel 32. Oorspronkelijk uit de ‘Waalse Gezangen’.
419 Hoekstra Bz. (18675), p. 20-21.
420 Christelijke Kerkgezangen, bijvoorbeeld de gezangen 39: hierin komt de titel ‘Heiland’ in alle zes coupletten voor, zie
ook conceptbundel 40; 99 coupletten 2 en 3; 100 couplet 1; 101 couplet 4, zie ook conceptbundel 107; 103 couplet 6 en
113 couplet 3. ‘Gods Zoon’, ‘Zoon van God’, 38 couplet 1, zie conceptbundel 39; 115 couplet 3, zie conceptbundel 124.
‘Koning’ en ‘Vorst’, 114 couplet 2, zie conceptbundel 123; 37 de coupletten 4 en 5, zie conceptbundel 38; 115 couplet 1,
zie conceptbundel 124.
421 Christelijke Kerkgezangen, gezangen 117 couplet 6, zie conceptbundel 127; 120 couplet 5, zie conceptbundel 130; en
123 couplet 9, zie conceptbundel 133.
422 Christelijke Kerkgezangen, gezang 43.
423 Christelijke Kerkgezangen, gezangen 13, zie conceptbundel 12; 15 couplet 2, zie conceptbundel 18; 17 couplet 1, zie
conceptbundel 16; 98 couplet 1, zie conceptbundel 104; 106 couplet 1, zie conceptbundel 113; 112 couplet 2, zie conceptbundel 121.
424 Christelijke Kerkgezangen, gezangen 41 couplet 1; 42 de coupletten 1 en 5, zie conceptbundel 43; 70 couplet 4, zie conceptbundel 73, de tekst uit Evangelische Gezangen is nog traceerbaar; 75 couplet 7; 126 couplet 2, zie conceptbundel 136;
123 couplet 5, zie conceptbundel 133; 112 couplet 3, zie conceptbundel 121.
425 Christelijke Kerkgezangen, gezang 87 is conceptbundel 91 en in het Zwolse Vervolg van Christelyke Gezangen, gezang 100
de coupletten 1 en 2.
426 Voor de liedteksten van Van Walré zie: Christelijke Kerkgezangen, gezang 8, is conceptbundel 8; 9 is conceptbundel
9; 71 is conceptbundel 74; 121 is conceptbundel 131 vooral couplet 1; 122 is conceptbundel 132, met name couplet 5;
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Het vertrouwen op de Vader, het kinderlijke geloof en de gemeenschap van broeders
en zusters waren thematisch bij hem. Daarmee sloot hij nauw aan bij de theologische
lijn van Hoekstra, volgens wie het betaamde ‘kinderlijk op God te vertrouwen en altijd
het welbehagen van die Vader te doen, die het zoo goed met ons voorheeft’ en die sprak
van: wij zijn ‘Gods kinderen’.427 Als geloofsmotief kan worden aangenomen dat Sybrandi
hechtte aan een oprecht en eenvoudig geloof in de Vader, dat alle mensen samenbindt.
Een belangrijke indicatie van het behoudende karakter van Christelijke Liederen I is
het feit, dat alle 153 gezangen werden overgenomen uit de Amsterdamse bundels
(1793/1796) en de Uitgezochte Liederen. Daardoor verschilde deze bundel weinig van de
hymnologische sfeer die uitging van het begin van de negentiende eeuw. Uitdrukkingen als de ‘traagheid tot zelfverzaking’ en de ‘flaauwe lust tot heiligmaking’ bleven vertrouwde klanken om het menselijke onvermogen onder woorden te brengen.428
Taalverandering kon de strekking van het gezang ook positiever maken. Zo verving
de titel ‘Christus’ in een gezang uit Christelijke Liederen I het woord ‘boosheid’ uit Christelyke Gezangen (1793). Ook een eenvoudige vervanging van ‘myn goeden wil’ door: ‘mijn
biddend hart’, veranderde de redelijke strekking van een couplet in een sfeer van gemoedsgesteldheid:
Laat nooit myn trouw voor boosheid zwichten!
Dan volg ik uw volmaakt gebod. Let op myn’ goeden wil, ô God!

veranderde in:
Laat nooit mijn trouw aan Christus zwichten
Dan volg ik uw volmaakt gebod; Zie op mijn biddend hart, o God!429

Door het woord ‘sneven’ in ‘voor ons gegeven’ te veranderen, kreeg het vernieuwde couplet een forensische betekenis. Het accent werd van een verlichte naar een orthodoxe theologie verlegd.430 Ook andere voorbeelden tonen aan dat verlichte woorden werden vervangen door meer traditionele: ‘Vriend’ en ‘Redder’ werden ‘Heiland’;
‘deugd’ werd ‘heil’ of ‘heilig’:
128 is conceptbundel 138. Voor de liedteksten van Sybrandi zie: Christelijke Kerkgezangen, gezangen 84 en 144 (nieuw) voor
‘Vorst’ en ‘Koning’, zie conceptbundel 89; voor ‘Vriend’ zie de gezangen 69 couplet 10, zie conceptbundel 72; 119 couplet 1, zie conceptbundel 129; en 145 couplet 4: dit couplet werd vergeleken met de conceptbundel 158 er nog aan toegevoegd. Gezang 36 couplet 3, ‘Verlosser’.
427 Christelijke Gezangen bijvoorbeeld gezangen 12 couplet 2 ‘Vergeet ook ons, uw kindren niet’; 21 couplet 3, ‘Met kinderlijk geloof omhoog’; 22 couplet 5 ‘Ja, met kinderlijk vertrouwen’; 59 couplet 1: ‘God verlaat zijn kinderen niet’, in
conceptbundel 60 ‘God, uw God, vergeet U niet’ en ‘Hij heeft U steeds getroost, gered, op het kinderlijk gebed’, couplet 5; 84 couplet 2 ‘Hem geve ’t kinderlijk geloof in stillen weemoed eer!’, in conceptbundel 89; gezang 148 couplet
8 ‘En ’t kinderlijk geloof beproefd’. Voor ‘broeders en zusters’ zie gezang 68 couplet 5 ‘En bind met zulke banden, Als
broeders en zusters allen zaâm’. Andere voorbeelden zijn te vinden in gezangen 96 couplet 2, en 97, in conceptbundel
102. Hoekstra Bz (18675), p. 14-15 en 18.
428 Christelijke Liederen I, gezang 53 couplet 2.
429 Idem, gezang 22 couplet 4 en Christelyke Gezangen (1793), gezang 19 couplet 4. Mijn cursivering.
430 Christelijke Liederen I, gezang 21 couplet 5 en Christelyke Gezangen (1793), gezang 5 couplet 7. De regel ‘Gy hebt,
tot heil der zondig’ aard, Uw’ eigen Zoon zelfs niet gespaard, Maar liet aan ’t kruis hem sneven’, werd veranderd in:
‘Gij hebt, tot heil der zondige aard, Uw eigen zoon zelfs niet gespaard, Maar Hem voor ons gegeven’. ‘Sneven’ betekent ‘sneuvelen’.
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Christelijke Gezangen 1796

Christelijke Liederen I 1870

Ook onze dank zij U gewijd,
Die onze Vriend en Redder zijt!
Door ’s hemels Geest ontvonkt ter deugd,
Smaakt onze geest hier hemelvreugd.431

Ook onze dank zij U gewijd,
Die onze trouwe Heiland zijt;
Die door uw Geest met ware vreugd,
Ons harte heiligt en verheugt.432

Wij juichen: God! Met U bevredigd
(…) Door Jezus menschenmin verdedigd.433

(…)

Wij juichen, God! Door U beveiligd
In Christus, onze Heer geheiligd.434

De opname van een ‘belijdeniszang’ en van drie liederen over de ‘boetvaardigheid’,
voldeed aan de kritiek van de Amsterdamse hoogleraren op het gebrek aan doopsgezind gehalte in de conceptbundel. Dat elke bundel daardoor zijn eigen particuliere
identiteit behield, blijkt ook nog eens uit de opname van een morgen- en avondlied,
die Haarlem uit haar kerkgezangen had geweerd. Het kenmerkende van Christelijke
Kerkgezangen was dat het geloof in elk gezang beleden werd, en dat morgen- en avondliederen alleen geschikt waren voor de huiselijke godsdienst. Niettemin nam Haarlem de Amsterdamse aanbeveling om meer liedteksten uit het buitenlandse taalgebied op te nemen wel serieus, zoals blijkt uit de vertaalde liedteksten van Sybrandi.
Het woord ‘bekering’ was geen speciaal onderwerp meer in de afdelingen van de besproken bundels, zoals dat het geval was in de begin negentiende-eeuwse bundels.
Het onderwerp kwam alleen nog voor in de liedregels van Pinkster- en doopliederen.435 Het supranaturalisme bleef onverminderd aanwezig in regels als: ‘Ja, groote
Schepper van ’t heelal’, ‘In donders spreekt uw majesteit, als gij den snellen bliksem
leidt’ en: ‘Wie kroont zo mild elk jaarsaizoen’.436 Dat het woord ‘deugd’ door het gebruik van andere woorden en zinnen afnam, tonen ook de volgende regels aan: ‘In ondeugd en ellend’ verzonken’ werd: ‘In jammerlijke ellend verzonken’.437 In Christelijke
Liederen I domineerde de deugd zozeer in de regels: ‘Hier, waar de deugd veelal moet
lijden, En de ondeugd van geen smarte weet’, dat het hele couplet werd weggelaten.438
Over het algemeen was het taalgebruik aangepast en bleef verlicht jargon naast traditioneel jargon in alle bundels bestaan.
Het piëtistische genre in de Romantiek
In de liedbundels tussen 1810-1870 komen aspecten voor die op het eerste gezicht kenmerkend zijn voor het piëtisme, zoals het innerlijk leven, de pelgrimsgedachte en het
verlangen naar de dood, de heiliging en de bekering.439 Zijn de liedteksten daarmee ‘pi431
432
433
434
435
436
437
438
439

Christelijke Gezangen (1796), gezang 38 couplet 8.
Christelijke Liederen I, gezang 129 couplet 4.
Christelijke Gezangen (1796), gezang 149 couplet 4.
Christelijke Liederen I, gezang 58 couplet 3.
Idem, gezang 23 couplet 2; 29 couplet 3; 132 couplet 2.
Idem, de gezangen 17 couplet 4; 16 couplet 4; 5 couplet 6.
Conceptbundel, gezang 121 couplet 1 en Christelijke Kerkgezangen, gezang 112 couplet 1.
Uitgezochte Liederen, lied 154 couplet 4 en Christelijke Liederen I gezang 73.
Van Andel (1982), p. 160. Op ’t Hof (2005), p. 92.
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etistisch’? De bundels die in dit hoofdstuk worden besproken, verschijnen immers op
het snijvlak van de Romantiek en het Realisme, ze zouden daarmee ook als‘romantisch’
kunnen worden bestempeld. Bovendien ontstaan er in deze periode godsdienstige
stromingen die het gemoed en het subject benadrukken, zoals het Réveil en de Groninger richting, die eveneens verwantschap tonen met het innerlijk leven. Zijn de
liedteksten daarmee ‘réveillistisch’ of ‘Gronings’? Binnen het Piëtisme-onderzoek gaat
men ervan uit dat het piëtisme teruggaat op de zeventiende-eeuwse historische beweging van de Nadere Reformatie die duurde vanaf 1670 tot aan het einde van de achttiende eeuw.440 Uit de reformatorische theologie, die aan de rechtvaardiging de meeste
aandacht had gegeven, ontwikkelde zich een geheel eigen piëtistische theologie die
aan de heiliging en de bevinding een zekere meerwaarde toekende.441 De nadruk op
de heiliging bracht een kritische houding met zich mee ten opzichte van politieke en
maatschappelijke verbanden, het instituut kerk en de officiële theologie, en niet in het
minst ten aanzien van het persoonlijk leven.442 De wedergeboorte was een heel proces,
de werking van de Heilige Geest in de harten en levens van mensen kon daarvan niet
worden losgezien. Aanvechting, strijd en gevoelens van godverlatenheid, maar ook de
vreugde des heils, geestelijke genietingen en mystieke ervaringen van vereniging met
God, waren alle uitingen van hoogte- en dieptepunten die eigen waren aan het geloofsleven.443 Het Piëtisme was een reactie op een gebrek aan, of een verflauwing van
een levend geloofsleven waartoe dode rechtzinnigheid en starre orthodoxie aanleiding
hadden gegeven.444 Deze reactie alleen is niet de verklaring voor het ontstaan van het
piëtisme, maar het is ook altijd een hoofdelement gebleven.445
Het Piëtisme-onderzoek stelt vast dat de zuivere betekenis van het begrip ‘piëtisme’ pas volledig kan worden geclaimd op basis van een historische continuïteit, dat
wil zeggen in gereformeerde stromingen waarin ‘het oude kerkelijke bewustzijn’ herleefde.446 Alle bewegingen en stromingen die buiten deze continuïteit vallen, en slechts
herkenbare of vergelijkbare kenmerken van piëtisme tonen, zouden dit begrip alleen
kunnen gebruiken naar analogie ván en met toevoeging van een bijvoeglijk naamwoord.447 Aangezien dit onderzoek de Groninger richting buiten de historische continuïteit plaatst, zou de Romantiek echter een culturele context kunnen vormen voor
de term ‘Gronings-piëtistisch’. Hiermee kunnen díe kerkliederen worden geduid die
zowel binnen dit tijdvak zijn geschreven en verzameld, alsook vergelijkbare kenmerken laten zien. Het ‘piëtistische’ is immers een aspect van de literaire Romantiek. Deze
stroming van verscheidene zeventiende- en achttiende-eeuwse geestes- en gemoeds440 Op ’t Hof (1994), p. 24; 83-128, met name p. 84-85. ‘Nader’ heeft hier de betekenis van ‘doorgaand’.
441 Idem, p. 89, 102.
442 Idem, p. 83.
443 Idem, p. 90-91.
444 Idem, p. 82 e.v. Zie p. 125.
445 Idem, p. 85, 80, 82.
446 Op ’t Hof (2005), p. 58-59. De scheidslijn wordt getrokken vanaf de Afscheiding en doorgetrokken via de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud
Gereformeerde Gemeenten.
447 Idem, p. 28, 35, 36 en 37. Op ’t Hof spreekt bijvoorbeeld van gereformeerd Piëtisme, labadistisch Piëtisme en
rooms Piëtisme.
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bewegingen, ontstond als een reactie op het rationalisme. Als algemene lijn wordt aangehouden dat er een verschuiving optrad:
van de voorkeur voor het verstandelijke naar die voor het gevoelige; van het redelijke naar het sensitieve en “aandoenlijke”; van
de rede naar ziel, gevoel, verbeelding, “enthousiasme”; van het besef geborgen te zijn binnen een rationeel begrijpbaar kader (…)
naar het individueel avontuur, het persoonlijk zoeken en streven, naar gevoelens van onrust en innerlijke tweespalt, van het
gebonden zijn binnen gezagsnormen naar individualisme, naar een breken zelfs met de traditie.448

Door haar veelheid aan aspecten is de Romantiek net als het Piëtisme een tamelijk
‘kameleontisch’ en een even gecompliceerd verschijnsel, wat een algemeen aanvaarde
omschrijving bemoeilijkt.449 Enkele van die aspecten zijn ‘het mystieke’ en ‘het piëtistische’, die pas door sensitieve tendensen tot leven werden gewekt, zoals het gemoed
in bijvoorbeeld de Groninger theologie.450 Vooral de ‘Groninger’ P. Hofstede de Groot
wenste vrome, stichtelijke en op het gemoed werkende liederen – karakteristieken die
hij had ontleend aan de eveneens ‘Groninger’ hymnoloog R. Bennink Janssonius die
deze belangrijk achtte voor de poëzie; karakteristieken overigens waarmee de aanhangers van het Réveil zich ook verwant voelden.451 Vanuit dit gezichtspunt fungeerde de
Romantiek als een soort synthese, die aspecten uit het verleden, in dit geval dus ‘het
piëtistische’, met nieuw ontstane theologische stromingen in de negentiende eeuw
wist te verbinden.452
Van het hier geschetste kan een voorbeeld worden gegeven. Christelijke Kerkgezangen
nam een veranderde piëtistische liedtekst van Jodocus van Lodenstein (1620-1677) op,
die zelf als ‘een der zuiverste vertegenwoordigers van de nadere reformatie’ geldt. Zo
werd de regel: ‘Hoog! Omhoog! Mijn ziel na boven! Hier beneden is het niet’, veranderd in: ‘Hoog! Omhoog! Het hart naar boven, Hier beneden is het niet’.453 Gelet op het
gemoed als een belangrijke literaire karakteristiek bij Janssonius kan deze verandering
als een ‘Groningse’ aanpassing van het piëtistische genre worden opgevat. Maar dat
niet alleen: de kern van de ‘Groningers’ was de opvoeding tot diviniteit, een vervolmaking van de mens die bereikt kon worden via het gemoed. Het ‘gevoel’ had zich geleidelijk aan de onderworpenheid aan de ‘rede’ ontworsteld, waardoor het ‘hart’ prioriteit kreeg.454
448 Knuvelder (1974), p. 7.
449 Mathijsen (2004), p. 9, 14 en 21-22. De kwalificatie ‘kameolontisch’ is van Mathijsen. Aan de Romantiek worden
eigenschappen toegekend die men ook in andere en eerdere stromingen kan terugvinden.
450 Knuvelder (1974), p. 84-85. Andere cultuurverschijnselen die Knuvelder noemt zijn: de natuurgevoeligheid, het
hermetische en het rococo-achtige.
451 Wessel (1988), p. 225. Halverwege de negentiende eeuw bezat de rechtervleugel van de Nederlandse Hervormde
Kerk de hegemonie op het gebied van het kerklied. Deze hegemonie werd door de Groninger richting versterkt, daar zij
tot de komst van de modernen deeluitmakend van de linkervleugel van de Hervormde Kerk, een concept had dat zeer
dicht tegen het piëtisme aanlag. Vree (1994), p. 208. De doopsgezinde hoogleraar J. van Gilse uitte scherpe kritiek op de
‘gemoedelijke’ tendens binnen deze richting. Hij signaleerde dat veel gemeenten leerlingen van de Groninger richting
aannamen en dat was volgens hem niet een bewijs van hun deugdelijke theologische scholing, maar veeleer van hun
vorming tot ‘gemoedelijke predikers’. Zie ook p. 144.
452 Zie hiervoor ook Smelik (1997), p. 117. ‘De Romantiek brengt hier Groninger richting en piëtisme bij elkaar’.
453 Zie over Van Lodenstein ook Van Andel (1982), p. 160-163. Christelijke Kerkgezangen gezang 92, couplet 1. Mijn cursivering.
454 Knuvelder (1974), p. 85.
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Een ander voorbeeld is een generaties lang gezongen doopsgezind avondmaalsgezang, dat door het innerlijke motief eveneens piëtistisch van aard is. Het is getiteld:
‘Nu heff’ mijn ziel een heilig danklied aan!’. Dit werd veranderd in: ‘Nu heffe ons hart
een heilig danklied aan!’.455
Ook de laatste regel werd helemaal omgevormd: ‘Opdat mijn ziel met U veréénigd
blijv’!’, werd: ‘Opdat het steeds met U vereenigd blijv’!’, waarbij ‘het’ slaat op ‘ons hart’
in de regel ervoor. Dit maakte dat ‘het hart’ nog geprononceerder naar voren trad. Ook
dit doet ‘Gronings’ en ‘reveillistisch’ aan: binnen het Réveil erkenden mannen als Bilderdijk en Da Costa het hart als een der bronnen van kennis, die in waarde uitstegen
boven de ratio.456 Naast de verandering van woordgebruik, werd het hele gezang ook
omgezet van de eerste persoon enkelvoud naar de eerste persoon meervoud. Dit zou
gemotiveerd kunnen worden vanuit zowel de Groninger theologie als vanuit de ‘rechtzinnige’ en moderne doopsgezinde theoloog Hoekstra Bz. Zij deelden de opvatting
over de zedelijke vorming van de gemeenteleden, waarop in dit gezang de nadruk ligt:
‘Heer, laat niet toe, dat eenig wanbedrijf Ons weer bevlekk’!’, in plaats van: ‘Mij weêr bevlekk’’.457 In tegenstelling tot het ‘loslaten van het individu uit de gemeenschap’, wat
voor het piëtisme kenmerkend is, plaatste de bundel Christelijke Kerkgezangen het individu juist ín de gemeenschap door ‘ik’ in ‘wij’ te veranderen.458 Aanvankelijk had de conceptbundel in de oorspronkelijke versie nog de eerste persoon enkelvoud staan, maar
door noeste arbeid van Sybrandi werd deze versie na 1845 veranderd.459 De samenstellers benadrukten hiermee een gemeente van gelijkgezinden.
Andersom zijn er ook liedteksten te vinden, die van een kil, afstandelijk verlichte
versie tot meer innigheid werden omgewerkt. Zo veranderden de eerste regels van het
eerste couplet van een gezang over de ‘Boetvaardigheid’: ‘Vindt iemand stof tot klagen,
’t Is hij, die, door Gods wet Geen’ eerbied toe te dragen, ’t Geweten heeft besmet’, in:
‘In ’t stof ter neergebogen Voor uwen troon, o God! Bepeins ik diep bewogen, Met angst
mijn naadrend lot’. Het onderwerp was niet langer meer een ‘iemand’ of een ‘hij’, maar
een ‘ik’. Een grotere verandering werd aangebracht in een regel waarbij de gedachtenis
aan psalm 103 – ‘het oost en west’ – werd omgebogen naar psalm 139, waarin ook de
ik-figuur een centrale rol speelt:
Christelyke Gezangen 1793

Christelijke Liederen I 1870

Waar kan men u ontvlugten,
Wiens onweêrstaanbre hand,
Voor zondaars hoog te duchten,
Het oost en west bespant?
Geen weg staat voor ons open,

Waar zou ik U ontvlieden?
U, Heer, wiens alziend oog
Mij dan nog zou bespieden,
Als ik zelfs de aarde ontvloog;
U vond ik altijd weder,

455 Vergelijk Christelijke Kerkgezangen gezang 108 coupletten 1 en 5 met Christelijke Gezangen (1796) gezang 58 coupletten 1 en 5. Dit gezang werd ook in het doopsgezinde suffix van de Liederenbundel (1944) opgenomen onder lied 299, in de
oorspronkelijke versie. Mijn cursivering.
456 Knuvelder (1974), p. 88.
457 Christelijke Kerkgezangen, gezang 108 couplet 5.
458 Het geciteerde is uit Zevenbergen en Luth (1982), p. 103.
459 Conceptbundel, gezang 115.
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Dan, met boetvaardigheid,
Op uw genaê te hoopen,
In ’t eindlooz’ uitgebreid.460

Want overal zijt Gij.
O God! Ik kniel ter neder
En bid: ‘genâ voor mij’!461

Een laatste voorbeeld van verandering ten faveure van het piëtistische genre is een regel
waarin het onbepaalde lidwoord ‘het’ werd omgebogen naar een persoonsvorm: ‘’t Is
alles volbragt’ werd: ‘Gij hebt het al volbracht!’. De regel: ‘Laat m’in ’t geloove sterven,
Opdat ik, eens ontwaakt, ’t Geen myn geluk volmaakt In ’t hemelryk moog’ erven’, werd:
‘Laat me in ’t geloove sterven, Op dat ik eens ontwaak’, En ’t volle leven smaak’, Dat gij
alleen doet erven’.462 De gevoelsvroomheid hieruit heeft vele kerkgangers ongetwijfeld
troost geboden.

Tot besluit
Werd het begin van de negentiende eeuw gekenmerkt door een niet te stuiten vooruitgangsoptimisme, na de napoleontische tijd trad deze nieuwe eeuw een fase binnen die
door een meer sombere, romantische geest werd beheerst. Na de scheiding van kerk
en staat stonden de kerken voor de taak om zichzelf al dan niet hernieuwd te profileren, wat binnen de Nederlandse Hervormde Kerk op grotere schaal dan bij de doopsgezinden leidde tot politieke en theologische geschillen. Was er in de achttiende eeuw,
met name bij de zonnisten, al de behoefte geuit om zich meer en meer aan te passen
aan ‘de heerschende kerk’, nu zag vooral de ‘menniste paus’ Samuel Muller zich voor
de taak geplaatst hier daadwerkelijk aan te werken. De verrechtsing die dit tot gevolg
had, stuitte op grote weerstand bij die theologen, die een verlichte opleiding hadden
genoten. Ondertussen kreeg de boekstaving van het doperdom hernieuwde aandacht,
werd er een begin gemaakt met het aanleggen van archieven en verscheen er nieuwe
lectuur die de doopsgezinden van meer kennis van hun eigen traditie voorzag. Al deze
ontwikkelingen droegen bij aan de vorming van een eigen identiteit in de periode van
Restauratie, Romantiek en daarna, inzake de gelovigendoop en de eedweigering. In tegenstelling tot de Nederlandse uitgave van Christelijke Gezangen die ten dienste van de
mennonietengemeenten te Hamburg en Altona een lied over ‘De onthouding van den
Eed’ had opgenomen, is het opmerkelijk dat daarover geen liederen te vinden zijn in
de nieuw verschenen bundels op het Nederlandse grondgebied. Men vermeed hoogstens het woord eed in overgenomen liederen door het door een ander woord te vervangen.463 Moet ook hier een veralgemeniseringstendens worden waargenomen, die de
eed verdisconteerde in de liederen over ‘Christelijke liefde’ en ‘Vijandsliefde’?464 ‘Ver460 Christelyke Gezangen (1793), gezang 11 couplet 3.
461 Christelijke Liederen I, gezang 52 couplet 3.
462 Christelijke Liederen I, gezang 142 couplet 4 en Uitgezochte Liederen, lied 46 couplet 4. Liederen over het verscheiden
vergelijk in de Christelijke Liederen I de gezangen 74 couplet 8 met de Uitgezochte Liederen, lied 155 couplet 8; en 77 couplet 5
met de Christelyke Gezangen (1793), gezang 31 couplet 5.
463 Christelijke Gezangen (1802). Gezang 200.
464 Zie p. 217.
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oordeelt uwen broeder niet! Verdraagt hem met geduld! De liefde, die langmoedig is,
Bedekke zijn schuld!’. En: ‘Dat het voorbeeld van den Heer Ons, die op zijn grootheid
staren, Liefde tot de vijand leer’!’.465 Hoe dat ook zij, wat uit de nieuw geschreven liederen verder blijkt, is de broeder- en zusterschap als een vernieuwend en verbindend
element voor gemeentebesef. Voorts behoorde het niet dragen van wapens, dat eens
het kenmerk was van de doopsgezinden, maar al sinds de patriottentijd was afgezworen, niet langer tot de omschrijving van het contemporaine doperdom. Naar de rol en
de invloed van doopsgezinden in het Haagse parlement ten tijde van de Bataafse Republiek en in de negentiende eeuw is geen studie gedaan, al lijkt de vervanging van de
eed door een belofte in de eerste Nationale Vergadering een gevolg van doopsgezinde
invloed te zijn geweest.466 Onderzoek zou kunnen uitwijzen of de emancipatie van wat
eens een dissident kerkgenootschap was, zijn doel had bereikt in de vrijheid van geweten. Deze persoonlijke vrijheid, niet in de laatste plaats door het modernisme gevoed, in combinatie met een toenemend nationaliteitsbesef, heeft mogelijk een steeds
verdergaande vervaging van het doopsgezinde gedachtengoed tot gevolg gehad en gevoeligheid voor nationalisme, bij sommigen zelfs voor het nationaal-socialisme, in de
hand gewerkt. Of de hernieuwde aandacht voor het beginsel van de weerloosheid onder de twintigste-eeuwse doopsgezinden het resultaat was van een evaluatie van de eigen traditie, valt, evenals de waardering voor een toegenomen nationaliteitsbesef in de
liedbundels, in het volgende hoofdstuk te bezien: de periode 1870-1944.

465 Christelijke Kerkgezangen, de gezangen 69 couplet 9 en 70 couplet 4.
466 Zie p. 38.

Hoofdstuk 3

1870-1944: mixtuur van vroegmodernisme en ‘mennist’ behoud

O, vrij geworsteld volk, sta voor uw vrijheid pal!
Houd onbesmet uw vlag en toon haar overal!
Uw woord zij goed als goud; wees trouw, maar niemands knecht!
Strijd onversaagd uw strijd voor waarheid en voor recht!1
A. Valerius (1575-1625).

A

Maatschappij en kerk

Verzuiling
In het laatste kwart van de negentiende eeuw ontwaakte in Europa een toenemend nationaliteitsbesef.2 Als symptoom hiervan werden in Hollandse steden monumenten
van dichters, schilders en zeehelden opgericht. Het Friese geboortedorp van Menno
Simons, Witmarsum, deelde ook in deze Denkmalwut toen in 1879 onder geschal van
een militaire blaaskapel een monument voor deze geweldloze doperse leider werd onthuld. Voorts lieten de Nederlandse Protestantenbond, de luthersen en de doopsgezinden zich niet onbetuigd met enige strijdlustige vaderlandslievende liederen, zoals het
boven geciteerde ‘Gelukkig Vaderland’ van Valerius.3
Nederland had zich tot dan toe gefixeerd op de Gouden Eeuw. Er ontstond een
culturele mentaliteitsverandering toen de ‘Beweging van Tachtigers’, een gezelschap
van intellectuelen uit de jaren 1880, op zowel politiek als letterkundig terrein radicaal
met het verleden wilde breken, omdat de fixatie op wat was geweest cultureel tot verstikking had geleid.4 In hun kunstvorm l’art pour l’art diende de esthetiek tot uiting te
1 Gezangen ten gebruike in Doopsgezinde Gemeenten (Leiden 1897), gezang 198, couplet 2.
2 Van Sas (2004), p. 564, 566, 578.
3 In de ‘Leidse Gezangen’ komt dit gezang voor in de rubriek ‘Vaderlandsche Liederen’. In de Godsdienstige Liederen
(1882) in de afdeling ‘Vaderland’, in de lutherse Christelijke Gezangen (1884) onder ‘Nationale Feestdagen’. Zie p. 317,
Tjepke Kielstra.
4 Van Sas (2004), p. 564.

a maatschappij en kerk

233

komen in ‘de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie’.5 In de
dichtkunst werd afgeweken van de gebruikelijke syntaxis en werden gewaagde, soms
erotiserende neologismen ingebracht, die niet alom werden gewaardeerd. Door deze
nieuwe vormen ontstond een breuklijn met de traditionele godsdienstige en stichtelijke domineespoëzie van dichters als Beets, Ten Kate, Ter Haar en Hasebroek, die zich
in hun versbouw hadden gericht op maatschappelijke en godsdienstige deugden.6 In
de verhalende poëzie Mei van de gezichtsbepalende representant der Tachtigers en tevens van doopsgezinde huize afkomstige Herman Gorter (1864-1927), beleefde deze
beweging zijn hoogtepunt.7 Gorter trad met zijn leerlinge Henriëtte Roland Holst toe
tot de Sociaal Democratische Arbeiders Partij en samen gaven zij deze partij intellectuele ondersteuning.8
Ook binnen het democratisch bestel vonden belangrijke ontwikkelingen plaats
door de vorming van vakbonden en politieke partijen. De opkomende industrialisatie had een trek van het platteland naar de stad tot gevolg, waar de werkomstandigheden van de arbeiders echter slecht waren. De ‘linkse’ politiek zag in dat klassenstrijd
en sociale ongerechtigheid plaats moesten maken voor economische rechtvaardigheid.
De Nederlandse grondwetherziening van 1887 en de kieswet van 1896 boden voorlopig voldoende concessies om sociale onrust te bedwingen. Politieke en vakbewegingen als de Sociaal Democratische Bond en de Sociaal Democratische Arbeiders Partij
schaarden zich achter de arbeiders. De liberalen hadden tot 1901 stevig in het politieke zadel gezeten, maar nadat zij de invoering van een meerpartijenstelsel niet hadden
kunnen tegenhouden, nam hun invloed af. Bovendien hadden zij zich meer op banken en universiteiten gericht dan op deelbelangen, waardoor zij hun ondergang tegemoet zagen. De deelbelangen werden beter behartigd na de invoering van het algemeen kiesrecht, dat een verandering in het electoraat had bewerkstelligd. In het eerste
kwart van de twintigste eeuw organiseerden de vakverenigingen zich naar een protestantse, een rooms-katholieke en een socialistische zuil. Ondanks deze segmentering
van de samenleving wisten de confessionelen en de socialisten een ‘pacificatie’ te bereiken op het terrein van onderwijs en kiesrecht.9 In 1918 mochten alle mannen boven
de 23 jaar stemmen. Het actief vrouwenkiesrecht werd van kracht in 1922, terwijl het
passief vrouwenkiesrecht al in 1918 was ingevoerd en er één vrouw in het parlement
werd gekozen.10
Onder de vlag van de Algemeen Nederlandsche Vredebond was naar aanleiding van
de Frans-Pruisische oorlog van 1870-1871 voor het eerst een georganiseerde vredesbeweging ontstaan. Deze bond was onafhankelijk van de overheid en stelde zich ten doel
de internationale vrede te bevorderen en Nederland buiten het oorlogsgeweld te houden. Hij bereikte onder meer een grondwetswijziging, waardoor de koning niet langer
5
6
7
8
9
10

Kossmann I (2001), p. 271, 273, 276-277.
Bos (1999), p. 221.
Gorter (1889). Zie ook http://www.dbnl.nl/tekst/bork001nede01/gort004.htm.
Kossmann I (2001), p. 280-281, 365-368.
Blom e.a., (2006), p. 340.
De Rooij (2002), p. 162, 166-168.
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was gerechtigd tot een oorlogsverklaring waarmee hij het land te gronde zou kunnen
richten. Met steun van de Nederlandse minister voor Buitenlandse Zaken werd de eerste internationale vredesconferentie tussen 18 mei en 29 juli 1899 in Den Haag gehouden, waarvoor internationale spanningen en de technologische vooruitgang inzake
oorlogsvoering aanleiding hadden gegeven.11
De dienstplicht had de regering in het laatste decennium van de negentiende eeuw
eindeloos en tot verwarrens toe beziggehouden.12 De eerste coalitie van antirevolutionairen en rooms-katholieken van 1888 strandde op het voorstel tot afschaffing van het
remplaçantenstelsel, dat jongemannen in staat stelde zich van de opkomstplicht vrij
te kopen. Abraham Kuyper was tegen dit stelsel. Hij vond dat het afgelopen moest zijn
met het kwalitatief lage peil van het leger dat door armen, analfabeten en proletariërs
werd gevormd. Bij de rooms-katholieken stuitte dit voorstel ook op weerstand; deze
richtte zich rechtstreeks tegen hun liberaal georiënteerde leider en priester H.J.A.M.
Schaepman, die zijn achterban op dit punt verkeerd had ingeschat. De vervulling van
de persoonlijke dienstplicht bij loting beschouwden de conservatieven en rooms-katholieken als een vorm van militant militarisme. Anders lag het bij de radicalen en socialisten, die als tegenstanders van het plutocratische voorrecht voorstanders waren van
de persoonlijke dienstplicht, maar ook fel gekant waren tegen ‘militarisme’. Hun antimilitaristische attitude hoorde bij het anarchistische samenlevingsmodel dat zij nastreefden.13 Bij de verkiezingen van 1891 moest de coalitie het bezuren en werd zij naar
huis gestuurd. In 1901 werd het remplaçantenstelsel in Nederland afgeschaft.
De democratie in de eerste helft van de twintigste eeuw werd gekenmerkt door een
betrekkelijke stabiliteit. Zo hield de monarchie stand tegenover fascistische en communistische ideologieën.14 Ook bleef Nederland ondanks de crisis van de jaren ’30 met
een half miljoen werklozen een ‘kapitalistische economie’, met dien verstande dat de
vrije werking van het kapitalisme door regelingen in het bedrijfsleven en de invloed
van de vakbeweging beperkt bleef.15 Pas na de Tweede Wereldoorlog bleek werkelijk
dat de parlementaire democratie wortel had geschoten: de confessionelen en socialisten kwamen niet meer terug op hun aarzelingen van vóór dit kwade époque ten aanzien van dit liberale beginsel.
Op het literaire vlak is de invloed van de dichters en schrijvers uit het interbellum
op de maatschappij veel minder eenvoudig aan te geven, dan de invloed die de negentiende-eeuwse literatoren hadden op de samenleving van hun tijd.16 De literaire functie was minder ambitieus doordat de dynamiek van de samenleving aanzienlijk was
veranderd. Als gevolg van de strak georganiseerde, verzuilde samenleving stonden de
twintigste-eeuwse schrijvers in verhouding tot de negentiende eeuw losser ten opzichte van de contemporaine levensbeschouwelijke en politieke bewegingen. Niette11
12
13
14
15
16
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Kossmann I (2001), p. 293-295.
Hoekema e.a. (2001), p. 41.
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Blom (2006), p. 342.
Kossmann II (2005) p. 138-140.
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min hadden de internationale dreigingen wel degelijk invloed op de schrijvers van het
interbellum. De doopsgezinde historicus Johan Huizinga (1872-1945) stelde de ‘monsterlijke systemen van marxisme en fascisme’ aan de kaak. Menno ter Braak polemiseerde met het christendom, marxisme en fascisme.
Het fascisme en communisme vormden als ‘efemere bewegingen’ beduidend minder sterke zuilen dan de politieke partijen, de vakbeweging, jeugdbeweging, omroepen en pers.17 Een opmerkelijke eenheid toonden de rooms-katholieken die zich naast
het kerkelijke verband ook maatschappelijk goed wisten te organiseren. De orthodoxprotestantse zuil was in dit opzicht meer verdeeld door de verschillende calvinistische signaturen, kerkelijke afsplitsingen en politieke splintergroepen. De sociale problematiek had weliswaar de aandacht van beide zuilen, doch bij de calvinisten leidde
die minder tot voorstellen voor een organische samenleving dan bij de rooms-katholieken. De denkbeelden van het Plan van de Arbeid van 1935, om de crisisjaren te bezweren door het entameren van grote publieke werken, kwamen soms dichter bij de
katholieke ordeningsgedachten dan bij de liberale en socialistische ideologieën. De
sociaal-democraten groeiden steeds meer uit van een in oorsprong revolutionaire leer,
tot een burgerlijke hervormingspartij. Niet alleen de arbeiders, ook andere sociale
groepen hadden inmiddels hun aandacht gekregen. De neutrale liberalen ‘verzuilden’
paradoxaal genoeg tot een partij die de afwijzing van de ‘hokjes- en schotjesgeest’, en
daarmee het algemene en nationale, hoog in het vaandel had staan.
Het Nut
Ondanks zijn apolitieke kleur was het Nut ideologisch gezien het meest verwant met
het liberalisme. Het Nut was rationalistisch, antiverzuild en antiromantisch ingesteld
en tevens fel gekant tegen een onkritisch nationalisme.18 Het hoofdbestuur voer een
progressief-liberale en vrijzinnig-democratische koers en opereerde via de regionale
departementen.19 Vanuit orthodoxe hoek kon dan ook steeds meer kritiek verwacht
worden: het Nut zou zich te weinig vereenzelvigen met positief-christelijke uitgangspunten.20 Aanvankelijk was het gebaseerd op de ‘beginselen der dienende liefde’, waarvan de christelijke godsdienst de bron was, maar de ‘ware Nutsgeest’ was ook binnen
de eigen gelederen enige tijd punt van discussie. Het aantrekken van vrijwilligers voor
de vrije jeugdbeweging die door docenten met een niet-christelijke levensbeschouwing waren opgeleid, kwam op gespannen voet te staan met het ‘christelijke’ en zou
differentiatie in de hand werken. Hoewel het Nut zich niet inliet met enige politieke
partij, onderhield het wel contacten met de socialistische beweging: die contacten waren gemakkelijker te leggen dan met de confessionelen.
Was de bevordering van het algemeen volksgeluk het aloude adagium van het Nut,
de honger tijdens de Eerste Wereldoorlog en de crisisjaren daarna vroeg om vervul17
18
19
20
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ling van de eerste levensbehoeften. Zo zette het Nut zich naast de volksopvoeding ook
in voor de volksvoeding.21 Het volksontwikkelingswerk werd voornamelijk gedragen
door mannen en vrouwen uit de burgerij en de bovenlaag van de arbeidersstand. Zij
zetten zich in bij tal van activiteiten ten dienste van de onderontwikkelden op het gebied van naaien, koken, muziek, toneellessen en wetenschappelijke lezingen. Na de
oorlog werd dit werk voortgezet in een project dat ‘Ons Huis’ werd genoemd. Het accent werd verlegd naar de jeugd die de vaste sociale banden van vóór de oorlog was
kwijtgeraakt. Hieruit ontstond het latere jeugdwerk.
Inventiviteit bleef een sterk punt. Jeugdbibliotheken werden opgericht, waarvan er
in 1912 vijftig waren. Met een reizende bibliotheek trok men in de wintertijd over het
platteland met kisten boeken om de koude, donkere avonden door te komen.22 In steden als Amsterdam en Rotterdam ontstonden kinderleeszalen.
Het Nieuwenhuijzenfonds van 1906 en de Nutscommissie voor Onderwijs gaven
belangrijke impulsen aan de voortzetting van het openbaar onderwijs. Dat was na de
pacificering van de schoolstrijd teruggedrongen door het bijzonder onderwijs waardoor het Nut in een isolement dreigde te geraken. De aloude integratiegedachte om
jeugd en volwassenen als één geheel op te leiden, liet men echter niet varen. Men bleef
ondanks tegenwerking van de staat geloven in een basisontwikkeling, die begon bij
de bewaarschool, lager onderwijs, handenarbeid, het aanleggen en onderhouden van
schooltuinen en schoolwandelingen. Het fonds en de Nutscommissie gaven tevens
nieuwe inspiratie om cursuswerk op te zetten ‘voor hoger onderwijs voor het volk’,
waaruit de latere volksuniversiteiten zijn voortgekomen.23 Het Nut wist ook binnen de
universiteiten van Amsterdam en Groningen voet aan de grond te krijgen met zowel
een leerstoel als een lectoraat bijzondere pedagogiek, nadat de Hoger Onderwijswet
van 1905 dat mogelijk had gemaakt.
Het Nut ontwikkelde zich allengs in de richting van een meer culturele voorziening. Zo organiseerde het lezingen over componisten voor verschillende radio-omroepen. Tevens trok het amateurtoneel voor de volkscultuur jaarlijks drie miljoen toeschouwers.24
Het hoofdbestuur van het Nut stond in 1931 op het standpunt dat de Internationale Ontwapeningsconferentie van Genève moest worden ondersteund om herhaling
van 1914-1918 te voorkomen. Een pak van moties van 212 departementen werd naar
Genève verstuurd. Fel was het Nut gekant tegen de jodenvervolging in Duitsland. Men
beschouwde het nazisme als gericht tegen de eerste beginselen van humaniteit en verdraagzaamheid en zamelde geld in voor de vluchtelingen die in Nederland hun heil
zochten. Bovenal wilde men er voor waken ‘dat ooit een dergelijke geest van minachting van een ras waaraan de wereld veel te danken heeft, over ons kome’.25
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Kerkelijke verzuiling
Ook al ging de verzuiling tegen de liberale gedachte in, de protestantse zuilen fungeerden niettemin als buffers tegen het nationaal-socialisme. De opkomst daarvan in
de jaren ’30 diende de belangen van de protestantse verzuiling te overstijgen. Via verzoekschriften, telegrammen en kanselboodschappen werden de kerken opgeroepen
zich tegen de jodenvervolging te keren.26 Ook van rooms-katholieke zijde werd dit zo
gevoeld, wat in een Interkerkelijk Overleg met de hervormden en de gereformeerden
uitmondde in een protest tegen de Nationaal Socialistische Beweging.
De calvinistische kerken hadden tijden van kerksplitsingen en scheuringen doorgemaakt. Na de Afscheiding (1834) diende zich aan het eind van de negentiende eeuw
een nog ingrijpender afscheiding aan die de naam ‘Doleantie’ kreeg (1886). Ook daarna brachten theologische geschillen en kerkvisies nog nieuwe denominaties voort. De
aanvankelijk modern geschoolde Abraham Kuyper (1837-1920) ontwikkelde zich tot
een godsdienstig en politiek leider die in staat was om het orthodoxe calvinisme nieuw
leven in te blazen.27 De oprichting van de ‘School met den Bijbel’, de stichting van de
Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag, waaruit de Vrije
Universiteit voortkwam en zijn politiek leiderschap van de Antirevolutionaire partij
zijn enkele voorbeelden die aantonen dat hij een heel volksdeel aan zich wist te binden.28 Aan de Vrije Universiteit zou een nieuwe generatie predikanten afstuderen met
een orthodoxe signatuur. Die viel niet te verenigen met de ruime leervrijheid van ‘geest
en hoofdzaak’ en met een even zo rekkelijke proponentsformulering in de Hervormde Kerk. Een schisma met het hervormd kerkverband bleef dan ook niet uit, nadat de
eerste afgestudeerde student in het ambt van predikant was bevestigd te Kootwijk.29
Dit had tussen 1886 en 1890 een uittocht van dolerenden uit de Hervormde Kerk tot
gevolg. In 1892 ontstond onder de naam van de Gereformeerde Kerken in Nederland
een vereniging van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederduitsche Gereformeerde Kerken, de formele naam voor de dolerenden. Eenheid werd gevonden op basis van de doopleer van Kuyper die de ‘veronderstelde wedergeboorte’ onderwees. Deze
leer ging ervan uit dat de dopeling wedergeboren is, tenzij het tegendeel blijkt.30 Toch
kwam het in de predikantsopleiding niet tot een eenheid. De theologische school in
Kampen had vanaf 1854 de afgescheidenen opgeleid en was daaraan zeer gehecht geraakt. Voor de dolerenden stond de Vrije Universiteit een nieuwe cultuurontwikkeling
voor op calvinistische grondslag.31 De theologische opleiding van de christelijke gereformeerden van 1894 werd vanaf 1914 in Apeldoorn gevestigd.
De Christelijke Gereformeerde Kerk was sedert 1869 de hereniging van twee groepen van Afgescheidenen: de Christelijke Afgescheiden Gemeenten en de Gereformeer26
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de Kerken onder het Kruis. In 1834 hadden de Afgescheidenen zich verenigd onder de
naam Gereformeerde Kerk, maar dat druiste in tegen het Algemeen Reglement van
1816 waarin de oude naam Gereformeerde Kerk was vervangen door Nederlandse Hervormde Kerk. De gereformeerden ‘onder het kruis’ bleven de oorspronkelijke naam
echter claimen en trotseerden vervolging door de overheid. Een deel van deze gereformeerden ‘onder het kruis’ bleef zelfstandig en vormde samen met de ledeboerianen in
1907 de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Amerika, onder leiding van de latere oprichter van de Staatkundig Gereformeerde Partij, de predikant G.H. Kersten. De
ledeboerianen waren volgelingen van predikant L.G.C. Ledeboer, een fervent aanhanger van de Datheense psalmen en een notoir tegenstander van de Evangelische Gezangen.
De oud-gereformeerde gemeente bestond uit ‘kruisgezinden’ en ledeboerianen die in
1907 niet waren meegegaan, onder andere vanwege hun bezwaren tegen een door Kersten en anderen opgerichte theologische school.
Binnen de Hervormde Kerk ontstond in 1906 de Gereformeerde Bond, die zich verzette tegen het reglement van 1852 waarin de nadruk lag op de kerk als een brede volkskerk. De ‘bonders’ stelden zich een kerk voor midden in de samenleving zoals ten tijde
van de Republiek. De Hervormde Kerk moest in hun ogen weer opstaan uit haar diepe
val en de waarheid verbreiden door middel van onder meer periodieken, leerstoelen en
evangelisaties.32 De binnenkerkelijk gerichte bonders konden net als de bevindelijke
gereformeerden en de confessionele hervormden worden beschouwd als anti-kuyperiaans. Hun kritiek was gericht op het activisme en Kuypers opvatting van ‘de gemene
gratie’ die leerde dat er in de mens ondanks zijn zondeval, toch nog op grond van Gods
voorzienigheid ‘enig licht der natuur’ te ontwaren viel waardoor de doorwerking van
de zonde verder werd gestuit en er herstel van de gevallen mens mogelijk was.33
Ook de Gereformeerde Gemeenten verzetten zich tegen de opvatting van ‘de veronderstelde wedergeboorte’. Wedergeboorte en uitverkiezing moesten tot uiting komen in een persoonlijke bekering. In Rotterdam stichtte men een eigen theologische
school. Niet in de laatste plaats ijverde deze denominatie voor de oprichting van de
Staatkundig Gereformeerde Partij in 1918 die vooral een ‘theocratisch’ samenlevingsideaal nastreefde.
Binnen de Gereformeerde Kerken vonden twee conflicten plaats die ieder op zichzelf tot een scheuring leidden. De eerste ontstond toen de predikant Geelkerken in de
jaren ’20 afgezet werd, omdat hij de ‘zintuiglijke waarneembaarheid’ van het spreken
van de slang in het paradijs in twijfel trok. Dit conflict op bijbels-theologische gronden leidde tot de vorming van ‘de Gereformeerde Kerken in Nederland in Hersteld
Verband’ (1926). De tweede kwam na kritiek op de leer van de veronderstelde wedergeboorte die ontologisch werd uitgelegd.34 De Kampense hoogleraar K. Schilder wenste daarom met steun van twee collega’s van de Vrije Universiteit een herijking van dit
‘neocalvinisme’. Nadat de gereformeerde synode van 1942 de leer van Kuyper dwingend had opgelegd en Schilder en anderen waren afgezet, verzetten medestanders zich
32 Idem, p. 263.
33 Idem, p. 194-195.
34 Idem, p. 200.
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daartegen op grond van artikel 31 van de Dordtse kerkorde, waarin was vastgelegd dat
synodale besluiten nimmer in strijd met het Woord van God mochten zijn. De kerk
van Kuyper onderging een forse aderlating: de bezwaarden verenigden zich in de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt.35 Zij werden de ‘vrijgemaakten’ genoemd, de achterblijvers de ‘synodalen’.
Uit het vrijzinnige protestantisme kwamen initiatieven voort om de verzuiling terug te dringen. Het anticonfessionalisme, de menselijke autonomie en de persoonlijke
verantwoordelijkheid der vrijzinnigen kwamen tegenover de orthodoxe zuil te staan.
Zij organiseerden zich in 1923 onder leiding van de remonstrant K.H. Roessingh (18861925) in de Centrale Commissie van het Vrijzinnig Protestantisme.36 Dit platform van
vrijzinnige hervormden, doopsgezinden, remonstranten en luthersen was te versnipperd om van een zuil te spreken: veel vrijzinnigen vonden een onderkomen in onder
meer de socialistische zuil.37 Ook de belangstelling voor de oecumene binnen de Hervormde Kerk kan worden gezien als een symptoom van onvrede met de verzuiling. De
hervormden hadden op zichzelf al minder moeite met de openbare lagere school dan
de gereformeerden en de rooms-katholieken. De reorganisatie van de kerk was meer
gericht op kerkopbouw dan op het confessionele karakter van het kerkherstel, dat te zeer
achterwaarts gericht was op de periode van vóór 1816.38 Pogingen in de jaren ’30 om
de visies op kerkherstel en kerkopbouw te verenigen mislukten, doordat de tegenstellingen juist werden verscherpt. De vrijzinnig hervormden wensten geen belijdeniskerk,
maar een belijdende kerk, ook al stonden andere geluiden de volstrekte vrijheid voor van
een Godsrijk dat alle kerkmuren oversteeg. Karakteristiek voor de vrijzinnigen was het
beroep op het persoonlijke geweten dat het laatste woord diende te hebben, ook bij
tuchtzaken. Een andere karaktertrek was dat er zowel ruimte voor een bijbels-humanistische als voor een calvinistisch-reformatorische stroming moest zijn. De kerk werd
dan ook ruim geformuleerd als een geloofsgemeenschap die zich door het evangelie
van Jezus Christus geroepen wist en uit die beginselen verlangde te leven.39
De Eerste Wereldoorlog was voor de remonstrant G.J. Heering (1879-1955) de aanleiding geweest om zijn standaardwerk De zondeval van het Christendom (1928) te publiceren.
Hierin confronteerde hij verschillende vormen van staatsleer en staatspraktijk met het
evangelie. Het boek vond veel weerklank onder vrijzinnigen en de christelijke vredesbeweging, ook internationaal.40 Onder de hervormde middengroep van ethischen en
confessionelen, maar ook bij de doopsgezinde predikant Frits Kuiper, ontwaakte een
maatschappelijk engagement in het spoor van de cultuurkritische theologie van Karl
Barth (1886-1968).41 Alle niet-bijbelse godskennis wees deze theoloog af. Hij was een
35 Van Eijnatten e.a. (2005), p. 312.
36 Klooster (2006), p. 70-73. Eén van de belangrijkste verdiensten van de Centrale Commissie was de oprichting van
de Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep (V.P.R.O.).
37 Van Eijnatten e.a. (2005), p. 323.
38 Rasker (1981), p. 271.
39 Idem, p. 273.
40 Idem, p. 228-229.
41 ME III, p. 257; BLGNP V, p. 321-322. Frederik (Frits) Kuiper (1898-1974) was leraar in Amersfoort (1924-1928), Krommenie, Wormer-Jisp (1928-1932), Alkmaar (1932-1945) en Amsterdam (1947-1963). Vanaf 1925 was hij secretaris van de
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fel tegenstander van het nationaal-socialisme en oefende ook anderszins kritiek op de
maatschappij.42 In Nederland inspireerde de barthiaanse theologie de predikant Buskes tot politiek handelen. Buskes was een – toen nog gereformeerde – antimilitarist en
zette de traditie van de vroege christen-socialisten voort die maatschappijkritisch geengageerd waren.
In de eerste helft van de twintigste eeuw formuleerden enkele pioniers hun gedachten ten aanzien van de liturgie, wat in de jaren ’30 en ’40 tot hevige theologische discussies leidde.43 In zijn boek Onze Eeredienst omschreef Abraham Kuyper de godsdienstoefening als een ‘onderlinge’ bijeenkomst of ‘vergadering’ van gemeenteleden. De
liturgie, die vooral toegankelijk diende te zijn, wortelde volgens hem in de gemeente.
De anabaptisten kwamen hierin ter sprake wegens de nadruk op de vergadering der gelovigen en het bestrijden van het bestaansrecht van de ambten.44 De hervormde godsdienstfenomenoloog, theoloog en na-oorlogse minister voor cultuur, Gerard van der
Leeuw (1890-1950) schreef enkele werken over de samenhang van kunst en religie. Van
der Leeuw had vooral oog voor algemeen menselijke godsdienstige verschijnselen. Liturgiek was in zijn ogen openbaring Gods in Christus, confessioneel en kerkelijk. De
jarenlange discussie die hierop volgde met de gereformeerde predikant Oepke Noordmans (1871-1956), toonde aan dat Van der Leeuws betrokkenheid op het sacrament bij
Noordmans bezwaar opriep, vanwege zijn concentratie op de reddende boodschap
van het Woord. De tegenwoordigheid van God in de eredienst was volgens Noordmans een uiting van bijzondere genade. Gods presentie zou dan ook door het geloof
moeten worden afgelezen en niet in een mystieke aanvoeling of wijsgerige bespiegeling worden gevonden. In 1923 werd de Liturgische Kring opgericht, nadat in 1911 onder de hervormden de Liturgische Beweging was begonnen. Onder leiding van Van der
Leeuw werd jarenlang een reeks Liturgische Handboekjes voor de verschillende kerkelijke
handelingen verzorgd.45
De doopsgezinde positie
Uit de doopsgezinden was vanwege hun kleine aantal niet, zoals bij gereformeerden
en rooms-katholieken, een vakvereniging voortgekomen. Om hun belangen behartigd te zien sloten doopsgezinde arbeiders zich veelal aan bij het Nederlands Verbond
van Vakverenigingen en de Sociaal Democratische Arbeiders Partij. Het ‘religieus-socialisme’ waarmee zij in contact kwamen, was een invloed van Zwitserse en Duitse
theologen die in het socialisme met zijn eis en belofte van gerechtigheid, vrijheid en
vrede een kracht Gods zagen en in het evangelie een politiek programma voor de wereld.46 Voor veel arbeiders en intellectuelen namen Herman Gorter en Henriëtte Rol‘Arbeidsgroep tegen den Krijgsdienst’. Kuiper doceerde tussen 1964-1965 aan het Seminarium van Montevideo, Uruguay.
42 Van Eijnatten e.a. (2005), p. 325.
43 Barnard in: Oskamp e.a. (1998), p. 91-93.
44 Van de Kamp (1992), p. 165.
45 Rasker (1981), p. 249.
46 Groeneveld/Brüsewitz (2000), p. 19 en 26.
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and Holst (1869-1952) in zekere zin de plaats in die de religie vroeger voor velen bekleedde. Bovendien werden op partijbijeenkomsten strijd- en zegeliederen gezongen
die in beleving weinig van godsdienstige samenkomsten verschilden. Geen wonder dat
de ideologie van gerechtigheid van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij meer bij
de sociale context van de arbeidersklasse leek aan te sluiten dan in de gemeente werd
ervaren, waar nauwelijks tot geen belangstelling bestond voor het lot van de arbeiders.
Sommige arbeiders verlieten daardoor hun gemeenten.
De redenen voor deze apathische houding somde de doopsgezinde predikant W.J.
van Stuijvenberg op in een artikel getiteld: ‘De Arbeidersorganisatie en de Doopsgezinden’.47 De aandacht voor de buitenwereld nam bij de modernistische doopsgezinden meer de vorm aan van bijbelstudie, zending, vredesstreven en crisiswerk. Het
denkbeeld van de doopsgezinden over zichzelf was dat zij noch politiek geëngageerd
waren, noch aan politiek behoorden te doen. Een ander veel gehoord argument was dat
de maatschappelijke vraagstukken veelal aan de grotere kerken werden overgelaten.
Door het kleine getal zouden de doopsgezinden niet bij machte zijn zich goed te organiseren. Wanneer dit het doorslaggevende argument was om maatschappelijke vraagstukken uit de weg te gaan, zag Van Stuijvenberg het gevaar dreigen dat doopsgezinde
arbeiders massaal naar de gereformeerden of de Sociaal Democratische Arbeiders Partij
zouden overgaan. Zij zouden zich dan moeten onderwerpen aan óf confessionele statuten óf aan statuten die op het marxisme waren gebaseerd en die boden geen bevredigende oplossingen.
Het kernprobleem waar de gemeente voor stond, was hoe zij in deze maatschappelijke vraagstukken een rol zou kunnen spelen, los van partijpolitiek, ‘want juist in de
verdeeldheid die de partij en de partijleuze zaaien, ligt het kwaad’.48 Een hoopvol teken was de door ds. T.O.M.H. Hylkema geïnitieerde Gemeentedagbeweging, een Nederlandse tak van de Woodbrookers, om ‘sterker te worden in geloof en liefde door gemeenschappelijk verkeer, wederzijdsche opbouwing en voorlichting in de vragen van
geloof en practisch (ook maatschappelijk) geloofsleven’.49 Voorts wees Van Stuijvenberg op de Godsdienstig Democratische Kring die in 1914 binnen de Vrijzinnig Democratische Bond werd opgericht, omdat deze Kring godsdienst en maatschappelijke
ontwikkeling met elkaar verbond. Deze Kring erkende ‘den godsdienst onvoorwaardelijk als diepste levensuiting en hoogste levenswaarde’.
47 ME IV, p. 651. Jan Willem van Stuyvenberg (1868-1950) was predikant in de gemeenten Oost- en Westgraftdijk
(1895-1897), Blokzijl (1897-1903), Westzaan-Zuid (1903-1921) en Amsterdam (1921-1936). Van Stuijvenberg (1917), p. 4973. Voor een beschrijving van de rode Zaan en de relatie christendom en socialisme, zie Hoekema e.a. (2001), p. 26-29
en 34-35.
48 Van Stuijvenberg (1917), p. 68.
49 ME II, p. 869. Tjeerd Oeds Ma Hylke Hylkema (1888-1962) was leraar in de gemeenten Giethoorn (1912-1929),
Amersfoort (1929-1936) en Amsterdam (1936-1948). Hij wordt gezien als de grondlegger van de in 1917 opgerichte ‘Vereeniging voor Gemeentedagen van Doopsgezinden in Nederland’, later de ‘Elspeetsche Vereeniging’. Zie Hoekema e.a.
(2001), p. 37-39. Hij publiceerde onder meer over Woodbrooke en de oud-Woodbrookers (2e druk 1913). Hylkema was de
initiator van het Broederschapshuis Fredeshiem bij Steenwijk (1929) en voorzitter van de Doopsgezinde Vredesgroep.
Tevens werkte hij mee aan de Liederenbundel ten dienste van de Doopsgezinde Broederschap van 1944. Zie ook Fredeshiem. Herinneringen van ds. T.O. Hylkema. (Fredeshiem/ Steenwijk 1960).
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De Gemeentedagbeweging en haar betekenis voor de doopsgezinde broederschap
De in 1917 opgerichte Gemeentedagbeweging ontstond op het snijvlak van de ervaringen die jonge aanstaande doopsgezinde theologen als T.O. Hylkema, C. Nijdam,
J.E. van Brakel en J.M. Leendertz hadden opgedaan in het Engelse Woodbrooke en het
Gelderse Barchem – de Nederlandse tak van Woodbrooke – en daarnaast een doopsgezinde broederschap waarin geen forum bestond voor de behartiging van geestelijke belangen.50 Hun ervaringen werden bepalend voor deze vernieuwingsbeweging in
de eerste helft van de twintigste eeuw. In een betrekkelijk korte tijd werden jongeren
geactiveerd in een jongerenbond, kwamen verschillende arbeidsgroepen tot stand en
werden zowel landelijke als gewestelijke bijeenkomsten gehouden. Men kweekte een
grote belangstelling voor bijbelse thema’s en geloofsonderwerpen, bijvoorbeeld over
‘Levensverwachting’, ‘Eschatologisch christendom’, ‘Verlossing en zaligheid’, ‘De toekomst der wereld’ en ‘Idealisme en geloof’.51
Woodbrooke stond bekend als een centrum van praktische vroomheid en spiritualiteit. Rechtvaardiging en heiliging waren er ten nauwste verbonden, dankzij de bijbelgeleerde en oriëntalist Rendel Harris (1852-1941) die grote invloed had op studenten
tot over de eigen nationale grenzen heen. Wezenlijk in de ervaringen was de aanraking
met Jezus, de levende Heer.52 De conclusie die de ondertussen predikant geworden
Hylkema en een aantal collega-predikanten hadden getrokken, was dat de doopsgezinde broederschap niet mocht worden onthouden wat er van Woodbrooke en Barchem uitging. Hieruit volgde de eerste gemeentedag in de doopsgezinde kerk van
Utrecht van 2 tot en met 4 augustus 1917 waaraan ongeveer 150 mensen deelnamen.53
Het openingswoord van Hylkema werd later geïnterpreteerd als ‘de meest principieele
uiteenzetting van het streven’ van de Gemeentedagbeweging.54 In de gemeenten werden vragen opgeroepen naar haar betekenis in de wereld. Aan de gave van het woord
ontbrak het niet, maar wel aan de gave der daden.
50 ME III, p. 879, De Noodbrug 12 (september 1946); ADW 1/1 (5 oktober 1946) en DJ 1949, p. 36-37. Cornelis Nijdam
(1884-1946) diende de gemeenten Graft Noordeinde (1909-1912), Veenwouden (1912-1926), Borne (1926-1930), Amsterdam (1930-1933) en Zeist (1933-1946). Hij liet zich inspireren door F. Schleiermacher en de quakers. Nijdam bekleedde
tal van bestuursfuncties voor de Nederlandse Zendingsvereniging, de Gemeentedagbeweging, het Broederschapshuis
Elspeet en de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (1945-1946). Tevens was hij mede-initiator van de Friese Doopsgezinde
Jongerenbond. ME I, p. 402-403. Johan Engelbert van Brakel (1882-1950) was leraar in Witmarsum-Pingjum (1908-1914),
Hollum op Ameland (1914-1918), Koog-Zaandijk (1928-1946) en Baarn (1946-1947). Van Brakel zat in het bestuur van de
Nederlandse Doopsgezinde Zendingsvereniging. Van 1922 tot 1928 was hij de redacteur van de Brieven. DDC. ‘Apparaat
Laurense’. Verheus (1993), p. 165. Joannes Matthias Leendertz (1885-1977) was leraar in de doopsgezinde gemeenten op
Wieringen (1910-1923), in Koog-Zaandijk en Haarlem (1927-1950).
51 SAA-PA 386-5, notulen 28 december 1932.
52 Groeneveld/Brüsewitz (2000), p. 22.
53 Hajenius (2003), p. 96-97 en 160-161.
54 SAA-PA 386-59. ‘Stukken en publicaties GDB’, zie daarin T.O. Hylkema, ‘Aan den Arbeid voor de Gemeente, openingswoord, ter inleiding van den eersten Gemeentedag van Doopsgezinden (gehouden te Utrecht 2-4 augustus 1917)
gesproken door T.O. Hylkema, leeraar bij de gemeente der Doopsgezinden te Giethoorn’. Zie ook het voorbericht
door C. Nijdam, ‘De eerste Gemeentedag van Doopsgezinden’, z.p. SAA-PA 386-409 ‘Archief van de Gemeenschap voor
Doopsgezind Broederschapswerk, vroeger Elspeetsche Vereeniging’, waarin de doelstelling: ‘Brieven’ uitgegeven door de commissie voor Gemeentedagen van Doopsgezinden, 1 (mei 1918) en 3 (januari 1919). In het vervolg: Brieven.
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De geheele wereld ziet belangstellend naar de conferentie der
Sociaal-Democraten te Stockholm, of zij er in zal slagen een
einde aan den oorlog te maken. Maar voor eene preek over
den vrede heeft niemand belangstelling. En niemand verwacht daar iets van. De religieuse, ethische en sociale bewegingen gaan meer en meer buiten de bestaande kerkelijke
en gemeentelijke organisaties om.55

Een paar jaar later klonk nog steeds enige scepsis over ‘onze slappe, buiten het
volks- en cultuurleven omgaande gemeenten, die slapen onder het geluid van liefdelijke stichtelijkheden’. Pas door de instelling van verschillende arbeidsgroepen
kon de Gemeentedagbeweging bewijzen
dat het op haar weg lag om gemeenten
uit de sluimer wakker te roepen en te revitaliseren.56
De Gemeentedagbeweging ontwikkelde zich snel en naar het zich liet aanzien Afb. 23 Portret van T.O.M.H. Hylkema (1882ook succesvol. De gedachte aan een cen- 1962), doopsgezind leraar, oprichter van de ‘Vertrum voor vorming en opleiding had in eeniging voor Gemeentedagen’ en stichter van het
de jaren na de eerste gemeentedag zijn doopsgezind broederschapshuis ‘Fredeshiem’.
concrete uitwerking gekregen in de bouw Doopsgezind Broederschapshuis Fredeshiem.
van een aantal broederschapshuizen, verspreid over het hele land.57 De Gemeentedagbeweging groeide uit tot een werk- en ontmoetingsplaats. Er werden Arbeidsgroepen
tegen de Krijgsdienst, voor Bijbelstudie, voor Godsdienstige Muziek, voor de Zending
en voor Geheelonthouding opgezet. De jeugd kwam bijeen in de Landelijke Doopsgezinde Jongerenbond en er werden kampen, gemeentedagen en broederschapsweken
georganiseerd. Bovendien verscheen er een maandelijks contactorgaan genaamd Brieven van 1918 tot 1941.58 Vanwege de Duitse bezetting moest men het met minder doen
en verschenen er in 1942 nog slechts dubbelzijdige pamfletjes onder de naam Elspeetsche
55 SAA-PA 386-59, Nijdam, p. 11.
56 SAA-PA 386-409. Brieven, 3 (januari 1919), p. 16.
57 Groeneveld/Brüsewitz (2000), p. 44-50. ‘Bilthoven’ werd aanvankelijk gebouwd als ‘gemeenschapshuis’ van de
‘Broederschap in Christus’, een antimilitaristische organisatie op instigatie van Kees Boeke. Vanaf 1937 werd het gebruikt als een doopsgezind vakantie- en conferentieoord en viel het bestuurlijk onder de gemeenten Amsterdam en
Utrecht. Zie Hajenius (2003), p. 166-167. Het broederschapshuis ‘Elspeet’ draagt hedentendage de naam ‘Mennorode’,
en is van 1925. Deze locatie werd de ontmoetingsplaats van de Gemeentedagbeweging; ‘Fredeshiem’ bij Steenwijk dateert van 1929. Het broederschapshuis ‘Schoorl’ is van 1931. In 1965 werd het Van Eeghenhuis te Aardenburg geopend.
Dit huis was naast broederschapshuis, ook voor volksontwikkelingswerk bestemd. Het Kraggehuis aan het Giethoornse meer kwam in 1921 van de grond en ‘Samen Eén’ in 1929.
58 De Zondagsbode, 31/32 (9 juni 1918), p. 1-2. Een bericht van de redactie van De Zondagsbode verwelkomde het verschijnen van de Brieven, waarmee een mogelijke concurrentiestrijd op voorhand werd beslecht. De Zondagsbode was een algemeen blad, dat ook rekening te houden had met ‘andere schapen, die niet van deze stal zijn’. Op de Brieven kon iedereen
zich abonneren, de ‘medewerkers’ en de ‘steunende gemeenten’ ontvingen dit maandorgaan vanzelfsprekend.
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Brief. Na de oorlog ging deze Brief in 1946 verder onder de vlag van een commissie voor
Broederschapswerk, onder redactie van de predikante A. Leistra uit Middenbeemster.59
Naast de naam ‘Gemeentedagbeweging’ werd ook wel de ‘Elspeetsche Vereeniging’ gebruikt. Na de bezetting werd deze naam veranderd in ‘Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk’.60
Hoe succesvol ook, in 1928 heroriënteerde het hoofdbestuur zich op de geest van
de gemeentedagen. De sfeer was meer ‘humanistisch’ en minder gericht op het ‘ganz
Andere’, zoals in Barchem. Een suggestie van Hylkema om een nieuwe arbeidsgroep te
vormen ‘voor den opbouw van een belijdende en dienende vredesgemeente des Heeren op bijbelsch-Christelijke grond en in algemeen gemeenteverband’, werd buiten
de Gemeentedagbeweging gehouden, omdat het hoofdbestuur oordeelde dat een gemeenteverband in beginsel iets anders was dan een vereniging die neutraal wilde zijn.
De Gemeentedagbeweging werd geacht te zijn een werk- en ontmoetingsplaats voor
mensen die elkaar wederzijds inspireerden en die evenals de ‘principieele gelijkwaardigheid’ van alle godsdiensten, de historisch gegroeide doopsgezinde broederschap
van hoge waarde achtten, ook voor de toekomst.61 Kan in de suggestie van Hylkema een
poging worden gezien om tot geloofsverdieping te komen, in feite werd die afgewezen.
Nieuwe arbeidsgroepen mochten niet buiten het bestuur om worden geïnitieerd, om
zeker te zijn van de eenheid ‘als uit eenen geest’.
Zowel op regionaal, landelijk als op internationaal niveau is de Gemeentedagbeweging van grote betekenis geweest voor de herleving van de doopsgezinde broederschap.62 Vooral gemeenteleden wisten van de Gemeentedagbeweging een basisbeweging te maken, met als effect dat de onderlinge verbondenheid van de gemeenten werd
versterkt. Tevens maakte de broederschap steeds meer deel uit van een internationaal
mennonitisch netwerk van hulporganisaties. Vanaf het begin van de oprichting in
1917 tot aan 1940 bruiste het daardoor in de broederschap van allerlei activiteiten, niet
alleen in de uitvoerende zin, ook in principiële zin. Over tal van onderwerpen werden
gedachten en ervaringen uitgewisseld, zoals ‘Mag een christen lid zijn van een vakvereniging?’, ‘Kristendom en Staatsmacht’, ‘Socialisme en geweld’. Zeker dienen ook vermeld te worden de aandacht voor de strijd tegen alcoholmisbruik en enkele indringende beschouwingen van aanhangers van het fascisme en het antimilitarisme.63 Deze
onderwerpen plaatsten de doopsgezinden in de jaren van het interbellum midden in
de spanning tussen evangelie en maatschappelijke leven, waardoor zij in feite opnieuw
werden bepaald bij de principes van het oorspronkelijke zestiende-eeuwse doperdom.
59 DDC. ‘Apparaat Laurense’. Aafke Leistra (1902-1967) diende de gemeenten Edam (1927-1944), Monnikendam (19351944), Beemster-Oosthuizen en Purmerend (1944-1956).
60 SAA-PA 386-411. Brieven. Maandblad van de Vereniging. 1918-1956. Periode 1939-1943 en 1945-1956. Vanaf 1946
werd de Elspeetsche Brief een kwartaalblad.
61 SAA-PA 386-5. Notulen 15 en 16 oktober 1928.
62 Groeneveld/Brüsewitz (2000), p. 25. De gegevens van dit deel worden voornamelijk ontleend aan SAA-PA 386-409,
410 en 411, Brieven. Maandblad van de Vereniging 1918-1956.
63 SAA-PA 386-411. D. Richards, een ‘Afscheidsbrief’. DDC. ‘Apparaat Laurense’. Dick Richards (1916-1972) was leraar
in de gemeenten Workum (1940-1944), Koudum (1942-1944), Bussum-Naarden (1942-1967) en ’s-Gravenhage (19671972).
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De Gemeentedagbeweging markeerde een omslagpunt tussen negentiende-eeuwse
burgerlijkheid en individualisme en een nieuw twintigste-eeuws begrip van wereldbroederschap.
Vooral het Amerikaanse doopsgezinde hulpwerk, dat met quakers in het Frankrijk
van de Eerste Wereldoorlog samenwerkte en het emigratiewerk dat de Russische mennonitische vluchtelingen na de Communistische Revolutie ten goede kwam, waren
voor de Gemeentedagbeweging inspirerende voorbeelden van een daadwerkelijk geloofsgetuigenis. Al vóór 1920 resulteerde dit in bezoeken van vertegenwoordigers van
Amerikaanse doopsgezinden en quakers aan Gemeentedagen. Hulpwerk in de vorm
van onder meer voedseldistributie vanuit Nederland en in samenwerking met het in
1920 opgerichte Amerikaanse Mennonite Central Committee kwam van de grond in
de Oekraïne, waarover met regelmaat in de Brieven en De Zondagsbode verslag werd gedaan.64 Het groeiend aantal vluchtelingen, dat in het door een economische depressie
geteisterde Duitsland aanvankelijk werd opgevangen in tentenkampen, werd tussen
1924 en 1929 door de Rotterdamse doopsgezinden gastvrijheid verleend – zo’n 1000
personen in totaal – in afwachting van verdere verscheping naar Canada, Zuid-Amerika
en Mexico.
Naar aanleiding van deze schrijnende toestand werd op initiatief van de kerkenraad van de gemeente Rotterdam en haar predikant S.H.N. Gorter, met steun van de
‘Algemeene Commissie voor Buitenlandsche Nooden’ en de Algemene Doopsgezinde
Sociëteit, het ‘Hollandsch Doopsgezind Emigranten Bureau’ opgericht.65 Dit Bureau
voorzag in tijdelijk onderdak, medische zorg en tickets. In 1929 werden de Russische
grenzen gesloten voor vluchtelingen, zodat het emigratiewerk overging in het leveren
van ‘Auslandpakete’ en geldbedragen van ruim een paar ton. Op lokaal niveau slaagden
gemeenten er in om de ‘Algemeene Commissie voor Buitenlandsche Nooden’ opnieuw
te activeren voor de opvang van een groep geweldloze Duitse Hutterse doopsgezinden.66 De Duitse geheime staatspolitie had hen in 1937 gesommeerd het land binnen
24 uur te verlaten.67 Ook spanden gemeenten met hulp van de ‘Buitenlandsche Nooden’ zich rond 1939 in om de slachtoffers van de Duitse Jodenpogroms op te vangen in
onder meer de broederschapshuizen.
64 Postma (1977), p. 71. Ook op locaal niveau hielden gemeenten bijzondere collectes ten bate van de ontelbare noodlijdenden in Rusland. Daarbij speelde de eigen financiële draagkracht geen rol, zoals in de gemeente Warns die armlastig was.
65 ME II, p. 546. Simon Henri Nicolaas Gorter (1885-1967) stond in de gemeenten Zijldijk (1910-1912); TwiskMedemblik (1912-1914); Sappemeer (1914-1916); Rotterdam (1916-1946) en Apeldoorn (1946-1951). Gorter was redacteur van het Doopsgezind Jaarboekje, het Algemeen Doopsgezind Weekblad, en De Stroom, samen met zijn remonstrantse collega
C.E. Hooykaas. Tevens was hij bestuurslid van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Hij publiceerde onder meer Doopsgezinde Emigratie (1934). Zie Jeanet van Woerden-Surink (1999).
66 Zie ME II, p. 345 en 791. De verre voorloper van deze Algemeene Commissie is het Fonds voor Buitenlandsche
Nooden, dat in de zeventiende eeuw door Nederlandse doopsgezinde gemeenten werd ingesteld voor hulp en emigratie aan vervolgde geloofsgenoten in Zwitserland, Polen, Pruisen en de Palts. Het Fonds werd in 1803 opgeheven en
het resterende geld ging terug naar de gemeenten. In 1920 werd de Algemeene Commissie ingesteld, die in 1948 werd
omgezet in de Stichting voor Bijzondere Noden. Zie ook Hoekema (1980), p. 37-48; Brüsewitz (1983), p. 27-32; Brusseevan der Zee (1985), p. 118-129.
67 Een anonieme Hutteriet (1938), p. 51-60; Homan (1995), p. 170.
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Niet alleen het Europese hulpwerk verbreedde de godsdienstige en sociale horizon van de Nederlandse doopsgezinden,
ook door de verslagen van de zending op
Java en Nederlands Nieuw Guinea kwam
de wereld dichterbij. Ontmoetingen met
buitenlandse gasten op landelijke jongerendagen werkten mee aan de ontwikkeling van een wereldwijde verbondenheid,
ondanks de verschillen in gemeentebeleving.
Nederlandse afgevaardigden bezochten een conferentie van Zuid-Duitse mennonieten in 1923 en het eerste wereldcongres in Bazel, Zwitserland, twee jaar later.
In 1930 stond het Wereldhulpcongres te
Dantzig in het teken van het internationale hulpwerk, waaraan Gorter ook een
belangrijke bijdrage leverde. De betekenis van deze congressen lag voor de NeAfb. 24 Portret van S.H.N. Gorter (1885-1967),
derlandse doopsgezinden voornamelijk
doopsgezind leraar. Part. collectie.
in de kennismaking met de verschillen en
overeenkomsten tussen de internationale, vooral Europese en Amerikaanse broeders
en zusters. De academisch en ondogmatisch ingestelde Nederlanders leerden inzien
wat zij misten aan gebedsleven, overtuigingskracht en levensgemeenschap met Christus. Vooral het onderscheid tussen de meer rationele en spirituele kanten van het doperdom werd door de Gemeentedagbeweging onder de aandacht van de Nederlandse
doopsgezinden gebracht. Dit was niet zo verwonderlijk, omdat haar belang lag bij de
ontwikkeling van een innerlijk geloofsleven vanuit het verlangen naar God.
Op het wereldcongres van 1936 dat in Nederland werd gehouden, constateerde men
dat de buitenlandse geloofsgenoten zich meer bewust waren van ‘haar christelijke roeping en opdracht in de wereld, en die daarvoor arbeidt, strijdt, lijdt en offert’. Voor het
aankweken van internationale banden met pacifistische doopsgezinden was de ‘Arbeidsgroep tegen den Krijgsdienst’ een belangrijke initiator. Op dat congres kregen deze
pacifisten echter geen kans iets van hun idealisme in te brengen, vanwege gevoeligheden
op dit punt in de richting van de Duitse mennonieten.68 De dagen na het wereldcongres
van 1936 kwamen Amerikaanse, Zwitserse en Nederlandse doopsgezinden apart bijeen
voor de vorming van een internationaal doopsgezind vredescomité, waaraan onder anderen de bekende Amerikaanse mennoniet Harold S. Bender deelnam.69 Dit resulteerde
68 Zie p. 252.
69 ME V, p. 66. Harold Bender (1897-1962) schreef onder andere Mennonite Origins in Europe (1942) en was de grondlegger van het tijdschrift Mennonite Quarterly Review. Bender gaf de eerste delen van de Mennonite Encyclopedia uit en werd het
meest bekend door The Anabaptist Vision (1944).
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in een vredesgetuigenis voorzien van een toelichting, dat in het Duits, Engels en Nederlands werd verspreid. Al deze contacten leidden ertoe dat Hylkema in 1939 een ‘Doopsgezind Hulp-Bureau voor werk in mobilisatie- en oorlogstijd’ initieerde, ontleend aan
het hulpwerk van de Amerikaanse doopsgezinden en quakers ten tijde van de Eerste
Wereldoorlog. Dit bureau maakte geen onderdeel uit van de Gemeentedagbeweging.
Het voornaamste doel was doopsgezinden in de gelegenheid te stellen steun te geven op geestelijk en materieel gebied aan burgers en militairen, ‘zonder onderscheid
van vriend of vijand’. In datzelfde jaar kwam een Quaker-Doopsgezinde Werkgemeenschap van de grond om hulp te verlenen aan gevluchte niet-arische christenen in Sluis
en Westerbork en om kinderen in gezinnen op te nemen tijdens de wintermaanden.70
In sociale zin organiseerde de Gemeentedagbeweging speciale vakantieweken voor
jonge vrouwen en mannen, gezinsweken en broederschapsweken, vaak onder leiding
van een of meerdere predikanten. Tegelijk waren de doopsgezinden in de zogenaamde
‘verstrooiing’ onderwerp van zorg: dat waren die doopsgezinden die woonden in gebieden zonder doopsgezinde gemeente. Nu de gemeentedagen steeds beter werden
bezocht en een uiting waren geworden van een groeiend godsdienstig leven, werden de
‘bezoekleraren’ gestimuleerd om de betrokkenheid te vergroten.71 Het ‘Crisiswerk van
de Vereniging voor Gemeentedagen’ ontfermde zich vooral over doopsgezinden die
door de crisis en de werkloosheid van de jaren ’30 ernstig waren getroffen. Men organiseerde onder meer vier vakantieweken, waarvan twee kinderweken, geheel kosteloos.
Dienstplicht, antimilitarisme en fascisme
De ontwrichtende leefomstandigheden van de Russische mennonieten gaven de Gemeentedagbeweging vanaf 1921 aanleiding om te komen tot de ‘Vorming van een Arbeidsgroep inzake Doopsgezinden en militaire dienstplicht’, later de ‘Arbeidsgroep tegen den Krijgsdienst’ genoemd. Echter, al aan het eind van de negentiende eeuw waren
de denkbeelden van de romanschrijver L.N. Tolstoi (1828-1910) in Nederland geïntroduceerd, wiens universele mensenliefde religieus links, inclusief veel modernen, inspireerde.72 Met Tolstoi was pacifisme en een humanitaire gezindheid verbonden. Behalve
voor geheelonthouding en prostitutiebestrijding ijverden de tolstoianen, waaronder
ook doopsgezinden, voor ontwapening.
Binnen de doopsgezinde broederschap was men over dit onderwerp nogal scherp verdeeld. Dat werd niet in de laatste plaats ingegeven door recente gebeurtenissen in de nationale en internationale politiek: de door Abraham Kuyper fel begeerde afschaffing van
het remplaçantenstelsel en de toenemende militarisering in Duitsland en Frankrijk. Tegenover doopsgezinde antimilitaristen stond bijvoorbeeld het ‘Doopsgezind Comité tot
Waarschuwing tegen Propaganda voor dienstweigering en Eenzijdige Ontwapening’.73
70 Brussee-van der Zee (1985), p. 125.
71 Zie bijvoorbeeld De Zondagsbode, 30/4 (26 november 1916), p. 15; 30/20 (18 maart 1917), p. 75-76; 30/37 (15 juli 1917),
p. 144. Postma (1977), p. 71.
72 Van Eijnatten e.a. (2005), p. 302. Zie over de tolstoianen, Hoekema e.a. (2001), p. 41-42.
73 Verheus (1993), p. 215.
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Ook uit een zevental ingezonden stukken tussen 1897 en 1899 betreffende de
dienstplicht en het militarisme in De Zondagsbode blijken ernstige meningsverschillen over dienstplicht.74 Zo bepleitten sommigen de verdediging van de landsgrenzen
ook door doopsgezinden, onder anderen
leefde het besef dat de weerloosheid historisch gezien tot de traditie behoorde en dat
dienstplicht en militarisme voor doopsgezinden geen vanzelfsprekendheden waren.
Het waren de antimilitaristische groepen en vredesbewegingen en later de contacten met de quakers en de Amerikaanse
mennonieten, die nieuwe impulsen gaven aan een georganiseerd weerloosheidstreven onder doopsgezinden. Zo schiep
Afb. 25 Portret van F. Kuiper (1898-16974), doops- de ‘Arbeidsgroep tegen den Krijgsdienst’
gezind leraar, o.m. secretaris van de ‘Arbeidsgroep
het kader om dienstweigeraars zoals Cor
tegen den Krijgsdienst’. Doopsgezind Jaarboekje 1974.
Inja (1903-1989) moreel en financieel te
ondersteunen. Voorts werden op zogenaamde ‘weerloosheidskampen’ in Giethoorn
dienstplichtige jongens weerbaar gemaakt in hun bezwaar deel te nemen aan oorlogvoering.
Een heftige discussie tussen doopsgezinde antimilitaristen en aanhangers van de
fascistische staatsideologie vond plaats in de Brieven van september 1933 tot en maart
1934. Wat daaruit vooral blijkt, is het religieus en socialistisch geïnspireerde fascisme,
waarvoor door de doopsgezinde aanhangers meer waardering werd gevraagd. Wat
kon het bezwaar zijn tegen de opvoeding van geheel het volk tot de naastenliefde? In
het nationaal-socialisme ging het ten slotte om ‘burgers van één volk verenigt u’. Deze
ideologie werd door de vrijzinnige leraar C.B. Hylkema omschreven als een beweging
‘van vernieuwd, geestelijk-godsdienstig verdiept werkelijkheidssocialisme’.75 Wat hem
daarin aantrok waren de sociale bewogenheid, de irrationele, niet-materialistische
grondslag van de ideologie en de nadruk op nationale eenheid. Een nationaal-socialist
geloofde dat ‘ons volk, bloedend uit vele wonden, toch níet te gronde zal gaan, en dat
onze Westersche cultuur en ons blanke ras toch níet behoeft te sterven’.
F. Kuiper noemde de Nationaal Socialistische Beweging een ‘wanhoopbeweging’.
Hij twijfelde bij deze ‘moderne afgoderij’ aan een werkelijk ernstig nemen van Gods
74 ‘B.’ in: De Zondagsbode, 11/29 (22 mei 1898); ‘v. D.’ in: De Zondagsbode, 11/7 (19 december 1897), p. 18-19, en De Zondagsbode,
11/8 (26 december 1897), p. 32-33; ‘Q’, in: De Zondagsbode, 11/32 (12 juni 1898), p. 129-130, en De Zondagsbode, 11/33 (19 juni 1898),
p. 133-134; E.L.D., in: De Zondagsbode, 11/36 (10 juli 1898), p. 145; Jansz, in: De Zondagsbode, 11/43 (28 augustus 1898), p. 172-173.
75 ME II, p. 869; Verheus (1993), p. 164-165 en 214-215. Cornelis Bonnes Hylkema (1870-1948) was leraar in Den Helder
(1896-1899), Zaandam-Oost (1899-1908) en Haarlem (1908-1936). Hij publiceerde onder meer Het Nederlandsch Fascisme
(Utrecht 19432). Verheus eindigde zijn onderzoek in het jaar 1930. Hylkema’s sympathie voor de NSB werd daardoor
niet vermeld. Dit lijkt te wijzen op gevoeligheden binnen de eigen gemeente.
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wil en de nood van de naaste. Het socialisme als een klassenloze maatschappijvorm
mocht dan zijn mislukt, de idee erachter was echter niet verloren gegaan.76
De Oecumenische Beweging werd met sympathie gevolgd, ook al bleven de doopsgezinden kritisch ten aanzien van een gestolde beeldvorming binnen de internationale
kerkgemeenschap, die hen en de quakers een ‘verfijnd egoïsme’ verweet en ook omdat
zij tot een vervolgde christenheid hadden behoord.77 Niettemin had de Wereldbond
der Kerken veel gedaan in het belang van de vrede tussen de volken.78 Lering kon worden getrokken uit de conferentie in Stockholm in 1925 over ‘Leven en Werken’, op initiatief van de Zweed Nathan Søderblom (1866-1931), waar ernst werd gemaakt met het
wegnemen van alle vooroordeel.
De conferentie in Lausanne in 1927 over ‘Geloof en Kerkorde’ lag het verst van hen
af, vanwege de nadruk op de heiligheid der sacramenten, de onaantastbaarheid van het
kerkelijk ambt, het gezaghebbende van de oude geloofsbelijdenissen der Apostelen
en van ’t Concilie van Nicea.79 Echter, wanneer de doopsgezinden zich afzijdig zouden
houden, zou de kans kunnen bestaan dat de Oecumenische Beweging zich in hoofdzaak ging bezighouden met dogmatische kwesties. Hun voorliefde voor het praktisch
christendom kon de Oecumenische Beweging vrijwaren van clericale aspiraties. Het
remonstrantse ‘Eenheid in ’t nodige, vrijheid in het twijfelachtige: in alles de liefde’,
was een ‘echt oecumenische: een echt-Christelijke gedachte’.
De doopsgezinde betrokkenheid bij de oecumene was verschillend en werd soms afgeremd door de predikanten en kerkenraden. In Haarlem drukte men de dopelingen op
het hart zich als zondagsschoolleiders bij de Protestantenbond niet door de daar heersende ideologie te laten inpalmen.80 De gemeente Utrecht interesseerde zich weinig voor
de strijd tussen vrij- en rechtzinnigheid. Doopsgezind zijn betekende ‘niet voor een bepaalde richting kiezen’. Zo kozen de jongeren aan het eind van de jaren ’20 liever voor de
eigen diensten dan voor de jeugddiensten van de Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale.81
In diezelfde tijd was de Doopsgezinde Jongerenbond opgezet, geïnspireerd op de activiteiten van de Gemeentedagbeweging.82 Anders lag dat bij de jongeren uit de gemeente Deventer. Hun betrokkenheid bij de Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme en contacten met Amerikaanse mennonieten prikkelden de discussies over de
weerloosheidgedachte.83 De dreiging van een nieuwe oorlog gaf deze jongeren aanleiding
om in 1928 de Deventer kerkenraad te bewegen een standpunt hierover in te nemen. Het
voorstel om in Deventer in 1932 een kerkelijke samenkomst te houden in verband met
de Ontwapeningsconferentie in Genève werd door de kerkenraad van de hand gewezen.
76 SAA-PA 386-409 en 410. Brieven 12 (december 1921); 13 (april 1922); 20 (maart 1924); en voorts de nummers 9, 10, 11,
12 in 1933 en 1 en 3 in 1934.
77 SAA-PA 386-410. Brieven. 18/5 (mei 1935), p. 153-155.
78 SAA-PA 386-410. Brieven. 18/4 (april 1935), p. 128-129.
79 Van Eijnatten e.a., (2005), p. 327. De conferenties van Stockholm en Lausanne leidden in 1938 tot het besluit om een
Wereldraad van Kerken op te richten, wat zijn beslag kreeg in 1948 te Amsterdam.
80 Verheus (1993), p. 240.
81 Hajenius (2003), p. 95-96.
82 ME II, p. 88.
83 Rademaker-Helfferich (z.j.=1988), p. 170-171.
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Reorganisatie van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Met ingang van juli 1924 werd een nieuw algemeen reglement van de Doopsgezinde
Sociëteit van kracht, dankzij de leraar P. Feenstra jr., de ‘vader’ der reorganisatie.84 Het
oude reglement dateerde vanaf de oprichting in 1811.85
De Doopsgezinde Sociëteit was nu ‘democratischer’ geworden door een ‘concentratie van krachten’.86 Dit laatste kan als een weinig eervolle omschrijving worden beschouwd voor zowel de leraar Britzel als de gemeente Den Haag die op centralisering
van de Sociëteit hadden aangestuurd.87 Ook de Gemeentedagbeweging stond op dit
standpunt. Zij won aan autoriteit doordat zij meer dan te voren gemeenten met elkaar
wist te verbinden. Het vertrouwenwekkende karakter hiervan had tot gevolg dat gemeenten in conflictsituaties meer en meer een beroep op haar deden, maar bemiddeling viel buiten de doelstelling en competentie van het hoofdbestuur. Feitelijk misten
de gemeenten dan ook een ‘centraal zedelijk lichaam’.88
Centralisatie stuitte bij A. Binnerts Sz., de latere voorzitter van de Sociëteit, echter
op weerstand uit vrees voor aantasting van de gemeentelijke autonomie en een ‘verkerkelijkte’ structuur. Toch erkende hij enkele jaren later dat ‘wij zelven onze bezwaren [hebben] laten varen toen ons bleek, dat de gevaren, waarvoor wij vreesden, werden omzeild. Maar ook de aanvankelijk revolutionairen onder ons draaiden bij’.89 Wat
was er nu veranderd?
Het oude reglement van 1811 omschreef het doel van de Doopsgezinde Sociëteit als
‘de bevordering van den predikdienst onder de Doopsgezinden’, het nieuwe breidde
dit uit met ‘de bevordering der godsdienstige, zedelijke en daarmee onmiddellijk samenhangende stoffelijke belangen der Doopsgezinden in haren kring, allereerst van
den predikdienst onder hen, alsmede hunne vertegenwoordiging naar buiten’.90 De
middelen om het doel van de Sociëteit te bereiken, bleven op een enkele toevoeging na
ongewijzigd. Deze hielden in de instandhouding van het seminarium; het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, uitsluitend ten behoeve van haar godsdienstige
belangen; het in het leven roepen of ondersteunen van instellingen die het bovengenoemde doel nastreven en het medewerken aan haar beheer, ‘door alle andere wettige
middelen’ – dit laatste werd eraan toegevoegd. De persoonlijke geloofsvrijheid en de
autonomie van de gemeenten bleven gewaarborgd.
84 ME II, p. 319. Pieter Feenstra jr. (1850-1936) diende de gemeenten Witmarsum-Pingjum (1873-1881), Nijmegen
(1881-1891) en Amsterdam (1891-1916). Hij was initiator van het Menno Simonsmonument te Witmarsum. Feenstra
zat in de besturen van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en het Doopsgezind Seminarium. Tevens was hij voorzitter
van de Nederlandse Protestantenbond en actief in de Vergadering van Moderne Theologen.
85 Binnerts Sz. (1925), p. 42-50.
86 Binnerts Sz. (1921), p. 45-46.
87 DDC. ‘Apparaat Laurense’. Hendrik Britzel (1871-onbekend) was leraar in de gemeenten Ytens (1899-1902), Wormerveer (1902-1938) en Knollendam (1934-1938). In DJ 1943 wordt hij vermeld bij de emeriti en in DJ 1949 komt zijn
naam niet meer voor.
88 SAA-PA 386-409. ‘Archief van de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk, vroeger Elspeetsche Vereniging’. Brieven uitgegeven door de commissie voor Gemeentedagen van Doopsgezinden. (Januari 1919).
89 Binnerts Sz. (1925), p. 43.
90 Idem, p. 43-44.
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Het was echter een novum dat gemeenten voortaan een beroep op de Doopsgezinde Sociëteit konden doen om geschillen bij te leggen of om die te voorkomen.
Nieuw was ook de instelling van de zogenaamde landdagen, of ook wel ‘Broederschapsvergaderingen’, eveneens geïnspireerd op het gemeenschapsvormende
elan van de Gemeentedagbeweging. Op
deze bijeenkomsten gaf het bestuur een
overzicht ‘van de voornaamste lotgevallen en handelingen der Sociëteit’. Deze
vergaderingen fungeerden als platform
voor bestuur en gemeenten om de ‘Broederschapsbelangen’ te behartigen. Tevens
konden via stemrecht wensen op de agenda van de volgende vergadering worden
geplaatst. De broederschapsvergaderingen werden aanvankelijk eenmaal in de Afb. 26 Portret van A.A. Sepp (1881-1964), doopsdrie jaar gehouden. De eerste vond in gezind leraar en lieddichter. Doopsgezinde geHaarlem plaats, maar het bleef verder bij meente Veenwouden.
goede bedoelingen. Tussen 1923 en 1947 zijn er enkele landdagen gehouden. Pas na de
reorganisatie van 1975 werd de ‘Broederschapsvergadering’ een wezenlijk element in
de bestuursorganen van de broederschap.91
De Doopsgezinde Sociëteit, die het centrale en vertegenwoordigende orgaan van de
doopsgezinde gemeenten was geworden, heeft in verband met het opkomende nationaal-socialisme niet met één mond kunnen spreken tegen de gevaren van deze politieke ideologie.92
De belangrijkste oorzaak was gelegen in de liberale, vrijzinnige aard van de Doopsgezinde Sociëteit, die wegens het ontbreken van een kerkorde niet bij machte was algemene tuchtuitspraken te doen, die de autonome gemeenten representeerden. De
keuze voor en betrokkenheid bij partijpolitiek was en bleef een individuele aangelegenheid. Hoe daarover in de Algemene Nederlandse Doopsgezinde Predikanten
Vereniging werd gedacht, blijkt uit een zin van de latere bestuursvoorzitter A.H.
van Drooge in een Voorloopige Schets voor de belijdeniscatechisatie in Doopsgezinde Gemeenten
(1927). ‘De politieke partijen behooren binnen de gemeente in vrede naast elkander te kunnen leven’.93 Deze uitspraak vertolkte in feite de algemene opvatting onder predikanten, die het mogelijk maakte dat de Zaandamse leraar en nationaal-socialist A.A. Sepp als bestuurssecretaris kon aanblijven.94 Dat betekende niet dat de
91
92
93
94

Idem, p. 89. Zie ook Wethmar, in: Groenveld (1980), p. 246.
Brussee-van der Zee (1985), p. 118-129. Van Eijnatten e.a. (2005), p. 322-323.
DDC. IV-CAT 20. Van Drooge (1927), p. 2. Zie voor Van Drooge ook p. 355.
ME IV, p. 501-502. Alidus Anne Sepp (1881-1964) was een zoon van Jan Sepp, samensteller van de ‘Leidse Gezangen’.
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doopsgezinden zich samen met de grotere protestantse kerken, alsmede de Nederlandse Protestantenbond en later ook de Rooms-katholieke Kerk, afzijdig hielden
van het verzenden van verzoekschriften, telegrammen en kanselboodschappen tegen de Nationaal Socialistische Beweging.95
Toch kon het dagelijks bestuur van de Sociëteit niet achter alle kanselboodschappen staan; eenmaal zond het geen afkondiging naar de gemeenten toe.96 Het betrof die
van 19 april 1942 met als titel: ‘Evangelie en Nationaal-Socialisme over rechteloosheid,
onbarmhartigheid en het opdringen van het Nat. Soc.’.97 Het bestuur had daarvoor een
paar argumenten. De afkondiging was bedoeld als inleiding op het gebed, maar daarmee zou het gebed worden misbruikt. Verder was men van oordeel dat het protest tegen ‘de gewelddadige omzetting’ van de christelijke inrichtingen ‘Meer en Bosch’ en
‘Bethesda Sarepta’ te Heemstede door NSB-ers , teveel van de gemeenten zou eisen, namelijk ‘er alles voor op het spel te zetten’. Dit was in de ogen van het bestuur een brug
te ver, want ‘alles op het spel zetten’ was conform de afspraak in het Convent der Kerken alleen geoorloofd als de vrijheid van de Kerk ‘zeer wezenlijk in het gedrang mocht
komen’, en dat geval achtte men nog niet aanwezig.
Dat er politieke verdeeldheid heerste onder doopsgezinden wordt ook nog eens
duidelijk, nadat de in 1923 door K.H. Roessingh geïnitieerde Centrale Commissie met
doopsgezinde betrokkenheid een verklaring had opgesteld betreffende de ‘Christelijke
Waardering van Volk en Staat’. Naar aanleiding hiervan verscheen in De Zondagsbode een
redactioneel commentaar dat inging op de vraag of de Doopsgezinde Sociëteit door de
verspreiding van deze verklaring niet meegetrokken zou worden in een politiek strijdperk. Dit commentaar was niet vrij van demagogie, want het verscheen voordat de brief
van de Centrale Commissie in de gemeenten was terechtgekomen. De strekking was
dat de Centrale Commissie stelling zou nemen tegen het communisme, fascisme en socialisme. Vooral de vrijzinnigheid en de vrijheid van evangelieverkondiging boden alle
levensbeschouwingen, dus ook de aanhangers van de Nationaal Socialistische Beweging, een rechtmatige plaats binnen de geloofsgemeenschap. Tegen dit commentaar
kwam het dagelijks bestuur van de Doopsgezinde Sociëteit niet in verweer.
Ook bestond er spanning tussen de Sociëteit en de Gemeentedagbeweging, vooral
met de ‘Arbeidsgroep tegen den Krijgsdienst’. Met betrekking tot de Duitse mennonieten stelde het doopsgezinde hoofdbestuur zich terughoudend op. Zo kon op het
internationale Algemeen Congres van Doopsgezinden dat in 1936 in Nederland werd
gehouden en waaraan 300 doopsgezinden uit Duitsland, Amerika, Canada, ZwitserAlidus was leraar in de gemeenten Witmarsum-Pingjum (1914-1918), Edam (1918-1926), Veenwouden (1926-1930),
Westzaan en Zaandam-Oost (1934-1944). Hij was secretaris van de Liederenbundel ten dienste van de Doopsgezinde Broederschap
(1944) en tussen 1932 en 1942 secretaris van de Doopsgezinde Sociëteit. Vanwege zijn nazi-sympathie vluchtte hij naar
Duitsland.
95 Brussee-van der Zee (1985), p. 34-35. Balans in beweging (1995), p. 17-18. De Nederlandse Protestantenbond waarschuwde ‘al in een vroeg stadium tegen het nationaal-socialisme’. Men kwam op voor de vrijheid van de christelijke
kerken en groepen om de christelijke beginselen te verbreiden als verzet tegen ieder streven van totalitarisme. Zie ook
Pasma (1963), p. 10.
96 Pasma (1963), p. 11-12.
97 Touw (1946) II, p. 84.
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land en enkele Russische emigranten deelnamen, niet alles worden gezegd over de
relatie doopsgezinden, vrede en krijgsdienst.98 Er zou verdeeldheid kunnen ontstaan
over het propageren van antimilitarisme, hetgeen de Amerikanen zouden waarderen,
maar waaraan de Duitsers zich zouden kunnen ergeren. Ondanks alle druk hield leraar Frits Kuiper samen met de Amerikaan C. Henry Smith een referaat onder een wat
ruimer gekozen titel: ‘De Doopsgezinden en de Cultuur’, waarin niet werd verheeld
dat de doopsgezinden vanuit geloofsgehoorzaamheid de taak hadden op weigering
aan oorlogsdeelname aan te dringen, indien de grotere kerken tegenover het militaire systeem zouden zwijgen. Het contrast met de Duitse mennonieten was evident: zij
ontkenden niet het verlangen met alle oprechte christenen naar ‘Völkerfrieden’, maar
wilden toch ook de overheid gehoorzamen in vervulling van de dienstplicht en niet
onderdoen voor de volksgenoten in offerbereidheid. Het Duitse militarisme werd aanvaard als een noodzakelijke strijd tegen het Bolsjewisme.99 Uit de ervaringen van Nederlandse doopsgezinden op het Congres is gebleken dat het vrijwel onmogelijk was
om met Duitse doopsgezinden vrijuit te spreken over de toestand in hun land ‘aangezien ze elkaar bespioneerden’.
De neutrale opstelling van de Doopsgezinde Sociëteit was een schop tegen het zere
been van de ‘Arbeidsgroep tegen den Krijgsdienst’. Vooral Kuiper reflecteerde in lezingen over ‘De grenzen van onze Doopsgezinde vrijheid’, naast zijn praktische inzet voor
de opvang van Joodse vluchtelingen.100 Zijn stelling was dat de doopsgezinde vrijheid
haar grens vindt waar het geloof ophoudt en er wordt plaatsgemaakt voor bijgeloof en
ongeloof. Een doopsgezinde mag nooit een antisemiet zijn, omdat de Jood verbonden
is met Abraham en een stamgenoot is van Jezus Christus. ‘Wij kunnen als Doopsgezinden bovendien er iets van weten, wat het zeggen wil tot een vervolgd volk te behoren,
en dat moet ons er zeer zeker van weerhouden ons te laten meeslepen in de haat van de
wereld tegen Gods uitverkoren volk’. Het Nationaal Dagblad plaatste de doopsgezinden in
de hoek van het antisemitisme, nadat iemand in de Brieven had gepleit vóór jodenhaat.
De broederschap had moeten worden ‘ver-Elspeet’, was de mening van Kuiper, dan
had de Doopsgezinde Sociëteit een meer samenbindende rol kunnen spelen in het
geestelijke leven.101 Hij kwalificeerde het algemene bestuur der Sociëteit als ‘negentiende-eeuws’, waaruit mag worden afgeleid dat de Gemeentedagbeweging in de eerste decennia van de twintigste eeuw méér vernieuwend van start was gegaan dan de gereorganiseerde Algemene Doopsgezinde Sociëteit.
Liturgische veranderingen in de doop- en avondmaalspraktijk en het kerkelijk jaar
In de negentiende eeuw werd de doop niet langer beschouwd als een totale breuk met
een leven van ongeloof, maar ‘het begin van het nemen van verantwoordelijkheid voor
98 Zie p. 246.
99 Leignes Bakhoven (1937), p. 58-65.
100 Kuiper (1939), p. 35-52. Toespraak gehouden op de vooravond van de Doopsgezinde Landdag te Arnhem op 14
september 1938.
101 Brussee-van der Zee (1985), p. 128.
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de verbetering van de wereld die bij jezelf begint’.102 In het laatste kwart van deze eeuw
verviel de eis van herdoop als een gemeentelid uit een ander protestants kerkgenootschap overkwam, attestatie was voldoende. Aan het begin van de negentiende eeuw
kwam deze praktijk ook al voor in de doopsgezinde gemeenten van Zwolle, Rotterdam
en Utrecht, nadat de gelijkstelling van de kerken had plaatsgevonden.103 Het besef dat
de gemeenten afdelingen waren van een algemene, christelijke kerk, gaf genoeg aanleiding om belangstellenden alleen met attestatie te verwelkomen.
Niettemin werd van deze praktijk vanaf de jaren 1830 wederom afgezien, toen zich
in de broederschap een meer bijbels-orthodoxe geloofslijn ging aftekenen, zij het dat
een wisselend attestatiebeleid bleef bestaan.
Blijkens een briefwisseling van 1873 tussen de kerkenraad van de gemeente Sint
Annaparochie en De Hoop Scheffer kon hierover niets dwingends worden opgelegd.
De aanleiding van de brief was dat ‘vele Hervormden’ in St. Anna overwogen naar de
doopsgezinden over te gaan. Zelf zou De Hoop Scheffer alleen op iemands uitdrukkelijk verzoek opnieuw dopen, als hij of zij daarmee te kennen wilde geven dat het vroegere kerkgenootschap ‘als niet-christelijk’ werd erkend, maar ‘proselietenzucht’ zou
onder de kerkenraden vermeden moeten worden.
Dezelfde handelwijze kwam ook in Haarlem voor in 1877, toen de kerkenraad voor
het eerst werd geconfronteerd met de vraag of iemand die niet van doopsgezinde huize was, via attestatie lid kon worden.104 De uitkomst van de stemming was positief. Een
persoonlijke verklaring voor deze overstap werd niet gevraagd. In de gemeente Deventer werd de herdoop als eis uit het reglement van 1914 verwijderd. De volwassenendoop als een bewijs dat het nieuwe lid ‘ten volle met de [doopsgezinde] beginselen …
instemt’, kwam de gemeente niet meer overtuigend voor.105
In de negentiende eeuw was het algemeen gebruik om de avondmaalswijn uit grote
bekers te drinken. Daaraan kwam een einde toen de gemeenten Arnhem en Borne aan
het begin van de twintigste eeuw overgingen tot de invoering van kleine avondmaalsbekertjes, bedoeld voor individueel gebruik.106 Er was een algemeen onbehagen gegroeid
onder zowel kerkgangers als sommige, ook hervormde en remonstrantse, predikanten
om uit één beker te drinken.107 Deze verandering lokte een discussie uit in De Zondagsbode tussen augustus en oktober 1902. De voor- en tegenstanders van de kleine bekertjes
bevochten elkaar voornamelijk op hygiënische en klassiek-esthetische argumenten.
Dijkema argumenteerde dat de avondmaalsbekertjes de kerkgangers zouden stimuleren om opnieuw aan het Avondmaal deel te nemen.108 Er was van alles aan gedaan om
102 Hajenius (2003), p. 174.
103 SAA-PA 1120-1382 ‘Correspondentie J.G. de Hoop Scheffer 1847-1891’. Zie ook Cossee (1994), p. 224 e.v.
104 VDGH. Resolutieboek (1874-1878/27), 22 november 1877.
105 Rademaker-Helfferich (zj=1988), p. 168.
106 De Waard, in: De Zondagsbode 15/40 (3 augustus 1902), p. 157-158; De Zondagsbode, 15/47 (21 september 1902), p. 185186; De Zondagsbode, 15/51 (19 oktober 1902). Hajenius (2003), p. 155 en 174. De Waard schafte het najaarsavondmaal in
Utrecht af. Dit werd alleen op de Goede Vrijdag gevierd. Rademaker-Helfferich (zj=1988), p. 169. In 1915 hadden 69 van
de 128 gemeenten persoonlijke bekertjes aangeschaft.
107 Barnard (2006), p. 352.
108 ME II, p. 61. Leraar Fokke Dijkema (1877-1944) stond in Winschoten (1901-1905), Hilversum (1905-1907), Rotterdam (1907-1916) en Amsterdam (1916-1942).
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het drinken uit een beker uit de sfeer van onsmakelijkheid te halen, bijvoorbeeld door
een servet te gebruiken waarmee de rand van de beker werd schoongemaakt. Toch riep
het gebruik van één beker nu eenmaal bijgedachten op waardoor men werd afgeleid
van de stichtelijkheid van, wat hij noemde, het Heilig Avondmaal.109 Volgens De Waard
veranderde daardoor de aard van het Avondmaal: ‘Men kroont niet een stuk gothiek
met een luchtig, nieuwerwetsch getimmerte, men zet niet een oude doek in een profane lijst; en dit alles doet ge, als gij zóó, in dien nieuwerwetschen vorm, uw Avondmaal
gaat houden’. De hygiëne en de onsmakelijkheid vond hij maar schijnargumenten.110
Cramer vond deze discussie een ‘onnoodige’ kwestie: plechtigheden veranderen.111
Hij wees erop dat in een moderne gemeente rond 1860 een gewoonte ontstond om na het
plaatsnemen ‘even knielende tot zichzelven in te keeren’, maar het hield geen stand. De
kus bij de doop kwam al sinds 1850 niet meer voor. Trouwens, hoelang zou iets nieuws
zoals echtgenoten die elkaar de hand geven in een huwelijksdienst, duren? Dat het teken de stemming zou opwekken en de stemming aan het teken de inhoud geeft, sprak
Cramer tegen. Plechtigheden beogen indruk te maken en op de stemming in te werken.
Onder de moderne leraar De Waard werd te Utrecht naast het najaarsavondmaal, later ook de Hemelvaartsdag opgeheven.112 Deze dag komt tegengesteld aan de doopsgezinde en lutherse bundels in de liedbundel van de Nederlandse Protestantenbond niet
meer voor. Vanuit het supranaturalisme kon deze feestdag nog wel worden verklaard,
maar de traditionele geloofsinzichten waren door de moderne theologie inmiddels
achterhaald. Door de belangstelling voor de natuurwetenschap en een monistische inslag werd God in de werkelijkheid gedacht, Jezus beschouwd als de ‘opleider’ tot redelijkheid en zedelijkheid, en het wonder ontkend.
Vrouwenkiesrecht in de gemeente en de eerste vrouwelijke predikante
In 1896 diende de doopsgezinde minister Samuel van Houten (1837-1930) een wetsontwerp in om het kiesrecht te verruimen, hetgeen pas in 1917 leidde tot de invoering
van het algemeen mannenkiesrecht. De vrouwenbeweging, die aan het eind van de negentiende eeuw was opgekomen, confronteerde de samenleving echter met burgerlijke waardepatronen, die vrouwen uitsloten van maatschappelijke invloed.113 Aletta Jacobs (1854-1929) geldt als een van de voorvechtsters van gelijke rechten voor vrouwen,
waaronder het actief vrouwenkiesrecht. Dit kwam er in 1919, nadat in 1917 het passief
kiesrecht voor vrouwen was ingesteld.
In het doopsgezinde gemeenteleven werd het vrouwenkiesrecht toegepast bij de
keuze van een nieuwe predikant, maar ook bij de beslissing over nieuwe liederen.114 In
de gemeente Hengelo werd dat al in 1886 gepraktiseerd. Op de gedrukte uitnodigingen
109 Dijkema, in: De Zondagsbode, 15/42 (17 augustus 1902), p. 165-166. Zie ook Rademaker-Helfferich, (zj=1988), p. 169.
110 Postma (1977) p. 64 en 66. In Warns werden in 1913 avondmaalsbekertjes ingevoerd. Het avondmaalsbezoek steeg
daardoor. Rond 1909 kwam er tuberculose voor.
111 Cramer, in: De Zondagsbode 15/49 (5 oktober 1902), p. 193-194; De Zondagsbode, 15/50 (12 oktober 1902), p. 197-198.
112 Hajenius (2003), p. 95.
113 Blom e.a., (2006), p. 335.
114 Van der Zijpp (1980), p. 210-211.
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voor gemeentevergaderingen werden de
gemeenteleden aangesproken met ‘Broeders en Zusters’ of met ‘Waarde Broeders
en Zusters’, zoals in Zwolle. In die gemeente werd aan het begin van de twintigste
eeuw over de ‘Leidse Psalmen en Gezangen’ gestemd.115
In de gemeente Deventer werd het vrouwenkiesrecht in 1914 nipt ingevoerd.116 De
afwegingen waren onder meer of vrouwen
het besturen wel goed zouden aankunnen
en of er wel genoeg voor hen te doen was
op diaconaal terrein in een tamelijk welvarende gemeente.
Vanaf het begin van de twintigste eeuw
kwamen er, evenals bij de remonstranten,
vrouwen in bestuurlijke functies, echter
Afb. 27 Pentekening van A. Zernike (1887-1972),
door de autonome status van de gemeendoopsgezind, eerste vrouwelijke predikante in Ne- ten kon dat plaatselijk verschillen.117
derland. Doopsgezind Jaarboekje 1973.
In 1920 kende de lutherse gemeente
van Amsterdam het recht om zelf de nominatie op te stellen.118 Bij de hersteld luthersen werd het vrouwenkiesrecht in 1921 toegepast voor de predikantsverkiezingen. Een
jaar later was er het actief vrouwenkiesrecht voor het college van vertegenwoordigers.119
Het verzoek vrouwen stemrecht te geven werd in 1921 bij de hervormden ingewilligd,
nadat het in 1897 en 1898 was afgewezen op basis van het Schriftgebod dat de vrouwen in
de gemeente dienen te zwijgen.120 Bij de gereformeerden kregen de vrouwen stemrecht
voor verkiezing van de ambtsdragers in de synode van Rotterdam van 1952/1953. Lokaal
bepaalden de gemeenten zelf of ze van die regeling gebruik wensten te maken.121
De openstelling van de Hogere Burgerscholen en de universiteiten voor meisjes
rond 1871 maakte het voor vrouwen mogelijk om aan het Doopsgezind Seminarium
te studeren. In 1905 werd hierover gestemd in een vergadering van curatoren en bestuursleden van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit.122 Een vraag van een godsdienstonderwijzeres, waarschijnlijk Jacoba Mossel, had aanleiding gegeven tot het voorstel
om vrouwen de toegang te verlenen tot het Seminarium.123 Gezien de maatschappe115 HCO KA 81-70. Doopsgezinde gemeente Zwolle. Brief van 10 november 1900.
116 Rademaker-Helfferich (zj=1988), p. 167-168.
117 Wethmar, in: Groenveld (1980), p. 261-262; Van der Zijpp (1980), p. 222; Kuiper, in: Hoenderdaal (1982), p. 138-139.
118 Visser (1983), p. 141.
119 SAA-PA 190. Archief van de Hersteld Evangelisch-Luthersche Gemeente (1791-1952). Inleiding, vrouwenkiesrecht.
120 Lim (2001), p. 279-280. Volgens de eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs 14:34.
121 Idem, p. 214-215.
122 Verslagen wegens den Staat der Algemene Doopsgezinde Sociëteit (1905), p. 12.
123 Rekker-van der Werf (2005), p. 23-25. Jacoba Mossel kwam met ds. Sicco Lulofs in contact, die een voorvechter was
voor vrouwelijke studenten aan het Doopsgezind Seminarium. Lulofs was bestuurslid van de Doopsgezinde Sociëteit,
het Curatorium en tevens betrokken bij de Nederlandse Protestantenbond (NPB). Mossel zwengelde binnen de NPB de
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lijke ontwikkeling van de vrouw in het arbeidsproces zou het predikantschap daarin niet mogen achterblijven. Bovendien
kon de emancipatie doorzetten en beslisten autonome gemeenten om ongestudeerde vrouwen op de kansel toe te laten.
Om dat tegen te gaan, was het raadzaam
vrouwen op te leiden op basis van dezelfde toelatingseisen als de mannelijke kandidaten. Met 22 stemmen vóór, vier tegen
en één blanco werd het voorstel aangenomen. De eerste studente, Marie ten Bosch,
liet zich in 1907 inschrijven. Zij studeerde
in 1912 af, maar liet zich zonder redenen
omkleed niet beroepbaar stellen.124 Anna
Zernike was de eerste vrouwelijke student
aan de faculteit der godgeleerdheid van
de Universiteit van Amsterdam.125 Vervolgens liet zij zich in 1909 aan het Doopsgezind Seminarium inschrijven en stu- Afb. 28 Portret van S. Cramer (1842-1913), hoogledeerde af in 1911. Professor S. Cramer tot raar aan het Doopsgezind Seminarium en de Uniwie zij zich had gewend en wiens tact, zo- versiteit van Amsterdam. Universiteitsbibliotheek
als zij ondervond, ‘niet zijn voornaamste Amsterdam (UvA) Bijzondere Collecties. OTM: Pr.
deugd’ was, had haar gezegd dat hij zelf K 409.
de stichting niet bij een vrouw zou zoeken, maar men was het aan de ‘zelfstandigheid
der Doopsgezinde Gemeenten verplicht het hun mogelijk te maken een vrouw te beroepen, als zij die tot hun predikante zouden wensen. Blijkbaar had de Doopsgezinde
Sociëteit het ook waarschijnlijk geacht, dat zich spoedig een vrouw zou melden’.
Zernike was korte tijd in de broederschap werkzaam. Zij legde haar ambt neer toen
zij ging trouwen met de kunstschilder Jan Mankes in 1915. Na zijn overlijden in 1920
werd zij een succesvol predikante binnen de Nederlandse Protestantenbond. Zernike
was pacifiste en pleitbezorgster voor verdraagzaamheid.
Bij de remonstranten was de vraag om vrouwelijke studenten toe te laten aan het
seminarium sinds 1905 al aan de orde, maar pas tien jaar later werd de eerste studente
ingeschreven. F.W. Rappold was de eerste predikante in Zwammerdam in 1921.126 Twijdiscussie aan over de vrouw als godsdienstonderwijzeres en predikster. De doopsgezinde gemeenten Hilversum, Middelburg, Purmerend nodigden haar uit. Postma (1977), p. 59. In de gemeente Warns ging in 1900 ook al een godsdienstonderwijzeres voor uit Den Haag, Marthe Vis. De kerkdienst trok vanwege dit uitzonderlijke fenomeen 200 bezoekers.
124 Brüsewitz (1979), p. 119-120. Marie ten Bosch (1884-1957) ontmoette haar latere echtgenoot Jacobus ten Doornkaat Koolman (1889-1978) aan het Seminarium. Zij vestigden zich in Zwitserland.
125 ME V, p. 537 en ME IV, p. 1139. [Anna Mankes-] Zernike (1887-1972) diende de gemeente Bovenknijpe van 19111915. In 1918 promoveerde zij en naast andere werken schreef ze een autobiografie getiteld, Een vrouw in het wondere ambt.
Herinneringen van een predikante (Amsterdam 1956).
126 In ’t Veld, in: Hoenderdaal (1982), p. 152.
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fels rond vrouwelijke capaciteiten in het pastorale ambt hadden de gemoederen lange
tijd beziggehouden.
Bij de luthersen werd de eerste vrouwelijke predikant in 1929 beroepen. De Hervormde Kerk stelde het predikantsambt voor vrouwen formeel open in 1966.127 In de
Gereformeerde Kerken bestonden er in 1977 geen belemmeringen meer voor een volwaardig functioneren van de vrouw in het ambt van predikant.128
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Twee liedboeken

1

Gezangen ten gebruike in Doopsgezinde Gemeenten (1897): de ‘Leidse Bundel’129

In deze eerste paragraaf ligt het hoofdaccent op de bundels Gezangen ten gebruike in Doopsgezinde Gemeenten (1897) en Doopsgezinde Liederen (1895). Uit dank voor de bemiddelende
rol die uitgeverij Brill uit Leiden had gespeeld tussen twee andere uitgeverijen enerzijds en de predikanten Jan Sepp en Herman Boetje anderzijds, ging Gezangen ten gebruike in Doopsgezinde Gemeenten op verzoek van deze initiatiefnemers voortaan als de ‘Leidse
Bundel’ door het leven.130 In deze beschrijving zal echter de aanduiding ‘Leidse Gezangen’ worden gehanteerd, omdat onder de ‘Leidse Bundel’ later ook de ‘Leidse Psalmen’
(1900) konden worden begrepen. Ook al lijkt dit chronologisch niet vanzelfsprekend,
met de ‘Leidse Gezangen’ wordt aangevangen, omdat met de voorbereiding van deze
bundel eerder was begonnen dan met die van de Doopsgezinde Liederen. Een speciale gezangencommissie te Haarlem was ingesteld om het concept te beoordelen, maar toen
dat werd afgewezen, ging de commissie voort om een gezangbundel voor de eigen gemeente voor te bereiden, de eerdergenoemde Doopsgezinde Liederen. Nadat de ontstaansgeschiedenis van de voornoemde bundels is besproken, volgt aan het slot nog een korte
excurs over de Gemeentedagbundel (1933) die door de Gemeentedagbeweging als een bundel voor ontmoetingsdagen en kampen werd vervaardigd. Deze wordt weliswaar niet
tot de mainstream liedboeken gerekend, maar maakt wel deel uit van de doopsgezinde
liedcultuur van de eerste helft van de twintigste eeuw.
Ontstaansgeschiedenis
Met hun initiatief gaven Sepp en Boetje gehoor aan het verlangen dat rond 1888/1889
in sommige gemeenten bestond naar een nieuw gezangboek. In De Zondagsbode schreef
Sepp te willen voorkomen dat de gemeenten in groten getale overgingen op de bundel
van de Protestantenbond.131 Deze bundel was te zeer een kind van zijn tijd en de verwachting was dat die na enkele jaren weer verouderd zou zijn. Hij kreeg daardoor geen
127 Rasker (1981), p. 309-310.
128 Lim (2001), p. 161.
129 Zie Bibliografie van liedboeken, nr. 10.
130 Voor Jan Sepp, zie ook p. 192. ME I, p. 380. Herman Boetje (1846-1937) diende de gemeenten Appelscha (18711873), Franeker (1873-1879) en Hengelo (1879-1911). Voorbericht, ‘Leidse Bundel’, p. iv.
131 ‘S.’, De Zondagsbode 3/23 (6 april 1890).
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Afb. 29 Titelpagina Gezangen
ten gebruike in Doopsgezinde Gemeenten (1897), samenstellers J. Sepp
en H. Boetje. Part. collectie.

kans om ‘ingeleefd’ te raken in de gemeenten en de statuur te ontwikkelen van ‘een
trouw vriend, die van de ouders op de kinderen overgaat’.
In de meest recente Amsterdamse bundels van 1870 stelde Sepp weinig vertrouwen,
vanwege de hoge prijs en een gebrek aan goede doop- en avondmaalsgezangen. De verzamelaars hadden moeten grijpen ‘naar het heerlijke “Ik ben gedoopt, ik ben aan Vader, Zoon en Geest geheiligd”, een lied dat hoe fraai, door de meeste Doopsgezinden
niet eens wordt verstaan, zoo duitsch en luthersch klinkt het’.
Al een week later ontving Sepp bijval van een enthousiaste Boetje.132 Hij maakte zich
132 Boetje, De Zondagsbode 3/24 (13 april 1890).
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Afb. 30 Portret van H. Boetje (1846-1937), doopsgezind leraar. Universiteitsbibliotheek Amsterdam
(UvA) Bijzondere Collecties. OTM: Album Hoekstra
KCO136.

Afb. 31 Portret van J. Sepp (1847-1905), doopsgezind leraar. Universiteitsbibliotheek Amsterdam
(UvA) Bijzondere Collecties. OTM: Album Hoekstra
KCO 143.

sterk voor één gezangboek voor de hele broederschap en riep de gemeenten op adhesie
te betuigen via de redactie van De Zondagsbode. Op een predikantenvergadering te Haarlem zou daarover verder kunnen worden gesproken met Sepp als inleider. Cramer laat
weten: ‘Op vergaderingen werd de zaak met warmte besproken. En wat de kansen zeer
vermeerderde, een bevoegd en bekwaam man, misschien meer dan een, toonde zich
niet ongenegen om de hand aan het werk te slaan’.133
Uit de latere recensie van Cramer kan worden opgemaakt dat Sepp ‘den grooten
stoot’ had gegeven ‘aan de geheele beweging onder ons’, die door Boetje was begonnen.134 Wellicht dat naar aanleiding van deze nieuwe ontwikkeling in De Zondagsbode
een ‘tegenwoordige staat van zaken’ werd bekendgemaakt van de verschillende liedbundels bij de gemeenten in gebruik.135 Deze stand van zaken was echter niet bedoeld
‘om de quaestie omtrent de verschillende gezangbundels’ tot een nadere oplossing te
brengen, maar om het pluriforme gebruik van liedbundels voor de gemeenten inzichtelijk te maken.
133 Cramer, De Zondagsbode 6/36 (9 juli 1893), p. 155.
134 Cramer, De Zondagsbode 10/53 (31 oktober 1897), p. 215.
135 ‘A’., De Zondagsbode 3/48 (28 september 1890). In bijlage 1: ‘Verspreiding van de liedboeken’ 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 en
1.10, wordt de stand van zaken over de ontwikkeling van de verschillende liedbundels in gebruik bij doopsgezinde gemeenten van 1890, 1895, 1924 en 1943 in grafieken inzichtelijk gemaakt. In 1895 verscheen opnieuw een stand van zaken
in De Zondagsbode, 8/37 (21 juli 1895), onder ‘Gezangbundels bij onze gemeenten in gebruik’. Zie ook UBA: HB-Mennon
Zl: Z9.5a in Statistisch Overzicht van de Doopsgezinde Gemeenten van 1895. Een andere bron is het Doopsgezind Jaarboekje dat vanaf
1924 de lijst van leraren en gemeenten had uitgebreid met gegevens over onder meer de liedboeken.
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Het was niet voor het eerst dat er van een samenwerking sprake was. Al eerder, aan
het begin van de negentiende eeuw, werkten West-Zaandam en Leiden samen aan de
Uitgezochte Liederen. De samenwerking tussen Sepp en Boetje verschilde met dit samenwerkingsverband, doordat hun project geen opdracht was van de gemeenten waarin
zij werkten. Dit hield in dat zij voor de financiële en morele waarborgen en het debiet
afhankelijk waren van vooral de grotere gemeenten. Het particuliere karakter van dit
plan werd in feite door één vraag beheerst: zal er voldoende draagvlak zijn? Een corporatie van ‘raadslieden’ overal uit den lande vandaan werkte nauwlettend aan het project mee. Al een jaar voordat zijn ontwerp in de publiciteit terechtkwam, had Sepp in
1892 een geheel nieuw gezangboek in conceptvorm samengesteld, dat in handschrift
ter kennisgeving en beoordeling aan deze ‘raadslieden’ was aangeboden.136
Een bijkomstige, om maar niet te spreken van een complicerende omstandigheid
was, dat de gemeente Haarlem – een van de grotere gemeenten – plannen had voor een
bundel Doopsgezinde Liederen, nadat zij Sepps ontwerp had afgewezen. Sepp en Haarlem
raakten daardoor in een belangenstrijd verwikkeld, niet in het minst doordat hun belangen ook werden vertegenwoordigd door een en dezelfde uitgeverij: Müller. De twee
bundels dienden eenzelfde doel, namelijk een ‘menniste aanvulling’ voor gemeenten
die uit andere protestantse bundels zongen, en de bevordering van een gemeenschappelijke zangbundel. Sepp paste oude doopsgezinde teksten aan de smaak van de tijd
aan. Haarlem gaf de voorkeur aan liedteksten in de oorspronkelijke vorm. Sepp kwam
daardoor onder grote druk te staan, maar de bundel ‘Leidse Gezangen’ kwam er dankzij de morele steun van zijn compagnon Boetje en diens gemeente.
Voor de gegevens over de ontstaansgeschiedenis van de ‘Leidse Gezangen’ en de
‘Leidse Psalmen’, moet worden teruggegrepen op voorberichten, een circulaire, correspondenties, ingezonden stukken in De Zondagsbode en de kerkenraadsnotulen van
de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Beverwijk, Zwolle en Hengelo. Egodocumenten
die meer inzicht hadden kunnen geven in de muzikale en theologische motiveringen
en veranderingen worden noch in de archieven, noch bij de nazaten gevonden.137 Blijkbaar hadden deze predikanten ook geen enkele behoefte aan een verantwoording van
hun werkwijze:
Bij het verschijnen van dezen bundel hebben wij niet veel in het midden te brengen. Hier de wordingsgeschiedenis te verhalen
van de verzameling Gezangen, die wij onzen Doopsgezinden Gemeenten aanbieden, of de redenen uiteen te zetten, die de uitgave
hebben vertraagd, of de opname der door ons gekozen liederen te rechtvaardigen, ligt niet in ons plan.138

De beide predikanten dachten er evenmin aan rekenschap te geven van een groot aantal wijzigingen die in bekende gezangen werden aangebracht, óf omdat het kopijrecht
dat verbood, óf omdat naar hun overtuiging de behoefte van de tijd waarin zij leefden
het gewenst maakte de oude liederen zó te veranderen, ‘dat zij tenminste eenigermate
136 Cramer, De Zondagsbode 6/36 (9 juli 1893), p. 156.
137 Zo beschikken verre familieleden uit Haarlem en Lochem niet over egodocumenten van Jan Sepp. Het is mogelijk
dat een zoon van Sepp, A.A. Sepp, vanwege zijn NSB betrokkenheid in de bezettingsjaren 1940-1945, het familiearchief
en andere persoonlijke documenten op de vlucht naar Duitsland heeft meegenomen.
138 Voorbericht, ‘Leidse Gezangen’, p. iii.
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aan die behoefte voldeden’. Sepp hield er niet van om in vergaderingen ‘van voor een
deel niet-belangstellenden’ zijn motieven uit te leggen. Hij werkte het liefst samen
met personen van wie hij zeker wist dat zij bevoegd en bereid waren een werkzaam
deel op zich te nemen.139 Of deze enigszins terugtrekkende beweging, achteraf bezien,
te maken had met de moeizame totstandkoming van de bundel, of met Sepps bescheiden aard, is niet met zekerheid te zeggen.
Alle kerkenraden in de landelijke broederschap ontvingen een circulaire. De kerkenraad van Amsterdam nam die voor kennisgeving aan.140 Pas enkele weken later werd
deze rondzendbrief in De Zondagsbode gepubliceerd.141 Het betrof een vooraankondiging waarin Sepp met medewerking van H. Bender, musicus uit Deventer, een nieuwe
gezangbundel in twee edities aankondigde.
De ene editie zou bestaan uit een selectie van ongeveer 200 liederen en gezangen uit
de Amsterdamse Christelijke Gezangen (1793/1796), Uitgezochte Liederen, Evangelische Gezangen,
‘Vervolgbundel’, Christelijke Kerkgezangen, Christelijke Liederen I en II, de bundel van de Protestantenbond en de nieuwe evangelisch-lutherse Christelijke Gezangen (1884); daarnaast
uit een aantal nog niet uitgegeven en van elders ontleende liederen.
De andere editie zou een bloemlezing moeten behelzen die bestemd was voor gemeenten die uit de hervormde en lutherse bundels zongen.142 De brief was geschreven om zekerheid van debiet te genereren, zodat de uitgave mogelijk kon worden gemaakt. Sepps vraag
was of de gemeenten bereid zouden zijn om een van deze edities in gebruik te nemen. In
dat geval verzocht hij het aantal exemplaren op te geven voor kerkgebouw en leden. De
opgave was een voorlopige verbintenis, omdat over de kosten nog niets kon worden gezegd. Sepp stuurde een keuze van zijn liederen op, maar een definitieve beslissing hing
samen met het kopijrecht. Hij was zich ervan bewust dat de invoering van de bundel van
de Protestantenbond het welslagen van zijn uitgave eventueel zou kunnen belemmeren.
Cramer stimuleerde dit initiatief van de beide predikanten en schreef een uitgebreide geschiedenis van het ontwerp in De Zondagsbode. Naar aanleiding daarvan reageerden
24 gemeenten positief op de circulaire. Het merendeel vroeg om nadere inlichtingen,
maar er werden ook al 700 exemplaren van een volledige zangbundel besteld. De redactie hield zich verder aanbevolen te vernemen hoe het met het gezang bij de godsdienstoefeningen in de gemeenten stond ‘en welke de vermoedelijke uitkomst van ds.
Sepp’s plannen tot verbetering daarvan zal zijn’.143
De circulaire was hoopvol gestemd over een gunstig onthaal van de nieuwe bundel,
maar vooralsnog was het project nog lang niet van succes verzekerd. Ten eerste namen
de veranderingen in de doopsgezinde liedteksten lange tijd in beslag, zodat uitgeverij Müller pas nadat de lijst driemaal was omgewerkt, ‘in beginsel’ tot de uitgave wil139 Cramer, De Zondagsbode 6/36 (9 juli 1893), p. 156.
140 SAA-PA 1120-853. Resolutieboek Q (1884-1894), 1 juni 1893. SAA-PA 1120-854. Resolutieboek R (1894-1903), 2 september 1897. Men gaf eenzelfde soort reactie van kennisgeving toen Sepp en Boetje in 1897 hun definitieve bundel aankondigden, wat een blijk van desinteresse zou kunnen zijn.
141 VDGH 294-178 en De Zondagsbode 6/31 (4 juni 1893).
142 Cramer, De Zondagsbode 6/36 (9 juli 1893), p. 156.
143 De Zondagsbode 6/39 (30 juli 1893).
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de overgaan.144 Hij had nog niet besloten of Sepp de liederen van Ten Kate, Beets, Ter
Haar, De Génestet en Heije uit zijn fonds kon opnemen, liedteksten die nog niet eerder als gezang in een bundel waren verschenen. Uitgezocht moest worden hoe ‘allerlei
eischen’ met Sepps concept konden worden verenigd.145 Ten tweede verleende de uitgeverij J. Brandt en Zoon geen toestemming vanwege het kopijrecht op de Evangelische
Gezangen, de ‘Vervolgbundel’ en de lutherse bundel.146 Ten derde kon op draagvlak van
de kant van Haarlem niet worden gerekend, ‘vanwege een ander verkregen inzicht’.147
Dit ‘ander verkregen inzicht’ sloeg op de keuze tussen een bloemlezing of een heel
nieuwe bundel, in dit geval haar voorkeur voor de lutherse bundel. Dat Haarlem eraan
dacht de nieuwe lutherse bundel aan te schaffen, stuitte bij de teleurgestelde Sepp op
een moreel dilemma:
Zou het voor Haarlem geheel billijk zijn den nieuwen Lutherschen – uitgave Gezangencompagnie – in te voeren, geheel billijk
tegenover Müller, tot nu toe eigenaar van den Haarlemschen Bundel [1851] terwijl die Luthersche Bundel, oud én nieuw is en
mijn Concept [dat] óók al gedeeltelijk is, en mijnentwege méér nog worden kan?

Hoe dan ook, hij had geen behoefte aan een ‘oratio pro domo’. Ten vierde werd de
inhoud door een beoordelingscommissie afgewezen. Op instigatie van de uitgever
moest de verantwoordelijkheid voor de inhoud breed gedragen worden door twee
commissies. De beoordelingscommissie bestond uit I.H. Boeke, S. Cramer, J. Dyserinck, P. Feenstra jr., P.W. Feenstra, Jb. van Gilse, W. Jesse, J.W. van der Linden en S.K.
de Waard.148 Van de commissie van uitgave maakten deel uit H. Boetje, W.J. van Douwen, V. Loosjes en J.G. de Hoop Scheffer, die zich later vanwege zijn ouderdom terugtrok, maar Sepp volledig was blijven steunen.149 Jo. de Vries verving hem.150 Het is niet
144 VDGH 294. Brief van Sepp, 13 oktober 1893. Zie ook ‘Berichten en Mededeelingen’, in: De Zondagsbode, 6/52 (29
oktober 1893), p. 223.
145 UBL.SYT A 1894. Brief van Sepp aan Sijthoff, 17 februari 1893.
146 VDGH 294. Briefje van Jo. de Vries aan de medecommissieleden, 12 oktober 1893. Zie ook VDGH 294-179. ‘Verslag
van de Commissie van Advies’, zonder datum. Zie ook: UBL.SYT A 1894.
147 VDGH 294. Brief van Sepp, 25 november 1893.
148 ME I, p. 378. Isaac Herman Boeke (1846-1913) was predikant in: Zijldijk (1870-1872), Hengelo (1872-1875), Wormerveer Zuid (1875-1885), Hilversum (1885-1893) en Amsterdam (1893-1911). ME II, p. 116. Johannes Dyserinck (18351912) begon als schilder, studeerde voor predikant en diende Den Helder-Huisduinen (1861-1879), Vlissingen (18791884) en Rotterdam (1884-1901). Hij schreef over de vrijstelling van de eed en over de verhouding tussen doopsgezinden
en weerloosheid. Voor Pieter Feenstra zie p. 250. ME II, p. 319. Pieter Wepkes Feenstra (1831-1919) was ten tijde van de
beoordelingscommissie predikant van de gemeente Leeuwarden (1870-1897). ME II, p. 520. Jacob van Gilse (1836-1917)
was in de periode van zijn lidmaatschap predikant van Groningen (1870-1906). Van Gilse was een modern theoloog.
Hij bekleedde bestuursfuncties voor onder meer het Doopsgezind Seminarium, de Doopsgezinde Sociëteit en de Groninger Doopsgezinde Sociëteit en Oost-Friesland. ME III, p. 107. Willem Jesse (1833-1912) was ten tijde van de beoordelingscommissie predikant van de gemeente Zaandam-Oost tot 1899. Hij behoorde tot het radicale modernisme. Jesse
gaf in de Vrije Gemeente godsdienstonderwijs en maakte tot aan zijn dood deel uit van de liederenbundelcommissie
van de Nederlandse Protestantenbond (1882). ME III, p. 349. Jan Willem van der Linden (1846-1923) was predikant in
Harlingen tussen 1884-1912. ME V, p. 865. Sytze Klazes de Waard (1849-1915) stond in zijn periode als lid van de beoordelingscommissie in Den Haag en daarna in Utrecht (1894-1911).
149 ME II, p. 96. Wiebe Jans van Douwen (1846-1912) diende als predikant de gemeente Almelo (1892-1911). ME III,
p. 392. Vincent Loosjes (1855-1932) was predikant en novellist. Hij stond in Sneek tijdens zijn deelname aan de beoordelingscommissie (1890-1912). Zijn theologische positie was niet modern, doch ook niet streng orthodox, hij hield de
bijbel voor gezaghebbend.
150 Voor zijn biografische gegevens, zie p. 152.
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zeker wie deze personen heeft benaderd, was het de uitgever of Sepp zelf? Sepp zou
dat hebben kunnen ondernemen, gezien een brief aan Haarlem met daarin het verzoek om zijn concept mede te ondersteunen.151 J.K. Tadema voelde daar wel voor.152 Hij
stelde voor om het ontwerp in een speciale commissie te beoordelen, alvorens een advies aan de kerkenraad uit te brengen. Dit advies hoefde ten langen leste niet te worden uitgebracht, omdat Sepp zijn werk voortijdig had gestaakt in verband met een
negatief advies van zijn beoordelingscommissie.153 Sepp was van oordeel dat ‘sommige
onzer predikanten al die liederen’ overbodig hadden gevonden, daar de gemeenten
de Protestantenbondbundel en de hervormde ‘Vervolgbundel’ in hun geheel konden
aanschaffen.154 Zijn collega Jesse zou later toegeven ‘de booze man’ te zijn geweest.155
Deze afwijzingen, onzekerheden en kritieken stemden Sepp weinig hoopvol en deden hem naar de pen grijpen om uitgeverij A.W. Sijthoff te Leiden over te halen tot
een bloemlezing uit de fondsen van Brandt en Müller. Zijn ‘gedurfde’ voorstel hield
in enkele ‘grootere en kleinere zangen’ over te nemen die niet voorkwamen in de bundels waarover de beide firma’s zeggenschap hadden. Een antwoord van Sijthoff is niet
bekend, maar Sepp had zich bij voorbaat al ingedekt: hij vreesde óf geen medewerking van Brandt en Müller, óf zulke hoge eisen dat Sijthoff daardoor afgeschrikt zou
worden. Sepp heeft veel werk moeten verzetten om gemeenten te interesseren voor
een breed draagvlak, vooral de grotere gemeenten had hij nodig om de prijs laag te
houden. Utrecht was niet geïnteresseerd, van Haarlem vond hij dat die ‘toch ook een
woordje’ had mee te spreken en van Koog-Zaandijk verwachtte hij nog een antwoord.
Deze gemeente stond in de Amsterdamse gezangentraditie en bleef uit de Christelijke
Liederen (1870) zingen. In 1917 tekende de predikant van die gemeente, J.P. Smidts, zonder argumenten bezwaar aan tegen zowel de bundel van de Nederlandse Protestantenbond als de ‘Leidse Bundel’.156 Waarschijnlijk had zijn afkeuring te maken met de
moderne signatuur van de beide bundels.157 Sepp had onder grote druk gestaan. Boetje
schreef daarover in De Zondagsbode:
Nevens de groote waardeering van den verrichten arbeid, hebben de beoordeelaars ds. Sepp hun op- en aanmerkingen niet
gespaard; de overgroote meerderheid, waaronder zij, die vroeger anders dachten, hebben de behoefte aan zulk een bundel in
twijfel getrokken, zijn levensvatbaarheid ontkend, zoodat de heer Müller, aan een voldoend debiet, aan aftrek op den duur,
wanhopend, huiverig werd de uitgave te wagen.158

In het ingezonden stuk liet Boetje weten dat hij een van de beoordelaars was geweest,
ook al zat hij in de commissie van de uitgave. Toch had hij ingezien dat de afwijzing
151 VDGH 294. Brief van Sepp, 13 oktober 1893.
152 VDGH R5-07. Jelte Karel Tadema (1842-1899) was diaken (1871-1899), co-uitgever bij F. Bohn te Haarlem en later hoofd bij de firma.
153 VDGH. Resolutieboek (1890-1894/30), 1 februari 1894.
154 UBL.SYT A 1894.
155 Zijn argumenten, waaronder die van zijn grote voorkeur voor de bundel van de Protestantenbond, zullen in verband met het instellen van een nieuwe beoordelingscommissie verderop uitgebreider aan de orde komen.
156 DDC. ‘Apparaat Laurense’. Jan P. Smidts (1870-1922) diende de gemeenten op Wieringen (1895-1902), De Rijp
(1902-1908), Koog-Zaandijk (1908-1922) en Wormer-Jisp (1922).
157 GAZ-KA 21-8. Resolutieboek Doopsgezinde gemeente Koog en Zaandijk, 16 mei 1917.
158 Boetje, De Zondagsbode, 7/13 (28 januari 1894), p. 58.
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ook een ‘verloren kans [was geweest] om het stichtelijke in onze Doopsgezinde gezangbundels te bewaren voor vervloeiing en te zien aangevuld’. In een briefwisseling
had hij Sepp aangespoord om zich nogmaals over zijn arbeid te buigen, ‘gebruik makende van veler wenken en wenschen, gesteund door veler waardeering, hopend op
meer kans van slagen voor den uitgever, gesterkt door het bewustzijn van de heerlijkheid der taak om aan onze gemeenten een goed eigen kerkboek te bezorgen’. Boetje riep de gemeenten op nog even geduld te oefenen en niet een overhaaste keuze te
maken.159
Opnieuw werd Haarlem aangeschreven, nu door Boetje, of zij toch niet wilde meewerken om de uitgave van Sepp mogelijk te maken.160 Aan Müller zou het niet liggen.
Hij had kenbaar gemaakt bereid te zijn een nieuwe bundel samen te stellen uit de bundels die hem toebehoorden en die uit te geven wanneer een of andere gemeente of een
‘vereeniging’ van gemeenten daar om verzocht. Hij noemde in de brief ook een aantal
nieuwe namen voor een toetsingscommissie, waaruit moet worden opgemaakt dat de
taak van de beoordelingscommissie was opgeheven. Hij stelde voor A. Winkler Prins en
T. Kuiper die ‘iets [zou kunnen] geven zonder dogma’.161 J. Craandijk en L. Hesta zouden volgens Boetje wel genegen zijn een doop- en avondmaalsgezang of een Paaslied te
maken.162 Bovendien stelde hij voor om de teksten nog voor te leggen aan ‘een paar dames’ in Zwolle. Het is niet onwaarschijnlijk dat hij daarbij aan onder andere mevrouw
C. van Cleef-Kalff dacht. Dat zij dichterlijke aspiraties bezat, blijkt uit de omwerking
van het oude lied ‘Eerbied, eerbied voor den drempel’ van leraar Assverus Doyer uit het
Zwolse Vervolg van Christelyke Gezangen.163 Van Cleef correspondeerde hierover met S. Cramer, die vijf jaar in de gemeente Zwolle had gestaan en haar tot een bewerking had aangespoord, die zij later had aangeboden aan zijn ‘toegenegene vrienden’. Dat zij daarmee de eerste raadslieden rond Sepp op het oog had, zou kunnen, maar de datum van
de brief op 24 februari 1886 lijkt daarvoor nogal vroeg. Voorts zou een enkel lied van
Sepp moeten worden verbeterd. Het lied ‘Ik ben gedoopt enz.’ deed Boetje denken aan
een 19-jarige jongen die thuis komt en zegt: ‘Ik heb geloof. Ik heb mij vrij getrokken!’
en zou veranderd of weggelaten kunnen worden.
Na al deze suggesties ging Boetje zijdelings nog in op de vraag of Haarlem niet al
te ‘Luthersch’ in de liederen was geworden. Toch bekende hij dat die bundel voor zijn
gemeente eveneens de beste en aantrekkelijkste was, maar hij ging toch niet over tot
invoering. In een postscriptum schreef hij nog eens nadrukkelijk: ‘De gemeente verlangt niet dat onze Gezangen uit een letterkundig oogpunt onberispelijk zullen zijn,
159 Idem.
160 VDGH 294. Brief H. Boetje, 13 januari 1894.
161 ME V, p. 960-961. Anthony Winkler Prins (1817-1908) was letterkundige en predikant in Tjalleberd en Veendam/
Wildervank. Zijn bekendheid is te danken aan de Winkler Prins Encyclopedie. Zie ook Gjalt van der Mark, Een bekende onbekende: leven en werken van Anthony Winkler Prins (Veendam 1988). Voor Taco Kuiper zie p. 205.
162 ME I, p. 728. Verheus (1993), p. 161. Jacobus Craandijk (1834-1912) stond in Haarlem (1884-1900). Ten opzichte van
De Vries kon hij niet meegaan in een al te vrijblijvende opvatting over de doop en de toetreding tot de gemeente, ook
van niet-doopsgezinden. Craandijk genoot bekendheid vanwege zijn Wandelingen door Nederland. ME II, p. 730. Verheus
(1993), p. 162-163. Leonard Hesta (1856-1901) behoorde tot de rechtzinniger flank binnen de gemeente, die hij vanaf
1890 tot zijn dood als leraar diende. Hij was medeoprichter van De Zondagsbode.
163 ‘Leidse Gezangen’, gezang 109. Het Zwolse Vervolg van Christelyke Gezangen (1808), gezang 69.
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maar dat er een hart in spreke en het hart er door omhoog getild worde’.164 Het gevoel
prevaleerde boven het literair-esthetische.
Ondanks de brief van Boetje had Haarlem ondertussen haar oordeel al klaar. In een
brief aan zijn confraters redeneerde De Vries – die lid van de beoordelingcommissie was,
maar ook van het hoofdbestuur van de Nederlandse Protestantenbond en later van de
liederencommissie165 – dat als Sepps bundel wel was aangenomen, het nog maar zeer
de vraag was geweest of die populair was geworden, omdat in veel gemeenten de bundel van de Protestantenbond was ingevoerd, ‘en die gaat zo langzamerhand de bundel
van onze gemeenten worden’. Waar werkelijk behoefte aan was, zo liet hij merken, was
een bundel met klassieke, bekende en geijkte doopsgezinde liederen, ‘opdat de traditie niet verloren ga onder de heerschappij van de Protestantenbond’. De Vries meende
dat Haarlem noch aan Sepps ontwerp, noch aan de bundel van de Protestantenbond
iets zou hebben. Over de laatste bundel schreef hij: ‘Het is een moderne bundel (…) en
daarmee is de invoering al vooruit bij ons niet mogelijk’.166 De Vries riep de commissie dan ook op, om een eigen weg te volgen en na te gaan denken over de nieuwe lutherse bundel. In maart 1894 werd gesproken over een tweede bundel met doopsgezinde liederen.167 De commissie die aanvankelijk was ingesteld om het ontwerp van Sepp
te beoordelen, werd nu de commissie die de Doopsgezinde Liederen in voorbereiding nam.
Ondanks het Haarlemse besluit, bleef Müller met de commissie corresponderen.
Haarlem werd langzamerhand een centrum van belangenstrijd. Nadat Sepp de moed
weer bijeen geraapt had, ontving Haarlem in maart 1894 van de uitgever het manuscript, nu van Sepp en Boetje samen, met het tweeledig verzoek dat te onderwerpen aan
een onderzoek en te overwegen om het naast de lutherse bundel te willen invoeren.
Het was zijn belang om naar een zo laag mogelijke prijs te streven, zodat de bundel tevens geschikt gemaakt kon worden voor de kleinere gemeenten.168
Van Jo. de Vries bleef een inhoudelijk commentaar bewaard waarin hij concludeerde: ‘’t Heeft nog een heel staartje, dat bundeltje uitgeven!’. Het manuscript zelf is niet
in de archieven ondergebracht, zodat De Vries’ commentaar daarmee niet kan worden
vergeleken. Wel lijkt het eerstvolgende citaat betrekking te hebben op gezang 15 uit de
‘Leidse Gezangen’, waarin de regel voorkomt:
Lof zij God, den Ongeziene!
Hem, die den Heil’ge, prijz’ ons lied!
Hem, dien al wat ademt diene,
Hem die in ’t verborgen ziet.

De ‘Alwijze’ waarover De Vries spreekt, is hieruit kennelijk verwijderd. De paar citaten die volgen, zijn voorbeelden van de wijze waarop hij zijn letterkundige expertise
te berde bracht:
164
165
166
167
168

VDGH 294. Brief H. Boetje, 13 januari 1894.
Le Coq (2005), p. 109-110.
VDGH 294. Brief van Jo. de Vries aan J.K. Tadema en N.G. Cnoop Koopmans, 5 januari 1894.
VDGH. Resolutieboek (1890-1894/30), 29 maart 1894.
VDGH 294. Brief van de uitgever Johannes Müller, 5 maart 1894.
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’t Is met dat “ongeziene” een lastige quaestie. Vooral
omdat, als wij voor den klank het onjuiste “ongezienen”
laten staan, het volgende Couplet ons met zijn “Alwijze”
op de vingers tikt, gelijk gij terecht opmerkt. Dit moet én
om de taal, én om het rijm “Alwijze” blijven. Wat nu?
Brutaal zijn, dunkt men, en met een Hollandsche minachting voor den toch misschien ook in “diene” niet uitgesproken N Ongeziene schrijven. Het Rijm moge ’t ons
vergeven. Misschien geeft het stof voor de prijsvraag van
Teyler! Ongeziene.
God, duizend heiren zonnen zijn. Hè! – Neen, –
dat is toch niet mooi. Zoo iets als: Maar ach, al ’s hemels zonnen zijn, ja, alles ware beter dan dit. Deze
verandering vind ik niet kwaad!169

Sepp en Boetje waren zeer ingenomen
met zijn expertise. De Vries stelde zijn tijd
‘en zijnen fijnen smaak ten dienst bij het
nazien óók van ons laatste ontwerp en bij Afb. 32 Portret van H. Boetje. Doopsgezinde
Gemeente Twente Zuid Oost.
de correctie der proefbladen’.170
Een brief van de doopsgezinde leraar W. Jesse, die deel had uitgemaakt van de eerste
beoordelingscommissie en tot zijn dood de secretaris-boekhouder was van de liederencommissie van de Protestantenbond, loog er niet om.171 Sepp was in de ogen van de briefschrijver zo wijs geweest om mede uit naam van Müller van het ontwerp af te zien. Hij
reageerde dan ook verontwaardigd en met wantrouwen op het feit dat ‘onverstandige
vrienden, H. Boetje c.s., hem [Sepp] toch weer te vuur hebben gezet. En nu komt [hij]
weer u lastig vallen?’ Jesse herhaalde nog eens dat hij ‘die commissie of aan Sepp’ had
geschreven dat de Protestantenbond haar liederen niet afstond. Om dit nog eens extra
te benadrukken, legde hij uit dat ook uitgeverij J. Brandt en Zoon geen gebruik mocht
maken van de bewerking van de psalmen, van de ‘vertaling’ of wijzigingen van de liedteksten van de Evangelische Gezangen, die door de commissie van de Protestantenbond al
waren gemaakt. ‘Gij zult uwe liederen toch ook niet zomaar beschikbaar stellen. Kom,
al heeft onze bundel uwe sympathie niet ten volle, gij zult ons toch niet tegenwerken?’
Op wie Jesse wees, is niet duidelijk, Boetje wellicht, maar iemand had hem gezegd: ‘Gij
zijt daarbij de booze man’, en Jesse bekende: ‘Wel, dat ben ik ook geweest, natuurlijk.
't Zij zoo’. Voorts merkte Jesse op dat er al 300 exemplaren van de bundel van de Protestantenbond naar Rotterdam onderweg waren. ‘Wie zullen dus den bundel van Sepp
nog gebruiken? Haarlem en Zwolle? Sneek, misschien? De dorpsgemeenten zeker niet’.
Tot en met augustus 1894 correspondeerde Müller met de Haarlemse liederencommissie. Hij garandeerde dat de uitgave van het concept doopsgezinde liederen moge169 VDGH 294. Commentaar van Jo. de Vries, zonder datum. Waarschijnlijk heeft het even geduurd eer dit commentaar was geschreven: ‘De brief lag kalmpjes op mijn lessenaar in mijn kamer’.
170 Voorbericht bij den eersten druk, ‘Leidse Gezangen’, p. iii.
171 VDGH 294. Brief van W. Jesse, zonder datum.
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lijk was – en in hetzelfde formaat als die van de Protestantenbond – voor één gulden.
Hij verzocht of Haarlem het concept nog een keer wilde inzien eer het gedrukt werd
en, indien er correcties nodig waren, dat in overleg met Sepp te doen.172
In een maand tijd heeft Haarlem het ontwerp doorgenomen en aan Sepp doorgestuurd, daarbij voorstellend dat Sepp de oude doopsgezinde gezangen onveranderd
zou opnemen. Als belangenbehartiger van Sepp reageerde Müller daarop afwijzend,
hij was wel genegen om een apart bundeltje voor Haarlem te maken.173 Ondertussen
was Müller ook door Haarlem benaderd voor de Doopsgezinde Liederen.174 Hij raakte hierdoor verzeild in een belangenstrijd, waarbij hij voortdurend zijn ‘twee petten’ moest
verwisselen: bijvoorbeeld over het aantal gewenste liederen dat Haarlem voor haar
bundel voor ogen had en wat Sepp voorstelde voor zijn eigen bundel. Müller dacht aan
een bloemlezing van 50 à 60 liederen; Haarlem wenste een bloemlezing van 115 à 120
liederen. Müller vond dat dat aantal te veel concurreerde met de bundel van Sepp en
wenste een kleinere omvang. De liederencommissie echter was ervan uitgegaan dat de
bundel van Sepp door de kerkenraad al was verworpen, maar die had de bundel nog in
beraad gehouden. Müller vreesde voor een financiële strop als Haarlem een overhaaste
beslissing zou nemen, daarom had hij erop aangedrongen dat ‘den Seppschen bundel’
ook in Haarlem werd ingevoerd.175
Ondanks alle druk op Haarlem was de definitieve uitkomst van de kerkenraad om
niet met Sepp in zee te gaan. In een kerkenraadsvergadering waarin de resultaten van
de liederencommissie ter tafel kwamen, werd besloten de nieuwe lutherse bundel in
te voeren, samen met een bloemlezing van liederen uit doopsgezinde bundels. Daarbij
werd uitdrukkelijk vermeld geen gebruik te maken van de liederen van Sepp en Boetje.176 Op ‘deerlijke wijze [waren] doopsgezinde liederen besnoeid en veranderd en dat
nog wel in een eenzijdig (moderne) richting’.177
Niettemin kon Sepp zich van meet af aan verheugen in een voorstander van zijn
werk, namelijk Cramer. In een belangwekkend en uitgebreid artikel in De Zondagsbode
verstrekte hij over Sepps aanvankelijke bedoelingen enige achtergrondinformatie.178
Als lid van de beoordelingscommissie schroomde Cramer niet te verklaren dat Sepps
allereerste ontwerp was afgekeurd. Sepp was voor een bundel die alle stromingen binnen de broederschap moest vertegenwoordigen, veel te eenzijdig geweest. Hij was met
name tekortgeschoten ten aanzien van gemeenten die uit de liedboeken zongen van
de hervormden en de Protestantenbond, en die een bundel misten met daarin bekende
doopsgezinde liederen als ‘God! Ontzaglijk Albestuurder’, ‘Ons kruis bestuurd door
’s Hoogsten hand’, ‘Behoed en sterk me, o God!’ en ‘Uwe goedheid, God der liefde’.
Sepp had zich te veel geconcentreerd op een bundel ten behoeve van gemeenten die
172 Idem. Brief van Müller, 11 juni 1894.
173 Idem. Brief van Müller, 9 juli 1894.
174 VDGH. Resolutieboek (1890-1894/30), 24 mei 1894.
175 VDGH 294. Brief van Müller, 5 augustus 1894.
176 VDGH. Resolutieboek (1894-1898/31), 20 september 1894.
177 VDGH 295-180. ‘Geschiedenis van de Doopsgezinde Liederen’, daarin: ‘Verslag en Voorstel der Commissie voor
den Gezangbundel ingebracht in de Groote Kerkenraad, 20 september 1894’.
178 Cramer, De Zondagsbode, 6/36 (9 juli 1893), p. 155-159.
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oude ‘menniste gezangen’ zongen met selecties uit de liedboeken van de luthersen,
hervormden en de Protestantenbond.179 Hij had de afkeuring niet persoonlijk opgevat,
omdat hij zich het algemene belang voor ogen had gesteld.
Inmiddels had Sepp al een tweedeling in ontwerp naar het model van de Amsterdamse Christelijke Liederen I en II (1870). Eén bundel met nieuwere poëzie, uit bijvoorbeeld de bundel van de Protestantenbond, de hervormde ‘Vervolgbundel’ en de Evangelische Gezangen ten behoeve van gemeenten die de ‘menniste gezangen’ gebruikten, en
één ‘menniste’ aanvulling, vermeerderd met een enkel nieuw doop- en avondmaalsgezang, en ‘met het kerstlied van Boetje’, voor gemeenten die uit de protestantse bundels
zongen. De motivering voor een ‘menniste’ aanvulling was gebaseerd op het onbevredigende karakter van de bestaande bundels. Van de hervormde bundels was de ‘Vervolgbundel’ nog de beste wat de bijbelse toon betrof, maar de kerkelijke toon ‘met al
die Hallelujah’s’ en dan die voorkeur voor ‘kerk’ in plaats van ‘gemeente’ beviel Cramer
veel minder. Dat veel gemeenten uit deze bundel zongen, had vooral te maken met
de schappelijke prijs van 25 tot 40 centen. Natuurlijk zouden gemeenten ook alleen
Christelijke Liederen I kunnen invoeren als zij uit de protestantse bundels zongen. Zijn
kritiek daarop was niettemin meervoudig: deze was al 25 jaar oud, de prijs was hoog,
veel van de ‘menniste’ liederen werden niet gebruikt; vertrouwde liedteksten ondergingen veranderingen en werden soms zelfs op een andere melodie geplaatst. Wie deze
bundel zou willen invoeren, hield geen rekening met de tegenwoordige behoeften. In
Christelijke Liederen II ontbrak enig dooplied, behalve het lutherse ‘Ik ben gedoopt’. Cramer: ‘Geen enkel lied hierover dat de oude ervaringen eens uitspreekt in onze nieuwere
taal!’. Cramer verwachtte dat de bundel van Sepp niet in de meeste gemeenten, doch
wel in de grotere gemeenten ingevoerd zou worden waar men nog niet had kunnen
besluiten tot de ‘Vervolgbundel’ of de bundel van de Protestantenbond. Bij een matige prijs ging hij er tevens vanuit dat ook vele dorpen tot de bundel zouden overgaan.
Vooral hoopte hij dat de ‘menniste’ bundel ingang zou vinden in gemeenten met protestantse bundels. ‘Amsterdam met eene enkele andere gemeente staat dan met zijne
bundels op zichzelf. Jammer! Maar daaraan is nu eenmaal niets te doen’.180
Een gezangboek diende volgens Cramer ten eerste de en niet slechts enkele gedachten,
ervaringen en ‘aandoeningen’ van christenzielen uit ‘onzen tijd’ uit te spreken. Bovendien bleven liederen langer in het geheugen van vooral de jongere generatie opgeslagen, indien ze in duidelijke, verstaanbare, verheffende taal waren geschreven en vloeiend, welluidend, vriendelijk en aangrijpend genoeg waren om een plaats te veroveren.
Ten tweede omschreef hij een gezangboek als een stichtelijk huisboek, dat tevens bedoeld was voor catechetisch gebruik. Gods vertroostingen moesten op elke bladzijde
blijken, wijding geven op het ziekbed en aan gewichtige dagen in het gezin en in ieders
zielenleven. Ten derde onderhield een gezangboek de band met de leden van de gemeenten en het nageslacht met elkaar: ‘Verzen van vaders of moeders lippen bij kin179 Cramer gebruikte de uitdrukking ‘menniste’ gezangen ‘eenvoudig omdat zij nu eenmaal onder ons in gebruik
zijn. Dus alleen bij gebreke van een beteren naam’. En niet om de dichters of de inhoud, ‘wat zou daarin “mennist”
wezen?’
180 Cramer, De Zondagsbode, 6/36 (9 juli 1893), p. 159.
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deren voortlevende, regels in zeer verschillende gezinnen bekend en geliefd, coupletten waarin leden van uiteenloopende positie en zienswijze de uitdrukking van hunne
hoop of van hunne beden herkennen’.
Cramer stond bovendien een liedbundel voor ‘die de Fries gaarne in Holland terugvindt, die de dorpeling blijde is ook in het kerkgebouw van de stad, waar hij zich anders tamelijk vreemd voelt, weêr te kunnen medezingen; gezangen, die onze katechisanten hebben geleerd en die zij later in andere menniste kringen weêr zullen hooren
aanheffen’. Minstens zo belangrijk was het ‘blijven in eene traditie’, waaronder hij verstond ‘het besef van geestelijke dingen van onze vaderen te hebben ontvangen, met de
roeping die over te leveren aan wie na ons komen’. Zijn gedrevenheid en besef van traditie kan hier niet onvermeld blijven:
Het is wat waard te weten: ‘Zóó en zóó hebben mijne vrome ouders en grootouders hun dank uitgestort, zóó gebeden: straks zal
dat immers op de lippen van een jonger geslacht niet zijn verstomd?’181

Zijn besef van traditie laat zich het best omschrijven als identiteitsbevestigend. In zijn optiek diende een gezangboek klassieke liederen en gezangen uit vroegere eeuwen te bevatten, die voor de nu levende generatie nieuw waren. Dat was in zijn ogen heel iets anders
dan een bestaande traditie voortzetten. Zijn bezwaar tegen uitsluitend gebruik van de
bundel van de Protestantenbond was, dat deze geen liederen uit de doopsgezinde bundels van de afgelopen honderd jaar had opgenomen. Er ontbraken doop- en avondmaalsgezangen, de liedteksten over het ‘onvergankelijke’ kleurden maar al te zeer een bepaalde
richting en besloegen een begrensd tijdperk. Ten slotte liet de bundel hén meer dan eens
onbevredigd ‘die hunne godsvrucht in meer konkreete voorstellingen en meer bijbelsche
woorden bezitten en uitspreken’. Cramer wenste dat de landelijke broederschap uit een
gemeenschappelijke bundel zong. Een ieder die verhuisde, zou er meteen het voordeel van
inzien, maar de eerlijkheid gebood hem te zeggen dat hem dat ideaal vooralsnog onbereikbaar scheen. Elke gemeente bleef in zijn toekomstvisie gehecht aan haar eigen bundel.
Bij zijn pleidooi voor een ‘menniste’ bundel hebben waarschijnlijk een paar redenen meegespeeld. Ten eerste was hij in de voetsporen van zijn grootvader, de seminariehoogleraar Samuel Muller, getreden, wiens verdienste onder meer was de gemeenten te ‘verheffen’ door de aanstelling van gestudeerde predikanten. Hij heeft op
die manier een duidelijk stempel op de doopsgezinde broederschap weten te drukken.182 Ten tweede is het niet onwaarschijnlijk dat Cramer vanuit deze achtergrond
beschouwd, evenals Sepp, bevreesd is geweest voor vervloeiing van de doopsgezinde
broederschap met de Nederlandse Protestantenbond enerzijds en voor ‘verkerkelijkt’
jargon anderzijds, waarin de ‘menniste’ identiteit niet werd herkend. Het lijkt erop dat
Cramer daarmee het midden heeft willen zoeken tussen de Scylla van een weinig bijbels geïnspireerd modernisme en de Charybdis der kerkelijke orthodoxie.
Een maand later, augustus 1893, schreef Cramer een tweede artikel, naar aanleiding van de circulaire die in De Zondagsbode was geplaatst.183 Hij sprak daarin zijn grote
181 Idem, p. 155-159.
182 Verbeek (2005), p. 329v.
183 Cramer, De Zondagsbode, 6/42 (20 augustus 1893), p. 182-184.
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zorg uit rond het debiet, nu steeds meer gemeenten tot de bundel van de Protestantenbond waren overgegaan. Vooral van grote gemeenten als bijvoorbeeld Den Haag
was de komst van een nieuwe bundel bijzonder afhankelijk. In zestien gemeenten
waren de Godsdienstige Liederen echter al ingevoerd en een tiental volgde. De voorkeur
voor deze bundel vond zijn oorzaak in onder meer het ongeduld van veel gemeenten. Indien een vijftiental gemeenten zich nog geïnteresseerd toonde, was het tij nog
te keren. Dat bleek uit de gemeenten Barsingerhorn, Dantumawoude, Steenwijk en
Oudebildtzijl die tot dan toe instemmend hadden gereageerd op de circulaire. De bestelling bedroeg inmiddels 1150 exemplaren, 450 meer dan een maand eerder. Hoe
ruimer het debiet, des te groter de kans op een aanschafprijs van een gulden, exclusief
het kopijrecht.
Hoe hoopgevend de stijging van het aantal exemplaren in één maand ook was, Cramers vertrouwen in het welslagen van een nieuwe doopsgezinde bundel was afgenomen, omdat die niet bij machte zou zijn de opmars van de hervormde ‘Vervolgbundel’
en de Godsdienstige Liederen van de Protestantenbond tegen te houden. De bundel van
de Protestantenbond bezat veel goeds. Ze bevatte ‘rijke en innige uitingen van christelijk geloofsleven’ uit de Evangelische Gezangen, het Duitse kerklied, psalmen en nieuwere poëzie. Liederen als ‘De lofzang klimt tot U naar boven’, psalm 65, en: ‘Neen, ’k
heb niet vergeefs gebeden’ van de Haarlemse doopsgezinde leraar Jeronimo de Vries
hadden een plaats in het hart van veel gemeenteleden veroverd.184 De bundel was bovendien ‘met zeldzamen tact’ vrijgehouden van ‘alle modern dogmatisme en van
alle kerkelijk modernisme’, wat volgens Cramer ook geen wonder was, aangezien de
samenstellers J.A. Böhringer, W.F.N. Hugenholtz, W. Jesse en Jo. de Vries heetten, van
wie de laatste twee doopsgezind waren.
Zijn voorkeur ging echter uit naar een ‘aanvullingsbundel’ met hooguit veertig
doopsgezinde liederen en een enkel nieuw lied, uitgegeven door één uitgever. De kosten zouden laag kunnen blijven, niet meer dan enkele stuivers. Met hetzelfde formaat
en gecombineerd met de bundel van de Protestantenbond à 65 cent of de ‘Vervolgbundel’ à 45 cent, zou de prijs nog onder de gulden blijven.
Cramer stelde vier uitgaven voor: een gewone met noten, één zonder noten voor de
catechisanten, één met een vierstemmige zetting en één met een ‘groote, duidelijke
letter voor ouden van dagen en zwakken van gezicht’. Door hiervoor te kiezen, werd
het minst vooruitgelopen op de toekomst. De doopsgezinden zouden dan voor 30 tot
40 jaar vooruit geholpen zijn. Met een visionaire blik zou de grootste gemeente dan
opnieuw naar een nieuwe bundel verlangen en zou de tijd ‘onder ons gekomen zijn’
om overal of bijna dezelfde gezangen in te voeren, ‘vóór dien tijd niet’. Als het zover
was, verwachtte hij dat de hele broederschap uit de Godsdienstige Liederen en de hervormde ‘Vervolgbundel’ zong. Cramer betreurde dat, maar wilde niettemin realistisch zijn.
‘Dat het een kerkgenootschap zedelijk tot schade strekt, niet een eigen gezangboek te
hebben maar dat van andere vereenigingen te borgen, weet ik ook wel. Doch wie wijst
dan een praktischen weg om één volledigen eigen bundel te krijgen?’
184 Godsdienstige Liederen, liednummers 1 en 76.
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Mocht het aanvullingsbundeltje geen goede mogelijkheid zijn, dan bleef over de
Amsterdamse Christelijke Liederen I, mits die niet meer dan 60 cent zou kosten. De allerlaatste mogelijkheid zou zijn de Christelijke Gezangen (1884) van de evangelisch luthersen, die in Cramers ogen veelzijdiger was dan die van de Protestantenbond. ‘Geen beter model ware te vinden voor een eventueelen nieuwen volledigen bundel ten onzen
behoeve’, maar deze nú nog invoeren in de gemeenten, zoals in enkele het geval was,
zou echter de ‘verwarring onder ons nog grooter maken’.
Cramer kon ondanks zijn kritiek op andere protestantse bundels daarvoor toch ook
waardering opbrengen. De milde klank van zijn conclusie was, dat het veel christelijker was de ‘stichting onzer gemeenten aan te grijpen ’t geen daarvoor binnen ons bereik is gelegd, dan tragelijk te staren op eigen onvervulbare illusiën en intusschen te
morren over ons gebrekkig kerklied’.185 Vooralsnog zou het aan Sepps ‘kloeke arbeid’
niet liggen en dat was de aanleiding tot dit tweede schrijven van Cramer. ‘Mogen vele
gemeenten niet nog langer wachten met hem te antwoorden’.
In 1895 ontzenuwde Sepp via De Zondagsbode het gerucht dat de uitgever Müller zijn
bundel zou hebben stopgezet, omdat de nieuwe bundel van Haarlem, de Doopsgezinde
Liederen ter perse lag.186 Sepp was optimistisch: namens Müller benadrukte hij dat zijn
bundel ‘zéér zeker het licht zal zien’. Het ‘Statistisch Overzicht’ dat in 1895 in De Zondagsbode was verschenen, toonde aan dat er nog een vrij groot aantal gemeenten was, dat
plaats had voor een nieuwe bundel.187 ‘En wie weet beter dan Johannes Müller zelf dat
het ook op het gebied van het uitgeven waar is: Grijpt als ’t rijpt!’.188
Niettemin kreeg zijn optimisme over Müller een deuk. Ondanks de belangenstrijd
tussen doopsgezinde bundels, hebben Sepp en Boetje zich nooit laten afschrikken
door Haarlem en dus ook niet door Müller.189 Uiteindelijk lieten zij hun gezangbundel
bij uitgeverij voorheen E.J. Brill te Leiden verschijnen. Een argumentatie daaromtrent
is in de archieven niet te achterhalen.190 Toch blijkt uit het voorbericht dat Sepp en Boetje de liederen die zij wensten konden opnemen uit de fondsen van verschillende uitgevers, óf gratis óf tegen betaling, zij het op voorwaarde dat er ook enkele niet te veranderen ‘klassieke’ gezangen in opgenomen werden, die zijzelf ‘gaarne hadden gemist’
– waarschijnlijk om de bundel ook in bredere kringen te kunnen verspreiden.191 Zij deden daarvoor een beroep op de uitgeverijen Müller, Sijthoff en Brill. Zelfs de Evangelische Gezangencompagnie die aanvankelijk geen gezang wilde vrijgeven, ‘gaf ons vrij185 Cramer, De Zondagsbode 6/42 (20 augustus 1893), p. 184.
186 Sepp, De Zondagsbode 8/40 (11 augustus 1895), p. 163.
187 Zie De Zondagsbode 8/37 (21 juli 1895).
188 Grijpt als ’t rijpt was het ex-libris motto van de lutheraan Isaac Meulman (1807-1869), een Amsterdams boekverzamelaar.
189 Sepp en Boetje, De Zondagsbode, 10/19 (7 maart 1897), p. 75.
190 De Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (UB-UvA), die de archieven van de firma Brill beheert, biedt geen
antwoord op de vraag waarom Sepp en Boetje van Müller overgingen op Brill.
191 Voorbericht bij den eersten druk, ‘Leidse Gezangen’, p. iii-iv. De ‘klassieke’ gezangen die genoemd worden zijn
48 en 131, respectievelijk gezang 42 uit Evangelische Gezangen en 33 uit Christelyke Gezangen (1793). Toch werden de ‘klassieke’ liedteksten veranderd. Bijvoorbeeld: ‘Gij treft ons door uw majesteit En stilt ons het gewisse’, werd: ‘Gij treft ons
door Uw majesteit En spreekt tot ons geweten’. Vergelijk Evangelische Gezangen, gezang 42 couplet 1 met de ‘Leidse Gezangen’ gezang 48 couplet 1.
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heid enkele van de door ons begeerde gezangen, waarover zij te beschikken heeft, op te
nemen’, hetgeen te danken viel aan Brill.
In een brief aan Sijthoff dankte Brill ‘voor de toestemming der overname in nevengaanden gezangbundel’.192 Brill verwees daarin niet naar de samenstellers Sepp en Boetje, maar het is evident dat de bijgaande lijst van de dichters Beets, Ten Kate en Ter
Haar en ook de datering van de brief in oktober 1897, de maand waarin de bundel zal
verschijnen, slaat op hun concept. Zo stemmen de gezangnummers uit de brief exact
overeen met de nummers in de bundel. Verder zegde Brill toe dat, wanneer een tweede
druk nodig was, hij zich opnieuw met Sijthoff in verbinding zou stellen over de voorwaarden van toestemming.
Van animositeit tussen Brill en Müller was in elk geval geen sprake, getuige de aankondiging die zij eendrachtig uitbrachten en waarin zij zowel de ‘Leidse Gezangen’
als de Doopsgezinde Liederen als gelijkwaardige gezangbundels bij de gemeenten aanprezen.193 Naar de buitenwereld toe neutraliseerde hun samenwerking de belangenstrijd.
Zij omschreven de beide bundels als ‘echt doopsgezind’. De gezangboeken verschenen
‘op een tijdstip waarop meer dan ooit van Doopsgezinden geest sprake is en belangstelling in de vorming van Doopsgezinde kringen en gemeenten ontwaakt’.194 De samenstellers van de bundels hadden gestreefd naar meer eenheid in het kerkgezang, in
overeenstemming met de eisen van de tijd en met behoud van het goede in de oude
bundels, aldus de uitgevers.
De beide leraren maakten in een open brief kenbaar dat een drukproef klaar was.
Het verschil met de Doopsgezinde Liederen was dat Sepp en Boetje teksten aanpasten aan
de smaak van de eigen tijd. Hun gezangboek bestond uit 198 gezangen. Daarin waren woorden als ‘Hallelujah’ en ‘Cherubijnen’ verwijderd en coupletten waren ingekort om hun langdradigheid of omdat ze nooit werden gezongen. ‘Minder duidelijke
of gelukkige uitdrukkingen’ werden door betere vervangen. Vernieuwend was vooral
de opname van liedteksten die in geen enkele andere liedbundel voorkwamen, waardoor de ‘Leidse Gezangen’ zich profileerde als een bonte verzameling van representanten uit de negentiende-eeuwse romantische stroming en dichters van meer verlichte
signatuur.195
Sepp en Boetje typeerden hun werk als ‘een zelfstandig gezangboek (…) waaraan de
meeste gemeenten met de Psalmen genoeg hebben’. De beide samenstellers hoopten
dat veel gemeenten nog ‘doopsgezind genoeg’ waren om liever een door doopsgezinden bewerkt gezangboek aan te schaffen dan een liedbundel onder vreemde naam, zij
het dan ook van geestverwanten, hiermee wijzend op de Godsdienstige Liederen.
192 UBL.SYT A 1897. Brief van uitgeverij voorheen E.J. Brill aan uitgeverij A.W. Sijthoff, beiden te Leiden, 9 oktober 1897.
193 VDGH 294. Brief van de uitgevers Müller en Brill, d.d. oktober 1897.
194 Een vergelijking van het Statistisch Overzicht van Doopsgezinde Gemeenten van 1895 en het Doopsgezind Jaarboekje van 1924
toont aan dat er 13 nieuwe gemeenten en kringen waren ontstaan.
195 Liederen die niet eerder werden opgenomen zijn van de doopsgezinden Sepp 81, 112, 16, 118, 180 en 185 en Boetje:
17, 21, 90, 113, 115, 128, 129, 132, 133, 145, 151. De nummers 11 en 56 zijn omwerkingen van twee liederen uit de Christelijke Gezangen (1796). Van Van Cleef-Kalff 84, A. Winkler Prins 183 en waarschijnlijk H. Koekebakker 178. Andere niet
eerder opgenomen liedteksten zijn van: J.J.L. ten Kate 71, 135, 149, 195. C. Honigh 79 en 119. A. Francken naar Spitta 99.
J.P. Heije 124, 139. R. Bennink Janssonius 152 en 176. Tot slot ‘Naar H. Tollens Cz.’, 197.
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De muziek is ritmisch genoteerd, dat is een ander verschil met de nieuwe Haarlemse
bundel die vasthield aan de hele noten en daardoor orthodoxer van aard was.196 De bundel van Sepp en Boetje sloot wat dat betreft beter aan bij de nieuwe lutherse bundel en
die van de Protestantenbond. De oplage was 2000 exemplaren.197
Bloemlezing uit de Psalmen
Een jaar na verschijnen was de eerste druk van de ‘Leidse Gezangen’ al uitverkocht. Een
tweede druk zou een oplage van 4000 exemplaren krijgen.198 Nieuw aan deze uitgave
was een ‘duidelijk groote letter en muziek boven alle verzen’. Tegelijk deelden Sepp en
Boetje mee dat er een bloemlezing van de psalmen in voorbereiding was.199
De psalmen zouden apart verschijnen, maar in hetzelfde formaat en in een identieke
woord- en ritmische vorm, zodat ze samen met de gezangen konden worden ingebonden. De keuze viel niet op een psalmberijming, omdat de daarvoor vereiste kennis van
de Hebreeuwse taal en het Joodse volksleven ontbrak. Het ging hun om die vrome gedachten en gevoelens in de psalmen die tot stichting konden leiden. Zij wilden daarbij
nauw aansluiten bij de hervormde psalmberijming en die van ‘Laus Deo’, gebruikmakend van de verzen van De Hoop Scheffer en de dichter J.J.L. ten Kate.200 Tevens wilden
de beide predikanten er zelf een bijdrage aan leveren en nodigden zij anderen uit om
‘wie er in slagen kan’ een berijming aan te bieden.
De psalmen werden onder dezelfde nummering als in het Oude Testament opgenomen. Niet alle psalmen kregen een plaats en ook niet de hele psalm, ‘maar alles wat
opgenomen wordt, wil een lied voor ons hart en tot onze stichting zijn’.
De Bloemlezing uit de Psalmen bevatte een voorbericht, een lijst van opgenomen psalmen, een lijst van regels waarmee de psalmen en de afzonderlijke coupletten aanvangen en de oorsprong van de zangwijzen.201 De Bloemlezing was ten opzichte van de
gebruikelijke psalmen zowel bijzonder wat de wisselzang betreft als vernieuwend.
Bijzonder is bijvoorbeeld psalm 84, waar de zinnen van het eerste couplet werden afgewisseld met een ‘solostem’, ‘zusters’ en ‘gemeente’. In het tweede couplet zingen
de zusters, broeders en de gemeente elk een zin. De laatste twee coupletten waren bestemd voor de gemeente. Andere wisselzangen waren de psalmen 98 en 150. De ritmische melodieën en poëtische aanpassingen aan de tijd vernieuwden ook het aanzien
van de psalmen.
Sepp en Boetje benadrukten de psalm als een apart genre. Hij diende als psálm gezongen te worden en niet als gezang. Zij uitten hun kritiek dan ook op zowel de Christelijke Kerkgezangen, als op de bundel van de Protestantenbond en de lutherse bundel,
waarin de psalmen tussen de liedteksten waren geplaatst als ‘lied 30’ of ‘gezang 20’.
Wel legden zij uit dat om persoonlijke redenen de psalmen 23 en 133 in de ‘Leidse Ge196 Smelik (1997), p. 106 en 307.
197 HCO. 210.1-2. Doopsgezinde Gemeente Hengelo, 18 september 1900.
198 Idem.
199 Sepp en Boetje, De Zondagsbode 12/3 (20 november 1898), p. 13.
200 Visser (2004), p. 11. De Hoop Scheffer en Ten Kate waren studiegenoten. De Hoop Scheffer studeerde naast theologie ook letteren.
201 Bloemlezing uit de Psalmen (1900). Zie Bibliografie van liedboeken, nr. 11.
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zangen’ waren terechtgekomen onder de gezangnummers 4 en 75. Wat die persoonlijke redenen kunnen zijn geweest, valt feitelijk niet na te gaan. Een verschil van mening ligt niet voor de hand, getuige de herdenking van Boetje na het overlijden van
Sepp: hun samenwerking was als een ‘aangenaame overeenstemming van geest en gemoed’.202 De liefde voor het kerklied en hun volharding om dit werk te voltooien, hadden geleid tot een nauwe verbondenheid. In de gekozen psalmen werd hun verbondenheid treffend weergegeven. Psalm 133: ‘O ziet, hoe goed, hoe lief’lijk is ’t dat zonen
van ’t zelfde huis als broeders samen wonen, waar liefdevuur niet wordt gedoofd’, en
psalm 23: ‘De Heer is mijn herder, mij geleidt des Heeren hand’.
De Bloemlezing beleefde twee herdrukken: in 1906 en in 1916, alle bij uitgeverij Brill.
Het bleef bij twee voorberichten.
Receptie en verspreiding
Gezien zijn jarenlange betrokkenheid bij deze bundel kon Cramer moeilijk nog onbevooroordeeld zijn. Toch trad hij op als recensent.203 Zijn wens van een aanvulling
op de Godsdienstige Liederen en de hervormde ‘Vervolgbundel’ was niet uitgekomen. Een
aanvulling was zijns inziens de eenheid veel meer ten goede gekomen, maar het zou
dwaas en ondankbaar zijn om nu nog ‘na te pleiten’. Cramer oordeelde buitengewoon positief. Menig gezangboek had hij doorgelezen, maar hij herinnerde zich niet
één die zulk een weldadige indruk op hem had gemaakt als deze. De ‘Leidse Gezangen’ steeg boven alle wensen uit. Van godsdienstige of godgeleerde richting was geen
sprake. In zeer uiteenlopende taal vonden ‘vrome aandoeningen, ervaringen, denkbeelden’ erin hun uitdrukking. De taal stootte niet af, ondanks sommige bewoordingen die anders hadden kunnen worden gekozen. Piëteit jegens het overgeleverde
ging met een nieuwere toon van denken en spreken samen. Ook de didactische trant
was niet weggelaten. Als voorbeeld wees hij op een liedtekst van Abraham des Amorie van der Hoeven jr., het eerste couplet, dat onveranderd uit de Godsdienstige Liederen
was overgenomen:
Leven is lieven en lieven is leven;
Zooveel werd ieder van ’t leven gegeven,
Zooveel als liefde zijn aad’ren doorstroomt.
Hij wordt geboren, die aanvangt te minnen;
Lievend ontwaken de sluim’rende zinnen;
Hij, die niet liefheeft, is gestorven of droomt.204

De ‘Hallelujah’s’ die alleen in kathedralen en niet in bescheiden bedehuizen pasten,
waren weggelaten evenals het onjuiste ‘ach’ in vertrouwde beden, en de ritmiek was
weer hersteld. Voor huiselijk gebruik en persoonlijke stichting bood de bundel meer
dan eerder voorhanden was geweest. Liederen op een huwelijksinzegening en op een
‘vaderlandsche dag’ vonden er een plaats. Liederen die nu een kans kregen om in de ge202 Voorbericht van de Bloemlezing uit de Psalmen (19062).
203 Cramer, De Zondagsbode, 10/53 (31 oktober 1897), p. 215-216.
204 ‘Leidse Gezangen’, gezang 74, eerste couplet. Overname uit de Godsdienstige Liederen, lied 134.
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meenten ingeburgerd te raken, waren bijvoorbeeld: ‘Den hoogen God alleen zij eer’,
‘Neen, ’k heb niet vergeefs gebeden’, ‘Och, blijf met Uw genade’, ‘Beveel gerust uwe
wegen’, ‘Komt laat ons samen nederknielen’, ‘De Heer is mijn Herder’, ‘O, mijn ziel,
heb goeden moed’ en ‘Alle roem is uitgesloten’.
Tenslotte stond Cramer stil bij het werk van Sepp en Boetje. De beide verzamelaars
verdienden eerbied en erkentelijkheid voor hun volharding, vooral Sepp, die niet altijd
op sympathie had kunnen rekenen, ja zelfs ontmoedigd was geraakt.
De kans op eenheid in het kerkgezang was dan wel voor vele jaren verkeken, toch
was de doopsgezinde broederschap er op vooruitgegaan: ‘Ja, om van Amsterdam met
zijn eigen bundel maar te zwijgen’. Allengs, verwachtte Cramer, zullen de gemeenten
zich nog laten verdelen in een groep die naast de bundel van de Protestantenbond en
de hervormde ‘Vervolgbundel’, de Haarlemse Doopsgezinde Liederen zullen zingen en een
groep die alleen uit de ‘Leidse Gezangen’ zal zingen. Toch scheen het hem toe dat het
doek voor de beide Amsterdamse Christelijke Gezangen, de Uitgezochte Liederen en de Christelijke Kerkgezangen voorgoed was gevallen.
De bundel Doopsgezinde Liederen stond nu voor de uitdaging tekstueel en muzikaal
aan te tonen wat zijn winstpunt was, want die was in beide opzichten onveranderd gebleven. Tevens wenste Cramer dat ook de ‘Leidse Gezangen’ met haar literaire veranderingen ‘niet onleerzaam’ tegenover de Haarlemse bundel mocht zijn. Hij sprak daarmee de hoop uit, dat men genegen bleef van elkaar te leren wanneer hier en daar een
regel, vers of woord werd veranderd. ‘En verbeteringen zullen aan beide bundels zeker
te meer worden aan de hand gedaan, naarmate zij zelven levendiger belangstelling in
ons kerklied en kerkgezang wakker roepen’.205
In Hengelo werd de bundel ‘Leidse Gezangen’ in een bijzondere vergadering van
9 zusters en 27 broeders met algemene stemmen aangenomen.206 De leraar van de gemeente, Boetje, had een korte uitleg over de bundel gegeven, waaruit bleek dat in de
140 gemeenten 19 verschillende liedboeken in gebruik waren. De ‘Leidse Gezangen’
was echter bedoeld om meer eenheid in de kerkzang te verkrijgen. De bundel volgde
de hervormde ‘Vervolgbundel’ op, die in 1886 was aangenomen nadat het voorstel van
de bundel van de Protestantenbond of de lutherse bundel door de gemeente was afgewezen vanwege de ritmiek.207 Echter, bij zijn 25-jarig ambtsjubileum had een kring van
gemeenteleden hem toegezongen en dat had hem hoopvol gestemd. Boetje verwachtte dat het ritmische zingen op minder problemen zou stuiten. Hij stelde voor om tot
Pinksteren met de invoering te wachten, zodat de jongeren genoeg ruimte konden
krijgen om de liederen in te studeren.
Honderd bundels werden besteld. In het najaar van 1900 werd een gemeentevergadering gehouden om over de invoering van de psalmen en de tweede druk van de gezangen te beslissen. De psalmbundel was ter inzage langs de leden gegaan. Sommigen
maakten bezwaar tegen de tweede druk, maar Boetje stelde hen gerust dat er betrekkelijk weinig in was gewijzigd. De eerste druk zou geschikt zijn voor de catechisan205 Cramer, De Zondagsbode, 10/53 (31 oktober 1897), p. 216.
206 HCO. 210.1-2. Doopsgezinde gemeente Hengelo, 8 februari 1898.
207 Zie ook Boetje, De Zondagsbode, 3/24 (13 april 1890).
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ten. Men tekende in op een losse psalmbundel of op een gebonden exemplaar van de
tweede druk.208
Al in 1893 was er in de kerkenraad van de gemeente Beverwijk positief op de circulaire gereageerd om de ‘Leidse Gezangen’ in te voeren. De secretaris van de kerkenraad,
Sepp zelf, citeerde de voorzitter, ‘dat naar zijne overtuiging het niet alleen gewenscht,
maar een dure plicht der gemeente is, dat zij in de eerste plaats dezen bundel invoere
en aldus hulde brenge aan den arbeid van haren leeraar’.209 De firma Brill verzocht een
subsidie van ƒ 450,00 als borgsom voor eventueel te lijden schade. Dit bedrag werd verstrekt op voorwaarde dat aan de gemeente 100 exemplaren werden geleverd. Men motiveerde de subsidie vanuit de grote zorg en vele arbeid waarmee de bundel tot stand
was gekomen.210 De gemeente had ook aan de uitgave van de bundel bijgedragen, waarvoor een bedankbrief binnenkwam van Boetje.211 In het voorbericht werd de gemeente
Beverwijk uit waardering genoemd.212 De invoering van de bundel vond plaats op 28
november 1897, nadat de organist en de voorzanger daartegen geen bezwaar hadden
geuit.213
In 1900 voerde de gemeente Zwolle een gebonden uitgave van de ‘Leidse Gezangen en Psalmen’ in. In een aanbevelingsbrief van de kerkenraad aan de gemeenteleden
werd de bundel omschreven als een verzamelbundel, ‘die het beste bevat, wat in verschillende bundels verspreid was en waarin menig nieuw lied voorkomt van vrome en
geliefde broeder- en zusterhand’.214 De gemeente schonk aan de gemeente op Wieringen enkele overgebleven exemplaren van de hervormde ‘Vervolgbundel’, bestemd voor
de leden die geen bundel konden betalen.215
De ‘Leidse Gezangen en Psalmen’ werden over het algemeen goed ontvangen. Dat
blijkt uit een ingekomen gedrukte brief van de kerkenraden Den Horn, Poppingawier,
Steenwijk en Ternaard in november 1920. Men telde 52 gemeenten die de bundel hadden ingevoerd. Vier jaar later zijn er vier gemeenten méér die, nu gedifferentieerd naar
genre, uit de ‘Leidse Gezangen’ en de ‘Leidse Psalmen’ zongen. Dit kan worden nagegaan uit de gegevens van het Doopsgezind Jaarboekje van 1924, dat vanaf dat jaar de lijst
van leraren en gemeenten met meer zakelijke gegevens had uitgebreid. Wanneer al
deze gemeenten intekenden voor een uitgave voor orgelbegeleiding met voor-, tussenen naspelen, zouden de kosten ƒ 50,00 bedragen. De organist van Groningen, Frieso
Moolenaar, had zich bereid verklaard het muzikale gedeelte te verzorgen, ‘en dan nog
eenige gemakkelijke stukken om na den preek te spelen’.216 In Leiden werd de bundel
op 6 maart 1898 ingevoerd. De organist was snel met de ritmische zangwijze vertrouwd
208 HCO. 210.1-2. Doopsgezinde gemeente Hengelo, 18 september 1900.
209 KAB. Notulenboek (1878-1899), 28 mei 1893.
210 Idem, 12 en 19 maart 1896.
211 Idem, 12 november 1897.
212 Voorbericht, ‘Leidse Gezangen’, p. iv.
213 KAB. Notulenboek (188-1899), 12 november 1897.
214 HCO-KA 081-70. De aanbevelingsbrief is van 10 november 1900. De prijs bedroeg ƒ 1,90 gebonden in leer en verguld op snee ƒ 2,50.
215 HCO-KA 081-70. Een geschreven briefje van M. Ommes gericht aan ds. A.G. van Gilse, 13 november 1906.
216 HCO-KA 081-70. Brief van de kerkenraden Den Horn, Poppingawier, Steenwijk en Ternaard, november 1920.
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geraakt. De psalmen werden al ritmisch gezongen, wat zal hebben meegeholpen.217 In
Utrecht werd de ‘Leidse Gezangen’ in 1917 ingevoerd. De gemeente zong toen uit drie
liedbundels. Uit de Godsdienstige Liederen en de Evangelische Gezangen werd al vanaf 1894 gezongen, nadat de moderne leraar S.K. de Waard was beroepen.218
De ‘Leidse Gezangen’ werd met bronvermeldingen verantwoord. In het voorbericht
werd dank uitgebracht aan De Hoop Scheffer vanwege zijn ‘goeden klank’, dat wil zeggen voor zijn niet aflatende steun; Cramer voor enkele liederen van Pierson en Hugenholtz; De Vries voor de tijd die hij besteed had aan het doornemen van de concepten
en de heren Ant. H. Tierie en J.L. van den Broeke voor de koraalmuziek en het herstel
van het oorspronkelijke ritme. De bundel bevatte een inhoudsopgave met drie afdelingen: ‘Godsverheerlijking’, ‘Christelijk geloof en leven’ en ‘Bijzondere Gelegenheden’.
Achterin bevond zich een lijst van eerste zangregels van de coupletten op alfabetische
volgorde. Net als in de bundel van de Protestantenbond kon de oorsprong van de gezangen gemakkelijk worden teruggevonden via een ‘Aanwijzing’. Tenslotte volgt een
uitgebreide bronvermelding der zangwijzen. Uit totaal elf gezangbundels was een selectie gemaakt.
De herdrukken, alle bij Brill te Leiden, gingen voor het eerst in de geschiedenis van
de doopsgezinde liedbundels vergezeld van een verantwoording.219 De belangrijkste
wijzigingen hielden volgens de tweede druk van 1899 ‘alleen enkele woord- en regelwijzigingen’ in, onder meer ‘terwille van de eenheid tusschen muziek en woorden’. Dit
gold ook voor de derde druk van 1903. Enkele voorbeelden van woordveranderingen
zijn te vinden in het eerste couplet van het eerste gezang waar de regel: ‘Geen nacht
dekt ooit onz’ oogen, Of Uwe gunst doet hart en mond Uw dierb’ren naam verhoogen’,
veranderde in: ‘Geen nacht dekt ooit onz’ oogen, Of nieuwe gunst doet hart en mond…’.
Zo werd ‘Den vasten steun’ ‘Hun vasten steun’ in gezang 50, het eerste couplet. Door
“g’o” in: “Waar vloodt g’o vriend’lijk jaargetij!” te vervangen door ‘gij’, werd de verhouding tussen tekst en melodie aanzienlijk verbeterd in gezang 125, het eerste couplet.
Een vierde druk in 1911 werd met ‘vriendelijke medewerking’ van Sepps zoon Alidus,
theologiestudent, door Boetje alleen verantwoord.220 Bij de vijfde druk in 1918 werd
geen verantwoording van wijzigingen meer gegeven.
2

De Haarlemse Doopsgezinde Liederen (1895)221

Ontstaansgeschiedenis
De in 1893 ingestelde Haarlemse commissie bestond uit de drie predikanten Jo. de
Vries, J. Craandijk en L. Hesta, en uit twee diakenen N.G. Cnoop Koopmans en J.K.
Tadema.222 Nadat zij het concept Sepp hadden afgewezen, kwam de vraag aan de orde
217 Le Poole (1905), p. 146.
218 Hajenius (2003), p. 101. Dat Hajenius veronderstelt dat de Evangelische Gezangen en de ‘Tweede Remonstrantsche
Bundel’ dezelfde zijn, berust op een misvatting.
219 Zie Bibliografie van liedboeken, nr. 10.
220 Zie voor Alidus Sepp p. 251, 349 e.v.
221 Zie Bibliografie van liedboeken, nr. 8.
222 Nicolaas Gerard Cnoop Koopmans (1841-1911) was onder meer procureur te Haarlem en diaken van de VDGH.
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Afb. 34 Titelpagina Gezangboek in gebruik bij de Vereenigde
Doopsgezinde Gemeente te Haarlem (1895). Part. collectie.

of Haarlem niet toe was aan een nieuwe bundel. Uitgever Müller had laten weten dat
Christelijke Kerkgezangen aan een nieuwe druk toe was.223 Een herdruk zou betekenen dat
de gemeente daaraan nog jaren zonder veranderingen vastzat en dat vond men bezwaarlijk. De bundel van 1851 was ondertussen ruim 40 jaar in gebruik en voldeed niet
meer aan ‘de eischen’ van de tijd. Men constateerde dat stemming, toon, uitdrukking
en taal ‘binnen elke godsdienstigen kring’ waren veranderd.224 De poëzie en de goede smaak veranderden al naar gelang de tijd voortschreed. Er traden nu denkbeelden
op de voorgrond die vroeger werden verzwegen of niet werden benoemd. Volgens de
waarneming van de commissie had elke tijd ‘zijne eigenaardige behoeften en toepassing van de eeuwige waarheid’. Van een bundel uit 1851 kon dus niet langer worden
verwacht dat die aan de eisen van het heden voldeed. Daarbij constateerde men het
probleem dat naast Haarlem alleen Den Helder en Oost- en West Graftdijk de ChristeVoor Tadema zie p. 264. Voor de samenstelling van de commissie zie VDGH. Resolutieboek (1890-1894/30), 29 juni 1893.
223 VDGH 294-ongenummerd. Müller wijst op een herdruk, 27 september 1893.
224 VDGH. Resolutieboek (1890-1894/30), 29 maart 1894. VDGH 294-179 ‘Geschiedenis van de Gezangbundel 1895’.
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Afb. 35 Portret van Jo. de Vries
(1838-1915), doopsgezind leraar
en letterkundige. Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA)
Bijzondere Collecties. OTM: Pr
K 719.

lijke Kerkgezangen nog gebruikten en de belangstelling zo goed als zeker afnam.225 Veel
gemeenten hadden de Christelijke Kerkgezangen terzijde gelegd ten gunste van de Godsdienstige Liederen van de Nederlandse Protestantenbond. Een herdruk zou op weinig debiet
kunnen rekenen.226 Op langere termijn verwachtte men dat Haarlem de enige nog zou
zijn die er uit zong.
Het stond voor de commissie vast dat een veel rijker, verheffender en fraaier bundel gezangen dan de tegenwoordige mogelijk moest zijn.227 De keuze viel niet primair
meer op doopsgezinde liederen van de afgelopen eeuw. Opmerkelijk is, dat de gedachten uitgingen naar de lutherse Christelijke Gezangen (1884) waarover men vol lof was. Deze
bundel bevatte zowel oudere als meer recente liederen, de stichtelijke waarde was hoog
en de zangwijzen waren aanbevelenswaardig. Bovendien was hij bepaald niet eenzijdig
en vertegenwoordigde geenszins een bepaalde richting. Hij bevatte ook enkele doopsgezinde liederen.228 De bundel bestond zodoende ‘eenvoudig uit Christelijke Gezan225
226
227
228

Craandijk, De Zondagsbode 8/19 (17 maart 1895), p. 78-79.
Voorbericht Doopsgezinde Liederen, p. vi. Zie ook VDGH 294, ongedateerd en anoniem.
VDGH 294-185 ‘Eindverslag van de Commissie voor den nieuwen Gezangbundel’, 4 december 1895.
De gezangen 47 W. van de Velde; 134 J. de Vries; 148 en 223 B. de Bosch; 159 J. Jordens; 199 A.H. van Gelder.
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gen, zooals die in elke Protestantsche Gemeente kunnen gezongen worden’.229 Bovendien werd de kinderdoop nergens bezongen en zou de bundel ‘veilig bij ons [kunnen]
worden bezongen’.230 Een algemeen christelijke bundel als deze voldeed het beste aan
de ‘eigenaardige behoeften’ van de gemeente.231 Toch zou de gemeente niet helemaal
zonder doopsgezinde liederen kunnen, want de band met het verleden en met de zustergemeenten mocht niet worden verbroken.232 Vandaar dat er ook een tweede bundel
met de beste en de meest bekende liederen samengesteld moest worden. Zou hiertoe
worden besloten, dan kon de Statenberijming van 1773 wel worden vervangen door de
selectie van 36 psalmen die in de lutherse bundel waren opgenomen. In 1874 was de
Statenberijming evenwel op voorstel van Jeronimo de Vries in de gemeente ingevoerd.
Waarschijnlijk was De Vries vanuit zijn letterkundige achtergrond onder de indruk
geraakt van de schoonheid der psalmen.233 De psalmen behoorden tot het christelijke
kerkgezang, een besef dat in de Christelijke Kerkgezangen maar ‘ten dele en gebrekkig’ was
doorgedrongen. De overtuiging had postgevat dat de psalmzang bijdroeg tot de verbetering van de kerkzang, in weerwil van het feit dat er in de andere protestantse kerken
veel kritiek heerste op de Geneefse melodieën vanwege de onzingbaarheid.234 Voorstanders van deze zangwijzen wezen deze kritiek echter van de hand, niet de onzingbaarheid, maar de onbekendheid ermee was het probleem. Waarschijnlijk behoorde De
Vries tot dit laatste kamp.235 Het voorstel om het gehele psalter te vervangen ten gunste van een selectie uit de lutherse bundel, werd daarom niet opgevolgd. Besloten werd
tot een losse psalmbundel, naast een bloemlezing van doopsgezinde liederen en de lutherse bundel.236
Hoezeer men ook hoog opgaf van de lutherse bundel en de eigen Christelijke Kerkgezangen voor gedateerd hield, aan de optimistische voorstelling van zaken waren ernstige bedenkingen vooraf gegaan. Dat blijkt uit enkele schriftelijke reacties van commissieleden die hun namen niet noemden, maar waarvan één van De Vries moet zijn
geweest op basis van een handschriftvergelijking van correspondentie met medecommissieleden.237 Bovendien blijken uit zijn reactie zowel zijn letterkundige als theologische achtergrond. Deze weerspiegelen de invloed van moderne en ‘orthodoxe’
theologische stromingen die binnen de gemeente leefden en die in de keuze van een
gezangboek een belangrijke rol hebben gespeeld.
De Vries wees erop, dat het afwijzen van Christelijke Kerkgezangen niet alleen een kwestie van de taalvorm was, maar hoofdzakelijk te maken had met ‘de nieuwere opvatting
der Christus-openbaring’ van de moderne theologie, die afweek van het leerstellige
229 VDGH 294-180. ‘Verslag en Voorstel door de Commissie’, 20 september 1894.
230 VDGH 294. Brief van J. de Vries aan Tadema en Cnoop Koopmans, 5 januari 1894.
231 VDGH. Resolutieboek (1890-1894/30), 29 maart 1894; VDGH 294-179.
232 Voorbericht, p. vi.
233 Smelik (1987), p. 87.
234 Idem, p. 93-97.
235 VDGH. Resolutieboek (1874-1878/27), 16 september en 8 oktober 1874.
236 VDGH 294-185.
237 De ‘Engelse’ geschreven 8 en de strakke 9, de sierlijke hoofdletters L en D zijn enkele indicaties waarom de handschriften identiek moeten zijn.
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en strenge karakter van de Hervormde Kerk en de opvatting der oude doopsgezinden.
In de kerk kwamen ‘zwaartillende gemoederen’ die vasthielden aan de strengere leer
weinig meer voor. Wat daarvoor in de plaats kwam, was een duidelijke neiging tot opwekking van een blijmoedig Christendom. Het gevaar hiervan zou kunnen zijn een al
te grote oppervlakkigheid waaraan de tijdgeest debet was ‘waarnaar ook de predikant
zich nolens volens schikt[e], terwijl te allen tijde diens persoonlijkheid den doorslag
gaf, vooral ten opzichte zijner herderlijke betrekking’. Ten opzichte van de lutherse
bundel betrachtte hij enige terughoudendheid. Die bevatte volgens De Vries bepaald
‘geen klassieke liederenschat’, getuige het voorbericht waarin hij had gelezen hoe de
bundel tot stand was gekomen. De lutherse synode had alles wat dierbaar was uit het
vorige gezangboek overgenomen en aangepast aan de vereiste inhoud en vorm. Men
eiste dat een goede vertaling van het voortreffelijkste uit de klassieke liederenschat, het
beste uit de bundels van andere kerkgenootschappen en uit mogelijk andere liedboeken werd verzameld. Tenslotte werden nieuwe liederen opgenomen van nog in leven
zijnde dichters.238 De Vries had geconstateerd dat menigeen zeker een aantal liederen
daaruit had willen weglaten, maar welke dat waren, werd in het midden gelaten.239 Wel
vond de schrijver de bundel ‘geriefelijk’ met zijn rubrieken en aanwijzingen.
Wat de lutherse synode betrof, verwachtte hij weinig weerstand tegen de wens van
een lutherse bundel met doopsgezinde gezangen. Overname uit andere doopsgezinde
bundels zou evenmin op verzet stuiten, omdat de firma Müller het eigendomsrecht
bezat. Ritmisch zingen zag De Vries ook wel zitten. De doopsgezinde scholen zouden
hierin ondersteunend kunnen zijn, wat inderdaad gebeurde onder leiding van organist Bruynsteen. Hij begeleidde 15 jongens op de woensdagmiddag in een van de catechisatiekamers.240 Daarmee was tevens de wens van De Vries in vervulling gegaan om
geen zangkoren uit te nodigen. Daarvan was hij geen liefhebber, zoals blijkt uit wat
hij schrijft: ‘Zij bevorderen geenszins het gemeenschappelijk gezang, vooral ook door
eene onregelmatige vrijwillige keus van de eene of andere kwartetstem’. De Vries lijkt
hiermee uiting te geven aan zijn afkeer van meerstemmige zang.
Niet onbelangrijk is zijn constatering in de slotregel: ‘Opmerkelijk is het, dat de Luthersche gemeente hier ter plaatse, niet van den nieuwen bundel gediend belieft’. De
onderhavige bundel werd in maar weinig lutherse gemeenten aanvaard en kende daardoor een geringe verspreiding. Tot aan 1955 was de bundel Christelijke Gezangen het officiële gezangboek van de evangelisch-luthersen, maar zij bevatte inhoudelijk weinig nieuws, omdat de liederen vaak alleen ingekorte versies waren van reeds gebruikte
liederen. Ten opzichte van andere lutherse bundels was hij ‘minder belangrijk’.241 De
238 Voorbericht, Christelijke Gezangen, p. iv.
239 Idem, p. v.
240 VDGH 294-184. ‘Regeling honorering Bruynsteen’. Bruynsteen ontving hiervoor een bedrag van 40 gulden per
drie maanden. Hij ontving 150 gulden voor het overbrengen van de gezangen in de g-sleutel, beoordeling van de zangwijzen en correctiewerk.
241 Pfirrmann (1999), p. 28, 30-31. Luth e.a. (2001), p. 211-212. Kennelijk was de bundel van 1884 van zo weinig gewicht
dat Joop Boendermaker, Hans Jansen en Hans Mudde die zelfs niet eens noemen. Kooiman (1943), p. 185. Zou het weinige gewicht dat aan deze bundel werd toegekend ook te maken kunnen hebben gehad met het feit dat er slechts vijf
van Luthers liederen in waren opgenomen?
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bundel werd overvleugeld door de Liederen voor de Vergaderingen van het Nederlandsch Luthers
Genootschap voor In- en Uitwendige Zending (1887), die vijf jaar later in een nog uitgebreidere uitgave verscheen met een uitgewerkte liturgie.242 Eerst werd deze verzameling
de ‘Genootschapsbundel’ genoemd, later in 1904 heette hij de Christelijke Liederen. Hieruit zongen de evangelisch-luthersen samen met de hersteld evangelisch-luthersen.
In 1944 deed het lutherse smaldeel van de bundel van de Nederlandse Protestantenbond, de zogenaamde ‘Zwanenbundel’, haar intrede waaruit de vrijzinnigen zongen.
De weinige weerstand van de kant van de lutherse synode die de liederencommissie
voorspelde, kan dan ook grotendeels worden verklaard vanuit haar eigen desinteresse. Geen wonder dat de doopsgezinde belangstelling door de Synodale Commissie der
Evangelisch Luthersche Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden van harte werd verwelkomd, zoals blijkt uit de correspondentie. De doopsgezinden konden op alle medewerking rekenen ‘tot het aangaan van eene bijzondere voor dit exceptionele geval extra gunstige overeenkomst’. De gemeente kreeg zelfs een ‘exceptioneel rabat’ op grond
van de bestelling. De exemplaren zouden een afzonderlijke inhoudsopgave bevatten.
Voorts stond het de doopsgezinden vrij om onder de titel ‘Christelijke Gezangen’ iets
anders te plaatsen, zonder dat de prijs werd verhoogd.243 Op die manier kon de bundel
in overeenstemming met het doel voor de doopsgezinde gemeente worden gebracht.
Alleen onder de eerste coupletten werden notenbalken geplaatst, wat het boek lichter
en goedkoper maakte.244 Aanvankelijk dacht de commissie aan een bloemlezing, maar
daarvan werd om reden van het eigendomsrecht afgezien. Niets stond de doopsgezinden in de weg om de hele bundel te nemen.
Een ander commissielid sprak zijn voorkeur uit voor een alternatief, mocht een
meerderheid besluiten om een gezangboek in te voeren. Het was in zijn ogen een utopie te veronderstellen dat een nieuwe bundel een gemeenschappelijke wens van de
gemeente zou zijn. In zijn ogen was de geringe oplage van Christelijke Kerkgezangen de
reden van herdruk en niet de theologie. Het was volgens hem een verkeerde inschatting te denken dat een herdruk op weinig debiet kon rekenen, kijk maar eens naar de
gemeenten Alkmaar, Deventer, Oost- en West-Graftdijk, Groningen, Den Helder, Den
Horn, Leeuwarden en Wolvega, die zongen er immers nog uit! Het enthousiasme voor
Christelijke Kerkgezangen was daarom nog lang niet uitgedoofd. Blijkens een brief van L.H.
Deelman uit de gemeente Groningen was er in 1893 nog een bundel met 119 Christelijke
Kerkgezangen samengesteld ten behoeve van een vierstemmige harmonisatie. Die was in
gebruik bij de voornoemde gemeenten, met uitzondering van Oost- en West Graftdijk
en met toevoeging van Arnhem.245
242 Zwanepol (2002), p. 85.
243 VDGH 294-181. Een brief van de Lutherse Synodale Commissie, 19 februari 1895.
244 VDGH 294-180. ‘Verslag en Voorstel door de Commissie’, 20 september 1894.
245 VDGH 294-145. Brief van de heer S. Deelman Zn. 7 september 1891. Een verzoek aan Haarlem om een geharmoniseerde uitgave voor orgel, harmonium, piano en gemengd koor te financieren, werd afgewezen. Toch realiseerde hij
voor eigen rekening een uitgave. Zie Bibliografie van liedboeken nr. 6.7. Deelman hoopte op een interkerkelijke belangstelling: ‘Oorspronkelijk voor Doopsgezinde Gemeenten bestemd, vinde dit werk ook daarbuiten een gunstig onthaal. De
woorden toch dragen geen speciaal Doopsgezind karakter, maar passen voor elke Christelijke godsdienstige richting’.
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Afgezien van voldoende debiet voor een herdruk ging het om de interne motivatie.
Volgens dit commissielid werd het geestelijk leven goeddeels bepaald door het gezangboek. Een christelijke zangbundel moest de uitdrukking van het gemeenteleven zijn.
Wanneer van gezangboek werd gewisseld, diende zoiets met grote bedachtzaamheid
te geschieden. Een gezangboek mocht een gemeente niet worden ontnomen als men
die nog niet was ontgroeid, zoals dat bijvoorbeeld wel het geval was met de bundel van
1804. Een belangrijke vraag was of er behoefte aan iets nieuws bestond. In de lutherse
bundel had hij gelezen dat er al ruim 20 jaar een uitdrukkelijke wens voor een nieuw
gezangboek had bestaan.246 Bestond deze wens ook in de gemeente? Zelf achtte de
schrijver een nieuwe bundel ‘ontijdig’, ook al was er sinds 1851 veel veranderd. ‘Maar
wie zegt ons hoe en wat?’ ‘Wie kan ook maar enigszins bij benadering bepalen, wat de
kennis is van het Christelijk leven in onze gemeente?’
Deze vurige vragen met een schier wanhopig klinkende strekking worden nog meer
kracht bijgezet in een citaat, waarin een treffende sfeertekening van de ‘tegenwoordige
gesteldheid der gemeente’ wordt geschetst:
Wij weten immers allen dat wij in een tijdperk van overgang verkeeren; in een tijdperk van verdeeldheid der harten, van onbeslechten strijd, van uiteenloopende, ja tegen elkander indruischende gedachten en wenschen en verwachtingen. En zou zulk een tijd
geschikt zijn om in de gemeente een nieuw gezangboek in te voeren, dat bij deze gesteldheid der geesten nooit de uitdrukking
kan zijn van een zo onderlinge gemeenschap, maar wèl van het geen ons onderling verdeelt?247

Met de bestaande psalmen en gezangbundel zou de gemeente nog voort kunnen. Toch
mochten de gezangen wel worden vervangen, omdat die nogal wat gebreken vertoonden. Een echte bundel ‘Christelijke gezangen’ kenmerkte zich door: ‘hooger verheffing, heiliger diepte, (…) en dichterlijke bezieling’. Zijn alternatief was Christelijke Liederen I (1870) ‘die door en door een Doopsgezind Gezangboek is’. Was die te duur of
vond men die te orthodox? Gezien de samenstelling van de gemeente moest er gelet
worden op de verhouding liberalen en modernen. Naast het algemene karakter van de
lutherse bundel zou ook recht moeten worden gedaan aan een stroming die vasthield
aan het ‘Evangelie der Schrift’. Zou de commissie besluiten een nieuw liedboek in te
voeren waarin alle richtingen vertegenwoordigd zijn, dán de lutherse bundel met een
doopsgezinde toevoeging, al vond de schrijver wel dat die toevoeging strijdig was met
het gevoel van eenheid.
In de commissie bestond geen enthousiasme meer over de eind achttiende- en negentiende-eeuwse liedteksten. Een anoniem kattebelletje gaf dat nog eens trefzeker
weer: ‘God ontzaglijk Albestuurder gaat weg; traditionele gezangen gaan weg; alsjeblieft niet de Amsterdamsche bundels; als 1 persoon vóór is geen gezang van Gr. Kl. B.
weg’. Echter, Van Gelders honderd jaar oude ‘Albestuurder’ zou zich nog lang niet laten terugdringen uit het liedrepertoire der doopsgezinden, getuige de plaatsing ervan
in de Liederenbundel van 1944, hoe rotsvast ook de met afkeer vervulde overtuiging van
sommige zijner discipelen.248
246 Voorbericht, Christelijke Gezangen, p. iii.
247 VDGH 294-180. In: ‘Verslag en Voorstel door de Commissie’, 20 september 1894.
248 Doopsgezinde Liederen, gezang 56. Liederenbundel, lied 253.
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Met betrekking tot de werkwijze stelden De Vries, Hesta en Craandijk een groslijst
samen van doopsgezinde liederen, maar deze is niet bewaard gebleven.249 Uit het bericht van Craandijk blijkt niettemin, dat de commissie de oudere bundels had doorgelezen en vergeleken met Christelijke Liederen I. Veel van de liedteksten bleken door de tijd
heen te zijn ingekort en veranderd, soms zelfs van interpretatie. Waar het mogelijk was,
behield men de oudste lezing en werden de ingekorte liedteksten weer in de oude staat
teruggebracht. Wanneer een oude liedtekst ‘onmiskenbaar’ verbetering nodig had,
paste men die toe, ‘maar in den regel gaf zij de voorkeur aan het lied, zooals het uit de
pen en uit het hart van den dichter was gevloeid’.250 Men behield zich tevens de vrijheid
voor, om enige liederen op te nemen die minder geschikt waren voor het kerkgezang,
maar juist om de toon of de inhoud belangrijk bevonden werden.
In een ‘Aanwijzing van de Gezangen’ werd een verantwoording gegeven van de
bundels en de dichters waaruit de commissie had geput.251 Een dergelijke ‘Aanwijzing’
strekte dan ook tot voordeel voor een ieder die de ‘ligging’ van het lied wilde nagaan. Bovendien geeft het heden ten dage nog een overzicht van doopsgezinde liederen die aan
het eind van de negentiende eeuw voor de Haarlemse gemeente dierbaar waren. Deze
vorm van registreren was op voorstel van de uitgeverij Müller ontleend aan de Godsdienstige Liederen van de Nederlandse Protestantenbond en daarmee een tamelijk nieuw verschijnsel. Van deze uitgever kwam overigens ook de suggestie voor de titel Doopsgezinde
Liederen.252 De lutherse bundel nam op dezelfde wijze een ‘Oorsprong der Liederen’ over.
De commissieleden selecteerden 108 liederen, waarvan twaalf uit Christelyke Gezangen
(1793), 34 uit Christelijke Gezangen (1796), 24 uit Uitgezochte Liederen (1810) en 36 uit Christelijke Kerkgezangen (1851). Opvallenderwijs werden Christelijke Gezangen en Liederen (1804)
en het Zwolse Vervolg van Christelyke Gezangen (1808) niet meer in het overzicht genoemd.
Deze ontvingen slechts een minder prominente plaats achter de namen van de dichters, van wie één een onbekende was en de andere Aagje Deken.
De 61 liederen uit Christelijke Liederen I (1870) die de ‘Aanwijzing’ telde, waren met uitzondering van Christelijke Kerkgezangen alle ontleend aan de hierboven genoemde bundels.
Een vergelijking tussen Doopsgezinde Liederen (DL1895) en de Amsterdamse Christelijke
Liederen I (EB1870) leert dat de selectie uit de doopsgezinde liedboeken in ruim 25 jaar
aanzienlijk was gereduceerd.
Christelijke Liederen I was in de Amsterdamse hymnologische traditie feitelijk de laatste bundel die ten behoeve van de eigen gemeente en de landelijke broederschap was
samengesteld. Amsterdam zong uit deze bundel samen met Christelijke Liederen II tot en
met 1943, waarna men overging op de Liederenbundel van de Nederlandse Protestantenbond met een doopsgezind suffix (1944). De psalmen werden gezongen uit de bundel
van ‘Laus Deo’ van 1760.253
249 VDGH 294. Brief van De Vries aan de andere commissieleden, 14 augustus 1894.
250 Craandijk, De Zondagsbode 8/19 (17 maart 1895), p. 79.
251 Doopsgezinde Liederen, p. xxvii.
252 VDGH 294. Brief van Müller van 10 september 1894. ‘Hoe zal het nieuwgeboren kind genoemd worden? Wat
dunkt U van: Doopsgezinde Liederen?’.
253 DJ 1943, p. 93.
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Grafiek 1 Reductie van doopsgezinde liederen in Christelijke Liederen I 1870 (EB); Doopsgezinde Liederen 1895
(DL); ‘Leidse Gezangen’ 1897 (LG)
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In Christelijke Liederen I (EB1870) werd bewaard wat naar Amsterdams besef rond 1870
het contemporaine geloof weerspiegelde. Men koos 36 van de 68 gezangen uit Christelyke Gezangen (KB1793); 68 van de 165 uit Christelijke Gezangen (GB1796); 48 van de 163
uit Uitgezochte Liederen (UL1810). De Haarlemse traditie werd niet gehonoreerd, Christelijke Gezangen en Liederen (1804) was nimmer populair geweest en Christelijke Kerkgezangen
(ChrK1851) was afgewezen. Christelijke Liederen I behield met een totaal van 105 van de
153 gezangen uit de beide Christelijke Gezangen (1793/1796) een sterke voorkeur voor de
eigen Amsterdamse liedtraditie.
Ten opzichte van Christelijke Liederen I reduceerde Doopsgezinde Liederen de selectie uit
Christelyke Gezangen (1793) nog eens met 24 liederen; uit Christelijke Gezangen (1796) met 34
en uit Uitgezochte Liederen met 24. De betekenis van de Amsterdamse traditie en ook van
de West-Zaandamse/Leidse bundel nam daardoor in deze bundel aanmerkelijk af, terwijl de Haarlemse traditie met ongeveer een derde vertegenwoordigd bleef.
In de twee jaren die Doopsgezinde Liederen en de ‘Leidse Gezangen’ verschilden, nam
de populariteit van Uitgezochte Liederen nog verder af met tien liederen en Christelijke Kerkgezangen met elf. De populariteit van de beide Christelijke Gezangen (1793/1796) bleef met
een lichte daling nagenoeg dezelfde.
Resumerend waren niet alleen Christelijke Gezangen en Liederen (1804) en het Zwolse Vervolg van Christelyke Gezangen (1808) aan het eind van de negentiende eeuw vrijwel verdwenen, ook de selectie van het aantal liederen uit de andere negentiende-eeuwse bundels
was beslist tanende.
Niettemin schitterden in een lijst van ‘Namen der dichters’ overwegend de namen
uit de achttiende-eeuwse dichtgenootschappen die aan de wieg van de Christelijke Gezangen (1793/1796) hadden gestaan. Enkele liedteksten van de zonnist Arend Hendrik van
Gelder en van de eerdergenoemde verlichte Aagje Deken werden met een plaats geho-
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noreerd, zij het van de ene vijf en van de andere slechts één.254 Van meer recente datum
koos men van de predikant-dichter Klaas Sybrandi, die een belangrijk aandeel aan de
Christelijke Kerkgezangen had geleverd, zeventien liedteksten en twaalf bewerkingen of
vertalingen.255 Zijn naam spande met dit aantal de kroon. Hoewel ‘Haarlem’ daardoor
sterk was vertegenwoordigd, was het karakter van de bundel vooral achttiende-eeuws
en daardoor behoudend te noemen. De liedteksten werden in drie afdelingen ondergebracht: ‘Lofzangen’, ‘Geloof en Leven’, en ‘Bijzondere Gelegenheden’, alle conform
de indeling van Christelijke Liederen I.
De Haarlemse gezangencommissie kon tevreden terugkijken op de hele procedure
vanaf de samenwerking met de uitgever en de lutherse synode tot en met de afhandeling van de nieuwe bundels. De zangwijzen van de doopsgezinde bloemlezing werden onderzocht door onder andere organist Bruynsteen. De proeve van tekst en muziek werd nauwkeurig nagekeken dankzij de ‘goede zorgen’ van de firma Müller en
de lutherse Synodale Commissie. In overleg met uitgever Müller werd de vormgeving
aangepast aan het lutherse formaat. Analoog aan het voorradige aantal lutherse bundels, bedroeg de oplage 3000 exemplaren.256 Het eigendomsrecht van de doopsgezinde
bundel berustte bij Müller en dat van de lutherse bundel bleef bij de Evangelische Gezangencompagnie.257 De leveranciers aan de doopsgezinde boekhandelaars, de Erven
Loosjes, bewaarden de bundels in depot. De firma Loosjes zorgde ervoor dat voor particulieren steeds exemplaren verkrijgbaar waren bij de doopsgezinde boekhandelaars in
Haarlem.258 Een speciale Commissie van Administratie werd in het leven geroepen om
het resterende geld te beheren, waaruit nieuwe aankopen konden worden gedaan.259
Op 17 november 1895 werden de Doopsgezinde Liederen en de lutherse Christelijke Gezangen,
als eerste en tweede bundel onder de titel Gezangboek in gebruik bij de Vereenigde Doopsgezinde
Gemeente te Haarlem, in de ochtenddienst ingevoerd.260
Receptie en verspreiding
In De Zondagsbode vond in 1895 en 1898 een gedachtewisseling plaats over de voorkeur
voor liedbundels en de eenheid in het kerkgezang. Het verlangen naar eenheid stond
buiten kijf, maar de eensgezindheid daarover was nog ver te zoeken. Naar aanleiding
van een mededeling in De Zondagsbode dat er een nieuwe bundel aanstaande was, nam
J. Craandijk de pen op en schreef ‘Iets over de ontworpen bloemlezing uit Doopsgezinde gezangen’.261 Hij legde daarin de doelstelling en de werkwijze uit. Hierin komen
dezelfde argumenten naar voren als eerder genoemd: wanneer alleen Haarlem nog uit
254 Van A.H. van Gelder zijn de liederen 3, 56, 79, 81, en 88. Van A. Deken is het lied 47.
255 Van K. Sybrandi zijn de liederen 1, 6, 11, 29, 36, 46, 52, 57, 58, 70, 72, 82, 90, 91, 93, 94, 104. Bewerkingen en vertalingen: 7, 21, 27, 37, 44, 51, 76, 77, 78, 85, 87, 92.
256 VDGH 294. Brief Johannes Müller, 29 maart 1895. In juni 1895 werd de overeenkomst tussen Müller en de kerkenraad ondertekend. Per 1000 exemplaren werd 150 gulden betaald. Na drie maanden werden de eerste 500 geleverd met
25 procent korting op de particuliere prijs. Zie ook VDGH. Resolutieboek (1894-1898/31), 6 juni 1895.
257 VDGH 294. Brief van de Synodale Commissie, 21 februari 1895.
258 VDGH 299. ‘Stukken betreffende de administratie, 1895-1909’. Artikel 4 van het contract.
259 VDGH. Resolutieboek (1894-1898/31), 4 december 1895.
260 Zie Bibliografie van liedboeken, nr. 9.
261 Respectievelijk De Zondagsbode 7/44 (2 september 1894), p. 183. De Zondagsbode 8/19 (17 maart 1895), p. 78-79.
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Christelijke Kerkgezangen zou zingen, zouden nieuw komende leden van elders er onbekend mee zijn en vertrekkende leden naar elders er niets meer aan hebben. Een nieuwe
bundel zou de band met de zustergemeenten versterken. Waar men uit de bundel van
de Nederlandse Protestantenbond zong en het doopsgezinde gehalte daarin miste,
waren de Doopsgezinde Liederen een welkome aanvulling. Toch kon de bundel ook als
een zelfstandige bundel worden gebruikt. ‘Wij mogen de Haarlemsche Gemeente wel
dankbaar zijn, dat zij haar eigen bundel prijs gaf, [dat zij] ook niet alleen op een supplement bij den Ev. Luthersen bundel, bij haar ingevoerd, bedacht was, maar voor onze
geheele Broederschap zorgde’.
De anonieme schrijver Q.N. was een voorstander van de traditie dat er naast de ene
bundel ook een andere bestond.262 Daarmee werd ook recht gedaan aan de bundel die
leraar Sepp in voorbereiding had met ‘daaronder zeer fraaie gezangen’. De algemene
opinie dat er verwarring zou ontstaan, deelde hij niet. Het gebruik van de Evangelische
Gezangen en de Godsdienstige Liederen deed evenmin schade aan de eenheid, mits daarnaast
de nieuwe Haarlemse bundel door zijn wijze van samenstelling en lage prijs het gemeenschappelijke gezangboek van de meeste gemeenten mocht worden. ‘Mocht die
hoop in vervulling treden!’, aldus Q.N.
Een diepe verzuchting klonk echter uit de titel van een ingezonden stuk van S. Cramer, ‘Al weder de Groote Bundel’.263 De uitgever van de Christelijke Gezangen (1796) had hem
te kennen gegeven dat deze bundel aan een herdruk toe was, maar was dat verstandig? De
bundel was in geen 40 jaar meer ingevoerd, alleen maar afgeschaft. Was het niet verstandiger om de gemeenten Drachten, Leermens, Middelstum, Noordhorn, Utrecht, Harlingen te benaderen of die nog ongebruikte bundels hadden liggen? Leraar S.J. Andriessen
had in zijn ‘leerrijke’ artikel over de ‘Groote Bundel’ gewezen op het gebrekkige daar.264
Kort samengevat stemden de liederen niet meer overeen met de godsdienstige overtuiging. De beschouwing over de wederopstanding des vleses was geheel in strijd met de
mening van de meesten ‘onder ons’. De poëzie moest geen woorden op de lippen leggen die in strijd waren met het gemoed, maar diende natuurlijk te zijn. Ook stonden er
te veel liederen in over godsdienstige en zedenkundige onderwerpen ‘als voorheen gebeurde feiten, verhalen’. Wat de adressering in het lied aangaat kon alleen God het onderwerp van aanbidding zijn en niet Jezus, de ‘lelieblanke deugd’ of ‘den aardschen worm’.
Bovendien waren er nieuwe bundels verschenen. Cramer toonde zich geen ‘onvoorwaardelijk bewonderaar’ van Doopsgezinde Liederen, maar hij wilde niet al te veel kritiek
leveren, want de bundel was zijns inziens de beste die er thans was – de Amsterdamse
Christelijke Liederen I niet te na gesproken.
En – dit vooral – laat ons in dezen eens niet meedoen aan al het kwaad, dat helaas! nu al meer dan drie eeuwen lang, van 1566
af tot den dag van gisteren toe, over onze broederschap is uitgestort door haar eigen schuld: door gemis aan samenwerking door
steeds ieder een eigen weg te willen bewandelen.265
262 Q.N., De Zondagsbode, 8/23 (14 april 1895), p. 95. ‘Q.N.’ staat voor quem novistis: die gij kent.
263 Cramer, De Zondagsbode 10/13, (24 januari 1897), p. 51-52. De ‘Groote Bundel’, ofwel de Christelijke Gezangen (1796).
264 Andriessen (1896), p. 108-134.
265 Cramer, De Zondagsbode, 10/13 (24 januari 1897), p. 51. Zijlstra (2000), p. 286v. Waarschijnlijk zal Cramer hebben
gewezen op de splitsing tussen Friezen en Vlamingen.
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De Doopsgezinde Liederen waren in zijn ogen voor verbetering vatbaar, maar elke nieuwe
druk was een kans om de bundel te verbeteren en dat stemde hem hoopvol. De doopsgezinde bundels hadden op de Evangelische Gezangen voor, dat zij bij elke druk opnieuw
werden gecorrigeerd, gewijzigd of aangepast.266 De hervormde gezangen waren echter
steeds ongewijzigd gebleven en klonken nog steeds hetzelfde als in 1806. ‘Bij ons is
dat anders. Bij ons zijn b.v. in de Uitgezochte Liederen, in den Grooten Bundel wel in
den loop der jaren verbeteringen aangebracht’. Kleine veranderingen of verbeteringen
zouden niet op verwarring hoeven te stuiten, zoals een versregel of zelfs een heel lied
vervangen door een ander. Cramer noemt hier, hoewel tussen haken, lied 47, maar de
boodschap was duidelijk: Aagje Deken moest eruit. Hij had niets met deze dichteres,
die hij in zijn ‘Bijdragen tot de geschiedenis van ons kerklied en ons kerkgezang’ had
aangehaald om het ‘laag bij den grond’ gehalte van Christelijke Gezangen en Liederen (1804)
aan te tonen. Sommige liedteksten van Deken typeerde hij zelfs met ‘berucht’.267
Wanneer bij een herdruk op al deze zaken zou worden gelet, dan was de broederschap voor jaren wederom geholpen, in combinatie met de hervormde bundels of het
gezangboek van de Protestantenbond. Waar Uitgezochte Liederen en Christelijke Kerkgezangen nog in gebruik zijn, zal men ze niet snel laten varen, maar ook niet snel meer laten
herdrukken. ‘Hun gebied [zal] langzamerhand inkrimpen’ zoals dat met Christelijke Gezangen (1793/1796) al het geval was. Met zijn ingezonden stuk beklemtoonde Cramer
dan ook dat het wenselijk ware dat Doopsgezinde Liederen ‘voor ’t oogenblik’ de plaats van
de ‘Grote Bundel’ ging innemen. ‘Voor ’t oogenblik’: zijn voorkeur zou twee jaar later
naar de ‘Leidse Gezangen’ uitgaan.
J. Craandijk reageerde op Cramer onder de titel ‘Nog eens de Doopsgezinde Liederen’.268 Uit hoofde van zijn functie van archivaris van de Haarlemse gemeente en als
medecommissielid ging hij in op twee opmerkingen van Cramer: de nieuwe bundel
zou voor verbetering vatbaar zijn en lied 47 kon worden weggelaten. Het voorbericht
indachtig, verwonderde hem de kritiek van Cramer niet: ‘Op aller onverdeelde goedkeuring van dit werk, als alle menschenwerk gebrekkig, durven de Groote Kerkeraad
en zijne Commissie niet rekenen’.269 Craandijk was bereidwillig om iedere ‘welwillende
aanwijzing van hetgeen anders en beter kan’ op te nemen in het archief, ten behoeve
van een eventuele tweede druk. Wat de werkwijze betreft, legde Craandijk nogmaals
uit dat de commissie zich had voorgenomen de oorspronkelijke lezing van de liederen
te behouden of te herstellen. Anderen mochten menen dat de oude gezangen zoveel
mogelijk ‘gemoderniseerd’ hadden moeten worden, maar dat gold ook voor de vraag
waarom het ene lied wel en het andere lied niet werd opgenomen. Over het tweede
punt van Cramer waarom lied 47, het ‘Karakter van een waar Christen’, was opgeno266 Cramer constateerde dit terecht. Zie Wessel (1987), p. 30-31. De bundel Evangelische Gezangen werd niet herzien, omdat de tegenstellingen binnen de Hervormde Kerk zo groot waren dat voor een nieuwe gezangenstrijd werd gevreesd,
wanneer daarin taalkundige veranderingen werden aangebracht. De ‘Vervolgbundel’ (1866) moest de tekortkomingen
van de Evangelische Gezangen wegwerken.
267 Cramer (1900) I, p. 109-110. ‘Berucht’ vond hij het lied ‘Wat is de mensch een ding vol van verandering’, gezang 90
uit Christelijke Gezangen en Liederen (1804). Zie ook p. 69.
268 Craandijk, De Zondagsbode 10/14 (31 januari 1897), p. 55-56.
269 Voorbericht Doopsgezinde Liederen, p. viii.
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men, meende de commissie ‘dat dit echt menniste lied’ een plaats verdiende ‘als een
type gezonden doopsgezinden geest’ en uit piëteit jegens Aagje Deken, van wie toch
wel een enkel gezang mocht worden bewaard. Werd het niet meer gezongen, wat zou
er dan op tegen zijn dat catechisanten het van buiten leerden? Craandijk gaf toe dat
de samenstelling van een gezangboek en wat er onder ‘verbetering’ moest worden verstaan, een subjectieve zaak was. Hoe meer de bundel werd ingevoerd, des te eerder een
verbeterde oplage kon volgen. Het deed Craandijk deugd, dat Cramer en Andriessen de
invoering ‘met warmte’ bepleitten, ondanks hun kritiek. Niet alleen uit zekere voorliefde voor het werk van de commissie, ook niet omwille van de Haarlemse gemeente,
wier belang in dit geheel niet betrokken was, ‘maar omdat ik daarin het eenige middel zie om eenigszins te komen tot eenparigheid in het Kerkgezang in onze gemeenten en om – wat meer zegt – den band der gemeenschap te behouden en te versterken’.
In het ingezonden stuk in De Zondagsbode klonk de toon van Cramer een stuk milder dan de toon die hij vijf jaar later in de Doopsgezinde Bijdragen aansloeg.270 In een overzicht van doopsgezinde liedbundels door de eeuwen heen was hij buitengewoon fel in
zijn commentaar richting Haarlem, wat op zichzelf niet behoeft te verbazen, gezien
zijn adhesie voor de ‘Leidse Gezangen’. Door de invoering van de lutherse bundel was
‘men dus weêr voor de zooveelste maal wat verder van den weg gekomen die tot althans
eenige overeenstemming in keus van kerklied onder ons leiden kon’. ‘En dat nog wel in
eene van onze voornaamste gemeenten en daar alléén’. Cramer erkende echter wel dat
Haarlem had getracht om ‘ons’ weer ‘op dien weg verder te brengen’.
De Doopsgezinde Liederen waren met een praktisch doel samengesteld: om een ‘menniste aanvulling’ te bieden aan gemeenten die andere protestantse bundels gebruikten,
waarmee hij overigens een andere mening dan Q.N. was toegedaan, die de Doopsgezinde
Liederen een zelfstandige bundel achtte. Om het ‘specifiek’ doperse van de Doopsgezinde
Liederen te benadrukken, had Haarlem daarin enkele liederen geplaatst die zij ook al
in de lutherse bundel bezat, maar dan uitgebreid met de oorspronkelijke, weggelaten
coupletten. De liederencommissie voldeed hiermee aan haar eigen eis om zoveel mogelijk het oorspronkelijke dat uit het hart via de pen was voortgevloeid, te herstellen.
Vergelijking wijst uit dat het gaat om een liedtekst van A.H. van Gelder: ‘’t Is volbracht! Gij sterft, o Heiland!’.271 Had de lutherse bundel er twee coupletten van opgenomen, de Doopsgezinde Liederen vier.272 Uit het gezang van W. van de Velde: ‘Hoe
stroomt, van d’eerste kindsheid af’ waren twee coupletten geselecteerd, maar de Doopsgezinde Liederen nam het oorspronkelijke aantal van vijf weer op. De werken die God vanaf ‘d’eerste kindsheid’ aan Zijn ‘kind’ had gedaan, werden daardoor opnieuw geplaatst
in de context van Gods barmhartigheid, het gebed en de roem die God toekomt.273 De
liedtekst ‘Leid trouwe Vader!’ van J. Jordens onder gezang 159 in de lutherse bundel
270 Cramer (1902) II, p. 15.
271 Christelijke Gezangen (1884) gezang 199 en Doopsgezinde Liederen lied 79.
272 Het oorspronkelijke gezang komt voor in Christelijke Gezangen (1796) onder gezang 27, met acht coupletten. Doopsgezinde Liederen selecteerde daaruit de coupletten 1, 3, 5 en 8. De lutherse bundel bevatte alleen de coupletten 2 en 4.
273 Christelijke Gezangen (1884) gezang 47 coupletten twee en vier conform Doopsgezinde Liederen gezang 9. Oorspronkelijk was dit gezang te vinden in Christelijke Gezangen (1796), gezang 91. De verandering in het tweede couplet werd van de
Amsterdamse Christelijke Liederen I overgenomen.
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werd niet overgenomen.274 Het ging dus om twee gezangen. Cramer oordeelde het als
‘ongelukkig’ dat de bundel in de kortst mogelijke tijd was gereed gemaakt. Zijn niets
verhullende mening over Doopsgezinde Liederen bracht hij als volgt onder woorden:
’t Zal wel ten gevolge daarvan zijn, dat de muziek ouderwetsch, de keus van gezangen weinig streng is, en zelfs hinderlijke
lezingen niet verbeterd zijn. Ook historisch heeft het boekje geene waarde. Evenmin als een enkele andere bundel, voldoet het
aan de illusie van sommige menschen, die verbeelden dat men de gezangen zingen moet of ergens zingt in den oorspronkelijken, ongewijzigden vorm.275

De Woudsender leraar S.J. Andriessen stelde het artikel van Cramer over de afschaffing
van de Christelijke Gezangen (1796) en de invoering van de Doopsgezinde Liederen zeer op prijs.
Voor gemeenten die geen orgel bezaten, zouden de ogenschijnlijk weinig bekende melodieën daarin op een bezwaar kunnen stuiten. Om deze gemeenten tegemoet te komen,
had Andriessen het aantal bekende melodieën nog eens geteld. Het resultaat was dat er
meer bekende zangwijzen in voorkwamen dan de ‘Oorsprong der wijzen’ op het eerste
gezicht aanwees. Hij hoopte dat bezwaren op deze manier uit de weg werden geruimd.276
Andriessen ging ook in op de uitnodiging van Craandijk om verbeteringen voor te
stellen. Hij zond zijn suggesties naar de liederencommissie.277 Het viel hem op dat in
het bekende lied ‘Uren, dagen, maanden, jaren’ – lied 68 couplet 4 – staat: ‘Aan geen
tijdperk hangt ons lot’. Zijn vraag was: ‘Waarom óns lot? De Uitgezochte Liederen, de Evangelische Gezangen en de Protestantenbondbundel hebben: “myn”. Als het geheele gezang
in de eerste persoon meervoud was overgebracht, had ik het goed gevonden’. Een ander
voorstel betrof in lied 10 couplet 4 de regel: ‘Ook tegen uwe kindren woed’’. Andriessen
pleitte voor: ‘Ook tegen ons, uw kindren, woed’. Luiden in lied 18 couplet 2, de regels
zeven en acht: ‘Nimmer wordt door menschentongen / Zijne liefde en lof volzongen’,
Andriessen stelde vast dat ‘worden’ grammaticaal juist zou zijn, maar ‘daar dit niet
kan, worde regel 8 aldus: ‘Naar waardij zijn lof bezongen’.278 Heeft lied 87 couplet 1 de
regel: ‘Ook wij verlaten eens het graf, Geen dood kan ons doen beven’, Andriessen stelde het
omgekeerde voor: ‘Al dalen w’eenmaal ook in ’t graf, Geen dood kan ons doen beven’, waarmee hij principieel afstand nam van het eschatologische perspectief en daarmee van
het wonder, hetgeen wijst op een modernistische invloed.279
Verder zag hij een elftal liederen liever vervangen door teksten uit Christelijke Kerkgezangen, Uitgezochte Liederen of Christelijke Gezangen (1796), waarmee hij in wezen een voorkeur
uitsprak voor verouderd jargon, maar ook voor de meervoudsvorm.280 Tevens somde hij
274 Alleen het derde en laatste couplet uit Christelijke Liederen I gezang 149, met als eerste versregel ‘Hoe duur zijn wij
aan U verbonden’. Oorspronkelijk is dit ontleend aan Christelijke Gezangen (1796) gezang 57, met vier coupletten.
275 Cramer (1902) II, p. 15.
276 Andriessen, De Zondagsbode 10/16 (14 februari 1897), p. 61.
277 VDGH 294-188. Brief van S.J. Andriessen, 3 februari 1897. Zie HS 65-310. Andriessen, ‘Eenige gezangen uit den
nieuwen Haarlemschen Bundel’ (1897).
278 ‘Bezongen’, aldus de aantekening naar de liederencommissie. In HS 65-310 staat ‘volzongen’.
279 Mijn cursivering.
280 VDGH 294-188. In plaats van Doopsgezinde Liederen (DL) 2, gezang 12 of 19 uit Christelijke Kerkgezangen (ChrK), of 79
uit Uitgezochte Liederen; DL 14 ChrK 35; DL 28 ChrK 56; DL 43 Christelijke Gezangen (1796) (ChrG1796) 149; DL 47 (Aagje Deken),
‘wat anders’; DL 50 ChrK 87:3 of ChrG1796 57:1, 3, 4; DL 59 ChrK 5; DL 60 CHrK 7; DL 71 ChrK 114 of 115; DL 80 ChrK 121; en in
plaats van DL 84 ChrK 133.
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een aantal liederen op waarvan hij vond dat die verloren waren gegaan. De suggesties had
hij alleen geschreven met het oog op een eventueel vermeerderde druk.281
In een kerkenraadsvergadering van de Amsterdamse gemeente berichtte uitgever
Brandt en Zoon, dat een nieuwe oplage van Christelijke Liederen II (1870) nodig zou zijn.282
De discussie die daaruit ontstond, ging over de vraag of het geen tijd werd voor een
‘eenparige regeling voor het Kerkgezang in onze Doopsgezinde Gemeenten’. Haarlem
liet naast de lutherse bundel een bloemlezing van oude Doopsgezinde Liederen verschijnen, maar Amsterdam voelde daar niet voor. Volgens de kerkenraad wilde Haarlem
een nieuwe gezangbundel invoeren om in een bestaande behoefte te voorzien, zoals
die 25 jaar geleden ook bestond in Amsterdam. De kerkenraad had geen behoefte aan
een Haarlems alternatief. De mislukte samenwerking tussen Haarlem en Amsterdam
en de afwijzing van de Christelijke Kerkgezangen zaten nog diep in het collectieve geheugen. Een herdruk werd daarom goedgekeurd.
Doopsgezinde Liederen beleefde vier herdrukken, alle bij Johannes Müller in de jaren 1895,
1907 en 1914.283 De reden van herdruk was dat de bundel als doopgeschenk werd overhandigd aan de nieuwe leden. Alleen de herdruk van 1914 vermeldt ‘vierde druk’; of ‘1907’
nu de tweede of derde druk is, is niet duidelijk – er is een editie niet traceerbaar. Dat
een vijfde druk in 1920 werd overwogen, is gebaseerd op het verzoek van de firma Müller in dat jaar om een subsidie, zodat de prijs van de opnieuw te drukken bundel laag
gehouden zou kunnen worden. Dat werd overigens afgewezen, omdat Haarlem zelf de
grootste afneemster was.284 In 1921 meldden de Erven Loosjes dat de voorraad op was.285
In Deventer werd de bundel in 1897 ingevoerd, naast die van de Protestantenbond
in 1921.286 Op grond van gegevens uit het Doopsgezind Jaarboekje van 1924 kan worden nagegaan dat de nieuwe Haarlemse bundel in 1924 slechts in de gemeenten Apeldoorn,
Haarlem, Huizen/Hilversum, Nijmegen en Twisk/Abbekerk werd gebruikt.287 De
Haarlemse doopsgezinden zelf zongen tot 1928 uit Doopsgezinde Liederen.288 In 1925 waren er nog 36 exemplaren over, te weinig voor de dopelingen. Het einde van Doopsgezinde Liederen was in feite beklonken, nadat de kerkenraad een jaar eerder 500 gebonden
exemplaren van de psalmberijming van 1773 en de lutherse bundel had aangeschaft,
een aanbod van de Nederlandsche Bijbelcompagnie.289 Het doopgeschenk bestond
281 VDGH 294-188. Uit Christelijke Kerkgezangen: 11 op de wijze van Evangelische Gezangen (EG) 160 – 20, 27, 36, 41, 43, 44,
51, 62, 63, 70, 75 op de wijze van psalm 134 – 85, 128, 137:4 en 5 – 138:3 en 4. Uit Christelijke Gezangen (1796): 5, 7, 19:6 en 7
– 25:5, 32:7 en 9, 34:1, 2, 3, 6 – 45, 46, 47, 51, 56, 57, 72, 73, 75, 79, 81, 82, 84, 90, 105, 106, 117:1 en 7 – 123:1 en 2 – 128, 131,
134, 147:2 en 5 – 149, 152: 1, 2, 6, 7 – 161:1 en 5. Uit Christelyke Gezangen (1793): 20, 33, wijze EG 45 – 36, 43, 66 wijze EG 29.
282 VDGA. Resolutieboek R (1894-1903), 2 mei 1895 en 14 november 1895.
283 Zie Bibliografie van liedboeken, nr. 8.
284 VDGH. Resolutieboek (1918-1925/35), 1 april 1920.
285 VDGH 300. ‘Ingekomen en doorslagen van uitgaande brieven betreffende de gezangbundel’. Müller zond toen
500 zangboeken per schip voor de prijs van ƒ 458,00. Eén doopsgezinde bundel kostte ƒ 1.10. In datzelfde jaar op 3 oktober 1921 werden bij C. de Lange ook 250 lutherse bundels aangekocht voor ƒ 1,50 per stuk.
286 Rademaker-Helfferich (zj=1988), p. 162.
287 DJ (1924), p. 99-126.
288 DJ (1929), p. 150.
289 VDGH. Resolutieboek (1918-1925/35), 3 juli 1924. Haarlem bezat ook nog 3000 psalmboekjes, die volgens de koster wel bij de godsdienstoefeningen gebruikt konden worden, mits ze opnieuw van nieuwe bandjes werden voorzien.
Onder signatuur Q1-09 is een psalmbundel van 1891 bewaard met het opschrift ‘Vereenigde Doopsgezinde Gemeente’.
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voortaan dan ook uit deze bundels. De overgebleven doopsgezinde bundels werden afgestaan aan de gemeente Blokzijl die daarvoor belangstelling toonde.290
Vanaf 1939 zong Haarlem alleen nog uit de lutherse bundel.291 Inmiddels was er interesse ontstaan voor de Geestelijke Liederen van de gereformeerde predikant Hendrik
Hasper (1886-1974), van wie in 1936 een nieuwe psalmberijming zou verschijnen.292 Bij
de Haarlemse commissie tot de gezangbundel was een prospectus binnengekomen
van uitgeverij Callenbach bij wie de Geestelijke Liederen was verschenen.293 Men legde de
kerkenraad een tweetal overwegingen voor.
Ten eerste beval de commissie de kerkenraad van harte aan om een aangeschaft
exemplaar met aandacht te bestuderen. Ook als de Geestelijke Liederen niet de voorkeur
had, zou die alsnog naast de bestaande lutherse bundel ingevoerd kunnen worden, zodat de predikanten over meer keuzemogelijkheden beschikten. In het voorwoord zou
erop gewezen kunnen worden dat het niet om een doopsgezinde bundel ging, maar
dat die ‘enkel als nevenbundel bedoeld wordt en dat wij, ondanks Godgeleerde en andere bedenkingen, voor deze bundel een plaats in onze kerk meenden te mogen inruimen op grond van het vele goede dat hij bevalt en bij wijze van proef’.
Ten tweede gaf de commissie de samenstelling van een nieuwe bundel in overweging, die de lutherse moest vervangen. Een nieuwe doopsgezinde bundel zou het volgende moeten bevatten: ‘een 20-tal psalmen, gedeeltelijk wellicht in nieuwe berijming,
een 30-tal oude doopsgezinde gezangen, verzameld uit de oude doopsgezinde liedboeken, met name uit onzen vroegeren 1sten bundel [1895], een dertigtal bekende liederen
uit de bestaande bundels (Luthersche, Protestantenbond, Hervormde) die niet voorkomen in de Geestelijke Liederen, een 20-tal nieuwe gezangen van hedendaagsche doopsgezinde dichters (ook buitenlandsche en Kwakersche), met mogelijke nieuwe melodieen van Bijster of anderen’.294 Men streefde er naar buiten het ‘verstijvend harnas’ van de
Evangelische Gezangencompagnie te blijven. Elke vernieuwing en aanpassing aan de
tijd was ‘practisch onmogelijk’. De bundel Geestelijke Liederen was vrij van deze Gezangencompagnie en een voorbeeld van ‘gestadige vernieuwing’. Dat de kerkenraad hiervoor
belangstelling toonde, blijkt uit een afvaardiging van de gezangencommissie naar een
vergadering van de Elspeetsche Vereeniging in 1940, om tot een nieuw liedboek te komen.295 Dit contact leidde niet tot de gewenste liedbundel.296
290 VDGH. Resolutieboek (1925-1933/36), 7 februari 1929.
291 DJ (1939), p. 97.
292 VDGH. Resolutieboek (1934-1942/37), 6 juni 1935.
293 VDGH 300. ‘Ingekomen en doorslagen van uitgaande brieven betreffende de gezangbundel’.
294 Kwakersche=Quakerse, benaming voor het Religieus Genootschap der Vrienden. Verheus (1993), p. 198. Jacob
Bijster volgde in 1922 de organist Bruynsteen op. Bijster ontving in 1924 de Prix d’Excellence van het Amsterdams Conservatorium.
295 VDGH. Resolutieboek (1934-1942/37), 16 oktober 1940. ME I, p. 433-436; Groeneveld/Brüsewitz (2000), p. 11-57.
296 Smilde (1986), p. 18. Ook de Nederlandse Protestantenbond en de Remonstrantse Broederschap zochten contact
met Hasper, maar dit leidde niet tot nieuwe kerkliederen. SAA-PA 843-260. ‘Notulen liederenbundel Nederlandse Protestantenbond’, 25 juli 1940. Eén van de bezwaren was dat Haspers uitgever Jongbloed in de kring van de Protestantenbond niet een gezien persoon was. Bovendien trok de persoon van Hasper niet aan. Hij hield aan Jongbloed vast en
duldde geen prijsopgaven van andere uitgevers. Wantrouwen speelde een grote rol in de onderhandelingen over de
voorkeur voor een uitgeverij.
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Excurs: de Gemeentedagbundel
In 1933 verscheen de Gemeentedagbundel. Daar waren liederen voor de christelijke feestdagen en Doop en Avondmaal bewust buiten gelaten.297 Ook al schafte één gemeente
deze bundel aan, hij was daarmee nog niet voor ‘het gewone gemeentegebruik’ geschikt, maar wel voor de broederschapshuizen en de kampen. Om die reden kan deze
bundel paraliturgisch worden genoemd, omdat ze buiten de mainstream bundels valt
die in deze studie worden behandeld. Toch maakt deze bundel zozeer deel uit van de
twintigste-eeuwse doopsgezinde liedcultuur, dat enkele opmerkingen hier op hun
plaats zijn.
Het is aan deze bundel te danken dat het doopsgezinde suffix bij de Liederenbundel
van de Nederlandse Protestantenbond (1944), die in de volgende periode aan de orde
komt, het lied ‘Ik voel de winden Gods vandaag’ overnam. Dit lied wordt tot op de huidige dag nog gezongen, hoewel het door de vertaler Kees Boeke, toen hij erin toestemde om het in de Broederschapsliederen (1928) op te nemen, al was verworpen.298 Deze bundel
gaf uitdrukking aan het verlangen van de Gemeentedagbeweging om vooral de jongeren bij het geloof te betrekken. Hij verscheen, op enkele liederen na, zonder noten en
kon ook als dichtbundel worden gebruikt. De jongeren werden aangemoedigd om zelf
liederen aan te dragen, waarvan enkele in de Brieven zijn gepubliceerd. Opvallend is de
vastberaden, ferme, strijdvaardige, op de maatschappij gerichte en antikerkelijke toon
van de liedteksten met een zelfbewust zendingskarakter. Er stond een nieuwe generatie klaar om de woelige wereld een nieuwe toekomst te schenken. Zoals in het ‘Quakerlied’: ‘Wij bezitten een woord voor de wereld, dat kan redden van zonde en wee’. Het
werd in de Brieven met twee coupletten geplaatst en later in de bundel overgenomen,
maar dan in vertaling uit The Fellowship Hymnbook en met vier coupletten.299
Ook predikanten leverden een bijdrage. L. Bonga plaatste in de Brieven een proeve
van een bondslied, ‘Komt, Menno’s jong’ren, laat ons streven, Met blijden ernst naar
’t hooger doel’.300 Een regel uit het tweede couplet: ‘Wij zullen met vereende krachten,
Aan dezen nieuwen arbeid gaan: de maatschappij weer te ontroeren’. Uit het derde
couplet: ‘Wij jonge Doopsgezinden, pogen, Bevrijd van kerkgezag en leer, Met Jezus’
beeltnis voor oogen, Te dienen God als onze Heer’.
Even vastberaden klinken enkele regels uit een ander lied: ‘De handen ineengeslagen, Aan ’t werk voor Gods Heerlijkheid’ en: ‘Laat sterk zijn ons heilig streven, Laat
moedig ons voorwaarts gaan’.301 De samenstellers van de bundel, die 212 liedteksten
bevatte, waren T.O. Hylkema en mejuffrouw W.J. Menalda.302 Een keuze werd gemaakt
297 Gemeentedagbundel 1933. Zie het ‘Voorwoord’.
298 Hoekema e.a. (2001), p. 36; Groeneveld/Brüsewitz (2000), p. 44v; Post, ADW 17/55, (28 april 2001). Cornelis Boeke
(1884-1966) was ingenieur en kwam uit een doopsgezinde predikantenfamilie. Hij volgde een opleiding voor Quakerzendeling in 1911. Tweemaal moest hij samen met zijn Engelse vrouw Beatrice Cadbury het land waar zij aan de vrede
werkten, verlaten, eerst op last van de Turken uit Syrië (1912-1914) en daarna uit Engeland (tot 1918). Zij kwamen tenslotte in Bilthoven terecht, waar zij de ‘Werkplaats’ begonnen, een eerste Broederschapshuis.
299 SAA-PA 386-409. Brieven. 8/2 (februari 1925).
300 ME III, p. 310. Lykele Bonga (1892-1952) was leraar in Leeuwarden (1934-1952).
301 SAA-PA 386-410. Brieven. 16/12 (december 1931).
302 ME III, p. 572. Muzieklerares Wilhelmina Jacoba Menalda (1891-1946) onderhield het secretariaat van de Gemeentedagbeweging en droeg bij aan de Liederenbundel (1944). SAA-PA 386-5. Notulen Algemene Commissie 10 en 11 oktober
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uit de hervormde psalmen (1773), Evangelische Gezangen (1806), de Amsterdamse bundels
I en II (1870), Christelijke Kerkgezangen (1851), Leidse Gezangen en Psalmen (1897/1900), Godsdienstige Liederen (1882/1920), Oude en Nieuwe Zangen van Van Woensel Kooy (1911), Bilthovensche Broederschapsliederen (1928) van Kees Boeke en nog enkele ‘Bijzondere Liederen’,
waaronder zeventien Friese, sommige met noten, zoals het ‘Broederschapshuislied’
van Elspeet en Fredeshiem.303

C

Liturgische praktijk

In de twintigste eeuw gingen de functies van voorlezer/voorzanger de laatste fase van hun bestaan in.
Tegelijk ontwaakte een nieuw liturgisch besef. In
de eerste decennia experimenteerden verschillende
doopsgezinde gemeenten met liturgische vormen
om het kerkbezoek te inspireren en te stimuleren.
De diensten werden niet altijd meer geleid door
mannen alleen! Niet in de laatste plaats zorgden de
ontwikkelingen binnen de hervormde Liturgische
Kring voor een kritische reflectie op liturgie in de
kring van de Gemeentedagbeweging.
Voorlezer/voorzanger, ‘liturgische godsdienstoefeningen’
Soms hieven de kerkenraden de functie van voorlezer/voorzanger helemaal op, omdat het orgelspel
meer usance was geworden. Zo werden de diensten
in de gemeente Amsterdam vanaf 1 januari 1923 alleen door de organist begeleid.304 Soms ook legden
de voorlezers/voorzangers hun functie eigener beweging neer na een lange staat van dienst.305 In andere gemeenten hield men de traditie van de voorlezer/voorzanger nog aan. Met ingang van 1 juli
1910 werd in de gemeente Haarlem nog een broeder uit de gemeente als voorzanger aangenomen in
verband met de pensionering van de vorige.306 Deze

Afb. 36 Grafschrift van een voorzanger en
diaken van de doopsgezinde gemeente te
Surhuisterveen. Part. collectie.

1931. De oplage van 5000 exemplaren was snel uitverkocht. Een ongewijzigde druk verscheen in 1934. SAA-PA 386-410
Brieven. 21/1 (januari 1938). Een derde druk verscheen in 1938. SAA-PA 386-411. Brieven. 24/6 (6 juni 1941) en 24/10 (10 oktober 1941). In 1941 was de bundel opnieuw uitverkocht, maar er werd niet meer tot herdruk overgegaan.
303 SAA-PA 386-410 Brieven. 16/4 (4 april 1933), p. 97.
304 SAA-PA 1120-857. Resolutieboek U (1922-1933), 21 oktober 1922.
305 GAZ-KA 21-9. Resolutieboek Doopsgezinde gemeente Koog en Zaandijk, 5 oktober 1933. Mondelinge overlevering geeft aan dat beide functies in de jaren ’30 werden opgeheven.
306 VDGH. Resolutieboek (1903-1910/33), 2 juni 1910, p. 289 en verder op p. 291.
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Afb. 37 Advertentie in het Haarlemsch Dagblad en in het doopsgezinde gemeenteblad De Kerkbode voor de
vacature voor een voorlezer/voorzanger in de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem. Bibliotheek Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem.

had gereageerd op een advertentie die zowel in het gemeenteblad De Kerkbode als in het
Haarlemsch Dagblad was geplaatst.307
Wanneer de functie van voorlezer/voorzanger in de gemeente Haarlem stopte, is
niet bekend. In de gemeente Knollendam, om nog een voorbeeld te noemen, werd op
18 januari 1940 nog een nieuwe voorzanger aangesteld.308
Gelijktijdig met de opheffing van deze functies blijkt uit plaatselijke geschiedschrijvingen, resolutieboeken, gemeentebladen en De Zondagsbode een groeiende belangstelling voor liturgie. Opvallend zijn de verschillende motieven voor veranderingen en vernieuwingen van de godsdienstoefeningen, zoals de gelovige signatuur
van predikanten, de ervaringen die gastpredikanten opdeden in andere gemeenten,
behoefte aan meer wijding, en bevordering van het kerkbezoek. Bovendien werden
er veranderingen ingevoerd die aan een algemene trend waren ontleend.
In de gemeente Warns werden de voorbereidings- en dankzeggingdiensten voor het
avondmaal tussen 1863 en 1902 afwisselend afgeschaft en opnieuw ingevoerd. Hierop
hadden moderne en rechtzinnige predikanten een grote invloed. De gemeente zelf
moest van het ‘erg verlichte’ en het ‘ultra moderne’ weinig hebben.309 In de ene predikantsperiode werd de Hemelvaartsdag opgeheven door de ‘moderne geest’, en in een
andere periode, in 1918, wilde men deze dag weer in ere herstellen, samen met de viering van het avondmaal op de Palmzondag; ’s middags een dankzegging, een avonddienst op de Goede Vrijdag en op de beide Paasdagen ook een dienst.310 Deze aandacht
voor de christelijke feestdagen was toe te schrijven aan een toenemend kerkbezoek
en de behoefte aan de verdieping van het geestelijk leven. Dat de leraar W.H. Toe Water het avondmaal bij ronddeling bediende in 1912, was niettemin een novum. Waar307
308
309
310

VDGH. Signatuur B2-10. De Kerkbode voor Haarlem en Omstreken, 3/23 (11 juni 1910).
GAZ-KA 9-5. Notulenboek Doopsgezinde gemeente Knollendam (1857-1974).
Gorter (1940), p. 19.
Postma (1977), p. 49, 53, 62, 66, 69.
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schijnlijk zullen zijn ‘vrome’, ‘ietwat gevoelige geest’, poëtisch talent en zijn ‘orthodoxe’ signatuur, hem hiertoe hebben bewogen en hebben die na zijn vertrek in 1916
nog doorgewerkt.311
De Beverwijkse leraar A. Vis, die als gastpredikant in Amsterdam voorging, was niet
gecharmeerd van de gewoonte aldaar om aan te vangen met een verootmoediging; een
stil gebed waarop het ‘amen’ van de voorganger volgde of enkele zachte tonen van de
organist.312 Evenmin ging zijn voorkeur uit naar een vast gezang vanwege de sleur, zoals in Den Burg op Texel. De organist kreeg daar wanneer het ‘tijd’ was een teken van
de kerkenraad om kort te stoppen en vervolgens zonder voorspel ‘Grote God wij loven U’ in te zetten. De gedachte hierachter was dat het praten vóór de dienst daardoor
zou afnemen. Hij gaf veeleer de voorkeur aan het geven van een ‘lichtsignaal’ aan de
organist, waarna die na een korte stilte inzette met een voorspel van het lied dat samenhing met het kerkelijk jaar en de preek.313 De bedoeling was dat de kerkgangers
gelijk het eerste lied gingen opzoeken in een gewijde stemming, zodra zij waren binnengekomen. De hele dienst moest door deze stemming gedragen worden. Daaronder viel ook dat de leraar en de kerkenraad als eersten de kerkzaal verlieten, dan pas
de gemeente.
‘Wijding’ werd in verband met ‘orde’ gebracht. In de gemeente Wormerveer had
men jarenlang naar een meer gepaste vorm van de avondmaalsviering gezocht. Het
geloop van de bedienende broeders zorgde voor zoveel onrust, dat het wel leek op een
‘koffiehuis’. Voortaan ging de gemeente direct bij binnenkomst aan een tafel zitten
in de vorm van een hoefijzer, waar vandaan de predikant de dienst leidde.314 Brood en
bekertjes stonden op de tafel waar een ieder van afnam, ‘waardoor de viering rustig en
stemmig gehouden’ werd. Men bewaarde aan deze nieuwe vorm ‘een goede en gewijde
herinnering’. ‘Wijding’ hing tevens samen met ‘stemming’, dat wil zeggen met de inrichting van het kerkgebouw.315
Het staan en zitten bij het zingen werd in de regel aan de leraar overgelaten.316 Toch
waren er ook gemeenten die hiervoor wel een regel hadden ingesteld, zoals in Knollendam waar men de dienst zittend volgde uit solidariteit met de minder validen. Voor ‘sommige ouderen [kan dat] wel eens wat moeilijk zijn en wij hun liever geen ongemak wil311 ME IV, p. 734. Willem Hendrik Toe Water (1885-1938) diende Warns (1912-1916); St. Annaparochie (1916-1923) en
Zwolle (1923-1938). Hij was actief in de Gemeentedagbeweging en redacteur van de Brieven. Toe Water was één van de
inspirators van de Doopsgezinde Jongerenbond.
312 DDC. ‘Apparaat Laurense’. Albert Vis (1894-1972) was leraar in Witmarsum-Pingjum (1919-1922), Heerenveen
(1922-1925), Den Burg (1925-1939) c.a. en Beverwijk (1939-1961). Zie ook VDGH, signatuur B1-08, ‘Mededelingenblad’,
november 1942.
313 Naar een lezingenrooster werd overigens niet verwezen.
314 Feitelijk introduceerde de gemeente hiermee een aloude Waterlandse traditie. Zijlstra (2000), p. 273. De Waterlanders ontstonden in de zestiende eeuw als een gematigde doopsgezinde partij.
315 H.B., De Zondagsbode, 31/1 (4 november 1917), p. 3. Zie bijvoorbeeld ook Ten Cate, De Zondagsbode, 32/46 (14 september 1919), p. 309. Dijkema (1925), p. 77. ‘Velen (…) vinden een goed deel hunner stichting in het gemeenschappelijk
samenzijn, in het gezeten zijn op hun eigen plaats. Maar zal aan die stichting geen afbreuk worden gedaan, als de omgeving geen stemming, gene wijding brengt?’
316 GAZ-KA 21-9, 15 mei 1935. Niet geïnventariseerde Notulen der Gemeenteavonden van de Doopsgezinde Gemeente te Koog-Zaandijk, 9 mei 1935.

298

1870-1944

len aandoen’.317 In de gemeente Deventer werd de slotzang in 1929 staande gezongen.318
In de beleving van leraren en gemeenteleden waren de doopsgezinde diensten stijf
en omgeven met een sombere ernst en sfeer. De stichting zou zonder twijfel worden verhoogd, wanneer de gebouwen meer zonlicht, warmte en kleur toelieten.319
Een nieuw fenomeen was de zogenaamde ‘liturgische godsdienstoefening’. In de gemeente Bolsward werd in 1919 een ‘liturgische dienst’ gehouden, die in de beleving
echter zweemde naar rooms-katholicisme. Dat een zuster de dienst had mee geleid,
werd goed ontvangen. Een zangkoor en een soliste hadden de dienst muzikaal opgeluisterd.320 Om het kerkbezoek te verhogen experimenteerde de gemeente Den Haag,
alwaar de hervormde predikant J.H. Gerretsen in 1911 al ‘liturgische diensten’ leidde,
onder leiding van haar leraar S. Lulofs in 1920 ook met ‘liturgische godsdienstoefeningen’.321 In deze diensten was veel plaats voor poëzie en muziek, zij werden geleid door
de voorganger, een vrouwelijke liturg, een koor en een organist. Deze diensten werden
eens per maand op een donderdagavond gehouden, in plaats van het gebruikelijke
‘wijdingsuur’, dat ook verschillende vormen kende en waaraan meewerkten een organist, violist of andere solist, afgewisseld door een zangdienst of een voordracht.
Na een stampvolle eerste keer was de belangstelling na de derde keer praktisch gedaald tot het nulpunt, met als gevolg een lege kerk. Van het verdere verloop werd geen
verslag gedaan, behalve een opmerking dat een dergelijke dienst voor een christelijke
hoogtijdag geschikt bleef om een eventuele sleur tegen te gaan.322 De verplaatsing van
de donderdagavond naar de zondag bood evenmin enig soelaas.323
Het model van Den Haag werd afgedrukt in De Zondagsbode, zodat elke gemeente dat
kon overnemen.324 De voornaamste kritiek kwam uit de gemeente Utrecht: de geloofsbelijdenis die deze orde van dienst bevatte, stemde niet met de doopsgezinde overtuiging overeen, omdat de vrijheid van belijden daardoor in het gedrang kwam. Enkele
tegenreacties, waarvan een uit de gemeente Den Haag, stelden dat men daarvoor niet
bang hoefde te zijn. Een algemene belijdenis had tot functie de zielen nader tot God te
brengen. Bovendien bewaarde een algemene geloofsbelijdenis een algemeen geloofsbezit, dat boven alle persoonlijke belijdenissen uitsteeg. Een algemene belijdenis verbond en versterkte de gemeente.325
317 GAZ-KA 9-5. Notulenboek Doopsgezinde gemeente Knollendam (1857-1974). 7 december 1941.
318 Rademaker-Helfferich (zj=1988), p. 164.
319 Hulshoff, De Zondagsbode, 32/11 (12 januari 1919), p. 63-64. Zie ook de nummers 12, 13 en 14, waarin Hulshoff pleitte voor een goede koster, een niet gering te schatten voorzanger en een verantwoordelijk bestuur.
320 Zie ‘Berichten en Mededeelingen’, in: De Zondagsbode, 32/11 (12 januari 1919), p. 66-67.
321 ME III, p. 413-414. Sicco Lulofs (1849-1927) was meer dan 55 jaar in dienst als predikant. Hij diende de gemeenten
Broek op Langedijk (1872-1875); Winterswijk (1875-1877); Koog en Zaandijk (1877-1889); Deventer (1889-1901) en Den
Haag (1901-1927). Lulofs was bestuurslid van de Doopsgezinde Sociëteit en van het Curatorium. Hij was een vrijzinnig
predikant en behartigde het belang van de vrouwenemancipatie. Zie ook Rademaker-Helfferich (zj=1988), p. 162-163.
322 Heeringa, De Zondagsbode, 36/2 (11 november 1923), p. 21.
323 ‘Liturgische godsdienstoefening’, in: De Zondagsbode, 33/45 (5 september 1920). Nijdam, De Zondagsbode, 36/21 (25
maart 1923), p. 230-231.
324 Zie De Zondagsbode, 33/45 (5 september 1920) en voor een complete, met tekst voorziene ‘Liturgische Godsdienstoefening’, in: De Zondagsbode, 34/14 (6 februari 1921), p. 109-110. Zie bijlage 3: ‘Liturgieën’ 3.1.
325 Zwaardemaker, De Zondagsbode, 34/15 (13 februari 1921), p. 117; A.F., De Zondagsbode, jaargang 34/16 (20 februari
1921), p. 125-126; Lulofs, De Zondagsbode, 34/17 (27 februari 1921), p. 132.
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De leraar C. Nijdam was een voorstander van deze liturgische veranderingen.326 In
De Zondagsbode schreef hij in 1923 vier artikelen over liturgiegeschiedenis, van zo’n academisch niveau, dat hij daardoor wellicht zijn lezerspubliek dreigde te verliezen.327 De
strekking van zijn betoog was, dat wanneer een liturgie werd voorzien van meer objectieve elementen, zoals vaste teksten en een liturgische aankleding, dat de beleving van
de kerkgangers zou intensiveren.
Intellectualisme en ‘een nuchtere leerrede’ waren inmiddels meer en meer op verzet
gestuit. Over het algemeen had de predikant zijn hoorders te lang geconfronteerd met
zijn eigen subjectieve meningen en feilbare inzichten. Men verlangde naar wat méér
was dan alleen menselijke opvattingen: naar Gods nabijheid via een ‘aanschouwing
der gelijkenis van Zijn heerlijkheid’ en langs de ‘uitbeelding van Zijn genade’, opdat
zo troost en heiliging werden gevonden.
Ook F. Dijkema plaatste in het Doopsgezind Jaarboekje (1925) een stuk getiteld: ‘Onze
Eeredienst’. Sedert de afschaffing van de voetwassing vanaf het midden van de negentiende eeuw waren doopsgezinde diensten algemeen protestants geworden. Liturgie paste
zich altijd aan waar het godsdienstige leven zich ontwikkelde, vormen hoefden daardoor
niet star of conservatief te zijn. Dijkema hechtte niettemin veel waarde aan de centrale plaats van de prediking in de eredienst. Een eredienst die veel ruimte liet voor stemmingen en emoties zou ten koste kunnen gaan van de prediking en overhellen naar een
vorm waarin de ceremonie centraal staat, zoals in de ‘Engelsche Staatskerk’ en de Kerk
van Rome. Natuurlijk hoorden stemming, stichting en wijding in de eredienst thuis.
Voorwaarden voor een gewijde stemming waren in zijn ogen: de temperatuur, de zitplaatsen, inrichting en aankleding van de kerkgebouwen, voorts de verbetering van het
ritmische zingen, maar ook momenten van stilte om God te ontmoeten en door Hem te
worden aangeraakt. Tot slot was de gemeente belangrijk voor de bezieling van de leraar.328
In het algemeen kwamen de voorstellen van zowel voorgangers als van gemeenteleden. De beslissingen over veranderingen en vernieuwingen werden echter door de
kerkenraad genomen; soms werd eerst de gemeente gepolst voordat de kerkenraad een
besluit nam. Beleidsvoering was een autonome aangelegenheid en verschilde daardoor
per gemeente. Toch kunnen wijding en solidariteit worden gezien als algemene criteria om de gemeenschap met God en met elkaar te bevorderen. Dat telde ook in bredere
zin voor de remonstranten, bij wie wijding een begrip was waarmee het verhevene van
de eredienst werd aangeduid.329 Daar vallen parallelle ontwikkelingen waar te nemen
op het gebied van wijdingsavonden, net als in de Hervormde Kerk en de Hersteld Lutherse Kerk. Een algemene tendens was de huiver voor symbolisering en ritualisering,
toch kon ook de kritiek op het vaak zo nuchtere en verstandelijke in het protestantisme met de doopsgezinden worden gedeeld.
326 Voor biografische gegevens van C. Nijdam, zie p. 242.
327 Nijdam I, in: De Zondagsbode, 36/18 (4 maart 1923), p. 194; II, in: De Zondagsbode 36/19, (11 maart 1923), p. 206-207; III,
in: De Zondagsbode 36/20 (18 maart 1923), p. 218-291; IV, in: De Zondagsbode 36/21 (25 maart 1923), p. 230-231.
328 Voor Dijkema, zie p. 254. Dijkema (1925), p. 69-80. In 1940 en 1941 verschenen in De Zondagsbode nieuwe artikelen
over liturgie. Aangezien die de opmaat vormen voor het liturgische Kanselboek van 1948, wordt de inhoud daarvan pas
in het volgende hoofdstuk besproken.
329 Barnard (2006), p. 354, 355.
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Kerkelijke tendensen werden niet alleen aangetroffen in de ‘liturgische godsdienstoefeningen’, ook in de architectuur werden die waargenomen. Een voorbeeld is de
nieuwe kerk van Deventer (1892) die op een ‘echte’ kerk moest lijken. De preekstoel
sprong voortaan direct in het oog. Een lage preekstoel binnen een vierkante opstelling
van zitbanken, herinnerde te zeer aan het eenvoudige en verscholen doopsgezinde verleden.330
Gemeentedagbeweging
De in 1917 opgerichte Gemeentedagbeweging kan worden beschouwd als een vernieuwings- en opwekkingsbeweging, die zich ook op liturgisch terrein liet inspireren.
In het contactorgaan Brieven was in mei 1938 een heel nummer gewijd aan ‘De Vermaning’, ‘Liturgie’ en ‘Liturgie voor wekelijksch gebruik’, met enkele reacties daarop zoals ‘Om de eer van God’, ‘Vermaning of eredienst?’ en ‘Een Christusbeeld in de kerk te
Elspeet’.331
Het is goed mogelijk dat deze inhoudelijke bezinning op de godsdienstoefening
het gevolg was van een kritische bezinning in 1928 van het algemene bestuur uit vrees
voor een uiteenvallen van de Gemeentedagbeweging.332 Eén van de vragen die werden
gesteld was of de liturgie niet meer dan tot dan toe het geval was geweest aandacht zou
moeten krijgen, zodat er meer cohesie tijdens de bijeenkomsten ontstond. Dat liturgie
niet de eerste belangstelling van de doopsgezinden had, of in elk geval geen deskundigheid zoals bij de hervormden en gereformeerden had voortgebracht, kan worden
afgeleid uit de vraag of de doopsgezinden in staat zouden zijn liturgie te bevorderen.
Het bestuur was het naar aanleiding van een evaluatie over de eerste tien jaar erover
eens, dat de aandacht vooral op de breedte van het werk van de beweging gevestigd was
geweest waardoor de diepte mogelijk tekort was gekomen.
Dat de Brieven (1938) een inhoudelijk nummer werd over liturgie, kan enerzijds worden gezien als een teken van groeiende waardering voor oecumene en anderzijds worden beschouwd als een poging om tot meer diepgang te komen. De tien jaar die tussen
de bestuursvergadering en de publicatie liggen, zou te maken kunnen hebben gehad
met de aarzeling van de predikante W.C. Jolles of zij haar liturgische inzichten wel zou
publiceren. Het Handboek voor den Eeredienst (1934) had haar geïnspireerd tot nieuwe gedachten, maar de gedachte aan tegenwerpingen van de broederschap ten aanzien van
dit onderwerp had haar er een tijdlang van weerhouden die te publiceren.
In dit boek wordt de klassieke liturgie stap voor stap uitgelegd. Vooral het Duitse
begrip Gottesdienst kon zij waarderen om zijn neutrale betekenis. Dat oversteeg in haar
ogen zowel het kerkelijke als het gemeentelijke begrip, doordat het geen bepaald de330 Rademaker-Helfferich (zj=1988), p. 160. Zie ook Broer (1943), p. 49-56, waarin hem opviel dat in de nieuwe vermaningen van Zutphen, Gorredijk, Hilversum, Heerlen een kruissymbool zonder al te veel tegenstand werd aanvaard;
Hoe[k?]stra (1927), p. 55-71; zie Schiere (1977), p. 71-100 voor een overzicht van de architectuur van de doopsgezinde
gebouwen.
331 SAA-PA 386-410. Brieven (1918-1956), 21/5 (mei 1938), p. 101-115.
332 SAA-PA 368-5. Notulen Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk, 19 maart 1928.
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nominatief accent legde. Of het nu ging om een gemeentesamenkomst of een mis
– waarvoor geen gemeente nodig is om samen te komen – een samenkomst in of buiten het kerkgebouw, met of zonder preek en een al of niet in kerkverband geordende
gemeente, het begrip Gottesdienst neutraliseerde de traditionele vormen van kerk zijn.
Gottesdienst zou ook niet moeten worden vereenzelvigd met ‘eredienst’, omdat eer geven slechts een element van de Gottesdienst was, bijvoorbeeld in een loflied en het dankgebed. Wanneer het meest gebruikte woord godsdienstoefening als godsdienstuitoefening zou worden verstaan, dan zou Gottesdienst wellicht het dichtst worden genaderd.
Het doel van Gottesdienst was het wekken en versterken van het besef dat God tegenwoordig is, zowel in rooms-katholieke als in protestantse zin.
De doopsgezinde gemeentesamenkomst als vermaning was een verbijzondering
van de protestantse kerkdienst. Het woord ‘vermaning’ was ontleend aan het Griekse
woord parakalein, dat naast terechtwijzen, ook troosten, bemoedigen, aan- en toeroepen betekent. Juist deze verbijzondering gaf de doopsgezinde traditie alle recht om de
vermaning enige nadruk te geven, al zou ervoor moeten worden gewaakt dat dit begrip uitsluitend op de moraal werd toegepast. Volgens de inzichten van de Liturgische
Kring veronderstelde de ‘prediking’ dat het om meer ging, dan alleen een exegetische
verhandeling, bekeringsgetuigenis, dogmatisch-didactisch exposé of stichtelijk of
moralistisch ‘opwekkend woord’.333
Leraar A. Mulder stond in zijn beschouwing over ‘vermaning’ in een wat meer klassiek doperse traditie.334 Voor hem was de vermaning zonder twijfel het wezen van de
godsdienstige samenkomst van doopsgezinde christenen en wel om de taak in de wereld die daarmee gemoeid was, ‘indien wij althans geloven in een eigen taak voor de
wereld, en dus een bizondere roeping in de Christenheid’. Het ging in de preek dan
ook over goed en kwaad. De wekelijkse samenkomst was een ontmoeting met God en
vereiste van de hoorders een openstellen vóór en het doorgeven ván Gods boodschap.
Naarmate men zich ‘wijder’ openstelde, zou de ‘vermaning’ zuiverder doorkomen en
raakte men ‘innerlijk overwonnen’ door ‘Gods heilige Liefdewil’. Dit leidde vanzelfsprekend tot lofprijzing en aanbidding en vervolgens tot een daadwerkelijk schenken
en ontvangen van troost, kracht en bemoediging. De preek was dan niet langer ‘een
oppervlakkig gepraat over goed en kwaad’, maar raakte de diepte van de verhouding
tussen God en zondaar. Vermaning in de zin van troost en bemoediging ging gepaard
met een reinigende kracht. Waar die reiniging ontbrak, ontbrak werkelijk Gods troost
en bemoediging. De verhouding vermaning en reinigende kracht drukte een zuiver
zedelijke verhouding uit tot ‘Gods Liefdewil’. Daarmee werd voorkomen dat Gods
woord louter en alleen ‘een soort staatsrechtelijke bescherming’ was, ‘die geen werkelijke kracht biedt in het stormgetij des levens’. Alleen langs zedelijke weg kon Gods
333 Handboek (1934), p. 118-124, met name p. 118. Vrijlandt (1987), p. 125. De hervormde Liturgische Kring werd opgericht in 1923 onder leiding van G. van der Leeuw. Deze kring bestudeerde grondslagen en vormen van liturgie. Tussen
1923-1930 werden zeven handboekjes voor de eredienst gepubliceerd.
334 DDC. ‘Apparaat Laurense’. ME III, p. 767. Vermoedelijk gaat het om Abraham Mulder (1893-1968). Hij was leraar in Aardenburg (1932-1940), Giethoorn (1940-1946) en Dordrecht (1946-1958). Zie Mulder, Brieven, 21/5 (mei 1938),
p. 101-105.
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troost worden gekend. Om die zedelijke band te versterken gingen ‘spreker en hoorders ter vermaning’. ‘Gods heilige Liefdewil’ was voor de doopsgezinde: wezen, inhoud
en doel van het evangelie.
De bespreking van de meer uitgesponnen visie van de Liturgische Kring op de
eredienst had tot voordeel dat er nog eens extra werd stilgestaan bij het woord ‘vermaning’ als dopers kernbegrip. Ook al ontkende de Liturgische Kring geenszins de
driehoeksverhouding God, hoorder en naaste, duidelijk werd dat het appel daarop expliciet in de doperse vermaning naar voren kwam.335 In de vermaning ontving de hoorder de troost en de bemoediging die hij op zijn beurt wederom schonk aan de naaste.
Als broeder en zuster van één huis waren er ook verschillen tussen de liturgische
opvattingen van Mulder en Jolles op te merken. De prediking en de evangelieverkondiging hadden in de Gottesdienst volgens Jolles altijd overheerst, waardoor andere
elementen als de bijbellezing, schuldbelijdenis, loflied en dankgebed, roeping en
antwoord als gelijkwaardige elementen meer in de schaduw waren komen te staan.
Jolles schaarde zich meer achter de opvatting van de Liturgische Kring, dat de liturgie veel meer ‘vaste grond’ moest zijn, ‘waaruit de christelijke rede kan opbloeien’.336
Zij bepleitte daarmee een ‘objectieve’ basisstructuur waarop de preek ‘in haar subjectiviteit zich beroepen mag’. Voor Mulder waren niettemin het ‘sobere lied’ en
het ‘eenvoudige gebed’ evenzeer als de preek geleidingen die Gods Woord tot de gemeente brachten. Deze elementen vormden voor hem een gelijkwaardig aandeel in
de eredienst.
Feitelijk nam Jolles een tussenpositie in tussen de Liturgische Kring en Mulder. Zij
stelde een doopsgezinde inkleuring van de klassieke liturgie voor, naar het model van
het liturgische katern dat achterin het Handboek werd meegegeven.337 ‘Men beschouwe
haar als een ernstige poging om het wezen van Protestantsche en speciaal van Doopsgezinde Gottesdienst beter tot uiting te brengen dan in de gangbare orde onzer samenkomsten geschiedt, echter niet als een afgerond voorbeeld’. Jolles liet in een dialogische vorm enkele ‘stemmen’ meeklinken, bijvoorbeeld bij de ‘schuldbelijdenis’, ‘de
roeping en de uitzending’. Daarmee werd voorkomen dat de dienst een star geheel
werd, waarvoor de doopsgezinden huiverig zouden zijn. Zij hoorde hen al zeggen:
‘Elke week dezelfde woorden? Wat zal dat gauw vervelen!’. Jolles’ ontwerp ging uit van
de idee dat ‘liturgie niet door één persoon [kon] worden gemaakt; zij kan slechts wórden in een levende gemeente’.
Inhoudelijk liet zij de doopsgezinde variant op drie punten afwijken. Het evangelie
werd vóór de wet geplaatst en niet erna.338 Wanneer de evangelieverkondiging het wezenlijke van de Gottesdienst zou zijn, dan zou ook de wet in het licht van díe verkondiging moeten staan. Het credo dat tussen de schriftlezing en de prediking was geplaatst,
achtte zij overbodig en misplaatst in een doopsgezinde gemeente, waar de preek meer
dan het credo rechtzinnige en vrijzinnige hoorders wist aan te spreken: ‘een credo
335
336
337
338

Handboek (1934), p. 97.
Jolles, Brieven, 21/5 (mei 1938), p. 105-112.
Zie bijlage 3: ‘Liturgieën’ 3.2.
Dit wijst op een barthiaanse invloed; zie Barth (1935).
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daarentegen accentueert onvermijdelijk wat hen scheidt’. Als laatste, ambtelijke punt
sloot een doopsgezinde dienst niet met een zegen af, wat de voorganger tot een priester boven de gemeenschap zou verheffen. De voorganger deed immers mee aan de gemeentezang en aan de schuldbelijdenis. De dienst eindigde dan ook liever met een
‘heilwensch’ of ‘lofprijzing’.
Omdat Gottesdienst Gods tegenwoordigheid wekte en verlevendigde, beval Jolles nog
enkele zaken aan die de concentratie zouden kunnen verhogen: niet ‘babbelen’ tijdens
het orgelspel, gezangboeken niet eerder dichtklappen dan wanneer een lied ten einde
was, niet naar de beurs tasten onder het orgelspel na de preek en niet haastig weglopen
na de zegen. Ook hieruit sprak de behoefte aan een gewijde stemming. Een ‘offerande’
kwam in het model van Jolles overigens niet voor. Zij zal de collecte aan de deur hebben gelaten.
Leraar Frits Kuiper leverde op bondige wijze commentaar op de begrippen vermaning en eredienst, maar bracht die ook tot een nieuw verband.339 In beide begrippen
zat het gevaar van verwereldlijking besloten. De vermaning legde een groot accent
op praktische levensvragen die ‘de dingen van boven’ zouden kunnen vergeten. Het
godsdienstige leven zou daardoor een zakelijk-nuchter karakter dragen. Daarbij waarschuwde Kuiper voor een zelfgenoegzaamheid, die op den duur zou kunnen ontstaan
als de vermaning zich zou aanpassen bij het bereikbare peil van zedelijk leven. Zelfgenoegzaamheid kon de kant van huichelarij uitgaan en dat is waarvoor het evangelie
waarschuwde.
Ook ten opzichte van het begrip eredienst moest er voor verwereldlijking worden gewaakt. Haar kracht was dat zij nog méér dan de vermaning gericht was op ‘de
dingen van boven’, maar zij had ook een zeer vertrouwelijke verhouding tot de wereldse macht, getuige het goud en de edelstenen van ‘tempels’ die niet enkel en alleen verwezen naar de eeuwige heerlijkheid van God, maar ook naar de macht van
de aardse heerser die de kerk beschermde. Het gevaar hiervan was dat in plaats van
God het menselijke te zeer werd vereerd. Zinspelend op de spanningen in Europa
en vooral in Duitsland maakte Kuiper in dit verband nog de opmerking: ‘Het gevaar van eredienst schijnt mij persoonlijk in onze tijd sterker, maar dat is een quaestie van bijkomstige betekenis’. Echter wanneer het in de vermaning zou gaan om de
wil van de God van de bijbel en niet om plechtige vormen die er aan eigen wensen
en bedoelingen worden gegeven, ‘dan en dan alléén, mag de vermaning beschouwd
worden als een werkelijke vorm van Christelijke Godsdienstoefening’. Alleen de gehoorzaamheid aan het bijbelse woord hield de verwereldlijking van de begrippen tegen, ook die van de ‘eredienst’. Bovendien waren de doop en het avondmaal daarvan
de uitingsvormen. Een oprechte christelijke vermaning behoefde niet het karakter
van een eredienst te hebben, maar een ware christelijke eredienst zonder vermaning
bestond niet. De tegenwoordigheid van God vereiste dat er ook iets van mensen werd
verwacht.

339 Kuiper, Brieven, 21/5 (mei 1938), p. 112-114.
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Meer dan voor iets anders hebben we te waken voor wereldgelijkvormigheid. Indien onze godsdienstoefening, hetzij als vermaning, hetzij als eredienst, dáár aan lijdt, dan is er sprake van smakeloos geworden zout, dat nergens meer toe dient dan
om vertreden te worden. Dit gevaar is voor ons allen nabij, en misschien het gevaarlijkst dan, wanneer we het ons het minst
bewust zijn.340

Ook Cor Inja signaleerde dat de kerkdiensten steeds meer erediensten waren geworden, in plaats van vermaningen.341 De discussie was eigenlijk of de kern van het christelijk geloof ligt in het eren van God in gebed, gezang en het horen naar het Woord, óf in
het doen van het Woord als gevolg van het horen. Inja stoorde zich eraan dat het huis
Gods niet alleen ter ere van God werd gebruikt, maar ook voor de aankondiging van de
verloving van twee vorstenkinderen, van hun huwelijk en de geboorte van hun kind.
Zijn bezwaar kan worden verklaard vanuit zijn destijds fervent antimilitaristische
standpunt, dat kerk, staat en militarisme niet kunnen worden verenigd. Het leek erop
alsof de gebedshuizen eerder de verheerlijking van een nationale God voorstonden
dan het dienen van de koning der eeuwen, Jezus Christus, die een weerloos leven had
geleid. Inja bepleitte het aloude begrip vermaning. Soberheid en teruggetrokkenheid
uit het wereldgewoel typeerde hij als ‘dopers’. Hij verzette zich tegen de maalstroom
van een nationale gedachte, die de zelfstandigheid van de gemeenten bedreigde. Het
opkomend nationaal-socialisme spiegelde een bedrieglijke eenheid voor en versterkte
de geweldsideologie. ‘Dit kan toch nooit voor Menno’s volk bedoeld zijn. Daarom wel
eredienst, maar bovenal vermaning, die op practisch christendom gericht is, het christendom van de Bergrede’.
In het licht van de discussie over ‘verheerlijking’ werd nog een kort stukje ingezonden van iemand die een enthousiast voorstander was van een Christusbeeld in de kapel van het broederschapshuis van Elspeet.342 De ervaring in andere, waaronder buitenlandse kerken had deze persoon geleerd dat een beeld aan het gevoel van wijding kon
bijdragen. ‘Ik ben ervan overtuigd dat, wanneer wij in Elspeet in ons kerkje konden
opzien tot een beeld van Jezus Christus, de bijeenkomsten daar ongetwijfeld als meer
direct onder zijn leiding geplaatst zouden gevoeld worden’.
Het lied in de preken van Binnerts, Fleischer en Keuning
In het liturgische gebruik van de liederen verwerkte Binnerts gezangen uit de lutherse
Christelijke Gezangen, de tweede bundel van de Haarlemse Doopsgezinde Liederen. Fleischers
preek werd meerdere keren gehouden in zowel doopsgezinde als hervormde gemeenten, vandaar dat bij de preek de Evangelische Gezangen (1806), de ‘Vervolgbundel’ (1866)
en de ‘Leidse Gezangen’ (1897) werden aangetekend. De multifunctionaliteit van de
gezangen zal blijken uit een onderlinge vergelijking. Keuning gebruikte de ‘Leidse
Gezangen’.

340 Idem.
341 Idem, Inja, p. 114-115. Hoekema e.a., (2001). Van Cor Inja verschenen zijn dagboeknotities als dienstweigeraar
in 1925.
342 Anoniem, Brieven, 21/5 (mei 1938), p. 115.
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Preek 1
Op 6 maart 1915 hield A. Binnerts Sz. zijn 677ste preek, een avondmaalspreek over het
evangelie volgens Mattheus 27:33-45 waarin de kruisiging van Christus op Golgotha
centraal staat.343 De preektekst werd ontleend aan het laatste vers: ‘En van de zesde ure
aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe’. Centrale woorden
waren duisternis en licht. De preek besloeg achttien bladzijden en werd in een schrift
opgetekend. Binnerts volgde een systematische preekstructuur: zo verdeelde hij zijn
tekst in punten, waardoor inleiding, uitleg en toepassing duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn. In elk gedeelte onderstreepte hij belangrijke woorden, die van een
cijfer werden voorzien, zodat hij zich waarschijnlijk zonder meer verzekerd wist van de
hoofdroute van zijn tekst wanneer hij uit het hoofd zou preken. De hoorders moeten
bij deze preek geboeid aan zijn lippen hebben gehangen. Het is een bezielende tekst,
zonder moeilijke taal en met woorden die de harten opende.
De liturgische gegevens bij de preek zijn summier. Binnerts schreef geen votum, zegen of gebedsteksten uit. Blijkbaar gaf hij de voorkeur aan de lutherse Christelijke Gezangen, de tweede bundel van de Doopsgezinde Liederen, getuige de notities in andere preken.
De Christelijke Gezangen kende in vergelijking met de Doopsgezinde Liederen geen opschriften boven de gezangen. Voor deze dienst werden gekozen: gezang 203 de coupletten 1
en 3 ‘Jezus, leven van mijn leven!’ als voorzang uit de afdelingen: ‘Bijzonder deel’ onder
de lijdenstijd; gezang 205 de coupletten 2 en 3 ‘Ons hart kan niet vergeten Den held
zoo goed en groot’ als tussenzang uit dezelfde afdelingen; en gezang 88, de coupletten 1 en 8 ‘Och blijf met uw genade Almachtige ons nabij’ als nazang, uit de afdeling
‘Algemeen deel’, onder de smeek- en klaagliederen. De plaats van de tussenzang werd
door middel van een golvende pennenstreek in de preek gemarkeerd. De gezangen waren vanwege hun liturgische motieven in goede samenhang met de bijbelse tekst en
de lijdenspreek.
Boeiend, maar toch ook onrustig makend was het eerste gedeelte, dus vóór de tussenzang. De hoorders trok hij mee de duisternis in, zo somber is de toon. Alle mensen
kennen immers de kortstondigheid van het leven, de teleurstellingen en de smarten.
Hoe zullen zij overleven? Zij plaatsen tegenover de duisternis het licht, tegenover de
kortstondigheid lichtzinnigheid, tegenover de teleurstellingen onaandoenlijkheid en
tegenover smarten aanpassingsvermogen, maar dit alles heft hen niet boven de duisternis uit. Het leven blijft ondanks al dit ‘kunstlicht’ toch de donkerte kennen, zowel
in de ziel en het familieverband als in de wereld.
Zo was het ook de verloren zoon vergaan, die naar de diepste duisternis was afgegleden, de duisternis ‘der zonde’. Duisternis kan ook heersen onder rijke mensen die zich
er niet van bewust zijn dat men ‘ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt’ is.
Binnerts gebruikte een lange inleiding om zijn hoorders mee te nemen naar het tekstwoord dat duisternis over de gehele aarde was. Bij duisternis moesten de hoorders niet
343 ME I, p. 344. Arjen Binnerts Szn. (1865-1932) was leraar in de gemeenten IJtens (1892-1897); Meppel en Assen (18971902); Rotterdam (1902-1907); Haarlem (1907-1932). Binnerts was tevens voorzitter van de gereorganiseerde Algemene
Doopsgezinde Sociëteit, president-curator van het Doopsgezind Seminarium en bestuurslid van de Nederlandse Protestantenbond. HS 65-163.
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denken aan de zonsverduistering, zoals men die drie jaar eerder had beleefd en ook
niet aan een atmosferische duisternis die aan een aardbeving voorafgaat. Zonsverduistering ging niet samen met de volle maan, het moment waarop de Joden het Paasfeest
vieren. Dat de ‘vrome overlevering’ de duisternis met beelden van de natuur uitdrukte
was om haar onrust uit te spreken over ‘het vreeselijke, dat de zonde “het licht der wereld bluschte”’. De woorden: ‘Eli, Eli, lama sabachtani’ – ‘Mijn God, mijn God, waarom
hebt Gij mij verlaten?’, wezen erop dat ook Jezus duisternis had gekend. Deze ‘gruwelijke woorden’ werden bij het kruis uitgesproken waar Hij tevens ‘onbeschrijfelijke
lichaamspijnen’ moest doorstaan. Het toppunt van de duisternis was de bespotting
door de overpriesters en schriftgeleerden als ‘de dragers van den godsdienst’, terwijl de
gemartelde zelf op God vertrouwde. Precies op dàt moment, ‘toen werd er duisternis
over de geheele aarde’.
Vlak voordat gezang 205 als tussenzang werd ingezet, bereidde de predikant de
gemeente alvast voor op wat er na deze duisternis zou komen: ‘Maar in en uit die
duisternis heeft God een licht doen opgaan, dat ons het donker van ons leven kan en
wil verlichten’. Hij nam de gemeente op die manier alvast mee naar het punt in de
tussenzang waar de zon als het ware op doorbreken stond, maar eerst zou nog worden gezongen van het kruis als de diepste donkerte, waarmee het eerste gedeelte van
de preek werd samengevat. In het tweede couplet van gezang 205 eindigde Jezus’ erbarmen in het kruis, maar daarbij bleef het niet. De boodschap was dat op de diepste
duisternis van het kruis een ‘onverwinbaar, zegepralend licht’ volgde. ‘De heildag
werd geboren, de schoonste hoop vervuld, toen alles scheen verloren, in duisternis
gehuld’.
Zijn hart was vol erbarmen,
Zijn woord vol heilgen gloed;
Hij kwam met reddend’ armen
De zondaars te gemoet.
Ach! Rustloos, moest Hij zwerven,
Hij vond geen vriendlijk t’huis.
Hij leid’ eerst bij Zijn sterven
Zijn hoofd ter rust... Aan ’t kruis!

Maar onverwinbaar straalde
Zijn licht in schrikbren nacht;
Aan ’t kruishout zegepraalde
Der liefde hoogste macht.
De heildag werd geboren,
De schoonste hoop vervuld,
Toen alles scheen verloren,
In duisternis gehuld.

Na de tussenzang legde Binnerts uit dat mensen en gebeurtenissen ‘eene buiten en
eene binnenzijde’ hebben, alsof het een tweeluik betrof. ‘God spreekt voor wie horen
kan door menschen en gebeurtenissen zijne eeuwigheidstaal’ en ‘dat geldt in de allerhoogste mate van Jezus’ lijden en sterven’.
Zoals verwoord in het tweede couplet zien ‘wij’ mensen vaak de ‘buitenzijde’. Het
derde couplet laat echter zien dat achter de buitenkant een heel nieuwe werkelijkheid
schuilgaat. Zo hebben Jezus’ bespotters door zijn lijden en sterven het ‘Licht gezien
van een Leven dat God heeft geboren doen worden (…), die het menschenhart heiligt,
geleidt, bewaart, behoudt’.
De predikant las de coupletten daarom nog eens voor. Het lied kreeg zo een catechetische functie.
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Binnerts werkte toe naar het Avondmaal als een gedachtenis van wat was en is, opnieuw als in een tweeluik. Dit was: dat God in de duisternis een Licht ontstoken had,
waarbij mensen ‘gemoedigd, den levensweg kunnen gaan’. En dit is: dat duizenden
dat Licht hebben gezien en in dat Licht hebben gewandeld. Binnerts benadrukte dat
deze gebeurtenis niet aan een bepaalde ‘Kerk’ en ook niet aan een bepaalde lering was
gebonden ‘wat Christelijke overpriesters en schriftgeleerden ook mogen beweren tot
aan dezen dag’. Het was en is, dat mensen hun geluk als tijdelijke gave uit Gods heilige
handen hebben ontvangen en geleerd hebben ootmoedig hun kruis te dragen van teleurstelling en smart, ‘voorgevoelende dat dengenen die God liefhebben alle dingen
medewerken ten goede’. Uit ‘onze’ duisternis zoeken ‘wij’ met ‘onze’ zielen dat Licht.
‘En wij herdenken dat Jezus tot de zijnen zeide: “Gij zijt het licht der wereld” ’.
De slotzin van Binnerts’ preek eindigde in een bede aan God om ‘ons’ te helpen en
te bewaren dat ‘wij’ niet vervallen in het donker, maar in ‘uw Licht leven, het eeuwige Licht tegemoet’. In feite sloot de nazang ‘Och blijf met uw genade Almachtige ons
nabij’ daarop goed aan. Het is een bede om bewaring voor hovaardij en om bezegeling van Zijn trouw. De voorzang ontvouwde enerzijds het thema van de dienst, zowel
duisternis als licht kunnen hieruit gelezen worden, anderzijds diende die ter identificatie met de bespotters van Jezus. Blijkens de regels:
Mij hebt Gij Uw heil bereid.
Om mijn ziele te bevrijden

en:
Spot en hoon hebt Gij verdragen,
Diepe smart doorvlijmd’ Uw borst’…
’t Was om allen vrij te maken,
Aller zondeboei te slaken

wordt duidelijk wat Jezus voor ‘mij’ betekende en dat er dus verlossing is. Deze kerugmatische functie sloot goed aan bij het doel van Binnerts’ preek. Hij liet de gemeente
beseffen dat het licht in de duisternis zal doorbreken, er was immers duisternis ‘tot de
negende ure toe’.
Een tussenzang kon in de liturgische praktijk als een scharnier tussen twee delen
van een preek fungeren. Deze casus toont op een heldere wijze aan dat het ene couplet
het eerste deel van de preek afsloot en dat het tweede couplet het tweede deel inleidde.
Het homiletische effect hiervan was dat de gemeente een nieuw perspectief werd aangereikt, waardoor zij de diepte van de duisternis achter zich kon laten.
Preek 2
W.I. Fleischer hield zijn preek zevenmaal, de eerste keer in de doopsgezinde gemeente
Utrecht op 13 oktober 1929, waarvan hij lid was.344 Als student hield hij daar deze eerste
344 DDC. ‘Apparaat Laurense’. ME II, p. 337. Willem Isaäk Fleischer (1905-1973) was leraar in de gemeenten op Terschelling (1930-1933), Balk en Woudsend (1933-1942), Steenwijk en Meppel (1942-1946), Noordoostpolder (1946-1949),
Groningen (1949-1970) en Emmen (1971-1973). In de Noordoostpolder en in Emmen was hij hulppredikant. HS 65-228.
De andere gemeenten waren: Wormerveer op 16 maart 1930, hervormde gemeente Nieuwendam op 6 april 1930, Rot-
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preek van een ‘orthodoxe’ strekking. Van de zeven keer preekte hij twee keer in de hervormde gemeenten van Nieuwendam en Hoorn op Terschelling. Dat verklaart waarom Fleischer ook uit de Evangelische Gezangen (EG) en de ‘Vervolgbundel’ (Vvb) heeft laten zingen. De andere doopsgezinde gemeenten zongen uit de ‘Leidse Gezangen’ (LG).
Hij schreef zijn tekst op 26 losse kladblaadjes. Op verscheidene kantjes zijn doorhalingen en correcties te vinden, als gevolg van nieuwe inzichten, inspiratie en inkortingen. Aanvankelijk werd deze preek in de maand oktober gehouden. De maanden maart
en april wijzen erop dat Fleischer deze preek ook in de lijdenstijd heeft gebruikt. De
regel: ‘Wij zijn in den lijdenstijd en in deze dagen komt ons het beeld voor oogen van
den lijdenden en stervenden Christus (…)’ werd doorgehaald om de preek geschikt te
maken voor de zomermaanden. De preek kreeg daardoor een algemeen karakter. In het
votum droeg hij de dienst ‘in ootmoed’ op aan God die de lof en de aanbidding onzer
harten toekomt. Hierna werd het eerste gezang gezongen.
De gezangen zijn in het volgende schema ondergebracht:
Doopsgezinde dienst
LG 29: 1 en 3
LG 12: 1, 3 en 4
LG 54: 1 en 2

Hervormde dienst I
EG 35: 1 en 3
EG 11: 1, 3 en 5
EG 12: 1, 3 en 4

Hervormde dienst II
Vvb 196: 2 en 3
Waarschijnlijk idem
Vvb 197: 1 en 2

Als voorzang werd uit de ‘Leidse Gezangen’ gekozen gezang 29, de coupletten 1 en 3:
‘Van U zijn alle dingen’ uit de afdeling ‘Godsverheerlijking’; uit de hervormde Evangelische Gezangen, gezang 35, de coupletten 1 en 3: ‘Almachtig God! Door waar berouw bewogen’, uit de afdeling ‘Ellende en Verlossing’, onder ‘belijdenis van zonden’; en uit de
‘Vervolgbundel’ gezang 196, de coupletten 2 en 3: ‘Eindloos houdt Gods liefde stand’,
een lofzang. Waarschijnlijk lazen de kerkgangers mee uit de bijbel, vandaar: ‘Mijn
tekstwoord vindt gij in het 14e hoofdstuk van Marcus vers 8’. Daar staat: ‘Zij heeft gedaan hetgeen zij kon’.345 Deze zinsnede komt uit een gedeelte dat verband houdt met
het Joodse Pascha, maar de preek zinspeelde daar niet op.
Uit de preek blijkt dat Fleischer een groter deel uit dit evangelie heeft gelezen dan
hij aangaf. Een voorgebed liet hij niet na. Wel volgde op zijn preek een uitgeschreven
nagebed. De tussenzang werd duidelijk ingeleid met de woorden: ‘En ik noodig U uit
daarvan te getuigen in ons lied …’, waaruit een duidelijke samenhang blijkt tussen
preek, lied en gemeente.
Fleischer koos gezang 12, de coupletten 1, 3 en 4 uit de ‘Leidse Gezangen’ in de afdeling ‘Godsverheerlijking’, met dezelfde tekst als gezang 11, de coupletten 1, 3 en
5 uit de Evangelische Gezangen: ‘Heilig’ God! Voor wien steeds waarheid, Reinheid van
harte geldt’, in de afdeling ‘Van God en Zijne volmaaktheden’ op een verandering na
van ‘steeds’ in ‘slechts’: ‘Heilig God! Voor wien slechts waarheid, Reinheid van harte
geldt’.
tevalle op 27 april 1930, Irnsum op 7 juli 1930, Warns op 17 augustus 1930 en in de hervormde gemeente van Hoorn op
Terschelling, op 7 september 1931.
345 Statenvertaling.
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De leraar riep de gemeente op om te bidden met de inleidende woorden: ‘Laat ons
bidden’ en hief vervolgens aan met ‘Onze Vader’, overigens niet te verwarren met het
Gebed des Heeren – wel sloot Fleischer dit af met de doxologie uit dat gebed: ‘Want
Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in Eeuwigheid. Amen’.
Daarop volgde gezang 54, de coupletten 1 en 2 uit de ‘Leidse Gezangen’, ‘Wat God doet
dat is welgedaan’; gezang 12 de coupletten 1, 3 en 4 uit de Evangelische Gezangen: ‘O goedheid Gods! Nooit regt geprezen!’ uit de afdeling ‘Van God en Zijne volmaaktheden’
en 197 de coupletten 1 en 2 uit de ‘Vervolgbundel’, eveneens ‘Wat God doet dat is welgedaan’. Na de ‘slotzang’ waren er ‘afkondigingen’ en werd met een zegen besloten,
waarvan geen tekst is bewaard.
Fleischer begon zijn preek direct met een typering van de tekst: Marcus 14 is een
‘wedstrijd in de liefde’. Het verhaal gaat over de vrouw die Jezus met kostbare olie zalfde in het huis van Simon te Bethanië. Zijn huis was vol met genodigden die daarop het
commentaar gaven dat zij dat geld beter had kunnen reserveren voor de armen. Zeker
was het dat de genodigden dit uit liefde hadden gezegd, maar uit wat voor soort liefde? Was hun zorg niet een ‘berekenende liefde’ tegenover de ‘spontane liefde’ van de
vrouw? Jezus had daarop met een ‘begrijpende liefde’ gereageerd: ‘de armen hebt gij
altijd met u, maar Mij hebt gij niet altijd’.
De drie typen van liefde die hier werden gepresenteerd gaven de hoorders aanleiding zich te bezinnen op de vraag op welk type liefde de gemeente zich diende te richten. De kern van de preek draaide om de spanning tussen wat de vrouw naar vermogen
aan Jezus had gedaan en wat de hoorders naar vermogen kunnen doen. Diep in het hart
wist de gemeente daarop het antwoord: ‘Weest volmaakt, gelijk Uw hemelschen Vader volmaakt is’. Volmaakt zijn is een voortdurend doen wat God van de mensen eist,
‘dat wij zoo doordrongen zullen zijn van liefde, dat wij niet anders kunnen dan waar
wij leed en armoede zien, te helpen, waar wij liefdeloosheid zien, een geest van vrede
te stichten’.
Het oordeel van Jezus was dat de wereld ‘de waarde van geestelijke dingen in cijfers
uitdrukt en in geldwaarde omzet’, maar de vrouw zette al haar bezwaren opzij, zij offerde veel geld voor een kleine daad van liefde. Waarschijnlijk had zij een minderwaardigheidsgevoel overwonnen en had zij alles gedaan wat zij kon. Argumenten als ‘in
deze maatschappij [is het] niet mogelijk’, of: ‘de praktijk van het leven eischt nu eenmaal’, of: ‘ja ánders kom je er niet’, wogen niet op tegen de kleine daad van deze vrouw.
In de zalving bereikte zij het hoogste wat zij kon. Zij was daarmee niet volmaakt, ‘want
hij [Jezus] zag heel goed hoe niet God in zijn verhevenheid haar vervulde, maar slechts
haar groote dankbaarheid jegens hem in wien zij den Geest Gods gezien had’. Haar
daad was niet een daad van goddelijkheid, het volmaakte viel niet te bereiken. Moest
Paulus al niet zeggen, het goede dat ik wil, doe ik niet en het kwade dat ik haat, dát doe
ik? En ‘de held van Wittenberg’, predikte die niet vanaf de kansel een oorlog tegen de
Boeren en de Wederdopers? Dus als zíj al niet volmaakt zijn, hoe zullen ‘wij’ dat dan
kunnen zijn? Toch verlangde de mens naar een heilig leven door Gods Geest geleid.
Na deze uiteenzetting liet Fleischer gezang 12 uit de ‘Leidse Gezangen’ zingen dat
ontleend was aan Evangelische Gezangen 11. De strekking van het eerste couplet was dat de
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mens in zijn onvolkomenheid Gods ontferming nodig heeft. Aansluiting werd er ook
gevonden bij het woord ‘volkomen’ in het derde couplet:
Nooit kunt G’iets beminnen, Vader!
Hoe volkomen ’t ons ook schijn’,
Wat Uw heiligheid niet nader’,
U niet poog gelijk te zijn!

De hoorders baden dan ook in het vierde couplet dat Gods ‘goede Geest geleide, ons
verstand en hart beide’.
Het orthodoxe karakter van de Evangelische Gezangen werd in de ‘Leidse Gezangen’
omgebogen naar een meer moderne richting. Staat er in de coupletten drie en vijf van
de Evangelische Gezangen dat ‘wij’ uit ‘onszelven niets vermogen, Niets, dat goed is in uw
oogen’, deze woorden werden vervangen door een ‘struik’lend tasten, vallend dwalen, Blind voor ’t licht, dat Gij doet stralen’. Ook de bede ‘wasch ons diep onrein gemoed, wasch het rein in Jezus bloed’ werd vervangen door de bede: ‘Vader! Heilig ons
gemoed, Zo bij voor- als tegenspoed’. Gelet op het onvermogen om volmaakt te kunnen zijn, naderde de bundel Evangelische Gezangen echter het dichtst de strekking van de
preek.
In het tweede deel werden de hoorders nog eens met de pas gezongen woorden
‘struikelen’, en ‘vallen’ geconfronteerd en met de boodschap dat God een genadige
God is die het uiterste van de mens eist. Met de woorden ‘struik’len en ‘vallen’ sloot hij
dus aan bij de ‘Leidse Gezangen’. Toch kan de mens ook weer opstaan, hij is tot veel in
staat. De zich ontwikkelende technologie toonde dat aan. Had de mens al niet veel gepresteerd ter land, ter zee en in de lucht? Toch bleef hij op godsdienstig en zedelijk terrein achter. Met een kernachtige vraag liep zijn preek dan ook naar het einde: ‘Wáárom
zou de mensch die wat verstand betreft, het reeds zoover gebracht heeft, op zedelijk
gebied niet evenveel bereiken kunnen, als hij er al zijnen kracht eens aan wilde geven?’
Hij prentte de gemeente nogmaals in dat God niet alleen liefde is, Hij is ook een God
van eisen en oordeel. Het kwade is niet alleen afwezigheid van het goede, maar zonde
voor God. Het kúnnen is afhankelijk van de kracht van het geloof. ‘Al struikelend en
vallend’ worstelt de gemeente zich omhoog om Gods hand te grijpen en om zijn hoogste gebod te volbrengen: de naaste lief te hebben als onszelf, zoals God ons liefheeft met
een ‘onuitsprekelijke liefde’.
In het nagebed valt een woordverbintenis met de beide tussenzangen op. De bede
is: ‘Reinig Gij ons hart, dat wij nieuwe schepselen in U worden’. De liedregel, uit zowel
de ‘Leidse Gezangen’ als de Evangelische Gezangen, heeft: ‘Reinheid van het harte geldt,
Eeuwig licht’.
Zoals God zich tot de mens wendt in zijn ‘onuitsprekelijke liefde’ en zoals de zalvende vrouw uit dankbaarheid handelde, zo is het de plicht van ieder mens in alles God
te danken. Dit is in feite de strekking van de slotzang uit Evangelische Gezangen gezang 12
waarin God ‘mij’ nooit heeft vergeten, daarom moet ‘mijn’ ziel ook Hem niet vergeten.
Een regel uit het eerste couplet oordeelt dan ook:
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Hoe snood ondankbaar moet hij wezen,
Die ’t hart niet vrolijk tot U heft! Neen!
Alles aan God dank te weten
Zij steeds mijn pligt, mijn werk, mijn lied!

Dankbaarheid wordt geëist voor het lijden van Christus, ‘opdat gij zalig wordt’. Vandaar de laatste regel in het vierde couplet: ‘God moet ik boven alles minnen En mijnen
naasten, zooals mij’.
De gezangen 54 en 197 ‘Wat God doet dat is welgedaan’ uit respectievelijk de ‘Leidse
Gezangen’ en de ‘Vervolgbundel’ zijn gelijk en sloten ook de tekstinhoud van de Evangelische Gezangen niet uit. Vooral het werkwoord ‘eischen’ in de regel: ‘Zijn woord eischt
mijn vertrouwen’ uit het tweede couplet stemde precies overeen met de inhoud van de
preek dat de mens zedelijk gezien tot meer in staat is.
In hoeverre wierpen de voorzangen hun schaduwen vooruit op wat er in de bijbellezing en prediking ging komen? De preek behandelde de spanning tussen onvermogen en volmaaktheid. Gelet op deze onderwerpen sloten alle voorzangen daarop aan,
hoezeer de stijl van de liedteksten ook verschilde.
De gemeente zong in het eerste couplet van gezang 35 uit Evangelische Gezangen dat
zij ‘in schuld en met smet ontvangen en geboren’ waren, ‘geneigd tot kwaad’. In het
derde couplet riep de gemeente God aan met zijn genade te komen, ‘in onze ellende
en diep bederf te stade’. De aanvang van deze dienst was door deze regels calvinistisch
van karakter en paste daarom goed in de hervormde diensten. Zowel het menselijk
onvermogen als de roep om Gods bijstand sloten goed bij de preek aan. Gezang 196
uit de ‘Vervolgbundel’ was ten opzichte van de Evangelische Gezangen milder van toon.
Het was getiteld: ‘Eindloos houdt Gods liefde stand’. In vooral het derde couplet komen het ‘struikelen en vallen’ als blijken van menselijk onvermogen aan de orde en
ook Gods genade: ‘maar der liefde zachte hand biedt genaad en vreed aan allen’. Gezang 29 uit de ‘Leidse Gezangen’ is van dezelfde strekking, ‘mijn wank’le schreên’ en
ook in het derde couplet klinkt het genadevolle ‘Reeds vóór wij U iets vragen, Voorkomt Gij onze beê’.
De liedteksten verschilden naar hun catechetische herkomst, maar behandelden
wel de thema’s van menselijk onvermogen en Gods genadige bijstand. Dat blijkt ook
uit de regel God ‘helpt niet enkel dragen, maar draagt onszelven meê’.
Preek 3
J.P. Keuning hield zijn Nieuwjaarspreek op 3 januari 1943 midden in de bezettingsjaren, in de doopsgezinde gemeente van Terhorne.346 Deze preek ging uit van het evangelie volgens Lucas 9:62, waar staat: ‘Niemand die de hand aan de ploeg slaat en achterwaarts ziet is bekwaam tot het Koninkrijk Gods’. Er werd voorgelezen uit Spreuken
3:1-12, wat overigens niet in de preek werd verwerkt. Volgens de notities werd na dit
bijbelboek de evangelietekst voorgelezen, waarop de preek volgde.
346 DDC. ‘Apparaat Laurense’. Jelle Piet Keuning (1916-1987) was leraar in de gemeenten Terhorne (1942-1945); Enschede, Beemster/Purmerend (1964-1980); en Hoorn (1969-1980). HS 65-420.
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Deze leraar schreef geen votum, gebed of zegen uit. Alle liederen werden uit de
‘Leidse Gezangen’ gezongen. De voorzang was gezang 118, waarvan alle drie coupletten: ‘Vredig rust nog d’aarde’ uit de derde afdeling ‘Bijzondere gelegenheden’, onder
‘Morgen- en Avondliederen en Jaargetijden’. De tussenzang, gezang 173, de coupletten
1, 3 en 4, is getiteld: ‘Weder is een jaar vervlogen’ ook in de derde afdeling onder ‘Liederen voor den Oudejaarsavond en den Nieuwjaarsmorgen’. De slotzang was het tot
op heden bekende ‘Beveel gerust uw wegen’, gezang 37, uit de tweede afdeling ‘Christelijk geloof en leven’ onder ‘Geloof en vertrouwen’, waarvan alleen het vierde couplet
werd gezongen.
De preek werd onderverdeeld met een Romeinse I en II. De overgang naar II werd
gemarkeerd door de tussenzang. Keuning schreef de preek in een schrift en gebruikte
daarvoor 23 bladzijden. Het is een met spanning geladen preek, waarin de predikant
worstelde met de verhouding van de bijbelse tekst en de bezettingstijd aan het begin
van een nieuw jaar.
De evangelietekst werd de leraar ingegeven toen hij nog eens over de oudejaarsdienst had nagedacht, drie dagen ervoor. Had de gemeente niet te zeer achterwaarts gekeken? Achterwaarts kijken oordeelde de leraar in strijd met wat Christus had geleerd,
bovendien druiste dat in tegen het menselijke verlangen. De gemeente verlangde ernaar om voor het Koninkrijk Gods bekwaam te worden. De hand aan de ploeg slaan betekende in zijn ogen dat wie eenmaal begonnen is moet doorzetten, maar kan men aan
één stuk doorploegen? Het land dat bewerkt wordt, kan zware grond zijn. De paarden
zullen eens moeten uitrusten. Dat is de gelegenheid voor de ploeger om even achterom
te zien: is de vore recht geploegd?
Keuning bracht op een beeldende wijze de oudejaarsdag in verband met de ploeger en zijn paarden die tot nieuwe krachten moesten komen. Op zeker moment moet
de mens afstand nemen van het verleden om weer helemaal nieuw te kunnen beginnen. Iedereen kan dat weten: op de puinhopen van de oude beschavingen bloeiden
weer nieuwe op. Oude gebouwen werden vervangen door nieuwbouw. Oude generaties worden door jonge generaties opgevolgd met nieuwe opvattingen en werkwijzen.
De opmerkzame hoorder zou in deze woorden kunnen beluisteren dat de predikant
hoopte dat in het nieuwe jaar misschien een einde zou kunnen komen aan de Duitse
bezetting. Niettemin was het nog een tijd van ‘veel offers en strijd’. ‘Ook in onze dagen maken wij iets dergelijks mee. (…) De gebleken onoplosbaarheid van de grote internationale vraagstukken (…) probeert men (…) op te lossen door een oorlog, maar een
oorlog lost geen problemen op’.
Keuning beleefde de tijd als een ‘inktzwarte duisternis’. Hij liet zich vooral afkeurend uit over mensen die de wijsheid in pacht hadden, vanuit de overtuiging dat zíj
weten wat het nieuwe jaar zal bieden. Hij riep de gemeente op om niet naar deze ‘toekomstmuzikanten’ te luisteren: ‘De redeneringen van kippen zonder kop kan men beter niet ernstig nemen!’. Het nieuwe jaar zal zeker wat geven, maar de gemeente kan
het nieuwe jaar ook wat brengen. ‘Wij hebben niet alleen af te wachten, maar ook te
dóen’. ‘Zal de vore recht zijn? Zullen wij bekwaam zijn voor het Koninkrijk Gods?’ Een
vraag om zich op te bezinnen in de tussenzang.
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De tussenzang noteerde Keuning duidelijk in zijn preek: ‘Zingen: LB 173: 1, 3, 4’.
Het gezang is algemeen thematisch zoals enkele regels in het eerste couplet met de verzuchting: ‘Weder is een jaar vervlogen. Al ’t verleden ging voorbij’. In het derde couplet
wordt echter de vraag gesteld: ‘Of hij [de mens] elke plicht volbracht, Of hij die vervlogen dagen Naar het hoogste heeft getracht?’ Het vierde couplet zinspeelt op de menselijke ontoereikendheid ten opzichte van Gods heilige aanschijn. ‘Neem ons, zondaars!
aan, o Heer! Mocht Uw gunst ons stil gemoed, ’s Levens hoogste heil doen smaken! (…)
Leer ons bidden, strijden, waken!’.
Nadat deze verzuchting, bezinning en bede waren beëindigd, ging de leraar over tot
het tweede deel, waarin hij de gemeente opnieuw bij de evangelietekst bepaalde. Achterom zien doen alleen zij die niet zeker van hun zaak zijn. Zij willen kijken of de vore
wel recht wordt geploegd, maar raken daardoor het gevoel voor richting kwijt. Deze
mensen kunnen onuitstaanbaar worden voor hun omgeving, omdat zij ‘eeuwig en altijd’ over het verleden praten, zich daarin verliezend in details. ‘Hoort gij daar ook bij?’
Keuning moedigde de gemeente aan om vooral ‘arbeiders Gods’ te worden. Die zien
vooruit, ondanks de verwachting dat het komende jaar wellicht zware eisen zou stellen. ‘Het zal erom gaan, waar de wereld heen gaat: naar de hel of naar de hemel’?
De toon in de preek werd heftiger. De predikant sprak over ‘baantjesjagers’ en van
‘halfslachtige gelukszoekers met hun gewetenloze praktijken’ die de wereld ‘verontreinigen’. Dat hij bij dit gedeelte hevig geëmotioneerd was, hoeft tegen de achtergrond
van de spanning tussen het evangelie en de bezettingstijd niet te verwonderen. De hevigheid van zijn emotie had hij met de pen doorgehaald, maar die was niettemin nog
leesbaar. Hij had willen zeggen: ‘Niet alleen Christus werd verzocht door de duivel,
neen, ook in onze dagen zijn er vele verzoekingen die des duivels zijn’. Was deze zin
te riskant, omdat hij van tevoren niet kon weten wie er onder zijn gehoor zou kunnen
zitten?
De trant van zijn preek ging in elk geval de richting uit van een vermaning. De tijd
vroeg mensen met sterke karakters, ‘mensen die staan voor hun beginselen, die van
geen wijken weten, wanneer men probeert hun overtuiging te ondermijnen’. ‘Mogen
wij allen ook zulke karakters zijn’. ‘Laten wij dan ook leven naar die geestelijke kant,
leven met God!’. Niet bij alle ellende stilstaan, niet omzien, niet bang worden door verlies van leven, maar Christus volgen. Dat wilde het woord van Christus in de evangelietekst zeggen. Hij zag niet om naar eigen veiligheid. Hij ontvluchtte de folteringen van
zijn lichaam niet. ‘De hand aan de ploeg slaan en niet achterwaarts zien, dat wil zeggen
dat wij innerlijk afstand moeten hebben gedaan van al onze voorrechten, materiële, maar
ook geestelijke, die wij op aarde menen te hebben’. In tijden van radeloosheid komt dit
woord als een verlossing. ‘Grijpt dan de hand aan de ploeg, leert afstand te doen van
alles wat U aan deze aarde bindt, want ’t is vergankelijk, en richt Uw blik vooruit naar
den hemel, naar God’. God helpt en redt, ‘niet lichamelijk, maar geestelijk’. ‘Christus’ lijden, zijn kruisweg en sterven is hem een waarborg, een zekerheid, dat God geen
mens verlaat, die ’t oog gevestigd houdt op Hem’.
Voor Keuning was het bekwaam zijn voor het Koninkrijk Gods, geloof hebben in
‘die wondere kracht’, die alles draagt en aanvaardt. Hij riep de gemeente dan ook op
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om Christus te volgen, op God gericht te zijn en geestelijk los te raken van het aardse.
Ondanks de zware en onzekere bezettingstijd werd de gemeente opgedragen vanuit die
geest vooruit te zien, maar ook dankzij deze tijd kon de gemeente zichzelf beproeven
of zij een sterk karakter bezat om alle verlokkingen van de tijd te weerstaan. Daarvoor
was moed nodig.
Het vierde couplet van de slotzang 37 werd om het vermanende motief gekozen,
het begon met ‘Schep moed’. Er was moed nodig om ‘aan uw smarte en zorgen goede
nacht!’ te zeggen. Om te laten ‘varen wat uw harte in onrust heeft gebracht’. Met de
‘kippen zonder kop’, ‘de halfslachtige gelukszoekers met hun gewetenloze praktijken’
en ‘baantjesjagers’ nog in het achterhoofd, zong de gemeente in de laatste regels dan
ook ‘Gij wilt toch niet regeeren, Als een, die alles weet: God blijft als Heer der heeren,
Met ’t hoogst gezag bekleed’.
Gezang 118 was de voorzang, ‘Vredig rust nog d’aarde’. Dit gezang liet Keuning zingen in scherp contrast met de bezettingstijd. Toch wilde hij de gemeente aan het begin
van de dienst èn aan het begin van het nieuwe jaar een visioen aanreiken met de boodschap dat over de demonische tijdgeest heen een nieuwe morgen gloort: ‘Vredig rust
nog d’aarde, Nu de morgen gloort’.
In die zin had dit gezang een profetische functie. In aansluiting op zijn preek ging
het immers om vooruit zien. Een nieuw jaar was verwachtingsvol. Aan de hand van
werkwoorden als in ‘Uit de vale kimmen stijgt de zon vol glans’ en ‘Licht is ’t allerwegen’, zong de gemeente alsof zij reeds deel uitmaakte van een nieuwe dag. Keuning
plaatste de gemeente daarmee in het hoopvolle perspectief van Gods aanwezigheid.
‘Klokgelui roept: “Vromen! Op, naar ’t bedehuis! Stroomt daarheen te zamen, Dragend elk zijn kruis!”.
In dít bedehuis en in déze samenkomst klonk in het ‘stil aanbidden’ Gods stem: ‘’t
Is de dag des Eeuw’gen! Menschenhart, zoek Hem!’.

D
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Geloofsleer: rechtvaardiging en heiliging blijkens de catechese
In dit gedeelte wordt het godsdienstonderwijs behandeld van een drietal leraren, dat
door de seminariehoogleraar S. Hoekstra Bz. theologisch werd geschoold.347 Hoewel
Hoekstra als modern theoloog te boek staat, voelde hij zichzelf in doorsnee ‘veel meer’
aangetrokken tot ‘het regtzinnig standpunt’, ‘dan het vrije’.348 Hij keerde zich dan
ook tegen ‘die zoogenaamde “verlichting” ’, die ‘de mond vol heeft van algeheele persoonlijke zelfstandigheid’, alsof de godsdienst niet op een geschiedenis was gebaseerd.
347 Zie voor Hoekstra Bz., p. 153.
348 Hoekstra Bz. (1864), p. 321-322. In feite bevestigde Hoekstra hiermee de kritieken die hij te verduren kreeg van de
kant van onder andere de remonstrantse hoogleraar J. Tideman op zijn Jezusbeeld in De ontwikkeling der zedelijke idee in de
geschiedenis (1862). Tidemans vraag was of Hoekstra hiermee wel modern was. Zo ja, ‘dat hij ten minste staat aan de uiterste regterzijde’. Zie Vree (1994), p. 211.

d theologisch gehalte

315

Hoekstra ging uit van een christendom van het ‘hart’ en onderstreepte het belang van
de gemeente. Als een ‘rechtzinnig’ modern theoloog werd hij later wel gewaardeerd als
een voorloper van de malcontenten onder de latere modernen.349 Nagegaan zal worden
hoe zijn denkwijze doorwerkte in het godsdienstonderwijs van de leraren.
G.E. Frerichs schreef onder meer Vroege Vroomheid. Tachtig Lessen voor Katechisatie en Zondagsschool, en Vragen ter voorbereiding voor het lidmaatschap in de Doopsgezinde Gemeente.350 Hiervan worden respectievelijk de derde druk van 1893 en de derde druk uit 1891 besproken: dat zijn de drukken uit de periode waarin de Doopsgezinde Liederen en de ‘Leidse
Gezangen’ verschenen. Tj. Kielstra ontwierp Het Godsdienstig Leven, Eene schets der Christelijke Geloofs- en Zedeleer, waarvan de tweede herziene druk uit 1890 zal worden behandeld.351
J.H. van der Veen publiceerde in 1879 en 1880 drie ‘populaire studiën’ met als titel Wij
gelooven en waarom?, waarvan één druk verscheen.352 Het lesmateriaal was bestemd voor
de zondagsschoolleeftijd, voor dopelingen, gevorderde leerlingen en voor mensen die
wat meer aan zelfstudie van de bijbel wilden doen.
In al het lesmateriaal komt de rechtvaardiging als specifiek thema niet expliciet voor.
In de 78ste les van Frerichs’ Vroege Vroomheid over de ‘Bijbel’ zou evenwel aan rechtvaardiging kunnen worden gedacht vanwege de woorden zegenen en verlossen. De bijbel
werd allereerst onderwezen als ‘een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’, leidde
ten tweede op ‘tot zaligheid, door het geloof het welk in Christus Jezus is’ en leerde ten
derde dat de ‘Menschenzoon’ de kinderen zegende en de aarde verloste met zijn bloed.
Duidelijker komt de rechtvaardiging voor in zijn lesboekje Vragen ter voorbereiding voor
het lidmaatschap in de Doopsgezinde Gemeente als antwoord op de vraag wat het geloof in het
evangelie omvat. Frerichs leerde ‘dat God ook mijn Vader is, dat ook ik Zijn kind ben,
dat Hij ook mij zoekt met eeuwige liefde, en als ik nederig tot Hem kom, mij de zonden vergeeft en mij Zijnen H. Geest geeft’. Alleen de ‘in ernstigen zedelijken strijd afgetobden’ zullen zeggen: ‘Ik ellendig mensch, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God door Jezus Christus, onzen Heere’.353 In de 29ste les behandelde
hij de wedergeboorte.354 De wedergeboorte hield in ‘ons beter ik’ met een nieuw hart
en een nieuwe geest. Zaligheid, troost, verzoening met God en vergeving van zonden
werden dan vanzelfsprekend ‘ons’ deel.355
349 Rasker (1981), p. 124. Van Driel (2007), p. 132-133.
350 ME II, p. 394. DJ (1908). Gerard Elias Frerichs (1836-1906) was een modern leraar. Hij stond in Den Hoorn (18611863); Warns tot 1878 en Stavoren tot 1866; Nes op Ameland (1878-1884); Oudebildtzijl (1884-1890); Borne (1890-1901).
Frerichs was van Duitse afkomst. Zijn vader was luthers en zijn moeder doopsgezind. Frerichs (18933). Eerste druk van
1885 is niet getraceerd. Vijfde druk z.j.. Frerichs (18913).
351 ME III, p. 174. Tjepke Kielstra (1852-1936) was leraar in de gemeenten Zwartsluis en Meppel (resp. 1876 en 1879),
Middelburg (1885-1901), Vlissingen en Goes (1885-1899). DJ (1937), p. 25. Hoogleraar Hoekstra vormde hem tot predikant. ‘Steeds is hij dezen voortreffelijken leermeester trouw gebleven en heeft hij hem in hooge eere gehouden, dikwijls
aangehaald en tot voorbeeld gesteld’. Kielstra was een gematigd liberaal theoloog die streefde naar ‘ethical holiness’.
Kielstra (18902). Eerste druk 1883, vierde druk 1914.
352 Jarig Hielkes van der Veen (†1919) was leraar te Hindeloopen en Molkwerum (1859-1863); Wormerveer Noord
(1863-1866) en op Terschelling (1866-1892). Van der Veen I en II (1879) en III (1880). Deze studies worden niet vermeld
in Boekenoogen (1919).
353 Romeinen 7:24-25.
354 Johannes 3:1-8.
355 2 Korinthiërs 5:17-18 en Mattheus 6:14.
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In Kielstra’s Godsdienstig Leven werd Jezus als een ‘geniale timmermanszoon’ voorgesteld.356 Zijn genialiteit liet de mens zien wat hij ‘wezen en worden kan, onafhankelijk
van lot en omstandigheden’; groot, waardig, edel, een held. De mens kan deze aarde maken
‘tot een huis Gods en eene poorte des hemels’. Aan de voet van het kruis leert de mens
dat hij ‘slechts weinig minder dan de engelen [is], hij is Gods geliefd kind’, ook in dit
kindschap moet de rechtvaardiging worden gelezen. Zelfs Gods vaderlijke algoedheid
en liefde gaan tot de ‘diepst gevallene en laagst gezonkene’. De gelijkenis van de talenten toonde aan dat de mens kan zondigen, niet dat wij zondigen.357 Hiermee verwierp
Kielstra de kerkelijke leer dat de mens van nature geneigd zou zijn tot alle kwaad, en
tevens de predestinatie.358
Van der Veen handhaafde de typering ‘rantsoen’ voor het offer dat Jezus voor velen
bracht; ook hier wordt de rechtvaardiging geleerd. Het avondmaal in de protestantse
kerken leek in zijn ogen nauwelijks meer op de maaltijden van de vroege kerk. Men
wekte elkaar onder druk van lijden en vervolging op en verloochende zichzelf ‘naar het
voorbeeld van Jezus, die zijne ziel gaf tot een rantsoen voor velen en waarbij men God
dankte dat men ook waardig gekeurd werd om des geloofs wille smaadheid te lijden’.
Van der Veen concludeerde dat het op dezelfde wijze zou moeten voortgaan in de gemeente van Christus. Hoe hij zich dat concreet voorstelde, daarvan gaf hij geen voorbeelden.359
Frerichs legde in de inhoudsopgave van de Vroege Vroomheid veel nadruk op de heiliging in de vorm van adhortatieven, zoals: ‘Heb God lief’, ‘Heb ook uw ouders lief’,
‘Wees dienstvaardig’, ‘Wees verdraagzaam’. In zijn Vragen ter voorbereiding voor het lidmaatschap in de Doopsgezinde Gemeente leerde Frerichs dat mensen geliefde kinderen Gods konden worden, wanneer alle plichten jegens God, de naaste en onszelf werden vervuld.360
Rechtvaardiging en heiliging leerde hij als een twee-eenheid, uit de daad blijkt ’s mensen kindschap.
In de 30ste les uit het vragenboekje noemde hij Jezus ‘het Evangelie in persoon, het
vleesch geworden woord, het beeld [zoon] Gods, het toonbeeld [zoon] des menschen,
het licht der wereld, het brood des levens. Onze meester. Verlosser’. God was voor hem
‘Vader’.
De deels lutherse en deels doopsgezinde opvoeding die Frerichs in zijn jeugd had
genoten, kan van invloed zijn geweest op de traditionele, orthodoxe stemming in zijn
Vragen ter voorbereiding voor het lidmaatschap in de Doopsgezinde Gemeente.361 Modern is Frerichs
waar hij de betrouwbaarheid van het geloof toeschrijft aan de gemoedservaring. Hierin
sloot hij aan bij Hoekstra, die leerde dat een geloof met hart alle rampspoed als ‘waarlijk
goed’ kan ervaren, omdat God het heeft toegezonden.362 ‘Radicaal’ modern kan Frerichs zelfs worden genoemd, waar hij zich niet ongevoelig betoonde voor de kritiek
356
357
358
359
360
361
362

Kielstra (18902), hoofdstuk 3.
Mattheus 25:14-30 en Lukas 19:12-27.
Kielstra (18902), p. 40-41, 43-44, 55.
Van der Veen III (1880), p. 47-49, 52-53, 55-56, 74.
Frerichs (18913), 29ste vraag.
Binnerts (1908), p. 20-30.
Hoekstra (1852), p. 250. Mijn cursivering.
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van zijn radicale ambtgenoot W. Jesse op zijn pedagogische methodiek.363 Dat hij de
psalmen uit het onderwijs voor de jonge kinderen had weggelaten is hiervan het bewijs. Het radicaal modernisme was meer voorstander van ‘leerzame verhalen’ dan van
bijbels onderwijs.364
Bij Kielstra ging het in de heiliging om een zedenleer, die hij verbond met de geloofsleer. Hij volgde hierin Hoekstra, die de godsdienst en de zedelijkheid als een tweeeenheid beschouwde. Deze zijn ‘als twee cirkels, die elkander snijden en [hebben] dus
noodzakelijk een deel van hun gebied gemeenschappelijk’. De zedelijke mens staat
in een afhankelijke, lijdzame en blije verhouding tot God, is zelfstandig, nauwgezet
en trouw tegenover zichzelf en met betrekking tot zijn medemens is hij welwillend,
vriendelijk en belangeloos.
Bijzondere aandacht schonk Kielstra aan de verhouding tot de Staat. Hij poneerde
dat ‘een Staat machteloos [is], als zijne burgers geesteloos zijn’. Daarom was de ‘Vaderlandsliefde’ ook een christelijke plicht. Christelijke plichten tegenover de Staat waren
in zijn ogen: belangstellen in de algemene gang van zaken, offervaardigheid en eerlijkheid, het uitoefenen van het kiesrecht ‘opdat de wetgevende macht werkelijk het volk
in zijne beste schakeeringen vertegenwoordige’, onderworpenheid aan de wetten, gehoorzaamheid aan de staatsmacht en aan de overheid, orde en vredelievendheid, goede
trouw, verdraagzaamheid en welwillendheid. De gehoorzaamheid aan wet en overheid
was niettemin onder voorbehoud, omdat er omstandigheden konden ontstaan die het
geweten onder druk zetten. Het geweten mocht niet ondergeschikt worden gemaakt
aan de eisen van de maatschappij, omdat daarin de zedelijke bewustheid zetelde. Het
geweten moest ‘wassen’ tot het goede en de volmaaktheid.365
Zo was Kielstra met een beroep op het Nieuwe Testament een tegenstander van de
militaire dienstplicht. Ook hierin klinkt Hoekstra door, die in zijn Het geloof en leven des
Christens proclameerde dat de christen zich aan de Staat diende te onderwerpen en haar
moest eerbiedigen, behalve ‘wanneer zij ons namelijk dingen gebieden, die met Gods
geboden en ons geweten in strijd zijn’.366 De titels van God zijn bij Kielstra evenals bij
Hoekstra gemengd traditioneel, ‘orthodox’ en verlicht, modern. Zo is God ‘Heer’ en
is Jezus de volmaakte mens: daarom verdiende hij de titels ‘Zaligmaker’, ‘Verlosser’,
‘Heiland’ en ‘Nazarener’. Ook aan zijn omschrijving van Jezus als de ‘geniale timmermanszoon’ kan worden afgelezen dat Kielstra nauw aan Hoekstra verwant was. Hoekstra stelde dat de profeten over ‘eene zekere genialiteit in het denken’ hebben moeten
beschikken, van hen werd immers verwacht het geloofsgetuigenis te verklaren. Zo was
Jezus voor Hoekstra ‘de Profeet bij uitnemendheid’ en beschikte ook hij dus over een
hoge mate van genialiteit.367 In zijn omschrijving van Jezus combineerde Kielstra zo363 Jesse uitte ernstige bezwaren tegen bijbelse lessen en het leren zingen van psalmen en gezangen voor kinderen.
‘Evenmin als de bijbel zijn ook de bundels der psalmen en gezangen voor kinderen gedicht’. Wel prijst Jesse versjes van
Heije aan. Jesse (1873), p. 34. Zie ook Herderscheê (1904), p. 355. Brouwer (1891), p. 27. P. Brouwer vond dat de bijbel,
gezangen en psalmverzen ‘veel meer stof aanbieden, dan Jesse schijnt te meenen’.
364 Cramer (1882), p. 64.
365 ME III, p. 174. Kielstra (18902), p. 77.
366 Hoekstra (1851), p. 332-333.
367 Hoekstra (1864), p. 215.
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wel diens genialiteit als eenvoudige, menselijke afkomst, als een volmaakt model van
zedelijkheid. Juist het optimisme dat Kielstra typeerde, verbond hem met de moderne
theologie.
Volgens Van der Veen was er ‘eenswillendheid’ met God voor nodig, wil de mens
zich volgens Gods heilige wil kunnen gedragen.368 De gelijkenis van de verloren zoon
toonde aan dat God een God van rechtvaardigen en onrechtvaardigen was, genadig en
vergevend. Dankzij de universaliteit van Zijn vaderlijke liefde konden mensen broeders en zusters van elkaar worden. In die verbinding lag het zedelijke beginsel van de
barmhartige Samaritaan, maar ook het principe om zeventig maal zeven maal te vergeven en vijanden lief te hebben. De Bergrede was het beginsel van een volkomen vrijheid om te allen tijde en naar eigen overtuiging God te dienen en naar eigen inzicht
het leven te regelen. Cruciaal voor Van der Veen was de persoonlijke verantwoordelijkheid voor het geloof. Immers, Jezus liet noch ‘onveranderlijke leerstellingen, noch altoos geldende zedelijke voorschriften, noch tot eeuwige inzettingen verhevene kerkvormen’ na. De leiding van de Heilige Geest was voldoende om aan het Koninkrijk der
hemelen op aarde te werken.
Van der Veen kan evenzeer een adept van Hoekstra worden genoemd, waar hij de
broeder- en zusterschap onder mensen benadrukte als een uit Gods vaderliefde voortgevloeide band. Hiermee bevestigde Van der Veen Hoekstra’s these dat de gemeente
belangrijk was voor de geestelijke groei. Het draaide bij Hoekstra om een ‘naauwe gemeenschap’ van hen ‘die in Christus gelooven, tot bewustheid komen, zich oefenen en
volmaken, en in al zijnen rijkdom zich openbaren’ en ‘elkander beschouwen als broeders en zusters in denzelfden Jezus Christus’.369 Kortom, op grond van deze gegevens,
het kindschap en Jezus’ genialiteit als voorbeeld, mag worden aangenomen dat een effectieve rechtvaardiging werd onderwezen.
De leer in het lied: rechtvaardiging en heiliging
In Doopsgezinde Liederen werd de rechtvaardiging thematisch weergegeven in de liederen over ‘Het Christelijk geloof’ en de ‘Beden om heiliging’ die overnames zijn uit de
Christelijke Kerkgezangen (1851). In de ‘Leidse Gezangen’ komt de rechtvaardiging voor
in de liederen over ‘Geloof’ waarvan de coupletten beginnen met ‘Schenk mij geloof’,
‘Schenk aan mijn stil gemoed’, ‘Schenk, Vader! Liefde mij’, en in een lied over de ‘Boetvaardigheid’.370
Dit laatste gezang leert dat de verhouding God en mens pas wordt hersteld wanneer de schuld wordt vergeven, hetgeen duidelijk naar voren komt in de regels: ‘Gods
gunst wordt niet verworven Dan door boetvaardigheid’. Nergens wordt Jezus meer de
‘Rechtvaardigmaker’ genoemd.
Naast de verwerking in thema’s is de rechtvaardiging duidelijk in de liedteksten
aanwezig: ‘Gij spreekt mij vrij in Jezus’ bloed’ en gelet op het pro nobis in een meer ju368 Van der Veen I (1879), p. 49-56.
369 Hoekstra Bz. (1851), p. 264.
370 Doopsgezinde Liederen, de gezangen 36 en 37. ‘Leidse Gezangen’, de gezangen 79 en 82.
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belende stemming op het paasfeest: ‘Triumf! Triumf! (…) Hij, die voor ons zijn leven gaf’.371 In een meer overdenkende vorm bij het avondmaal wordt schuld beleden: ‘God, met onze smart bewogen, heeft in ’t bloed van zijnen Zoon, Ons vergeving
aangeboôn!’.372 In het gezang ‘Het Christelijk geloof’ roept God in ‘zijnen Zoon ons tot
zijn liefde weder’ na een ‘zware last’ van zondenschuld.373
In de ‘Leidse Gezangen’ wordt de rechtvaardigheid als eigenschap van God eenmaal
genoemd: ‘Gij zijt rechtvaardig, heilig, goed!’. Deze eigenschap die in de bundels uit de
vorige periode werd weggelaten, is toe te schrijven aan een onveranderde overname uit
de Evangelische Gezangen. Zo bleven ook supranaturalistische aspecten staan uit andere
overnames, zoals ‘Bestuurder van ons lot’ uit de Christelijke Gezangen (1796).374 Het pro me
en pro nobis komt in deze bundel voor in de regels: ‘Als Jezus niet voor mij wou sterven,
Als Hij niet mijn Verlosser is, ’k Moet dan in wanhoop sterven’ en in: ‘Hij heeft voor
ons het kruis gedragen’.375 Ook is er nog de regel: ‘Gij gaaft voor ’t koninkrijk van God
Uw leven, velen ten rantsoen’. 376 Het bijzondere aan deze regel is dat die onderdeel uitmaakt van een veranderd couplet dat oorspronkelijk van een verlichte signatuur was.
De oorspronkelijke regel staat in het tweede couplet van het 49ste gezang van Evangelische Gezangen en luidt als volgt: ‘Uw liefd’ ontzag, noch leed, noch pijn’. Door de plaatsing van het ‘velen ten rantsoen’ in het veranderde couplet, kreeg de inhoud een meer
orthodoxe strekking. Dit betekent dat de ‘Leidse Gezangen’ ondanks de ‘moderne’ ligging ‘orthodoxe’ tendensen niet principieel uit zijn corpus heeft geweerd, waardoor
het pluralistisch van inhoud was.
Resumerend: al komt de rechtvaardiging als categorie in de inhoudsopgaven van de
beide liedbundels niet voor, toch werd dit geloofspunt in de liedteksten verwerkt en
werd er dus gezongen wat er werd geleerd. Daarmee bleef de rechtvaardiging een wezenlijk deel uitmaken van het doopsgezinde geloof.
Doopsgezinde Liederen nam de twee ‘Beden om heiliging’ van K. Sybrandi over uit Christelijke Kerkgezangen: ‘Ja, heilig ons, o God en Heer, In denken en in handlen, En laat ons,
371 Resp. Doopsgezinde Liederen, gezang 64 couplet 3; gezang 82 couplet 1.
372 Idem, gezang 104 couplet 3.
373 Idem, gezang 27 couplet 5.
374 ‘Leidse Gezangen’, gezang 22 couplet 4; gezang 2 couplet 1.
375 Idem, gezang 48 couplet 5 en 144 couplet 2.
376 Gezang 65 couplet 2 is een liedtekst van J. Hinlopen uit de Evangelische Gezangen 49, die in Christelijke Liederen II (1870)
werd overgenomen, zie gezang 19. Uit Doopsgezinde Liederen kunnen verder nog worden genoemd de gezangen: 1 couplet 4 ‘Die ook ons door zijnen dood Toegang tot Gods rijk ontsloot’; 19 couplet 3 ‘Verlosten door uw lijden, gekochten
door uw bloed’; 24 couplet 4 ‘Gaf ons Zijn Zoon – die werd ons leven’; 36 couplet 4 ‘God, mochten wij, tot duren prijs
Gekocht door ’s Heeren lijden’; 63 couplet 5 ‘Met U verzoend in Jezus’ dood, en door zijn bloed geheiligd’; 77 couplet 6
‘En uw kruis heeft ons verlost’; 79 couplet 3 ‘Uw verzoening, uw gemeenschap gaf aan allen éénen naam’; 81 couplet 5
‘’t Leven wildet Ge ons verwerven’; 82 couplet 2 ‘Gij hebt ons door uw dood verlost’; 90 couplet 1 ‘De zondige aarde verzoend met God’; 98 couplet 1 ‘Boetvaardigen schenkt Gij genade’; 103 couplet 2 ‘Niemand zij hier afgewezen!’; 108 couplet 4 ‘Mijn Heiland, ’k zie door uw genade en macht De schuld verzoend, den wreeden dood verslonden. ’k Heb door
uw hulp den levens weg gevonden’. Uit de ‘Leidse Gezangen’ kunnen nog worden genoemd: 18 couplet 5 ‘Gij draagt
den zondaar met geduld, En als hij ’t kwaad belijdt, Scheldt gij, genadig God! de schuld Op zijn berouw hem kwijt!’; 48
couplet 1 ‘Dat God zoo lief de wereld heeft, Om ons Zijn Zoon te schenken’; 187 couplet 3 ‘Wat heb ik, zondaar! Dan te
schromen? Gij roept mij tot uw avondmaal, En ik zal willig komen’; 189 couplet 2 ‘Gij riept ons, die in zond’ en schuld
vervielen, Opnieuw tot U! Uw grooten naam zij eer!’.
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U tot prijs en eer, In uwe vreeze wandlen’.377 Krachtig is de regel waarin om de opgave
gebeden wordt: ‘God, leer ons wandlen naar uw wil en wetten. Uw Geest stuur’ onzen
gang op ’s levenspaân’, een regel met een eschatologisch perspectief. Het gaat erom
‘van de aarde los en haar begeerlijkheid’ te geraken en het ultieme doel ‘eens’ Gods
liefde ‘in vollen luister’ te zien.378 Daarom is het van belang om een geheiligd leven te
leiden, zowel in woord als in daad. Ook andere liedteksten anticiperen daarop. Het
doel van heel het leven is ‘naar heiligheid te streven’, het is Gods wil ‘dat wij allen heilig worden zooals Hij’, wat hier een kwalitatieve connotatie heeft.379
De heiliging in de betekenis van goede werken komt naar voren in de regels: ‘dat
wij uw geboôn betrachten, onze daden meer en meer reeglen tot uw lof en eer!’.380 Van
‘wederliefde’ maakt een avondmaalslied nog melding.381 Liedteksten met een meer opwekkend karakter, zijn bijvoorbeeld:
Draagt elkanders lasten, treurt
Met de droeven, weest verblijd
Met het vroolijk hart, en beurt
Moeden op in bangen strijd;
Op den tocht door een woestijn
Moet men allen alles zijn.382

Zo appelleren ook de slotregels over ‘Zelfbeproeving’ aan het doen van goede werken:
‘Leert […] ’s Heilands wijs bevel: “Eert God, doet uw naasten wel”’. ‘’t Is zijn liefderijk
bevel: “Doet aan wees en weduw wel!”’. ‘Jezus gaf ook dit bevel: “Doet zelfs uwen vijand wel”’. ‘Zoo volbrengen we uw bevel En den plicht eens Christens wel’.383
In tegenstelling tot de Doopsgezinde Liederen komt de ‘heiliging’ in de ‘Leidse Gezangen’ als categorie in de inhoudsopgave niet voor, wel in liedregels uit teksten die werden overgenomen uit de ‘Vervolgbundel’ van de Evangelische Gezangen. Bijvoorbeeld
‘’t Lust ons, uwen last te dragen, steeds te jagen Naar de hoogste heiligheid!’384 Dit streven naar de volkomenheid lijkt zowel een piëtistische trek te vertonen, als verwantschap met de ‘Groningers’.385 ‘Vorming’ en ‘opvoeding’ plaatsen de mens op een zo
hoog niveau dat ‘gelijkvormigheid aan de Godheid’ niet valt uit te sluiten.386 Een ander
voorbeeld van heiliging met een meer vermanend karakter is te vinden in een gezang
dat de goede werken tegenover slechte werken plaatst:
Beschaam den grootsten heldenmoed,
Reis heen naar afgelegen stranden,
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386

Doopsgezinde Liederen, gezang 36 coupletten 5 en 6.
Idem, gezang 37.
Idem, gezang 7 de coupletten 1 en 3.
Idem, gezangen 20 couplet 5.
Idem, gezang 106 couplet 4.
Idem, gezang 60 couplet 4.
Idem, gezang 41.
‘Leidse Gezangen’, gezangen 87 couplet 1; 117 couplet 5; 176 couplet 1 en 191 couplet 2.
Voor een verband tussen piëtisme en de Groninger theologie zie p. 227.
Vree (1984), p. 42v en 153.
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Stort daar voor ’t vaderland uw bloed’ (…)
’t Kan alles u voor God niet baten,
Hij acht al uwe werken niet!
Alleen een hart, voor zelfzucht doof,
Ootmoedig, klein in eigen oogen
Vol liefd’ en reinheid door geloof’ (…)
Dat is ’t wat God in u behaagt’.387

In een dooplied van Sepp gaat het om ‘den strijd t’aanvaarden tegen ’t kwaad (…) Bij
wensch en wil, bij woord en daad’.388 Bijzonder is een gezang dat concrete daden met
het avondmaal verbindt en opwekkend van aard is. Het is uit Christelijke Gezangen (1796)
overgenomen en legt de nadruk op maatschappelijke verhoudingen. De eerste regels
van de coupletten worden hier geciteerd: ‘Wie in des naasten smarten deelt’, ‘Hij, die
aan armen hulp verleent’, ‘Wel hem, die in den donk’ren nacht het licht ontstak, vertroosting bracht’, ‘Wie wees en weduw met zijn raad Zijn troost en hulp ter zijde staat’,
‘Wie ’s naasten kruis met rozen strooit’.389 Dat de goede werken niet zonder de gave van
de Geest kunnen worden volbracht, blijkt tenslotte uit een overname uit Evangelische
Gezangen:
Hij geeft ons in zijn geest het pand,
Waaraan wij zijn genâ bemerken,
Hij vormt ons door zijn eigen hand
Tot alle goede werken.390

Concluderend kan gezegd worden, dat de rechtvaardiging en de heiliging in de liedregels aansloten op het catechetisch materiaal. De liedteksten over de weduwe en wees,
bedroefden en misdeelden, sloten goed aan op de nadruk die Frerichs en Kielstra legden op de deugden ten opzichte van God, de naaste en zichzelf. De nieuwe reeks deugden als offervaardigheid en onderworpenheid met betrekking tot de Staat, die Kielstra
introduceerde in verband met zijn pleidooi voor de vaderlandsliefde, komen niet in de
gezangbundels voor, wel de vaderlandsliefde. Ook Frerichs onderwees de allerjongsten
liefde voor het vaderland.
De relatie met de lutherse Christelijke Gezangen en de bundels van de Nederlandse Protestantenbond
Ook al verscheen de bundel Godsdienstige Liederen van de Nederlandse Protestantenbond
twee jaar eerder, eerst zal de lutherse bundel Christelijke Gezangen worden besproken,
omdat die als tweede bundel in de Doopsgezinde Liederen werd opgenomen. Hoewel de
hervormde bundel (1938) ook binnen deze periode valt, beperkt de vergelijking zich
tot de ‘Vervolgbundel’ van de Godsdienstige Liederen (1920). De hervormde bundel staat in
387
388
389
390

‘Leidse Gezangen’, gezang 93 coupletten 4 en 5.
Idem, gezang 180 couplet 1.
Idem, gezang 186. Christelijke Gezangen (1796) gezang 141.
Idem, gezang 48 couplet 9. Evangelische Gezangen gezang 42.
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tijd dichter bij de bespreking van het doopsgezinde suffix in de Liederenbundel (1944), die
in het volgende hoofdstuk aan de orde zal komen.
De criteria ter voorbereiding voor de Christelijke Gezangen uitgegeven door en voor rekening van De Synode der Evangelisch-Luthersche Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden (1884) waren
stichtelijkheid, dichterlijk gehalte, de taal van het kerklied en het gemoedsleven. Het
liedboek bevatte 282 gezangen, waaronder dierbare liederen uit oude gezangboeken,
vertalingen van ‘het voortreffelijkste’ uit de klassieke liederenschat, het beste uit bundels van andere kerkgenootschappen, alsmede nieuwe liederen. Zes gezangen werden
uit doopsgezinde bundels overgenomen.391
Naar de ontstaansgeschiedenis van de bundel van de Nederlandse Protestantenbond, de Godsdienstige Liederen (1882) en diens ‘Vervolgbundel’ (1920), is reeds onderzoek
gedaan.392 De bundel vormde een alternatief voor díe bundels die doorgaans als omslachtig en overtollig werden beoordeeld. Bovendien waren dichterlijkheid en zingbaarheid twee aspecten die in de oudere bundels te wensen overlieten.
De nieuwe bundel werd naar moderne geest samengesteld. Het beste uit de bestaande bundels werd geselecteerd, gecombineerd met vertalingen en nieuwe liederen
van levende dichters. De vrijzinnig-interkerkelijke liederencommissie bestond onder
meer uit de doopsgezinde predikant Jo. de Vries, die later door W. Jesse werd vervangen,
twee hervormde predikanten en een lutherse. Deze commissie stelde zich een liedbundel voor die dienstbaar was aan het vrome gemoed. Daarmee hoopte de commissie de
gebreken op te heffen die eigen waren geweest aan de rationalistische periode met een
al te grote nadruk op dogmatische formuleringen.
De ontstaansgeschiedenis van de ‘Vervolgbundel’ van de Godsdienstige Liederen kan
worden geschetst vanuit een algemeen maatschappelijke tendens, die zich keerde tegen het positivistische vooruitgangsgeloof van de negentiende eeuw. Een jonge generatie van moderne theologen, de zogenaamde ‘malcontenten’, maakte in tegenstelling
tot de oudere generatie deel uit van deze werkelijkheid. Het monisme, de leer dat God
en werkelijkheid samenvallen, werd door hen teruggedrongen ten gunste van een dualistisch denken dat veel meer dan eerder het geval was, de zonde en de genade accentueerde en Jezus van zijn menselijke sokkel had gehaald, in ruil voor een meer christologisch normatieve gezagsstatuur.393 Vanuit deze context wordt het begrijpelijk wat de
samenstellers bedoelden met de constatering dat er in de bundel van 1882 ‘iets’ werd
gemist.394 Men koos voor een vervolgbundel waarin wat ‘anders en meer’ gewenst was.
De malcontenten uit deze commissie waren de doopsgezinde leraar A. Binnerts, die tevens de secretaris was, en de lutheraan H.A. van Bakel.395
391 Gezangen 47 (W. van de Velde), 159 (Jordens), 199 (A.H. van Gelder), 223 (B. de Bosch) komen uit Christelijke Gezangen (1796), resp. gezangen 91 couplet 2; 57 couplet 4; 27 coupletten 1 en 7; 40 coupletten 17 en 18. Dit laatste gezang
was evenals gezang 148 al eerder in lutherse bundels opgenomen. Ook 148 staat op naam van B. de Bosch, maar het is
de vraag of deze tekst niet van de hervormde predikant B. Bosch moet zijn, omdat de strekking neigt naar kinderdoop.
Gezang 134 is van Jo. de Vries en staat ook in de Godsdienstige Liederen (1882).
392 Le Coq (2005).
393 Idem, p. 119-122.
394 Voorbericht van de ‘Vervolgbundel’ (1920).
395 Le Coq (2005), p. 142.

d theologisch gehalte

323

De rechtvaardiging en de heiliging komen in vrijwel alle bundels voor en er is weinig onderscheid in de wijze waarop deze geloofsonderwerpen werden behandeld.396
De enige uitzondering vormt de bundel Godsdienstige Liederen, waarin geen pro me/pro nobis voorkomt, hetgeen de bundel een monistisch karakter en een moderne signatuur
geeft. Als gevolg hiervan resteerde een kille mededeling dat ‘de goede herder stierf aan
’t kruis’ en dat ‘allen, die zijn woord gelooven’, zich richten naar boven en hem zoeken
in het Vaderhuis. Het kruis kreeg meer een symbolische betekenis dan een persoonlijke betekenis: ‘Blijv’ uw kruis, als heilig teeken, Eeuwig tot de menschheid spreken
Als voor allen opgericht!’.397
Dat deze bundel later onder de doopsgezinden zeer populair werd, kan worden verklaard vanuit een liberale achtergrond die voorgeschreven geloofsregels in strijd achtte
met de verantwoordelijkheid die de mens zelf voor zijn geloof had. De nadruk op Jezus’ leven strekte tot navolging: als ‘Gids ten leven’ was hij een levend voorbeeld voor
allen die zich een weg door het leven baanden om eindelijk Thuis te komen. De pelgrimsgedachte lijkt dan ook een belangrijk motief te zijn, vooral in de door doopsgezinden evenzeer als populair ervaren ‘Vervolgbundel’.
Voor wat de heiliging betreft en de ‘eenswillendheid’ tussen God en mens als een typisch doopsgezinde geloofsaanname sloot de bundel Godsdienstige Liederen naadloos aan
bij het godsdienstonderwijs van de meer vrijzinnige doopsgezinden.398 Men afficheerde zich feitelijk als praktische christenen, die gericht waren op het werken in en aan
deze wereld. De opname van liederen met een opwekkend karakter in de doopsgezinde
bundels en de Godsdienstige Liederen zijn typerend voor deze praktische gezindheid. De
‘Leidse Gezangen’ was in verhouding tot de Godsdienstige Liederen minder modern, omdat daarin zowel het middelaarschap als het monisme naast elkaar voorkwamen. Toch
werd ook deze bundel tot 1944 in zeer veel gemeenten gebruikt.399 De ritmische muzieknotatie zal daarbij, evenals in de Godsdienstige Liederen, als een vernieuwend element
een grote rol hebben gespeeld. Het is mede door de ritmiek dat deze bundel toch zeker
ook voor ‘modern’ kan doorgaan.
Praktisch al deze liedbundels deelden in het primaat van het ‘dogmatisch/catechetische’. Voorts maakten zij gebruik van orthodox, verlicht en pastoraal jargon.400 Op
396 Wat de rechtvaardiging betreft zie Christelijke Gezangen (1884): 158 couplet 1; 163 couplet 3; 200 couplet 1; 202 couplet 8; 179 couplet 3; 201 couplet 2; 218 couplet 7; 246 couplet 3; Zie ‘Vervolgbundel’ (1920): 279 couplet 2; 299 couplet 3;
306 couplet 5; 307 couplet 2 en 308 couplet 4. Voor de heiliging zie Christelijke Gezangen: 115 couplet 5; 116 couplet 4; 117
couplet 3; 120 couplet 1 en gezang 130; 224 coupletten 1 en 2; 157 couplet 1; 200 couplet 4. Zie ‘Vervolgbundel’: 274; 275
couplet 1; 276 couplet 2; 277 couplet 2; 290 couplet 3 en 313 couplet 2.
397 Zie Godsdienstige Liederen (1882): 12 couplet 3; 79 couplet 2; 153 couplet 2 en 157 couplet 2.
398 Idem: 106 couplet 4; 107 couplet 3; 113 couplet 2; 133 couplet 5 en 175 couplet 4. Zie ook lied 125 over de Zaligsprekingen; 130 couplet 4 en 133 couplet 3.
399 Zie bijlage 1: ‘Verspreiding van de liedboeken’ 1.6.
400 Christelijke Gezangen (1884): namen voor God zijn te vinden in onder meer de gezangen 11 couplet 1 en 4; 21 couplet
2; 22 couplet 2; 24 couplet 2; 25 couplet 4; 33 couplet 1; 247 couplet 2. De voorbeelden van namen voor Jezus zie bijvoorbeeld: 24 couplet 3; 186 coupletten 1 en 2; 194 couplet 3; 195 couplet 1; 198 couplet 3; 199 couplet 1, 201 couplet 3; 204
couplet 1 en 2; 201 couplet 1; 225 couplet 2. Godsdienstige Liederen (1882): namen voor God worden gevonden in de liederen: 8 couplet 3, 11 couplet 5; 15 couplet 2; 19 couplet 3; 22 couplet 3; 2 couplet 2; 45 couplet 1; 53 couplet 3; 65 couplet
1; 75 couplet 1 en 4; 95 coupletten 1 en 2; 186 couplet 4. Namen voor Jezus zijn onder meer in de liederen: 147 couplet
1; 150 couplet 4; 151 couplet 2; 153 de coupletten 1, 2 en 4; 156 couplet 1. ‘Vervolgbundel’ (1920) : voor namen voor God
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basis van enkele karakteristieken heeft een aantal liedteksten een soort piëtistische
strekking, ook al is het ‘piëtistische’ soms nauwelijks van gevoelsvroomheid te onderscheiden.
Een reminiscentie aan de predestinatie is vooral een lutherse traditie. Wat ook aan
deze bundels eigen is, zijn de teksten waarin ‘de vijand’ als beeld van strijd met de wereld naar voren komt. Het doopsgezinde gebruik van de ‘vijand’ is in vergelijking met
de andere bundels minder heldhaftig van toon en meer gericht op sereniteit.401 De reden hiervan kan worden gezocht in het vraagstuk van oorlog en vrede. Men ontkende
niet dat de wereld een ‘vijandig gebied’ was, maar zedelijkheid en levensheiliging bleven de richtsnoeren voor een wereld die met Gods wil overeenstemde. ‘Eenswillendheid’ was het Leitmotiv van de optimistische gedachte dat de mens in staat is om met
God samen te werken.
Een theologische typering van het liedrepertoire
Een vergelijking tussen Doopsgezinde Liederen en de ‘Leidse Gezangen’ leert dat beide
bundels op het vlak van jargon en strekking geclassificeerd kunnen worden naar orthodoxe, verlichte en ook pastorale mengvormen.402
De deugd herinnert aan de verlichte bundels uit de Bataafse Republiek, zoals in de
regels: ‘Hier oefent zich der vromen deugd’ en: ‘De ware blijdschap der gemoed’ren Is
deugd en wel tevredenheid’.403 Regels met het werkwoord ‘leren’ hebben eveneens een
zie: 235 couplet 2; 245 couplet 1; 253 couplet 7 en 8; 259 couplet 3; 265 couplet 1 en 268 couplet 1. Voor de namen voor
Jezus zie: 297 couplet 1; 306 couplet 2; 207 couplet 3 en 209 couplet 2.
401 Doopsgezinde Liederen 50 couplet 1 ‘Ik wil hier niet rusten in ’s vijands gebied’; ‘Leidse Gezangen’ 52 couplet 4 ‘Dat
’s vijands macht (…) Mij nimmer U ontroove!’. Voorts Doopsgezinde liederen 35 couplet 4 ‘Wat ramp of vijand zich verheff’
(…) Gij zijt het die ’t heelal regeert’; 41 couplet 5 ‘Doe zelfs uwen vijand wel’; en in de ‘Leidse Gezangen’ 79 couplet 3 ‘Tot
vijand als tot vrind, Geef Liefde mij, o Heer!’. De zinsneden uit Christelijke Gezangen (1884) klinken meer vanuit de weerstand: ‘Wij strijden tot de vijand zwicht’ en: ‘Wees niet verward, gij kleine stoet! Hoe luid des vijands overmoed Zijn
zegelied doe klinken’. Ook: ‘Hoe ook de vijand dreigt en spot, gij zult en moet hem toch in ’t eind verwinnen. In eigen
hand rust eigen lot. Wil dan getroost met Hem uw taak beginnen’. Gezangen 192 couplet 2 met betrekking tot hemel
en 165 couplet 2; 239 couplet 1 en 272 couplet 1.
402 Namen voor God die als ‘verlicht’ kunnen worden aangemerkt zijn onder andere: ‘Opperheer’, ‘Algoedheid’, ‘Hemelheer’, ‘Bestuurder’, ‘Albestuurder’, ‘Almachtig Opperwezen’, ‘Schikker van ons aardsche lot’ en ‘Eeuwig geest’lijk
Wezen’. Zie in Doopsgezinde Liederen onder andere: 1 couplet 3; 12 couplet 1; 13 couplet 3. Zie in de ‘Leidse Bundel’ onder
andere: 2 couplet 1; 9 couplet 1; 26 couplet 1; 55 couplet 2; 110 couplet 1. De meer traditionele, ‘orthodoxe’ namen voor
God zijn onder andere: ‘Heer der Heeren’, ‘Vader’, ‘Koning’. Zie in Doopsgezinde Liederen onder andere: 1 couplet 1; 14
couplet 1; 69 couplet 3. Zie in de ‘Leidse Gezangen’ onder andere : 84 couplet 2; 87 couplet 1. Verlichte namen voor Jezus zijn onder andere: ‘Leidsman’, ‘Zaligmaker’ ‘Vriend’, ‘Lijder en Held’, ‘Gids ten leven’, ‘Menschenvriend’, ‘Broeder’,
‘Voorbeeld’. Zie in Doopsgezinde Liederen onder andere: 17 couplet 1; 73 couplet 3; 88 couplet 6; 84 couplet 3; 89 couplet 2;
74 couplet 1. Zie in de ‘Leidse Gezangen’ 185 couplet 1; 191 couplet 1; 64 couplet 1. Als meer traditionele, ‘orthodoxe’
benamingen kunnen worden aangemerkt: ‘Rantsoen’, ‘Heiland’, ‘Middelaar’, ‘Verlosser’ en ‘Heer. Zie in de ‘Leidse Gezangen’ onder andere: 65 couplet 2; 136 couplet 2; 143 couplet 1. Zie in Doopsgezinde Liederen 74 couplet 2. Voor God als
‘Herder’, zie de ‘Leidse Gezangen’, gezang 4, ‘De Heer is mijn Herder’. Het gebruik van het woord ‘Herder’ wordt gezien als een uiting van een veranderend theologisch klimaat in de negentiende eeuw, dat verschoof van dogmatisch
naar pastoraal. Zie p. 223.
403 De voorbeelden uit de Doopsgezinde Liederen zijn: 54 couplet 1 en uit de ‘Leidse Gezangen’: 85 couplet 1. Andere voorbeelden uit de Doopsgezinde Liederen zijn: ‘Wat oogst de mensch hier zonder deugd?’, 42 couplet 3; ‘Leven in volmaakte
deugd, Vroolijk zijn ’s hemels vreugd!’, 49 couplet 4. Andere uit de ‘Leidse Gezangen’ zijn: ‘Ja, in u is redding, leven,
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verlichte connotatie, zoals in Doopsgezinde Liederen: ‘Heer, sta uw voorbeeld ons voor de
oogen! Het leere ons moedig strijden, zooals gij!’. Uit de ‘Leidse Gezangen’ is dit voorbeeld: ‘Leer ons Vader! ’t pad bewand’len’.404 Het woord ‘verzaken’ kan gerekend worden tot traditioneel jargon in liederen waarin de boodschap is afstand doen van ‘eigen
zin en lust’ en dat het heil niet moet worden gezocht ‘in d’aardschen zegen’. Zowel
de zelfverzaking als de boetvaardigheid scheppen ruimte voor de genade des Heren
– ‘goddelijke kracht’, ‘vrede’ en ‘rust’ worden ontvangen. In Doopsgezinde Liederen is de
‘Zelfverzaking’ in de inhoudsopgave opgenomen, de boetvaardigheid niet. Andersom
werd in de ‘Leidse Gezangen’ de ‘Boetvaardigheid’ opgenomen en de zelfverzaking
niet.405
Sommige liedteksten kunnen worden uitgelegd als piëtistisch vanwege de metafoor
der pelgrimage:
Die ons ’t pad hebt aangewezen,
Dat uit ’s werelds ijdelheid
Ons naar ’s Vaders woning leidt
U te volgen, na te streven,
Waar Gij voorgaat, Gids ten leven.406

Duidelijk is het verlangen naar de verlossing uit dit aardse bestaan en naar een eeuwig
tehuis bij God. Deze eindbestemming kan, zoals uit de tekst blijkt, alleen door de navolging van de ‘Gids ten leven’ worden bereikt. Liedteksten die een subjectief gevoel
van vroomheid uitdrukken, zijn:
Laat al mijn levensdagen
Blijken dragen,
dat ik Jezus eigen ben.
Genâ, o God! genâ.
Ik heb uw wet geschonden (…)!
’k Heb met mijn plicht, mijn heil verzaakt.407

Voorbeelden uit de ‘Leidse Gezangen’ zijn onder andere:
Laat mij in Uwe liefde sterven:
Dan is het sterven mij gewin!
Dan voert Gij mij Uw hemel in.
Schuldvergeving, kracht tot deugd’, 87 couplet 8; ‘Stille rustplaats van Gods dooden! ’k Denk aan U met hooge vreugde
(…) Rustplaats na den strijd der deugd’, 101 couplet 1.
404 De voorbeelden uit Doopsgezinde Liederen zijn: 78 couplet 3. Andere voorbeelden zijn: ‘Leer ons stil op paden wandlen, Waar uw oog alleen ons ziet’ (…) ‘Jezus! Gij kunt door uw leering Harten vormen tot bekeering’, 45 couplet 2. Uit
de ‘Leidse Gezangen’ 9 couplet 4. Andere voorbeelden zijn: ‘Leer ons, Vader! U verbeiden’, 46 couplet 1; ‘Leer ons zoo
voor U te leven’, 91 couplet 4.
405 Doopsgezinde Liederen gezang 44 coupletten 1 en 4, dit gezang is hetzelfde als in de ‘Leidse Gezangen’ nummer 91.
Zie ook ‘Leidse Gezangen’, gezang 48 couplet 10. Liederen waarin de boetvaardigheid in voorkomen, zijn in Doopsgezinde
Liederen de gezangen 97 coupletten 1 en 2; 98 couplet 1. In de ‘Leidse Gezangen’ gezang 179 couplet 1.
406 Doopsgezinde Liederen, gezang 89 couplet 2.
407 Idem, gezangen 20 couplet 5; 38 couplet 2.
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’k Ben ’t Eigendom van ’s Vaders Zoon
Door wien ik ’t eeuwig leven erve.
’k Heb met Jezus neêrgebogen,
Mee gebeden in den nacht:
“Slechts wat goed is in Uw oogen
En niet mijn wil zij volbracht!”408

Liedteksten waarin het gevoelsaspect overheerste, zouden ook met ‘Gronings’ kunnen
worden geduid, ware het niet dat de blikrichting naar de hemel minder in overeenstemming lijkt te zijn met haar ‘theologie der Restauratie’, die zich vooral richtte op de
opbouw van het Nederland na de Belgische opstand.409 Deze aardse insteek blijkt ook
nog eens uit een liedtekst van de ‘Groninger’ R. Bennink Janssonius: ‘Stort uw zegen
in ’t gemoed, Door den doop aan U verbonden! Leer het bidden, leer het streven, Om
hier eens als Gij te leven’.410
Niettemin kan op grond van tekstveranderingen in drie voorbeelden worden aangetoond dat de ‘Leidse Gezangen’ ten opzichte van Doopsgezinde Liederen een duidelijk
moderne signatuur droeg; de laatstgenoemde bundel handhaafde de traditie. Als eerste volgt een couplet uit een lofzang.
Christelijke Gezangen 1796

Doopsgezinde Liederen 1895

Wat kan, ô Menschen-Zondaarsvriend!
Uw hart tot ons bewegen?
Wij hebben vaak uw straf verdiend:
Gij schenkt ons uwen zegen;
Meêdogend ziet Gij op ons neer,
Ook als w’U tegenstreven;
Of dwalen wij, Gij brengt ons weer,
Om in uw gunst te leven.411

Hoe stroomt, van de eerste kindsheid af,
Ons uwe liefde tegen!
Ach, vaak verdienen wij uw straf,
Toch daalt op ons uw zegen.
Meêdogend ziet Gij op ons neer,
Ook als we U tegenstreven;
En, dwalen wij, Gij brengt ons weer,
Om in uw gunst te leven.412

‘Leidse Gezangen’ 1897
Hoe blijft, van ons kindsheid af,
Ons Uwe trouw genegen;
Al schijnt Uw hand ook streng en straf,
Toch is zij rijk aan zegen.
Meêdogend ziet gij op ons neer,
Zelfs als w’U tegenstreven;
Of dwalen wij: Gij brengt ons weer,
Om in Uw gunst te leven.413
408 ‘Leidse Gezangen’: 20 couplet 3; 48 couplet 8; 69 couplet 6, dit uit zeven coupletten tellend gezang is in zijn geheel
van piëtistische strekking. Andere voorbeelden zijn gezangen 53, 82, 87, 88, 89 en 103.
409 Vree (1984), p. 340.
410 Gezang 217 is een kinderdooplied uit de ‘Vervolgbundel’ (1866). De regel is uit de couplet 2. Mijn cursivering.
411 Christelijke Gezangen (1796), gezang 91 couplet 2.
412 Doopsgezinde Liederen, gezang 9 couplet 2.
413 ‘Leidse Gezangen’, gezang 1 couplet 2.
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De aandacht gaat uit naar de tekstveranderingen in de eerste vier regels. In Christelijke
Gezangen (1796) klinkt het besef door dat de mens een zondig wezen is en straf verdient.
Tegelijk kan nauwelijks worden bevat dat het hart van de ‘Menschen-Zondaarsvriend’
wel zo groot moet zijn, dat Hij zijn zegen schenkt: ‘Wat kan (…) Uw hart ons bewegen?’. In Doopsgezinde Liederen blijft de verdiende straf onveranderd staan. Ook hier lijkt
nauwelijks te bevatten dat Gods ‘tegenstromende’ liefde van ‘de eerste kindsheid af’ de
mens ten deel valt. Toch dringt eindelijk het besef door dat Gods liefde een onverdiende gave is, want ondanks alles is er ‘toch’ zegen. De wijze waarop de zegen wordt verkregen verschilt. De ‘dalende’ zegen lijkt hier een daad van overmacht die de zondige
mens zomaar krijgt toebedeeld. De ‘geschonken’ zegen in Christelijke Gezangen accentueert de zegen meer als een welbewust verleende gratie. De tekst uit Doopsgezinde Liederen
laat de geest van de oorspronkelijke boodschap nog het meest levend: de zondaar staat
versteld van Gods onverdiende zegen. Poëticaal zijn de woorden weliswaar veranderd,
maar inhoudelijk handhaaft deze liedtekst de theologische lijn van Christelijke Gezangen.
In de ‘Leidse Gezangen’ weegt de zonde minder zwaar. Dat kan ten eerste worden
afgeleid uit het feit dat God zijn trouwe genegenheid voor de mens vanaf zijn jongste
levensjaren toont. Ten tweede wordt de hand ingebracht, wat een metafoor is voor bijvoorbeeld kracht, macht, geweld, maar ook voor bescherming, aanvaarding en troost.
De hand lijkt hier ook ‘straf’ op te roepen, maar daarover wordt tegelijk in de liedtekst
geaarzeld. Doordat het woord ‘streng’ aan ‘straf’ vooraf gaat, krijgt de hand de betekenis van een ‘straffe’, in de zin van een sterke en krachtige hand. Een treffende, artistieke
oplossing om zoveel mogelijk oorspronkelijk woordgebruik te laten staan, maar dan in
een andere betekenis. Wat betreft de ingebouwde aarzeling ten opzichte van de hand
die ‘rijk aan zegen’ is, schijnt Gods hand ook streng en straf. De ‘zegenende’ hand wordt
hier sterker gearticuleerd dan de schijnbaar ‘strenge’ en ‘straffe’ hand. Dat laat onverlet
dat er alsnog van een oordelende God sprake kan zijn, ook al lijkt het lijdend voorwerp,
de zondaar zelf, uit het vizier verdwenen en de klank van dit couplet milder geworden.
Het volgende couplet nam Doopsgezinde Liederen onveranderd uit Christelyke Gezangen
(1793) over uit een Avondmaalsgezang. Niettemin paste de ‘Leidse Gezangen’ een ingrijpende tekstverandering toe in de laatste vier regels:
Christelyke Gezangen /Doopsgezinde Liederen

‘Leidse Gezangen’

Wie zou Hem geen dank bewijzen,
Hem niet prijzen,
Hem niet loven? Wie zich niet
Aan den Herder overgeven.
Die zijn leven
Voor zijn schapen niet ontziet?
Wie Hem niet tot Heer begeeren,
Hem niet eeren,
Die ons voor ’t bederf behoedt
En gekocht heeft door zijn bloed?414

Wie zou, Heer! In blijde klanken
U niet danken?
U niet loven? Wie zich niet
Aan U, als den Herder, geven,
Die zijn leven
Voor zijn schapen niet ontziet?
Wie U niet tot Heer begeeren?
U niet eeren?
Die ons, als het hoogste goed,
Gods gemeenschap vinden doet?415

414 Christelyke Gezangen (1793), gezang 68 couplet 7 en Doopsgezinde Liederen, gezang 107 couplet 6.
415 ‘Leidse Gezangen’, gezang 191 couplet 1.
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De ‘Leidse Gezangen’ richt zich in directe zin tot de Heer in een biddende vorm: ‘Wie
zou, Heer! In blijde klanken U niet danken?’ – de woorden ‘blijde klanken’ zijn overigens een overname uit een ander couplet. De aandacht gaat vooral uit naar de laatste
vier regels. Het retorische karakter blijft evenwel onveranderd, maar de laatste twee regels uit de oorspronkelijke liedtekst worden niet meer volmondig beaamd.
Het meer orthodoxe karakter, dat de Heer de eer toekomt in verband met zijn behoedzame eigenschap en offer, wordt ingewisseld voor een meer antropologische benadering waarin niet meer de aan ‘bederf’ vervallen mens een rol speelt, maar de mens
als ‘het hoogste goed’. Het gevolg van deze tekstverandering is, dat de middelaarsfunctie van Jezus als Verlosser is weggelaten. Daardoor veranderde de invulling van de herder, die in de oorspronkelijke versie onmiskenbaar Christus moet zijn geweest.
In de veranderde versie is Christus door God als herder vervangen, die eveneens ‘zijn
leven voor zijn schapen niet ontziet’. Het effect van deze christologische reductie is dat
het avondmaal een monistisch karakter verkreeg. De consequentie van dit monisme
is, dat de verzoening voortaan een zaak was tussen zondaar en God, en er niet langer
hoeft te worden gezongen: ‘Die ons voor ’t bederf behoedt En gekocht heeft door zijn
bloed’. Voor dit orthodoxe karakter is een meer optimistisch mensbeeld in de plaats
gekomen, dat eigen is aan de moderne theologie. Het monisme leert dat de werkelijkheid van God als Heer en de mens als hoogste goed in feite samenvallen. Een classificatie binnen de moderne theologie van de eerste periode lijkt hier dan ook op zijn plaats.
De eenheid van het goddelijke en menselijke werd beschouwd als de grondleer van het
christendom.416
Het laatste voorbeeld is een tekstverandering in een dooplied:
Christelyke Gezangen/Doopsgezinde Liederen

‘Leidse Gezangen’

Och, laat uw geest niet van hen wijken!
Blijf hun, blijf ons nabij!
O God, behoed ons voor bezwijken,
Als ’t tijd van strijden zij!
Zoo zullen wij, door uw vermogen,
Met Jezus, uwen Zoon,
Verwinnend uwen naam verhoogen
Op aller Englen toon. 417

Och! Laat Uw geest niet van hen wijken!
Blijf hen, blijf ons nabij!
O God! behoed ons voor bezwijken,
Als ’t tijd van strijden zij!
Versterk in ons het zelfvertrouwen,
Dat wortelt in Uw kracht;
Leer ons: wie op Uw hulpe bouwen
Verwinnen ’s werelds macht!418

De eerste vier regels zijn onveranderd gebleven en appelleren aan een machtige God:
laat uw geest niet wijken, blijf nabij, behoed ons voor bezwijken. De verlokkingen van
de wereld kunnen immers, ondanks het boetvaardig getuigenis van de dopelingen en
de gemeente, toch nog op de loer liggen. ‘Als ’t tijd van strijden zij’ en God in de kracht
van Zijn Geest eenmaal ‘zoo’ nabij is, zal de gemeente samen met Jezus Gods naam ‘verwinnend’ kunnen verhogen. De vraag is, wat ‘verwinnen’ hier zou kunnen betekenen:
overwinnen, overtuigen, overreden? Gedacht kan worden aan twee mogelijkheden.
416 Le Coq (2005), p. 25.
417 Christelyke Gezangen (1793), gezang 61 couplet 3 en Doopsgezinde Liederen, gezang 98 couplet 3.
418 ‘Leidse Gezangen’, gezang 179 couplet 3.
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Ten eerste staat het woord ‘verwinnen’ in de context van de kracht waarmee de gemeente vervuld is. Op die manier is de gemeente in staat Gods naam te ‘verhoogen Op
aller Englen toon’, een kwalificatie van de allerhoogste orde. Vanwege de kracht lijkt
‘overtuigend’ dan ook voor de hand te liggen, omdat kracht en macht kunnen imponeren.
Toch zou in tweede instantie in de context van het lijden, het sterven en de opstanding van de Zoon bij ‘verwinnend’ ook aan ‘overwinnend’ of aan ‘zegevierend’ kunnen
worden gedacht.
In de ‘Leidse Gezangen’ staat ‘verwinnen’ in de context van ‘wie op Uw hulpe bouwen’, het krijgt daardoor ten aanzien van ‘’s werelds macht’ de betekenis van ‘overwinnen’. Het vertrouwen op Jezus is hier weggelaten, waarvoor het zelfvertrouwen in de
plaats is gekomen. De mens wordt geacht zonder de middelaarsfunctie van Jezus in
staat te zijn om met Gods hulp machten te overwinnen. Het couplet krijgt daardoor, in
tegenstelling tot de kerkelijke leer waarin God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest als een drie-eenheid wordt voorgesteld, een unitarische klankkleur.
Het unitarisme ontkent niet het bestaan van God, Jezus en de Heilige Geest, maar
onderscheidt en benadrukt veeleer de onderlinge functies ten opzichte van elkaar. Zo
ligt de nadruk op de unitas van God, de menselijkheid van Jezus en de Heilige Geest als
kracht die Gods geboden helpt te volbrengen. Deze optimistische mensvisie past dan
ook bij de moderne richting. Alle nadruk ligt hier op het menselijke vermogen, wat
nog eens extra wordt gearticuleerd in de bede ‘Leer ons’. Dat het zelfvertrouwen echter
wel versterkt dient te worden, is een concrete aanwijzing dat de neiging om voor ‘’s werelds macht’ te ‘bezwijken’, groot is.
Het is niet ondenkbaar dat hier een dichterlijke verwantschap met de (voormalige)
remonstrantse predikant P.A. de Génestet in meeklinkt. De nadruk op het menselijke
vermogen is ook in zijn leekedichtje ‘Waar en Hoe’ aanwezig: ‘Zelf moet gij ’t zoeken
en zelf moet gij ’t vinden. Mensch, in uw hart, in het Woord, in uw lot’.419

Tot besluit
De hevige discussies tussen doopsgezinden die zich beriepen op het aloude principe
der weerloosheid, en geloofsgenoten die militaristisch gezind waren, tonen aan dat het
nationaliteitsbesef ook tot de doopsgezinden was doorgedrongen. Sommige predikanten brachten hun catechisanten het besef van ‘vaderlandsliefde’ bij, zolang de vrijheid
van het geweten daaronder niet te lijden kreeg. Analoog aan deze lering verscheen in
doopsgezinde liedbundels voor het eerst een afdeling ‘Vaderlandsche Liederen’, die
nationalistisch getint was. In weerwil van deze ontwikkelingen zette de ‘Arbeidsgroep
tegen den Krijgsdienst’, die deel uitmaakte van de Gemeentedagbeweging, een nieuwe
koers uit ten aanzien van het weerloosheidsstreven en tegen het nationalisme en deed
dat in georganiseerde vorm. De discussies hierover tonen aan dat in de verhoudingen
419 Tiele (1873), p. 311.
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binnen een broederschap van doopsgezinden, zowel in Nederland als ook internationaal, een scherpe tweedeling tussen pacifisten en aanhangers van het fascisme viel te
onderscheiden.
Als gevolg van twee wereldoorlogen in de twintigste eeuw zochten de kerken elkaar
meer dan ooit op, ook op internationaal niveau, om elkaar te sterken in de overtuiging
dat een gezamenlijk streven naar gerechtigheid en solidariteit de wereld kon redden
van een verdere ondergang. De oecumenische beweging die hieruit voortvloeide, leidde tot meer samenwerking tussen de kerken, ook op hymnologisch gebied.
In de tweede helft van de twintigste eeuw raakte de verzuilde samenleving in een
proces van ontzuiling verzeild, brak de maatschappelijke democratie door, werd meer
dan ooit het woord ‘secularisatie’ gehoord en was de wereld door de media vele malen
kleiner geworden. In hoeverre van deze veranderde wereld in de liedteksten sporen te
vinden zijn en wat dit betekende voor de plaats van rechtvaardiging en heiliging in de
liederen, zal thans worden nagegaan voor de periode 1944-1973.

Hoofdstuk 4

1944-1973: van het rechts-vrijzinnige
lied naar het interconfessionele gezang

Kent Gij ons Heer, hebt Gij ons toebereid,
Zijn ook wij genood tot uw bruiloft, uw feest?
Help dan de laatste schroom overwinnen:
Laat uw gemeente vandaag nieuw beginnen.1
A.G. van Gilse (1923-2010)

A

Maatschappij en kerk

Ontzuiling
In dit gedeelte wordt een algemeen historisch overzicht gegeven van de maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen tussen 1944 en 1973, waarin een fase van ontzuiling
werd ingegaan. Een nieuw individueel en collectief bewustzijn bloeide op, waarvan
nieuwe kunstvormen, een veranderend woordgebruik, nieuwe politieke strategieën,
mondigheid, een andere seksuele moraal en kerkverlating de symptomen waren. Op
kerkelijk vlak kwamen protestanten en rooms-katholieken in een fase van toenadering. Eenzelfde soort ontwikkeling vond plaats bij de doopsgezinden op wereldschaal:
voorzichtig werd er gesproken van een wereldbroederschap.
Direct na de bevrijding in mei 1945 werd de Nederlandse Volksbeweging opgericht, die zich als een vernieuwende politieke beweging richtte op de opheffing van
de verzuiling, de vanzelfsprekende verbondenheid aan een levensbeschouwelijk instituut of instelling. Nederland moest van een nieuwe geestelijke en sociale basis
worden voorzien. Haar ideologie verschilde in die zin niet veel van de liberalen en
sociaal-democraten van de vooroorlogse tijd, die óf nooit voorstanders van de verzuiling waren geweest óf een doorbraak wilden forceren. Niettemin hadden verzuilde
organisaties een belangrijke functie bij de wederopbouw van Nederland, in het bijzonder bij de inrichting van het sociale stelsel dat van overheidswege werd bemid1 Liedboek voor de Kerken (1973) gezang 342 couplet 3.
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deld.2 Pas in de tweede helft van de jaren zestig zette de ontzuiling door. Dat uitte
zich in kerkverlating en een ledentalverlies van voornamelijk confessionele partijen
als de Christelijk Historische Unie en de Katholieke Volkspartij. De opkomst van de
Democraten ’66 met voor het eerst een programpartij in plaats van een beginselpartij, was eveneens symptomatisch voor een veranderend politiek klimaat.3 Vanaf de
tweede helft van de jaren zestig maakten ook de vakbonden, dagbladen en omroepen
transformaties door, waarbij met name de V.P.R.O. van een vrijzinnig-protestantse
zuil veranderde in ‘een spreekbuis van een vooral culturele avant-garde’. De oorzaken van de ontzuiling hingen ook samen met een verwetenschappelijking van de samenleving, waarbij deskundigen over de zuilen heen met elkaar communiceerden.
Ook de invloed van de welvaarts- en consumptiemaatschappij op het levensbesef
moet genoemd worden, waarbij de invoering van een algemeen sociaal verzekeringsstelsel voor de ouden van dagen en arbeidsongeschikten een teken was van een ongedeelde welvaartsmaatschappij. Bovendien kreeg de televisie als sjibbolet van een
toenemend consumptiegedrag invloed op de ontzuiling. De wereld werd kleiner,
maar de bewustwording van een grootschalige wereldproblematiek groter. De felle kritiek op de Amerikaanse interventie in Vietnam, de ‘flower-power’- en hippiecultuur, waren uitingen van verzet tegen elke vorm van absolutisme en van ruimte
voor vrijheidsidealen en een anarchistische gezindheid. De staatkundige democratie ontwikkelde zich vanaf het begin van de twintigste eeuw meer in de richting van
een maatschappelijke democratie, waarvan de bezetting van het Maagdenhuis, het
administratiecentrum van de Gemeente Universiteit van Amsterdam, in 1969 illustratief is. De Nederlandse samenleving veranderde in een permissive society, waarvan de
sociale norm was dat een ieder zelf uit kon maken hoe zich te gedragen, zolang er
geen geweld werd gebruikt.4 Individuele ontplooiing, zelfbeschikking en medezeggenschap waren trefwoorden, die het regenteske karakter van de bovenlaag van de
samenleving aan de kaak stelden. Hiertegenover werd de zelfbeheersing echter een
voorname deugd, die moest voorkomen dat een ongeremde individualisering tot
moeilijkheden ging leiden.
Binnen de internationale wereld van kunstenaars voerde de Cobragroep op de
drempel van de jaren veertig en vijftig scherp oppositie tegen de geest van het interbellum en de naoorlogse voortzetting daarvan.5 Zij streefde een artistieke vernieuwing
na in samenhang met maatschappelijke verandering. Ook letterkundigen die zich de
‘Vijftigers’ noemden, voelden zich hieraan verwant.6 Tekenend voor deze jaren was dat

2 Van Eijnatten e.a. (2005), p. 328.
3 Kossmann (2005) II, p. 325.
4 Kossmann (2005) II, p. 312. Hoewel de anarchistische Provobeweging als ‘homo ludens’, geweld niet uitsloot in zijn
provocatie van de gevestigde orde.
5 Idem II, p. 275-276, 314. Cobra staat voor Kopenhagen, Brussel en Amsterdam. De Nederlandse schilders Appel,
Corneille en Constant behoorden tot deze groep. Een leus die de dichters typeerde was: ‘Le réalisme c’est la négation
de la réalité’.
6 Tot de beweging van Vijftigers worden gerekend Lucebert, Gerrit Kouwenaar, Jan G. Elburg, Remco Campert en de
Vlaming Hugo Claus.
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het vocabulaire aan verandering onderhevig was.7 Zwaarwichtige termen als ‘revolutie’
en ‘democratie’ verloren aan exclusiviteit, terwijl woorden als ‘racisme’, ‘fascisme’ en
‘discriminatie’ algauw werden toegepast op kleinschaliger problemen.
Door de economische groei ontwikkelde Nederland zich tot een ‘verzorgingsstaat’
en werden de poorten geopend voor gastarbeiders uit Spanje, Italië, Turkije en Marokko. Toch herinnert ‘de autoloze zondag’ aan een verslechterende economische situatie
als gevolg van de oliecrisis in 1973. De Arabische olieproducerende landen hadden een
embargo opgelegd aan de Verenigde Staten, Denemarken en Nederland, vanwege hun
pro-Israëlische houding in de oorlog tussen Israël enerzijds en Egypte en Syrië anderzijds.8 Bovendien werd Nederland geconfronteerd met de achteruitgang van het milieu: er zaten ook grenzen aan de economische welvaart.
Het Nut
In de bezettingstijd kon het Nut gewoon doorgaan, al werden enkele restricties opgelegd. Collectieve aansluiting bij het nationaal-socialistische orgaan de Kultuurkamer
wist men te voorkomen. Na de bevrijding keerde de joodse hoogleraar pedagogiek en
directeur van het Nutsseminarium, Ph. A. Kohnstamm (1875-1951), weer terug. Van
hem stamde de idee van het personalisme, dat na de bevrijding door een kring van
volksopvoeders werd aangegrepen om de bewust gevormde mens in te zetten in zijn
omgeving, om zodoende een rechtvaardige en harmonische gemeenschap te creëren.
Op deze wijze kon een ‘doorbraak’ worden bereikt van de vooroorlogse verzuiling en
maatschappelijke versnippering.
Door medezeggenschap kwam het beheer van het openbaar onderwijs meer in handen van lokale, regionale en landelijke commissies en raden. De identiteit van zowel
de bijzondere als de openbare scholen kon hierdoor nog beter worden bewaakt. In de
jaren ’50 was het aantal Nuts lagere en kleuterscholen toegenomen. Een novum vormden de peuterspeelzalen in de jaren 1970. De eerste inspectrice, geleverd door het Nut,
publiceerde veel over de opvoeding van de kleuter en het onderwijs. Op initiatief van
Kohnstamm werd een inspectie op de pedagogiek van het schriftelijke onderwijs in
het leven geroepen, wat resulteerde in een behoorlijke sanering van deze vorm van opleiding. Het door hem opgerichte Nutsseminarium beleefde voorspoedige tijden door
uitbreiding van de lespakketten en de oprichting van opleidingen in Rotterdam, Middelburg en in Eindhoven nog in de jaren 1980.9
In 1960 bereikten de Nutsbibliotheken een absoluut hoogtepunt wat het aantal bibliotheken, lezers, boeken en uitleningen aangaat. De opkomst van de openbare bibliotheekcentrales betekende het einde van een groot aantal volksbibliotheken. Toenadering tot de confessionele bibliotheken mondde weliswaar uit in meer overleg in
de ‘Vereniging voor Reizende Bibliotheken’, maar alleen het centraal dienstverlenend
apparaat werd rijkssubsidie toegekend. Er had een cultuuromslag plaatsgevonden
7 Kossmann (2005) II, p. 303.
8 Blom en Lamberts (2006), 267 e.v.
9 Mijnhardt e.a. (1984), p. 149-156, 169-170.

334

1944-1973

door een toenemende industrialisatie en verstedelijking, waardoor termen als ‘het
platteland’ en ‘de dorpsgemeenschap’ zich niet langer konden bedienen van een eigen
ideologische betekenis in de zin van volksopvoeding.10
In de jaren ’50 werden volwassenen meer betrokken bij het sociaal-cultureel groepswerk, waarin aan termen en begrippen als ‘gemeenschap’, ‘cultuuropvoeding’ en
‘wijkgedachte’ vorm werd gegeven. De vorm van het jeugd- en jongerenwerk ‘Ons
Huis’ had zijn langste tijd gehad en werd opgeheven. Buitenschoolse vrije expressie,
wat enige tijd later uitliep op enkele Nutsvolksscholen voor Beeldende Kunsten, kwam
er voor in de plaats. De Nutslezingen, het theater en het toneel waren flinke publiekstrekkers, maar de filmverhuur en de vertoning van lichtbeelden namen af. Met argusogen werd de invloed van de televisie gevolgd in een aantal dorpen en vastgelegd in
een onderzoek. Het open school- en cursuswerk in de vorm van volksuniversiteiten
breidde zich uit met omvangrijke en sterke cursuspakketten tot en met de jaren 1980.11
Vanaf haar oprichting in 1784 tot aan 1945 hadden het Nut en de departementen
vrijwel al hun werk en instellingen zelfstandig kunnen bekostigen. Daarvoor waren
zij onder meer afhankelijk van de midden- en hogere inkomensgroepen, die na de bevrijding echter te kampen kregen met een verzwakking van hun positie. Daarom werd
nu van overheidswege steun toegezegd. Gaandeweg bevond het Nut zich op cultureelrecreatief vlak in een soort patstelling. In een steeds meer nivellerende samenleving
bedachten ‘gewone’ mensen zelf zaken en vroegen daarvoor subsidies aan. Het Nut
leek zijn taak ‘om het algemeen volksgeluk’ te bevorderen te hebben volbracht. In de
nieuwe doelstelling van 1969 verdween de sedert de oprichting specifiek christelijke
signatuur, alsmede de omschrijving ‘om het volksgeluk’. In 1984 werd een leerstoel
Geschiedenis van het Onderwijs aan de Universiteit van Utrecht geïnstalleerd. Er resteren nog enkele scholen voor het Nutsbasisonderwijs.12
De protestantse kerken tijdens en na de bezetting
De bezettingstijd bezorgde de kerken een gemeenschappelijke vijand waartegen
moest worden geageerd.13 Het Interkerkelijk Overleg vergaderde op 25 juni 1940 voor
het eerst en bestond uit protestanten, inclusief de doopsgezinden, en katholieken.14
Via kanselboodschappen en rekesten werd met enige regelmaat kond gedaan van tal
van zaken, waaronder de jodenvervolgingen, evacuaties en voedselvoorziening.15 Ook
werden initiatieven ondernomen, die in het verlengde van ‘De Barmer Thesen’ van de
Duitse Bekennende Kirche lagen. Deze stellingen waren de neerslag van verontruste theologen in de jaren dertig, die zich hadden uitgesproken tegen de leer van de Deutsche
Christen, die op de hand van A. Hitler waren en een volkskerk voorstonden. De ‘Amers10
11
12
13
14
15

Idem, p. 156-158.
Idem, p. 158-163, 175.
Idem, p. 165-167, 177-178. Zie ook http://www.nutalgemeen.nl/.
Rasker (1981), p. 278-279, 289-292.
Pasma, Stemmen, 12/1 (1963), p. 8-10.
Idem, p. 10-12.
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foortse thesen’ onderscheidden zich in zoverre van ‘Barmen’, dat principieel werd ingegaan op het antisemitisme als een verderf dat zowel het publieke als het kerkelijke
domein bedreigde. Deze thesen werden echter niet door de Hervormde Synode overgenomen, omdat men nog niet toe zou zijn aan de antithetische stijl met anathema’s
en de hoge verwachting van de opstellers. Deze laatsten moesten genoegen nemen met
een herderlijk schrijven. Twee jaar later verscheen opnieuw een herderlijk schrijven,
nadat het verzet en de deportaties van Joden op gang waren gekomen. Dit schrijven
beoogde de geest van het religieuze, maar heidense nationaal-socialisme nadrukkelijk
van de geest van Christus te onderscheiden. De zogenaamde ‘Doornse stellingen’ van
1943 gingen niet van de synode uit, maar waren geformuleerd door een platform van
vertegenwoordigers die vóór de oorlog al hadden gestreefd naar een reorganisatie van
de kerk, alsmede van verschillende mensen die samenwerkten in hun getuigenis tegen
de gemeenschappelijke vijand. Deze thesen riepen op tot eenheid in het verzet tegen
de nazi’s. Het christocentrische denken was een punt van overeenstemming tussen
‘Barmen’ en ‘Amersfoort’.
Na de bezettingstijd was de Nederlandse Hervormde Kerk zich nog meer bewust
geworden van het belang van kerkelijke reorganisatie. Een nieuwe kerkorde in 1947 leverde een ambtelijk-presbyteriale kerkstructuur op met een oecumenisch, apostolair
karakter. De Hervormde Kerk wilde zijn: een heilige, algemene kerk, die streefde naar
de hereniging met de eigen zusterkerken van calvinistische huize en naar een verband
met de andere kerken. Een proeve van hernieuwd belijden, waarin ook een passage
over de overheid te vinden is, die op basis van de ervaring in de bezettingsjaren noch
neutraal diende te zijn, noch geacht werd zelfgekozen wereldbeschouwingen te volgen, werd door de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden en de Gereformeerde Bond
óf te archaïsch óf te weinig leerstellig bevonden. In de volgende jaren werd een proces
op gang gebracht, waarin over verscheidene onderwerpen op kerkelijk en maatschappelijk terrein uitspraken werden gedaan. Over de uitverkiezing werd bijvoorbeeld
minder streng-dogmatisch gesproken, wat de hervormd-remonstrantse betrekkingen
ten goede kwam.16 De Synode verwierp het pleidooi voor de opheffing van het wettelijke verbod op abortus en het uiteindelijke beslissingsrecht van de vrouw. Ook werd
de vrijheid van voorechtelijk geslachtsverkeer en homoseksuele relaties niet aanvaard.
Van het communisme en het bezit en gebruik van kernwapens werd nadrukkelijk afstand genomen.
Op liturgisch en hymnologisch terrein zette de Hervormde Kerk belangrijke stappen. De reeks Liturgische handboekjes die de Liturgische Kring sinds 1923 had gepubliceerd, werd door de Raad voor Kerk en Eredienst voortgezet. Deze Raad bood aan de
synode in 1950 en 1951 het Dienstboek in Ontwerp aan. Tot dan toe had deze kerk de psalmen in de Statenberijming (1773) gezongen, samen met gezangen in de bundel Psalmen en Gezangen (1938). Een nieuwe psalmberijming begon in 1943 en kreeg haar beslag
in 1961, toen een bundel van 150 Psalmen was gereedgekomen. In 1965 verscheen een
proefbundel met 102 Gezangen. In samenwerking met andere protestantse kerken zag in
16 Rasker (1981), p. 307-308.
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1973 het interkerkelijke Liedboek voor de Kerken het licht, dat aanvankelijk tot doel had een
hervormde uitgave te zijn. Dit liedboek kan worden gezien als een waarachtig teken
van oecumenische samenwerking, die na de bezettingstijd van de grond was gekomen.
De oprichting van de Wereldraad van Kerken in Amsterdam (1948) was een belangrijke impuls voor de Nederlandse kerken om via de heropgerichte Oecumenische Raad
te werken aan de uitbreiding van de oecumene.17 In 1968 werd deze raad omgedoopt
tot de Raad van Kerken, die ook plaatselijke afdelingen kreeg. De doopsgezinden en
de remonstranten sloten zich bij de Wereldraad aan, al vonden zij de basisformulering: ‘Jezus Christus als God en Heiland’ nogal ver gaan. De doopsgezinden verklaarden hun deelname ‘alleen onder handhaving van haar standpunt dat zij nimmer enige
geloofsformulering als bindend kan erkennen’.18 De Rooms-katholieke Kerk ging in
deze jaren ook participeren, zij hield daarmee minder streng vast aan de hoop op terugkeer van alle kerken tot de Moederkerk. Het ‘oecumenisme’ had enkele positieve
resultaten tot gevolg: zo werden de Hersteld Evangelisch Lutherse Kerk en de Evangelisch Lutherse Kerk in 1952 herenigd.19 Bovendien kwamen hervormden en luthersen
tot een consensus over het avondmaal, al bleven er theologische verschillen bestaan.
De gesprekken tussen hervormden en remonstranten waren in die zin bemoedigend,
dat in hervormde kring zelf ook bezwaren waren gerezen tegen de leer der uitverkiezing. De betekenis die voortaan aan deze leer werd toegekend, was dat God de kerk en
de mens tegelijkertijd roept en oordeelt. In het licht van het Koninkrijk Gods zou de
kerk op aarde zowel verkorene als verworpene zijn, totdat de verzoening van hemel en
aarde vervuld was. Het resultaat van deze besprekingen was dat remonstrantse predikanten in hervormde gemeenten konden voorgaan of beroepbaar konden worden gesteld, mits er een lidmaatschap van die kerk aan vooraf was gegaan.20
Een zelfde soort toenadering vond plaats in de gesprekken met de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, waaraan de hoogleraren J.A. Oosterbaan en H.B. Kossen en de predikanten A.F. de Jong en H.D. Woelinga deelnamen.21 Het onderwerp was de vorm van
belijden, waarbij de doopsgezinden vasthielden aan de doop op belijdenis. Tegelijkertijd was er binnen de Hervormde Kerk een discussie op gang gekomen over de bijbelse
legitimatie van de kinderdoop. De uitkomst van dit gesprek was dat de beide doopopvattingen werden geëerbiedigd en geaccordeerd in een stuk met de titel: ‘Leefregels
17 Idem, p. 342v.
18 Van der Wijk (1989), p. 155.
19 Ter Haar Romeny (1989), p. 71. In 1934 was al een eerste poging ondernomen om tot een hereniging te komen. Zie
ook Zwanepol (2002), p. 27-28.
20 Cossee e.a. (2000), p. 102.
21 DJ 1997, p. 205. Johannes A. Oosterbaan (1910-1998) was leraar in de gemeenten Broek op Langedijk (1938-1940),
Barsingerhorn ca. (1940-1950) en Haarlem (1950-1954). Hij was hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en het
Doopsgezind Seminarium vanaf 1954-1977. Zie ook Hoekema en Voolstra (2000). DJ 2007, p. 264. Henk B. Kossen (19282009) was leraar in de gemeenten IJlst in (1950-1956), Berlikum (1956-1965) en Zeist (1965-1968). Hij was hoogleraar
praktische theologie aan het Doopsgezind Seminarium (1968-1989). DJ 2007, p. 263. Auke F. de Jong (1933) was leraar
in de gemeente Surhuisterveen (1966-1969). Daarna was hij wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Amsterdam; vervolgens hoogleraar ethiek en godsdienstwijsbegeerte, later ook aan het Doopsgezind Seminarium. DJ 2007,
p. 267. Haeyo D. Woelinga (1919) was leraar in de gemeenten op Ameland (1947-1957), in de combinatie Breda-Dordrecht (1957-1959), en te Amsterdam (1959-1983).
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voor een brede interkerkelijke samenwerking van een Hervormde en een Doopsgezinde Gemeente’.22
De gesprekken met de gereformeerde kerken lagen wat gecompliceerder vanwege
de interne splitsingen die zich in 1926 en 1942 hadden voorgedaan. Het gevolg was dat
er naast de Gereformeerde Kerken in Nederland nog twee denominaties waren ontstaan: de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband en de Gereformeerde Kerken
Vrijgemaakt. Het ‘Hersteld Verband’ verenigde zich in 1946 met de Nederlandse Hervormde Kerk op basis van haar vernieuwingspogingen. Het officiële gesprek met de
Gereformeerde Kerken in 1949 resulteerde in contacten tussen de moderamina van de
beide synoden en het bevorderen van intercommunie en kanselruil. Toch bleef er bij
de gereformeerden wantrouwen ten opzichte van de vrijzinnigheid bij en de oecumenische richting van de hervormden. Van een gemeenschappelijke vergadering van synoden was pas in 1974 sprake.
Een groep verontruste hervormde en gereformeerde theologen bracht in de beginjaren ’60 een ontwikkeling op gang die, naar het gelijknamige rapport, een ‘Samen-opweg’ proces tot gevolg had, wat in 2004 leidde tot de Protestantse Kerk in Nederland.
Het rapport duldde niet langer gescheidenheid en bepleitte een kerk die doet wat zij
zegt. De Protestantse Kerk in Nederland is een fusie van hervormden, gereformeerden en luthersen, die vanaf 1985 bij dit proces als deelnemers betrokken raakten. Een
doopsgezinde participatie in dit proces werd in Elspeet besproken op een bijzondere
Broederschapsvergadering in 1989. De aanleiding daarvoor was dat de remonstranten
zich als waarnemer hadden aangediend. Een eventuele deelname hunnerzijds zou consequenties kunnen hebben voor de doopsgezind-remonstrantse betrekkingen. Op sociaal en diaconaal terrein achtten de doopsgezinden een samenwerking wel mogelijk,
maar hoe zat dat theologisch en liturgisch?23
De eisen die de Rooms-katholieke Kerk aangaande haar plaats in de politiek en de
samenleving stelde, werden door de Hervormde Kerk met argusogen gevolgd. Men
wilde een herstel van processieoptochten en was gekant tegen de ‘doorbraakgedachte’.
Het ideaal was dat het rooms-katholieke gedachtegoed in alle delen van het leven duidelijk zou worden geprofileerd en nagestreefd. De meer progressieve bisschoppen van
na het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) brachten in dit wantrouwen een keer,
door de andere kerken als deel van de algemene kerk van Christus te erkennen. Bovendien werd de samenleving meer betrokken bij het functioneren van deze kerk in een
seculariserende samenleving. In de tweede helft van de jaren zestig werden de doopopvattingen van beide kerkgenootschappen en van de luthersen en remonstranten
erkend. Ook werd het steeds meer gebruik dat er oecumenische huwelijken werden
gesloten, waarbij een protestantse predikant en een rooms-katholieke priester samen
voorgingen.
Na de afschaffing ervan ten tijde van het vroege modernisme ontstond in de jaren ’40 onder de remonstranten een hernieuwde aandacht voor doop, avondmaal en
22 Hoekema/Voolstra (1999), p. 66.
23 DDC. III-SEM 15. ‘Broederschap en Seminarie op de Smalle Weg’ (1989), ongepubliceerd stuk over de argumenten
voor en tegen deelname aan dit proces. Zie ook Post (1998), p. 9-10.
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huwelijk.24 Deze zouden dienstbaar zijn aan het verlangen naar een sterker gemeenschapsbesef. Ook werd het gemeenteleven gestimuleerd door het conferentiecentrum
‘De Hoorneboeg’, dat in het verlengde van de Woodbrookerstraditie functioneerde als
een nieuwe inspiratiebron voor onder meer retraîtes. De Remonstrantse Broederschap
hield zich bezig met de kernwapenproblematiek, ontwikkelingssamenwerking en
buitenlandse werknemers. Tevens steunden de remonstranten bestrijding van racisme en apartheid. In de jaren ’70 werden wegens ledenverlies samenwerkingsverbanden
gezocht met doopsgezinden, vrijzinnig hervormden en de Nederlandse Protestantenbond. Pogingen om een intensief samenwerkingsverband tussen doopsgezinden en remonstranten te realiseren waren onder druk van de bezettingstijd reeds ondernomen.
Tenslotte werd in 1960 de Amsterdamse Studentenekklesia opgericht door de
jezuïet Jan van Kilsdonk (1917-2008).25 Deze van oorsprong ondogmatisch en maatschappijkritisch ingestelde gemeente, fungeerde tot 1970 binnen de Rooms-katholieke Kerk. Zij ging dienen als Fundgrube van vernieuwende liturgische teksten en liederen
van Van Kilsdonks ambtgenoot Huub Oosterhuis.
De doopsgezinde positie
In de bezettingstijd kwamen de doopsgezinden en de remonstranten bijeen om zich
als kleine vrijzinnige kerken te beraden op hun positie in het geval van onvoorziene
omstandigheden. In 1942 vergaderden, op initiatief van de remonstrantse hoogleraar
G.J. Heering, remonstranten en doopsgezinden in de Singelkerk te Amsterdam.26 In
dat jaar was het Remonstrants Seminarium verhuisd van Leiden naar Amsterdam, in
verband met de sluiting van de Leidse Universiteit in november 1940 uit protest tegen het ontslag van joodse hoogleraren.27 Deze zogenoemde ‘ronde-tafelconferentie’
steunde in feite op een combinatie van de drukkende tijdsomstandigheden en een
breed oecumenisch ideaal. Het Lausanne-comité, waar Heering en F.H. Pasma, de
voorzitter van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, elkaar hadden ontmoet, stelde
zich ten doel de Nederlandse voortzetting te zijn van de internationale studieconferentie betreffende ‘Faith and Order’ die in 1927 te Lausanne was gehouden. Dit comité
was ook geïnteresseerd in de mogelijkheden van praktische eenwording.28 Vanuit dit
licht bezien had ‘Lausanne’ samen met nog twee andere bloedgroepen de basis gelegd
voor de oprichting van de Oecumenische Raad in 1935.29
24 In ’t Veld (1982), p. 167-176.
25 Kok (2004), p. 18-19.
26 SAA 843-134. ‘Stukken betreffende de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantsche Broederschap’.
Eerste vergadering. 20 april 1942. De deelnemers waren van doopsgezinde zijde: F.H. Pasma, Chr. P. van Eeghen, prof.
dr. W.J. Kühler, C. Nijdam, F. Dijkema. Van remonstrantse zijde waren aanwezig: F.M. Westerouen van Meeteren, prof.
dr. G.J. Heering, G.J. Sirks, J. Nolen en N. Blokker.
27 Kuiper, in: Bouman en Kuiper (1984), p. 21-22.
28 Ter Haar Romeny (1989), p. 70-71.
29 Idem, p. 17-26. De andere twee bloedgroepen waren de Raad van Nederlandse Kerken voor Practisch Christendom
(1931), die de voortzetting was van de themaconferentie te Stockholm over ‘Life and Work’ in 1925, en de Nederlandse
Afdeling van de ‘Wereldbond der Kerken’, voortgekomen uit vredespogingen (1915). Voor de doopsgezinden nam leraar
F. Dijkema deel aan het bestuur van deze Wereldbond.
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De bijeenkomst beoogde een front te vormen tegenover het moderne heidendom
van het nazisme. Er bestond grote bezorgdheid of de jongeren hierdoor zouden worden beïnvloed. Uit de notulen blijkt dat het door Lausanne geïnspireerde verlangen
naar de Una Sancta der kerk een belangrijke drijfveer was, maar tegelijkertijd waren de
remonstranten gestuit op ‘een onverdraagzaam confessionalisme en de richtingenstrijd’ binnen de Hervormde Kerk. Samenwerken met de doopsgezinden lag volgens
Heering meer voor de hand:
De concurrentie is het minst tusschen de Remonstranten en Doopsgezinden. Er schuilt groote kracht in het in eere houden van
den historischen oorsprong, maar de vraag rijst of het historische altijd blijvende reden tot scheiding moet zijn.30

De remonstranten zouden van de doopsgezinden kunnen leren: meer gehechtheid aan de gemeente, meer bescheidenheid en meer contact met het platteland. De
doopsgezinden zouden van de remonstranten kunnen leren: ‘iets meer stuwkracht,
iets meer gezag en centrale leiding, iets meer theologische bezinning en contact met
de cultuur’.
Heering zou graag een samenwerkingsverband zien tussen de beide seminaria, gemengde regionale of landelijke conventen van predikanten opzetten, gastvrijheid
verlenen op zomercursussen en gemeentedagen aan leden uit andere kerken, gastlidmaatschappen instellen, gastpredikanten uitwisselen, overleg tussen leidende instanties bevorderen, gemeenschappelijke erediensten organiseren en winterprogramma’s
op elkaar afstemmen. Deze desiderata werden concreet verwezenlijkt in onder meer
een overleg tussen de curatoria van de beide seminaria, waarin een ‘noodplan’ ‘van
strikt vertrouwelijken aard’ werd vastgelegd. De centrale vraag was hoe de opleidingen zouden kunnen worden voortgezet na een eventuele sluiting van de Amsterdamse
universiteit. Om in dat geval niet onbeslagen ten ijs te komen, werd een plan opgesteld
welke docenten zouden moeten worden aangezocht om in de verschillende disciplines
les te geven.31 Voorts vonden in de loop van 1942 in Amsterdam en in Zwolle gemeenschappelijke conventen plaats, alwaar men in plaats van het voorgestelde thema ‘de
verbondenheid der kerken en haar apostolische zending in de wereld’, gekozen had
voor ‘een zuiver theologisch onderwerp’. Vooral in Amsterdam hadden de leraren ‘in
theologicis geen aparte lijnen’ getrokken. In de gemeenten Enschede en West-Zaandam
bestond reeds de mogelijkheid van gastlidmaatschap; stemrecht en bestuurlijke ver30 SAA 834-134. ‘Stukken betreffende de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantsche Broederschap’.
Tweede vergadering. 16 september 1942.
31 Idem. Zie daarin ‘Samenvatting der bespreking van bestuurderen van het Doopsgezinde en van het Remonstrantsche Seminarium te Amsterdam, 15 mei 1942’. Ds. Dijkema Oude Testament, eventueel aangevuld met de hoogleraren P.H. de Boer of A.W. Groenman; mej. Dr. Bakker Nieuwe Testament, eventueel aangevuld met dr. J.N. Sevenster; prof. dr. W.J. Kühler Kerkgeschiedenis; de systematische vakken zouden verdeeld worden tussen de hoogleraren
G.J. Heering, L.J. van Holk en W. Leendertz; dr. C.J. Bleeker Godsdienstgeschiedenis, voornamelijk de Fenomenologie;
voor de praktische theologie kwamen de fungerende hoogleraren in aanmerking. Kuiper, in: Bouman en Kuiper (1984),
p. 22v en 30. Zie ook Pasma, Stemmen 12/1 (1963), p. 24-25. Over dit noodplan spreekt E.J. Kuiper niet. Wel wordt duidelijk dat de colleges in 1943 moesten worden gestaakt vanwege de razzia’s, waarbij 150 studenten van de Gemeentelijke
Universiteit werden opgepakt en gedeporteerd naar het concentratiekamp Vught. Ook deze universiteit werd hierdoor
gesloten. Het Remonstrants Seminarium werd in alle stilte verplaatst naar Oegstgeest. Kort na de bevrijding keerden
de remonstranten weer naar Leiden terug.
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antwoordelijkheden moesten alleen nog worden geregeld.32 Voor gemeenschappelijke
seminarieavonden was wel belangstelling, maar dit kwam door ‘de omstandigheden’
niet van de grond. Een algemene conferentie te Elspeet over ‘Liturgie’ en ‘Mogelijkheden van Samenwerking’ werd voorbereid, maar dat ging niet door vanwege geringe
deelname van de kant van de remonstranten. Niettemin werd een andere poging ondernomen met als onderwerpen: ‘Doopsgezind en Remonstrant’, ‘Mogelijkheden tot
samenwerking’, ‘De plaats van de Kerk in deze tijd’. De plaats van samenkomst was ditmaal hotel ‘Birkhoven’, nabij Amersfoort. Hiervoor hadden zich zestien doopsgezinden en twintig remonstranten opgegeven.
Tezelfdertijd voerde de Vrijzinnig Protestantse Jeugdraad gesprekken met de vrijzinnige kerken om de banden met die kerken nauwer aan te halen, met als resultaat
dat de Doopsgezinde Jongerenbond in sommige plaatsen deel ging uitmaken van een
breder interkerkelijk netwerk. De gesprekken tussen de Jeugdraad en de doopsgezinden hielden geen direct verband met het vormen van een front tegen onvoorziene omstandigheden.33 Het uiteindelijke doel was om de band tussen Jeugdraad en kerken te
versterken. Hieruit vloeiden enkele besprekingen voort met de vrijzinnige hervormden, doopsgezinden, remonstranten en de luthersen. Niettemin speelden de tijdsomstandigheden wel een rol in het niet verder ontplooien van activiteiten voor de jeugd.
De reactie van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit was positief: ‘Het is nodig dit alles
te doen, om de jeugd te behouden, ter wille van de jeugd en ter wille van de toekomst
van de kerk’. In sommige plaatsen werd de Doopsgezinde Jongerenbond als ‘Kerkelijke Kring’ in het werk van de Vrijzinnig Protestantse Jeugdraad opgenomen, maar hij
bleef onderdeel van de landelijke doopsgezinde jongerenbond. ‘Waar mogelijk en gewenscht’ ging de bond als kerkelijke kring met de vrijzinnig hervormden, vrijzinnige
luthersen en remonstranten een gemeenschappelijk jeugdverband aan.34
De vrijzinnige contacten die in de loop van de jaren waren ontstaan, hadden evenwel een vervaging van ‘kerkelijke’ grenzen tot gevolg, wat een nieuwe aanleiding gaf
om zich op de eigen identiteit te bezinnen. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit
kwam dan ook tot het oordeel dat de band met de andere kerken moest worden gehandhaafd, mits de verantwoordelijkheid voor de eigen gemeente en gemeenteleden
in de verstrooiing uitgangspunt bleef.35 Een doopsgezinde kon niet tegelijk lid zijn van
de eigen gemeente en van de Protestantenbond, die ten aanzien van doop en avondmaal te veel verschilde ‘van dat van een christelijke gemeente’.
Na de oorlog werden nieuwe initiatieven ontplooid om de eigen identiteit te waarborgen in een tijd van zich ontwikkelende oecumene. Zo werd in 1951 een aanpassing
32 SAA 834-134. ‘Stukken betreffende de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantsche Broederschap.
1942-1943’. Vierde vergadering. 19 februari 1943.
33 SAA 843-133. ‘Correspondentie Vrijzinnig Protestantse Jeugdraad’, daarin: ‘Verslag van de samenkomst van leden
van de A.D.S., van de Commissie voor het Jeugdwerk der Doopsgezinden en van de Vrijzinnig Protestantse Jeugdraad
in de Doopsgezinde kerk te Zwolle. Dinsdag 6 mei 1941’.
34 SAA 843-133. ‘Correspondentie Vrijzinnig Protestantse Jeugdraad’, daarin de brief van Den Herder aan de leden
van het hoofdbestuur van de D.J.B., de A.D.S.-commissie voor Doopsgezind Jeugdwerk en het Dagelijks Bestuur van de
Algemene Doopsgezinde Sociëteit, 28 juli 1942.
35 SAA 843.A-430. ‘Notitie verhouding N.P.B. en de Doopsgezinde Broederschap’.
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van het reglement van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit van kracht. Naast de versterking van het godsdienstig en zedelijk leven, de bevordering van de predikdienst en
de daarmee samenhangende stoffelijke belangen, werd de Doopsgezinde Sociëteit ook
naar buiten vertegenwoordigd.36 Het nieuwe tijdschrift Stemmen uit de doopsgezinde broederschap voorzag sinds de opheffing van de Doopsgezinde Bijdragen in 1919 in een podium
voor langere historische opstellen en functioneerde als bron van informatie voor deelnemers aan kadercursussen.37 Een maand na de bevrijding verscheen het weekblad De
Zondagsbode opnieuw onder de naam De Noodbrug als een tijdelijke overbrugging tussen
verleden en toekomst, in afwachting van het nieuwe Algemeen Doopsgezind Weekblad.38 De
Doopsgezinde Jaarboekjes vingen vier jaar na de oorlog een tweede leven aan.39
In 1970 bestond de broederschap uit 140 gemeenten en bedroeg het aantal leden
32.165. Het kerkgenootschap was ten opzichte van 1950 achteruitgegaan met 8506
leden, ook al was het ledental in 30 gemeenten toegenomen en waren uit bestaande
kringen een vijftal nieuwe zelfstandige gemeenten voortgekomen, te weten: Buitenpost, Emmen, Gouda, ’s-Hertogenbosch en Roden.40 Het ledenverlies werd veroorzaakt
door veroudering en de trek naar de steden. Vanaf 1970 woog het aantal dopelingen en
overkomsten niet op tegen het verlies door sterfgevallen, attestaties naar andere kerkgenootschappen en opzeggingen.
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog werd een aantal adviserende organen, ook
wel ‘instellingen’ genaamd, in het leven geroepen, die beschouwd kunnen worden als
pijlers van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Enkele instellingen bouwden voort
op vooroorlogse initiatieven, of hadden zelfs hun wortels liggen in de zeventiende
eeuw, zoals ‘Bijzondere Noden’.41 De ‘Elspeetsche Vereeniging’ ging voort onder de
naam ‘Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk’, die in de jaren ’50 tal
van nieuwe initiatieven ontplooide, onder meer de ecclesiologische studiegroep ‘Geloven en Werken’, een werkgroep voor vriendschap met Israël, een broederschapshuis
annex vormingscentrum in Aardenburg en ‘Heerewegen’ in Zeist, dat dienst deed als
bijbelstudie- en vredescentrum.42 Nieuw was het accent op het kader-, trainings- en
vormingswerk en de persoonlijke bewustwording, vooral ook om aan kerkenraadsleden dienstbaar te zijn. Voorts werden gemeenteleden toegerust voor het dragen van
36 DDC.III-ADS 14. Artikelen 2 en 3 in het: ‘Reglement voor de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, vastgesteld op 13
december 1950’, p. 3.
37 De redactie bestond uit de predikanten: S.H.N. Gorter, N. van der Zijpp, Th. van der Veer, K.T. Gorter, J.A. Oosterbaan, R. de Zeeuw. Vanaf 1952 verscheen Stemmen vijfmaal per jaar en bevatte boekbesprekingen en artikelen over verschillende terreinen van de doopsgezinde broederschap. Het tijdschrift beleefde twaalf jaargangen.
38 De Noodbrug werd ontleend aan de Bailey-bridges, bruggen die geallieerden aanlegden ter vervanging van verbroken
verbindingen. Zie De Noodbrug tusschen Nederlandsche Doopsgezinden, nummer 1 (juni 1945). Na september 1946 ging dit
weekblad verder onder de naam Algemeen Doopsgezind Weekblad.
39 Visser (2007), p. 9-32.
40 Hoekema (1970), p.12-13; Hoekema (1967), p. 9-10 en 13.
41 Zie p. 245.
42 Brüsewitz (1952), p. 43-45. ‘Heerewegen’ was als een internationaal centrum geboren uit de wil om de materiële
hulp, door het Mennonite Central Comittee geboden in de naoorlogse jaren, om te zetten in geestelijke hulp. In dit
huis woonden Amerikaanse mennonieten temidden van de Nederlandse broederschap en samenleving. De Doopsgezinde Vredesgroep had hier haar vredescentrum en bibliotheek. Samen met Kerk en Vrede werden er familieweken gehouden. A.G. van Gilse was er directeur tussen 1953-1957.
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verantwoordelijkheid voor het gemeenteleven.43 Het vormingswerk kreeg naast het
pastoraat, het apostolaat en de prediking een volwaardige plaats. Het hield zich bezig
met vragen als hoe de dialoog gevoerd moest worden met een geseculariseerde wereld.
De ‘Doopsgezinde Vredesgroep’ (1946) hield zich als opvolger van de ‘Arbeidsgroep
tegen den Krijgsdienst’ in de jaren 1960 vooral bezig met politieke zaken.44 Zo drong
de Vredesgroep bij de regering aan op een spoedige soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië, om China lid te laten worden van de Verenigde Naties en de Verenigde Staten op te roepen de oorlog in Vietnam te beëindigen, dit laatste vooral ook ter ondersteuning van de Amerikaanse doopsgezinden. Het Doopsgezinde Vredesbureau (1947)
ondersteunde dienstplichtige jongens in hun gewetensbezwaren, ook in de vorm van
publicaties.45 In 1960 vroegen 112 jongens om inlichtingen over wat in 1962 de Wet Gewetensbezwaarden Militaire Dienst zou gaan heten; in 1969 waren dat er 367. Tachtig procent van de beroepen werden erkend in 1970. Een jaar later telde het Departement van Defensie niet minder dan 1330 dienstweigeraars, van wie een derde via het
Vredesbureau contact had gelegd. Opmerkelijk is, dat vooral uit gereformeerde en
rooms-katholieke kringen steeds meer jongeren een beroep op deze wet gingen doen,
zij het dat de laatstgenoemden meer op zedelijke, dan op godsdienstige gronden weigerden. Internationaal gezien onderhield de Vredesgroep contacten met The International Fellowship of Reconciliation en het Mennonite Peace Committee. Ook werkte
zij samen met Eirène, een internationale vredesdienst die in 1957 werd opgericht door
het Mennonite Central Committee, de International Fellowship of Reconciliation en
de Church of the Brethren, als een teken van weerstand tegenover de herbewapening.
‘Bijzondere Noden’ (1947) ontwikkelde zich tot een hulpwerkorganisatie op internationaal niveau vanuit een bijbels-evangelische inspiratie. Deze instelling was gericht
op kinderbescherming, bejaardenzorg en maatschappelijk werk. Russische doopsgezinde vluchtelingen die vóór hun verscheping naar Paraguay, de Verenigde Staten en
Canada enige tijd bij doopsgezinden en elders waren ondergebracht, werden voorzien
van kleding en voedselpakketten.46 In Schoorl werden in samenwerking met de remonstranten bejaarde ontheemden opgevangen. Naast het Mennonite Central Committee
stond Bijzondere Noden ook in verbinding met het hulpwerk van de Wereldraad van
Kerken. Tevens werd contact gezocht met de Stichting Oecumenische Hulp en met
Dienst over Grenzen.
In 1957 werd de Zendingsraad geïnstalleerd als opvolger van wat in 1847 was begonnen als ‘De Doopsgezinde Vereeniging tot bevordering der Evangelieverkondiging in
de Nederlandsche Overzeesche Bezittingen’.47 Een belangrijke inspirator in de naoorlogse jaren was de hoogleraar W.F. Golterman, in wie de lijnen van zending, oecumene
en gemeenteopbouw bijeenkwamen.48 Een veranderd theologisch klimaat aan het se43 In ’t Veld (1982), p. 175.
44 Inja (1971), p. 39-44. Knipscheer (1973), p. 18-37.
45 Bijvoorbeeld de uitgave van een inmiddels classic geworden essay van Harold S. Bender, met de titel The Anabaptist
Vision (1944) De vertaalde versie is getiteld De Doperse visie (1948). Tevens werden vredeskampen op Texel georganiseerd.
46 Homan (2006), p. 224-253.
47 Koopmans (1982), p. 56-68.
48 DDC. ‘Apparaat Laurense’; DJ (1991), p. 19-22. Willem Frederik Golterman (1898-1990) was leraar in de gemeen-
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minarium, voornamelijk de invloed van theologen als K. Barth en E. Brunner, een veranderende manier van preken en het dekolonisatieproces, dat kritische mensen tot een
herwaardering over zending had bewogen, veroorzaakten vanaf 1945 een omslag in het
denken van zending. De Zendingsraad stelde vast dat ‘zending’ een opdracht was voor
elke gemeente. Gemeenteleden meldden zich aan om zich voor de zendingsdienst beschikbaar te stellen. Op oecumenisch terrein werden contacten gelegd op internationale zendingsconferenties, wat in 1950 resulteerde in een samenwerkingsverband met
hervormden en gereformeerden in het toenmalige Nederlands Nieuw-Guinea. Een
cijfermatig overzicht uit 1957 van de giften laat zien dat Bijzondere Noden onder de
doopsgezinden de meeste populariteit genoot met 61.5%, de Vredesgroep met 29.5% en
de Zending met 25.5%. Slechts 13% van alle doopsgezinden zag het als zijn verantwoordelijkheid om aan al deze instellingen bij te dragen. Een overlegorgaan werd ingesteld
om meer vanuit een totaalvisie te leven en te werken.
De eerste zusterkringen, die rond de eeuwwisseling als ‘zending-naaikrans’ waren
begonnen, groeiden uit tot een ‘Landelijke Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen’ (1952).49 Soms ontstonden gemeenten rond zusterkringen en vonden niet-kerkelijke vrouwen er voedsel voor de ziel. Ook deze organisatie was praktisch gericht. Zij
zette zich in bij de watersnoodramp van 1953 en was tevens betrokken bij gerepatrieerden uit Indonesië, Hongaarse vluchtelingen, Russische Mennonieten in Schoorl en
Duitsland. Daarbij werd nauw samengewerkt met Bijzondere Noden en de Doopsgezinde Zendingsraad. Ook kwam zij op voor vrouwenbelangen in de broederschap.
Binnen het Oecumenisch Vrouwen Contact en het Vrijzinnig Protestantse Vrouwen
Contact werd met remonstrantse en hervormde vrouwen samengewerkt. Financiële
ondersteuning boden de doopsgezinde zusters aan afgevaardigden naar wereldcongressen, of aan mensen van buiten Europa om het Wereldcongres te Amsterdam in
1967 bij te kunnen wonen. Landdagen en conferenties verbonden de zusters op landelijk niveau, evenals het contactorgaan De Brief.
De ‘Doopsgezinde Jeugdcentrale’ (1958) ontstond vanuit een overkoepelende jeugdraad ten behoeve van zondagsschoolwerk, gezinscommissies en het studentenwerk.50 In
de jaren 1960 richtte de Jeugdcentrale zich op dienstverlening aan al het jeugd- en jongerenwerk. Gemeenten werden begeleid in hun vragen over solidariteit en het voeren
van een open dialoog met jongeren in een veranderende samenleving. Daarbij vervulde de Jeugdcentrale in zekere zin een ethische taak op het snijvlak van gemeente
en samenleving. De gemeente behoorde actie te voeren, die zou moeten leiden tot het
verdwijnen van samenlevingsstructuren die gezonde groei tot volwassenheid belemten Makkum-Witmarsum en Pingjum (1933-1936); Amersfoort (1936-1942) en Amsterdam (1942-1947). Voorts was hij
voorzitter van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (1947-1951), secretaris van de Doopsgezinde Zendingsvereniging
en secretaris van de Oecumenische Raad van Kerken in Nederland (1953-1960). Golterman nam het ambt van lector op
zich aan het Doopsgezind Seminarium (1946-1965) en werd hoogleraar oecumenica en praktische theologie aan het
Seminarium en de Universiteit van Amsterdam (1965-1968). Hij was oorspronkelijk van hervormde huize. Golterman
onderging invloed van de predikant J.H. Gerritsen, die aan de wieg stond van de Liturgische Beweging binnen de Hervormde Kerk (1911-1938).
49 Laurense-Van der Meulen (1977), p. 47-51.
50 Wethmar e.a. (1982), p. 45-51.
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merden. Deze vorm van dienstverlening ‘betekende in feite een oproep tot een andere
wijze van evangelieverkondiging, een anders funktioneren, een ander Gemeentebegrip en een andere houding van gemeenteleden’.51 Vanuit dat perspectief werd in de
beginjaren ‘70 ter gelegenheid van de uitgave van de brochure ‘Opvoeden en Geloof’
een conferentie belegd.
In 1970 werd het Werkverband voor Ontwikkelingssamenwerking door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit ingesteld, als antwoord op de oproep van de Algemene Vergadering van de Wereldraad van Kerken in Uppsala, Zweden (1968) aan de lidkerken
om twee procent van de begroting te bestemmen voor ontwikkelingssamenwerking.52
Deze internationale ontwikkelingscoöperatie was ontstaan vanuit de bekommernis
op een sociale en ethische wijze verantwoord om te gaan met kerkelijk kapitaal. De
opdracht van deze instelling hield in de doopsgezinde gemeenten aan te sporen hieraan mee te doen, de binnengekomen gelden te beheren en het nadenken binnen de
gemeenten over het ontwikkelingsvraagstuk te stimuleren. Blijkens de publicatie Tien
Jaar na Uppsala 10 x 2%? (1978) hadden slechts 29 gemeenten van de ruim 140 ‘in meerdere
of mindere mate’ aan de oproep gehoor gegeven.53 Na een sluimerend bestaan zijn in de
jaren 1990 nog enkele voorstellen gedaan om deze instelling onder te brengen bij andere, of samen te werken met de commissie voor het Conciliair Proces, met als motto
te streven naar ‘Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de schepping’.
De veranderende tijdgeest vroeg om bezinning op het eigen wezen van de doopsgezinde broederschap. De christologie had vanaf het begin van de twintigste eeuw in
de Nederlandse verhoudingen een ‘fundamentele wijziging’ ondergaan. K. Barth en
K.H. Miskotte hadden daarbij grote invloed op elf beginnende predikanten in de jaren ‘50. Bovenal waren de hoogleraren W. Leendertz en W.F. Golterman voor hen belangrijke inspirators om de theologie en het denken over de gemeente nader te overwegen.54 Deze jonge leraren legden hun bevindingen over geloof en traditie vast in
een publicatie getiteld Doopsgezind Belijden Nu (1954), die in de broederschap nogal wat
deining veroorzaakte.55 Ten onrechte werd verondersteld dat deze groep een constitutieve belijdenis of een doperse dogmatiek wilde formuleren. Zij beoogden de grondslagen van het doperse geloof te verstevigen, de plaats van de doopsgezinden in het geheel van de kerken te legitimeren en tenslotte de bijbel díe plaats terug te geven, die
51 Idem.
52 SAA 843.A-750, ‘Stukken betreffende de doelstelling van de WOS’; SAA 843.A-745, ‘Rapporten van activiteiten en
jaarverslagen van de WOS, 1971-1996’.
53 Tien Jaar na Uppsala 10 x 2%?, p. 3-4. Het Werkverband voor Ontwikkelingssamenwerking van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, bestond toen uit H. Woelinga-Rodbard, H. Oortwijn, H. Akkerman, G. Brüsewitz, M. Krebber, J.W.
van Rijn en predikant R. de Zeeuw.
54 DDC. ‘Apparaat Laurense’. Willem Leendertz (1883-1970) was leraar in de gemeente Nes op Ameland (1909-1922),
medewerker aan de universiteitsbibliotheek in Groningen en vervolgens bibliothecaris aan de bibliotheek van de Handelshogeschool te Rotterdam (1922-1933), lector aan het Doopsgezind Seminarium (1933-1946) en hoogleraar en de
Universiteit van Amsterdam (1946-1954). Voor Golterman zie p. 342.
55 Nielsen (1979), p. 55-60. Dit ‘elftal’ bestond uit twee vrouwelijke predikanten C.E. Offerhaus en J.W. Zuidema, en
vervolgens H. van Bilderbeek, J.T. Nielsen, H.B. Kossen, A. Veldstra, B.K. Homan, H.D. Woelinga, L. Laurense, J.P. Jacobszoon en A.J. van der Linden. Zie ook Woelinga, ADW 58/49 (6 december 2003), p. 5; Woelinga, ADW 59/14 (3 april
2004), p. 4 en Winsemius, ADW 59/15 (10 april 2004), p. 4-5.
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deze krachtens de traditie in de broederschap had gehad. Wat deze theologen met elkaar verbond, was hun belangstelling voor de existentiefilosofie en theologie, en hun
eschatologische gerichtheid. Leendertz gold als kenner van de Deense wijsgeer-theoloog Søren Kierkegaard, op wie hij was gepromoveerd en over wie hij publiceerde.56
De rechtsmoderne Golterman zag de vervulling van de geschiedenis uiteindelijk in de
‘laatste dingen’, zijn positie was daarmee eveneens eschatologisch gekleurd.57 Hij bekritiseerde de vroegmoderne theologie, die geen plaats inruimde voor de verzoening
door Jezus Christus.58 Vanuit dit perspectief kan tegelijk Goltermans ‘grote liefde voor
de oecumenische gedachte’ worden geplaatst, omdat hij de eenheid der kerken alleen
in Jezus Christus gegrondvest zag. Christus aanvaardde hij met de basisformule van de
Wereldraad van Kerken als God en Verlosser, waarmee hij in feite afstand nam van het
standpunt van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit die hiertegen officieel bezwaar
had geuit.59 Al met al inspireerden vernieuwende theologische inzichten tot nog twee
andere publicaties, Doopsgezind Gemeenteleven (1957), waarin werd ingegaan op liturgische, homiletische, ‘sacramentele’, pastorale en geloofspedagogische zaken, en Gebouwd
op het ene fundament (1960), een handleiding voor een belijdeniscursus.60 De studiegroep
was tussen 1954 en 1964 het meest actief: ‘na het eerste decennium was niet de visie,
maar wél de vaart eruit’.61
Vlak na de oorlog stonden 36 studenten ingeschreven aan het seminarium, rond
1960 bestond dat aantal uit vijftien, waaronder vijf vrouwelijke.62 Sinds 1971 werden de
studenten betrokken bij beraadslagingen en besluitvormingen aangaande het onderwijsprogramma en de personele bezetting van het seminarium.63 Daarmee liep deze
vorm van inspraak parallel met het democratiseringsproces dat zich aan de universiteiten had doorgezet en ook met soortgelijke ontwikkelingen eerder onder een nieuwe
generatie theologiestudenten van confessionele huize, die zich afzetten tegen ‘de bijkans versteende vooroorlogse opvattingen’.64
De predikantsopleiding werd meer toegespitst op de pastorale praktijk, onderlinge
communicatie ook tussen docenten en curatoren, en persoonlijke vorming. Aan het
eind van de jaren ‘60 waren minstens drie veranderingen van belang: de samenwerking met de hervormden en de luthersen op het gebied van de praktische theologie
aan de Universiteit van Amsterdam, al bleven de preekoefeningen onder eigen vlag; de
vanuit Amerika overgewaaide klinisch-pastorale training om aanstaande predikanten
voor te bereiden op hun vakbekwaamheid; en de kadertraining en vorming vanuit de
56 Oosterbaan (1971), p. 14-17. Kierkegaard is mede door Leendertz’ dissertatie en door latere publicaties in Nederland bekend geworden.
57 De Zeeuw, Stemmen 1/1 (januari 1952), p. 65.
58 Golterman (1948), ‘Woord Vooraf’ en p. 166.
59 Golterman (1951), ‘Voorwoord’ en p. 105-106.
60 Doopsgezind Gemeenteleven (1957). Laurense (1960). Voor het Doopsgezind Wereldcongres in 1972 te Curitiba in Brazilië werd niet op naam van de studiegroep, maar wel uit hun midden nog een studiegids geschreven met de titel: ‘Jezus Christus verzoent’.
61 Aldus Woelinga, ADW 58/49.
62 Van der Zijpp, Stemmen 10/1, p. 18.
63 Kossen (1972), p. 16-23.
64 Endedijk (2002), p. 32v.
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bezinning hoe gemeenten en broederschap in een snel veranderende wereld hun taak
zouden kunnen blijven vervullen. Vooral H.B. Kossen gold als een belangrijke initiator
voor het Doopsgezind Seminarium ‘nieuwe stijl’.
Een belangrijk evenement was de organisatie van het achtste doopsgezinde wereldcongres in het RAI-gebouw te Amsterdam (1967). Het thema was: ‘Het getuigenis van
de Heilige Geest’.65 Bij de opening waren afgevaardigden uit de protestantse kerken,
de Rooms-katholieke Kerk en de plaatselijke overheid vertegenwoordigd. Vincent
Harding, naaste medewerker van Martin Luther King, sprak over de segregatieproblematiek in de Verenigde Staten. In een lezing getiteld ‘Woord en Geest’ sprak van Nederlandse zijde J.A. Oosterbaan over de theologische achtergrond van het doperdom
temidden vàn en samen mèt andere kerken.
De toenemende communicatiemiddelen maakten de wereld steeds kleiner, wat repercussies had voor de broederschappen in een zelfgekozen isolement. Al vanaf de jaren ‘50 werd ingezien dat aan de ‘uitdaging van de wereld’ niet langer kon worden
voorbijgegaan. Een gevolg hiervan was dat de wereldcongressen een ontwikkeling
doormaakten van onderscheiden broederschappen naar een wereldbroederschap, ook
al drukte men zich op verschillende wijzen uit, ‘van kerkelijk fundamentalisme tot
piëtistisch spiritualisme toe’.66
Tegelijk werd duidelijker dat het Wereldcongres een samenroepende functie had en
geen wereldorganisatie behelsde die gezag zou kunnen uitoefenen over de samenstellende delen. Besluiten van officiële afgevaardigden waren dan ook niet meer dan aanbevelingen aan de deelnemende broederschappen.
De groei binnen de wereldbroederschap en de ontwikkelingen in de Nederlandse oecumene lieten in feite een opvallende parallel zien. In beide gevallen was er meer dan
ooit tevoren sprake van toenemende onderlinge contacten en samenwerkingsverbanden.

B

Eén liedboek

1. De Liederenbundel ten dienste van de Doopsgezinde Broederschap (1944): de ‘Doopsgezinde bundel’67
De ontstaansgeschiedenis van de Liederenbundel van de Nederlandse Protestantenbond (1944),
vanaf 1870 tot aan het Liedboek voor de Kerken in 1973, is reeds onderzocht.68
65 Hoekema (1968), p. 43-49; Meihuizen (1963), p. 28-38; Meihuizen (1958), p. 40-45.
66 Meihuizen (1958), p. 43.
67 Zie Bibliografie van liedboeken, nr. 12.
68 Le Coq (2005). Met name hoofdstuk 4 getiteld: ‘De bundel van 1944’. De formele titel van deze bundel luidt: Liederenbundel van den Nederlandschen Protestantenbond (Amsterdam 1944). Deze werd in de doopsgezinde volksmond wel ‘de doopsgezinde bundel’ genoemd, maar feitelijk sloeg dit alleen op het suffix. De vertegenwoordigende kerken in het Liedboek
voor de Kerken zijn: de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Synode der Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der
Nederlanden, de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland (Dordrecht 1971/1972), de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Commissie tot de zaken van de Remonstrantse Broederschap en de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied, die het Liedboek aan de kerken aanbood.
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Afb. 38 Titelpagina Liederenbundel ten dienste van de Doopsgezinde Broederschap (1944). Part. collectie.

Die studie geeft onder meer blijk van de doopsgezinde betrokkenheid bij de totstandkoming van zowel de Godsdienstige Liederen (1882), de ‘Vervolgbundel’ (1920), de Liederenbundel, alsook van het Liedboek. Het lijdt geen twijfel dat de resultaten van die studie een belangrijke context vormen voor het onderhavige onderzoek, waarbij ook de
liedbundels van de Protestantenbond worden betrokken. Tevens staat de ontstaansgeschiedenis van de Psalmen en Liederen (1963) centraal, een proefbundel ter voorbereiding
van het Liedboek. De keuzen en de motieven voor publicatie in deze proefbundel, de acceptatie en de afwijzing van die keuzen en motieven ten behoeve van het Liedboek voor de
Kerken, komen daarin aan de orde.
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Ontstaansgeschiedenis
Al in 1929 had een Commissie tot de Nieuwe Belangen beraadslaagd over een algemene
doopsgezinde bundel.69 Op een landelijke bijeenkomst te Deventer werd voorgesteld
om de Algemene Doopsgezinde Sociëteit te verzoeken ‘de eenheid van het lied onder
ons te bevorderen door de uitgaaf van een speciaal voor het gebruik in onze gemeentelijke en intergemeentelijke bijeenkomsten samen te stellen bundel’. De kerkenraden
werden hierover bevraagd, alsmede over de wenselijkheid van een of meer liturgische
formulieren, maar vóór alles bleek dat ‘liturgie’ weinig leefde.
Het advies van de commissie aan het bestuur van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit was om voorlopig geen actie te ondernemen voor een gemeenschappelijke
liedbundel: ‘de uitgave van een specifieken “Doopsgezinden” bundel [zou] heel weinig geestdriftig worden ontvangen’. Vooralsnog vulde de ‘Vervolgbundel’ (1920) de
eigen liedbundels goed aan.70 Toch gaven een uitgeputte voorraad en hymnologische
ontwikkelingen bij andere protestanten aanleiding om in de bestaande situatie verandering aan te brengen.
Binnen de Protestantenbond was er in toenemende mate kritiek op de bestaande
bundels, de Godsdienstige Liederen en de ‘Vervolgbundel’. De nooit gezongen liederen
werden verwijderd en de wijzigingen, die men bij de overname van de Evangelische
Gezangen had toegepast, werden ongedaan gemaakt. Bovendien raakte de voorraad
uitgeput, wat een belangrijke aanleiding was om te gaan nadenken over de toekomst van de zangcultuur en -traditie van de Protestantenbond. Een nieuwe bundel zou van de huidige tijdgeest dienen te getuigen, ook al viel die ‘geest’ naar zijn
kenmerken niet nader te definiëren. In elk geval was een nieuwe vervolgbundel
niet de bedoeling. Men wilde de bundel noch een ‘links’, noch een ‘rechts-modernistisch’ imago meegeven, maar een sfeer van ruimte, vrij van dogmatische opvattingen.
Uit het voorwoord van de doopsgezinde Liederenbundel blijkt dat hieraan ruimschoots was voldaan: de bundel kon ‘in al hare schakeeringen van “Zon” tot “Lam”’
worden aanvaard. Dat deze twee tekenen historisch gezien het droeve uiteengaan symboliseren van doopsgezinden van eenzelfde huis, zal op dat moment geen enkele rol
hebben gespeeld. Het ging om de afbeeldingen voorop de omslag die op ieder willekeurig vroom gemoed een evocatieve uitstraling kon hebben, denkend aan bijvoorbeeld de ‘Zonne der gerechtigheid’ en het ‘Lam Gods’.71
Toch onthult deze symboliek in zekere zin nog iets over de werkelijke verhou69 SAA-PA 843-260. ‘Notulen en correspondentie. 1931. 1936-1941’. Het betreft een ongedateerd bericht in de vorm
van een pamfletje van de Commissie tot de Nieuwe Belangen, gericht aan het bestuur van de Algemene Doopsgezinde
Sociëteit. De Commissie tot de Nieuwe Belangen werd later de Commissie tot de Geestelijke Belangen, waarvan een
subcommissie ‘De Commissie tot de Liturgie’ het Kanselboek (1948) samenstelde.
70 Verslag wegens den Staat (1929), p. 26-27. Leraar J.M. Leendertz had uit naam van de kerkenraad van de doopsgezinde gemeente Haarlem een motie ingediend, waarin hij pleitte voor ‘de zaak van de tot eenheidbrenging
en hervorming van ons kerkgezang’. Zijn collega Gorter vulde deze motie aan om van de gezangbundel tevens
een soort Kerkboek of Gemeenteboek te maken, waarin ook gebeden en andere liturgische gedeelten te vinden
zouden zijn.
71 Zie p. 364.
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dingen in de jaren van voorbereiding, zowel tussen de ‘NPB-ers’ en de rechter flank
van de doopsgezinden, als tussen linkse en rechtse doopsgezinden onderling. Oude
‘lammistische’ en ‘zonnistische’ controverses schenen in een tijd van een zich ontwikkelende oecumene weer te herleven, waar ‘bijbelsch’ weergegeven waarheden
voor dogmatisch werden versleten en vrijzinnige verdraagzaamheid werd afgedaan
als exclusiviteit.
Uit alle bij de Protestantenbond aangesloten groeperingen werd een breed samengestelde liedboekcommissie gevormd. De commissie bestond uit vertegenwoordigers
van de Vrije Gemeente, de Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep, De Vereniging van
Vrijzinnige Hervormden, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Algemene Vereniging van Vrijzinnige Luthersen en de Remonstrantse Broederschap. Van doopsgezinde
zijde namen de predikant T.O.M.H. Hylkema en mejuffrouw W.J. Menalda, secretaris
van de Gemeentedagbeweging, deel aan de commissie, tezamen met leraar A.A. Sepp,
die optrad als secretaris.72
Vrijwel gelijktijdig aarzelde de Elspeetsche Vereeniging tussen een herdruk van de
Gemeentedagbundel (1933) en een nieuwe uitgave. Ook in de gemeenten Amsterdam en
Haarlem leefde het verlangen naar een nieuwe gezangbundel. Bij de eerste ontmoeting
van vertegenwoordigers van deze partijen bleek al dat samenwerking tussen de verschillende gelederen binnen de broederschap een wenselijke zaak was, ‘ter vermijding
van dubbele moeite en tot bevordering van meer eenheid inzake Gezangenbundels in
onze Broederschap’.73
In het begin van 1937 werd een breed samengestelde doopsgezinde liederencommissie in het leven geroepen, bestaande uit de leraren F. Dijkema, J.D. Dozy, O.L. van
der Veen en T.O.M.H. Hylkema en de broeders A. le Cosquino de Bussy, G.C. Heringa,
H.A. de Bruijn en A. Loosjes, allen uit de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam.74 Uit de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente van Haarlem werden benoemd
de leraren J.M. Leendertz, J. Yntema, J.G. Frerichs en de broeders F.E. Paesi, J.L. Tadema en J.J. Thöne. De Elspeetsche Vereeniging werd vertegenwoordigd door mej. W.J.
Menalda en de leraren C. Nijdam en W.H. toe Water.75 In 1938 werden daaraan als vertegenwoordigers van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit toegevoegd de leraren L.
72 Le Coq (2005), p. 156. De V.P.R.O. nam deel in verband met de morgenwijdingen voor de radio. Voor de biografieën
van de doopsgezinde personen, zie de p. 241, 294, 251.
73 SAA-PA 843-260. ‘Notulen en correspondentie. 1931. 1936-1941’, daarin: ‘Eerste rapport van de Doopsgezinde Gezangencommissie, 3 juni 1939’.
74 DDC. ‘Apparaat Laurense’. Jan Dionys Dozy (1892-1965) was leraar in de gemeenten op Terschelling (1922-1926); te
Leeuwarden (1926-1933) en Amsterdam (1933-1956). Onno Louis van der Veen (1899-1969) was leraar in de gemeenten
op Wieringen (1923-1929); te Vlissingen (1929-1931); Groningen (1931-1935); Amsterdam (1935-1960).
75 Voor de biografieën van F. Dijkema en J.M. Leendertz zie resp. p. 254 en 242. DDC. ‘Apparaat Laurense’. Jan Yntema
(1894-1944) was leraar in de gemeenten Surhuisterveen (1918-1922); Oudebildtzijl (1922-1926); Dantumawoude (19261931); Leeuwarden (1931-1936); Haarlem (1936-1944). Johannes Gerard Frerichs (1880-1971) was leraar in Ternaard
(1906-1914); Staveren-Molkwerum (1914-1921); Aardenburg (1921-1927); Zaandam-Oost (1927-1932); Haarlem (19321946). VDGH R5-07. Johannes Leendert Tadema (1874-1949) maakte deel uit van de uitgeverij Erven F. Bohn. Jan Jacob
Thöne (1885-1958) was financier en correspondent van de Nederlandsche Bank. Frans Evert Paesi (1888-?) was tandarts.
ME IV, p. 734. Willem Hendrik toe Water (1885-1938) diende de gemeenten Warns (1912-1916); St. Annaparochie (19161923) en Zwolle (1923-1938).
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Bonga, A.A. Sepp en A.L. Broer.76 Hylkema en Menalda traden op als voorzitter en secretaresse, als secundus werd benoemd mevrouw J.H. Rahusen-Roelofsz.
Deze commissie ging voortvarend te werk, zodat in het najaar van 1937 al een groslijst was samengesteld met 219 voorlopig geschikt bevonden liederen, die aan een brede liederenschat waren ontleend. Er was geselecteerd uit de Amsterdamse en de Haarlemse bundels (resp. 1870 en 1895), de Gemeentedagbundel (1933), Evangelische Gezangen
(1806), de ‘Leidse Gezangen’ (1897), de beide bundels van de Protestantenbond (resp.
1882 en 1920), Oude en Nieuwe Zangen van Van Woensel Kooy (1911) en Geestelijke Liederen
en Psalmen van Hasper (resp. 1935 en 1936), hetgeen erop wijst dat men zich breed oecumenisch oriënteerde.
Op initiatief van de Protestantenbond werd in de zomer van 1937 met deze doopsgezinden contact gezocht, omdat een samenwerkingsproject het succes van een nieuwe
bundel alleen maar zou kunnen bespoedigen. Bovendien hadden de doopsgezinden een
geheel eigen gezangentraditie opgebouwd, waarvan gebruik zou kunnen worden gemaakt. Het vinden van overeenstemming in de aanvaarding van een gemeenschappelijke bundel dreigde echter uit te lopen op een gecompliceerde zaak.77 Onder wiens auspiciën zou de bundel moeten worden gepubliceerd? Wat zou de signatuur van de bundel
moeten zijn? Wanneer de nieuwe bundel onder auspiciën van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit zou worden uitgegeven, zouden de meer ‘rechtse’ doopsgezinden die
gemakkelijker aanvaarden. Bovendien had Haarlem belang bij een spoedige vervaardiging van een eigen doopsgezinde bundel, waardoor er druk op de ketel werd gezet.78
Deze gemeente kende het gebruik om de dopelingen een gezangboek als doopgeschenk
aan te bieden, daarnaast raakte de voorraad lutherse bundels (1884) uitgeput en beantwoordden die niet meer aan de behoefte. Vanwege de ‘Haarlemse haast’ was vooral Nijdam een voorstander van een bundel onder auspiciën van de Doopsgezinde Sociëteit.
Intussen had de Protestantenbond de doopsgezinde groslijst beoordeeld en 60 liederen verworpen, opdat er ruimte overbleef voor andere.79 Hylkema en de vrijzinnige
76 DDC. ‘Apparaat Laurense’. Lykele Bonga (1892-1952) was leraar in Dantumawoude (1921-1926); Leiden (1926-1934);
Leeuwarden (1934-1952). Andries Lucas Broer (1900-1994) was leraar in Hindeloopen-Koudum (1925-1929); Harlingen
(1929-1938); Hilversum (1938-1966). SAA 843-260. ‘Notulen en correspondentie gezangbundel. 1931. 1936-1941’. Zie de
brief van de voorzitter van de ‘Elspeetsche Vereeniging’ F. Kuiper en de secretaresse W.J. Menalda, gericht aan de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, gedateerd op 7 december 1937, waarin werd verzocht om de betrokkenheid van de
Sociëteit bij de vervaardiging van een gezangbundel voor de hele broederschap.
77 SAA 843.A 565. ‘Ingekomen en uitgaande stukken, 1937-1943’. Op een briefkaart gedateerd op 25 september 1937
van H.A. van Bakel aan A.A. Sepp, de secretaris van de Liederencommissie, stelt Van Bakel de vraag: ‘Zeer benieuwd ben
ik naar den uitslag uwer bemoeiingen. Niet dat ik zou willen vragen: “Wie weet wat van dit maaksel zij te verwachten?” Maar – een sinecure is zulk een werkje zeker niet’. Pasma, Stemmen 12/1 (1963), p. 18. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit ondersteunde een samenwerkingsverband van harte: ‘Het [gemeenschappelijke zingen] is eenvoudig een
chaos! Op gemeentedagen is het vaak voorgekomen, dat een deel der aanwezigen niet mee kon zingen omdat het lied
niet in hun bundel voorkwam of anders was gezet (…) Waarom kunnen andere kerken het wel met één bundel doen
en wij niet? Blijkt hieruit niet, dat de hooggeroemde autonomie der gemeenten ook haar keerzijde heeft? Wij wensen
geen synodaal kerkverband, zijn huiverig voor kerkordening, maar een klein beetje meer orde in menniste zaken kon
waarlijk geen kwaad!’.
78 SAA-PA 843-260. ‘Notulen en correspondentie zangbundel. 1931. 1936-1941’, daarin: ‘Vergadering van de Gezamenlijke Doopsgezinde Liederenbundel Commissie, 27 oktober 1938’.
79 SAA 843.A 565. ‘Ingekomen en uitgaande stukken, 1937-1943’, 9 maart 1938. Volgens J.R. Immink, lid van de Liederencommissie, kwam er zeker een 50-tal liederen op de groslijst voor dat de Protestantenbond nooit zou opnemen,
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hervormde predikant B.J. Aris, die betrokken was geweest bij de totstandkoming van
de hervormde Psalmen en Gezangen (1938) en de V.P.R.O. vertegenwoordigde, bepleitten
echter een meer ‘oecumenische’ bundel met deels opnieuw hetzelfde ‘rechtse’ doopsgezinde belang.80 Het probleem van de aanvaarding zou ook dán kunnen worden opgelost, wanneer de nieuwe bundel een vijftigtal psalmen en een selectie van de door
vrijzinnigen gewenste liederen en de gehele inmiddels verschenen, hervormde bundel zou bevatten, die aanvaardbaar gemaakt was voor diverse stromingen binnen de
Hervormde Kerk. Bovendien zou de kans kunnen worden vergroot dat deze bundel de
sympathie won van heel protestants Nederland.
Dit ontwerp werd voorgelegd aan de voorzitter van de Liederenbundelcommissie
van de Protestantenbond, de remonstrantse predikant W.J. Wegerif. Deze gaf ruimte
voor een nieuw voorstel, waarin onder meer plaats was voor de trinitarische gedachte
en het losgekocht zijn door het bloed van Jezus Christus.81
Door een verschillende interpretatie van het begrip ‘oecumenisch’ leed ook dit
voorstel schipbreuk. In de visie van de Protestantenbond hield ‘oecumenisch’ iets ‘federatiefs’ in, dat wilde zeggen de bereidheid om vanuit een open en verdraagzame gezindheid het lied van een andere geloofsrichting ook daadwerkelijk te zingen.82 Deze
visie overlapte het gevoelen van een meerderheid binnen de doopsgezinde liederencommissie. Toch zou een te grote vereenzelviging met de hervormde bundel op evenveel verzet kunnen stuiten als eerder het geval was geweest met betrekking tot een
uitgave onder leiding van de Protestantenbond. Hylkema kon dus ook niet op algehele instemming van zijn eigen achterban rekenen. De meerderheid van de doopsgezinde liederencommissie koos voor een onder eígen verantwoordelijkheid uitgegeven
doopsgezinde bundel, waarin alle doopsgezinde stromingen waren vertegenwoordigd, met gebruikmaking van de nieuwe hervormde bundel en in samenwerking met
de Protestantenbond.83 Hylkema constateerde dat de doopsgezinden ‘geen NPB-aanhangers, maar ook geen Synodale’ waren.84 Hij gaf hiermee te kennen een middenweg
te willen zoeken in de controverse tussen rechtzinnigheid en vrijzinnigheid. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit zou in die functie kunnen voorzien.
De vraag kan worden gesteld wat het achterliggende probleem van de afwijzingen nu was, waardoor de samenwerking op weerstand stuitte. In het algemeen was
er sprake van onbegrip, vasthoudendheid, achterdocht, ergernis en misverstanden
die een heldere communicatie belemmerden. De doopsgezinden werd bijvoorbeeld
‘machtsusurpatie’ verweten. De Protestantenbond wenste zich niet te laten domineomdat ze óf te huiselijk negentiende-eeuws waren (‘Leidse Gezangen’), óf te ‘hallelujah-achtig’ (Johannes de Heer), óf
te dogmatisch (Hasper) waren.
80 SAA-PA 843-260. ‘Notulen en correspondentie zangbundel. 1931. 1936-1941’, daarin: ‘Rapport betreffende den
Nieuwen Gezangenbundel’.
81 SAA 843.A 565. ‘Ingekomen en uitgaande stukken, 1937-1943’, 23 februari 1939.
82 SAA-PA 843-260. ‘Notulen en correspondentie zangbundel, 1931. 1936-1941’, daarin de vergadering van de Liederencommissie op 9 maart 1939. De opmerking ‘federatief’ is van de doopsgezinde G.J. Ligthart, die de V.P.R.O. vertegenwoordigde.
83 Idem, daarin ‘Rapport van de Doopsgezinde Gezangencommissie, 3 juni 1939’.
84 Idem, daarin de vergadering van de Liederencommissie op 1 juni 1939.
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ren door een kleine rechtse doopsgezinde minderheid die de bundel ‘verbiedt’ uit te
geven onder een andere vlag. Van doopsgezinde zijde werd dit ten zeerste ontkend.
De doopsgezinden gingen op het aanbod van de Protestantenbond in terwille van de
gemeenten die uit de bestaande bundels zongen. Het bleef ‘de NPB vrij te doen wat
hij wil’, maar juist deze houding werd gekwalificeerd als ‘machtsusurpatie’.85 Wat
verder bij lezing van de notulen in het oog springt is een interne entre nous-correspondentie tussen Wegerif en Sepp, die de indruk wekt van een weinig vertrouwensvol samenwerkingsverband met de doopsgezinde liederencommissie. De commissie
werd door Wegerif smalend ‘de Menno-bende’ genoemd, tegelijk verheelde hij niet
zijn ergernissen af te reageren op mensen wier integriteit hij betwijfelde.86 Sepp liet
zich de aantijgingen van Wegerif aan het adres van zijn geloofsgenoten kennelijk
welgevallen, omdat uit de notulen nergens iets van verzet hiertegen blijkt. Dubieus is het dan ook welke rol Sepp speelde ten opzichte van zijn eigen achterban. Was
Sepp misschien gekwetst door het bezwaar van de doopsgezinde liederencommissie tegen zijn dubbele rol als secretaris van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en
van de Liederencommissie van de Protestantenbond, waardoor hij de doopsgezinde
belangen moeilijk kon verdedigen?87 In dit licht kan niet worden voorbijgegaan aan
85 SAA 843.A 565. ‘Ingekomen en uitgaande stukken, 1937-1943’, daarin de opmerkingen van De Koning en Dijkema
in de notulen van 76ste vergadering van de Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme op 18 maart 1939 in
de Singelkerk.
86 SAA 843.A 565. ‘Ingekomen en uitgaande stukken, 1937-1943’, 1 april 1938. Wegerif kan met ‘Mennobende’ de gehele doopsgezinde liederencommissie hebben bedoeld onder voorzitterschap van Hylkema, die tevens dé man was van
de Elspeetsche Vereeniging. Met ‘Mennobende’ kan dan ook in bredere zin gedoeld zijn op de meer rechtzinnige Gemeentedagbeweging. Letterlijk schreef Wegerif: ‘Ik zend je een en ander hierbij weer retour: den brief voor je archief
(ik heb er een copie van genomen) en de notulen van de Menno-bende op je verzoek’. Waarom had Sepp Wegerif inzage
in de notulen van de doopsgezinde liederencommissie gegeven? Was er een vertrouwensbreuk tussen de doopsgezinde
liederencommissie en Sepp? Dat zou kunnen worden opgemaakt uit de notulen van de 76ste vergadering van de Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme (CC) op 18 maart 1939 in de Singelkerk, waar wordt gesteld dat Sepp
als vertegenwoordiger van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit niets afweet van het overleg tussen Haarlem, Amsterdam en de Elspeetsche Vereeniging, die in meerderheid voorstanders waren van opname van de ‘Hervormde Bundel’.
Het heeft er alle schijn van dat Wegerif èn Sepp één front vormden tegen de ‘rechtse’ doopsgezinden. Over Menalda
zegt Wegerif dat zij ‘wel zeer beleidvol heeft geschreven en haar eigen hartewenschen wél meer dan voldoenden nadruk
heeft gegeven’. Hij vreest dat de commissie nog veel te stellen krijgt met ‘de tegenstroomingen van het Doopsgezindeigene (Nijdam) en de vrijzinnigheidsvrees (Mej. Menalda). Maar we mogen goede hoop koesteren, dat ze de vaart van
ons scheepje niet al te veel zullen beïnvloeden’. De autoritaire houding van een zich tamelijk ergerende Wegerif kan
niet worden ontkend. In een brief van 5 oktober 1938 aan Sepp reageert hij op een beslissing van de kant van de doopsgezinden om verder te participeren: ‘Inderdaad remt Menno ons wel heel erg. Dat moet nu maar uit zijn. Ik zeg maar
zo: nu haring of kuit! Laat op 27 October de beslissing vallen; wij kunnen dan tenminste op de jaarvergadering van de
NPB op 2 november mededeelen waar we wat Menno betreft aan toe zijn’. In een andere briefwisseling van 23 februari
1939 gebruikt Wegerif het ‘onder-onsgezegde’: ‘Nu entre nous: Hylkema zeide terloops, dat hij zou laten nagaan hoeveel liederen van de bestaande Doopsgez. groslijst in ónze groslijst voorkomen en hoeveel er níet in voorkomen. Zou
het tellen zooveel zwaarder wegen? Wat is dit alles toch zonderling. Friesch bloed!’ In een brief van 25 mei 1939 schrijft
Wegerif aan Sepp: ‘Het eenige wat na de vergadering der CC en dan in den brief van het Hoofdbestuur vaststaat is, dat
er een positief vrijzinnige bundel moet komen – gelukkig. Aan Hylkema-Menalda zullen wij geen voet meer geven’.
Deze correspondentie wijst op een schaamteloos geroddel tussen Wegerif en Sepp, en behalve dat hadden zij één beleidsmatige en strategische lijn getrokken om de invloed van de Elspeetsche Vereeniging zo minimaal mogelijk te laten zijn, zo niet uit te schakelen.
87 SAA-PA 843-260. ‘Notulen en correspondentie zangbundel’, daarin een brief van Menalda op 19 februari 1938 gericht aan de secretaris van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Menalda zoekt voor het overleg met de Nederlandse
Protestantenbond iemand anders.
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het feit dat Sepp sympathiseerde met de Nationaal Socialistische Beweging, waarvan
hij in februari 1944 lid werd.88
Uit een persoonlijk verslag van F.H. Pasma, de voorzitter van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in oorlogstijd, wordt duidelijk dat Sepp na de Duitse inval op 10 mei
1940 al niet meer het vertrouwen van zijn Zaandamse gemeenteleden genoot. Hij bleef
daar overigens wel tot ‘Dolle Dinsdag’ (1944) in functie – pas daarna verdween hij met
zijn gezin.89 Toen Pasma vanuit de broederschap werd verweten dat hij Sepp als secretaris handhaafde, hield het bestuur van de Sociëteit hem buiten de informatiestroom.
Per brief vroeg Sepp om opheldering hierover, waarop Pasma hem had geantwoord.
Wat daarvan precies de inhoud was is niet bekend, ‘maar mijn schrijven zal hem wel
niet bevredigd hebben. In elk geval nam hij in 1942 – tot ons aller opluchting – ontslag’.90 Sepp was dus als bestuurssecretaris van de Doopsgezinde Sociëteit voortaan buiten beeld, maar als secretaris van de Liederenbundelcommissie van de Protestantenbond bleef hij aan. Dientengevolge nam hij deel aan het overleg met de doopsgezinde
liederencommissie.91 De contacten bleven bestaan.
Hylkema had zich teruggetrokken uit de Liederencommissie van de Protestantenbond, omdat hij zich in de ‘kwestie’ van een doopsgezinde bundel of een Protestantenbundel meer in de broederschap op zijn plaats vond.92 Hij nam daarmee een principiële
houding in. Blijkens een brief stoorde Hylkema zich aan het overmatig oordelen dat
iets ‘dogmatisch’ was. Hij had zich een ‘ruimzinnige’ bundel voorgesteld, waaronder
hij verstond ‘waardeering of althans erkenning van andersdenkenden’. Het zat hem
dwars dat een lied met een ‘bijbelsch weergegeven waarheid’, dat betekenis had voor
‘ons leven met onzen Heer’, werd uitgemaakt voor ‘dogmatisch’ en werd verworpen.
Dat was volgens Hylkema geen ruimzinnigheid, ‘maar de bekende, beperkte, exclusieve vrijzinnigheid die ander godsdienstig beleven niet begrijpt en verwerpt, onder
het een of ander deprecieerend etiquet’.93 Om die reden kon hij niet meer deelnemen
aan de Liederencommissie, maar ‘wel aan de Doopsgezinde, waar naast het vrijzinnige,
welks waarde ik ten volle erken, ook het rechtzinnige, evenals in onze gemeenten zijn
volle recht krijgt’. Later trok Hylkema zich ook uit deze liederencommissie terug, vanwege interne verdeeldheid en bemoeienis van het bestuur van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, waarop hierna dieper zal worden ingegaan.94
88 NIOD, KB I 6254, zie Nieuwe Haarlemsche Courant (29 november 1946): ‘Ds. Sepp, een omstreden figuur. Veel belangstelling voor het Haarlemsche Tribunaal’. Voor zijn veroordeling zie Nat. Rott. Courant (17 december 1946).
89 Pasma (1965), p. 14-16.
90 Pasma, Stemmen 12/1 (1963), p. 29. H. Craandijk nam Sepps plaats in. Hij was al tijdelijk als secretaris opgetreden.
91 SAA 843.A-567. ‘Notulen Permanente Commissie uit de NPB. 1940-1944’, zie 15 juni 1943.
92 SAA 843.A 565. ‘Ingekomen en uitgaande stukken, 1937-1943’, daarin een brief van T.O. Hylkema van 30 september 1938.
93 Zie voor eenzelfde opvatting bij Muller, p. 169, 170. Hylkema (1960), p. 33-34. Eenzelfde irritatie schemert in de
verhouding tot de eigen geloofsgenoten. De doopsgezinden ‘Ruim?? Je moet maar eens je kind naar een christelijke
school sturen, of de N.C.R.V.-Omroepgids op je radio hebben liggen, of je moet maar eens bij een Hervormde op Gereformeerde broeder het Evangelie gaan horen als de Doopsgezinde kerk of de Protestantenbond je niet bevredigt. “Wij
Doopsgezinden zijn toch….!”’.
94 SAA 843.A 565. ‘Ingekomen en uitgaande stukken, 1937-1943’, daarin een brief van Hylkema aan Wegerif en Sepp
van 2 juni 1939. Een brief van O.L. van der Veen, de nieuwe secretaris van de doopsgezinde liederencommissie, aan Sepp,
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Wegerif wilde niet meer op Hylkema reageren, dat ‘zou hem nóg meer prikkelen’
en ‘niet goed voor zijn gezondheid zijn’. Wel schreef hij aan Sepp, dat Hylkema het
deed voorkomen, alsof de Protestantenbond alles had geweigerd, maar men maakte
bezwaar tegen een ‘NPB-appendix’ in een bundel waarvan zijzelf de initiator was.95
Naast al deze kwesties speelde bovendien een misverstand over de positie van de afgevaardigden van de Elspeetsche Vereeniging en de Algemene Doopsgezinde Sociëteit,
die net als de V.P.R.O., in de ogen van de Protestantenbond een ‘luisterpost’ bekleedden. Die status verklaart het verwijt van Hylkema dat de Protestantenbond al te zeer
‘zonder doopsgezind commissoriaal oordeel’ verder ging. De Protestantenbond had
uit het oog verloren dat de doopsgezinden geenszins in de Liederencommissie zaten
met een opdracht namens anderen, maar met particuliere meningen. Daarmee namen
de doopsgezinden overigens een andere positie in dan bijvoorbeeld de remonstranten,
die hun afgevaardigde G.J. Hoenderdaal mandaat hadden verleend.96
Niettemin kwam er een omslag in de houding van de doopsgezinden, waarvan de
reden volgens Le Coq niet helemaal helder was.97 Het ontbreken van de archivalia tussen 1941 en 1943 en het noodgedwongen staken van het werk van de commissie in
deze oorlogsjaren, zouden daaraan debet zijn. Evenwel worden drie plausibele redenen
door de auteur aangevoerd waarom de doopsgezinden hun samenwerking continueerden. Ten eerste was de doopsgezinde commissie tevreden met de tegemoetkoming
dat de bundel niet werd uitgegeven door de Protestantenbond, maar Ten dienste van en in
opdracht van. Zodoende konden de doopsgezinden alsnog een eigen bundel presenteren
aan hun ‘rechtse’ achterban. Ten tweede was er de mogelijkheid voor elk kerkgenootschap om – naast een standaardafdeling ‘Voorbereiding en Inkeer’ met teksten uit de
bijbelse traditie en de geschiedenis van het christendom – geliefde liederen en teksten
op te nemen.98 Dit resulteerde in een doopsgezind suffix van 50 liederen, dat werd toegevoegd aan de 250 liederen van de Protestantenbond. De remonstranten kozen voor
een prefix met daarin de Beginselverklaring, de Belijdenis van 1940, een beknopt overzicht van historie en karakter van de Broederschap en een ‘Verantwoording van Kerkelijke Plechtigheden’. De luthersen namen nog een ‘Orde voor den Eeredienst voor
den Zondag’ op.
Tenslotte zijn er aanwijzingen dat de Protestantenbond aanhoudend heeft aangedrongen op de doopsgezinde participatie.99 Le Coq laat de reden van dit aandringen in
20 maart 1940. SAA-PA 843-260. ‘Notulen en correspondentie zangbundel. 1931. 1936-1941’, daarin: ‘Rapport betreffende den Nieuwen Gezangenbundel’, zie een mededeling van Menalda aan de Liederencommssie, 29 februari 1940, over
het aftreden van Hylkema in de doopsgezinde liederencommissie. Frerichs nam zijn voorzitterschap over.
95 SAA 843.A 565. ‘Ingekomen en uitgaande stukken, 1937-1943’, 12 juni 1939, brief van Wegerif aan Sepp.
96 SAA-PA 843-260. ‘Notulen en correspondentie zangbundel. 1931. 1936-1941’, daarin ‘Rapport betreffende den
Nieuwen Gezangenbundel’, de opmerkingen van Hylkema op 14 december 1939. Voor het remonstrantse mandaat
zie 1 juni 1939.
97 Le Coq (2005), p. 159.
98 Over de betekenis van deze rubriek in de bezettingsjaren wordt verderop ingegaan.
99 Le Coq (2005), p. 159, voetnoot 14, zie daarvoor op p. 266. Le Coq wijst op een anonieme brief vanuit de Protestantenbond gericht aan F. Kuiper te Alkmaar, gedateerd op 5 oktober 1940 om vooral te blijven samenwerken. Deze brief
had gezien de datering te maken met de onrust onder doopsgezinden over de rol van het hoofdbestuur van de Protestantenbond in de besluitvorming over een uitgever.
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het midden, maar dat zal ongetwijfeld te maken hebben gehad met het grote debiet
van de bestaande bundels binnen de doopsgezinde broederschap en daarmee met een
lagere kostprijs van de nieuwe. Van de 138 gemeenten in 1943 zongen 70 gemeenten uit
de Godsdienstige Liederen (1882) en 63 gemeenten uit de ‘Vervolgbundel’ (1920).100
Toch kan er voor de reden van de gesignaleerde omslag op een paar zaken worden
gewezen, die al in de archieven van vóór 1941 kunnen worden aangetoond. Ten eerste op Hylkema’s beslissing om zich in februari 1940 als een exponent van de rechtervleugel uit de doopsgezinde liederencommissie terug te trekken, waardoor de interne
verdeeldheid van deze commissie zich ten gunste van de voortgang van de Liederenbundel vanzelf oploste. Het motief van zijn vertrek staat niet vast, maar het is niet onwaarschijnlijk dat Hylkema zich steeds meer in een isolement voelde terechtkomen en de
eer aan zichzelf hield.101 Hij had een reputatie opgebouwd, die hem de status van boegbeeld had opgeleverd van de christocentrisch en bijbels georiënteerde Gemeentedagbeweging, die ‘velen van de oude garde, die de moderne richting waren toegedaan’
tegenover zich vond.102 De Gemeentedagbeweging was ten opzichte van de meer ‘statisch’ ingestelde Algemene Doopsgezinde Sociëteit, veel dynamischer, waardoor deze
twee instanties elkaar ‘niet al te best’ verdroegen. Dat er vanuit het bestuur van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit op de liederencommissie, waarvan Hylkema geen deel
meer wilde uitmaken, druk werd uitgeoefend om vooral met de Protestantenbond
door te gaan, kan de druppel zijn geweest die de emmer deed overlopen waardoor hij
zich gedrongen voelde om ook uit de doopsgezinde liederencommissie te treden.
Blijkens een kort briefje uit 1939 werd een gezamenlijke vergadering van de doopsgezinde liederencommissie en het bestuur van de Sociëteit beleefd als ‘aarzelend, vaag
en onduidelijk’.103 Deze vergadering vond plaats een maand nadat Hylkema zich uit de
Protestantenbond had teruggetrokken. Kennelijk gunde hij zichzelf nog enkele maanden bedenktijd om zich te beraden over de voortgang.
Over de voors en tegens om met de Protestantenbond in zee te gaan was overigens
niet gediscussieerd. De vergadering had zich bij monde van de voorzitter van de Sociëteit, predikant A.H. van Drooge, uitgesproken om door te gaan met de Protestantenbond ‘zonder nadere omlijning of precisering van deze gedachte. Daarom mogen
we gerust zeggen, dat het naar de geest en naar de bedoeling der ADS-vergadering
is, wanneer ernstig gestreefd wordt naar overeenstemming en overeenkomst met de
NPB’. ‘Zonder nadere omlijning en precisering’ was van een dusdanige rekkelijkheid,
dat Hylkema die nimmer had kunnen onderschrijven vanwege zijn rechtzinnigheid.
Van Drooge was tot 1939 voorzitter der Sociëteit en het is niet ondenkbaar dat hij zijn
presidium op dit punt positief heeft willen afronden. Bovenal was hij een representant
van ‘de oude garde’ in het hierboven genoemd citaat, die het ‘statische’ karakter van
100 Zie bijlage 1: ‘Verspreiding van de liedboeken’ 1.6.
101 SAA-PA 843-260. ‘Notulen en correspondentie zangbundel. 1931. 1936-1941’, daarin ‘Rapport betreffende den
Nieuwen Gezangbundel’, zie 29 februari 1940.
102 Pasma, Stemmen 12/1 (1963), p. 1-2.
103 SAA-PA 843-260. ‘Notulen en correspondentie zangbundel. 1931. 1936-1941’, daarin een brief van leraar J. IJntema
uit Haarlem gericht aan zijn collega A.A. Sepp, 17 juli 1939.
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de Sociëteit mede in stand had gehouden.104 Daarop werd ook gewezen toen Pasma,
als een representant van een jongere generatie predikanten, Van Drooge opvolgde als
voorzitter. Op Pasma was alle hoop gevestigd inzake een meer dynamische koers.105 Dat
laat onverlet dat Van Drooge wel werd gememoreerd als iemand die een graag geziene figuur was binnen de Gemeentedagbeweging, maar hij deelde ‘bij alle waardeering
van haar arbeid, niet de hooggespannen verwachtingen die haar stichters hadden gekoesterd’.106
Hierdoor trad dan ook nog een ander motief aan het licht, dat Hylkema bewoog om
te vertrekken, omdat het evident is dat hijzelf onder de stichters gerekend moet worden. Afgezien van Van Drooges vriendelijke reputatie zal er toch sprake zijn geweest
van een controversiële verhouding tussen deze beide broeders, wat het aanblijven van
Hylkema bepaald niet heeft gestimuleerd. Daarnaast werkte de nationaal-socialistische sympathie van bestuurssecretaris Sepp niet mee, daar Hylkema een uitgesproken
anti-fascist was. Nadat hij de liederencommissie van de Protestantenbond had verlaten, zag hij zich opnieuw met Sepp geconfronteerd binnen Sociëteitsverband en dat
werd hem te veel van het goede. Hylkema ondervond weinig eenheid des geestes.
Wanneer volgens Le Coq de reden van ‘omslag’ in de houding van de doopsgezinden
niet duidelijk is, kan er dus worden gewezen op een godsdienstige richtingenstrijd van
vrijzinnigen en rechtzinnigen en op tegenstrijdige politieke belangen vóór en tegen
Nazi-Duitsland, die interne verdeeldheid veroorzaakten, met als gevolg een daadwerkelijke scheiding der wegen. Door het vertrek van Hylkema was in de samenwerking
met de Protestantenbond de druk voorlopig van de ketel.
Vervolgens is er nog een tweede reden voor de omslag. In oktober 1940 was er sprake
van een afstemmingsprobleem en een dreigende vertrouwensbreuk in de samenwerking met de Protestantenbond naar aanleiding van de rol die het hoofdbestuur speelde in de besluitvorming over een uitgever.107 In verband met voorkeur voor enkele liederen van Hasper was een speciale ‘Commissie van advies tot de uitgave’ belast met de
juridische uitwerking van de uit te geven bundel.108 De commissie had voorgesteld om
bovenop het gebruiksrecht dat het fonds-Hasper mocht afstaan, nog een gebruiksrecht te kopen, waardoor een verder gebruik van de gelden aan het toezicht van de auteur werd onttrokken. Dat was echter niet mogelijk, omdat Hasper op zijn fonds een
‘onherroepelijke beklemming’ had gelegd, wat inhield dat aan geen van zijn teksten
veranderingen mochten worden aangebracht. Het advies klonk negatief: overname
van Haspers liederen hield tevens in dat de bundel bij zijn Stichting tot Verbreiding
104 Hoytink (1970), p. 39. Gezien Van Drooges voorzitterschap van de Nederlandse Protestantenbond tussen 1920 en
1921 was hij een representant van de moderne richting.
105 Pasma, Stemmen 12/1 (1963), p. 1-2.
106 Koekebakker (1943), p. 21.
107 SAA 843.A 565. ‘Ingekomen en uitgaande stukken, 1937-1943’, zie een brief van de Elspeetsche Vereeniging van
Frits Kuiper, 13 september 1940, gericht aan ‘de commissie van vier’: de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem,
Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam, Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Elspeetsche Vereeniging.
Zie ook een brief van Kuiper aan de gemeente Haarlem, 2 oktober 1940.
108 SAA 843.A 565. ‘Ingekomen en uitgaande stukken, 1937-1943’, een anoniem stuk z.d. getiteld: ‘Aanteekeningen’
waarin de voor- en nadelen worden uiteengezet van de samenwerking met de stichting ‘Administratie Geestelijke Liederen uit den Schat der Kerk der Eeuwen’ met de uitgevers Brandt en Jongbloed .
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van het Geestelijke Lied uitgegeven diende te worden. Het ‘gemonopoliseer’ van Hasper berustte naar het oordeel van de commissie te zeer op een ‘uitvindersmentaliteit’.109
Daarnaast had een parallelcommissie zich met de inhoud van de liederen beziggehouden en haar vertrouwen gesteld in het ideaal van Haspers werk. De auteur zou een hoger doel voor ogen hebben gehad dan een goed voorzien magazijn van liederen en melodieën, zodat deze commissie dan ook tegen het negatieve advies in het geweer kwam.
Dit fonds afwijzen betekende een verarming van de Liederenbundel en weer terugvallen
op de Evangelische Gezangencompagnie, die geregeerd werd door de auteurswet van
1803. In feite stonden hier de belangen van zakelijkheid en inhoud tegenover elkaar.
Op de afwijzing had Menalda, die deelnam aan de parallelcommissie, nogal teleurgesteld gereageerd. Om een eigen oordeel te kunnen geven, werd Hasper door de Elspeetsche Vereeniging uitgenodigd om nader kennis te maken en om het negatieve
oordeel te laten herroepen. F. Kuiper had in Bondsnieuws, het weekblad van de Protestantenbond, gelezen dat Haspers ‘uiteenzettingen niet in alle opzichten zakelijk [waren], hij door allerlei teleurstellingen klaarblijkelijk geprikkeld [is], hij bereid [is] veel
op zich te nemen, maar [hij] doet het werk dan ook merendeels alléén en naar zíjn, stellig deskundig, maar noodzakelijkerwijs éénzijdig inzicht’.110
Van de uitkomst van dat gesprek wordt niet gerept, want het ging uiteindelijk om
een geheel andere zaak. Het ging de Elspeetsche Vereeniging er om, dat het hoofdbestuur van de Protestantenbond in haar ogen had verzuimd met de aangesloten gemeenten overleg te plegen over het negatieve advies van de juridische commissie op
vermeende, oneigenlijke gronden. De Protestantenbond zou zogenaamd aan een contract met de uitgeverij Brandt en Zoon vastzitten, maar dat werd niet steekhoudend
geacht, omdat er binnen de parallelcommissie veel aan gelegen was geweest om van
Brandt en Zoon vrij te komen. De reactie van Kuiper was, ‘dat dus vaststaat, dat het
Hoofdbestuur van de NPB zonder raadpleging van onze Doopsgezinde Instanties over
een der levensbelangen van onze Broederschap beslist heeft’.111 Een spoedvergadering
leidde uiteindelijk tot de gunstige conclusie dat de doopsgezinden geen behoefte hadden om op eigen houtje met de Liederenbundel verder te gaan ‘’t zij mét of zonder Hasper. Noch om ten behoeve van Hasper aandrang te oefenen op het Hoofdbestuur van
de NPB’. Men wilde graag weer meedoen met de vergaderingen.112
Aan de inhoudsopgave van een liedbundel kunnen godsdienstige en maatschappelijke ontwikkelingen van een tijdvak worden afgelezen. Duidelijk wordt dit in de
Liederenbundel, waarin het onderwerp ‘Hervorming’ werd weggelaten, omdat hiervan
niet langer de relevantie werd ingezien sinds de oecumene meer was gaan leven en de
overtuiging de Reformatie voort te moeten zetten was verdwenen.113 Ook was er alle
109 SAA-PA 843-260. ‘Notulen en correspondentie zangbundel’, daarin de Notulen Liederencommissie vanaf 1 juni
1939, d.d. 25 juli 1940. Bovendien trok de persoon van Hasper niet.
110 SAA 843.A 565. ‘Ingekomen en uitgaande stukken, 1937-1943’, daarin een brief van Kuiper in de functie van voorzitter van de Elspeetsche Vereeniging, 13 september 1940.
111 SAA 843.A 565. ‘Ingekomen en uitgaande stukken, 1937-1943’, zie brief van Kuiper aan de kerkenraad van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem, 2 oktober 1940.
112 SAA 843.A 565. ‘Ingekomen en uitgaande stukken, 1937-1943’, zie brief van Menalda aan Sepp, 10 oktober 1940.
113 Le Coq (2005), p. 161-162.
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aanleiding om vooral persoonlijk verantwoordelijkheid te dragen voor een samenleving waarin het nationaal-socialisme inmiddels overheerste. Vandaar dat de afdeling
‘Taak in de Wereld’ voor ‘Werk en Strijd’ in de plaats kwam, dat nog het stempel droeg
van een ‘activistisch-humanistisch’ programma, typerend voor het vroeg-modernisme
in de Godsdienstige Liederen. Een andere karakteristiek in dit verband is het onderwerp
‘Christelijke Gemeenschap’, dat samen met de rubriek ‘Verootmoediging’ werd ingevoerd onder druk van een ontwrichtende samenleving als aanduiding van een categorie liederen die de menselijke nood omkaderde.114 Ook werden vaderlandslievende
liedteksten, die nationalistische gevoelens zouden kunnen oproepen, veranderd of geweerd. In elk geval kwam er geen speciale rubriek meer in voor met de titel ‘Vaderland’.
Al met al beoogde dit nieuwe liedboek na sanering een schutse van troost en bemoediging voor de gelovige te zijn. Het neigde ernaar een hymnologisch front te vormen tegen de dreiging van een religieuze en politieke ideologie als het nationaal-socialisme.115
Dit laatste trad wel zeer pregnant aan het licht in de veranderingen die werden aangebracht in het lied ‘Wilt heden nu treden’, een lied dat door Sepp, nota bene, was voorgesteld. De Liederenbundelcommissie oordeelde dat ‘Onzen vijand’ beter kon worden
vervangen door ‘Zijnen vijand’; in een noot zou dan moeten worden verklaard dat deze
‘vijand’ meer algemeniserend ‘de Booze’ is. Ook was het wenselijk dat ‘bekoring’ werd
uitgelegd als ‘verleiding’. Deze lezing werd bij meerderheid van stemmen aanvaard,
maar Sepp had daartegen geprotesteerd.116 Ook attendeerde de doopsgezinde leraar
Van der Veen op enkele gezangen waarin het woord ‘Vaderland’ voorkwam, wat bij het
kerkgaand publiek ‘van dezen tijd’ andere gedachten en associaties wekte dan vroeger.
De vraag is hoe deze situatie moet worden beoordeeld: aan de ene kant wilde de
Protestantenbond geen voeding geven aan valse nationalistische sentimenten, aan de
andere kant liet men een aanhanger van het nationaal-socialisme als secretaris aanblijven tot aan de voltooiing van de Liederenbundel (1944).117 Dat wekt op zijn minst enige
bevreemding, getuige de anti-fascistische opstelling van de Nederlandse Protestantenbond, waarvan niet alleen de bovengenoemde liedtekstverandering, maar ook haar
114 Sepp, in: Bondsnieuws, respectievelijk 1/23; 24; 25 (6 november 1942), p. 3; (13 november 1942), p. 3; (20 november
1942), p. 3. Le Coq (2005), p. 161 en 175. Overigens beschrijft Le Coq in totaal zeven afdelingen die ten opzichte van de
oude bundels nieuw waren: Verlangen naar God, Verootmoediging, Kerkelijk Jaar, Koninkrijk Gods, Christelijke Gemeenschap, Taak in de wereld, Bijzondere Diensten.
115 Le Coq (2005), p. 161. Is Le Coq niet wat aan de voorzichtige kant, als hij schrijft: ‘De periode waarin de Bundel 1944
ontstond, moest één front maken tegen de dreiging van het nationaal-socialisme’? Dat zal zeker het geval zijn geweest,
wanneer men denkt aan het verzet. Maar de auteur schreef dit in het licht van de rubriek ‘Vaderland’ waarvoor geen
plaats meer was en dat de nieuwe rubriek ‘Taak in de wereld’ was ingevoerd met het oog op een te nemen menselijke
verantwoordelijkheid in de samenleving. Ook kan worden gewezen op de meditatieve teksten in de afdeling ‘Voorbereiding en Inkeer’, die mogelijk bedoeld waren om aan het fascisme geen voeding te geven. Zie verderop. Kortom, zou
op basis van sanering en tekstkeuze niet kunnen worden gezegd dat de Liederenbundel zelf ‘een front’ vormde tegen het
verderfelijke politieke systeem van de nationaal-socialisten?
116 SAA-PA 843-260. ‘Notulen en correspondentie zangbundel’, daarin de Notulen Liederencommissie, 15 november
1940. Het gaat om de wijzigingen in lied 29.
117 SAA-PA 843.A 565. ‘Ingekomen en uitgaande stukken, 1937-1943’, met daarin een convocatie met de aanhef ‘Agenda van de Commissie tot het Samenstellen van een Nieuwen Gezangbundel uit den Nederlandschen Protestantenbond met de Commissie voor Bijbels en Liederenbundels op vrijdag den 17den maart 1944’. Deze convocatie is door
Sepp ondertekend.
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sympathie met de internationale conferentie voor de ontwapening in Genève een teken was.118 Bovendien werd in 1936 een verklaring uitgegeven waarin de Protestantenbond opkwam voor de vrijheid van christelijke kerken en groepen om de christelijke
beginselen te verbreiden, waarmee ieder streven naar totalitarisme strijdig was. ‘Al in
een vroeg stadium’ had de Protestantenbond tegen het nationaal-socialisme ‘gewaarschuwd’. Wist de Protestantenbond niets af van Sepps sympathieën? Dat lijkt onwaarschijnlijk vanwege de doopsgezinde contacten. Zal Wegerif hem de hand boven het
hoofd hebben gehouden, gezien hun ‘entre-nous gesprekken’?119 In elk geval kan er op
twee factoren worden gewezen die verband hielden met zijn betrouwbaarheid. Ten
eerste vormde Sepp in zijn functie van liederenbundelsecretaris van binnenuit geen
bedreiging, zoals dat in zijn functie van bestuurssecretaris van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit wel het geval was; daardoor kon hij aanvankelijk zonder probleem
aanblijven.120 Ten tweede was de Liederenbundelcommissie zich bewust van het feit
dat het christelijke geloofsleven ‘zeer sterk’ de invloed onderging van ‘de tijdsomstandigheden’ waarvan Sepp een exponent was.121 De commissie voelde zich ten aanzien
van de liedteksten gedwongen ‘tot groote voorzichtigheid’, niettemin moesten de gelovigen gesteund en getroost worden. In een selectie van negentien teksten uit de bijbelse traditie en de geschiedenis van het christendom in de afdeling ‘Voorbereiding en
Inkeer’ zou dan ook verzet tegen de drukkende tijdsomstandigheden gelezen kunnen
worden. Een tekst van rechtsgeleerde en schrijver Hugo de Groot luidde bijvoorbeeld:
‘Den vyant is op ons gesteld met looze list en met geweldt: O Herder, waackt voor Uwe
schapen opdat wij vrij van booze lust en zware zorgen, wel gerust in Uwe hoede mogen slapen’.122
Uit de voorzichtigheid die de commissie betrachtte, valt deels te verklaren waarom
‘Onzen vijand’ in de regel: ‘die daar nu onzen vijand slaat terneer’, beter door ‘Zijnen vijand’ vervangen kon worden, zodat het oordeel over ‘de vijand’, namelijk de bezetter, in
algemene zin boven de tijdsomstandigheden en partijpolitiek werd uitgetild.123 Bovendien moest het begrip ‘vijand’ worden uitgelegd als ‘de Booze’. Door dit te neutraliseren bereikte de meerderheid van de commissie dat Sepp geen voet aan de grond kreeg.
Anders dan zijn secretariële bezigheden leek nu de poëzie het kanaal te zijn geworden
waarlangs de nationaal-socialistische ideologie kon worden uitgedragen; in die zin
vormde Sepp langs een andere weg een bedreiging. Dankzij de alertheid van de andere
118 Korver (1995), p. 17-18.
119 Le Coq laat in zijn boek deze verhouding tussen Sepp en de Protestantenbond liggen. Ook zouden er notulen
‘onvindbaar’ zijn. Er is echter veel onderlinge correspondentie van de Protestantenbondcommissie bewaard gebleven
in het particulier archief van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in het Stadsarchief van Amsterdam. Op zijn lijst van
‘Archivalia’ komt dit archief echter niet voor. Ook zou het jaar van overlijden van Sepp volgens Le Coq niet bekend zijn
en zou hij ‘nooit meer naar Holland teruggekeerd’ zijn. Pasma (1965), p. 14-16. Pasma memoreert dat Sepp in 1965 te
Heerlen is overleden.
120 Zie p. 251.
121 Liederenbundel (1944), p. v.
122 Idem, p. ix-xxviii. Hugo de Groot leefde van 1583 tot 1645. Van Thomas a Kempis (1380-1471) is de regel: ‘Heer,
wanneer mijn verlangen maar oprecht en vast op U blijft gericht, moogt Gij met mij doen, hetgeen U lust (…) maar indien het Uw wil is, dat ik beproevingen lijd: eeuwig geprezen zij ook dan Uw naam!’.
123 Idem, lied 29.
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leden van de Liederenbundelcommisie werd hiervoor echter gewaakt. In feite opereerde deze commissie met de handhaving van Sepp op het scherp van de snede. Dat deze
semantiek in de context van de bezettingstijd gelezen kan worden, toont het Liedboek
voor de Kerken aan dat ver na de bezettingstijd in 1973 verscheen. Daarin werd de liedtekst wederom hersteld in: ‘die daar nu onze vijand slaat terneer’.124
Een nieuwe ontwikkeling was de belangstelling voor de psalmen. Het klassieke geloofsleven dat uit de psalmen spreekt en de waarde van bekende en geliefde coupletten
werden opnieuw ingezien. Dit alles droeg er toe bij dat de Liederenbundel 45 psalmen opnam, elf meer dan voorheen. Vooral Menalda was door dit genre zeer bezield geraakt,
om ‘het stil verzuchten van den enkeling, de lofprijzing van groote scharen en het
hulpgeroep van een geheel volk’. Deze woorden werden ontleend aan het voorwoord
van Hasper in Het Boek der Psalmen dat in 1936 werd uitgegeven. Zij attendeerde de doopsgezinden hiermee op de waarde van de psalmen als een apart liedcorpus.125 Maar al te
lang waren de psalmen geselecteerd om het ‘persoonlijke zieleleven’ van de negentiende-eeuwse kerkganger te bevorderen. Ze werden als lied onder de liederen opgenomen:
zo ontstonden bloemlezingen uit de psalmen en verloor het gehele psalterium aan krediet. In haar ogen was er thans veel meer besef van één, heilige, algemene Kerk, ‘waarin
eigen bedenksels en verlangens wegvallen en een breede stroom ons opneemt en doet
instemmen met het lied der Kerk, in individueele geloofsuitstorting’.126 Dat pleitte dan
ook voor een aparte plaats voor dit oudtestamentische lied.
De psalmen werden echter nog steeds als liederen tussen de andere liederen geplaatst: de opname van alle 150 psalmen was nog niet aan de orde, laat staan een voor
dit genre geheel eigenstandige plaats. De berijming van 1773 bleef overheersen, toch
werden er wel enkele nieuwe bewerkingen aan toegevoegd, soms als duplicaatliederen,
dubbelop pronkend naast die van 1773, zoals psalm 23, die te voorschijn kwam in de
liederen 117 en 118, en psalm 130 in de liederen 73 en 74. Het motief voor de bewerkingen was de modernisering van de taal en het weglaten of vervangen van wendingen die
niet met de eigen theologische visie overeenstemden. Een voorbeeld is de vervanging
van het woord ‘wet’ voor ‘woord’ in psalm 25 couplet 2. De zinsnede: ‘Leer ijv’rig mij
Uw wet betrachten’ werd in 1944 veranderd in: ‘Leer mij Uw woord betrachten’. Deze
verandering was kenmerkend voor de vrijzinnig protestantse traditie. Men oordeelde
dat ‘wet’ te zeer riekte naar voorgeschreven regels, in tegenstelling tot het ‘woord’ dat
minder enghartig klonk. Toch bestond er ook een voorkeur voor het woord ‘wet’ boven het woord ‘hart’. Dit wijst op de noodzaak van Gods gezag buiten de mens om, dat
in de context van twee wereldoorlogen en een economische crisis meer vertrouwen inboezemde, dan wat het ‘hart’ kreeg ingegeven en voortbracht. Liederen die zich meer
afhankelijk toonden van God en Jezus zijn bijvoorbeeld: ‘Neem Heer, mijn beide han124 Liedboek voor de kerken (1973), gezang 414 couplet 1. Compendium (1998), p. 938. Het gaat in deze eind zestiende-eeuwse
liedtekst van Adriaan Valerius om de overwinning op de Spanjaarden door Prins Maurits (1597).
125 SAA-PA 386-411. Menalda, Brieven 24/10 (oktober 1941), p. 149-152. De Gemeentedagbundel was uitverkocht en een
nieuwe Protestantenbundel was er nog niet, vandaar dat met dit nieuwe psalmboek van Hasper ‘tusschentijds’ werd
geoefend in een Broederschapsweek.
126 SAA-PA 386-75. ‘Stukken gezangbundel voor de hervormde kerken. 1934-1943’. Deze stukken bestaan grotendeels
uit krantenknipsels van mejuffrouw W.J. Menalda over de nieuwe bundel van Hasper.
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den en leid Uw kind’ en: ‘Jezus, ga ons voor op het levensspoor’. De breed opgezette
bundel bevatte in de context van een maatschappelijke ontwrichting dan ook minder
liederen met het voor de Godsdienstige Liederen destijds zo kenmerkende vooruitgangsoptimisme.127 Een minder triomfantelijk denken over de mens kwam tot uiting in liederen waarin de strijdende mens vervolging en smaad moest ondergaan. Wachtend op
het Rijk Gods zal hij zwijgen, hoe groot ook de druk van de tegenstander is. Toch zijn
er nog wel enkele liederen te vinden, die het menselijke streven blijven benadrukken:
‘Komt, met God de wereld in, haar ons licht gegeven!’ en: ‘Frisch als de morgen, zijn
kracht bewust’ (…) ‘Zo treed ik voorwaarts tot kloeke daad’. Voorts bevatte de bundel
zowel trinitarische liedteksten als liederen waaruit de triniteit was weggelaten. De reden daarvan zal te maken hebben gehad met de links georiënteerde vrijzinnigen die
overwegend unitarisch waren gezind.128
Hier en daar werden oorspronkelijke tekstvormen in de Liederenbundel in oude glorie
hersteld. Liederen die door verandering van de tekst een monistisch karakter hadden
gekregen, werden weer omgezet in het oorspronkelijke supranaturalistische karakter,
waardoor de afstand tussen God en mens opnieuw werd vergroot.129 Een voorbeeld van
tekstherstel was het populaire lied ‘God! ontzaglijk Albestuurder’ uit de Christelijke Gezangen (1796), dat op het gebruik van het woord ‘deugd’ na, de veranderingen in de versie van de ‘Leidse Gezangen’ (1897) diskwalificeerde.130 De regels uit gezang 9: ‘Leer ons,
ziend’ op onze Heiland, Onze hoogste vreugd’ en eer, In ’t getrouw betrachten vinden
Van Uw heil’gen wil, o Heer!’, werden minder gewaardeerd dan het oorspronkelijke:
‘Och! Dat wij uw wil bevatten, En, door Jezus zelv’ geleerd, Zaligheden leeren kennen,
Ongekend door ons begeerd!’. De functie van Jezus als leermeester werd in het verouderde taalgebruik waarschijnlijk veel intenser beleefd dan in de meer recente taalaanpassing. De Liederenbundel vertoonde in het algemeen een sterk christologische tendens,
zoals in Paasliederen kan worden nagegaan: niet de natuur als teken van nieuw leven,
maar Christus zelf was de essentie van de Opstanding.
Dat de Liederenbundel onder doopsgezinden hét liedboek van na de Tweede Wereldoorlog kon worden, hing niet alleen samen met de eerder genoemde zakelijke redenen.
Inhoudelijk gezien zijn er overlappingen te constateren tussen bijvoorbeeld de liederen in de rubriek ‘Taak in de wereld’ en de ‘eenswillendheid’ tussen God en mens. Dit
begrip was voor de doopsgezinden belangrijk, om de nauwe samenwerking met God
in de concrete navolging van Christus te kunnen duiden.131 De Liederenbundel sloot prak127 Le Coq (2005), p. 120-124. Het rechtsmodernisme was ten opzichte van het monistische vroeg-modernisme dualistisch gestructureerd. Dat de mens zijn ‘verloren-zijn’ door zedelijke inspanning kon overwinnen, werd niet langer
beaamd. De ontluistering van de wetenschap speelde hierin een belangrijke rol, zodat de godsdienst weer de hoofdzaak werd. Ingegeven door een pessimistische werkelijkheidsbeleving ontstond er een nieuwe behoefte aan genade en
verlossing.
128 Idem, p. 167-169.
129 Idem, p. 170. ‘Hem, d’Onuitsprekelijk’, Ongezienen, Heeft aller menschenhart verkond’ in de Godsdienstige Liederen werd weer hersteld naar de versie van de Evangelische Gezangen: ‘Hem, in ’t onnaakbaar licht gezeten, heeft nimmer
menschenoog gezien’.
130 In de doopsgezinde Liederenbundel is dit lied 253. Zie Post (2002), p. 115-126. Dit lied werd in zeven bundels tussen
1796 en 1944 overgenomen en telkens aangepast aan de tijdgeest.
131 Zie p. 318 en in Le Coq (2005), p. 182.
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tisch naadloos aan bij de eindnegentiende-eeuwse Doopsgezinde Liederen en de ‘Leidse Gezangen’ en bij de eigen vroegmoderne Godsdienstige Liederen, die alle een selectie van liederen hadden opgenomen met een opwekkende, aansporende strekking. Enkele regels
met een programmatisch karakter zijn: ‘Ontwaak, gij, die slaapt’; ‘Het leven is strijd (…)
Aanvaard het, doorleef het als heiligen strijd’; ‘En maak ons vrij van eigenbaat, laat ons
niets haten dan den haat en strijden voor Uw Rijk’.132
De ‘rompbundel’ werd door de doopsgezinden gekocht voor de kostprijs, later zou
het suffix eraan toegevoegd worden. In 1941 kwam men gereed met een suffix van 40
liederen. Tien werden daaraan later nog toegevoegd onder druk van de rechtse fractie van de doopsgezinden. Deze ‘Malcontenten onder de Menniste broeders’, een wat
schertsende omschrijving van Sepp, voelden zich tekort gedaan in het concept suffix.
Zij hadden van het dagelijks bestuur van de Doopsgezinde Sociëteit en de doopsgezinde liederencommissie de ruimte gekregen om nog liederen naar hun geest aan de
40 toe te voegen. Op welke ‘malcontenten’ Sepp wijst, is niet duidelijk.133 Ondertussen
was ook Nijdam als een representant van de rechtse doopsgezinden uit de liederencommissie gestapt, omdat hij net als Hylkema geen verantwoordelijkheid op zich wilde nemen voor de samenwerking met de Protestantenbond. Het argument voor zijn
vertrek is te vinden in een discussie over een aparte doopsgezinde bundel. Zijn vrijzinnige collega Van der Veen verklaarde geen voorstander te zijn van een exclusieve bundel. De gemeenten waren al gewend aan een Protestantenbondbundel en hij vreesde
dat een aparte doopsgezinde bundel weinig aftrek zou vinden. Nijdam verdedigde een
gescheiden verdergaan:
Zoo goed als onze predikanten aan een eigen seminarie worden opgeleid (en niet bijv. te Leiden aan de zoo uitstekend remonstr.
instelling), zo goed heeft het godsdienstig leven in onze Broederschap behoefte aan een geheel eigen gezangboek, dat zoo’n uitgesproken stempel op haar drukt.134

Hij achtte een mogelijk samengaan met de Protestantenbond dan ook van ‘volkomen
secundair belang’.
Liederen van doopsgezinden of door doopsgezinden vertaald, die een plaats werd
ontzegd in de ‘rompbundel’, maar waaraan wel waarde werd gehecht, kwamen terecht
in het suffix. Bijvoorbeeld lied 261 van Jeronimo de Vries ‘Wanneer wij van beneden
onz’ oogen opwaarts slaan’. De doopsgezinden hadden daarbij meer belang dan de
Protestantenbond, ‘uit eerbiedige nagedachtenis van den auteur, die een zeer geliefd
leeraar was der Haarlemsche Gemeente’. Curieus is de opname van drie verschillende
versies van Martin Luthers ‘Een vaste burcht’, waarvan er twee in de ‘rompbundel’ verschenen, van Ten Kate en een nieuwe bewerking van Van Baaren, en één in het suffix in
132 Respectievelijk de liederen 199 couplet 1; 201 couplet 1, vooral dit lied werd door J.J. Thomson (1882-1961) geschreven tegen de achtergrond van de bezettingstijd 1940-1945; 203 couplet 2 en 214 couplet 4 uit de Liederenbundel.
133 SAA 843.A-567. ‘Notulen van de vergaderingen van de Permanente Commissie van de N.P.B. 1940-1944 ’, 15 juni
1943. Onder anderen Kuiper en Menalda?
134 SAA 843.A 565. ‘Ingekomen en uitgaande stukken, 1937-1943’, daarin de notulen van een vergadering van de
Doopsgezinde Algemeene Liederenbundelcommissie Amsterdam, Haarlem, Elspeetsche Vereeniging en de Algemene
Doopsgezinde Sociëteit, 19 maart 1938.
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een bewerking van W.J. Kühler.135 De Liederenbundelcommissie van de Protestantenbond erkende wel dat zijn vertaling dichter bij het oorspronkelijke woord stond dan de
tekst van Ten Kate, maar die tekst was bij de gemeenten nu eenmaal meer ingeburgerd.
Bovendien zou de kerkganger tijdens het zingen de Duitse en Nederlandse teksten
toch niet naast elkaar leggen. De vraag of Kühlers versie als tweede kon worden opgenomen, werd met een hartgrondig ‘neen!’ afgewezen.136 Negen doopsgezinde dichters,
de meesten leraar, komen in het register van het suffix voor, zes in de ‘rompbundel’.137
In totaal zijn er 22 liederen die ook in de ‘Gemeentedagbundel’ (1933) voorkomen.138
De inhoud loopt parallel aan de Liederenbundel, zij het dat er drie afdelingen minder
zijn. Voor liederen over de ‘Taak in de wereld’, ‘Gemeenschap met God’ en ‘Avond’ putte men uit de Liederenbundel: I. Lofprijzing; II. Verlangen naar God; III. Verootmoediging;
IV. Geloof en Vertrouwen; V. Kerkelijk Jaar, waaronder Kerstmis, Lijdenstijd, Paschen
en Hemelvaart, Pinksteren – voor de adventliederen maakte men gebruik van de Liederenbundel – VI. Koninkrijk Gods. Belofte en Uitzicht; VII. Christelijke Gemeenschap;
VIII. Bijzondere diensten, waaronder Belijdenis en Doop, Avondmaal, Oudejaarsavond.
Receptie en verspreiding
De Liederenbundel kon vanwege de bezetting pas in het najaar van 1945 officieel worden
aangeboden, maar aan wie dat gedaan werd is niet bekend.139 De bundel was toen al wel
bij diverse gemeenten in gebruik.140 Herdrukken, commentaren en gevraagde aantallen wijzen op een gunstig onthaal in de meeste gemeenten.141 A.L. Broer, leraar in de
doopsgezinde gemeente Hilversum, was zeer ingenomen met het feit dat zowel oude,
135 DDC. ‘Apparaat Laurense’. Wilhelmus Johannes Kühler (1874-1946) was leraar op Terschelling (1897-1902); Meppel-Assen (1902-1905); Leiden (1905-1912). Kühler was vanaf 1912 hoogleraar aan het Doopsgezind Seminarium en de
Universiteit van Amsterdam.
136 SAA 843-260. ‘Notulen en correspondentie zangbundel’, 2 en 20 juni 1941 en 4 september 1941.
137 In het suffix zijn dat H. Boetje (1846-1937), B. de Bosch (1709-1786), A.H. van Gelder (1756-1819), H. Koekebakker (1847-1890), W.J. Kühler (1874-1946), J. de Liefde (1814-1869), A.A. Sepp (1881-1964), J. Sepp (1847-1905) en J. van den
Vondel (1587-1679). In de ‘rompbundel’ zijn dat: J. de Liefde, J. Luyken (1649-1712), K. Sybrandi (1807-1872), J. van den
Vondel, J. Sepp en A.A. Sepp, die de meeste liedteksten aanleverde, vijf in totaal, waarvan drie bewerkingen en twee van
zijn eigen hand. Wat die laatste twee betreft: curieus is de tekst van lied 106, met een zeer sterke persoonlijke teneur:
‘Ik weet geen weg; rondom mij loeit de wind, de storm steekt op; ik wank’lend angstig kind, strek uit mijn hand; o,
wie haar grijpen mocht, en leiden mij naar ’t einde van mijn tocht!’. Is deze tekst autobiografisch bedoeld? De liedtekst
van lied 192 is gebaseerd op de eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs, hoofdstuk 3 vers 11, een ‘menniste’ inspiratie:
‘Geen and’re grondslag kan gelegd, dan dien, reeds eeuwen, vast en hecht’.
138 Dit waren geliefde liederen: ‘Alle roem is uitgesloten’; ‘Boven de sterren zal ’t licht voor u dagen’; ‘Den hoogen
God alleen zij eer’; ‘Een vaste burg is onze God’; ‘God enkel licht’; ‘God heeft ons zijn woord gegeven’; ‘God, ontzaglijk
Albestuurder’; ‘Heilig God, voor wien steeds waarheid’; ‘Ik voel de winden Gods vandaag’; ‘’t Is uwe zaak, o Hoofd en
Heer’; ‘Jezus, leven van mijn leven’; ‘Jezus neemt de zondaars aan’; ‘O Hoofd des Eengeboornen’; ‘Ons hart verheugt
zich dat bij God’; ‘Straks roept de Heer zijn welbeminden’; ‘Twijfling zwijg, zwijg bange smarte’; ‘Uren, dagen, maanden, jaren’; ‘Van U zijn alle dingen’; ‘Verlosser, Vriend! O hoop en lust’; ‘Vredig rust nog d’aarde’; ‘Wanneer wij van beneden’; ‘Zondagsstilte, rein en plechtig’.
139 Le Coq (200), p. 192-195.
140 Vanaf 1950 zijn er in het Doopsgezind Jaarboekje gegevens bekend over het gebruik van liedbundels in doopsgezinde
gemeenten. Zie bijlage 1: ‘Verspreiding van de liedboeken’ 1.11.
141 Le Coq (2005), p. 193. Tot 1968 verschenen er in totaal zes drukken. De beide laatste drukken van 1964 en 1968 waren bedoeld om de periode tot het Liedboek voor de Kerken te overbruggen.
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bekende als nieuwe liederen in de bundel werden teruggevonden.142 Het doopsgezinde
suffix vulde de leemten op die in de ‘rompbundel’ bestonden. De doopsgezinde predikante A. Mankes-Zernike, die in die tijd in dienst was van de Nederlandse Protestantenbond, bekritiseerde het ontbreken van liederen voor de jaargetijden en voor de
morgen.143 Wel waren er zes avondmaalsliederen opgenomen. Verschillende liederen
konden volgens haar niet door links-modernen worden gezongen.
De oplage voor de doopsgezinden bedroeg 10.000 exemplaren.144 De vier ‘op maat’
geredigeerde Liederenbundels waren voorzien van een eigen voorbericht en vignet. De
doopsgezinden claimden voor hun liedbundels een zon en een lam op de kaft. Dit
diende als reminiscentie aan een veelbewogen geschiedenis van uiteenlopende doperse richtingen, zowel confessioneel als anti-confessioneel. Deze afbeeldingen riepen jarenlang vrome gevoelens op, maar ‘het lam’ was ontleend aan het belendende Amsterdamse gebouw, een bierbrouwerij naast het kerkgebouw. ‘De Zon’ was een afbeelding
in de gevel van het gebouw waar de confessionelen ter kerke gingen. Op de lutherse
bundel werd een zwaan afgebeeld en die kreeg daardoor de naam ‘Zwaansbundel’. Dit
symbool verwijst naar de grootheid van Martin Luther op basis van een legende.145
De eigen identiteit bleef van belang, ook in het begin van de jaren ’60, toen zowel
de Protestantenbond als de doopsgezinden overwogen om onafhankelijk van elkaar
een nieuwe liedbundel samen te stellen. De voortvarendheid waarmee de Protestantenbond te werk ging door een oproep voor nieuwe teksten in het Algemeen Doopsgezind
Weekblad te plaatsen, werd twee weken later echter enigszins getemperd door de mededeling: ‘Wij juichen dit initiatief zeer toe, maar zouden toch graag zien dat inzenders
uit eigen kring zich met dergelijke ontwerpen richten tot onze Doopsgezinde liederenbundelcommissie’.146
2

De Psalmen en Liederen (1963) en het Liedboek voor de Kerken (1973)147

Ontstaansgeschiedenis
De doopsgezinde participatie in de Hervormde Gezangencommissie kan niet los worden gezien van de interkerkelijke contacten na de Duitse bezetting. Dat betekende niet
142 Broer, ADW 5/35 (27 mei 1950).
143 Zie voor Mankes, p. 256.
144 Le Coq (2005), p. 192-193. De oplage bedroeg in totaal 35000: voor de remonstranten 10.000, de doopsgezinden
dus 10.000, de NPB 10.000, de luthersen 3000 en een reserveaantal van 2000. Zie Bibliografie van liedboeken, nr. 12.
145 Visser (1983), p. 9. De zwaan gaat terug op een legende rond de Tsjechische hervormer Johannes Hus, voorloper
van de Reformatie. Hus werd door het Concilie van Konstanz in 1415 op de brandstapel gebracht. Op dat moment sprak
hij uit: ‘Thans braadt gij een gans, maar over honderd jaren komt er een zwaan, die jullie niet te pakken zullen krijgen’.
De naam Hus betekent in het Tsjechisch: gans. De overlevering vertelt dat hij met de zwaan op Martin Luther (14831546) gedoeld zou hebben. Vanaf het begin van Luthers optreden, werd hij voornamelijk in Nederland op munten en
gravures afgebeeld in gezelschap van een zwaan.
146 ‘Nieuwe kerkelijke gezangen’, in: ADW 15/22 (3 september 1960), p. 3. ‘Nieuwe kerkliederen’, in: ADW 15/24 (17
september 1960), p. 4.
147 Voor Psalmen en Liederen (1963), zie Bibliografie van liedboeken, nr. 13. Zie ook Le Coq (2005), p. 212-214. Le Coq bespreekt dit doopsgezinde initiatief in grove trekken. De bronnen uit het Stadsarchief van Amsterdam werden daarbij
niet betrokken.
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Afb. 39 Omslag van Psalmen en
Liederen, proefbundel ten dienste
van de Doopsgezinde Broederschap (1963). Part. collectie.

dat het discours over de oecumene onbevangen werd gevoerd. Het ideaal van de oecumene werd door sommigen beoordeeld als onbegonnen werk. Waarachtige oecumene
zou moeten beginnen met zoeken naar een synthese tussen Joods en Grieks denken,
tussen profetisme en mystiek, tussen openbaring en rede. ‘Alleen een in verstandelijkheid verstrikt geraakte en dogmatisch vastgeroeste geest kan beweren dat daartussen
geen verzoening mogelijk is en dat ’t dus zal gaan om een óf … óf’.148 Niettemin zag een
Commissie tot Geloofsbezinning in, dat het samengaan met andere kerken in nationaal- en internationaal-oecumenisch verband moest worden voortgezet. Binnen die
oecumenische grenzen zou het streven moeten zijn om met verwante kerken op enigerlei wijze een tegenwicht te bieden tegen de sterke Oosters-orthodoxe, lutherse en
calvinistische concentraties binnen de Wereldraad. Van belang was en bleef een voortdurende bezinning op het eigen geloofsbezit en -type met de bijbelse verdraagzaamheid, de volwassenendoop en de weerloosheid als doopsgezinde motieven.149
148 Van der Meulen, Stemmen 2/1 (januari 1952), p. 82-83.
149 Kossen, Fundament en Bouwstenen, in: ADW 16/28 (7 oktober 1961).
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A.G. van Gilse, die voor de doopsgezinden deel uitmaakte van de Hervormde Gezangencommissie, constateerde dat de oecumene onder de doopsgezinden toch eigenlijk
‘een zwakke zaak’ was.150 Zij hadden naar zijn mening moeten meedoen met het Samen
op wegproces van de hervormden, gereformeerden en de luthersen. ‘Het gaat er natuurlijk niet om of andere kerken niet overtuigd zouden kunnen zijn van de weerloosheid,
maar het gaat om de specifieke inbreng’, die Van Gilse ‘uitermate belangrijk’ achtte.
Ondanks dit gematigd optimisme werd er in den brede stilaan gewerkt aan de protestantse kerkzang, waaraan ook de doopsgezinden zouden gaan deelnemen. Op dit
terrein was in de jaren ’50 al veel geproduceerd. De Interkerkelijke Commissie voor
de Psalmberijming was begonnen aan een nieuwe berijming van de 150 psalmen op
de oude wijzen en dat werk naderde zijn voltooiing. De Synode der Gereformeerde
Kerken pleegde overleg met de Hervormde Synodale Gezangencommissie over een
beperkt aantal gezangen als aanvulling op de psalmen. De luthersen en de baptisten
kwamen in die jaren elk met een nieuwe bundel of een nieuwe druk.151 De liederbundelcommissie van de Protestantenbond, waar predikant R. de Zeeuw vanuit de Doopsgezinde Sociëteit aan deelnam, richtte zich voorlopig op de mogelijkheid en wenselijkheid van een oecumenische bundel.152 De psalmen werden buiten beschouwing
gelaten, omdat de Interkerkelijke Commissie daarin al voorzag. Bovendien was men er
niet zeker van of de opname van het gehele psalter aan de behoefte van de vrijzinnige
kerkgangers zou voldoen. Daarnaast onderzocht de Oecumenische Raad de mogelijkheid van een oecumenische kernbundel, waarin alle gemeenschappelijk gezongen liederen werden verzameld. Predikante J.M. Luyt vertegenwoordigde hierin de Doopsgezinde Sociëteit.153 Een Doopsgezinde Liederencommissie werd door de Algemene
Doopsgezinde Sociëteit in het leven geroepen met als primair doel het suffix te herzien.
Het samenstellen van een liedbundel was dus net als met de Liederenbundel (1944) al het
geval was, niet langer meer een particuliere aangelegenheid van de Amsterdamse en
Haarlemse gemeenten. De commissie bestond dan ook uit predikanten en gemeenteleden uit het hele land: J.M. Luyt en haar collega’s A.L. Broer, S.M.A. Daalder, B. Dufour,
A.G. van Gilse, J.P. Jacobszoon, H.W. Meihuizen, J. Nooter, J.W. Sipkema, R. de Zeeuw
en de doopsgezinde toonkunstenaar H.P. Keuning, die vooral de revisie van melodieen in behandeling nam.154 Later werden J. Kalff, neerlandicus uit Nijmegen, de compo150 DJ (2010), p. 33-41.
151 Gezangboek der Evangelische-Lutherse Kerk (1955). Lofzangen en Gebeden, psalmen en geestelijke liederen ten dienst van de Unie van
Baptiste Gemeenten in Nederland (1940). Deze bundel was niet in de handel. In de tweede druk (1951) werd de nieuwe psalmberijming van H. Hasper en een 575-tal liederen opgenomen ontleend aan de bundel van Johannes de Heer en het Leger des Heils.
152 Rein de Zeeuw (1914-1996) was leraar in de gemeenten Twisk-Abbekerk en Medemblik (1938-1941); HoogezandSappemeer (1941-1947) en Noordbroek-Scheemda (1945-1947). Tevens was De Zeeuw bestuurssecretaris van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (1947-1979).
153 DDC. ‘Apparaat Laurense’. Johanna M. Luyt (1914-1990) was predikante in de gemeenten Veendam, Oude en
Nieuwe Pekela (1950-1954) en Amersfoort (1954-1974).
154 DDC. ‘Apparaat Laurense’. Simon Martinus Anton Daalder (1905-1981) was leraar in Veendam-Oude en Nieuwe
Pekela (1933-1936), Zuid Limburg (1936-1942, Eindhoven (1936-1942), Enschede (1942-1945) en Haarlem (1945-1970).
Hulppredikant te Edam en Middelie-Acxwijk (1973). Bartholomeus Dufour (1903-1976) was leraar in IJlst (1930-1935),
Sappemeer (1935-1940), Wageningen (1940-1968), tevens in de Nederlandse Protestantenbond. ‘Register, dichters, ver-
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nist en cantororganist W. Mesdag jr. vanwege zijn lidmaatschap bij het Centrum voor
de Protestantse Kerkzang, en Joha. de Geus, die contacten onderhield met de Van der
Leeuwstichting, nog aan de commissie toegevoegd.155 De liederencommissie stelde zich
unaniem achter het plan van de Protestantenbond om tot een oecumenische bundel
te komen, maar hechtte wel op gelijke wijze als in de jaren ’40 aan de mogelijkheid van
een suffix, wanneer in een oecumenische bundel díe liederen ontbraken, die de voorkeur van de doopsgezinden genoten.
De commissie oriënteerde zich breed op het gebied van de Nederlandse protestantse
en oud-katholieke hymnologie, alsmede op de internationale doopsgezinde liederenschat.156 Wat het doperdom betreft richtte Van Gilse zich op de Ausbund, de bundel van
de Amish en de Old Order Mennonites, de Amerikaanse Mennonite Hymnary en het ZuidDuitse Lobe den Herrn, het gezangboek van de Evangelisch Mennonitische Gemeenten,
het Neues Gemeinschafstliederbuch van de Zwitserse en Elzassische mennonieten en de Pilgermission St. Chrischona bij Bazel.157 In 1961 nam de predikante T. Alberda-van der
Zijpp het onderzoek naar de Ausbund van hem over, omdat Van Gilse toen vanuit de Algemene Doopsgezinde Sociëteit ging deelnemen aan de Hervormde Gezangencommissie.158 Het enthousiasme was zo groot, dat Nooter een werkweek voorstelde in het
vormingscentrum Heerewegen om ten behoeve van de efficiëntie aan een hecht team
te werken, analoog aan de ‘Pietersberg-werkweken’ van de Hervormde Gezangencommissie. De wijze waarop de hervormde dichters en componisten in het conferentieoord
talers en componisten der Gezangen’, Liedboek voor de Kerken (1973). Alexander Gerard van Gilse (1923-2010) was leraar in
de doopsgezinde gemeenten Joure (1947-1951), Amersfoort (1951-1954); directeur van het vormings- en vredescentrum
Heerewegen (1953-1957), leraar in de gemeente Eindhoven (1957); later in combinatie met ’s Hertogenbosch (19731977); ziekenhuispredikant te Wageningen (1977-1984). Van Gilse was lid van de doopsgezinde liederenbundelcommissie, lid van de Hervormde Gezangencommissie ter voorbereiding van het Liedboek voor de Kerken en lid van de Commissie
Bijbels en Liederen van de Nederlandse Protestantenbond. Ook was hij enkele jaren voorzitter van de Doopsgezinde
Vredesgroep en redactielid van het Algemeen Doopsgezind Weekblad. DDC. ‘Apparaat Laurense’. Jacob Pieter Jacobszoon
(1925-1983) was leraar in de gemeenten Oldeboorn (1951-1956), IJmuiden (1956-1959), Haarlem (1959-1983). Tevens
was hij docent aan het Doopsgezind Seminarium (1981-1983). Hendrik Wiebe Meihuizen (1906-1983) was leraar in de
gemeenten op Wieringen (1933-1936), Veendam, Oude en Nieuwe Pekela (1936-1938), ’s-Gravenhage (1938-1965). Meihuizen was tevens lector aan het Doopsgezind Seminarium. ‘Register, dichters, vertalers en componisten der Gezangen’, Liedboek voor de Kerken, DJ (1999), p. 8-9. Jan Nooter (1922-1997) was leraar in de doopsgezinde gemeenten Akkrum
(1949-1955), ’s-Gravenhage (1955-1971), Utrecht (1971-1979) en Aalsmeer (1979-1983); voorzitter van de doopsgezinde
liederenbundelcommissie ter voorbereiding van Psalmen en Liederen (1963). Tevens bestuurde hij het Doopsgezind Seminarium in de functie van president-curator. DDC. ‘Apparaat Laurense’. Johannes Wibrandus Sipkema (1914-1995) was
leraar in de gemeenten Terhorne (1935-1942), Drachten-Ureterp (1942-1947), Breda-Eindhoven 1947-1956 en Aalsmeer
(1956-1979). A.L. Broer trok zich in 1960 terug, omdat hij zich niet capabel achtte voor het werk en om als vertegenwoordiger van de kleine kerken in de commissie van de Psalmberijming op te treden, zie Le Coq (2005), p. 199. B. Dufour verliet de commissie in 1961 en H.P. Keuning in 1962, zowel vanwege drukke werkzaamheden als om reden van
afstand. De Zeeuw vertrok in 1963.
155 ‘Register, dichters, vertalers en componisten der Gezangen’, Liedboek voor de Kerken, en: Compendium, p. 775-776. Willem Mesdag (1930-) was naast cantororganist en leraar orgel aan het Twents Conservatorium, ook stadsbeiaardier van
Enschede. Johanna de Geus (1903-1986) was zangpedagoge.
156 SAA 843.A-570. ‘Notulen doopsgezinde liederenbundelcommissie 1960-1968’, zie 1 maart 1960. Zoals Van Woensel Kooy Oude en nieuwe gezangen (z.j.) en het Gezangboek ten dienste van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland (19421; 19582). Uit
deze bundels zijn overigens geen keuzes gemaakt.
157 Ausbund (1742); The Mennonite Hymnary (19538); Lobe den Herrn (19585); Neues Gemeinschaftsliederbuch (Basel 1955).
158 Taetske Alberda-van der Zijpp (1926-) was predikante op Terschelling (1951-1954).
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De Pietersberg te Oosterbeek hadden samengewerkt om elkanders werk te toetsen en te ondersteunen, had Nooter geïnspireerd om tot een vergelijkbare manier
van werken te komen: ‘het vak’ moest immers nog worden ‘geleerd’.159 Dit voorstel
werd echter afgewezen door De Zeeuw,
omdat ‘onze taak niet te vergelijken [is]
met die van de psalmberijmers’.160
Zwijgen de notulen over een inhoudelijk gesprek tussen de doopsgezinden en
de hervormden over doel en werkmethode, toch blijkt een aantal nieuwe inzichten
het kader te hebben gevormd, waarbinnen men werkte en samenwerkte. Sinds
de uitgave van 1944 was er op het gebied
van het kerklied ‘zeer veel gebeurd’. Een
van ‘de opmerkelijkste verschijnselen’ was
dat sterker dan tevoren ‘de eis van de opAfb. 40 Portret van A.G. van Gilse (1923-2010),
rechtheid’ werd gesteld.161 De toenemende
doopsgezind leraar en lieddichter. Een Compendium
onkerkelijkheid plaatste de doopsgezinde
van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het Liedliederenbundelcommissie voor de vraag
boek voor de Kerken.
wat er nu van de gemeentezang werd verwacht. Moest men zich maar aanpassen aan ‘populaire deuntjes van vrome teksten’,
zoals in de liederen van het Leger des Heils en Youth for Christ, of kwam het er op aan
dat de doopsgezinden volkomen stonden achter wat ze stelden en deden in de kerkdienst? ‘Staan waar je voor staat’, die eerlijkheid werd dan ook tot norm verheven.162
Eerlijkheid is, volgens A.G. van Gilse, dat een mens achter alles staat wat hij doet, zegt,
bidt en zingt.163 Het geloof kan niet ‘wel aardig’ worden weergegeven. Dat betekent een
heel strenge maatstaf, waar niemand onderuit kan en mag, aldus Van Gilse.
Behalve deze ‘eis van de oprechtheid’ had een intensieve bestudering van het kerklied
in vakkringen tot nieuwe inzichten geleid omtrent de onderlinge verhouding van tekst
en melodie en dat had een herwaardering van liederen uit vroeger eeuwen tot gevolg.
De liederencommissie volgde de werkmethode van de Protestantenbond. Dat lag
ook voor de hand, aangezien het suffix deel uitmaakte van de Liederenbundel en men op
die manier een op elkaar afgestemd overzicht van de selectie verkreeg. De Protestan159 Nooter, ADW 17/1 (6 januari 1962).
160 SAA-PA 843.A-570. ‘Notulen doopsgezinde liederenbundelcommissie 1960-1968’, zie 1 februari 1960. Van Nooter
kwam overigens ook het idee om de in 1957 begonnen Amsterdamse Nocturnen van de dichter-theoloog Willem Barnard
te bezoeken, die later voor de groei van het Liedboek voor de Kerken veel betekend hebben. Zie Compendium (19983), p. 1134
en 1298-1299.
161 ‘Woord Vooraf’, in: Psalmen en Liederen.
162 Van Gilse (1969), p. 55-59.
163 DJ (2010), p. 33-41.
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tenbond had haar liederen onderverdeeld in drie categorieën. Onder ‘A’ vielen de liederen die men in elk geval wilde behouden, ‘B’ waren de liederen waarover men twijfelde of die aan de andere liederenbundelcommissies moesten worden aangeboden, en
‘C’ de liederen die vervielen. De lijst van de Protestantenbond stelde De Zeeuw ter beschikking aan de doopsgezinden.
Van de 50 liederen die het suffix bevatte, werden er drie behouden, zes uit de ‘B’-categorie werd na bewerking het voordeel van de twijfel gegund en 41 verwijderd, dat is
ruim 80 procent. Hiermee kwam een eind aan twee populaire achttiende-eeuwse liederen, die voor het eerst in Christelijke Gezangen (1793/1796) waren gepubliceerd: ‘’k Heb aan
’s Heilands disch gezeten’ van de hervormde Hermannus Gerardus Oosterdijk en ‘God!
ontzaglijk Albestuurder!’ van de zonnist Arend Hendrik van Gelder. Tevens ging door
deze verwijderingen ook het compositiewerk van de twintigste-eeuwse Haarlemse organist Jacobus Bijster teloor, die de liedtekst van Oosterdijk op een nieuwe melodie had geplaatst. Vanuit zijn professionele achtergrond als docent, improvisator en componist had
Bijster de hele muzikale bewerking van het suffix in handen gehad, bovendien schreef
hij zeven melodieën en een heel lied.164 De afwijzing van de liederen met zijn melodieën
werd voornamelijk genomen op basis van de liedteksten, waaronder ook zijn lied 296, ‘Zie
neer, o God! zie gunstig neer’.165 Alleen wat de smaak van de tijd kon doorstaan, bleef gehandhaafd: dat konden trouwens ook klassieke liedteksten zijn. Het lied 270 met de titel:
‘Lam Gods, dat men onschuldig’, een bewerking van het ‘Agnus Dei’, werd zonder enige
bedenking gehandhaafd. Dit lied met een tamelijk orthodoxe strekking week inhoudelijk maar weinig af van bijvoorbeeld: ‘Mijn Verlosser hangt aan ’t Kruis’, maar dat werd
wel afgewezen. De reden zal zijn geweest dat deze liedtekst in de eerste persoon enkelvoud was geschreven. In lied 270 wordt het individu minder belast, doordat het in de eerste persoon meervoud was geschreven, zodat de zondigheid collectiever werd. Overigens
werd ‘Mijn Verlosser’ wel met een plaats in het Liedboek voor de Kerken gehonoreerd, gezang
189, evenals een nieuwe bewerking van het ‘Agnus Dei’, ‘O Lam van God’, gezang 188.
Andere lieddichters van doopsgezinde huize die te verouderd waren of overbodig
werden bevonden, waren B. de Bosch (1709-1786), J. de Liefde (1814-1869), H. Boetje
(1846-1937), H. Koekebakker (1847-1890) en W.J. Kühler (1874-1946). Niettemin kreeg
ook het bekende ‘Van U zijn alle dingen’ van De Liefde in het Liedboek voor de Kerken opnieuw een plaats, gezang 465.
164 Le Coq (2005), p. 191-192. Jacob Bijster (1902-1958) componeerde de liederen 260, 275, 277, 279, 284, 296 (tekst en
melodie) en 298. Voor de 50 liederen bezorgde hij tevens een vierstemmige bewerking. Compositorisch stond hij onder invloed van de Franse romantiek en later werd in zijn werk een groeiende belangstelling voor de barok merkbaar.
Of in zijn melodieën de invloed van deze stromingen opvalt, vereist een specifiek musicologisch inzicht wat buiten het
kader van dit onderzoek valt.
165 SAA-PA 843.A-570. ‘Notulen Doopsgezinde Liederenbundelcommissie 1960-1968’; zie 26 september 1961, 9 oktober 1961, 30 oktober 1961, 20 november 1961 en 5 juli 1962. Een uitzondering hierop was lied 277, een tekst van Vondel
op een melodie van Bijster. Deze verdiende aanvankelijk een plaats in categorie ‘A’, maar onderzoek van de commissie
wees uit dat de tekst van Vondel zelf íets anders was en dat zijn tekst op psalm 100 was gezet. Het hele lied werd verplaatst naar categorie ‘B’. Heeroma werd gevraagd om advies te geven over de te gebruiken versie en spelling. Een vergadering later verdiende dit lied wederom een plaats in ‘A’ op de melodie van psalm 100. De melodie van Bijster was
nu wel afgewezen, maar die wilden de doopsgezinden niet verloren laten gaan, zodat Sipkema bereid was hierop een
nieuwe tekst te verzorgen. Een concepttekst hiervan is niet bekend.

370

1944-1973

Opmerkelijk is dat geen van de doop- en avondmaalsliederen werd behouden. Dat
was bij de samenstelling van het suffix in de jaren ’40 een belangrijk criterium geweest.
In een voorlopige sanering werd daarover niets gezegd; waarschijnlijk was de taal te
gedateerd en viel van een hertaling niet veel te verwachten. Dit plaatste de commissie
tegelijk voor de noodzaak naar dichters en componisten te zoeken. Een oproep in het
Algemeen Doopsgezind Weekblad door de ‘perschef’ Jacobszoon was bedoeld om gekwalificeerde dichters en musici te rekruteren, die in staat waren om teksten uit de ‘B’-categorie te bewerken of te vertalen en om zelf teksten te creëren.166 Hierop kwam echter
geen respons.
Een van de meest bekende en veelal geliefde liederen was lied 289: ‘Ik voel de winden Gods vandaag’.167 Dit stuitte in de commissie echter op felle tegenstand wegens een
daarmee verbonden jeugdsentiment en het opwekkende karakter van de melodie. ‘Uit
curiositeit’ stelde Mesdag een melodie van Schuurman voor, maar ook die bevredigde
niet.168 Het kreeg een ‘B’-status. Er moesten nog gegevens verzameld worden over de
componist van de Noorse volksmelodie en over de oorspronkelijke tekst. De predikante T. Alberda-van der Zijpp, die de gelederen was komen versterken na het vertrek vanwege drukke werkzaamheden van Meihuizen en Jacobszoon, sprak de Noorse taal en
zij correspondeerde met de predikant van de Noorse Kerk E.A. Terjesen in Rotterdam
over de melodie. Een vergelijking met de Nederlandse en de Noorse melodie leverde op
dat de componist A. Grétry zou moeten zijn, maar Terjesen wist niet of hij een Noor of
een ‘scandinaaf’ was. Grétry blijkt van Vlaamse afkomst te zijn.169
Omdat Alberda-van der Zijpp veronderstelde dat ook de oorspronkelijke tekst
Noors zou zijn, vroeg zij die speciaal op. De tekst die zij ontving, is echter een nationalistisch gezang over de Noorse vlag.170 Verder onderzoek naar dit lied werd niet verricht. Verschillende bronnen geven telkens weer nieuwe informatie. Het Engelse The
Fellowship Hymnbook typeerde de zangwijze met ‘Hardy Norseman’.171 In de Noorse Melo166 Nooter, ADW 17/1 (6 januari 1962). Jacobszoon werd door Nooter vervangen, omdat hij de commissie had verlaten wegens drukke werkzaamheden.
167 SAA-PA 843.A-570. ‘Notulen Doopsgezinde Liederenbundelcommissie’, 9 oktober 1961 en in het tot op heden niet
archivalisch gedocumenteerd materiaal, dat ten behoeve van dit onderzoek rechtstreeks aan mij werd afgestaan door
T. Alberda-van der Zijpp. In het vervolg zal dit worden aangeduid met: ‘PA-AZ’. Zie ook Post, ADW 15/17 (28 april 2001).
168 SAA-PA 843.A-570. ‘Notulen Doopsgezinde Liederenbundelcommissie’, 15 januari 1962. De melodie van Schuurman staat in de bundel Oude en Nieuwe Zangen van Van Woensel Kooy, lied 32.
169 Volgens de gegevens van Alberda-van der Zijpp zou het gaan om de zangwijze van lied 683 uit Melodiboken for Sangboken (1961), maar dit is in werkelijkheid lied 653. Uit nader onderzoek mijnerzijds blijkt dat Grétry niet de componist
is geweest. De melodie van de ‘Winden Gods’ gaat terug op een gedeelte uit het Franse theaterstuk La Partie de Chasse de
Henri IV (1766) van de comédien Charles Collé (1709-1783). Een musicologisch onderzoek werd reeds in 1965 verricht door
de Noorse hoogleraar Bjarne Berlufsen. Bjarne Berlufsen, For Norge, Kiæmpers Fødeland. Om en komposisjon og en konfiskasjon.
Universitetsforlaget (Oslo 1965), p. 3-15. Een bespreking van deze internationale liedgeschiedenis valt buiten het bestek
van deze studie, maar verdient een vervolg. Zie ook de volgende voetnoot.
170 PA-AZ en SAA-PA 843.A-570. ‘Notulen Doopsgezinde Liederenbundelcommissie’, 20 november 1961. Melodieboken
(1961), 653: ‘Me samlast under Blåe kross’.
171 Hostetler (1949), p. xxxviii. Componisten gaven aan hun zangwijzen een willekeurige naam om die van een identiteit te voorzien. Dit konden namen van rivieren, landstreken, steden, of van vrienden of bekenden zijn. Voorbeelden
in het Liedboek voor de Kerken zijn: ‘Sine nomine’, gezang 299; ‘Leicester’, gezang 356; ‘St. Clement’, gezang 393. Naar Grétry wordt verwezen in Melodiboken (1961) en in het Noorse kinderliedboek Barnas Store Sangbok (z.j.), maar niet naar de
identiteit van de melodie. Deze komt alleen voor in The Fellowship Hymnbook, lied 129. De melodie wijkt daarin af van de
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diboken en Barnas Store Sangbok komt deze typering niet voor. Wel was bekend dat de quaker Kees Boeke het lied had vertaald, maar The Handbook to The Mennonite Hymnary (1949)
was al op de naam van de quakerse onderwijzeres Jessie Adams gekomen, de oorspronkelijke dichteres.172 Adams wenste anoniem te blijven, daarom werd haar naam ook
niet vermeld in The Fellowship Hymnbook, waaruit het lied was overgenomen. De gegevens hierin vermelden: ‘The Winds of God’; ‘Tune: “Hardy Norseman”; C.M.D.; Norse
Melody’. Onderaan de tekst staat geschreven: ‘Anon.’.173
Nadat op de oproep voor dichters en componisten in het Algemeen Doopsgezind Weekblad geen positieve respons was gekomen, zag de liederenbundelcommissie zichzelf
voor de taak geplaatst om geschikte liederen te bewerken en te vertalen of eigen liedteksten te dichten. Om zich te laten inspireren, maakten de leden gebruik van internationale doopsgezinde bundels. Uit de keuze van de liederen kan worden afgeleid hoe
deze generatie doopsgezinden dacht in de doperse wereld te moeten staan. Daarnaast
was er een dieper besef van een doopsgezinde wereldbroederschap gegroeid, wat tot
uiting kwam in een intensief literatuuronderzoek en belangstelling voor de zangcultuur van de Amish.174 De bestaande tapes met Amishe gemeentezang die zich in de Verenigde Staten bevonden, had de liederenbundelcommissie graag tot zijn beschikking
Noorse traditie en kan door de bewerker daarom voorzien zijn van een identiteit. Hier blijven vragen, zoals wie de bewerker was, voorlopig nog onbeantwoord.
172 Voor Boekes biografie zie p. 294. Hostetler (1949), p. xxxv. ‘The Hymn Society of America’ verschafte onder andere
belangrijke informatie voor de gegevens betreffende The Mennonite Hymnary.
173 Idem, p. xxxvii. ‘Norse’ staat voor ‘Noors’. Op deze melodie is onder nummer 27 nog een andere tekst te vinden,
getiteld: ‘Fatherhood and Brotherhood’. Ook hier is de dichter anoniem. De letters C.M.D. wijzen op het metrum en
betekenen: Common Meter Double, wat wil zeggen dat twee kwatrijnen samen één couplet vormen.
174 PA-AZ. Van Gilse had op 20 juni 1959, na een bezoek aan The Goshen College Historical Library in 1955, tevergeefs om de ‘tapes’ en om literatuur verzocht. Een onderzoek naar dit geluidsmateriaal was voor Van Gilse van grote
importantie voor een eventueel te verschijnen oecumenische zangbundel, omdat studies naar zestiende-eeuwse volksmelodieën erg in zwang waren. Zijn vooronderstelling was dat de Amishe zangcultuur nauw verbonden was met de
zestiende-eeuwse Nederlandse menniste zangpraktijk. De ‘tapes’ van vóór de Tweede Wereldoorlog waren van mindere
kwaliteit, maar R.K. Hohmann beschikte over beter door hem opgenomen geluidsmateriaal, evenals over transscripties.
Van Gilse probeerde via de Amerikaanse Ambassade en de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, achter de artikelen te
komen over de zangcultuur van de Amish. Na ruim anderhalf jaar, de tijdspanne waarin Van Gilse zijn studie inmiddels had overgedragen aan Alberda-van der Zijpp, ontving hij bericht uit de Verenigde Staten waarin alleen over dissertaties werd gesproken, maar niet over ‘tapes’. Aan de in Amsterdam woonachtige Amerikaanse mennoniet William
E. Keeney werd door Alberda-van der Zijpp de vraag gesteld of de Mennonite Hymnary enige Amishe-liederen bevatte, die
geschikt waren voor een nieuwe bundel. Keeney verbleef hier enige jaren vanwege het Mennonite Central Committee
als verbindingsman tussen de Nederlandse en de Amerikaanse doopsgezinden. Van zijn hand verscheen The Development of Dutch Anabaptist thought and practice from 1539-1564 (Nieuwkoop 1968). Zie S.L. Verheus, ‘Meet Mr. K.’, in: ADW 16/29
(14 oktober 1961). Een brief afkomstig van de afdeling Board of Education and Publication van de General Conference
Mennonite Church, gericht aan Keeney en ondertekend door de executive secretary Williard Claassen op 13 maart 1962,
is hoogstwaarschijnlijk het antwoord op de vraag. Daarin werd de suggestie gedaan om de Nederlandse revisie te koppelen aan de Duitse. De Duitssprekende Canadese mennonieten waren ook bezig met een revisie en onderzochten het
Gesangbuch der evangelischreformierten Kirchen der deutsch-sprachigen Schweitz (Winterthur 1911); het Evangelisches Kirchengesangbuch
(Wuertemberg 1953) en het Gesangbuch der Kirche Augsburgische Konfession im Elsass und in Lothringen (Strassburg 1952). Zo’n 390
liederen werden namelijk aangemerkt als ‘Gemeingut der verschiedenen Laender’, waarmee ook Nederland vanwege
de taalverwantschap zijn voordeel kon doen. Van Canadese zijde streefde men naar een gezamenlijke productie van de
Zuid-Duitse mennonieten en de Duitstalige Zuid-Amerikaanse mennonieten. Ter informatie werden twee werklijsten
toegezonden met de bovenschriften: ‘Hymns under consideration for revision of the Mennonite Hymnary’ en: ‘Tentative selections for children’s hymnal’, inclusief een lijst met geraadpleegde literatuur. Deze lijsten werden waarschijnlijk voor kennisgeving aangenomen en daarmee werd dit postludium besloten.
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gehad om te kunnen oordelen of de Nederlandse doopsgezinde gemeentezang ermee
verrijkt zou kunnen worden. Blijkens briefwisselingen en navraag bij enkele toenmalige commissieleden zijn de tapes echter niet toegezonden.
Uit enkele aantekeningen met desiderata van Alberda-van der Zijpp over de Ausbund kan worden opgemaakt wat voor liedteksten volgens haar nog zeggingskracht
bezaten voor een eigentijdse doperse zangcultuur.175 De liedteksten die zij koos waren
van martelaren. Zij noteerde bijvoorbeeld een lied van Joerg Blaurock, waarin God als
Rechter optreedt en ons zal behoeden ‘als wij Zijn wil doen’; van Felix Mantz een tekst
met een ‘sterke tegenstelling Christenen/Boze wereld’; van Hans Hut een loflied op:
‘Die Werke Gottes sind überall’; van Mattheiss Zerfass een ‘bede om hulp, staande tegenover de laatste dingen’ en tenslotte een lied over de doop, waarbij zij aantekende:
‘Kinderdoop: niet goed. Volwassenendoop coupletten 13, 14, 15, 19’ – op de zangwijze van ‘Erhalt uns Herr bey deinem Gott oder Wohl dem der in Gottes’. Eén couplet
uit dit 54ste lied is bijvoorbeeld: ‘Absterben ist der Taufe fuerwar, Des neugebohrnen
Menschen gar, Welchs bey den Kindern nich kan seyn, Um suend wissen weder groß
noch klein’.176 Haar algehele onderzoek leidde uiteindelijk tot de conclusie dat sommige melodieën weliswaar verwezen naar oude Nederlandse zangwijzen in het Offer
des Heren, maar inhoudelijk waren de meeste teksten persoonlijke belijdenissen of gebeden, die zich meer leenden voor een persoonlijk meditatief moment, dan voor gemeentezang.177 De werkelijke reden om geen liederen met een belijdend karakter op
te nemen, werd niet genoemd. De huiver voor een gemeenschappelijk belijden zou
hierin een rol hebben kunnen spelen.
De bundel Lobe den Herrn bood meer keuze voor de gemeentezang. Als selectiemethode paste men toe dat alle 575 liederen willekeurig over de leden van de liederenbundelcommissie werden verspreid.178 Wat algemeen werd gewaardeerd waren de bijbelse
teksten die boven de liederen waren genoteerd. Daarmee werd het gezang niet alleen
van een inspiratiebron voorzien, maar aan het lied ook een verkondigende functie toegekend. Net als bij Alberda-van der Zijpp kunnen de keuzen die men maakte worden
gezien als de weerslag van de traditie waarin men stond en zoals men die wenste te verstaan. Via de liederen wilde men op een nieuwe generatie díe geloofswaarden overdragen, die enige relevantie en zeggingskracht bezaten. Toch werden er uit een tweede selectie van tien slechts vijf bewerkt of vertaald en opgenomen in de Psalmen en Liederen en
drie van deze vijf in het Liedboek voor de Kerken.179
175 Alberda-van der Zijpp gebruikte een uitgave van de Ausbund uit 1838, in Bazel uitgegeven.
176 Blaurock (±1491-1529), lied 5, werd verbrand; Mantz (±1498-1527), lied 6, werd verdronken; Hut (±1490-1527), lied
8, werd verbrand; Zerfass (†1566), lied 24, werd omgebracht door het zwaard, zie het 41ste lied. Het tot op heden door de
Amish gezongen loflied van de Nederlandse Leenaert Clock (ca. 1600), ‘Godt Vater wir loben dich’, nummer 131 uit de
Ausbund komt in de aantekeningen van Alberda-van der Zijpp niet voor.
177 Alberda-van der Zijpp gaf geen concrete voorbeelden van de verwijzingen. Cramer (1904), p. ix. Het Offer des Heren was een ‘echt volksboek’ om bij zich te dragen. Het bevatte berichten van verhoren, afscheidsreden, testamenten
en belijdenissen van martelaren uit de zestiende eeuw en liederen op deze vervolgde dopersen, bij of kort na hun dood
gedicht.
178 De suggesties van Nooter, Mesdag, Kalff en De Geus waren: Nooter: 57, 12, 224, 243, 91, 423; Mesdag: 14, 19, 197,
233, 242, 296, 259, 366, 438, 463; Kalff: 57, 11, 150, 190, 216, 246, 499, 105, 214; De Geus: 204, 471, 465 en 561.
179 Lobe den Herrn (LdH) 499 is Psalmen en Liederen (1963) 304 en Liedboek 63; LdH 296 is Psalmen en Liederen 319 en Liedboek 285;
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De leraar M.C. Postema vertaalde uit de
afdeling ‘Vom Weltende und Weltgericht’
het lied: ‘Der Herr bricht ein um Mitternacht’, wat in de Psalmen en Liederen en later ook in het Liedboek voor de Kerken bekend
werd onder de titel: ‘De Heer verschijnt te
middernacht!’180 In beide bundels werd het
ondergebracht in de afdeling ‘Bijbelliederen’. Het lied heeft een sterk appellerende
strekking. De Heer zal op zeker moment
in het donker van de nacht verschijnen en
dan zal de vraag zijn of ‘wij’ daarop voldoende voorbereid zijn. De bijbelse tekst
uit Mattheus 24:42 werd in Psalmen en Liederen ongewijzigd overgenomen: ‘Waakt dan,
want gij weet niet in welke ure uw Heere
komen zal’.181 Van de oorspronkelijke tien
coupletten werden een, twee, drie, vier, vijf
en tien opgenomen, die rechtstreeks verband hielden met de bijbelse tekst. De andere coupletten legden een nauw verband
tussen ‘Herz’, ‘Sinn’, ‘Der Tag des Urteils’,
‘dein Teil und Heil’ en ‘Seele’, en werden
om hun ‘stichtelijke franje’ weggelaten.182 Afb. 41 Portret van M.C. Postema (1928), doopsToch werd uit de zes geselecteerde cou- gezind leraar en lieddichter. Een Compendium van achpletten ook nog het derde weggelaten, tergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het Liedboek
nadat de Hervormde Gezangencommis- voor de Kerken.
sie dat niet had aanvaard.183 Het argument ontbreekt, maar het zou om reden van dichterlijkheid kunnen zijn geweest. De regel: ‘Zie toch, de wereld blind en dood heeft zich
in slaap gesust’, klinkt anders dan het oorspronkelijke: ‘Wie legt die Welt so blind und
tot! Sie schläft in Sicherheit’. Een andere reden zou kunnen zijn dat Postema voor ‘Heer’,
‘Koning’ in de plaats stelde, wat hem goed uitkwam in verband met het gebruik van de
‘Koningsdag’ als een verwijzing naar de Dag des Heren. Hiermee week hij te zeer af van
het oorspronkelijke en werd het, ondanks zijn speelse en toegankelijke vorm, verwijderd.
Ook de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden kwam volgens de Gezangencommissie niet duidelijk genoeg uit de verf. Essentieel voor het verhaal was in de ogen van
LdH 216 is Psalmen en Liederen 323, Liedboek 365; LdH 233 is Psalmen en Liederen 321; LdH 464 is Psalmen en Liederen 328. De liednummers van de Psalmen en Liederen zijn een doornummering van het suffix van 1944.
180 DDC. ‘Apparaat Laurense’. ‘Register dichters, vertalers en componisten der Gezangen’, Liedboek voor de Kerken. Martien Cornelis Postema (1928-) was leraar in de doopsgezinde gemeenten IJtens-Baard (1957-1963), Warns-Koudum
(1963-1966), Arnhem (1966-1974) en Middelburg, Goes en Vlissingen (1979-1988).
181 Statenvertaling.
182 Postema, Compendium (1998), p. 253-255.
183 SAA-PA 843.A-570. ‘Notulen Doopsgezinde Liederenbundelcommissie’, 24 april 1962, 15 juni 1962.
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dichter Ad den Besten de olie voor de lampen en die werd gemist.184 Voordat het lied in
het Liedboek voor de Kerken werd geplaatst, waren er drie versies aan voorafgegaan.
Bijzondere aandacht verdient het ‘vredeslied’: ‘Gib Frieden, Herr, gib Frieden’, dat
analoog aan deze regel door Nooter in bewerkte vorm werd opgenomen in Psalmen en
Liederen en het Liedboek voor de Kerken onder de titel: ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’.185 Mesdag beval dit lied aan met de motivering: ‘een werkelijk gebed om vrede’. De strekking
van de Duitse liedtekst is dat Jezus bij zijn afscheid zijn vrede op de leerlingen overdraagt. Zij leven in een wereld van strijd, oorlog, onrust, leugen, bedrog en list. Kernwoorden zijn ‘Frieden’ en ‘Stille’, ze vatten samen dat in ‘der Stille’ de vrede gevonden
wordt, waarmee naar Jezus verwezen wordt: ‘du stiller Jesu Christ’. Pas dan zal ‘der Wilde’ zijn overwonnen en een paradijs ‘grünen’, zorgen en pijnen zullen van ons zijn heen
gevloden en harten in vreugde opbloeien ‘in Lieb und Himmelsluft’. In de bewerkte
versie in het Liedboek kregen ook de strijd, leugen, angst en de onrust van de wereld alle
een plaats, maar nergens de stilte. Ook komt nergens de regel terug: ‘Euch geb ich meinen Frieden, wie ihn die Welt nicht gibt’, een reminiscentie aan de vrede die Jezus zijn
leerlingen liet, vlak vóór zijn hemelvaart in Johannes 14:27. Toch kan worden gezegd
dat Nooter deze weglating compenseerde door de woorden: ‘en laat ons niet alleen’ in
de laatste regel van het tweede couplet, waarmee hij aandrong op een spoedige vrede.
Nooter bracht daarmee een niet onbelangrijke wending aan door de focus te richten
op de in nood verkerende volgelingen van de Heer, in plaats van op Hem zelf: zij voelen
zich in deze verscheurde wereld verlaten als een weeskind. Het lied zou dan ook uitermate geschikt zijn voor Wezenzondag, dat is de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, een tijd van verlatenheid en stilte voor de storm.186
Het vierde couplet was van Nooters hand. Daarin legde hij volgens dopers besef de
nadruk op enkele kernachtige begrippen als de bekering van ‘ons felle hart’ en op het
leren spreken en handelen in liefde. Uit een drietal zangwijzen door Kalff, Van Gilse en
Postema ingebracht, viel de beslissing ten slotte op: ‘Ik wil mij gaan vertroosten’, een
melodie die Nooter lang ‘met smart in de doopsgezinde bundels had gemist’.187
Van Gilse vertaalde een lied dat onder de afdeling ‘Von dem Glauben’ was geplaatst.
Het heet: ‘De zonden zijn vergeven’.188 Het oorspronkelijke lied bestaat uit zes coupletten waarvan Van Gilse de eerste twee vertaalde. Hij vond dat de essentie in die twee
coupletten wel voldoende tot uiting kwam. ‘Dit is een lied dat uitermate geschikt is,
om als responsie na het gebed te worden gezongen door de gemeente’. Het kon ook als
184 Idem, 28 januari 1963.
185 Liedboek voor de Kerken, gezang 285. Compendium (1998), p. 667-668. ‘Bijzondere aandacht’, omdat dit lied ruim werd
gewaardeerd in bundels van de Evangelische Broedergemeente, in de Adem van het Jaar, een uitgave van de Van der Leeuwstichting en vooral in rooms-katholieke kringen, waar dit lied evenals onder gereformeerden in de Randstadbundel grote
weerklank vond. Het lied werd ‘door een slordigheid’ van zijn eerste couplet ‘onthoofd’ en eenmaal werd het zelfs aan
W. Barnard toegeschreven. ‘In het Gezangboek van de Evangelische Broedergemeente in Nederland staat alles weer op
zijn plaats’, aldus Nooter in zijn toelichting bij het lied. Voor het achtste Doopsgezind Wereldcongres in 1967 te Amsterdam, werd het lied in het Engels, Frans en Duits vertaald. Zie bijlage 2: ‘Liedteksten’ 2.11.
186 Het Liedboek voor de Kerken heeft het gerangschikt onder de afdeling ‘Koninkrijk Gods’, die op de liederen na zondag
‘Trinitatis’ volgt en dus na Pinksteren.
187 Nooter, Compendium (1998), p. 668.
188 Liedboek voor de Kerken, gezang 365.
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een genadeverkondiging fungeren, waar
‘het algemeen priesterschap’ in ere wordt
gehouden, bijvoorbeeld bij de viering van
het Avondmaal.189 Het lied werd ongewijzigd uit Psalmen en Liederen overgenomen
in het Liedboek voor de Kerken, bij de afdeling
‘Belijdenis, doop en avondmaal’.
Dat de bewerkingen en vertalingen van
de doperse muze de toets der kritiek van de
Gezangencommissie moesten doorstaan,
blijkt ook nog eens uit het feit dat De Geus
geen plaats in het Liedboek voor de Kerken
werd vergund. Zij nam een dooplied voor
haar rekening waarin ‘indachtigheid’ het
kernwoord is.190 Elk oorspronkelijk couplet begint met: ‘Seid eingedenk’ wat De
Geus omwerkte tot: ‘Vergeet de dag niet’.
Het werd in Psalmen en Liederen ingedeeld bij
de afdeling ‘Belijdenis en Doop’. De strekking is dat de dopeling niet vergete: het
Afb. 42 Portret van Ja. de Geus (1903-1986), zanguur waarop hij werd gezegend, de belij- pedagoge en lid van de Doopsgezinde Liederendenis die hij aflegde, de Goede Herder die bundelcommissie. Haags Gemeentearchief.
geen van zijn schapen uit het oog verliest,
de verzoekingen als geloofstest en het hemelse Vaderland als het einddoel des levens. Het
lied eindigt met een oproep aan Jezus om hen indachtig te zijn die belijdenis doen, dat hij
voor hen heeft geleden en dat zij in hem zijn gedoopt. De Geus bleef in dit lied trouw aan
het beeldgebruik en de thematiek.191 Het oorspronkelijke lied telde zes coupletten, zij
maakte er vijf. Weggelaten werd het couplet over de bescherming door de Goede Herder.
Om slechts één regel wreekte zich hier een hervormde dominantie toen het ging om
een principieel dopers standpunt inzake het toetreden tot de gemeente. Het struikelblok voor de hervormden was de vierde regel in het eerste couplet:
Vergeet de dag niet, dat het groot verbond
Bezegeld werd en de gemeente
uw ja-woord hoorde; toen gij stond
zo sterk vertrouwend en zo frank belijdend
De Meester, die gij vond.192
189 Van Gilse, Compendium (1998), p. 823-824. Thurian, Churches respond to BEM (1987), p. 289-296. ‘Het algemeen priesterschap’ komt in de doperse traditie niet tot uiting in een geordineerd ambt, maar is gebonden aan de verkondiging
die in beginsel aan ieder lid van de gemeente is opgedragen. Doperse geloofsgemeenschappen staan in een apostolische
verkondigingssuccessie, niet in een apostolische ambtssuccessie.
190 Lobe den Herrn, 233. Zie ook Le Coq (2005). p. 213.
191 Zie bijlage 2: ‘Liedteksten’ 2.12, waarbij tevens genoteerd staat op welke wijze De Geus de thematiek in haar versie verwerkte.
192 Psalmen en Liederen (1963), 321.
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Deze regel zou te sterk zijn geaccentueerd, er zou meer aarzeling om toe te treden in
moeten doorklinken. De Geus, en de rest van de commissie, konden het hiermee ‘beslist’ niet eens zijn. Bovendien zou een verandering gevolgen hebben voor de zangwijze. Aan de hervormden werd nogmaals uitgelegd dat ‘men in onze kringen zéker van
die aarzeling weet, maar dat men op de dag van de doop temidden van de gemeente
juist wel sterk vertrouwend en frank belijdend staat’.193 Hoe dan ook, ‘min of meer als
reactie’ op de doperse standvastigheid, bood Muus Jacobse een liedtekst aan met de titel: ‘Heer, zie ons aarzelend staan’.194
Uit de afdeling: ‘Vom äusseren Leben des Christen’ bewerkte Nooter nog een lied
over de zegen die de aarde voorbrengt. Mesdag schreef hiervoor een passende wijs. Dit
lied werd door de Hervormde Gezangencommissie niet geaccepteerd, maar de oorspronkelijke wijze ‘Bleibet treu, ihr hochbeglückten’ onthult een verrassende bijkomstigheid. Deze melodie is exact dezelfde als die van A.H. van Gelders ‘God! ontzaglijk
Albestuurder’ uit de Christelijke Gezangen (1796).
Aangenomen wordt dat die destijds speciaal voor de gelegenheid was geschreven.
Uit welke bron deze wijze werd overgenomen is niet zeker. Het Vorwort vermeldt dat
er zoveel mogelijk op de oorspronkelijke zangwijzen was teruggegrepen, maar laat in
het midden of daarbij ook gebruik werd gemaakt van buitenlandse, in dit geval Nederlandse bronnen. Bovendien zou het niet onlogisch zijn geweest om de Christelijke Gezangen (1802), het liedboek dat in Hamburg en Altona werd gebruikt, aan te wijzen als
bron van overname, maar die voorziet niet in Van Gelders lied. Ook van de schrijver is
niet bekend wie hij was, behalve dat hij een mennoniet was – de Duitse tekst was in elk
geval geen vertaling van Van Gelder. De melodie zal op enigerlei wijze onder ogen zijn
gekomen van deze mennoniet, zo kan er bij ‘Eigene Melodie’ aan elk mogelijk denkbare herkomst worden gedacht.
Hoe dan ook, Nooter was aanvankelijk voorstander van deze melodie, die ook in
de gemeenten bekend was, daar Van Gelders lied in het suffix was opgenomen. Een
reminiscentie aan ‘het verouderde’ heeft er waarschijnlijk toe geleid, dat Mesdag een
nieuwe melodie componeerde. De liedtekst is een lofprijzing op wat God aan voedsel
schenkt, een dankzegging dat Hij trouw blijft aan zijn belofte na het echec van de vóórnoachitische tijd, een verwondering over waaraan ‘wij’ dit allemaal hebben verdiend.
Ten slotte is er een oproep om de aarde te heiligen door middel van gebed, Woord en
wat ‘wij’ bewerken. Aanvankelijk gaf Nooter dit lied de titel mee: ‘Voor Dankdag voor
het Gewas’, maar dat bevredigde weinig, zodat de eerste zangregel: ‘Heer, de aarde is
gezegend’ daarvoor in de plaats kwam.195
193 SAA-PA 843.A-570. ‘Notulen Doopsgezinde Liederenbundelcommissie’, 18 februari 1963 en 25 maart 1963.
194 Overbosch, Compendium (1998), p. 1314. Liedboek voor de Kerken, 340. Muus Jacobse is het pseudoniem voor K.H.
Heeroma (1909-1972). Le Coq (2005), p. 215. Opvallend is trouwens, dat op haar beurt met eenzelfde soort kritiek, waarmee de Hervormde Gezangencommissie het gemak van de toetreding tot de gemeente aanvocht, de Protestantenbond
over het eerste concept van het Liedboek oordeelde, waarin zo gemakkelijk over God werd gesproken. Van twijfel of aarzelingen van overgeleverde geloofsvoorstellingen bespeurde de Protestantenbond niets. ‘Uit het geheel sprak naar het
gevoelen van de commissie een stelligheid in zaken van geloof die vrijzinnigen vreemd was’. Kennelijk kenden zowel
vrijzinnigheid als rechtzinnigheid evenredige vormen van leerstelligheid.
195 Psalmen en Liederen, 328. Zie bijlage 2: ‘Liedteksten’ 2.13.
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Eigen liederen en ‘het Mennolied’
Van Gilse publiceerde twee verschillende versies van eenzelfde dooplied, op twee verschillende melodieën. De melodie in Psalmen en Liederen is van Van Gilse zelf en de andere
in het Liedboek voor de Kerken is van Mesdag.196 De liedtekst van de Psalmen en Liederen had
een duidelijk anamnetisch karakter. Van Gilse wendde zich daarin direct tot Jezus als
‘Eeuwige Heer’ die als mensenkind op aarde had geleefd en geleden, was gestorven en
‘ons’ het leven verwierf door zijn dood. In de versie van het Liedboek vangt het eerste couplet aan met de ‘Heer’ als de God van Israël, die zijn volk ‘geheel de weg’ trouw was geweest en zijn Zoon had gegeven. Tot deze Heer dient de gemeente heel haar leven toe te
keren – waarin dus een bekeringsmotief te beluisteren valt. In het derde couplet is een
belangrijke wending ten opzichte van de Psalmen en Liederen waar te nemen. De derde regel: ‘Help dan de laatste schroom overwinnen’ won aan betekenis door de verandering
van de regel: ‘Gij kent ons Heer, Gij zelf hebt ons bereid, Gij hebt ons genood tot uw
bruiloft, uw feest’, in een vraagstelling: ‘Kent Gij ons Heer, hebt Gij ons toebereid, zijn
ook wij genood tot uw bruiloft, uw feest?’.197 Aanvankelijk ging de dichter ervan uit dat
God zijn mensen kende, maar die zekerheid sloeg om in de twijfel of God zijn mensen
werkelijk wel waardig genoeg acht om aan Zijn bruiloft deel te nemen.198 Van Gilse legde hiermee een existentiële vraag in het midden van de gemeente, hoe heilig achtte zij
zich? Van Gilse heeft met dit dooplied de gemeente willen betrekken bij het verlangen
om in een traditie te staan van de Schrift, de martelaren en getuigen, het Koninkrijk van
God en de Evangelieverkondiging.199 In het laatste couplet werd ook nog aan een ander
watermerk van de doperse traditie herinnerd, aan ‘de vrede’. Datzelfde geldt ook voor
‘het geweten’, maar dat bleef als vijfde couplet in conceptvorm buiten de publiciteit.
Postema’s dooplied werd na de Psalmen en Liederen geschreven en vond een plaats in
het Liedboek, gezang 343. Het werd geschreven op een melodie van W. Dalm.200 De titel:
‘Nu heeft het oude leven afgedaan’ geeft een breuk aan met het verleden. Vandaar dat
het gehele gezang in het licht staat van toekomst en wedergeboorte: ‘Wij zijn als kinderen van God herboren’. Het lied is een lofzegging op de grote dingen die de Heer heeft
gedaan. Postema bekritiseert hierin de aardse macht die ten opzichte van de grote din196 Idem, 322 en Liedboek, 342. Zie bijlage 2: ‘Liedteksten’ 2.14. De cursiveringen daarin geven de tekstontwikkelingen aan.
197 Deze aarzelende manier van vraagstellen in gezangen is kenmerkend voor enkele liederen in het Liedboek voor de
Kerken. Zie bijvoorbeeld de gezangen 489 en 490: ‘De vossen hebben holen, maar wie is onze weg?’, en: ‘Komt er een stad
waar de zon niet meer nodig is?’. Hierop volgen geen antwoorden. Krikke (1976), p. 11-14. Zij verwoordden een religieuze twijfel die door het veranderd levensbesef in de jaren 1960 en de beginjaren 1970 werd ingegeven. Het was een tijd
van nasleep van de Tweede Wereldoorlog en waarin nieuwe brandhaarden in de wereld de kop opstaken. Toch was het
catechetische antwoord karakteristiek voor het merendeel van de liederen in het Liedboek. Bijvoorbeeld in gezang 100,
‘Hebt Gij uw knecht genodigd? Wie ben ik, Heer? Roekeloos, kleingelovig, zwak en niets meer’, en: ‘Wie durft met Hem
te lijden, Hem toegewend? De Heer kent al de zijnen: het fundament!’.
198 Waarop Van Gilse ‘Gij kent ons Heer’ baseerde wordt nergens beschreven. Toch kan hierin een spanning meeklinken tussen het ‘Heere, Gij doorgrondt en kent mij’ van psalm 139:1 en het ‘Ik ken u niet’ in Mattheus 25:1-12, de
gelijkenis van de dwaze en wijze maagden, met daarin de thematiek van de bruiloft.
199 Van Gilse, Compendium (1998), p. 773-775.
200 ‘Register van dichters, vertalers en componisten der Gezangen’, in het Liedboek voor de Kerken, en in: Compendium
(1998), p. 776-777. Willem Hendrik (Wim) Dalm (1924) was organist van de doopsgezinde gemeente te Haarlem en beiaardier. Hij publiceerde koraalwerken voor orgel.
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gen die de Heer heeft gedaan machteloos staat. Bevrijd van zonde en vervuld van hoop
mag de nieuwe mens daarom al zijn krachten wijden aan het Koninkrijk van God. De
verkondiging van deze boodschap is daarom aan allen opgedragen. Postema liet zich
hierbij inspireren door het evangelie naar Johannes hoofdstuk 3 en de paulinische
doopleer in de Brief aan de Romeinen hoofdstuk 6, die hij omschreef als de ‘brandpunten waaraan vanouds het dopers gevoelen ten aanzien van de doop zich vasthield’.201
Het lied was geboren vanuit een praktische gezindheid – Woord en daad vormen een
onverbrekelijke eenheid.
Nooter en Van Gilse werkten samen aan een lied dat in de commissie de naam kreeg
van het ‘Abrahamlied’.202 Van Nooter was de tekst en van Van Gilse de melodie. Het werd
ondergebracht in de afdeling ‘Bijbelse Liederen’ van Psalmen en Liederen als lied 301. Het
‘Abrahamlied’, waarvoor Genesis 12:1-9 de inspiratie leverde, kan worden omschreven
als een roepingslied. In het eerste couplet ‘spreekt de Heer’ – Hij roept Abraham op
uit het huis van zijn vader weg te trekken en draagt hem op een zegen te zijn voor zijn
broeders, vrienden, vrouwen, kinderen en het hele volk, ‘opdat de wereld in Mij zich
verheugt’. In het volgende couplet ‘zingt’ de gemeente dat deze Heer ‘onze Heer’ werd
en dat ‘sjalôm’ ons ten deel viel. Vervolgens ‘bidt’ de gemeente dat hart, mond en hand
en al onze levens worden gezegend, ‘opdat de wereld zich in U verheugt’.
Door het Centrum voor de Protestantse Kerkzang werd dit lied goed ontvangen,
maar bij de Hervormde Gezangencommissie vond de tekst geen genade, de melodie
wel. Met name het woord ‘sjalôm’ werd niet geaccepteerd, omdat het geen eigen bezit
van de gemeente was.203 Werd het voor het Liedboek niet geschikt bevonden, ondertussen vond het zijn weg wel in liedbundels van de Evangelische Broedergemeente en in
rooms-katholieke kring via diverse publicaties van uitgeverijen met het oog op het gebruik van de volkstaal bij de eucharistievieringen. Ook dook het op in Vlaanderen.204
Een ander lied dat geen genade kon vinden was het lied van Jeronimo de Vries ‘Wanneer wij van beneden’, waarvan Nooter de bewerker was. Dit lied werd in het suffix bewaard, nummer 261. De argumentatie voor afwijzing werd niet genoteerd.
Van Gilse en Nooter bewerkten onder supervisie van K.H. Heeroma het aan Menno Simons toegeschreven lied: ‘Mijn God, waar zal ik henengaan’, waarvoor de Hervormde Gezangencommissie veel belangstelling had.205 De oorspronkelijke melodie
bleek na uitvoerig onderzoek door Mesdag en J. van Biezen niet te reconstrueren, toch
slaagde Van Biezen er in de zangwijze aan te passen voor de gemeentezang.206 In de lite201 Postema, Compendium (1998), p. 776-777. Zie ook PA-AZ. Bij het concept heeft Postema genoteerd: 2 Korinthiërs
5:17; Romeinen 6:4-6; Johannes 3:5; Romeinen 14:8 en Openbaring 19:9. Zie bijlage 2: ‘Liedteksten’ 2.15.
202 Zie bijlage 2: ‘Liedteksten’ 2.16.
203 SAA-PA 843.A-570. ‘Notulen Doopsgezinde Liederenbundelcommissie’, 8 mei 1961, 5 juni 1961 en 19 november
1962.
204 Overbosch, Compendium (1998), p. 667-668.
205 Liedboek voor de Kerken gezang 405. Zie bijlage 2: ‘Liedteksten’ 2.17. Endedijk, in: Luth e.a. (2001), p. 320-321. Heeroma voelde zich verwant met de doperse traditie. Van Gilse wijdde een in memoriam aan deze dichter, ADW 28/8 (24 februari 1973).
206 ‘Register van dichters, vertalers en componisten der Gezangen’ in het Liedboek. Jan van Biezen (1927) was wetenschappelijk hoofdmedewerker muziekwetenschap aan de Universiteit te Leiden en de Universiteit te Utrecht voor de protestantse kerkmuziek. Tevens was hij de voorzitter van de muziekcommissie ter voorbereiding van het Liedboek voor de Kerken.
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ratuur wordt het ‘een bijzonder authentiek lied’ genoemd. De liedtekst werd met
een nieuw verschenen editie van het traktaat van Menno’s uitgang uit het Pausdom (1889)
vergeleken, wat tot de conclusie leidde
dat het vermoeden van Menno’s auteurschap er eerder door werd versterkt dan
verzwakt.207 Toch kon de bewerking niet
verhelen dat er veel aan de oorspronkelijke
liedtekst was veranderd.208 Dit lied, waarin Menno getuigenis aflegt van zijn dwalingen in de Kerk van Rome en in de wereld, onderging een verandering van geest
door de weglating van enkele coupletten
en door omwerking van regels. Ten eerste
viel de tweespraak tussen de ‘ik’ die lijdt
en klaagt, en de ‘gij’ die troost – in het lied
zijn zij dezelfde persoon – nauwelijks meer
te ontwaren, waardoor de essentie van een
lijder in onschuld en de Goddelijke troost Afb. 43 Portret van J. Nooter (1922-1997), doopsgezind leraar en lieddichter. Een Compendium van achwegviel. Ten tweede is het de vraag of dit
tergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het Liedboek
lied alleen maar kan worden uitgelegd als voor de Kerken.
‘één grote “vermaning”, aan het adres van
een “heilige” gemeente’.209 Het hele lied staat in het licht van een indringende bede, zoals in de eerste regel staat: ‘Mijn God waar zal ik henengaan?’. De tweespraak, waaruit
een directe verhoring blijkt, bevestigt dat. Aan het weggelaten slotcouplet kan desalniettemin een vermanend karakter worden toegekend, waarin de ‘hy’ die in dit geval
Menno is, oproept tot het gebed om niet langer met ‘Babel’ te zijn ‘vermengt’.
Uit het concept van Van Gilse en Nooter blijkt dat er nauwgezet te werk is gegaan,
ook al verloor de liedtekst aan scherpte en werd het aangepast aan de veranderde tijd.210
Heeroma wees daarop in een brief van 27 maart 1963, gericht aan Van Gilse of Nooter:
207 Smilde, Eredienstvaardig, 3/2 (maart 1987), p. 76-77. ‘Toen ik begon dit boekje te lezen, was mijn eerste reactie: wat
komt dit me bekend voor, ik ken dit verhaal! Al gauw ging me een lichtje op: dit komt uit Gezang 405: ‘Mijn God, waar
zal ik henengaan’ van Menno Simons’. Echter, aangezien niet alle woorden en uitdrukkingen overeenstemmen, lijkt
Smilde meer associatief te werk zijn gegaan, waardoor zijn vergelijking op willekeur is komen te berusten. Een vergelijking met Veelderhande Liedekens uit ca. 1559 geeft meer overeenkomst te zien.
208 Veelderhande Liedekens (1559). Voor uitgebreide informatie kan worden geraadpleegd Wieder, De Schriftuurlijke Liedekens (1900), p. 142-145. Het lied is ook te vinden in Lusthof der Zielen (1686). Een verschil met Veelderhande Liedekens is dat
Stapel de ‘ik’, en de ‘gij’-figuur onderscheidde in de vorm van een verschillend lettertype, waardoor de cesuur duidelijker wordt. Bovendien zijn de schriftverwijzingen weggelaten. Stapel schrijft dit lied aan Menno Simons toe. Zie ook
Visser (1988), p. 19-22.
209 Overbosch, Compendium (1998), p. 916-921.
210 Bijvoorbeeld de vierde regel van het tweede couplet: ‘Van de werelt was ick doen in vreden’ werd: ‘En met de wereld wel in vrede’. Ook uit de eerste regel van het vijfde couplet blijkt dat de tijden zijn veranderd: ‘In de werelt werd
ghy versmaet’, werd omgewerkt tot een eventualiteit: ‘Ontvangt gij in de wereld smaad’.
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Waar broeder in Menno,
Ik heb jullie bewerking van Menno’s lied met de grootste belangstelling gelezen en kan het niet laten om zelf ook achter de schrijfmachine te gaan zitten. Het lijkt me nl. toe dat je, zonder enig bezwaar voor de verstaanbaarheid, zowel in toon als in woordkeus
nog wel iets dichter bij de 16e-eeuwse tekst kunt blijven. Dat heb ik dan geprobeerd. In strofe 7 zegt jullie ‘’t Is zaak’, bepaald iets
anders dan ‘Ist saeck’. De betekenis is gewoon ‘Is het zo, dat gij… als gij…’, dus een voorwaardelijke bijzin en geen stellende hoofdzin ‘’t Is van belang dat gij...’. In strofe 8 is ‘dat’ in… ‘dat cleet’ lidwoord van bepaaldheid en geen aanwijzend voornaamwoord.
Ik adviseer je verder om de niet erg heldere vierde strofe maar te laten vervallen. In jullie bewerking staat ook bepaald wat anders
dan Menno heeft geschreven. Maar ik geloof niet dat deze strofe ooit gezongen zal worden en de vijfde sluit wel bij de derde aan.211

In plaats van een bemoediging in vervolgde tijden, kan het lied tegenwoordig vooral
worden gezien als een gedachtenis aan de man die de doperse traditie heeft aangemoedigd te blijven volharden in de strijd om de ware gemeente. Het lied kan worden beschouwd als een reliek van doperse zestiende-eeuwse radicaliteit, zij het in aangepaste
vorm. Zo zijn er drie coupletten weggelaten. De Kerk van Rome kreeg van Menno de
connotaties ‘Egypte’ en ‘Babel’, bijbels gesproken zijn dat de gebieden van ballingschap. Bovendien bleef in het zesde couplet een gedachtenis aan de vervolgingen bewaard, een gedachtenis die overigens levend moet blijven.212
De Oecumenische Raad had de leden van de aangesloten kerken in het voorjaar van
1960 voor een vergadering bijeen geroepen, om zich van de stand van zaken rond de
liedboekontwikkelingen te vergewissen. Men kwam tot de conclusie dat een ‘kernbundel’ met daarin gemeenschappelijke liederen, van grote betekenis zou kunnen zijn
voor scholen en gemeenschappelijke diensten. Het voorstel was om gemeenten en kerken in de gelegenheid te stellen daaraan mee te werken, waarvoor men zich diende te
wenden tot de Hervormde Gezangencommissie.213 Deze reviseerde de gezangenbundel
van 1938, waarbij ook de gereformeerden waren betrokken.214 Andere kerken die be211 SAA-PA 843.A-566. ‘1962-1969. Ingekomen en uitgaande stukken’, daarin ‘Correspondentie en proeven van liederen’. Aan de opmerking van Heeroma is positief gevolg gegeven, zie couplet 6 van gezang 405 in het Liedboek (1973).
212 De eerste regels uit het zesde couplet zijn: ‘Als gij door ’t vuur wordt onderzocht, het smalle pad begint te treden,
verbreidt dan alsnog des Heren lof’. Smilde, Eredienstvaardig, 3/2 (maart 1987), p. 77. Het zou misschien een goede zaak
zijn, ‘als ook wij ons, met deze getuige uit de kerk der eeuwen, al zingend bleven oefenen om – zoals Menno het noemt –
het smalle pad te treden en des Heren lof te verbreiden, zodat wij, als we door het vuur worden onderzocht, Hem blijven
volgen en voor de mensen belijden, in uitzicht op de kroon die Hij geeft (Gezang 405:4)’.
213 SAA-PA 843.A-570. ‘Notulen Doopsgezinde Liederenbundelcommissie’, 31 oktober 1960. Een voorstander van een
‘kernbundel’ was de lutherse hoogleraar P. Boendermaker, zie ook Overbosch, Compendium (1998), p. 1159.
214 SAA-PA 843.A-570. ‘Notulen Doopsgezinde Liederenbundelcommissie’, 2 september 1960. Zie ook de notulen van
31 mei 1960, waarin werd genoteerd dat ‘hervormd’ Eindhoven de wens te kennen had gegeven voor een breed overleg over de inhoud van een nieuwe bundel, wat waarschijnlijk werd uitgesproken op een interkerkelijk overleg van 12
maart 1960. Van Gilse, die in Eindhoven predikant was, werd gevraagd de Hervormde Gezangencommissie op deze
wens te attenderen. Hing dat samen met het overleg dat wel de gereformeerden met de hervormden pleegden, maar
andere kerken niet? Het overleg met de gereformeerden beperkte zich overigens tot een principiële afspraak over gelijkluidende teksten en melodieën die in de toekomstige bundels zouden voorkomen, bestemd voor de eigen denominatie.
De bundel Eenige Gezangen, die bij de gereformeerde kerken in gebruik was, werd uitgebreid tot 119 Gezangen, in gebruik bij
de gereformeerde kerken in Nederland, (Leeuwarden 1962). De wens om tot een oecumenische samenwerking te komen, werd
in elk geval aan de basis ondersteund. Pas in september werd duidelijk dat de hervormden wilden doorwerken en geen
overleg met andere kerken meer op prijs stelden. Op de revisiebundel waren ruim 100.000 correctievellen binnengekomen! Bovendien ging men ervan uit dat Hoenderdaal de kleine kerken vertegenwoordigde. Aanvankelijk was het dus
zo dat een oecumenische samenwerking door de hervormden van de hand werd gewezen. Tussen 12 maart en 31 oktober 1960 is men van gedachte veranderd, door bemoeienis van de kant van de Oecumenische Raad.
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langstelling toonden werden uitgenodigd hieraan deel te nemen, met dien verstande
dat men kon inspringen op het punt waar het revisiewerk tot dan toe was gekomen.
Er werd gelegenheid geboden om overleg te plegen over vorm en inhoud van een aantal kernliederen, dat met gelijke nummering in andere gezangbundels kon worden
gebruikt. Met deze beslissing werd voor andere kerken in feite de toegang om aan het
toekomstige Liedboek voor de Kerken mede vorm te geven ontsloten, wat daadwerkelijk
zijn beslag kreeg in de loop van 1961.215
De afwijzing door de Hervormde Gezangencommissie van Van Gilses dooplied en
het ‘Abrahamlied’ gaf de doopsgezinde liederenbundelcommissie aanleiding om een
‘diepgaand gesprek’ te voeren over de verwachtingen. Enerzijds stelden de hervormden belang in een bijdrage van het doperse erfgoed, maar anderzijds wezen zij op de
monopoliepositie van het dichtgezelschap, ‘waar noch prof. Smelik, noch prof. Hoenderdaal veel tegenwicht tegen vermochten te bieden’.216 Deze bespreking liet dus aan
duidelijkheid niets te wensen over, zoals ook blijkt uit de notulen, volgens welke men
zich diende te voegen naar de plannen van de hervormden.217 Hoe dan ook, het resultaat van deze bespreking kan worden gezien als een belangrijke aanzet tot de werkzaamheden van de liederenbundelcommissie, met als belangrijkste oogmerk de uitgave van een proefbundel. De bedoeling hiervan was dat de broederschap overging tot
nieuwe liederen en nieuw bewerkte liederen. De eerste afdeling bestond uit 20 psalmen, die alle werden gekozen uit de 150 Psalmen, proeve van een nieuwe berijming.218 De verwachting was dat weinig gemeenten deze proeve zouden aanschaffen, omdat men met
het hele psalter niet vertrouwd was.219 Een kleine selectie zou een poging zijn om meer
bekendheid te geven.
Als doopsgezinde afgevaardigde in de commissie van samenstelling had A.L. Broer
de totstandkoming van deze bundel van nabij meegemaakt. In een recensie gaf hij opbouwende kritiek over de nieuwe berijming, met de bedoeling de eigen achterban te
stimuleren de nieuwe berijmingen eens met de oude te vergelijken.220 Men selecteerde
uit de gekozen psalmen speciaal nog eens een twaalftal dat overeen kwam met dezelfde
psalmen uit de Liederenbundel (1944), zodat men beide berijmingen kon vergelijken. Dat
gebeurde ook met een vijftal liederen waarin belangrijke poëtische veranderingen wa215 SAA-PA 843.A-570. ‘Notulen Doopsgezinde Liederenbundelcommissie’, 31 oktober 1960, 17 januari 1961 en 5
april 1961.
216 Idem, 5 juni 1961. Overbosch, Compendium (1998), p. 1293 en 1303. Prof. E.L. Smelik was de voorzitter van de Hervormde Gezangencommissie en prof. G.J. Hoenderdaal trad op als woordvoerder van de Remonstrantse Broederschap
en de Nederlandse Protestantenbond.
217 Idem, 12 september 1962. Van Biezen was tegen maatstrepen en Kalff vond dat die niet konden worden weggelaten waar ze volgens hem behoorden te staan. ‘Maar we zullen ons in deze dingen toch wel hebben te voegen naar hetgeen de Herv. Commissie van plan is’.
218 150 Psalmen (1961). ‘PA Alberda-Van der Zijpp’. Uit een krantenknipsel, waarvan noch de datum, noch de signatuur
bekend is, blijkt dat de oplage 20.000 exemplaren bedroeg, waarvan 1000 wegens belangstelling aan rooms-katholieke
kringen ter beschikking werden gesteld.
219 Zie Nooter, ADW 20/14 (3 april 1965).
220 Broer, Stemmen, 10/1 (1960), p. 114-120. Vanaf de 20ste jaargang van het Algemeen Doopsgezind Weekblad in 1965 schreef
Van Gilse elke week een korte toelichting op de zondag van het kerkelijk jaar, soms in combinatie met een gebed uit
de kerkelijke traditie en een lied. Ook Mesdag werkte hieraan mee. Zie ook Van Gilse, ADW 18/51 (21 december 1963).
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ren aangebracht.221 In de tweede afdeling ‘Bijbelse liederen’ werden tevens de bijbelse
teksten bij de liederen vermeld, op de manier zoals men dat in de bundel Lobe den Herrn
had gewaardeerd. Nieuw ten opzichte van de Liederenbundel waren liederen voor Epifanie, terwijl Hemelvaartsliederen werden weggelaten in de derde afdeling ‘Kerkelijk
Jaar’. Bij de introductie van deze kalender is zowel de invloed merkbaar van de klassiek
liturgische traditie van de luthersen als van de Hervormde Kerk, die door de liturgische beweging en de ‘Amsterdamse Nocturnen’ belang stelde in de ontwikkeling van
de eredienst en de functie van het kerkelijk jaar.222 De vierde afdeling heette: ‘Eredienst’
met de subafdelingen Lofprijzing, Gebed, Belijdenis en Doop, Avondmaal en Broederschap. In de laatste afdeling: ‘Getijden’ werden liederen voor Nieuwjaar, Avond en Natuur ondergebracht.
Deze indeling volgde een chronologische lijn. Met de psalmen voorop volgden de
bijbelse liederen en tenslotte de liederen uit de kerkelijke traditie. Hierover was in de
Hervormde Gezangencommissie al een beslissing genomen in 1961.223 Psalmen en Liederen
heeft zich dus van meet af aan aan deze indeling geconformeerd. Hiermee kwam een
eind aan de moderne traditie, waarin psalmen tussen liederen werden geplaatst, ook al
had Christelijke Kerkgezangen (1851) de psalm van het christelijke lied onderscheiden door
een kleine selectie achterin te plaatsen, zij het doorgenummerd.
Dat men hechtte aan het onderscheid tussen de psalm en het christelijke lied, kwam
aan de orde bij de betiteling van het nieuwe liedboek. Men uitte bezwaar tegen het
gebruik van de term ‘interkerkelijk’, waarmee een ‘dreigende blunder tegenover de
Synagoge’ zou worden geriskeerd. De doopsgezinden hadden overigens ‘nogal’ geopponeerd tegen het gebruik van het woord ‘kerkelijk’ in het voorstel van ‘Kerkelijk
liedboek’. In de ogen van de Gezangencommissie zou deze titel de eenheid der kerken
meer benadrukken dan de verdeeldheid die in de naam ‘Liedboek voor de kerken’ doorklonk. Toch werd voor deze titel gekozen, zij het dat de doopsgezinden meer belang
hechtten aan het lied ván de gemeente, in plaats van vóór de gemeente.224 In deze discussie, waaraan een verschillende kerkstructuur ten grondslag lag, drongen zij hierop
aan, omdat er in hun optiek een verschil was tussen een dichter van een gedicht en een
dichter van een kerklied. De eerste dichtte in zijn eentje en uitsluitend voor eigen verantwoordelijkheid, want ‘zijn oor beslist’. De tweede is een dienaar van de gemeente
221 Vergelijk Psalmen en Liederen (1963), lied 312 ‘Hoe helder staat de morgenster’ met Liederenbundel (1944) 123 ‘Hoe staat
gij rustig, schoon en ver’; 313 ‘Neem ter harte 't kruis des Heren’ met 153 ‘Aan des Heren kruis te denken’; 314 ‘Komt,
tortelduif van ’s hemels dak’ met 277 ‘Kom Vogelduif van 's hemels dak’; 371 couplet drie ‘O God, wij zijn bevangen van
niet te stillen vrees’ met 261 ‘’k Mag dan wel immer schromen, in still’ en heil’ge vrees’; 320 ‘Laat komen, Heer, uw Rijk,
uw koninklijke dag’ met 186 ‘Laat komen, God, Uw rijk, Christus uw heerschappij’.
222 Vergelijk het lutherse Gezangboek (1955), dat onder meer een orde van de hoofddienst bevatte en waarin voor het
eerst de praktijk herleefde om voor iedere zon- en feestdag van het kerkelijk jaar een hoofdlied te zingen. Zie Overbosch, Compendium (1998), p. 1158-1159.
223 Idem, p. 1318.
224 Idem, p. 1317. SAA-PA 843.A-570. ‘Notulen Doopsgezinde Liederenbundelcommissie’, 26 september 1961. Van
Gilse en Nooter constateerden na een bezoek aan Hoenderdaal en Smelik dat de aanstaande ‘hervormde bundel’ zeker
de signatuur van het dichtgezelschap der psalmberijmers zou dragen, ook al was men in principe graag bereid tot opname van ‘doopsgezinde bijdragen’, ter meerdere oecumeniciteit. Er was een ‘accentverschil’ tussen de doopsgezinde
opvatting van het kerklied als ‘lied der gemeente’ en de hervormde visie waarin het ‘lied voor de gemeente’ is.
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‘die dicht-in-gemeenschap’.225 Van Gilse gaf aan bijvoorbeeld blij te zijn geweest met
alle opmerkingen in de liederenbundelcommissie over zijn dooplied. De hervormden
meenden daarentegen dat van de bestaande gemeente niet kon worden uitgegaan, omdat de gemeente voor het nieuwe liedboek nu juist het onderwerp van verandering was.
Het was dan ook aan de Hervormde Gezangencommissie over de inhoud te beslissen.226
Receptie en verspreiding
In 1962 werd de Psalmen en Liederen door het bestuur van de Algemene Doopsgezinde
Sociëteit gunstig ontvangen. In het daaropvolgende jaar werden twee doopliederen in
het Algemeen Doopsgezind Weekblad geplaatst, zodat de gemeenten met doopdiensten in
het verschiet alvast ‘Een voorproefje’ konden nemen.227 De bundel zou tot 1965 echter
nog ingepakt moeten blijven, omdat hij liederen uit de hervormde proefbundel 102 Gezangen bevatte, die in dat jaar pas het auteursrecht verkreeg.228 Er werden geen liederen
uit de doopsgezinde proefbundel in opgenomen, niet om dogmatische redenen, maar
op louter technisch-esthetische gronden.229 ‘Eindelijk, eindelijk’ kon het ‘praeludium
van een groter werkstuk’ dan in 1965 het licht zien.230
Via een brief liet de emeritus doopsgezinde predikant W. Mesdag sr. weten ‘zeer veel
waardering’ te hebben voor het nieuwe bundeltje en het daarin geplaatste voorwoord.
Hij vond het verstandig dat het formaat niet met de Liederenbundel kon worden vergeleken, ‘waar we te zijner tijd toch af moeten’.231
Ook werd Psalmen en Liederen vanuit muzikaal oogpunt becommentarieerd.232 De
bundel gaf geen blijk van vernieuwing in de geest van bijvoorbeeld negro-spirituals.
Alles bleef daardoor bij het oude. Nooter bracht hiertegen in dat geen kerkmusicus
vanuit deze hoek de vernieuwing van ‘ons’ kerklied verwachtte. Betreurd werd vervolgens dat er geen gegevens bij de geselecteerde psalmen waren vermeld. Ook dat in
enkele nieuw opgenomen liederen geen maatstrepen werden aangebracht, omdat zoiets gemakkelijker zingen is voor de gemeente en voor de ‘niet-vakorganist’ om te begeleiden.233 In reactie hierop werd uitgelegd, dat de aanduidingen boven de psalmen
225 SAA-PA 843.A-566. ‘1962-1969. Ingekomen en uitgaande stukken’, daarin ‘Correspondentie en proeven van liederen’ en ‘Beoordeling van het Concept Gezangboek, maart 1968’.
226 Le Coq (2005), p. 215.
227 De titel van een stuk van de Liederenbundelcommissie, ADW 18/13 (30 maart 1963).
228 102 Gezangen (1965). Deze proefbundel sloot met bijbelse liederen en liederen uit de kerkelijke traditie aan bij de
150 Psalmen. Zoveel mogelijk gemeenten werd aanbevolen hieruit te zingen. Daaraan gaven de grote remonstrantse gemeenten gehoor, evenals zeven doopsgezinde gemeenten. Zie bijlage 1: ‘Verspreiding van de liedboeken’, 1.12. Le Coq
(2005), p. 211 en 220. De Protestantenbond beval de bundel niet aan, omdat de linkervleugel fel gekant was tegen het
merendeel van de liederen. De Vrije Gemeente nam er niet aan deel, een ‘flink aantal’ vrijzinnige hervormden wel. Of
de vrijzinnige luthersen hieruit zongen, wordt door Le Coq niet vermeld. Waarschijnlijk niet, omdat de betekenis van
de vrijzinnigheid in de naoorlogse tijd sterk was afgenomen en er tegen het einde van de zestiger jaren nauwelijks nog
vrijzinnige lutherse gemeenten waren.
229 Le Coq (2005), p. 207.
230 Jacobszoon, ADW 20/35, voorblad.
231 SAA-PA 843.A-566. ‘1962-1969. Ingekomen en uitgegane stukken’, daarin ‘Correspondentie en proeven van liederen’, 29 september 1963.
232 Zonderland (VII), ADW 20/39 (2 oktober 1965).
233 Zie p. 381.
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overeenkomstig de ‘Proeve van een nieuwe berijming’ waren, evenals het weglaten van
maatstrepen ‘op aandrang van de musici, die zeggen dat het veel beter zingt …’. Het
zingen moest ‘op de slag’ worden aangeleerd, zoals men een rustige voetstap volgt. Met
strikte inachtneming van de aangegeven rusten werden zowel tekst als melodie dan lopend en vloeiend, waardoor een verlevendiging van het zingen kon worden bereikt.234
Voorts was het volgens de criticus verstandiger geweest om de toonafstand ‘tussen c
één en c twee gestreept octaaf te houden’, in plaats van tussen ‘d’ één en ‘d’ twee, omdat
amateur-organisten veelal niet vlot kunnen transponeren. Van de nieuw opgenomen
liederen werden de melodieën daarvan zeer geprezen. Mehrtens, Keuning, Kremer en
Mesdag leverden vooral verantwoorde zangwijzen.
In aanloop naar het Liedboek voor de Kerken zijn in het Algemeen Doopsgezind Weekblad enkele ingezonden stukken te vinden over de vraag of er een oecumenische bundel zou
moeten komen. De meningen daarover waren verdeeld. Sommigen waren voorstander
van één psalmen- en gezangenboek voor heel protestants Nederland, waarachter dan
een additioneel doopsgezind bundeltje geplaatst zou kunnen worden. Voor gezamenlijke diensten van doopsgezinden en hervormden zou één bundel een uitkomst zijn.235
Anderen gaven de voorkeur aan de Geestelijke liederen uit den schat der eeuwen van Hasper.
Vergeleken met de hervormde Psalmen en Gezangen (1938) waren daarin tekst en melodie
beter op elkaar afgestemd. In feite maakte deze inzender bezwaren tegen deelname aan
de nieuwe hervormde psalmberijming die maar ‘gepruts’ was geweest. De doopsgezinden zouden er wijs aan doen om net als de baptisten uit de bundel Lofzangen en Gebeden
te zingen, waarin de psalmen van Hasper waren opgenomen en ruimte was voor liederen van het ‘eigen erfgoed’.236 Om goed te kunnen zingen diende het uitgangspunt
te allen tijde de tekst te zijn, die als het ware moest worden voorgedragen. Het gezang
verschilde niet veel van het gebed. Voorts moest men niet door vrees bevangen raken
om traditionele zangwijzen te herzien.237
Psalmen en Liederen was een uitgave van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Eenmaal
werden 7500 exemplaren gedrukt, die alleen voor intern gebruik bestemd waren en in
de handel niet verkrijgbaar.238 Zolang de kwestie van de auteursrechten nog niet rond
was, konden de doopsgezinden niet publiceren, hetgeen met teleurstelling werd ontvangen door zowel de liederenbundelcommissie als het bestuur van de Doopsgezinde
Sociëteit.239 Van het idee om Psalmen en Liederen in een herdruk van de Liederenbundel (1944)
op te nemen, werd afgezien, omdat hierdoor de belangstelling voor de nieuwe bundel
zou kunnen worden geschaad.240
234 Van Gilse, ADW 20/41 (16 oktober 1965).
235 Smeding, ADW 18/35 (31 augustus 1963). Zie ook Smeding, ADW 19/7 (15 februari 1964). Dit is een reactie op Zonderland, zie volgende voetnoot.
236 Zonderland, (IV), ADW 18/2 (11 januari 1964); (V), ADW 19/12 (21 maart 1964); (VI), ADW 19/21 (23 mei 1964). Zonderland was organist in de gemeente Leeuwarden.
237 Schram, ADW 19/13 (28 maart 1964).
238 Zie Bibliografie van liedboeken, nr. 13.
239 SAA-PA 843.A-566. ‘1962-1969. Ingekomen en uitgaande stukken’, daarin ‘Correspondentie en proeven van liederen’, 4 oktober 1963. Zie ook Nooter, ADW 20/14 (3 april 1965).
240 Idem, daarin ‘Beoordeling van het Concept Gezangboek, maart 1968’, zie de notulen van de liederenbundelcommissie op 18 oktober 1967.
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Beoordeling van het concept Liedboek voor de Kerken
Nadat de Psalmen en Liederen was gereedgekomen gingen de werkzaamheden ‘met een
ons verheugende snelheid’ voort, op naar de voltooiing van het Liedboek voor de Kerken.241
De belangrijkste taak in de jaren ’67 en ’68 was de beoordeling van het eerste concept van het Liedboek, dat aanvankelijk 738 liederen bevatte, alsmede het schrijven van
nog enkele doopliederen. Voor een groot deel sloot de beoordeling aan bij die van de
Protestantenbond, waarin Van Gilse en Nooter de doopsgezinden vertegenwoordigden. De Hervormde Gezangencommissie had het rapport van de Protestantenbond
‘zeer goed ontvangen en aandachtig bestudeerd’, bovendien ‘legde [het] gewicht in de
schaal’, vanwege haar gegronde kritiek op het eerste concept. Hierna was al snel duidelijk geworden dat het grote aantal liederen tot ongeveer vierhonderd moest worden
teruggebracht. Het aantal voor de Protestantenbond aanvankelijk onaanvaardbare liederen was in het tweede concept aanzienlijk verminderd, terwijl de positief beoordeelde liederen talrijker waren geworden.242 De definitieve versie zou verschijnen met ook
liedteksten van rooms-katholieke zijde.
De doopsgezinde reactie bewoog zich op het raakvlak van theologie, poëtische stijl,
beleving en traditie en behelsde ten opzichte van de Protestantenbond een eigen oordeel. Wat vooral opvalt, is het semantische probleem dat woorden en zinnen in liedteksten gevoeligheden rond de Synagoge, Auschwitz en de oorlog in Vietnam opriepen. Dat leidde intern tot hevige discussies, waaruit het belang van een zuiver gebruik
van jargon en een uitdrukkelijke behoefte aan een naadloos aansluiten van liedtekst
en tijdgeest eens te meer bleek. Zo kwam het woord ‘Adonai’ voor ‘Heer’ ongewenst
voor, want dat ‘zou kunnen doen denken aan een poging tot Jodenzending’. Bovendien
stuitte een regel waarin God werd voorgesteld als de ‘God die ons zo eindloos goed verzorgt en in gevaar behoedt’, bij sommigen te zeer op ‘wishful thinking’. Bewezen de duizenden doden in de hongergebieden niet dat God ons juist níet verzorgde? Toonden de
miljoenen die in Auschwitz waren omgekomen niet aan dat God juist níet voor gevaar
had behoed? Ook viel er weinig troost te halen uit psalm 91, waarin 11000 mensen omkomen, omdat ze goddeloos waren. Waren de ‘elf miljóen in Auschwitz’ dan alle goddeloos? De consequentie van deze redenering was de vraag hoeveel liederen er dan om
dergelijke redenen zouden moeten worden geschrapt.243 In feite riep deze discussie het
dilemma op, dat er zowel van de gegeven werkelijkheid als openbaring van het goddelijke mysterie als van een ingrijpen van Godswege weinig tot niets meer te verwachten viel. De gegeven werkelijkheid leverde niet meer de bouwstoffen voor theologie en
religieus leven, waardoor het geloof zonder voorbehoud tot wishful thinking werd gereduceerd en daarmee tot één grote vraag.244 Tegen de achtergrond van een wereld van
nijpende armoede en brute onderdrukkingen die via televisiebeelden de huiskamer
241 Idem.
242 Le Coq (2005), pp. 208-212 en 215. SAA-PA 843.A-566. ‘1962-1969. Ingekomen en uitgaande stukken’, daarin ‘Beoordeling van het Concept Gezangboek, maart 1968’, zie de notulen van 18 oktober 1967 en 22 november 1967 voor de
doopsgezinde beoordeling.
243 SAA-PA 843.A-566. ‘1962-1969. Ingekomen en uitgaande stukken’, daarin ‘Beoordeling van het Concept Gezangboek, maart 1968’, 22 november 1967. ‘K[alff] juicht: hoe eerder hoe liever. Met dit soort liederen zingen wij de kerk leeg’.
244 Voor deze kenmerken, zie bij Le Coq (2005), p. 210.
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binnendrongen, ontpopte deze discussie zich tot een symptoom van een verschillende
‘geloofsinhoud’ tussen een ‘oorlogsgeneratie’ van doopsgezinden die zich ‘religieushumanistisch’ oriënteerde, en geloofsgenoten die een meer rechtzinnige lijn volgden.245
Ook het veelvuldig gebruik van het woord ‘lieve’ in ‘lieve stem’ riep enkele vragen
op met betrekking tot de verstaanbaarheid van God. De herontdekking van dit woord
was wel winst, maar door ‘de keiharde tijd waarin wij leven’, de strijd van velen in het
geloof en in het licht van een nieuwe theologische ontwikkeling ‘die worstelt om eigentijdse uitdrukkingen voor Gods mysterie’, zou dit epitheton van God zo op weerstand kunnen stuiten, ‘dat het sommigen als een vloek in de oren klinkt’. Misschien
245 Van Eijnatten e.a. (2005), p. 328-332. De zestiger jaren van de twintigste eeuw worden gezien als jaren van religieuze crisis, die zelfs door een toenemende individualisering verder reikte dan ontkerkelijking en ontkerstening.
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werd God wel verstaanbaar in de stilte van het zwijgen. Pas wanneer dat zwijgen doorbroken werd, zou zijn ‘stem het op moeten nemen tegen het immense lawaai van de
chaotische werkelijkheid’. ‘Heilig woord’ zou ‘lieve stem’ beter kunnen vervangen.246
Omdat het Liedboek in de toekomst door protestantse kerken van rechtzinnige en
vrijzinnige snit in gebruik zou worden genomen, zou de term ‘sacramentsliederen’
moeten worden vervangen door ‘Doop’ en ‘Avondmaal’. Het woord ‘sacrament’ was
te zeer omstreden en van een verschillende inhoud. Het dooplied van Joha. de Geus en
W. Mesdag, ‘Vergeet de dag niet’ werd nogmaals – maar tevergeefs – aanbevolen als een
lied dat ‘voor elke kerk een aanwinst zou betekenen’. Ook beval de commissie de opname van een lied van Jan Luyken aan.
In hoofdlijnen rapporteerde de liederenbundelcommissie in 1969 aan het bestuur
van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit over de inspraak en de inbreng van de doopsgezinden bij de Protestantenbond en de Hervormde Gezangencommissie. Grotendeels sloten zij zich aan bij het rapport van de Commissie voor Bijbels en Liederenbundels van de Protestantenbond over het schiften van het verzamelde materiaal. Uit het
suffix werden twee liederen aan de Gezangencommissie aangeboden, die uiteindelijk
door twee andere liedteksten met dezelfde strekking werden vervangen. De liederen
die niet in Psalmen en Liederen voorkwamen, zoals dat van Menno Simons en Jan Luyken,
werden wel gehonoreerd met een plaats in het nieuwe liedboek.247 Van de 29 liederen
uit de proefbundel zouden er 22 definitief verschijnen, de meeste van dichters uit de
Hervormde Gezangencommissie, twee van Van Gilse en één van Postema en Nooter.
Twee doopsgezinde componisten leverden hun bijdrage, Dalm en Mesdag. Een en ander betekende dat de liederenbundelcommissie geen opdracht meer had. Niettemin
adviseerde de commissie haar functie voorlopig nog te laten voortbestaan, omdat de
doopliederen nog enige zorg vereisten. Van Postema’s hand verscheen datzelfde jaar
nog het dooplied: ‘Nu heeft het oude leven afgedaan’ dat aan het geheel werd toegevoegd. Bovendien vroegen de snelle veroudering van liederen en de nog sneller tanende populariteit van vooral moderne liederen, blijvende aandacht.248 Het Liedboek voor de
Kerken werd met een rondschrijven vanwege de Algemene Doopsgezinde Sociëteit aan
alle gemeenten aangekondigd.249
Receptie van het Liedboek voor de Kerken (1973)
De presentatie vond plaats in de Nieuwe Kerk van Middelburg op 20 mei 1973, zondag
Cantate. In een kerkdienst van de gezamenlijke gemeenten van de participerende kerken
werd toen voor het eerst uit het Liedboek gezongen. Daarbij was ook de doopsgezinde gemeente, haar leraar en tevens redactielid van het Algemeen Doopsgezind Weekblad, S. Voolstra
(1942-2004) vertegenwoordigd. De hervormden en luthersen kregen er een los katern
246 SAA-PA 843.A-566. ‘1962-1969. Ingekomen en uitgaande stukken’, daarin ‘Beoordeling van het Concept Liedboek’. Rapport deel III.
247 Idem, zie daarin de bestuursvergadering van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit 1969, waar over de ‘inspraak’
en de ‘inbreng’ van doopsgezinde zijde betreffende het nieuwe liedboek werd geïnformeerd.
248 Idem, daarin ‘Correspondentie en proeven van liederen’, 15 maart 1969.
249 Zie ook Van Gilse, ADW 28/3 (20 januari 1973).

388

1944-1973

bijgeleverd met liturgisch materiaal, waarvoor ook de gereformeerden belangstelling
toonden. De omroeporganisaties zorgden voor gerichte informatie over en rondom bepaalde liederen, gekozen aan de hand van het kerkelijk jaar. De Van der Leeuwstichting stelde een complete serie grammofoonplaten beschikbaar met daarop alle liederen.
De eerste oplage liedboeken bestond uit 200.000 exemplaren.250 Het werk van de liederenbundelcommissie zat er nu definitief op. Van Gilse omschreef dit historische moment als een tijd waarin ‘het zelfgenoegzame triomfantelijke christendom voorbij [is]’.
Des te meer zullen christenen elkaar nodig krijgen, elkaar bij de hand moeten kunnen nemen om voort te gaan, om in een snel
veranderende wereld steeds nieuwe wijzen te vinden om het woord der bevrijding stem te geven.251

Van Gilse kwam grote eer toe. Hij dichtte en componeerde, en vervulde tevens ‘de
moeilijkste taak’: ‘onderhandelen met de hervormde en andere liederencommissies’.
Als wij dus straks in de nieuwe bundel daarvoor geschikte liederen vinden, zijn ze van doopsgezinde origine en heeft broeder
Van Gilse er hard en lang voor moeten vechten om ze er in te krijgen.252

In de gemeente Zeist werden 20 exemplaren aangeschaft. ‘In enkele andere gemeenten merkten we dergelijke spontane reacties ook op’.253 De gemeente Haarlemmermeer vroeg zich vertwijfeld af ‘wat er op den duur met de kerkzang zal gebeuren. En
dat, nu we een nieuw liedboek krijgen’. Ook in de gemeente Stadskanaal werd besloten het nieuwe liedboek in te voeren.254 De gemeente Drachten-Ureterp ervoer de invoering als ‘een belangrijke gebeurtenis in ons gemeenteleven’, met ‘mooie oude bekende en goede nieuwe’. De gemeente ging een kwartier voor aanvang van de diensten
de nieuwe liederen instuderen. Bovendien werden de grammofoonplaten aangeschaft.
Op 2 december 1973 werd een interkerkelijke zangdienst gehouden voor het Liedboek.255
De organist van de doopsgezinde gemeente Sneek verzamelde een aantal gegevens, die
volgens hem van algemeen belang waren. Hij plaatste in het Algemeen Doopsgezind Weekblad ‘liederen, waarvan de melodie algemeen bekend zijn’, ‘liederen, waarvan de melodie een kleine ritmische correctie onderging’ en ‘liederen, die op psalmodieën worden gezongen’.256 De ‘uitermate deskundige’ leraar D.L.Th. Broer maakte de gemeente
Harlingen vertrouwd met het Liedboek. ‘Het lied van de week’ werd elke zaterdagavond
in de gereformeerde kerk geoefend. De volgende morgen werd dat lied in alle kerken
gezongen. De opkomst van de doopsgezinden viel echter tegen.257 De gemeente Sneek
voerde de nieuwe bundel in op 16 september 1973. Vanaf oktober werden elke zondag
de liederen gezongen, die in de voorafgaande week door radio en televisie waren uitgezonden. In Arnhem werd het Liedboek op 2 september ingevoerd. De gemeenten Hinde250 Van Gilse, ADW 28/15 (14 april 1973), p. 3.
251 Van Gilse, ADW 28/29 (19 mei 1973), voorblad.
252 Kalff, ADW 28/18 (5 mei 1973), p. 3.
253 ‘Nieuws uit de Broederschap’, in: ADW 28/25 (7 juli 1973).
254 ‘Nieuws uit de Broederschap’ en ‘Noordelijke Mededelingen’ in: ADW 28/27 (4 augustus 1973).
255 ‘Noordelijke Mededelingen’, in: ADW 28/29 (25 augustus 1973); 28/31 (8 september 1973); 28/36 (13 oktober 1973);
28/42 (24 november 1973).
256 Anoniem, in: ADW 28/33, p. 3.
257 ‘Noordelijke Mededelingen’, in: ADW 28/33 (Kerstnummer 1973).
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loopen, Oldeboorn, Makkum, Uithuizen en Assen besloten de bundel in het najaar te
gaan gebruiken. Niettemin besloot Assen om voorlopig van ‘het oude repertoire’ geen
volledig afstand te doen.258 In Rottevalle-Witveen oefende de predikante T. BlanksmaVan der Zwaag nieuwe liederen op de zaterdagavond ter voorbereiding voor de zondag.259 De gemeente Workum maakte in een gezamenlijke dienst voor de IKOR ‘al’
gebruik van het Liedboek. Om met de liederen vertrouwd te raken, werd een interkerkelijke introductieavond in de gereformeerde kerk georganiseerd.260
Al werd het Liedboek voor de Kerken tamelijk enthousiast ontvangen, er kan nog niet
worden nagegaan of dit enthousiasme in 1973 ook daadwerkelijk werd beloond met
de aanschaf. Om na te gaan in hoeverre het Liedboek in de gemeenten werd ingevoerd,
is het reëel om de gegevens uit het Doopsgezind Jaarboekje van 1978, vijf jaar na dato, eens
te raadplegen.
De doopsgezinde broederschap bestond in dat jaar uit 139 gemeenten en 15 gemeentelijke kringen. Van de gemeenten Amsterdam, Beverwijk en Stiens ontbraken
de liedboekgegevens. In één kring werd het Liedboek ingevoerd: dat gegeven is verdisconteerd in het aantal van 103. Op basis van dit getal kan worden geconcludeerd dat
74 procent van de gemeenten het Liedboek gebruikten. Opvallend is dat 23 gemeenten
nog steeds vasthielden aan de Liederenbundel (1944). Een tiental gemeenten combineerde
deze met het Liedboek ter wille van het geestelijke evenwicht. Het gebruik van Psalmen
en Liederen was in vijf jaar tijd aanzienlijk afgenomen en 102 Gezangen was afgeschaft. De
gemeenten Blokzijl en Ouddorp handhaafden de hervormde ‘Bundel 1938’ en de 150
Psalmen. Vijf jaar na het verschijnen van het Liedboek was er dus nog steeds een verscheidenheid aan liedbundels in omloop, al had het overgrote deel van de broederschap in
het Liedboek een vast ankerpunt gevonden. Concluderend kan op basis hiervan worden
gesteld, dat de doopsgezinde broederschap in 1978 uit drie stromingen bestond, één
van een interconfessionele, een vrijzinnig-oecumenische en een orthodoxe signatuur.
Een onderzoek uit 1986 naar de invoering van het Liedboek bij de hervormde, gereformeerde, evangelisch-lutherse en remonstrantse kerken toont aan dat 79,2% van
deze protestantse kerken het Liedboek al had ingevoerd in de eerste maanden na verschijning.261 Direct in 1973 hadden de luthersen en de remonstranten het Liedboek al
volledig geïntroduceerd. Daar was ‘de invoering van het Liedboek een kerk-omvattende
beslissing’. De hervormden volgden met bijna 82 procent en de gereformeerden met
258 ‘Nieuws uit de Broederschap’, in: ADW 28/35 (6 oktober 1973); 28/36 (13 oktober 1973); ‘Noordelijke Mededelingen’, 28/40 (10 november 1973); 28/42 (24 november 1973); 28/44 (8 december 1973).
259 ‘Noordelijke Mededelingen’, in: ADW 28/38 (27 oktober 1973).
260 Idem, in: ADW 28/44 (8 december 1973).
261 Bleij, Eredienstvaardig 4/4 (september 1988), p. 155-156. Opmerkelijk is dat Bleij de doopsgezinden niet heeft onderzocht, terwijl die toch een wezenlijk deel uitmaakten van de Gezangencommissie. De reden is dat de doelgroep gericht
was op de ‘predikantlezers’ van het liturgische en musicologische tijdschrift Eredienstvaardig, waaronder nauwelijks tot
geen doopsgezinde abonnees te vinden waren. Van de 300 geïnteresseerde predikanten stuurden 251 hun gegevens in.
Een vergelijking met het doopsgezinde gebruik is dan ook niet sluitend, omdat de bronnen van onderzoek (resp. enquêtes en Doopsgezinde Jaarboekjes) verschillend van aard zijn. Aangezien de gegevens van de Gereformeerde Bond op een
enkele gemeente na ontbraken en het Liedboek bij een ‘aanbieding’ was gebleven, vermeldde Bleij dat het beeld voor de
Hervormde Kerk derhalve niet representatief was. Het gehele onderzoek is verspreid te vinden in Eredienstvaardig 4/5 (december 1988); 5/1 (maart 1989); 5/2 (mei 1989); 5/3 (juni 1989); 5/4 (september 1989).

390

1944-1973

Grafiek 2

Overzicht van liedbundels in gebruik bij doopsgezinden gemeenten 1978
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67 procent. De volledige invoering in de hervormde en gereformeerde kerken nam tot
1980 zeven jaren in beslag. In dat jaar hadden volgens de gegevens van het Doopsgezind
Jaarboekje (1980), 70 procent van de 159 doopsgezinde gemeenten en kringen het interkerkelijke Liedboek in gebruik.

C

Liturgische praktijk

In dit gedeelte worden drie preken besproken waarin liederen zijn verwerkt uit respectievelijk de Liederenbundel (1944), Psalmen en Liederen (1963) en het Liedboek voor de Kerken
(1973). Bij de eerste preek werd een orde van dienst bewaard, die ter vergelijking naast
het liturgische model voor een zondagmorgendienst in het Kanselboek ten dienste van
Doopsgezinde Gemeenten in Nederland (1948) zal worden gelegd. De predikanten waren niet
gewend om met een liturgisch boek te werken. In hoeverre maakten de predikanten in
de praktijk gebruik van deze leidraad? Het Kanselboek was het eerste algemene liturgische boek in de doopsgezinde geschiedenis.262 De ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis, en de receptie daarvan wordt allereerst besproken.
Ontstaansgeschiedenis van het Kanselboek (1948)
Een directe, ideologische aanleiding voor het Kanselboek staat nergens beschreven; toch
kan bij Van der Zijpp en Golterman worden opgemaakt dat de door de oecumenische
262 Post (1998), p. 11-12.
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Afb. 45 Omslag Kanselboek ten dienste van de Doopsgezinde Gemeenten in Nederland (1948). Part. collectie.

Afb. 46
lectie.
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Inhoudsopgave Kanselboek (1948). Part. col-

beweging geïnspireerde gedachte van de Una Sancta het belangrijkst achterliggende
motief is geweest.263 Een aantal factoren heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een
liturgisch bewustzijn. Vanaf het begin van de twintigste eeuw was er aandacht voor
experimentele ‘liturgische diensten’, belangstelling voor de ontwikkelingen binnen
de hervormde Liturgische Kring en oecumenische betrokkenheid bij het Lausannecomité voor Geloof en Kerkorde.264 De Liturgische Kring was voor doopsgezinden een
belangrijk kanaal waarlangs het besef van een oecumenische verbondenheid op liturgisch gebied werd versterkt. Ook de betrokkenheid bij de Oecumenische Raad en later bij de oprichting van de Wereldraad van Kerken in Amsterdam (1948), hebben ongetwijfeld een rol gespeeld in de motivering het Kanselboek samen te stellen. Vooral het
Nederlandse Lausanne-comité dat zich met Geloof en Kerkorde bezighield, was het
meest aangewezen orgaan om de uitgangspunten en de vormgeving van oecumenische diensten te bestuderen en daarvoor voorstellen te doen. Zo kon er, breed kerkelijk
gesproken, een eind komen aan ‘de alom op dit terrein heersende willekeur’ van wat er
in predikantenconventen werd besloten.265
263 Zie p. 339.
264 Zie p. 298. Golterman (1951), p. 5-6.
265 Ter Haar Romeny (1989), p. 79.
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Deze argumentatie werd ook onder doopsgezinden teruggevonden. Van der Zijpp
stelt dat er een verantwoorde liturgie diende te zijn, ‘niet een liturgie, die met de gaande en komende dominee wisselt naar zijn persoonlijke smaak en inzichten (…) wij
moeten weten, wat een gemeente is’.266 Dat de oecumenische beweging met één van
haar belangrijkste agendapunten, namelijk de eenwording der kerk, toch wel de belangrijkste ideologische drijfveer was achter het Kanselboek, lijkt ook hierin door te klinken. De oecumenische contacten met kerken uit de anglicaanse en de Oosters-orthodoxe traditie, die een veel rijkere liturgie hadden dan de protestantse, wekte, aldus Van
der Zijpp, bij de doopsgezinden het besef dat het met liturgie bij hen toch wel erg pover gesteld was. Het koesteren van de ‘oude doopsgezinde liturgie’ die in huisbijeenkomsten haar wortels had liggen en die gebonden was aan sektarisme, ‘is uit de tijd’.
Het historisch proces heeft ons veranderd. Wij zijn niet meer wie wij waren, Doopsgezinde christenen, ver van de wereld en
het wereldlijke leven, het kleine hoopken, de 7000, die de knieën niet gebogen hebben, een geestelijk Sion, een uitverkoren volk
temidden van volkeren, die God niet kennen. Wij mogen het prettig vinden of niet, wij zijn in verloop van tijd veel dichter bij
andere kerken komen te staan, allereerst bij de protestantse kerken uit ons eigen vaderland, dan de oude Doopsgezinden ooit
voor mogelijk zouden hebben gehouden.267

De doopsgezinde liturgie diende in zijn ogen oecumenisch gericht te zijn. Daarvoor
was een openheid nodig en een bereidheid om ‘voor zover het niet het eigene geweld
aandoet – aan de eenheid, ook de eenheid der liturgie mee te werken’.
Golterman kon de oecumenische achtergrond van het Kanselboek zonder meer beamen. Het sterk verhoogde kerk- of gemeentebegrip had geleid tot bezinning op de
vraag naar het wezen van de gemeente en de eenheid der kerken.268 ‘De oecumenische beweging heeft alle kerken tot confrontatie van elkaars uitingen van gemeenteleven gebracht, waarbij de eredienst een voorname plaats inneemt, vooral ook het
sacrament’. Bovendien was er ‘de drang naar objectiviteit’ die in de twintigste eeuw
algemeen in de theologie werd gevonden en in het bijzonder in de dialectische theologie. Deze theologie richtte zich vooral op de verkondiging van Gods Woord en niet
het menselijke woord en individuele gevoelens. In de ogen van Golterman was het vrije
woord hierdoor teruggedrongen ten faveure van het in de liturgie vastgestelde woord
der traditie. Deze ‘drang naar objectiviteit’ kwam in het Kanselboek terug in de liturgische teksten die voorzien waren van bijbelse vindplaatsen. Feitelijk beantwoordde
deze objectivering aan het bezwaar van de onder doopsgezinden waargenomen ‘willekeur’ aan liturgische formuleringen. Het Kanselboek plaatste de doopsgezinde broederschap in een breder kader van kerkelijke oecumeniciteit. De autonome gemeenten erkenden geen algemene normen en voorschriften omtrent liturgie. Getuige de
circa honderd verschillende doopvragen en de talrijke vormen van avondmaalsviering en huwelijksinzegening, kon wel worden vastgesteld dat het in liturgisch opzicht ‘een janboel’ was.269 Het was volgens de Commissie tot de Liturgie bijkans ‘on266
267
268
269

Van der Zijpp, ADW 5/44 (4 augustus 1951) (slot). Voor het eerste deel zie ADW 5/43 (28 juli 1951).
Van der Zijpp, ADW 5/44 (4 augustus 1951).
Golterman (1951), p. 6.
Post (1998), p. 12.
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mogelijk’ dat die alle ‘naar Christelijk- en Doopsgezind besef “even goed” zouden
mogen heten’.270
Het streven van het Kanselboek naar meer liturgische eenheid had derhalve geen normatieve, maar hooguit een adviserende functie.271 Dit liturgische boek bevatte eenvoudig opgezette modellen van het type ante-communiedienst en teksten geënt op de
bijbel. Het geheel straalde een ‘praktische vroomheid’ uit en was vooral een belangrijk
instrument om er de gangbare gebruiken aan te toetsen, in de hoop het betere eruit
over te nemen. Met ‘grote broederlijke gezindheid’ zag de Commissie op de vragen van
liturgische vormgeving terug.
Op de algemene predikantenvereniging werd door één van de commissieleden, de
predikante Jolles, een uitleg gegeven aan de hand van enkele stellingen. Daarin keerden de woorden ‘stijl’, ‘eenheid’ en ‘verkondiging’ telkens terug als kernbegrippen
voor het doopsgezind eigene.272 Ondanks het feit dat de gemeenten ‘niet erg liturgisch
gezind’ waren, hadden enkele predikanten het Kanselboek met voldoening in gebruik
genomen, anderen wezen het af.273 Hoewel op een algemeen gebruik niet gerekend zou
moeten worden, diende de schuldbelijdenis en de genadeverkondiging volgens sommigen toch nadrukkelijk in elke dienst aanwezig te zijn. Het is niet uitgesloten dat
deze appreciatie werd gemotiveerd vanuit ervaringen in de bezettingstijd en de contacten met confessionele kerken.
Vanuit oecumenische verbondenheid werd aan een aantal kerkgenootschappen
een exemplaar toegezonden waarop enkele reacties terugkwamen.274 De Oecumenische Raad was onder de indruk van een model voor een geboortedankzegging. Dat
verschijnsel was weliswaar niet onbekend, maar de vormgeving was nieuw. De Oudkatholieke Kerk oordeelde over het Kanselboek als een getuigenis van een ‘gedegen studie, bijbelse zin en “doperse vroomheid”’. De Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk achtte het Kanselboek een teken van het ‘verheugend verschijnsel, dat in
vele Kerken hier te lande besef voor de betekenis van de verantwoorde orde van dienst
voor de samenkomsten der gemeente groeiend is’. Voor de Raad voor Kerk en Eredienst
van de Nederlandse Hervormde Kerk zou het ‘mogelijk’ van pas kunnen komen in hun
voorbereiding van een nieuw kerkboek.275 De Raad karakteriseerde het als ‘keurig uit270 Kanselboek (z.j.=1948), p. 7.
271 Golterman (1951), p. 64-65.
272 Broer, ADW 3/32 (6 mei 1949). 1. ‘Stijl is onmisbaar in onze diensten’; 2. ‘Eenheid van stijl is in onze broederschap
gewenst’; 3. ‘Een kanselboek, dat recht doet aan evangelieverkondiging naar Doopsgezinde beginselen, kan die eenheid bevorderen’; 4. ‘Zulk een Doopsgezind kanselboek is slechts mogelijk met aan de bijbel ontleende formuleringen’.
273 Zie ook het bijvoegsel ‘Mededelingen voor de groep Maas en Schelde’, bij de gemeente Dordrecht, in: ADW 3/18
(29 januari 1949).
274 SAA-PA 1120-574. ‘Stukken betreffende het Kanselboek. (1948) 1948-1950’.
275 Het Dienstboek voor de Nederlandse Hervormde Kerk in ontwerp verscheen in 1955. Daarin werd gestreefd naar gemeenschap met andere kerken; de opbouw en de inhoud van de diensten werden getoetst aan de heilige Schrift en de belijdenis der vaderen; de samenstellers wilden liturgische willekeur vermijden, door zich aan te sluiten bij de historisch
gegroeide liturgie, ‘in het bijzonder in de tijd van de reformatie’. Het dienstboek nam in de modellen verscheidene acclamaties op in reciteervorm, waarmee het tevens aansloot bij de voorreformatorische zangtraditie. Golterman (1951),
p. 63-64, schreef dat het ontwerp Dienstboek ernstig rekening heeft gehouden met de resultaten van deze vernieuwingsbeweging [=Liturgische Kring] en eveneens met die van de kring Eredienst uit de Vrijzinnig Hervormde beweging. Deze
beide kringen putten uit de schat van gereformeerde liturgieën uit de begintijd van de reformatie, ‘welke een grote
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gevoerd en waardevol’. De lutherse synode nam met belangstelling kennis van het toegezonden exemplaar.
In 1952 werd een herdruk overwogen. Om inzicht te verschaffen in het gebruik van
dit liturgische boek, werd een enquête onder de doopsgezinde predikanten gehouden.276 Vier vragen stonden daarin centraal, die door sommigen uitvoerig en door anderen zeer kort werden beantwoord: dit laatste bleek tekenend te zijn voor de meeste
tegenstanders.277 Zij wezen het gebruik van dit Kanselboek voornamelijk af vanwege gehechtheid aan de eigen orden van dienst. Bovendien kwamen de schuldbelijdenis en de
genadeverkondiging nogal ‘hoogkerkelijk’ en ‘hervormd’ over en zag men het gevaar
dreigen van een statische orde van dienst. Het Kanselboek werd evenwel van belang geacht als steun en leidraad voor de pas beginnende predikanten en ‘zwakke en op zichzelf
weinig met het Woord levende broeders’. Andere respondenten aarzelden: het Kanselboek
oogstte wel waardering en lof, maar het werd niet automatisch gebruikt, omdat men
van mening was dat een orde van dienst ontstond op grond van ‘geestelijke ingeving’.
Liturgie kon derhalve geen voorgeschreven regelgeving zijn. Als ‘proeve’ kon deze
categorie critici er wel mee uit de voeten om er de eigen orden van dienst of de liturgieën uit de andere kerken aan te meten. Het verdiende aanbeveling om het Kanselboek
eveneens beschikbaar te stellen aan voorgaande godsdienstonderwijzeressen, waarmee
de nadruk op het gebruik door de predikant wat minder expliciet werd. De kleinere categorie voorstanders juichte een revisie toe, maar het zou meer ‘handleiding’ dan ‘kanselboek’ moeten zijn. In een handleiding kwam wat meer ‘een uitgesproken Doopsgezind karakter’ tot uitdrukking. Daaronder werd verstaan een keuze van bijbelwoorden,
die door iedereen werd verstaan en gewaardeerd. Ook voelde men dat er meer studie
naar ‘liturgie’ moest worden verricht, opdat ‘gevoelens fundering kregen of overboord
werden gezet’. Een paar voorstellen waren: broeders en zusters meer inbreng geven in
de dienst; elke zondag avondmaalsviering; teruggrijpen op de oudste formules van verootmoediging en genadeverkondiging; en de apostolische geloofsbelijdenis met weglating van de regel ‘nedergedaald ter helle’, omdat hiervoor geen bijbelse legitimatie te
vinden was.278 Deze voorstellen kunnen worden gezien als signalen van een verlangen
samenhang vertonen met de Katholieke liturgie. Daarom wordt ook wel gesproken over Gereformeerd-Katholiek’.
276 ‘Convocaties en notulen van vergaderingen, 1953-1955 en 1964-1966’. Het aantal voorstanders van revisie was 33.
Vijf predikanten gebruikten het Kanselboek in zijn geheel; 22 niet; en 47 ten dele. Het doel van het Kanselboek om meer
eenheid te verwerven, had weinig tot geen nut gehad. De meeste kritiek had betrekking op de bijzondere diensten van
huwelijk, begrafenis, doop, avondmaal en kinderopdracht.
277 SAA-PA 843.A-594. ‘Stukken betreffende een nieuw kanselboek, 1952-1964’ [1966]. De vier vragen waren: ‘Is U bereid mede te delen, op welke wijze Gij op het Kanselboek hebt gereageerd? Zo ja, hoe was Uw reactie?’; 2. ‘Heeft U een
indruk omtrent de reactie, die het geheel of gedeeltelijk gebruik van het Kanselboek bij Uw gemeente en/of kerkeraad
heeft veroorzaakt?’; 3. ‘Wordt het Kanselboek geheel of ten dele door U gebruikt of heeft het U aanleiding gegeven wijziging te brengen in eigen orden van dienst?’; 4. ‘Acht U revisie wenselijk, en zo ja, op welke punten?’. In 1952 waren er
111 dienstdoende predikanten, waarvan er 74 respondeerden. SAA-PA 843.A-595. ‘Convocaties en notulen van vergaderingen, 1953-1955 en 1964-1966’. De Commissie die de enquête in 1953 in behandeling nam, bestond uit de predikanten A.L.Broer, S.H.N. Gorter, H.W. Meihuizen, H. Wethmar, R. de Zeeuw, tevens secretaris, en uit W.F. Golterman, lector, en mr. H. Craandijk, voorzitter van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en van de Commissie.
278 Rues (1745), p. 47. In het onderdeel over het doopgebruik bij de Oude Vlamingen staat geschreven: ‘… en zoo gaet
de Vraeg by het tweede Hooftdeel van het Apostoliesch Symbolum langs, het punt van de Nederdalinge ter Hellen alleen uitgenomen, als ’t welk voorbygegaen word’. Vuyk (1995), p. 192. Overigens vinden we deze weglating ook bij re-
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naar verdergaande vernieuwingen, die deels hun grond vonden in het ideaal van de
nieuwtestamentische gemeente waar geloof en leven in gemeenschap worden gedeeld,
maar die ook deels werden geïnspireerd door de Amerikaanse geloofsgenoten die voor
hardop bidden of spreken niet terugdeinsden.279 Het liturgische concept dat de Commissie samenstelde, toont aan dat met deze suggesties daadwerkelijk rekening werd
gehouden, bijvoorbeeld in het onderdeel dialoog tussen gemeente en voorganger.280
Tot een herziening is het echter niet gekomen. De onderhandelingen binnen de
Commissie tot Herziening van het Kanselboek liepen uit op het verzoek aan de Algemene Doopsgezinde Sociëteit om de Commissie te ontbinden. Een diepgaand verschil
van mening over de vraag wat er in een doopsgezind kanselboek opgenomen diende te
worden, maakte een verdere samenwerking praktisch onmogelijk.281 De verschillen van
mening gingen over het votum en de doopvragen. Zo achtte Meihuizen het votum ‘ondoopsgezind’, vanwege het is in het “Onze hulp is in de naam des Heren”, hetwelk in
zijn ogen als een belijdenis kon worden aangemerkt. Dit punt werd mede aanleiding
voor ‘een brede discussie’ over principiële vragen als: ‘Mag het geloof der Gemeente
normatief zijn?’, en: ‘In hoeverre moeten wij in onze diensten naar de Oecumene toe
groeien?’. Was het toegroeien naar de oecumene nu een teken van kracht of van zwakheid? Waar zou de grens getrokken moeten worden tussen het streven naar eenheid
enerzijds en het behoud van differentiatie en verscheidenheid anderzijds? Bovendien
bestond er onenigheid over de invoering van een uniforme liturgie ter bevordering
van meer eenheid in de broederschap. Ook over de aanhef in de doopvragen werd geen
eenstemmigheid bereikt. ‘Belijdt ge’ neigde te zeer naar de kerk als instituut en: ‘Gij
hebt beleden’ beantwoordde meer aan het vrije kerkmodel, wat beter bij doopsgezinden paste.282 De laatste convocatie was gedateerd op 13 mei 1955.
In januari 1964 riep de Algemene Doopsgezinde Sociëteit een nieuwe commissie in
het leven, waarin ook enkelen uit de commissie van de jaren ’50 zitting namen.283 Opmonstrantse theologen terug. Van Adriaan Stolker (1751-1835) is bekend dat hij de nederdaling ter helle buiten de Bijbel om achtte ‘een verdichtsel dat tegen gezond verstand “met geweld aandruischt”’.
279 Smeding, ADW 5/40 (7 juli 1951). Dit was het derde artikel van zijn hand over de nieuwe Ministers Manual dat in 1950
in de Verenigde Staten was uitgekomen. Zie voor het eerste en tweede artikel in: ADW 5/37 en 5/39. In feite kan in deze
gedachtegang een voorafschaduwing worden gezien van de ‘open ruimte’ in het model voor een zondagse kerkdienst
in het dienstboek ten behoeve van doopsgezinde gemeenten De Gemeente komt samen (1998). Deze is geïnspireerd op buitenlandse mennonitische modellen en literatuur. De ‘open ruimte’ is een gelegenheid waar een ieder iets ter opbouw
van de gemeente kan mededelen.
280 De nieuwe handleiding zou uit de volgende onderdelen bestaan: 1. ‘Orden van dienst’, met daarin een speciale
‘Orde van een Gezinsdienst’; 2. Een toelichting bij de ‘Samenstellende elementen’, waarin onder meer een vorm van een
dialoog van ‘Gemeente en Voorganger’, waarbij aan acclamaties en responsies moet worden gedacht volgens de klassieke liturgie; 3. Enkele ‘Praktische Aanwijzingen’, waaronder de medewerking van gemeenteleden en een lekenspel; 4.
En een apart onderdeel ‘Bijzondere samenkomsten’ voor onder andere morgen- en avonddiensten in de broederschapshuizen en voor diensten thuis en voor zieken. Tenslotte was een selectie van bijbelgedeelten voor verkondiging en belijdenis in voorbereiding en teksten passend bij het kerkelijk jaar: ‘Advent, Kerstmis, Lijdenstijd, Pasen en Pinksteren’.
281 SAA-PA 843.A-594. ‘Stukken betreffende een nieuw kanselboek, 1952-1964’ [1966], daarin de brief van Th. van der
Veer, 30 oktober 1964.
282 SAA-PA 843.A-595. ‘Convocaties en notulen van vergaderingen, 1953-1955 en 1964-1966’, 16 februari 1954 en 19
oktober 1954.
283 SAA-PA 843.A-595. ‘Convocaties en notulen van vergaderingen, 1953-1955 en 1964-1966’, een handgeschreven notitie, januari 1964. Deze Commissie tot Herziening van het Kanselboek bestond uit de predikanten J.J.J. van Sluys, R. de
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nieuw werd een enquête gehouden onder dienstdoende predikanten, waarin niet werd
gerefereerd aan het onderzoek van 1952. Waarschijnlijk lag dat te ver in het verleden, of
lagen de verschillen van mening van destijds nog steeds gevoelig.
Het gebruik van het Kanselboek ten opzichte van 1952 was aanzienlijk toegenomen,
van 5 naar 75 voorgangers.284 Aan dit geïntensiveerde gebruik zal het aanbieden van het
Kanselboek als proponentsgeschenk aan pas beginnende predikanten zeker hebben bijgedragen. De hoofdvraag was of het Kanselboek op alle onderdelen werd gebruikt en welke wijzigingen of aanvullingen wenselijk waren. Verlangd werd naar een uitbreiding
van het aantal doopvragen, vota, gebeden voor het kerkelijk jaar, responsies en liturgieën voor een kerst- en paasnacht. Dat was ook niet verwonderlijk, omdat de predikanten naast het Kanselboek ook gebruik maakten van veel andere bronnen.285 Zij vonden dus ondanks het Kanselboek ook eigen wegen om tot passende teksten en modellen
te komen. Niettemin waren er enige identieke bezwaren als in de enquête van 1952. De
bijbelvertaling van Obbink-Brouwer van 1912 in de verkondiging voor de christelijke
hoogtijdagen vonden sommige predikanten te gedateerd, ‘omdat men te veel van de
Bijbeltaal vervreemd is’. Ook werd deze verkondiging te zeer gezien als een ‘potpourri
van betrekkelijk onlogisch aaneengeregen bijbelteksten’. De nieuwe bijbelvertaling
van het Nederlands Bijbelgenootschap (1951) sloot wat de verstaanbaarheid van de teksten aanging meer aan bij de tijd en de smaak in die dagen.
De Commissie ging overigens voort met het conceptmateriaal dat er nog lag. Tevens werd aan de bedoeling van een vaktechnische voorlichting in de vorm van een
handleiding niet getornd. Echter, ook deze poging om tot een herzien Kanselboek te komen stuitte op principiële verschillen van mening die de voortgang ervan uiteindelijk
frustreerden. Deze verschillen betroffen voornamelijk de vraag of naast een ‘doperse
dienst’ niet ook een klassieke orde van dienst opgenomen diende te worden, waarvan
Golterman een groot voorstander was. In de beginjaren ’50 schreef deze lector aan de
Gemeente Universiteit van Amsterdam een inleiding op de liturgiek waarin verscheidene katholieke en protestantse tradities werden besproken, onder andere ook het
Kanselboek. Volgens Golterman bestond een volledige dienst uit woordverkondiging en
avondmaalsviering, die als de twee brandpunten van een ellips met elkaar verbonden
waren. Verviel één van deze elementen dan verloor de dienst zijn volledige karakter.286
Oosterbaan opponeerde hiertegen op grond van kerkelijk structurele, kerkhistorische
en hermeneutische argumenten.
Ten eerste zou de invoering van een klassieke liturgie feitelijk de leiding van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit nodig hebben, wat wegens het principe van de autoZeeuw, A.G. van Gilse, J. Nooter, J.W. Sipkema, Th. van der Veer, J.A. Oosterbaan, W.F. Golterman, T. van der Zee, mej.
Joha. de Geus en de heer W. Mesdag. Achter de namen van B. Dufour en H.W. Meihuizen werd een vraagteken geplaatst;
waarschijnlijk was het niet zeker of zij wilden deelnemen.
284 Idem, 12 juni 1964. Er kwamen ‘een kleine 100 reacties binnen’.
285 Idem, zoals het ‘Dienstboek Ned. Herv. Kerk; de Adem van het jaar; de Vrijz. Hervormde bijdrage tot de Herv. eredienst; de Postillen; het Remonstrantse Kanselboek; de Avondmaalsliturgie van “de Ploeg”; Homiletica en Biblica; Het
jaar onzes Heren, “Adoremus”, C. Blommendaal, Den Haag; het Misboek ten dienste van Oud-Katholieke Kerk; van L.
Bonga “Dit is uw kans” en het Romeins manuaal; Liturgie Gronings Convent’.
286 Golterman (1951), p. 67 en 71.
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nomie der aangesloten gemeenten nu eenmaal een uitgesloten zaak was. Het zou het
universele karakter van die liturgie onrecht
doen, wanneer de viering van het avondmaal te zeer op een locale beslissing berustte.
Het tweede bezwaar had te maken met
de continuïteit en discontinuïteit van de
traditie, alsof er in de reformatie geen breuk
was ontstaan met de Kerk van Rome.
Het laatste bezwaar betrof het algemeen priesterschap aller gelovigen. Het
lekenelement dat Golterman in de klassieke liturgie wilde inbrengen, waardoor
het algemeen priesterschap der gelovigen
zijns inziens beter tot zijn recht kwam,
achtte Oosterbaan niet overtuigend. Het
algemeen priesterschap was een zaak van
de totale gemeente en niet van enkelingen, die op tijdelijke basis het ambt verAfb. 47 Portret van W.F. Golterman (1898-1990),
vullen.
Een hiermee samenhangend bezwaar lector en later hoogleraar aan het Doopsgezind
ging over de ‘dialoog’. Voor Golterman was Seminarium en de Universiteit van Amsterdam.
liturgie een dialoog tussen dienaren en ge- Foto: K. Koppe (09-11-1985).
meente.287 Gewoonlijk gebeurde dat in de vorm van een lied en soms door een ‘Amen’.
Voor Oosterbaan was een dialoog tussen God en de gemeente iets anders dan een dialoog
tussen gemeente en voorganger. De dialoog moest zijns inziens worden gevonden in het
spreken van de predikant en het horen van de gemeente: de gemeente spreekt in stilte
mee. ‘De predikant spreekt de vermaning zó, dat hij haar zelf ook hoort. Horen en spreken zijn gelijkwaardig. Zo ontmoet de gemeente als geheel God’.288
De commissies tot herziening spraken zich niet uit over de gemeentezang. Niettemin besteedde Golterman daaraan in zijn Liturgiek wel enige aandacht.289 Liederen als:
‘Houdt Gij mijn handen beide’ en: ‘Wat de toekomst brenge moge’ noemde hij meer
geschikt voor de binnenkamer dan voor de gemeentezang om hun piëtistische of methodistische strekking en ‘zeer moderne oorsprong’. Bovendien was het onnodig om
het opgegeven lied voor te lezen, de gemeentezang was niet esthetisch. De koorzang
diende uitsluitend ter ondersteuning. Ook de bijdrage van een solist was alleen dàn
aan te bevelen, wanneer deze in het geheel van de liturgie paste en net als de organist
een dienende functie bekleedde.
287 Idem, p. 128. Tot deze uitwisseling rekent Golterman ook de gesticulatie. Schriftlezingen, lofzangen en gebeden
vragen net als votum en zegen om een lichamelijke houding, hetzij zittend, staand of knielend.
288 SAA-PA 843.A-595. ‘Convocaties en notulen van vergaderingen, 1953-1955 en 1964-1966’, 14 september 1964.
289 Golterman (1951), p. 131-134.
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In oktober 1964 werd nog een vergadering gehouden waarvan geen notulen zijn
bewaard. Pas twee jaar later kwam de Commissie weer opnieuw bijeen, ‘na 23 oktober
1964, toen de besprekingen waren vastgelopen’. Zullen wederom verschillen van mening voor een impasse hebben gezorgd? Golterman en Oosterbaan werden toen niet
meer aangeschreven, zij dienden samen met Meihuizen alleen van advies.290
Het Kanselboek bleef in gebruik tot het Doopsgezind Werkboek Liturgie (1988) en De Gemeente komt samen, dienstboek ten behoeve van doopsgezinde gemeenten (1998) in gebruik werden
genomen. In de nu volgende preekbesprekingen werd het Kanselboek ten dele gevolgd.
Het lied in de preken van Woudstra-Gorter, Faber en Keuning
Preek 1
Op 24 april 1955 preekte Joha. Woudstra-Gorter vlak na Pasen over de toekomst.291 De
lezingen werden gekozen uit Mattheus 28:16-20 en uit Openbaring 5: 4-5 en 9. Van
deze dienst bleef een orde van dienst bewaard, die afweek van de twee modellen voor
een gewone kerkdienst die in het Kanselboek worden aangeboden. Op de plaats van de
‘Verootmoediging en Genadeverkondiging’ in model A en op de plaats van de ‘Verkondiging’ in model B, had zij staan: ‘gebed’.292 Daarmee is niet gezegd dat haar gebed
inhoudelijk zou hebben afgeweken van de intentie van het Kanselboek, de benaming
van dit element is alleen anders; waarschijnlijk hield zij zich aan wat ze gewend was.
De tekst van het gebed is niet bewaard, zodat een vergelijking met de voorbeeldteksten niet mogelijk is. De ‘Hoofdsom der wet’ bleef ook achterwege, zoals die in model
A werd aangereikt. Het orgelspel voor en na de dienst dat in het Kanselboek onderdeel
is van de liturgie, nam Woudstra-Gorter niet over, wel het orgelspel na de preek, maar
dan zonder de aanbevolen stilte. In de praktijk was de gemeente waarschijnlijk vanzelfsprekend stil, om de preek tijdens het orgelspel tot zich te laten doordringen. Aan
het slot kwamen nog ‘mededelingen’ voor, een element dat in het Kanselboek niet wordt
genoemd. Ook wordt de ‘opdracht’ gemist, vlak voor de zegenbede. Woudstra-Gorter
liet driemaal uit de Liederenbundel (1944) zingen, maar niet uit het doopsgezinde suffix,
eenmaal minder dan het Kanselboek aanbeval. Een tussenzang, evenals de duidingen
‘voor- en nazang’, komen in het Kanselboek niet meer voor en werden door de predikante ook niet gecontinueerd. Haar orde van dienst zag er als volgt uit:
1. Votum
2. Lied 37: 1, 2, 3, 4, 5, 6 [‘O God van hemel zee en aard’]
3. Gebed
4. Schriftlezingen: Mattheus 28:16-20 en uit Openbaring 5: 4-5 en 9
290 SAA-PA 843.A-594. ‘Stukken betreffende een nieuw kanselboek, 1952-1964’ [1966], daarin een brief van J.W. Sipkema, op 18 januari 1966 en de notulen van 2 februari 1966. Sipkema zond deze aan: de predikanten J.J.J. van Sluys, R.
de Zeeuw, A.G. van Gilse, J. Nooter, W. Mesdag sr.; en mej. Joha. de Geus en de heer T. van der Zee. Th. van der Veer en J.
Nooter wilden niet meer meedoen. A.G. van Gilse, desgevraagd, kan zich hierover niets meer herinneren.
291 DDC. ‘Apparaat Laurense’. Johanna Woudstra-Gorter (1927-1993) was predikante in de gemeenten Terhorne-Akkrum (1954-1966); Franeker, Witmarsum-Pingjum (1966-1968). Vervolgens maakte zij deel uit van de redactie van het Algemeen Doopsgezind Weekblad (1974-1984) en was zij secretaris van de Friese Doopsgezinde Sociëteit (1970-1980). HS 65-360.
292 Kanselboek (1948), p. 10-11 en 20-21. Zie bijlage 3: ‘Liturgieën’ 3.3.
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5. Lied 56: 1, 2, 3, 4 [‘O groote God, o goede Heer’]
6. Tekst en Preek
7. Orgelspel
8. Onze Vader
9. Lied 105: 1, 2, 3, 4 [‘Wat de toekomst brenge moge’]
10. Mededeling: ‘extra collecte volgende week’
11. Zegenbede

De preektekst was gebaseerd op de lezing uit het bijbelboek Openbaring, die de predikante bovenaan de preek had uitschreven. Uit de preek wordt al lezende duidelijk dat
de ‘Toekomst’ het onderwerp is. Het slotlied sloot hierop goed aan.
De liederen uit de rubrieken ‘Lofprijzing’, ‘Verlangen naar God’ en ‘Geloof en Vertrouwen’, geven een duidelijke liturgische lijn aan. Lied 37 werd direct na het votum
gezongen als beaming. De strekking van dit lied met een belijdend motief is dat de
mens alles van God ontvangt. Aan het slot van elk couplet werd herhaald: ‘Gij gaaft het
al’. God is Heer, Vader en Schepper en heeft als eigenschap dat Hij de Geest van leven
en genade geeft en ‘velen’ verlost uit de macht der zonde. Niet ‘wat wij zelf wonnen’,
maar wat God ons leent, zal leiden tot een schat. Aan het slot werd daarom om barmhartigheid gevraagd.
Lied 56 volgde op de schriftlezingen en heeft bijbelse motieven. De algehele strekking is dat wie verloren is, gevonden zal worden, ‘opdat ik blijv’ Uw eigendom’. Dit
lied was gekozen in verband met het evangelie naar Mattheus met daarin het zogenaamde ‘zendingsbevel’ en de oproep aan de leerlingen om volken te dopen en die te
leren onderhouden al wat werd geleerd. Aan Jezus was alle macht gegeven in de hemel
en op de aarde. Het gedeelte uit het boek Openbaring handelde over de verzegelde
boekrol die niemand waardig is te openen, behalve de leeuw uit de stam Juda, die de
komende messias symboliseerde. In beide teksten stond de messias centraal. In de liedtekst komt deze functie niet voor.
Het laatste lied 105 was het alom bekende: ‘Wat de toekomst brenge moge’ van
Jacqueline van der Waals (1863-1922). Hierin wordt gezongen over een onbekend land,
de toekomstige eindbestemming. De weg daar naartoe is ongewis, maar ‘aan des Vaders
trouwe hand’ mag een ieder als een kind met gesloten ogen vertrouwen op de hemel.
De centrale vraag in de preek luidde: ‘Hoe zien we de toekomst?’. Het viel de predikante op dat mensen vaak teruggrepen op de tijd van vóór de oorlog, wanneer ze iets
in de winkels zagen liggen wat men jarenlang had gemist. Zat de gemeente ook op die
lijn? Of zat zij op een lijn die steeds hoger oploopt, zodat alles steeds beter werd? Wat
zou er gebeuren als deze lijn door een andere oorlog of crisis radicaal afbrak en er op
een veel lager peil opnieuw begonnen zou moeten worden? De toekomst was boeiend.
Iedereen fantaseerde wel eens over het jaar 2000 of hoe Terhorne er dan uit zou zien.
Niettemin bleef de toekomst een gesloten boek, zowel voor een dokter die een patiënt
bijstaat als voor Churchill, ook al voorspelde hij dat er voorlopig geen derde wereldoorlog kwam.
Met actuele vraagstukken en eenvoudige voorbeelden als deze werd de gemeente
gebracht bij Johannes, de ziener op Patmos. In tijden van onzekerheid vlogen mensen
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als ‘een bij op honing’ op het bijbelboek Openbaring af, alsof het een rekenboek was.
‘In de oorlog werd het beest, waarvan Johannes spreekt, aan Hitler gelijkgesteld. 42
maanden lang zou hij een grote mond hebben en godslasteringen spreken. Maar het
kwam niet uit’. Openbaring bracht echter de grote lijnen van de aardse geschiedenis
bijeen, die uiteindelijk zal aflopen ‘en dan komt er een hemelse geschiedenis’. Deze
toekomst werd in de vorm van een boekrol uitgedrukt en was in handen van een koning die door de ogen van Johannes op een troon zat. Troostrijk was de gedachte dat de
toekomst er nadrukkelijk ís, maar alleen degene die waardig is, kan hem ‘ontzegelen’.
Op de keper beschouwd was dat een dieptreurige aangelegenheid, vandaar dat Johannes weende van verdriet. Toch was dat wel te verklaren. Oorlogen en persoonlijke
spanningen ‘wat we met een groot woord “de zonde” noemen’, maken mensen niet
waardig de toekomst te openen. Wij mensen waren in de ogen van de predikante niet
in staat om het heden te beleven, zoals we dat zouden moeten beleven. Mensen waren
als in het gedicht de ‘Tuinman en de Dood’.293 Op een morgen ziet de tuinman plotseling de Dood tegenover zich. Hij rent naar zijn heer en vraagt verlof om zich snel uit
de voeten te maken. ’s Avonds komt hij in het plaatsje Ispahaan aan en denkt zich daar
voor de Dood te kunnen veiligstellen. Later, wanneer de heer de Dood ontmoet, vroeg
deze hem waarom hij de tuinman zo had laten schrikken. De Dood antwoordde, dat
‘hij die morgen zo verrast was hém in de tuin aan te treffen, die hij ’s avonds uit Ispahaan moest weghalen’.
Wanneer we het heden al niet aankunnen, hoe dan de toekomst? De Ene aan wie de
toekomst werkelijk was toevertrouwd is het Lam, dat voor ons werd gekruisigd, stierf
en is opgestaan. Dat Lam overwon het heden en was daardoor in staat de toekomst te
kennen. Dat ontsloeg niemand van het verlangen om te willen weten wat de toekomst
zal brengen. Toch zou de gemeente de toekomst moeten overlaten aan hem die daarvan de drager is: ‘zie ik ben met U alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Christus
is met ons in de toekomst’.
Op dit punt in de preek gebruikte de predikante de liedtekst van ‘Wat de toekomst
brenge moge, mij geleidt des Heren hand’ vanuit een pastoraal-psychologisch motief.
Het vertrouwen op de toekomst via Christus vergeleek Woudstra-Gorter met een kind
dat een kleine operatie moest ondergaan. Het zag de operatie dapper tegemoet, zolang
het maar wist dat zijn moeder in de buurt was en zijn hand vasthield. Door dit concrete
beeld liet de predikante zien dat feiten door de ‘blijde boodschap’ minder belangrijk
kunnen worden, omdat ‘alles in Christus’ handen ligt. De ‘blijde boodschap’ was ‘Die
Ene, die waardig bevonden is’. De lofzang op het Lam overstemde dan ook het wenen
van Johannes: ‘Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar regels te openen’.
De predikante sloot haar preek af met de woorden: ‘Ook ónze toekomst berust bij
Hem. Willen we weten, hebben we vragen over de toekomst, dan komen we bij Hem
terecht. Hij is het grote Antwoord. Zijn liefde, Zijn genade, Zijn overwinning mag onze
toekomst zijn’.

293 Het gedicht is van rechtsgeleerde en letterkundige P.N. van Eyck (1887-1954).

c liturgische praktijk

401

Preek 2
Op 8 juni 1969 preekte R.J. Faber over Jeremia 31:31-37 en Genesis 12:1-10.294 De eerste
tekst ging over een nieuw verbond dat God met Israël sluit. Hij zal zijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Deze Heer maakt zich bekend als de Heer
die de zon overdag tot een licht geeft en die de maan en de sterren verordent tot een
licht in de nacht. In de tweede tekst trekt Abram uit zijn geboortestreek Oer der Chaldeëen op naar het land dat God hem wijst.295 God zal bij hem zijn, zegenen wie Abram
zegenen en vervloeken wie hem vervloeken.
Faber bewaarde geen orde van dienst of liturgische teksten. De liederen liet hij zingen uit Psalmen en Liederen (1963). De preek werd uitgeschreven op zes kantjes van een
schrijfblok. Opvallend is het aantal onderstreepte woorden, soms zelfs met een dubbele onderlijning, om de klemtoon goed tot uitdrukking te laten komen. In de te bespreken preek komen enkele van deze woorden gecursiveerd terug. De preek valt zonder aanhef a textu direct met de deur in huis: ‘Er is nogal veel gebeurd in het leven van
Abraham’. Deze openingszin zal de gemeente direct gegrepen hebben.
Deze predikant liet viermaal zingen. De liederen werden gekozen uit de afdelingen ‘Eredienst’ onder ‘gebed’, ‘Psalmen’ en ‘Getijden’ onder ‘nieuwjaar’ en ‘avond’.
Het eerste lied betrof nummer 317: ‘Wanneer wij van beneden’, wat een bewerking
van Nooter is van een lied van Jeronimo de Vries. Uit dit lied koos Faber de coupletten een en vier. Het eerste couplet gaat over de hemel die hoog boven ons staat, maar
eindloos meer dan die hemel is God voor wie Hem vrezen. Omdat God geen mens vergeet, wordt in het vierde couplet dank uitgesproken voor Zijn leiding door het leven.
Het tweede lied was psalm 121 ‘Ik sla mijn ogen op en zie’. Ook hiervan werden de
coupletten een en vier gezongen. God hoedt; als op een herder kan op Hem worden
vertrouwd, wat mensen ook mogen wedervaren.
Het derde lied 325 was een ‘nieuwjaarslied’: ‘God heeft het eerste woord’. Het gaat
over God die het eerste en het laatste woord heeft, aan het begin en aan het einde staat.
God overspant de tijd van begin tot einde en Hij heeft tevens oog voor ieder individu:
‘Voor wij ter wereld kwamen, riep Hij ons reeds bij name’.
Het slotlied 327 was een ‘avondlied’: ‘Gij die alle sterren houdt’. In het eerste couplet
wordt gebeden om ‘ons hart’ te leren richten op Gods ‘lichte, hoge Rijk’. Het vierde
couplet zet deze bede voort: om moed bij het richten van onze schreden naar Christus
die het ‘licht der lichten’ is. Deze liederen werden in een morgendienst en in een zomermaand gebruikt.
De conclusie die hieruit kan worden getrokken is, dat de keuze voor liedteksten de
voorrang genoot boven de afdelingen waarin ze werden ondergebracht. Volgde Faber
het Kanselboek, dan zal psalm 121 zijn gezongen na het ‘Votum’; na de ‘Verootmoediging en Genadeverkondiging’ volgens model A of de ‘Verkondiging’ in model B, lied
317; na de ‘Bijbellezing’ lied 325 en na het laatste ‘Gebed’, lied 327.296 Opvallend in deze
294 Reint Johannes Faber (1916-1972) was leraar in de gemeenten Surhuisterveen (1940-1946), Midwolda ca. (19461951) en Apeldoorn (1951-1972). HS 65-428.
295 Zie Genesis 17 vers 5. Verderop in de preek noemt Faber Abram bij zijn verbondsnaam ‘Abraham’.
296 Het adjutorium begint met: ‘Onze hulp is in de naam des Heren’.
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liederenkeuze is vooral het theocentrische karakter dat naadloos aansloot bij de inhoud van de preek, die over ‘het moderne Godsbegrip’ ging.
Faber nam de tekst uit Genesis tot uitgangspunt. Het gedeelte uit Jeremia kwam
slechts zijdelings aan de orde. De predikant formuleerde geen thema. Wel stelde hij
een prikkelende vraag: ‘U zult zeggen: wat heeft Abraham te maken met het jaar 1969?’.
De theologie sprak in zijn dagen over ‘het moderne Godsbegrip’. God is niet de ‘gladgestreken God van onze dogmatici of de bijgeslepen God van onze eigen denkbeelden’,
maar Hij komt ‘knoestig als de kribbe van Bethlehem, van ‘een andere zijde’. Over ‘het
moderne Godsbegrip’ had hij professor Lekkerkerker voor de radio horen spreken:
God was een ‘gebeuren’, een ‘geschieden’ in de ontmoeting tussen mensen vanaf de
schepping tot aan de voleinding. In het offer van Isaäk, de Lijdende Knecht des Heren,
en in het plaatsvervangende lijden van Jezus, had God laten zien dat er nieuwe patronen en nieuwe kansen kunnen ontstaan wanneer men uit bestaande structuren wegtrekt. Zo trok ook Abraham weg uit de oude structuur van Oer der Chaldeëen. God
wees Abraham op de sterren en de zandkorrels die, behalve dat ze ontelbaar waren, ook
een onmetelijke en onuitputtelijke draagkracht bezaten.
Door dor materialisme en ongeloof was het beeld van God in 1969 ‘betrekkelijk’ geworden en knaagde de twijfel aan alle kanten. Zo vroeg Faber zich af of ‘ons Christendom stervend is en God zo dood als een pier’. Voorlopig moest de gemeente het doen
met de stem van de Geest, die van boven kwam en in de diepte van het eigen hart sprak,
waarmee de predikant naar de tekst uit Jeremia leek te verwijzen. De gemeente moest
blijven zien op de woorden en daden van Jezus Christus in wie Gods verborgen liefde
zich had geopenbaard. Vanzelf werd er dan gewerkt aan vrede, rechtvaardigheid, verzoening en aan de toekomst. God werd echter niet verkregen op een ‘presenteerblaadje’, zoals hij de Twaalf Artikelen noemde, ook werd Hij niet gevonden in een partij of
een systeem. Het ging om een innerlijk zeker zijn van het mysterie dat zich in ons leven, in onze geschiedenis en in onze toekomst openbaarde. Dit gaf de moed om aan
nieuwe structuren te werken door met Rome en de protestanten in gesprek te gaan en
meer inspraak te verlangen in Uppsala en synodebesluiten. ‘Het is de moed om in deze
tijd te geloven in de toekomst’, die naar ‘ons’ toe werd gehaald in de opstanding van
Jezus van Nazareth.
Faber riep de gemeente op om zich los te rukken van de keten van het verleden en
met een open verlangen naar Gods ruimte toe te leven, naar het jaar 2000. In de slotregel bad de leraar de gemeente toe dat Abrahams God ook onze God mocht zijn.
In deze preek kwamen de liederen niet helder naar voren. Faber stipte de liederen
wel even aan, maar de thematiek van lied en preek schoven soms vlak langs elkaar heen
zonder dat er sprake was van een verband. De motieven in de liederen 317 en 327 gingen
over sterren die God aan de hemel had geplaatst, over Christus de ‘klare, stille ster’ en
het ‘licht der lichten’. De sterren hadden echter een marginale plaats in de preek. Wellicht was er meer verband tussen de preek,- bijbel- en liedtekst ontstaan, wanneer de
leraar was ingegaan op de betekenis van de sterren in Abrahams wereld en waar Christus als de ‘klare, stille ster’ voor staat. Het lijkt erop dat Faber een samenvatting gaf van
wat hij voor de radio had gehoord, zonder dat de bijbelse tekst getrouw was nagegaan.
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In de verhouding lied en preek werd veel overgelaten aan giswerk en associatieve
momenten. Zo komt het woord ‘moed’ in de liedtekst en preektekst voor. Gebruikte
Faber ‘de moed’ om het gesprek met Rome en protestanten te zoeken, of bedoelde hij
met ‘de moed’ dat de gemeente haar schreden zou moeten richten naar Christus die
het ‘licht der lichten’ is?
Het derde lied 325 liep als een rode draad door de preek. Hij kon dit lied treffend gebruiken om zijn mening te staven over God als een ‘gebeuren’: God ‘staat aan het begin
en komt aan het einde’. Of de aanduiding ‘gebeuren’ niet te zeer onderhevig was aan
modieus taalgebruik – het zou kunnen: het kan zijn dat het meer traditionele begrip
‘heilsgeschiedenis’ te ouderwets in de oren klonk in een tijd waarin werd gezocht naar
een nieuwe theologische taal. Hoe dan ook, God overspande het begin en het einde en
in dát ‘gebeuren’ riep God de mens reeds bij name vóór die ter wereld kwam. Deze aandacht voor de enkele mens kwam ook weer terug in psalm 121: ‘De Heer zal u steeds
gadeslaan, En hoeden voor het kwaad’.
Binnen dat kader paste ook het verhaal over Abram toen hij wegtrok uit Oer der
Chaldeëen. De vraag is waarom de predikant lied 301, het zogenaamde ‘Abrahamlied’,
niet liet zingen. Durfde Faber dit lied met een onbekende melodie misschien niet aan?
Daar lijkt het op. Zonder twijfel was dat de beste keuze geweest in verband met ‘het
moderne Godsbegrip’, voor zover daaronder het uittrekken uit bestaande structuren
werd verstaan: ‘Ga uit uw land en het huis van uw vader’, couplet 1. De intrigerende
openingszin had daarop direct kunnen volgen: ‘Er is nogal veel gebeurd in het leven
van Abraham’! Fabers voorkeur ging uit naar twee bekende liederen. De liederen 317
en psalm 121 waren de liederen 261 en 84 uit de Liederenbundel (1944). De twee andere
liederen, 325 en 327, waren eenvoudige en gemakkelijk in het gehoor liggende melodieën. Deze casus lijkt dan ook aan te tonen dat zingbaarheid van liederen voorrang
kreeg boven aansluiting op lied- en preektekst.
Preek 3
J.P. Keuning hield driemaal dezelfde preek in de gemeenten Beemster-Oosthuizen en
Hoorn op 16 juni 1974 en in Purmerend op 25 augustus 1974.297 Hij preekte uit de brief
van de apostel Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 7, de verzen 19 en 20: ‘Want niet
wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dát doe ik. Indien ik
nu datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk ík het niet meer, maar de zonde, die in
mij woont’.298
Er werd driemaal uit het Liedboek voor de Kerken gezongen, te beginnen met gezang 64,
‘Gij hebt met uw brede gebaren’ alle coupletten een tot en met zes, uit de afdeling ‘bijbelliederen’; vervolgens gezang 88, ‘Mijn God, gewapend tot de tanden’, alle coupletten een tot en met vier, ook uit de ‘bijbelliederen’, en tenslotte gezang 477, ‘Geest van
hierboven’, beide coupletten, uit de afdeling ‘andere liederen’.
Keuning bewaarde geen liturgische teksten. Het is daardoor niet bekend of hij het
297 Jelle Piet Keuning (1916-1987). Zie voor zijn biografische gegevens, p. 311. HS 65-420.
298 NBG-vertaling.
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Kanselboek gebruikte. Een reconstructie van de orde van dienst zou inzicht kunnen bieden in de volgorde van liederen.
Gezang 64 zou heel geschikt geweest kunnen zijn na het votum, of na het eerste
gebed. In dit gezang met een belijdend motief bezong de gemeente haar roeping en
vraag: ‘Wij sliepen en Gij roept ons wakker’; ‘In deze onstuimige lente, waarin heel de
wereld bestaat, verwekt Gij de elementen en wie scheidt het goed van het kwaad?’
Gezang 88 sloot aan bij de tekst uit de Brief aan de Romeinen, het bezingt het epistelgedeelte in dichtvorm. Het handelt over twee mannen die in ‘mij’ strijd voeren: de
één wil voor God in liefde ontbranden en de ander wil Zijn recht aanranden en drijft
tot opstandigheid. Het hele lied is vervuld van de spanning tussen het goede en het
kwade, maar telkens werkt het averechts uit: ‘Ik zoek de vrede en oorlog maak ik’. Uiteindelijk ziet de ik-figuur in dat hij het zelf is die weerstand bood, hij vraagt om herstel
van de eenheid van zijn verscheurde wezen.
Gezang 477 zal als slotlied hebben kunnen fungeren na het laatste gebed. Het kan
worden aangemerkt als een jubellied waarin tot de Geest wordt gebeden, om te leren
geloven, hopen en lief te hebben. Het hele gezang getuigt van een sterk geloofsvertrouwen. Zo begint het tweede couplet met de regel: ‘Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad?’ In de slotregel zingt de gemeente vol vertrouwen
‘dat wij Gods zonen zijn. Halleluja’. De preek werd op acht bladzijden uitgeschreven,
voorzien van enige onderstrepingen die om tweeërlei redenen voor hem functioneel
waren: als een vizier om zijn eigen vertoog te kunnen volgen en om de essentie van zijn
overdracht te ondersteunen.
Keuning ving aan met de beschrijving van twee schilderijen van Rembrandt, ‘De
Staalmeesters’ en ‘Het Joodse Bruidje’. De staalmeesters typeerde hij als ‘ongenaakbare
potentaten’, die, als het hen uitkwam, elkaar zelfs zullen belazeren. Hun wereld is er
een van zakendoen en van rijk worden. Ze hebben de mond vol van de gerechtigheid,
‘maar het is wel een soort gerechtigheid, dat henzelf altijd op de rechterstoel plaatst,
maar nooit in de beklaagdenbank’. Ze zullen wel kerkvoogden zijn, beheerders van de
armenkas of regenten van weeshuizen. Hun geesten waren verwrongen geraakt door
‘het calvinisme, dat predikte, dat noeste arbeid, spaarzaamheid en geld verdienen en
de aardse middelen beheren tot de hoogste deugden behoorden voor mensen die de
gerechtigheid Gods wilden dienen’.
In ‘Het Joodse Bruidje’ ontdekte Keuning een onbeschrijflijk soort tederheid waarmee het stelletje elkaar was toegedaan. Zij hadden werkelijk deel aan elkaar. Er waren
mensen die hierin de relatie tussen Christus en de gemeente als zijn bruid zagen, maar
die uitleg ging de predikant te ver. Rembrandt zal weet hebben gehad van het messiaanse verlangen van het Joodse volk. Elke keer wanneer er getrouwd wordt, wordt dat
verlangen opnieuw aangewakkerd vanuit de verwachting dat uit ieder huwelijk de
messias geboren kan worden.299
299 Overigens wordt aangenomen dat de titel waarschijnlijk berust op speculatie. Waarschijnlijk waren het tijdgenoten van Rembrandt die zich lieten portretteren. Zie http://www.rijksmuseum.nl/aria/aria_assets/SK-C216?page=1&lang=nl&context_space=&context_id=.
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Dit ‘tweeluik’ associeerde de predikant met het boek De poorten in het woud van Elie
Wiesel, waarin hij een ander ‘tweeluik’ ontwaarde. Een ondergedoken joodse jongen
raakte verzeild in vreemde situaties van hardheid en niets ontziend geweld. Daarnaast
had hij ontmoetingen met mensen van een messiaanse geest die temidden van hun eigen lijden ook nog anderen hielpen. Deze omstandigheden leidden bij hem tot rijpheid en volwassenheid in een wereld vol van sadisme en waanzin. Dit bracht hem bij
de spanning die de apostel Paulus beschreef. ‘Het tekent, hoe in deze mens de twijfel
heerst, maar ook hoe in hem een strijd gevoerd wordt als ’t ware van twee naturen. De ene
mens is de mens die bereid is met alle middelen te vechten voor zijn naakte bestaan, te
vechten om te overleven, de ándere mens is zou je kunnen zeggen wat er van de Messias in
hem leeft’. Deze verschillende kanten leiden tot volwassenheid. Volwassenheid ontstaat volgens de predikant uit een weet hebben van Christus, van zijn zelfverloochening, offerbereidheid, barmhartigheid en ontferming en uit de confrontatie met de
praktijk waarin ‘wij’ mensen moeten erkennen: ‘telkens doe ik ’t anders!’ Toch kan de
mens zeer onder de indruk raken van het goede en edele, die nieuwe moed geven om
de navolging van Jezus opnieuw te proberen.
Rembrandt werd door Keuning omschreven als een gerijpt mens, die deze beide
kanten in zijn schilderijen had verwerkt. In ‘De Staalmeesters’ en ‘Het Joodse Bruidje’ stelde hij ‘de grote tegenspelende machten van deze wereld vóór ons’. De hoorders
konden hiernaar kijken en ontdekken dat zij beide kanten bezaten. Rembrandt was
een ‘kenner als weinigen van ’t Evangelie’. Zijn boodschap hield in dat de mens gewoonlijk leeft vanuit het compromis tussen goed en kwaad, maar dat het goede uiteindelijk toch zal ‘triomferen’. ‘Vanuit deze onwaarschijnlijk lijkende zekerheid en uit dit
wonderbaarlijk optimisme leven wij’.
Ter ondersteuning hiervan wees Keuning de gemeente tenslotte nog op een ander
opmerkelijk detail uit ‘De Staalmeesters’. Het is een dienend knechtje, die de schilder
kennelijk nodig had om de grote tegenstelling tussen knechten en heren af te beelden,
een die verwijst naar een andere macht dan die der potentaten. De boodschap van deze
nederige, machteloze arme van geest zullen ‘volwassen geworden gelovigen verstaan
(…), deze boodschap die in de loop der eeuwen en ook in onze tijd door velen levend
wordt gehouden. Geïnspireerd door Jezus. Of zoals Paulus ’t eens aan de Romeinen
schreef: “Gode zij dank, door Jezus Christus”’.
Deze preek was een kunsthistorisch en cultureel exposé. Rembrandt was hierin de
hoofdfiguur, bovendien waren de schilderijen en het boek van Wiesel meer de onderwerpen van uitleg dan de Brief aan de Romeinen. Het geheel was een wat associatieve
homilie. Vanuit pastoraal-psychologische motieven kregen de hoorders de gelegenheid om naar vier ‘panelen’ te kijken en de strijd die in hen zelf plaatsvond gade te
slaan; de bijbelse tekst, gezang 88, literatuur en de schilderkunst. De dienst zal op de
hoorders een evocatieve uitwerking hebben gehad.
Opmerkelijk is het detail van het knechtje dat Keuning aan het slot nog als reservegeld achter de hand had gehouden, omdat in hem de boodschap van dit exposé uiteindelijk breed werd uitgemeten: in de aanvechting van het leven zal het om het besef
van een andere macht gaan, namelijk Christus. Dit besef werd trefzeker verwoord in
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de laatste zin van het vierde couplet van gezang 88: ‘Herstel de eenheid van mijn wezen
en laat U dienen en U vrezen wie eens een slaaf was van de dood’. Dit couplet vooral,
gaf aan de hele voorstelling van zaken een gunstige wending vergeleken met de verscheurdheid waarmee de mens leeft en had in die zin een therapeutische functie. Dat
aan het slot in gezang 477 de ‘Geest van hierboven’ werd bejubeld mag een logisch vervolg heten op dit herstel.
De hele dienst eindigde zodoende met een eschatologisch perspectief. Werd in de
preek al gezinspeeld op het goede dat zal ‘triomferen’, in het tweede couplet komt dit
woord nog sterker terug:
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

Het vraagteken in het beginlied ‘wie scheidt het goed van het kwaad?’ werd in het slotlied vervangen door een uitroepteken, ‘Christus zal onze koning zijn!’. De innerlijke
verscheurdheid zal zijn overwonnen. Een uitbundiger lied dan dit had niet kunnen
worden gekozen, nog wel gecomponeerd op een Italiaanse dansmelodie.
Deze casus toont aan dat er drie geheel nieuwe liederen werden gezongen. In de vorige casus werd nog uit de proefbundel gezongen, maar in deze dienst werd daarop niet
meer teruggegrepen.

D

Theologisch gehalte

Geloofsleer: rechtvaardiging en heiliging blijkens de catechese
In dit gedeelte wordt nagegaan wat er via het twintigste-eeuwse doopsgezinde godsdienstonderwijs over de rechtvaardiging en de heiliging werd geleerd en hoe deze geloofspunten in de liedteksten terugkeerden. Op grond van theologisch jargon zullen
de liedbundels worden getypeerd naar vrijzinnig of rechtzinnig. Deze typering zal
worden vergeleken met de signatuur van andere protestantse bundels, waarbij ook de
gezangbundels van de ‘synodale’ gereformeerden worden betrokken.
Naast de gebruikelijke persoonlijke lesboekjes ten dienste van de eigen gemeenten,
verscheen in de twintigste eeuw ook een viertal collectieve producties bestemd voor
alle gemeenten. Zo ondernam de Algemene Nederlandse Doopsgezinde Predikanten
Vereniging vanaf 1927 een poging om te komen tot een populair lesboekje waarin de
leerstof voor de belijdeniscatechisatie ‘doeltreffend, bevattelijk en overzichtelijk’ werd
samengevat.300 Kennelijk bestond er in de jaren twintig behoefte aan een gemeenschap300 DDC. IV-CAT. 20, Van Drooge (1927).
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pelijke geloofsidentiteit die op deze wijze sterker naar buiten kon worden gebracht.
Op zichzelf hoeft dit initiatief niet verwonderlijk te zijn, omdat de jaren ’20 de periode was waarin voor de doopsgezinde broederschap een nieuwe tijd begon na een eeuw
van concentratie op de vorming van een mainstream kerkgenootschap met professionele predikanten en eigen instituties.301 De opkomst van de Gemeentedagbeweging, de
bouw van broederschapshuizen als ontmoetingscentra voor geloof en gesprek en de
reorganisatie van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit zijn daarvan enkele voorbeelden. Vanuit de predikantenvereniging was A.H. van Drooge de auteur van een Voorlopige Schets. Dit bleef ‘voorlopig’, omdat hij geen kans had gezien dit werk te voltooien.302
Een ander collectief werkje is getiteld: Geloof en Gemeente, handleiding voor de belijdeniscatechisatie der Doopsgezinde Broederschap uit 1950.303 Het opvallende hieraan is dat dit werd geschreven op verzoek van en in samenwerking met de Commissie voor Catechetiek en
de Vrijzinnige Studiegroep van Doopsgezinde Theologen, hoewel het op naam van leraar Th. van der Veer is komen te staan.304 De onderwerpen liet hij met opzet ‘algemeen
en zelfs soms wat vaag’, om aan de collega’s die ermee gingen werken ruimte te laten
voor de invulling van details, wat op zichzelf als een vrijzinnige werkwijze kan worden aangemerkt. Aan het slot werden enkele aanwijzingen voor de opbouw van een geloofsbelijdenis genoteerd. Het boekje was systematisch opgesteld en kende geen vragen en antwoorden.
Een derde en vierde collectieve productie kwam van de ecclesiologische werkgroep,
respectievelijk Doopsgezind Belijden Nu en Gebouwd op het ene Fundament.305 De samenstellers
van Doopsgezind Belijden Nu bespeurden dat de doopsgezinde broederschap vergeleken
bij andere protestantse kerken leed aan een gebrek aan theologische doordenking. Dát
de doopsgezinden geloofden stond buiten discussie, maar wát zij geloofden, daarop
wilde deze werkgroep zich bezinnen. Predikanten ‘hebben niet een algemene religieuziteit en wat in eens mensen hart is opgeklommen te vertolken, maar een boodschap,
het Evangelie te brengen’.306 Dat was in het belang van de broederschap zelf, maar ook
301 Verbeek (2005), p. 14.
302 Koekebakker (1943), p. 23-24.
303 Van der Veer (1950).
304 Dozy, ADW 3/1 (2 oktober 1948). Deze studiegroep werd opgericht in 1948 vanuit de behoefte aan een theologische heroriëntatie na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Het eerste bestuur bestond uit Th. van der Veer,
K.T. Gorter, J.P. Keuning, J.A. Oosterbaan en R. de Zeeuw. Het belijdeniscatechisatieboekje Geloof en Gemeente kan dan
ook worden gezien als een proeve van deze heroriëntatie. Dozy ontzenuwde de vrees voor een richtingenstrijd binnen
de doopsgezinde broederschap. Gorter, ADW 3/3 (16 oktober 1948) gaf een kort verslag van de eerste bijeenkomst. SAA
843.A-707. ‘Concepttekst van catechisatieboekje van Golterman (1948)’. Ten opzichte van Van der Veer bleef Golterman
strikt binnen de kaders van het Oude en Nieuwe Testament en was het van rechtzinnige aard. Van der Veer bood naast
‘Het Oude Verbond’ en het ‘Nieuwe Testament’ ook ruimte voor de bezinning op de waarde van het geloof, twijfel en
ongeloof, de doopsgezinde broederschap en het belijden van het geloof. De verschillen qua vorm en inhoud worden in
de titels helder. Golterman stelde een boekje samen over ‘De Bijbelse Verkondiging’ en Van der Veer een boekje over
Geloof en Gemeente. Waarschijnlijk sloot de vrijzinnige strekking van Van der Veer meer aan bij de beleving van aanstaande
gemeenteleden, dan Goltermans concept.
305 Doopsgezind Belijden Nu (19552). De eerste druk is van 1954. Bij de toenmalige voorzitter van de ecclesiologische studiegroep, de emeritus-predikant H.D. Woelinga, bleek bij navraag weinig bekend te zijn of er sprake was van een theologische concurrentie of richtingenstrijd van deze studiegroep ten opzichte van de vrijzinnige theologen.
306 ‘Ter Inleiding’, Doopsgezind Belijden Nu (19552), p. 3-6. Aldus W. Leendertz, hoogleraar en inspirator van de samenstellers. Voor zijn biografische gegevens zie p. 344.

408

1944-1973

van de oecumene. Deze publicatie wilde ‘een ruk zijn aan het klokketouw, niet alleen
om de noodklok te laten horen, maar ook om zo mogelijk een nieuwe tijd in onze Broederschap in te luiden’.307 Aan het slot boden de samenstellers een overzicht van een dertiental geloofsbelijdenissen, die aantonen dat de doopsgezinde broederschap door de
eeuwen heen rijk was geweest.
De handleiding Gebouwd op het ene Fundament droeg voornamelijk het stempel van leraar L. Laurense.308 Deze rechtzinnige publicatie was in het bijzonder bedoeld voor hen
die zich op de doop op belijdenis wilden voorbereiden. De opzet volgde het klassieke patroon van God, Jezus Christus, de Heilige Geest en de gemeente, toegespitst op
doop, avondmaal, de doopsgezinde gemeente en andere kerken en de voleinding der
dagen. Naast deze collectieve publicaties werden ook enkele individuele boekjes en artikelen geschreven.
Van J.E. van Brakel verscheen Christelijk Geloof (1934) en De verkondiging van de evangeliën
(1940).309 Beide publicaties waren uitdrukkelijk bedoeld voor de catechisatie. In Christelijk Geloof komen gemengd vroegmoderne en rechtsmoderne tendensen voor. Jezus
werd ‘door en door menschelijk’ genoemd, maar de nadruk lag ook op de uitdrijving
van de mens uit het paradijs. De verkondiging van de evangeliën bevatte zestien korte overwegingen en behandelde de spanning tussen de wereld van Satan en het Koninkrijk
Gods; en tussen ‘de van zichzelf verzekerden’ en God als de ‘Machthebbende’.
Begin en Einde (1949) van de predikante W.C. Jolles verscheen in de vorm van een dagkalender met ‘geloofsoverdenkingen voor jong en oud’.310 In het Algemeen Doopsgezind
Weekblad, het Nederlands Theologisch Tijdschrift en Stemmen uit de Doopsgezinde Broederschap verschenen in 1948 en 1956 artikelen over de rechtvaardiging en heiliging vanuit het perspectief van het pastoraat, de apostel Paulus en de doopsgezinde kerkgeschiedenis.311
In het algemeen werd de rechtvaardiging omschreven; de term zelf werd weinig gehanteerd. In de Voorlopige Schets ging het om ‘het christelijk leven’ in plaats van om ‘het
christelijk geloof’.312 Van Brakel (1934) plaatste ‘rechtvaardiging’ tussen aanhalingstekens, hetgeen zou kunnen duiden op een aarzeling over de receptie van dit klassieke
begrip. Alternatieven waren de termen ‘bestemming’ en ‘levenshouding’ voor rechtvaardiging en heiliging zoals in Geloof en Gemeente. De term ‘levenshouding’ als een omschrijving van heiliging legde meer een mentaliteit uit.
Deze termen laten zien dat de traditionele geloofsbegrippen stilaan verdwenen
uit de catechetische werkjes. De reden hiervoor kan worden gevonden in de alge307 Idem.
308 DDC. ‘Apparaat Laurense’. Leo Laurense (1925-1998) was leraar in de gemeenten Stavoren-Hindeloopen (19491953); combinatie Meppel-Assen (1953-1958); combinatie Bolsward-Makkum-Witmarsum-Pingjum (1958-1964); Bolsward en tevens secretaris van de Doopsgezinde Zendingsraad (1964-1968); Delft en secretaris van de Doopsgezinde Zendingsraad (1968-1974); combinatie Sappemeer-Winschoten (1974-1979); combinatie Zutphen-Winterswijk (1979-1986).
Tevens stelde hij de naamlijst van doopsgezinde predikanten tussen 1811-1992 samen. (Zutphen 1993).
309 Zie voor Van Brakels biografische gegevens p. 242. Van Brakel (1934) en Van Brakel (1940).
310 Jolles (1949).
311 Broer, ADW 2/44 (31 juli 1948) I; en 2/46 (14 augustus 1948) II. Van Brakel, Nederlands Theologisch Tijdschrift 3e jaargang
(1948-1949), p. 98-123. Van der Zijpp, Stemmen 5 (1956), p. 31-49.
312 Van Drooge (1927) bijvoorbeeld: ‘Het Christelijk leven is een leven met God, die “Onze Vader” is’; ‘Het Christelijk
leven ziet de wereld als Gods schepping’; ‘Het Christelijk leven ziet in Jezus Christus het volkomen Godskind’, etc., p. v.
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meen theologische cultuur van de twintigste eeuw, waarin de scholastieke problemen
‘meestal’ geen rol meer speelden.313 Er was geen behoefte meer om boven de precisering van de Reformatie uit te gaan, wèl om hetzelfde in eigentijdse woorden te zeggen.
De eeuwige waarden van het christendom raakten in een ‘tijd van secularisatie’ op de
achtergrond en sterk gedevalueerd.314 Specifiek voor de doopsgezinden gold, dat men
als ‘een kind of kleinkind’ van het modernisme elke zweem van dogmatisme verwierp.
Een gebrek aan theologische doordenking, dilettantisme en geen behoefte hebben aan
een geloofsbelijdenis waren praktisch gemeengoed geworden.
Het onderwijsmateriaal verschilde onderling in aandacht voor de rechtvaardiging
en de heiliging. Bij Van Brakel, de ecclesiologische werkgroep en W. Broer lag het
zwaartepunt op rechtvaardiging.315 Na bekering en schuldbesef en het afleggen van belijdenis is er redding. Deze redding wordt voltrokken door de mens Jezus Christus, die
‘met volstrekt gezag [spreekt] als vanuit Gods wereld’, en ‘allen kent als menschen die
te vergelijken zijn met slaven die door ’n losprijs (“rantsoen”) moeten worden losgekocht’.316 De zondaar wordt vrijgesproken ‘alsof de Vader niet een schuldige, maar zijn
kind vond!’. Met deze vrijspraak, of wel ‘rechtvaardiging door het geloof’, is de gelovige
verzekerd van zijn verlossing.
Voor de ecclesiologische werkgroep was Christus ‘de dood (…) ingegaan ten behoeve van de mensen’.317 God was mens geworden; hij begaf zich in de diepte van ‘onze
schuld’ en deelde de vernedering, de smaad, ‘ja, de vloek van het mens zijn met ons’.318
Op dit ‘voor ons’ lag volgens de samenstellers de ‘volle nadruk’, omdat daarop het werk
van Christus rustte.319
Broer accentueerde dat het niet alleen om ónze werken naar de Wet ging, maar om
de werken van Christus.320 De Wet had de functie om ‘ons onze zonden [te doen] kennen’ en ‘ons’ tot Christus, de Verlosser te brengen. De mens moest daarom niet op zijn
eigen werken zien maar op het kruis. Daar droeg ‘het vlekkeloze Lam Gods’ de zonde
van de wereld weg. Niet de Wet, maar het Evangelie rechtvaardigde de mens.
De algemene predikantenvereniging legde het zwaartepunt op de heiliging die
maatschappelijk, politiek, maar ook psychologisch werd ingevuld.321 Beroepsarbeid,
het gezinsleven, de zorg voor de eigen ziel en ‘de bereidheid te kampen tegen der wereld nood en zonde’ werden beschouwd als een zedelijke plicht. Vanuit dit laatste perspectief was het belangrijk om de hoofdtheorieën van het socialisme en het staatkundig leven te kennen.322 De nadruk op de heiliging was gegrond op God, die de mens
door zijn Heilige Geest opriep tot zelfwerkzaamheid, waakzaamheid, zelfbeheersing,
313 Berkhof (1973), p. 465.
314 Van der Zijpp, Stemmen 5 (1956), p. 46v.
315 Gorter, ADW 4/48 (26 augustus 1950).
316 Van Brakel (1934), p. 9-10, 19 en 21; Van Brakel (1940), § 6 en 12.
317 Doopsgezind Belijden Nu (19552), p. 24.
318 Idem, p. 18-19.
319 Idem, p. 22-24, 28 en 39.
320 DDC. ‘Apparaat Laurense’. Wouter Broer (1906-1968) was leraar in de gemeenten Hollum, Ballum en Nes op Ameland (1933-1941); Warns (1941-1949); Hoorn-Enkhuizen (1949-1966) en tevens justitiepredikant in Hoorn (1951-1968).
321 Van Drooge (1927), p. 1-2.
322 Idem, p. vi.
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geduld en liefdebetoon, een ‘onmiskenbaar fel-belichte zijde van het leven met God’,
waarop ‘onze Doopsgezinde vaderen sterken nadruk [hebben] gelegd’. De mens was er
niet om de samenleving, maar de samenleving om de mens.323
Van Brakel (1934) vulde aan de hand van de Tien Geboden de heiliging op een actueel
politieke manier in. God duldde geen andere goden naast zich; staat, volk en vaderland
zouden de mens tot afgoderij kunnen brengen, zoals in Duitsland. Vanaf 1934 moest
elke Duitse soldaat acht beroepsplichten uit het hoofd leren, waarvan de eerste eindigde
met de woorden: ‘De dienst bij de weermacht is een eeredienst aan het Duitsche volk’.324
Deze plichten waren in strijd met de woorden van Jezus om alleen God lief te hebben en
de naaste als uzelf.325 Van Brakel omschreef de Tien Geboden als ‘dankbare wederliefde
voor Gods weldaden’.326 Als antwoord op deze dankbaarheid volgde gehoorzaamheid.
Ook voor Van der Zijpp lag het accent op de heiligmaking; de sanctificatio veronderstelt de justificatio.327 Het was de doopsgezinden ernst dat uit het leven van een christen
zijn bekering moest blijken. De leer van Christus hield in: liefde, barmhartigheid, vrede, kuisheid, geloof, zachtmoedigheid, ootmoedigheid en volle gehoorzaamheid aan
God. Vanuit de doperse historie zag hij voor de doopsgezinden een roeping weggelegd
om de normen van zedelijkheid aan te scherpen in een tijd waarin die waren verlaagd
of zelfs werden ontkend. ‘De weg van onze historie’, leerde ‘dat wij volle aandacht hebben te schenken aan de heiligmaking’.
Voor Jolles was heiliging ‘vernieuwing’.328 Heiliging was ‘steeds meer van God willen
zijn’, wat zich openbaarde in het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de komst
van het Koninkrijk Gods. Deugden als indicaties van goede werken komen zowel voor
bij Jolles, Van der Veer als bij de ecclesiologische werkgroep. 329
In een wetenschappelijk artikel over de rechtvaardiging en heiliging bij de apostel
Paulus, legde Van Brakel (1948) uit dat deze twee begrippen feitelijk synoniem zijn.330
De nieuwe levenswandel komt voort uit Gods daad die ‘ons’ heeft levend gemaakt met
Christus; ‘hier hebt ge rechtvaardigmaking en heiligmaking in één’. Hij toonde hiermee effectieve rechtvaardiging aan: ‘de rechtvaardigmaking wordt als het ware voortgezet’. Rechtvaardiging is: ‘gemaakt worden wat men niet is’, en heiliging: ‘worden
wat men gemaakt is’. Het gaat hier om het ‘worden’ van een ‘in Christus tot een God
toebehorend mens’. Hiermee wees Van Brakel op verschillen tussen Paulus en zijn
collega-apostel Petrus. Beide apostelen leerden weliswaar dat liefde het hoogste stre323 Idem, p. 2v.
324 Ter Haar Romeny (1989), p. 72. Enkele andere uitspraken van de Deutsche Kirche zijn: ‘Krieg ist kein Sünde’; ‘Nur
die Kirchen seien zu erlauben, die bereit sind den Krieg zu propagieren als notwendig für die Nation’; ‘Der sterbenden
Soldat stirbt leichter wenn er weiszt, dasz sein Blut flieszt für sein nationalen Gott’. Jezus Christus werd uitgeroepen tot
‘trotse Germaan’ en 30.000 Duitse christenen stemden in met de uitbanning van het Oude Testament.
325 Van Brakel (1934), p. 24.
326 Exodus 20:2-17. Zie ook p. 216 e.v.
327 Van der Zijpp, Stemmen 5 (1956), p. 31-49.
328 Jolles (1949), 28e en 29e week.
329 Idem, 20e, 22e, 31e, 32e, 33e, 34e, 35e, 37e, 38e en 39e week; Van der Veer (1950), p. 38-40; Doopsgezind Belijden Nu (19552),
p. 31, 35-36, 39;
330 Van Brakel 1948-1949), p. 110. ʳƦƬƤƴƠƯƱƬƳ ƠƯ ƛƲƬƴƵ ʽ ʴƪƴƱ is synoniem voor ƴƹƺƱƹǌǅǃƸƱƹ in 1 Korinthiers 1:2, zie Van Brakel, p. 109 en 112 e.v..
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ven was, maar Paulus benadrukte de gave van de liefde in het hart en het volbrengen
van de ‘vrucht des Geestes’ die verankerd is in Christus’ lijden, dood en opstanding. Is
de ‘vrucht des Geestes’ eenmaal volbracht, dan zal dat uiteindelijk leiden tot de bevestiging van het alreeds ‘geheiligd zijn’.331 Daarentegen beklemtoonde Petrus een meer
aards gericht doel. Het gaat bij hem meer om een ‘bouwen aan zichzelf’ door middel
van een toenemen in deugd, maar wat uitmondt in ‘liefde jegens allen’.332 In die zin
stond Van Drooge, bijvoorbeeld, in de lijn van Petrus. Hij hechtte aan een historische
en psychologische uitwerking van de heiliging: ‘Toch geldt ook ons de vorming en heiliging van het karakter als verre de hoogste der persoonlijkheidswaarden’.
De leer in het lied: rechtvaardiging en heiliging
In het doopsgezinde suffix (1944) is het aantal liedteksten dat de rechtvaardiging behandelt, groter dan dat over de heiliging. In de afdelingen van het Kerkelijk Jaar, met
name de kerst- en lijdensliederen, Christelijke Gemeenschap, Bijzondere Diensten met
daarin vooral liederen over het avondmaal, komen vele verwijzingen naar de rechtvaardiging voor. Enkele voorbeelden zijn: ‘Neen, geen hel kan mij vervaren, nu God zelf
mij wil bewaren en geen schuld mij meer verdoemt, daar mij God rechtvaardig noemt’.
Het hele lied door komen woorden voor als ‘vrijspraak’ en ‘lot’, waarmee zowel de zondige aard van de mens als een vergevingsvolle God wordt beklemtoond. Bovendien beleed de gemeente Jezus’ middelaarschap in: Jezus ‘treedt voor mij in bij God’, wat een
verandering inhield ten opzichte van de vroegmodernistische opvatting.333 Zo zijn er
ook reminiscenties aan de uitverkiezing: ‘Mij heeft God in Hem verkoren, zelfs eer ik
nog was geboren’.334 Voorts komen Gods recht en rechtvaardigheid voor in:
Wat d’oude uitspraak deed verwachten,
wat ooit Gods recht gevorderd had,
hebt Gij volbracht met al Uw krachten (….)
Geen vlek, geen mistred zagen d’oogen
der vlekkelooze Majesteit,
en ’t vonnis, dat U zal verhoogen
is d’uitspraak der rechtvaardigheid.335

331 Van Brakel, in: NTT, derde jaargang (1948-1949), p. 121. Mocht men in plaats van de ‘vrucht des Geestes’ toch van
deugd willen spreken bij Paulus, dan zou daarvoor het woord ʮƤƦƟƪ in aanmerking kunnen komen, wat teruggaat
op het begrip ƭƤƬƲƽƳ. Vooral de broederliefde is de enig standvastige levenshouding tussen Kruis en Voltooiing. Zie
p. 116-119.
332 Statenvertaling. 2 Petrus 1:5-7: ‘En voegt bij uw geloof de deugd, bij de deugd kennis, bij de kennis matigheid, bij
de matigheid lijdzaamheid, bij de lijdzaamheid godzaligheid en bij de godzaligheid broederlijke liefde en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen’. Vergelijk de Brief van Paulus aan de Romeinen 5: 3, 4, 5. ‘En niet alleenlijk dit, maar wij
roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en
de bevinding hoop; en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen
Geest, die ons is gegeven’.
333 Zie p. 195.
334 Liederenbundel (1944), lied 286 de coupletten 4 en 5. Overgenomen uit de hervormde Psalmen en Gezangen (1938), gezang 178 couplet 4. Zie ook Liederenbundel lied 262 couplet 1.
335 Liederenbundel (1944), lied 273 couplet 3.
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Het is duidelijk dat de mens gerechtvaardigd is zoals in een kerstlied: ‘Het is voor ons,
voor u, voor mij, dat God Zijn Zoon gegeven heeft, het is voor ons, dat Jezus leeft’, en
in twee lijdensliederen:336
Heer, Verzoener van mijn zonden,
Heiland, die mij heb gezocht,
Die mijn boeien hebt ontbonden
en voor God mij vrijgekocht,
ik, onrein in schuld verloren,
ben opnieuw in U geboren.

En:
Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis
en hij hangt er mijnentwegen,
mij ten zegen,
van den vloek maakt Hij mij vrij,
en Zijn sterven zaligt mij.

Calvinistischer wordt de toon zodra er gezongen wordt dat uit de werken geen rechtvaardiging te verwachten valt: ‘wij zijn nietig, onrein stof, ‘onbekwaam tot Uwen lof’
en in ‘die op ’s levens donk’re paân uit onszelven niets vermogen, niets dat goed is in
Uw oogen!’.337
Deze lijn zet zich voort in Psalmen en Liederen (1963) waarin ‘Christus voor ons geleden’ heeft en ‘door wiens striemen’ de gemeente genezen is, ‘door wiens dood gij levend zijt, levend in rechtvaardigheid’ en: ‘die voor u ter aarde kwam, die voor u is opgevaren’.338 In de intochtliederen voor Palmpasen wordt de rechtvaardigheid opnieuw
ingevoerd als een eigenschap van Jezus: ‘Rechtvaardigheid is zijn bestel’.339 Opvallend
is een retorische zin: ‘Ons leed en onze schande, wie draagt ze, Heer, dan Gij?’340 In het
bekende lied van de doopsgezinde Nooter ‘Geef vrede Heer, geef vrede’, wordt ook gewezen op het lijden van Christus ‘voor ons’: ‘Gij die de vrede zijt, die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd, opdat wij zouden leven’. In dit lied komt de bekering van
‘ons felle hart’ voor, teneinde ‘een levend teken’ van Gods vrede te zijn.341 In het doop336 Idem, de liederen 267, couplet 6; 272, couplet 3 en 269 couplet 2. Andere voorbeelden zijn de liederen: 260: 4: ‘Ja,
amen, ja, op Golgotha stierf Hij voor onze zonden, en door Zijn bloed wordt ons gemoed gereinigd van de zonden’;
268 couplet 1: ‘U Jezus op den weg van ’t leven voor ons een trouwe Leidsman ons gegeven’; 270 couplet 1: ‘De zonden woudt Gij dragen’; 271 couplet 2: ‘Al wat Gij hebt geleden, dat leedt G’ o Heer! voor mij’; 272 couplet 1: ‘Die voor
mij U hebt gegeven in den bangsten zielenood’; 286 coupletten 3 en 5: ‘Mij heeft Hij Zijn Zoon gegeven, door ’t geloof
nam ik Hem aan’; ‘Jezus Christus is gestorven, is verrezen ook voor mij’; 287 couplet 5: ‘Door Zijn godd’lijk offerbloed
heeft Hij mijn rantsoen gevonden, nu kan ik er vast op gaan: Jezus neemt de zondaars aan!’; 298 couplet 6: ‘Die voor
ons verderf behoedt, ons gekocht heeft met zijn bloed?’; 299 couplet 4: ‘Mijn Heiland, ’k zie door Uw genade en macht
de schuld verzoend’.
337 Idem, lied 259 de coupletten 2 en 3.
338 Psalmen en Liederen (1963), lied 307 de coupletten 1, 5 en 7.
339 Idem, lied 309 de coupletten 2 en 4.
340 Idem, lied 310 couplet 7.
341 Idem, lied 319 de coupletten 3 en 4.
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lied ‘Eeuwige Heer, Gij zijt eens in de tijd’ getuigt Van Gilse van Jezus’ dood die ‘ons
het leven’ heeft verworven.342
Het oecumenische karakter van dit bundeltje blijkt uit liedregels die een doopsgezinde en lutherse interpretatie van de rechtvaardiging naast elkaar plaatsen. Het valt
op dat in een liedtekst van Martin Luther het imputatieve karakter van de rechtvaardiging direct naar voren komt: ‘Hij maakt u van de zonden rein, Hij komt en draagt der
mensen nood, Hij wil u redden van de dood’.343 In het doopsgezinde lied ‘Wanneer wij
van beneden’ moet de rechtvaardiging telkens opnieuw worden bevochten door middel van een onophoudelijke bekering en het betoon van berouw:
O God, wij zijn bevangen van niet te stillen vrees:
de weg weer te verliezen die uw genade wees.
Gij ziet uit uwe hemel op onze kleinheid neer;
wie zijn wij bij uw luister? Erbarm U onzer, Heer.

Vervolgens klinkt in een spanningsvolle bede: ‘Roep ons bij onze namen, Gij die ze alle
weet’ en: ‘Roep ons door alle tijden en vind ons daaglijks weer, Gij voert ons tot het leven, wij danken U, o Heer’. In feite ligt de nadruk hier op de opheffing van een existentiële desoriëntatie door er bij God op aan te dringen de juiste weg weer te wijzen.
De liedtekst hoopt zo op ‘genade’ vanuit de overtuiging dat ‘God geen mens vergeet’.344
Het doopsgezinde smaldeel in het Liedboek voor de Kerken bestaat uit de veranderde en
definitieve liedtekst van Van Gilses dooplied, het dooplied van Postema en de liedteksten
van Menno Simons en Jan Luyken.345 Door verandering van de regels in Psalmen en Liederen:
‘hebt er geleden, zijt er gestorven, hebt door uw dood ons het leven verworven’, in: ‘Heer
tot U keren wij toe heel ons leven’, verschoof het hoofdaccent van verkondiging naar bekering.346 Het dooplied van Postema kan worden beschouwd als een jubellied over de
rechtvaardiging, ook al wordt dat woord niet expliciet gebruikt. In grote lijnen gaat het
over bekering, zondevergeving en genade.347 Een regel is : ‘Nu heeft het oude leven afgedaan! Wij mogen aan de toekomst toebehoren (…) wij zijn als kinderen van God herboren’.
In het aan Menno Simons toegeschreven lied ‘Mijn God, waar zal ik henengaan?’
wordt een direct verband gelegd tussen de ‘smaad’ die om Christus’ wil wordt geleden
342 Idem, lied 322 couplet 1.
343 Idem, lied 311 de coupletten 2 en 3. Ook lied 312 couplet 5 wijst op de rechtvaardiging: ‘Voor Gij de wereld hebt
gemaakt, heeft mij uw liefde aangeraakt (…) Uw Zoon komt tot mij, kiest mij uit, Hij is mijn liefste, ik zijn bruid’.
344 Idem, lied 317 de coupletten 2, 3 en 4.
345 Overigens zij vermeld dat het Pinksterlied nummer 314 uit Psalmen en Liederen van de aanvankelijk doopsgezinde
Joost van den Vondel niet werd gehonoreerd met een plaats in het Liedboek. ‘Register van dichters, vertalers en componisten der Gezangen’, in het Liedboek voor de Kerken en in het Compendium (19983) bij de gezangen 153, 154 en 422. De liederen van Vondel die wel in het Liedboek zijn terechtgekomen, werden alle uit de hervormde Psalmen en Gezangen (1938)
overgenomen, nagenoeg meer vanuit cultuur-historische overwegingen (Gysbreght van Aemstel en Lucifer), dan om zijn
specifieke denominatieve achtergronden: Vondel werd later ‘stillestaander’ en daarna rooms-katholiek. De keuze van
de doopsgezinden voor Vondel zal waarschijnlijk een combinatie zijn geweest van zijn doopsgezinde en cultuur-historische achtergrond.
346 Liedboek voor de Kerken, gezang 342, couplet 1. Het eerste concept droeg de titel: ‘Eeuwige Heer, Gij zijt eens in de
tijd’, de definitieve tekst werd: ‘Tot U o Heer, tot U die liefde zijt’.
347 Idem, gezang 343.
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en Christus zelf, die ook werd gehaat ‘om ons tot leven te bevrijden’.348 Het ‘om ons’ kan
in de eerste plaats voor rechtvaardiging worden aangezien, maar tegelijk is deze rechtvaardiging effectieve rechtvaardiging waar de smaad gelezen wordt als gevolg van de
navolging van Christus – het geloof in hem is de grond van dit lijden. De volledige regel luidt: ‘Ontvangt gij in de wereld smaad, wilt u daarinne dan verblijden, want Christus die werd ook gehaat om ons tot leven te bevrijden’. In een liedtekst van Jan Luyken
komt de bedoeling van het offer van Jezus duidelijk tot uiting in de regels:
Kost dat Hem zijn leven,
die schoonste van allen,
hoe is Hij in ’t lijden vervallen?
Of is het uit liefde en heilige minne,
wat zal Hij daarmede dan winnen?
Wat anders als ’t leven der eeuwige zielen,
die droevig in zonden vervielen.
Opdat Hij die schulden verzoene en boete,
zo druipen zijn handen en voeten.349

Liederen in het doopsgezinde suffix die aan de heiliging in de zin van goede werken
herinneren, komen voor in de afdelingen Christelijke Gemeenschap en Bijzondere
Diensten, maar vooral in de subafdeling Belijdenis en Doop en Avondmaal. Enkele
voorbeelden van opwekking:
Liefde hebt G’ons, Heer, geboden,
dat wij wand’len in haar licht!
Wek de trage, doode geesten
en beziel hen tot hun plicht! (...)
En de wereld zal erkennen,
dat wij Uwe Jong’ren zijn!350

In één lied wordt gewezen op de verhouding geloof en werken: ‘Wil, U ter eer, steeds
meer en meer ’t geloof in ons versterken, dan zullen wij, gereed en blij, uit liefde ’t goede werken’.351 In een dooplied wordt gebeden dat ondanks het gevlei der wereld, de dopelingen ‘boven alles U beminnen’:
Zoo richten zij getroost hun treden
op Jezus’ spoor, hoe zwaar ’t ook schijn’,
zoo zal, op ’t geen zij eens beleden,
hun wandel ’t sprekendst: “Amen!” zijn.352

In een paar avondmaalsliederen wordt gewezen op de ‘broederliefde’ en uit de regels:
‘Steeds na te jagen naar de hoogste heiligheid (…) Hem met vaste schreden na te tre348
349
350
351
352

Idem, gezang 405 couplet 5.
Idem, gezang 190 de coupletten 2 en 3.
Liederenbundel (1944), lied 284 couplet 3 en 4.
Idem, lied 260 couplet 5.
Idem, lied 290 couplet 5.
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den’ blijkt tevens de levensheiliging als opgave.353 Gezien het aantal afdelingen ligt het
zwaartepunt in het suffix echter op de rechtvaardiging.
In Psalmen en Liederen toont de heiliging in verscheidene liederen een opwekkend en
aansporend karakter. Regels als: ‘Op! Ontwaakt! De nacht is om (…) schort op uw kleed,
maakt u voor de Dag gereed!’ kunnen als oproep tot heiliging worden beschouwd, omdat het daarin gaat om alertheid en waakzaamheid.354 Van een ander lied dat aanspoort
en opwekt, worden hier de beginregels genoemd: ‘Komt! Wie aan ’t Rijk behoren’, ‘Vat
moed, bedroefde harten’, ‘Hoort toe, gij zwaarbeproefden’, ‘Juicht in uw God, gij armen’, ‘Juicht nu, trots al uw zorgen’, en ‘Gaat uit met rappe schreden’.355 Bemoedigend
klinken ook de woorden:
In uw arbeid alle dagen,
in het lot dat gij moet dragen,
in uw vreugde en uw smart,
in uw gaan en in uw komen,
in uw waken en uw dromen,
houd het kruis steeds in uw hart.356

Het dooplied van de doopsgezinde Johanna de Geus roept expliciet op de doopdag te
blijven gedenken; drie van de vijf coupletten beginnen met: ‘Vergeet de dag niet’ en
het vierde zet in met de regel: ‘Blijf in dit leven werven voor zijn Rijk’, opdat in pelgrimstocht het nieuw Jeruzalem ‘wakend, biddend, werkend en verwachtend’ wordt
bereikt.357 Tegelijk klinkt enige aarzeling in een ander doopsgezind lied: ‘Heer, langs
de straten van ons leven’. Zingt de gemeente aan de ene kant met stellige overtuiging:
‘Wij zijn geboren uit uw licht’, aan de andere kant klinkt zij wankelmoedig:
Wilt Gij ons dan toch toevertrouwen
de wereld en het mensenlot? (…)
Kunt Gij ze werkelijk gebruiken,
die zwakke hand, die kleine kracht.
Doet Gij uit óns geloof ontluiken
een licht dat straalt in ’s werelds nacht?358

Voor het volbrengen van de goede werken is daarom een uitgestoken hand nodig. Zie
hiervoor de bede: ‘O, help ons, wil op alle wegen zelf, Christus, met ons mede gaan.
Uw hand die vasthoudt onze handen, uw geest die onze geesten leidt, uw liefde, dat
ons hart blijft branden, met U, Meester zijn wij bereid!’ Deze ‘vasthoudendheid’ aan
353 Idem, de liederen 297 couplet 2 en 298 couplet 7.
354 Psalmen en Liederen (1963), lied 308 couplet 5.
355 Idem, lied 310. Zie ook de liederen 311 met daarin de oproepen ‘Lof zij de Heer’ en: ‘Verneemt de lof der englenschaar’; 312 couplet 6: ‘Laat al het vrolijke geluid van stemmen, van viool en fluit, te zijner ere klinken (…) Laat ons samen spelen zingen dansen springen voor den Here’; 313 couplet 2: ‘Overdenk met vrees en beven hoe Christus zich
heeft gegeven’.
356 Idem, lied 313 couplet 3.
357 Idem, lied 321.
358 Idem, lied 324 de coupletten 3 en 4.
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Christus verandert een aarzelende gemeente in een daadkrachtige gemeente, in wie
‘een nieuw bewegen kiemt’, ‘een groeien dat wij nauw verstaan’. Dat de gemeente in de
wereld altijd aangewezen is op God, laat deze bede horen: ‘En laat mij door de wereld
gaan met open ogen, open oren, om al uw tekens te verstaan’.359 Over het algemeen zijn
de rechtvaardiging en de heiliging evenredig verspreid over de hele bundel.
In het Liedboek voor de Kerken krijgt de doop in het laatste couplet van Van Gilses gezang een eschatologisch accent. Niet alleen door de regel: ‘Maak onze doop ten teken
dat de tijd van uw heil vervuld is’, maar ook door de Geest erbij te betrekken in de regel: ‘dat elk door uw Geest vruchten zal dragen, vruchten van vrede’.360 De Geest is de
Geest van de vervulling van de tijd en tegelijk verbonden aan de heiliging in de zin van
het doen van de goede werken. In Postema’s ‘Nu heeft het oude leven afgedaan’ komt
de heiliging niet expliciet aan de orde. Niettemin heeft de nieuwe mens een opdracht
‘om overal, de hele wereld rond, de boodschap van zijn rijk te laten horen’.361 Het laatste
couplet van Luykens ‘Al ruisen alle wouden’ bevat een duidelijke vermaning:
O mensen, woudt gij leren, waarin uw heil bestaat?
’t Is hierin, dat gij weelde en aardse rijkdom haat,
en dat gij tracht te winnen
rust van binnen.362

De verbinding met de Heilige Geest wordt hierin niet gemaakt, wel staat deze tekst in
het licht van het voorgaande couplet, waarin Jezus wordt aangehaald als rustpunt: ‘Als
Jezus zich in ’t harte te ruste heeft gezet, laat eens een onweer komen, dat deze rust belet’.363 Verinnerlijking lijkt hier een aspect van levensheiliging te zijn. De rechtvaardiging en de heiliging zijn in deze liedteksten evenwichtig verspreid.
De geloofsbegrippen ‘rechtvaardiging’ en ‘heiliging’ werden zowel in de catechese
als in het kerklied steeds minder gebruikt. Allengs gingen deze begrippen behoren
tot het jargon van de vaktheoloog, die als dominee voor de taak stond ze voor gemeenteleden te vertolken. De woorden zonde, genade, vergiffenis en de Tien Geboden in
de liedteksten impliceren ook rechtvaardiging en heiliging, zodat kan worden vastgesteld dat er nog steeds werd gezongen wat er werd geleerd, zij het minder vastomlijnd.
De relatie met de hervormde, gereformeerde, lutherse en interkerkelijke liedbundels
Nam het aantal doopsgezinde liedboeken in de twintigste eeuw aanzienlijk af, het aantal andere protestantse liedboeken breidde zich daarentegen nogal uit. Deze bundels
kunnen worden onderscheiden en gegroepeerd naar hervormd, gereformeerd, luthers
en interkerkelijk. Opvallend is de voorkeur voor voorreformatorische liederen.
359
360
361
362
363

Idem, lied 329 couplet 4.
Liedboek voor de Kerken, gezang 342 couplet 4.
Idem, gezang 343 couplet 4.
Idem, gezang 433 couplet 4.
Idem, couplet 3.

d theologisch gehalte

417

Tussen 1928 en 1938 werd er ten behoeve van de Nederlandse Hervormde Kerk gewerkt aan de Psalmen en Gezangen.364 Kenmerkend voor dit gezangboek zijn liederen uit
de oude en middeleeuwse Kerk en oud-Nederlandse liederen; de restauratie van oude
gezangen naar de oorspronkelijke bedoeling; de opname van liederen die niet de kenmerken van het kerklied droegen, maar die door de eeuwen heen wel waren gezongen;
en ten slotte het primaat van de psalmen die vooraan werden geplaatst, niet alleen omdat dit Joodse liederenboek ouder is dan de christelijke gezangen, maar ook omdat de
psalmen ‘het oudste gezangboek [is] der Gereformeerde kerken’. De gezangen vingen
aan met het kerkelijk jaar waarmee het accent op het ‘liturgische’ kwam te liggen. De
namen voor God en Jezus waren overwegend traditioneel orthodox, maar met enkele
verlichte aanduidingen kan toch worden aangenomen dat het woordgebruik mengvormen kende. 365 Verlichte liedteksten begonnen met ‘Leer ons’ of bevatten het woord
‘deugd’, zij het dat die niet talrijk waren.366 Karakteristiek voor de calvinistische theologie zijn verwijzingen naar Adam en reminiscenties aan de uitverkiezing.367 In de afdeling ‘Gemeenschap met God’ zijn liedteksten van zowel mystieke, piëtistische als
quiëtistische aard te vinden.
In 1965 verscheen de hervormde proefbundel 102 Gezangen ter voorbereiding van het
Liedboek voor de Kerken.368 Het bevat hymnen uit de oudste traditie, de middeleeuwen, de
reformatietijd tot en met de twintigste eeuw en uit de liederenschat van de omliggende landen, inclusief een lied uit de oud-Griekse hymnologie. Bij de vertalingen gingen de samenstellers terug naar de oorspronkelijke tekst. Sommige liederen waren ‘lerend’ van aard, andere meer gedicht vanuit de menselijke ervaring. Deze proefbundel
opende met enkele bijbelliederen waarin een heilshistorische lijn te volgen is en kende
daarmee het primaat toe aan het ‘dogmatisch/catechetische’. De benamingen voor God
en Jezus zijn overwegend gemengd traditioneel orthodox en pastoraal.369 In een aantal
gezangen worden piëtistische en quiëtistische invloeden waargenomen, maar er zijn
ook gezangen waarin de wondmystiek een belangrijke plaats inneemt.370
Beschouwden de gereformeerden het psalmboek in de jaren 1930 als het gezangboek, toch werden ook de Eenige Gezangen (1933) aanvaard als kerkliedrepertoire.371 Gezangen waren sinds Calvijn bekend, maar op de Synode van Dordrecht (1618/1619)
364 Psalmen en Gezangen (1938). Zie de ‘Voorrede van de Commissie tot de Samenstelling’, p. iii.
365 Voor de traditionele namen voor God zie de gezangen: 33; 245; 246; 247; 249; 254. Voor de verlichte naam, zie gezang 137. Voor de traditionele namen voor Jezus zie de gezangen: 33, 34; 35; 37, 38, 39, 40, 41; 42; 43; 51; 72, 198 en 252;
79; 100 en 175, 252, 255. Verlichte namen zie de gezangen: 78 en 81; 85; 208.
366 Gezangen 53 couplet 2; 78 couplet 6; 152 couplet 2; 166 de coupletten 3 en 4; 197 de coupletten 1 en 2; 159 couplet 2; 160 couplet 3.
367 ‘Adam’, zie gezangen 134 couplet 6; 140 couplet 5; 177 couplet 3; ‘Uitverkiezing’ zie gezang 178 couplet 4.
368 102 Gezangen (1965).
369 Voor de benamingen voor God, zie gezangen: 2, 3, 4, 7, 18; 6, 19, 21; 15, 20, 24, 28, 30. ‘Verlicht’, zie gezang 58. Benamingen voor Jezus zie: 13, 14, 25; 14, 29; 13, 33, 38; 16, 6; 7, 22, 26, 38; 27, 34; 52; 48, 74, 75, 76. Vernieuwende naam,
gezang 11.
370 ‘Wondmystiek’ zie gezangen 41 couplet 5; 56 couplet 3; 69 couplet 4. Andere liederen zijn gezang 52 couplet 3.
Vergelijk gezang 433 in het Liedboek voor de Kerken: ‘Al ruisen alle wouden, al bruist het wilde meer, al beeft het van de donder, al straalt de bliksem neer, mijn hart blijft zonder vrezen in zijn wezen’; gezang 53 couplet 4; gezang 57 couplet 7.
371 Eenige Gezangen (1933). Hoekstra, Eenige Gezangen, p. iii-xii.

418

1944-1973

was vastgelegd welke andere bijbelse liederen voor canoniek gehouden mochten worden.372 Het gaat hier om de ‘Tien Geboden’, het ‘Onze Vader’, de ‘Twaalf Artikelen’, de
lofzangen van Maria, Zacharias, Simeon, de ‘Morgenzang’ en ‘Avondzang’, en de ‘Bedezang voor de predikatie’. In verband met een algemene behoefte aan liederen voor
de christelijke feestdagen, werd op de Generale Synode te Middelburg (1933) besloten
de Eenige Gezangen uit te breiden met liederen voor de Lijdenstijd, Pasen, Hemelvaart
en Pinksteren.373 Een telling wijst uit dat van de 29 gezangen acht uit de Evangelische Gezangen (1806) waren overgenomen, uit de ‘Vervolgbundel’ (1866) vier en uit anonieme,
waarschijnlijk onder meer paraliturgische liedbronnen, nog eens acht.374 Het primaat
werd in deze bundel aan het ‘liturgische’ toegekend. De namen voor God en Jezus zijn
overheersend traditioneel orthodox. De reden hiervan is dat de liederen overwegend
christocentrisch werden ingekleurd. De Eenige Gezangen bevat een lichte mengvorm van
orthodoxe en enkele verlichte benamingen.375
Na het besluit van de Generale Synode van Rotterdam (1953) besloten de gereformeerden om de Eenige Gezangen met een beperkt aantal nieuwtestamentische gezangen
uit te breiden. Om tot gelijkluidendheid te komen van tekst en melodie, vond een gemeenschappelijk overleg tussen de gereformeerde deputaten met de Hervormde Gezangencommissie plaats, waarvan de Honderdnegentien Gezangen de vrucht is.376 De Synode
van Apeldoorn (1961/1962) ‘gaf deze vrij voor gebruik in de eredienst’. De bundel opent
met het ‘liturgische’. Achterin zijn de Formulieren met gebeden toegevoegd. Na vergelijking blijkt het bundeltje overwegend gezangen te bevatten uit de hervormde Psalmen
en Gezangen (1938). Karakteristiek is een lichte mengvorm van traditionele, orthodoxe,
pastorale en verlichte benamingen. Het christocentrische karakter is dominant vertegenwoordigd.377 Tevens komen er mystieke tendensen voor.378
Het Gezangboek der Evangelisch-Lutherse Kerk (1955) vloeide voort uit een theologische
bezinning van vrijzinnige en confessionele luthersen en de totstandkoming van een
nieuwe kerkorde.379 De aanvaardiging van de herstelde relatie blijkt uit de overname
van enkele liederen uit de vrijzinnig lutherse editie van de Liederenbundel (1944). Het karakteristieke van deze bundel is dat er voor het eerst in Nederland aan iedere zondag
een ‘hoofdlied’ werd gegeven. Meer nog dan de benamingen voor God, zijn de namen
voor Jezus gemengd traditioneel en verlicht. Verlicht zijn vooral de namen die het
372 Aangevuld door de Synode van Utrecht (1905) in artikel 69 van de Kerkorde. Eenige Gezangen (1933), p. ix. Calvijn
liet zingen de Wet des Heren, het Onze Vader, de Apostolische Geloofsbelijdenis en de lofzang van Simeon. Behalve de
Apostolische Geloofsbelijdenis, waren deze gezangen alle aan de bijbel ontleend en zodoende legitiem.
373 Zie hiervoor Rapport inzake de Uitbreiding van den Bundel ‘Eenige Gezangen’ (1933).
374 Bijvoorbeeld het lied ‘Ere zij God’, dat als kerstlied werd opgenomen.
375 Voor ‘Vader’, zie bijvoorbeeld gezangen 6, 7, 9, en 23; voor ‘Heer’ zie gezangen 8 en 16. Voor de traditionele namen voor Jezus zie gezangen: 13; 17, 18 19; 20; 26. ‘Verlichte namen’ als ‘Metgezel’, ‘Vriend’ en ‘Zaligmaker’ zijn te vinden in gezangen: 18, 27 en 2.
376 Honderdnegentien gezangen, (z.j. [1964]).
377 Voor verlichte benamingen van Jezus zie in onder meer gezangen 60; 93. De meer traditionele namen zijn te vinden in: 31, 11, 15, 24, 28, 48, 75, 79, 106; 54; 15, 16, 22, 43, 45; 17, 44, 81; 22; 24; 31; 34, 50, 51, 55, 56, 57; 32, 59; 35; 44; 54,
117. Voor de namen van God zie gezangen: 20, 45, 51, 63, 68, 80, 81, 86, 90, 91, 95, 101 en 106.
378 Verlichte tendensen zie 29 couplet 3; 107 couplet 1. Mystieke tendensen zie gezang 58 coupletten 4 en 5.
379 Gezangboek der Evangelische Lutherse Kerk (1955).
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menselijke karakter van Jezus onderstrepen.380 In dit gezangboek komen tevens liederen voor die kenmerken vertonen van piëtisme, een traditie van wondmystiek en de
Verlichting.381 Voorts is het woord ‘vijand’ karakteristiek voor veel gezangen in de afdeling ‘De Kerk’. Deze liederen stammen vaak uit de zestiende en zeventiende eeuw.
Ze herinneren aan een prille, groeiende kerk als een wilde prooi voor de machten der
wereld.382 Het Gezangboek kende het primaat toe aan het ‘liturgische’.
De ontstaansgeschiedenis van de vrijzinnig interkerkelijke Liederenbundel van de Nederlandse Protestantenbond (1944) is reeds beschreven.383 De directe aanleiding was dat de
beschikbare hoeveelheid liedbundels spoedig uitgeput zou zijn. Veel liederen droegen
het stempel van de negentiende eeuw, zodat er nu voor een geheel nieuwe bundel werd
gekozen. Een breed samengestelde commissie werd in het leven geroepen met het oog
op een evenzo brede acceptatie door de vrijzinnige achterban.384 Het karakteristieke
van deze interkerkelijke bundel was het vermijden van ‘toegespitst-dogmatische opvattingen, zo naar rechter- als naar linker zijde’.385 Toch herinnert een aantal liedteksten aan de triniteit en een orthodox jargon, zoals in het ‘Klein Gloria’, dat een kort loflied op de triniteit is. Ook het woord ‘borg’ doet denken aan liedteksten van een meer
orthodoxe signatuur.386 Doordat de triniteit naast de christologie een grotere plaats
heeft gekregen dan in de vorige bundels van de Protestantenbond, lijkt het evident dat
het rechtsmodernisme hier zijn invloed heeft laten gelden.387 De bundel opende met
het ‘dogmatisch/catechetische’. Voorts waren er mengvormen van verlichte, pastorale
en traditionele namen.388
380 Voor de namen van God zie onder meer gezangen: 8, 9, 13, 158; 12, 18, 27, 35, 39, 71, 92, 159; 125 en 167; 104; 202.
Voor de namen van Jezus zie onder meer gezangen: 6, 44, 91; 7, 16, 18, 38, 70; 13, 14, 21, 27, 29, 30, 32, 66; 17; 18, 27, 28,
67; 18, 38; 27, 42; 41, 49, 164; 43; 50; 56; 72; 91, 104, 177; 118; 186, 190; 194. Verlichte namen zijn te vinden in: 27; 7; 56,
88, 149, 151.
381 ‘Piëtistisch’, zie gezangen 194 couplet 1; 196 couplet 1; 234 couplet 3; ‘Mystiek’ gezang 51 coupletten 1 en 5; ‘verlicht’ gezang 200.
382 Gezangboek der Evangelische Lutherse Kerk (1955). Bijvoorbeeld gezangen 144 couplet 1 ‘Wees niet versaagd, gij kleine
schaar, al staat de boze vijand klaar u uit Gods hand te rukken en rekent op uw ondergang’ en 152 couplet 4: ‘De vijand
denkt alleen daaraan, hoe hij uw kudde kan verslaan, hij die de wereld bracht in nood, wil haar vervolgen tot de dood’.
Andere gezangen zijn: 146 couplet 1; 153 couplet 2; 179 couplet 8; 204 couplet 2; 236 couplet 4; 279 couplet 1. Wat de
reden van de opname van liederen over de ‘vijand’ is, gaat dit onderzoek te buiten. Moeten deze teksten tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog en het vijandbeeld dat in de jaren 1950 heerste, worden verstaan? Zie Pöhlmann
(1985), p. 140 en 314. Tegelijk kan ook aan Luthers Tweerijkenleer worden gedacht, die het wereldse rijk van Christus’
rijk nadrukkelijk onderscheidt.
383 Le Coq (2005), p. 155-160.
384 Idem, p. 156. Zie ook p. 348.
385 Liederenbundel (1944), p. i-vi.
386 Zie de liederen: 57 couplet 3; lied 44; 62 couplet 3.
387 Le Coq (2005), p. 169-170 en 195. In sommige liedteksten werd de triniteit bewust gemeden en in andere niet. Le
Coq wijt dit aan een verschillende opvatting over dit geloofspunt onder de vrijzinnigen. De links-vrijzinnigen geloofden unitarisch, voor de rechts-vrijzinnigen lag dit anders. Zij maakten een onderscheid tussen de wezens- en openbaringstriniteit. God is niet één Wezen en drie Personen, een geopenbaarde Drie-eenheid, maar een ‘drie-enige openbaring’. Gods openbaring voltrekt zich in drie manifestaties: als Vader, in de Zoon en door de Heilige Geest.
388 Zie voor verlichte namen van God bijvoorbeeld in de liederen: 21, 23, 31, 54, 119, 20. Voor de meer traditionele zie:
3, 26, 58; 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 41, 52; 17, 19, 31, 32, 33, 34, 56, 61, 208, 238; 37, 51, 107, 119; 40; 54; 94, 96, 117. Zie
voor de verlichte namen van Jezus bijvoorbeeld in de liederen: 17, 169, 223, 225; 127; 223; 234. Zie voor meer traditionele
namen in onder meer: 18, 62, 63, 126, 152; 127; 146; 151; 163, 210.
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Voor het eerst in de protestantse kerkgeschiedenis werd een Liedboek voor de Kerken
(1973) aangeboden, ondertekend door vijf vrijzinnige en confessionele protestantse
kerkgenootschappen. Voor de Rooms-katholieke Kerk was de tijd nog niet rijp om deel
te nemen en ook andere reformatorische kerken waren nog niet toe aan deze vorm van
interkerkelijke arbeid.389 De psalmen kregen een plaats voorin het Liedboek, omdat dit
liedgenre inspirerend was geweest voor het geestelijk lied van de christelijke kerk. Het
Liedboek bevat liedteksten uit de vroegchristelijke kerk in West en Oost, uit de Middeleeuwen, de reformatie- en na-reformatorische tijd en uit de perioden van het Piëtisme
en de Verlichting, alsmede uit het Réveil en het Methodisme. Tevens werden er eigentijdse liederen in opgenomen, die geacht werden ‘hedendaagse uitingen en vormgevingen van menselijk getroffen-zijn door de bijbelse boodschap’ te zijn. Aan het ‘dogmatisch/catechetische’ kende het Liedboek het primaat toe. Het bevat hoofdzakelijk
traditioneel jargon, verlichte namen komen in mindere mate voor. Het Liedboek introduceerde tevens enkele nieuwe namen voor God en Jezus.390 Liedteksten met een piëtistische strekking zijn veelal ondergebracht in de afdeling ‘Andere Liederen’.391 Ook zijn
er liedregels die wijzen op de uitverkiezing.392
Het zwaartepunt ligt in vrijwel alle bundels op de rechtvaardiging. De verlossing
‘voor mij’ of ‘voor ons’ loopt als een rode draad door de afdelingen heen.393 In de Eenige
389 Zie ‘Ten Geleide’, in: Liedboek voor de Kerken.
390 Idem. Traditionele namen voor God zijn te vinden in de gezangen: 6, 8, 9, 15, 19, 27, 39, 80, 90, 96, 336; 13, 115,
400; 227, 258, 302, 431; 13, 14, 336, 357, 364, 466; 35, 118; 45, 134, 480; 123; 48, 77, 90, 94, 95, 115, 180, 122, 129, 134, 254,
255, 258, 337, 427, 481; 278. Vernieuwende namen zijn te vinden in gezangen 54 couplet 6, ‘Zaaier’; 86 de coupletten 2
en 8, de ‘Ongeëvenaarde’; gezang 491 couplet 2 ‘een spoor van licht’. Traditionele namen voor Jezus zijn te vinden in
de gezangen: 102, 126, 137, 179; 127, 157; 46, 95, 106; 77, 78, 116, 122, 128, 133, 136, 148, 153, 170, 104, 105, 298, 302, 317,
436, 450; 82, 89; 83, 102; 110; 89, 163; 121, 126; 129, 134, 185, 259, 267, 288, 428; 157; 138; 173, 179, 180, 407. Voor incidentele namen zie de gezangen 54, 186. Voor verlichte namen, zie de gezangen: 66, 146; 170; 291; 485. Voor bijbelse namen
zie: 56, 59, 63, 71, 345.
391 Idem. De gezangen: 441 de coupletten 3, 4, 5; 442 couplet 1; 440 couplet 3; 450 couplet 2. Ook buiten deze afdeling
zijn piëtistische en mystieke genres aan te wijzen: 90, 118, 141, 230, 323, 355, 388, 389.
392 Idem. De gezangen: 141 couplet 2; 157 couplet 5; 409 couplet 2; 421 couplet 1. Andere voorbeelden zijn: 310 couplet 2; 429 couplet 2; 451 couplet 1, 485 couplet 1.
393 Ter illustratie wordt uit elke bundel telkens een zinsnede geciteerd. Psalmen en Gezangen (1938): de gezangen 1 couplet 4; 10 couplet 5; 32 couplet 4; 33 couplet 11; 43 couplet 3; 49 couplet 3; 46 couplet 3; 245 couplet 2; 247 couplet 1 ‘Dat
G’uit genâ ons en ons kroost te gader, om ’t bloed uws Zoons al onze schuld vergaaft’; 254 couplet 3; 173 couplet 4; 102
Gezangen: de gezangen 16 couplet 1 ‘Christus heeft voor ons geleden’; 27 couplet 11; 34 couplet 6; 35 couplet 1; 36 couplet 8; 42 couplet 3; 53 couplet 6; 88 couplet 1 en 101 couplet 4; Eenige Gezangen: de gezangen 3 couplet 4; 5 de coupletten
1 en 6 ‘Wie onzer zou voor U bestaan, Had Jezus niet voor ons geleên?’; 6 couplet 2; 15; 16 couplet 4 en ook 6; 23 couplet
4; 25 couplet 2; 119 Gezangen: de gezangen 23 couplet 4 ‘Het is voor ons, voor u en mij, dat God zijn Zoon gegeven heeft’;
26 couplet 3; 32 couplet 2; 38; 55 couplet 1; 60 couplet 1. Andere vindplaatsen zijn: 31 couplet 4; 35 couplet 3; 36 couplet
1; 40 couplet 3; 41 couplet 3; 59 couplet 2; 63 couplet 2; 94 couplet 5; 103 couplet 2; 104 couplet 3; 11 couplet; 117 couplet 2; Gezangboek der Evangelische Lutherse Kerk: de gezangen 5 couplet 3; 18 couplet 3; 19 couplet 6 ‘Door wat Hij voor ons
heeft gedaan’; 51 couplet 2; 60 couplet 2; 151 couplet 5; 220 couplet 3. Andere gezangen zijn: 4 couplet 1; 14 couplet 3;
26 couplet 3; 44 couplet 2; 48 couplet 2; 49 couplet 1; 50 couplet 3; 52 couplet 1; 54 couplet 2; 55 couplet 3; 56 couplet 1;
59 de coupletten 1 en 2; 60 couplet 1; 63 couplet 8; 66 couplet 1; 69 couplet 5; 80 couplet 2; 108 couplet 1; 109; 118 couplet 2; 120 couplet 2; 123 couplet 5; 128 couplet 2; 132 couplet 2; 133 couplet 2; 135 couplet 2; 137 couplet 3; 156 couplet
2; 64 couplet 2; 166 couplet 4; 170 couplet 2; 171 couplet 2; 175 couplet 7; 190 couplet 5; 191 couplet 3; 198 de coupletten 1, 4 en 5; 204 couplet 3; 218 couplet 1; Liedboek voor de Kerken: de gezangen 116 couplet 4; 143 couplet 2; 191 couplet 1;
445 couplet 2; 266 couplet 1; 195 couplet 1; 347 couplet 6; 344 couplet 4; 449 couplet 5; 129 couplet 2. Andere gezangen
zijn: 5 couplet 1; 6 de coupletten 1 en 2; 7 couplet 4; 16 couplet 1; 20 couplet 5; 26 couplet 3; 29 couplet 7; 32 couplet 3; 44
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Gezangen (1933) zijn deze indicaties pregnanter aanwezig dan liederen die opwekken
of aansporen tot daden. Voor de vrijzinnige Liederenbundel (1944) is tekenend het accent op woorden als ‘genade’ en ‘verlossing’, meer dan op het ‘voor mij/voor ons’.394 In
102 Gezangen komt het woord ‘gerechtvaardigd’ eenmaal voor in een nieuwe liedtekst:
‘Gods kinderen op aarde zij wandlen in het licht, omdat zij gerechtvaardigd zijn voor
zijn aangezicht’.395 Ook in het Liedboek voor de Kerken komt de rechtvaardiging voor in de
regels: ‘Om Hem rechtvaardigt nu de Heer het leven van ons allen’, en in: ‘Want wie
hier leeft op zijn gezag, die is voor God rechtvaardig’.396 Een opvallende wending geven
liedteksten te zien waarin het ‘voor ons’ vervangen werd door een solidair ‘met ons’ of
in de betekenis van een geschenk ‘aan ons’, zoals in deze regels: ‘Want Eén breekt het
brood om met ons te leven’ en ‘Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven’.397 Bovendien was
het nieuw dat het ‘voor ons’ niet slechts werd beleden, maar dat daar ook om werd gebeden: ‘Wees voor ons het brood (…) Wees voor ons de wijn (…) Wees voor ons de pijn’.398
Werd in de voornoemde bundels met het ‘voor ons’ telkens bedoeld de christelijke gemeente, in het Liedboek voor de Kerken staat ook een regel die wijst op de wereld: ‘De
Heer heeft heel zijn leven voor het menselijk geslacht in Gods hand gegeven’.399 De
wereld was schuldig aan zijn lijden en sterven: ‘De wereld gaf Hem slechts een graf’.
Voorts is de claim op de persoonlijke zonde vervangen door een objectieve vorm:
Gestorven voor de zonde,
in Jezus’ bloed vereend
om met elkaar verbonden,
levend voor God alleen.400

hetgeen op vrijzinnige invloed kan wijzen.
De heiliging wordt verschillend geaccentueerd. Het woord ‘heiligmaking’ werd nog
maar sporadisch in liedregels gebruikt. De relatie met de Heilige Geest bleef niettemin
couplet 2; 57a couplet 2; 89 couplet 9; 97 couplet 2; 105 de coupletten 1 en 7; 108 couplet 4; 110 couplet 1; 112 couplet 8;
117 de coupletten 3 en 4; 140 couplet 4; 141 couplet 2; 146 couplet 5; 148 couplet 3; 160 couplet 1; 165 de coupletten 1 en
4; 175 couplet 2 ‘Mens onder de mensen, en ons vrijgekocht, Hij alleen tot sterven voor anderen bereid’; 179 couplet 8;
181 couplet 3; 182 couplet 1; 183 de coupletten 3 en 6; 187 couplet 3; 190 couplet 4; 192 couplet 5; 193 couplet 3; 203 couplet 4; 204 couplet 2; 211 couplet 3; 212 couplet 6; 213 couplet 1; 219 couplet 2; 222 couplet 1; 231 couplet 2; 267 couplet
3; 270 couplet 2; 272 couplet 3; 278 couplet 9; 305 couplet 2; 312 couplet 2; 353 couplet 5; 354a couplet 2; 355 couplet 6;
358 couplet 3; 360 couplet 1; 394 couplet 4; 406 couplet 3; 408 couplet 3; 415 couplet 2; 436 couplet 5; 438 couplet 3; 451
couplet 2; 461 couplet 5. Met betrekking tot de rechtvaardigheid: gezang 129 de coupletten 4 en 6; 177 couplet 4. Voor
andere gezangen zie 67 couplet 2; 105 couplet 5; 358 couplet 3.
394 Liederenbundel: liederen 42 couplet 1 ‘Vader sla ons steeds in liefde gade, Zoon des Vaders schenk ons uw genade’; 50
couplet 1; 55 couplet 1; 62 couplet 6; 123 couplet 3; 37 couplet 3; 129 couplet 1; 149 coupletten 1 en 2; 151 couplet 2 en
3; 36 couplet 3 ‘Hij had u lief, die tot Zijn kind u verhief’; 159 couplet 4. Andere voorbeelden zijn: 19 couplet 1; 20 couplet 1; 22 couplet 1; 24 couplet 3; 27 couplet 1; 28 couplet 1; 39 couplet 2; 58 couplet 2; 130 couplet 1; 154 couplet 4; 156
couplet 3; 220 couplet 3; 222 couplet 2; 242 couplet 3.
395 102 Gezangen, gezang 95 couplet 1. Zie ook Gezangboek der Evangelische Lutherse Kerk: 198 couplet 5, ‘daar mij God rechtvaardig noemt’.
396 Liedboek voor de Kerken: gezang 344 coupletten 3 en 4.
397 102 Gezangen, gezang 88 couplet 1 en 101 couplet 4.
398 Idem, 88 coupletten 5 en 6.
399 Liedboek voor de Kerken, gezang 195 couplet 1.
400 Idem, gezang 347 de coupletten 4 en 6. Mijn cursivering.
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gehandhaafd.401 Tegelijk zijn er beden om goede werken en liedteksten die een aansporende en opwekkende connotatie hebben.402 Vooral het Lutherse Gezangboek heeft overwegend beden om goede werken.403 In de Liederenbundel komen liederen voor die hun
inspiratie in de ervaring vinden.404 Deze bundel heeft bovendien een speciale rubriek
‘Taak in de wereld’ met oproepen als ‘Gordt u aan! Gordt u aan!’.405 Opvallend zijn de
liedteksten met een nogal helfhaftige en strijdvaardige inhoud.406 Ook zijn er teksten
waarin de goede werken geen grond vormen voor de rechtvaardiging, waarvan de poëtisch omschreven regel ‘Hoe ijdel is ons metselwerk’ een voorbeeld is.407
Een theologische typering van het liedrepertoire
De doopsgezinde liedbundels vingen aan met het leerlied, waarmee de indelingen
werden ondergebracht onder het primaat van het ‘dogmatisch-catechetische’, ook al
moet erbij worden vermeld dat de eigenschappen Gods zoals die tot en met Doopsgezinde Liederen (1895) nog specifiek werden benoemd, sedert de bundels van de Protestantenbond en de ‘Leidse Gezangen’ niet meer voorkwamen. De liederen over God werden
voortaan genoemd: ‘Verheerlijking van God’ (1882/1920), ‘Godsverheerlijking’ (1897)
of vielen onder ‘Lofprijzingen’ (1944), hetwelk indicaties zijn van aanbidding. De eigenschappen kwamen zo van de inhoudslijst terecht in de liedteksten. De indeling van
het Liedboek voor de Kerken volgde een eigen weg, aanvangende met een reeks van leerliederen in de afdeling ‘Bijbelliederen’, wat dus ook kan worden aangemerkt als ‘dogmatisch/catechetisch’.
Gemeenschappelijk hadden de doopsgezinde en andere protestantse liedbundels
de mengvormen van benamingen voor God en Jezus.408 Daardoor is er weinig verschil
401 Psalmen en Gezangen (1938), resp. gezang 216 couplet 1; gezang 245 couplet 3.
402 Liederenbundel (1944), voorbeelden van opwekkende, aansporende liederen zijn: 190 couplet 3; 193 couplet 6 bijv.
‘Ziet g’een uit zwakheid vallen, reikt hem de broederhand!; 197 couplet 3; 194 couplet 1; 205 de coupletten 1 en 3; 203
couplet 3; voorbeelden van aansporing zijn: 138 couplet 3; 166 couplet 3; 183 couplet 4; 195 coupletten 1 en 2; 196 couplet 3; 202 couplet 2; 203 couplet 1; 204 couplet 1; 209 couplet 1. 102 Gezangen, 63 coupletten 2, 3 en 4; 68 coupletten 3 en
4 bijv. ‘Geliefden God, schept nieuwe moed’; gezang 92 couplet 4. Liedboek voor de Kerken de gezangen 62 couplet 3 ‘Biedt
uw naaste de helpende hand’; 287 de coupletten 1, 2 en 3; 402 de coupletten 3 en 10; 46 couplet 5; 52 couplet 3; 96 couplet 5; 98; 106; 127; 139 couplet 3; 162 couplet 4; 166 couplet 4; 240 couplet 3; 244 couplet 2; 259 couplet 1; 261 couplet
5; 268 couplet 2; 317 couplet 2; 320 couplet 3; 321 couplet 3; 351 couplet 4; 360 couplet 3; 364; 373 couplet 4; 374 couplet
6; 375 couplet 4; 404 couplet 2; 450 couplet 1; 462; 469; 473; 474 bijv. ‘God roept ons broeders tot de daad’; 481 coupletten 2 en 3; 484.
403 Gezangboek der Evangelische Lutherse Kerk de gezangen 141 couplet 3, bijv. ‘Maak ons aan goede werken rijk’; 161 couplet 3; 174 couplet 3; 212 couplet 2.
404 Liederenbundel, 95; 97 coupletten 1 en 2, bijv. ‘Bij strijd en zorg en druk en drang, wat ook de dag moog bieden’.
405 Idem, lied 210 couplet 1.
406 Eenige Gezangen (1933), 24 couplet 3 ‘Toch doen wij ’t krijgslied schallen’. Gezangboek der Evangelische Lutherse Kerk gezang 149 couplet 3; 85 coupletten 2 en 3 ‘opdat wij ridderlijk strijden’; 86 coupletten 2 en 3; 164 couplet 4 ‘Zijn Kerk,
geheiligd door zijn bloed, zal voor geen vijand bukken’; 119 Gezangen, gezang 75 couplet 1, ‘Ten laatsten kamp gereed’.
Liedboek voor de Kerken, de gezangen 239 couplet 5; 241 couplet 3; 298.
407 Gezangboek der Evangelische Lutherse Kerk, gezangen 136 couplet 1 bijv. ‘In ons eigen werk en waarde is geen troost’;
175 couplet 3; 179 couplet 4; Liedboek voor de Kerken de gezangen 287 couplet 1 ‘Wat heeft ons werk voor waarde?’; 321 couplet 3 en 471.
408 Voor ‘Vader’ zie in het suffix de liednummers 225 couplet 2; 261 couplet 4; 280 couplet 2; 290 couplet 3; 291 couplet
1; 292 couplet 1; 294 couplet 1 en 300 couplet 4. In Psalmen en Liederen, zie de liederen 301 en 341 en in het Liedboek gezang
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in de aanroeping en het belijden. Tussen de doopsgezinde bundels onderling zijn echter wel verschillen aan te tonen. De titel ‘Heiland’ werd in het doopsgezinde smaldeel
in het Liedboek voor de Kerken niet verwerkt, deze naam komt wel voor in het suffix en de
Psalmen en Liederen.409 Ook herinneren de namen: ‘Middelaar’, ‘Verzoener’, ‘Lam Gods’ en
‘Rantsoen’ in het suffix aan liedteksten uit de achttiende en negentiende eeuw met een
orthodoxe kleur.410 Tegelijk bevat het namen met verlichte connotaties, zoals: ‘Zaligmaker’, ‘Albestuurder’, ‘Algoede’, ‘Trouwe Leidsman’ en ‘Vriend’, ook al komen die in
mindere mate voor dan de traditionele.411
Het suffix vormde een tegenwicht tegenover een al te grote vereenzelviging met de
vrijzinnigheid. Als uiting daarvan werden 23 liederen overgenomen uit de hervormde
Psalmen en Gezangen (1938), dat is bijna de helft van het suffix.412 Blijkens enkele voorbeelden neigde het suffix daardoor over te hellen naar een orthodoxe signatuur. Het nam
uit de Psalmen en Gezangen het lied ‘Van U zijn alle dingen’ over, dat oorspronkelijk zeven
coupletten bevatte, maar waarvan er zes waren overgenomen.413 Het suffix handhaafde
dit aantal, maar met dit verschil dat het aanvankelijk weggelaten couplet over de rechtvaardiging voor het couplet over de roeping in de plaats kwam:
Psalmen en Gezangen 1938

Doopsgezind suffix 1944

Gij riept mij in het leven
Tot uwe heerlijkheid;
Gij hebt m’ uw woord gegeven
Tot mijne zaligheid;
Gij hebt in vruchtb’re dreven
Mij trouwelijk geleid,
En mij een hoorn verheven
Van heil, door U bereid.414

Hoe heerlijk is bevonden
Uw rijkdom van genâ,
verloornen toegezonden
in ’t veld van Efrata.
Ook mij sloegt G’in mijn zonden
met medelijden gâ,
En Christus droeg Zijn wonden
Voor mij op Golgotha.415

Het suffix kan in zijn keuze zelfs met ‘calvinistisch’ worden getypeerd waar het jargon overeenstemde met de ‘Heidelberger’, bijvoorbeeld in de regels: ‘Wij zijn nietig,
onrein stof, onbekwaam tot Uwen lof’, en: ‘Uit onszelven niets vermogen, niets dat
goed is in Uw oogen!’.416 Een ander argument dat de aanduiding als orthodox ondersteunt is de verandering van enkele ritmische melodieën in een isoritmische nota379 couplet 5. Voor ‘Heer’ zie in het suffix: 255 couplet 2; 261 couplet 4; 280 couplet 2; 284 couplet 3; 298 couplet 3; 292
couplet 2 en 294 couplet 1. Zie in Psalmen en Liederen de liederen 301, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 316, 317, 318, 319. Zie
in het Liedboek de gezangen 379 couplet 1; 285 couplet 1; 63 couplet 1 en 405 couplet 1. Zie voor ‘Meester’ in het suffix:
lied 284 couplet 2; in Psalmen en Liederen de liederen 304 en 321 en in het Liedboek gezang 63 couplet 3.
409 Zie in het suffix de liednummers: 256 couplet 1; 272 couplet 4; 264 couplet 1; 297 couplet 2; 298 couplet 1 en 299
couplet 4. Zie in Psalmen en Liederen de liederen 309 en 310.
410 Zie Liederenbundel 252 couplet 3; 266 couplet 4, maar ook 271 couplet 3; 270 couplet 1; 272 couplet 3.
411 Idem de liederen 253 couplet 1 en 2; 257 couplet 7; 268 de coupletten 1 en 3, maar ook 273 couplet 4 en 278 couplet 1; 285 couplet 1.
412 Zie p. 351 e.v. Zie Liederenbundel (1944), p. 569.
413 Compendium (19983), p. 1068v.
414 Psalmen en Gezangen (1938), gezang 148 couplet 2.
415 Liederenbundel (1944), lied 264 couplet 4.
416 Idem, lied 259 de coupletten 2 en 3.
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tie.417 Psalmen en Liederen (1963) verwierp de orthodoxe selectie uit het suffix ter wille
van ‘een zo groot mogelijke oecumeniciteit’. Namen van dichters als Wit, Barnard,
Schulte Nordholt, Jacobse, Den Besten en de componisten Ouwehand, De Marez Oyens en Mehrtens geven hiervan blijk.418 Vanzelfsprekend namen de doopsgezinde samenstellers tevens heden en verleden van de eigen traditie in aanmerking. Nieuwe
doopsgezinde liederen drukten op dit bundeltje een eigentijds stempel, zoals het zogenaamde Abrahamlied ‘Ga uit uw land en het huis van uw vader’, ‘Geef vrede, Heer,
geef vrede’, ‘Vergeet de dag niet’, ‘Eeuwige Heer, Gij zijt eens in de tijd’ en ‘Heer, langs
de straten van ons leven’.419 Ook het geliefde lied van Jo. de Vries ‘Wanneer wij van beneden’ werd deels hertaald en deels vernieuwd.420 ‘Starren’ werden ‘sterren’, een dubbele ‘ee’ een enkele ‘e’ en in couplet 4 werd het thema van de ‘roeping’ in de derde
regel in andere woorden vervat: ‘Laat m’aan Uw zijde wand’len, U vreezen, daag’lijks
meer!’, werd bijvoorbeeld veranderd in: ‘Roep ons door alle tijden en vind ons daaglijks weer’. Het Pinksterlied van Vondel werd van kleine aanpassingen voorzien: ‘Vogelduif’ werd ‘tortelduif’, ‘Christus’ vreê’ werd omgebogen naar ‘Christi vree’, en
woorden die met een hoofdletter waren geschreven, kregen nu een kleine letter. Een
ander kenmerk van deze proefbundel was de introductie van enkele hernieuwde titels voor Jezus, zoals ‘Zaaier’, ‘Messias’ en ‘Bondgenoot’.421

Tot besluit
De Nederlandse samenleving in de tweede helft van de twintigste eeuw stond in het
teken van de ontzuiling. Zij maakte een verwetenschappelijking door met als effect
dat er over de zuilen werd heengekeken en het algemene vóór het bijzondere kwam.
Zo droeg de welvaarts- en consumptiemaatschappij bij aan een groter bewustzijn van
‘de toestand in de wereld’.422 Kerkelijk gezag en bestuurlijke autoriteit kwamen door
de opkomst van een maatschappelijke democratie flink onder druk te staan. Dankzij
die ontwikkeling floreerde de oecumene en werd er op hymnologisch gebied intensief
samengewerkt. Voor de doopsgezinden hield dit een aanscherping in van een geloofstraditie, die was uitgegroeid tot een wereldbroederschap. Nederlandse doopsgezinde
kenmerken als de volwassenendoop en het vredesgetuigenis moesten vooral doorklinken in een interkerkelijk Liedboek. Op deze wijze zorgden de doopsgezinden ervoor dat
het geloofseigene in hymnologische zin met de andere kerken werd gedeeld. Dege417 Bijvoorbeeld de liederen 259, 263, 278, 281, 287.
418 ‘Woord vooraf’ in: Psalmen en Liederen.
419 Idem, respectievelijk de liederen 301, 319, 321, 322, 324.
420 Idem, 317.
421 Psalmen en Liederen, 303, 320 en 321. De naam ‘Bondgenoot’ in het laatstgenoemde lied roept een reminiscentie op
aan de zestiende-eeuwse wederdopers die zich bondgenoten noemden. Zij hadden het teken van het verbond aangenomen, ofwel de doop der bekering. Over dit verbond handelt het lied ‘Vergeet de dag niet, dat het groot verbond bezegeld werd’, maar anders dan de traditie verwees De Geus met de ‘Bondgenoot’ naar God. Zie ME I, p. 385-386.
422 Ontleend aan de radiocolumns die mr. G.B.J. Hiltermann (1914-2000) vanaf 1956-1999 wekelijks voor de AVRO
hield.
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nen die de concepten van het Liedboek beoordeelden, behoorden tot de generatie die de
Tweede Wereldoorlog had meegemaakt. Geloof en wereld enerzijds en theologische
waarheden en poëtische vondsten anderzijds kwamen daardoor op gespannen voet
te staan. Eerlijkheid was een criterium waaraan het kerklied volgens doopsgezinden
diende te voldoen: men moet zingen waar men achter staat.
De studie over het doopsgezinde kerklied is hiermee beschreven. In een slotbeschouwing zal thans worden uiteengezet welke lijnen en conclusies hieruit getrokken
kunnen worden.

Hoofdstuk 5

Slotbeschouwing

Ingekaderd in een ruimere cultuurhistorische en protestants kerkelijke context zijn
in deze studie in chronologische volgorde dertien doopsgezinde liedboeken besproken, waaronder doopsgezinde liederen in het Liedboek voor de Kerken. Geanalyseerd werden de hymnologische, liturgische en theologische bijzonderheden met concentratie
op de aspecten ‘rechtvaardiging’ en ‘heiliging’. Aan de hand van de onderzochte gegevens kan nu worden verklaard langs welke lijnen en wendingen de doopsgezinde
kerkliederencultuur veranderde van een specifiek eigen, denominatief bepaalde traditie in een richting die algemeen protestants van aard werd en in het Liedboek voor de Kerken een bedding vond. Aan het slot volgen nog een omschrijving van de doopsgezinde
visie op het kerklied en een bespreking van de betekenis van een kleine tweehonderd
jaar doopsgezinde hymnologie voor de doopsgezinden zelf en voor de andere protestanten; maar ook andersom: wat de hervormde en lutherse gezangen hebben betekend
voor de doopsgezinden.

1

1793-1810

Maatschappij en kerk: eenheidsstreven
Vijf doopsgezinde liedboeken verschenen in een periode van godsdienstige, politieke
en maatschappelijke veranderingen. De in het midden van de achttiende eeuw opgekomen sociabiliteit had ervoor gezorgd dat sociaal-maatschappelijk en politiek geëngageerd bewustzijn onder de hogere middenklasse werd bevorderd. Een van de gevolgen
hiervan was een scherpe oppositie van de democratisch gezinde en militant patriotse
beweging, waarmee de doopsgezinden sympathiseerden, tegen de behoudende, veelal
gereformeerde oranjeaanhangers, die deel uitmaakten van de heersende kerk. De Nederlandse Revolutie die hieruit voortvloeide, werd beslecht ten faveure van de patriotten. In de context van een gematigd christelijke Verlichtingscultuur werd naar Frans
model gestreefd naar een nieuwe samenleving waarin Mensenrechten en Burgers met
een hoofdletter werden geschreven. Alle burgers werden door plicht en deugd mede-
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verantwoordelijk gehouden bij te dragen aan de opbouw van een door oorlogen en een
slechte economie geteisterde en in pauperisme verkerende maatschappij. Ter bevordering van het algemeen volksgeluk voorzag het door verlichte zonnistische doopsgezinden geïnitieerde moderniseringsoffensief, onder de naam van de Maatschappij tot Nut
van ’t Algemeen (1784), in onderwijs en opvoeding aan de lagere sociale klasse.
In kerkhistorisch opzicht forceerde de afkondiging van de scheiding van kerk en
staat een doorbraak in de verhouding tussen de heersende gereformeerde kerk en de
dissidente kerken, al werd dit pas in 1848 officieel en zou een Ministerie van Eredienst
tot 1871 nog bemoeienissen houden met de kerk. Niettemin hadden de doopsgezinden door de Bataafse Omwenteling vrijheid van ‘consciëntiedwang’ gekregen. In dit
voorrecht deelden ook de remonstranten. Beider universalistische ideaal om tot een
verenigde protestantse kerk te komen, werd gerealiseerd in Dokkum. Toch liet de
openstelling van het avondmaal door de Nederlandse Hervormde Kerk (1817) feitelijk
langer op zich wachten dan de remonstranten hadden gewenst.
Het eeuwenlange onderscheid tussen verschillende doopsgezinde partijen en denominaties verdween, nadat de zonnisten en lammisten zich hadden verenigd tot één
gemeente te Amsterdam (1801) en het merendeel van de doopsgezinde gemeenten zich
verbond tot een algemene sociëteit (1811). De principiële naleving van de weerloosheid
verdween onder invloed van de doopsgezinde participatie in militante vrijcorpsen. Op
dit punt onderscheidden de doopsgezinden zich niet meer van de andere protestanten.
Het weigeren van het eedzweren en het vasthouden aan de volwassenendoop zouden
in de loop van de negentiende eeuw de enige twee uiterlijke kenmerken blijven van de
doopsgezinde identiteit.
De doopsgezinde theologie in de tweede helft van de achttiende eeuw is te typeren
als een leerstellige traditie zonder een vastomlijnde geloofsbelijdenis. De doopsgezinden namen hierdoor een andere positie in dan de gereformeerden en de luthersen,
die elk bleven vasthouden aan een algemene geloofsleer. De veelkleurige en verlichte
lammistische hoofdstroming met remonstrantse en piëtistische aspecten, wijst uit
dat zij met de andere hoofdstroming, de zonnisten, echter één orthodoxe tendens gemeen had: Christus was de rechtvaardigmaker, ook al verschilde hiervoor de theologische argumentatie. De zonnisten gingen uit van zijn bloedige offer; de lammisten van
de redelijke, schriftuurlijke kennis van God. Beide denominaties streefden niettemin
een effectieve rechtvaardiging na, gebaseerd op 2 Petrus 1:5-11. Een trapsgewijs heiligingstreven moest leiden tot het geestelijke niveau der broederlijke liefde jegens allen.
Een ander gemeenschappelijk geloofspunt vormde de verwerping van de predestinatie en de erfzonde, waarmee de doopsgezinden een pelagiaanse denktrant volgden.
Op grond van deze uitkomsten kan worden geconcludeerd dat over het ‘rekkelijke’
lammisme en het ‘precieze’ zonnisme genuanceerder gedacht dient te worden, dan de
doopsgezinde historiografie tot dusver heeft verondersteld.1
Cultureel gezien conformeerden de wereldmijdende doopsgezinden zich halverwege de achttiende eeuw in uiterlijk en gedrag meer naar de geest van de tijd. Ook in
1 Vergelijk Blaupot (1847), p. 166; Hylkema (1900), p. 31; Kühler (1912/1980), p. 161.
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de godsdienstoefeningen werd dat zichtbaar. De van oorsprong behoudende, maar nu
ook verlichte zonnisten waren op het gebied van liturgische vernieuwing trendsetters.
Zo bevorderden zij de invoering van een ‘werelds’ instrument als het kerkorgel, om tegemoet te komen aan de ‘gewoonte van de overige Protestanten deezes Lands’. De invoering van het kerkorgel had tot gevolg dat het tempo van de kerkzang bepaald werd
door de organist; de voorlezer/voorzanger diende zich voortaan naar hem te schikken.
Het onderzoek naar de liedbundels en de catechismi toont aan, dat wat werd geleerd
ook werd gezongen. De rechtvaardiging werd met name in liedregels gevonden waarin de daden van Jezus als ‘voor mij’ of ‘voor ons’ geschied werden aangeduid. Dat het
accent op de heiliging en dus op de effectieve rechtvaardiging lag, wordt duidelijk in
de inhoudsopgaven met hele reeksen van deugden, maar ook in de besproken preken
van Koopmans. Vergeleken met andere protestantse bundels stegen de doopsgezinde
liedboeken in de opsomming van deugden ver boven die uit. Cultureel gezien sloten
de liedboeken naadloos aan bij het virtusideaal van de patriotse dichtgenootschappen,
wat op zichzelf niet zo verwonderlijk was, daar veel lieddichters uit die kringen waren
gerekruteerd.
De invloed van het verlichte neologisme op de liedteksten werd het meest zichtbaar
in veranderingen die werden aangebracht in geliefde liederen. Zo werd een traditionele omschrijving voor Jezus, ‘Borg’, veranderd in ‘Menschenvriend’. Het valt op dat
de officiële spellingsregeling van de befaamde doopsgezinde hoogleraar Siegenbeek
(1804) in de nieuw verschenen liedboeken, zoals de hervormde Evangelische Gezangen
(1806), nog niet consequent was doorgevoerd. Als toetssteen kan de bundel Uitgezochte
Liederen (1810) dienen, waarvan hijzelf medesamensteller was en waarin liederen overgenomen werden uit de hervormde bundel. Verbindingsstreepjes bleven daarin te pas
en te onpas gebruikt en ook hoofdletters bleven staan, zoals in: ‘waereldsch’ Ydelheên’
in plaats van het nieuwe ‘wereldsch’ ijdelheên’. De liturgische praktijk kon een belangrijke rol spelen bij het kweken van meer taalkundige eenheid. Dit blijkt uit een preekcasus van de eerdergenoemde Koopmans, die verouderd woordgebruik verving door
modern jargon in een liedtekst die hij heeft voorgedragen.
Hymnologische ontwikkelingen: van verlicht doopsgezind particularisme naar algemeen protestants
pluralisme
De vijf genoemde liedbundels kunnen grofweg worden ondergebracht in twee perioden: vanaf de Christelyke Gezangen (1793) tot aan de hervormde Evangelische Gezangen (1806),
en vanaf dit liedboek tot aan de Uitgezochte Liederen (1810). Het hervormde liedboek markeerde daarmee een cultuuromslag in de ontwikkeling van het doopsgezinde kerklied
dat overging van particularisme in pluralisme.
De liedboeken die vóór 1806 verschenen waren maatschappijkritisch van aard en
droegen voornamelijk een patriots en verlicht stempel. De vrijheid van het geweten, de
bevrijding van het juk van een heersende politiek en godsdienst, de nieuw op te bouwen maatschappij, de verdraagzaamheid en de rede vormden daarin belangrijke thema’s. In liederen over ‘Het Geweeten’, de ‘Christelijke Verdraagzaamheid’ en over het
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‘Character van een Waar Christen’ weerklonk in feite de bevrijding van de ‘consciëntiedwang’ en de politieke ongelijkheid. In liederen over de ‘Vaderlandsliefde’, waarin ‘het
heil van ’t algemeen’ met ‘het eigen heil naauw is verbonden’, weerspiegelde een sterk
aan de opbouw van een nieuwe maatschappij gerelateerde persoonlijke verantwoordelijkheid. Liederen over ‘De Rede’ bezongen het primaat van het gezonde verstand en
de vrije geest boven enig kerkelijk leerstelsel. In feite vormden deze liederen de neerslag van een algemeen christelijk, dat wil zeggen voormalig dissident doopsgezind
maar ook remonstrants denken, dat volledig aansloot bij de sociabiliteit, de politieke
ontwikkelingen en de vigerende ethiek. Vanuit deze context produceerden de doopsgezinden bundels die zich nadrukkelijk van de andere protestantse bundels onderscheidden. Zij zijn derhalve uniek te noemen, omdat geen van de overige protestantse
bundels liederen over het geweten en de verdraagzaamheid bevatten.
De bundels die ná 1806 verschenen, concentreerden zich meer op de dichterlijke
waarde van het lied en waren niet meer patriots gekleurd. Populaire liederen, overgenomen uit andere protestantse bundels, die ten behoeve van de Christelijke Gezangen en
Liederen (1804) waren aangepast, werden in de Evangelische Gezangen (1806) en in het Zwolse Vervolg van Christelyke Gezangen (1808) wederom in de oorspronkelijke versie opgenomen. Twintig procent van de Uitgezochte Liederen (1810) was afkomstig uit de Evangelische
Gezangen. Dit had tot gevolg, dat er ten opzichte van de vorige bundels liedteksten werden overgenomen met aspecten uit de gereformeerde Heidelbergse Catechismus. Zo verscheen een lied met de titel ‘zucht om meerdere heiliging’, hetgeen verkort werd tot
‘Om Heiliging’, wat een reminiscentie is aan de persoonlijke toe-eigening in de afdeling ‘Onze Verlossing’. In letterkundig opzicht werd een calvinistisch woordgebruik
als ‘verderf’ omgezet in moderne woorden als ‘kwaad’ of ‘verkeerdheid’, maar dat liet
onverlet dat de doopsgezinden in feite met de hervormden meezongen dat de Vader
‘vol mededogen’ op ‘mijne’ ellende neerzag. Dat S. Cramer de Uitgezochte Liederen als
‘vrijzinnig’ beoordeelde, kan vanuit zijn weerstand tegen elk kerkelijk leerstelsel worden verstaan, maar het vermijden van dogma’s wilde niet zeggen dat er dus voor vrijzinnigheid werd gekozen. Deze aanpassing toont aan, dat het principe om liederen te
selecteren ‘zonder inmengsel van kerkelijke of wijsgeerige bepalingen’ niet altijd even
strak werd gehanteerd. Verdraagzaamheid hield in recht te doen aan de verschillende
stromingen binnen een gemeente. Verlichte liedteksten werden om die reden soms
veranderd in orthodoxe.
De autonome gemeentestructuur gaf, net zoals dat voor het godsdienstonderwijs
gold, aanleiding tot een particularistische liedboekgeschiedenis. Het lied was een gestalte van het geloof van de plaatselijke gemeente. Zo hielden de Amsterdamse lammisten en zonnisten vast aan hun eigen zuil, maar bleef ook Haarlem haar eigen psalmentraditie trouw. De invloed van Amsterdam op de andere gemeenten was echter veel
groter dan die van Haarlem. In de Haarlemse doopsgezinde en remonstrantse gemeenten zong men al sedert 1776 uit dezelfde doopsgezinde verzameling Liederen en Gezangen. Toch werd de Haarlemse bundel (1804) vanwege het verlichte karakter ongeschikt
bevonden voor ‘Dordts-gereformeerde’ remonstrantse gemeenten. De remonstranten
gingen daardoor met de Amsterdamse Christelijke Gezangen (1793/1796) overstag, wat
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niet behoeft te verwonderen. De lijnen van een algemeen christelijke denkwijze en
van het universalistische denken dat de remonstranten ter harte ging, kwamen hierin samen. Opmerkelijk is ook dat de invloed van doopsgezinde liederen op de bundel
Evangelische Gezangen geringer was dan de invloed van deze bundel op de latere doopsgezinde liedboeken.
Typering van de liedboeken: verlicht (1793; 1796; 1804; 1808) en gemengd verlicht/orthodox (1810)
In hoeverre zijn de bundels nu naar contemporaine maatstaven onder te verdelen in
verlicht of orthodox, specifiek doopsgezind dan wel algemeen protestants? Met betrekking tot de lammistische Christelyke Gezangen (1793) en de zonnistische Christelijke Gezangen (1796) komen we tot een opmerkelijke conclusie. Vastgesteld moet worden dat
deze bundels het contemporaine karakter van de Verlichting weerspiegelden en dat
die, gezien hun thematiek, voor typisch doopsgezind gehouden kunnen worden. In
de zonnistische bundel werd de traditionele verzoeningsleer aangepast aan een algemeen christelijke denkwijze met als gevolg dat de gangbare orthodoxe opvatting over
de preëxistente Christus als ‘Borg’ en ‘Rantsoen’ veranderde in een verlichte visie, waarin Jezus werd gehistoriseerd en gehumaniseerd tot ‘Voorbeeld’ en ‘Zedenleeraar’, die
gehoorzaamheid en navolging vereiste. Dat Jezus door het gebruik van deze neologismen van heilsmiddel veranderde in een heilsweg kon de lammistische Christelyke Gezangen
(1793) amper beamen, zoals blijkt uit de liedteksten die vasthielden aan het verzoenende bloed van Christus. De lammisten bewaarden het orthodoxe geloof daardoor langer
dan de zonnisten, die zich daarvan, getuige het gebruik van méér verlicht jargon, hadden afgewend. De vroegzonnistische claim op de ware kerk werd aan het eind van de
achttiende eeuw opgeheven ten gunste van een algemeen christelijke denkwijze. Op
grond van hymnologische tekstanalyses is dan ook de conclusie gerechtvaardigd, dat
de zonnistische liederen in theologische en poëticale zin de lammistische links hadden ingehaald. Tegelijk moet worden geconcludeerd dat de indeling en de inhoud van
elkaar verschilden. Vergeleken met de lammistische Christelyke Gezangen was de zonnistische Christelijke Gezangen enerzijds verlichter, maar anderzijds ook nog confessioneel,
aangezien deze bundel aan het ‘liturgische’ het primaat gaf, waarbij het in de titel de
voorkeur gaf aan de term ‘godsdienstoefeningen’. Daarmee gaf het liedboek nog steeds
blijk in een van oorsprong confessionele traditie te willen staan. Daarentegen toont het
‘dogmatisch/catechetische’ primaat in de lammistische bundel aan, dat het kerklied
vooral een leerlied was.
Het aandeel van de dichter Adriaan Loosjes Pz. en vooral van de dichteres Aagje Deken, die maar liefst de helft van de gezangen en liederen aanleverde, evenals de met het
patriottisme sympathiserende ondertekenaars van de bundel, bevestigen het verlichte en patriotse karakter van de Haarlemse Christelijke Gezangen en Liederen (1804). Alleen
deze bundel had een lied over de ‘Vaderlands-liefde’ opgenomen. Juist deze patriotse
kant zorgde ervoor dat dit een tijdgebonden en om zijn thematiek weliswaar nadrukkelijk doopsgezinde bundel was, maar ook zeer gedateerd en dus weinig populair onder latere generaties. Toch verdiende deze bundel ten opzichte van de Amsterdamse
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bundels kwalitatief een milder oordeel. Zij had circa 37 psalmen geselecteerd voor de
christelijke eredienst uit zowel de eigen berijming (1713), als uit de ‘Laus Deo’-psalmen
(1760) en de Statenberijming (1773) en daar konden de Amsterdamse bundels niet op
bogen. Niettemin spanden met name de laatstgenoemde bundels qua populariteit de
kroon. In 1841 zongen 21 gemeenten van de 103 onderzochte gemeenten uit Christelyke Gezangen (1793) en 48 uit Christelijke Gezangen (1796), tegenover slechts vijf gemeenten
die uit Christelijke Gezangen en Liederen (1804) zongen. De zangwijzen in al deze bundels
begonnen met een hele begin- en eindnoot. De tussenliggende noten in de psalmmelodieën waren ritmisch genoteerd en sommige gezangmelodieën voldeden volledig
aan de korte zingtrant. Daaruit kan worden afgelezen dat deze eind achttiende, begin
negentiende-eeuwse bundels zich hadden aangesloten bij de musicologische ontwikkelingen van het laatste kwart van de achttiende eeuw, ter bevordering van de ‘eenparigheid’ in de gemeentezang. De indeling legde het primaat op het ‘dogmatisch/catechetische’, waarmee deze Haarlemse bundel hechtte aan het leerlied.
Het Zwolse Vervolg van Christelyke Gezangen (1808) valt op vanwege het particuliere initiatief van de orthodoxe leraar Ass. Doyer en diens familielid Jacobus Doyer; het was
bestemd voor de eigen gemeente. De meerderheid van de gezangen was overgenomen
uit bestaande, oudere achttiende-eeuwse bundels. Het Vervolg kan daarom traditioneel
en zelfs ‘Haarlems’ worden genoemd, ook al waren de teksten aangepast aan de heersende geest der Verlichting. Dat het Vervolg een suffix was van Christelyke Gezangen (1793),
wijst erop dat het ook ‘Amsterdams’ was. Sommige bestaande liedteksten uit Christelyke Gezangen werden overgezet van een psalmmelodie op het Aufgesang van een bekende
melodie. Het notenbeeld laat dikwijls een hüpfend karakter zien, met soms aria-achtige
varianten. Het particularistische karakter hield echter een ouderwetse, doperse traditie in stand van ‘ieder zijn eigen lied’. De indeling was gerangschikt volgens het ‘liturgische’, zodat deze van oudsher zonnistische gemeente aan het kerklied de betekenis
gaf van belijdenislied.
Uitgezochte Liederen wordt gekenmerkt door zijn aandacht voor het poëticale, vooral
dankzij de invloed van Siegenbeek. De bundel heeft een algemeen protestants karakter, dat verdraagzaamheid hoog in het vaandel had staan. Uitgezochte Liederen paste de
muzieknotatie aan de hervormde isoritmische trant in de Evangelische Gezangen aan. Op
dit punt week de bundel af van de vorige, hoewel zij in haar zedelijke en anticonfessionele opvatting daarmee overeenstemde. Het eigen karakter werd nog versterkt doordat
het nadrukkelijk in de titel opnam ook voor de huiselijke godsdienst bestemd te zijn,
wat de bundel, die ook als dichtbundel verscheen, multifunctioneel maakte. Nieuw
was ook de samenwerking tussen de doopsgezinde gemeenten West-Zaandam en Leiden, een belangrijke stap in de richting van opheffing van het particularisme. De indeling opende met het ‘liturgische’, waarmee het kerklied werd opgevat als een belijdenis. Het argument voor dit primaat zou kunnen worden gevonden in de aard van het
liedboek, die het hart moest roeren en treffen.
Afrondend kan worden gesteld dat in de maatschappelijke en kerkelijke context
van eenheidsstreven een algemeen christelijke denkwijze in de periode van 1793 tot
1810 bepalend werd voor het karakter van de doopsgezinde liedboeken. De productie
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laat echter zien dat qua werkwijze en organisatie het particularisme nog bleef voortbestaan, ondanks de opheffing van de doopsgezinde denominaties. Hierin kwam een
kentering dankzij het samenwerkingsverband tussen West-Zaandam en Leiden, wat
resulteerde in de pluralistisch samengestelde Uitgezochte Liederen (1810).

2

1810-1870

Maatschappij en kerk: nationalisatie en kerkelijke gelijkwaardigheid
Drie doopsgezinde liedboeken verschenen in een periode waarin de Nederlandse
maatschappij volop in beweging raakte. De godsdienst speelde daarin een cruciale rol
met betrekking tot het onderwijs, de politiek en het streven naar de ware kerk. Door liberalisering werd de samenleving in het jonge koninkrijk meer bij het politieke debat
betrokken, ook al bleef dat nog beperkt vanwege het censuskiesrecht. Wel genoten alle
kerken het recht op gelijke behandeling. Dramatisch was een golf van cholera-epidemieën, die viermaal in 35 jaar toesloeg. Ook nam het pauperisme toe door een zwakke
industriële ontwikkeling, wat rond 1870 leidde tot de zogenaamde sociale kwestie. Inmiddels oogste het Nut alom waardering vanwege zijn maatschappelijke bijdrage aan
de huisvesting voor de minderbedeelden, de bestrijding van de criminaliteit en de onderwijsvernieuwing.
In kerkhistorisch opzicht bepaalden de doopsgezinden hun positie in verhouding
tot de Nederlandse Hervormde Kerk. Vooral de seminariehoogleraar Muller was erop
gebrand dat de doopsgezinde broederschap zich een volwaardige plaats naast de Hervormde Kerk verwierf. Dit propageerde hij onder andere als kortstondig corresponderend lid van de Groninger richting, waarin hij sympathie betuigde met de ideologie
van Hofstede de Groot om na de scheiding van België tot een christendom te komen
dat niet verdeelde, zoals bij Groen van Prinsterer en de ultramontanen het geval was,
maar dat verbond. Hier zou een kans voor de doopsgezinden liggen om langs een liberaal-evangelische weg tot een brede volkskerk uit te groeien.
Het ‘votum’, al eeuwen een calvinistische traditie, werd door de doopsgezinden in
de liturgische praktijk ingepast; ook dat gaf aan dat zij neigden naar een formeler en
meer algemeen protestantisme. De beslissing echter om geen toga te dragen was uiting
van een congregationalistische ambtsopvatting, die inhield dat de leraar een broeder
onder de broeders diende te zijn. Dit standpunt deelden de doopsgezinden met de afgescheidenen en de Groninger richting en was daarom niet uitsluitend een doopsgezind kenmerk.
Het theologisch klimaat sloeg omstreeks 1830 om van liberaal naar meer rechtzinnig. De gemeenten bespeurden dit door een nieuwe generatie van leraren op de kansel,
die bijbels hadden leren preken en meer in de doopsgezinde geschiedenis waren onderlegd. Deze omwenteling leidde in de broederschap tot een forse confrontatie tussen seminariehoogleraar Muller en predikant-dichter Joost Hiddes Halbertsma, die de
liberale theologie van de achttiende eeuw nog met vuur verdedigde. Ook daarna, vanaf
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de tweede helft van de negentiende eeuw, belandden de doopsgezinden in een spanning tussen het bijbels-orthodoxe geloof en het radicaal-modernisme. Het bijbelsorthodoxe klimaat lijkt daarmee een scharnierpunt te zijn geworden in de overgang
van het liberalisme naar het modernisme en zodoende een belangrijke episode te zijn
geweest voor de koersverandering die de doopsgezinde broederschap in de volgende
jaren zou doormaken. Daarop zijn zowel maatschappelijke gebeurtenissen als theologische vraagstukken van invloed geweest. Op de vraag hoe Gods rechtvaardigheid en
voorzienigheid te rijmen waren met een algehele ontreddering, veroorzaakt door cholera en armoede, gaf de moderne theologie vanuit haar gerichtheid op de natuurwetenschap een rationalistisch antwoord, dat meer bevredigde dan de aloude orthodoxe
idee van ‘straf op de zonde’. Het modernisme vond dan ook gaandeweg een anker in
de doopsgezinde broederschap, waardoor die zich steeds meer is gaan ontwikkelen in
de richting van vrijheid van geloven.
De doopsgezinde leraar D.S. Gorter was van uitermate groot belang voor de doordenking van het negentiende-eeuwse doperdom, met name ten aanzien van de vraag
of vernieuwing in het heden kon worden bewerkstelligd met een beroep op de geschiedenis. Uit de polemiek tussen hem en de gezaghebbende moderne hervormde
theoloog J.H. Scholten bleek, dat de doopsgezinden vooral inzake de weigering van
de krijgsdienst idealisme werd verweten, maar dat werd door Gorter ontzenuwd. De
bijbel sprak zich niet duidelijk uit over de verhouding tot de overheid en deelname
aan oorlog – zo had hij ook geen sympathie kunnen opbrengen voor de wegens de opkomstplicht naar de Verenigde Staten geëmigreerde Balkse doopsgezinden (1853). De
weerloosheid werd in de negentiende eeuw dan ook nauwelijks meer geleerd. Wel verdedigde Gorter de volwassenendoop, de verzaking, de eedweigering en de afzondering
van de wereld, teneinde een ‘maatschappij der broederliefde’ te kunnen realiseren. De
doop werd in die zin ethisch uitgelegd. De eed, die a priori een wantrouwen impliceerde
in het menselijke vermogen om voor de waarheid uit te kunnen komen, was dan ook
niet meer nodig. Wie dat bestreed, had een demoraliserend effect op de maatschappij.
Het rechtzinnige klimaat kwam tot uiting in vrijwel alle godsdienstige lesboekjes,
waarin werd geleerd dat de rechtvaardiging werd verkregen door het geloof. De bekering van de zondige mens, de verlossing door Christus’ zelfoffer, zijn werken ‘voor
ons’ en de wedermin waren daarin centrale noties. Dat Jezus voor sommige theologen
steevast ‘Borg’, ‘Rantsoen’, en ‘onze heiligmaking’ was, maar nimmer God, hoeft niet te
verbazen; zelfs gemeenteleden werden aangesproken als ‘medeverlosten’ en ‘kinderen
Gods’. Onder de heiliging werd verstaan het volbrengen van de plichten, daarbij aangespoord door de Heilige Geest. Indicaties hiervoor waren het afstand nemen van de
zonde, de vernieuwing van het gemoed en het niet aan de wereld gelijkvormig worden.
Opmerkelijk is echter dat het aantal deugden werd gereduceerd. Hierdoor kwam
minder nadruk te liggen op de zedelijke betekenis van de heiliging. Als oorzaak van
deze reductie kan worden gewezen op een culturele verschuiving van het classicistische aspect der achttiende-eeuwse dichtgenootschappen naar het sensitieve van de Romantiek, waardoor het gemoed ten opzichte van de deugd meer op de voorgrond zou
treden. Deze terugdringing van de deugd is concreet aantoonbaar in de doopsgezinde
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Christelijke Liederen waarin een verscheidenheid aan deugden uit de vorige bundels werd
gereduceerd tot één koepeldeugd, namelijk tot de liefde. Ook de nadruk van Muller op
de rechtvaardiging is hier merkbaar; essentieel was dat de christen wist hoe hij christen
was geworden; daarom moesten de liederen meer gaan over zonde, verlossing en over
Gods heiligheid en rechtvaardigheid.
Vergelijken we het kerklied met de geloofsleer, dan kan worden geconcludeerd dat
er dus werd gezongen wat er werd geleerd. Theologisch hield dit echter in dat de rechtvaardiging meer forensisch dan effectief werd uitgedrukt. Zo schreef de doopsgezinde
leraar Sybrandi enkele ‘Beden om heiliging’ naar calvinistische en lutherse snit, waarin de redding van het zielenheil centraal stond. Ook de selecties uit lutherse en hervormde bundels, voor het eerst verzameld in Christelijke Liederen II (1870), werden op dit
punt nagenoeg onveranderd overgenomen, hetgeen een indicatie kan zijn van een onbekommerde rechtzinnigheid. Ook in de omschrijving ‘Beden om heiliging’ kan een
streven naar gemeenschappelijk kerkelijk jargon worden afgelezen.
In de tweede helft van de negentiende eeuw leerden de modernistische lesboekjes
minder over de rechtvaardiging dan de liederen. De liedboeken liepen daardoor niet
in de pas met de modernistische trends: wat werd geleerd, werd (nog) niet gezongen.
Daarnaast moet nog worden gewezen op het vernieuwend theologische inzicht dat
Hoekstra Bz. leerde over de gemeente als een broederlijke vereniging van gelijkgezinden, die Christus als hun Zaligmaker beleden. De gemeentelijke verbintenis van ‘broeders en zusters’ was voor hem fundamenteel voor de vorming van het geweten. Deze
aanspreektermen worden teruggevonden in de liederen van Sybrandi. Op dit punt
werd er dus wel gezongen wat er werd geleerd.
Uit de liturgische praktijk kan worden opgemaakt, dat de predikanten vrijmoedig
omgingen met de in rubrieken ondergebrachte liederen. Een lied ná het avondmaal
kon ook vóór het avondmaal gezongen worden, wanneer de coupletten over het genuttigde brood werden weggelaten. De opschriften boven de liedteksten vergemakkelijkten het vergelijken en kiezen van liederen uit andere liedboeken. In de tweede helft van
de negentiende eeuw nam de functie van voorlezer/voorzanger gestaag af wegens een
verminderde kwaliteit en presentatie, weinig belangstelling voor de vervulling van vacatures en door overlijden. De organist ging daardoor vóór de dienst een grotere functie bekleden, omdat de voorlezing verviel.
In literair opzicht kregen het gevoel en de verbeelding als de constante poëtische en
literaire drijfveren van de Romantiek ook in het kerklied hun accent. De ‘tegenwoordige stand der Poëzij’ eiste dat de ‘verheffingsgedachte’ de plaats van ‘hoogdravende
tonen’ van de verlichte bundels moest innemen, zodat het hart en het gemoed konden worden geraakt. Ook werden onbepaalde voornaamwoorden en de derde persoon
enkelvoud als ‘iemand’ of ‘het’ vanuit het kille, afstandelijke rationalisme omgezet in
de eerste persoon enkelvoud, wat een subjectieve gevoelsvroomheid tot gevolg had.
Liedteksten kregen daardoor een meer piëtistisch reliëf, waardoor de band met Jezus
inniger werd uitgedrukt. Tevens werden ouderwetse uitdrukkingen aangepast aan de
smaak van de tijd: ‘zuchten om vergeving’ werd omgebogen naar ‘beden om vergeving’.
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Hymnologische ontwikkelingen: van een algemeen christelijke denkwijze naar restauratie van de doopsgezinde eigenheid
De heersende doopsgezinde opvatting was dat het liedboek de functie had van een
‘Symbolisch boek’, een standaard waaraan kon worden afgelezen wat een gemeente al
dan niet tot haar geloof toeliet. Na de theologische omslag van 1830 paste daarom geen
bundel meer die de achttiende-eeuwse verlichte invloedssfeer representeerde. Er was
nu behoefte ontstaan aan een bundel van meer bijbels gehalte en doopsgezind karakter, waarmee de anticonfessionele broederschap zich in haar streven naar een gelijkwaardige positie ten opzichte van de Hervormde Kerk geloofsinhoudelijk kon meten.
Het ontbreken van een ‘Belijdeniszang’ en enkele doopliederen, alsmede het elimineren van dogmatische aspecten, was een teken aan de wand dat de samenstellers van de
conceptbundel (1845) de kerkelijke ontwikkelingen hadden genegeerd. De conceptbundel kon niet voor eigentijds doorgaan, waarom ze werd verworpen.
Deze afwijzing viel echter te betreuren vanwege het hoopgevende elan dat de samenwerking tussen de gemeenten Haarlem en Amsterdam demonstreerde. De twee
gemeenten gingen gescheiden voort, zodat in weerwil van het streven naar één liedbundel, het particularisme zich nog steeds voortsleepte in de producties van de Haarlemse Christelijke Kerkgezangen (1851) en de Amsterdamse Christelijke Liederen (1870).
Niettemin namen deze liedboeken de rechtzinnige commentaren serieus. De verlichte liedteksten waarin het lijden van Jezus werd voorgesteld als een ‘voorheen gebeurd feit’, werden nu omgebogen naar een geloofstaal, waarin Jezus’ lijden ‘voor ons’
dichterbij de menselijke existentie kwam te staan. Oudere teksten verwierven daardoor een vernieuwd idiomatisch aanzien; verlichte neologismen en traditioneel jargon
waren nog verspreid in de liedboeken te vinden.
Het jaar 1870 markeert een volgende belangrijke wending in de doopsgezinde liedboekgeschiedenis. In dat jaar werd de Nederlandse Protestantenbond opgericht en
verschenen gelijktijdig de bundels Christelijke Liederen I en II. De samenstellers hadden
moeilijk kunnen voorspellen in welke richting geest en literaire smaak van de moderne theologie zich zouden ontwikkelen. Het doek was in feite al voor de eigen liederen
gevallen. Bij voorkeur zongen de gemeenten uit de allernieuwste bundels Christelijke
Liederen II met hervormde en lutherse selecties en uit de Godsdienstige Liederen (1882) van
de Protestantenbond. Deze bundel oefende om zijn artistieke, poëtische en muzikale
karakter een grotere aantrekkingskracht uit dan de selecties uit de Amsterdamse Christelijke Gezangen (1793/1796) en de Uitgezochte Liederen (1810), ook al werden die nog hoog
gewaardeerd om de aanpassingen van de taal. Dat ‘langzamerhand het geluid [van de
Godsdienstige Liederen] sterker [was] geworden’, zoals het voorbericht van de tweede druk
mededeelde, blijkt volgens de verspreidingsgegevens ook voor de doopsgezinden van
toepassing te zijn geweest. Tussen 1890 en 1895 was het aantal gemeenten dat op de
Godsdienstige Liederen was overgegaan, gestegen van 8 naar 19, op een totaal van respectievelijk 124 en 125. Daar tegenover zongen in die beide jaren zes en acht gemeenten uit de
eigen Christelijke Liederen I en elf, respectievelijk veertien uit de Christelijke Liederen II. Voor
het eerst zien we hier dat de doopsgezinde liedtraditie zich verplaatste naar een alge-
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heel protestants repertoire. Deze trend was overigens onder de bestaande bundels al
vanaf 1865 in ontwikkeling. Het gebruik van de Evangelische Gezangen was, omgerekend
in percentages, tussen 1865 en 1890 gestegen van respectievelijk 9% naar 17%. Daarentegen was de bundel Christelijke Gezangen (1796) gedaald van 45% naar 38%. Volgens Cramer
speelde de kwaliteit van de hervormde bundel een doorslaggevende rol, maar uit dit
onderzoek blijkt dat ook pragmatische redenen hebben meegespeeld, zoals in de gemeente Hengelo, waar de Evangelische Gezangen werd aangeschaft om de lage prijs en de
gewoonte op hele noten te zingen. Omdat de concurrentie ertoe leidde dat de prijzen
van de bestaande doopsgezinde bundels in het laatste decennium van de negentiende
eeuw aan de nieuwe werden aangepast, zal de motivering voor de Godsdienstige Liederen
en de Christelijke Liederen II waarschijnlijk niet zozeer te maken hebben gehad met prijsverschillen alswel met literaire en muzikale kwaliteit en met de oprichting van nieuwe
gemeenten, die liedboeken nodig hadden.
Typering van de liedboeken: verlicht (1845), innovatief (1851) en behoudend (1870)
In het algemeen werden liedteksten waarin de woorden ‘zweren’ en ‘kerk’ voorkwamen, of waarin de erfzonde werd bezongen, als niet-doopsgezind ervaren. Om het
onderscheid tussen andere protestanten en doopsgezinden te markeren werden liedteksten veranderd. Wat gold voor de periode 1793-1810 was ook nu nog van kracht, namelijk dat elke associatie met de reformatorische orthodoxie moest worden vermeden,
al permitteerden de lieddichters zich oogluikend het gebruik van het woord ‘kerk’
omwille van het rijm. Kenmerkend voor alle indelingen was het primaat van het ‘dogmatisch/catechetische’, waaruit mag worden geconcludeerd dat aan het negentiendeeeuwse doopsgezinde kerklied de betekenis werd gegeven van lering en stichting.
De conceptbundel (1845) als een verlicht liedboek was een gedateerde kopie van de
oudere bundels. De algemeen christelijke denkwijze uit de voorbije jaren strookte niet
meer met het rechtzinnig doopsgezinde klimaat, dat zich temidden van allerlei protestants kerkelijke discussies, scheuringen en splitsingen als een eigen identiteit wilde
profileren. Ook voor de remonstranten, die zich met de doopsgezinde gezangentraditie verwant waren blijven voelen, was dit concept niet overtuigend, zodat kan worden
geconcludeerd dat deze bundel achter de behoeften van de tijd aanhobbelde, een ouderwets imago hooghield en derhalve werd afgewezen.
De Haarlemse Christelijke Kerkgezangen (1851) bleek in 1890 in negen gemeenten ingevoerd te zijn en dus weinig populair. Zowel de afwijzing van de conceptbundel waaruit
dit liedboek veel had overgenomen, als het conflict tussen Sybrandi en de Haarlemse
gezangencommissie over liederen die buiten het kopierecht waren opgenomen, heeft
mogelijk een rol gespeeld in het weinig enthousiaste onthaal. Toch blonk deze bundel ten opzichte van de andere doopsgezinde bundels uit in noviteit. Vooral Sybrandi
introduceerde het motief van broeders en zusters, waarmee hij nauw aansloot bij de
subjectieve en antropologische vooronderstelling van het gemeentebegrip bij Hoekstra Bz. Om deze reden kan de bundel ‘doopsgezind’ worden genoemd. Feitelijk moet
het bezwaar van Cramer, dat de eerste persoon enkelvoud in de eerste persoon meer-
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voud was veranderd, wat volgens hem in verband met de uitstorting van persoonlijke
ontboezemingen niet zou kunnen, dan ook worden genuanceerd. Hij richtte zich in
zijn commentaren meer op de literaire veranderingen dan op de theologie in de liedteksten. Liederen over de ‘Boetvaardigheid’ en een ‘Belijdeniszang’ behoorden niet tot
het Haarlemse doopsgezinde geloofsgoed. Deze bundel was dan ook van een rekkelijk
gehalte waarin plaats was voor liedteksten met een hervormd opschrift als ‘Beden om
heiliging’ en enkele vertaalde liederen uit het buitenland wat de bundel een meer internationaal imago verschafte. Het weglaten van morgen- en avondliederen beperkte
echter tot alleen kerkelijk gebruik van de bundel, vandaar de nadruk op de Christelijke
Kerkgezangen. Toch mag worden verondersteld dat de commissie de liedteksten impliciet ook bestemd had voor huiselijk gebruik.
Christelijke Liederen I (1870) bestond uit een bloemlezing van het beste uit Christelijke
Gezangen (1793/1796) en Uitgezochte Liederen (1810). Het vooruitstrevende verlichte imago
dat deze bundels eens bezaten, werd echter als verouderd opgevat en daarom aangepast
aan traditioneel jargon en de Romantiek, waardoor Christelijke Liederen I een behoudende indruk maakte: ‘Vriend’ werd ‘Heiland’, en ‘myn goeden wil’ werd ‘mijn biddend
hart’. Bovendien werden liederen over de ‘Boetvaardigheid’, de ‘Voorzienigheid’ en een
‘Belijdeniszang’ opgenomen, die deze bundel in tegenstelling tot de Haarlemse een
rechtzinnig-doopsgezinde signatuur gaven. Soms werd een ouderwets woord als ‘sneven’ vervangen door ‘voor ons gegeven’, waardoor een liedtekst veranderde van theologisch gehalte. Het supranaturalisme hierin bleef gehandhaafd, wat ten opzichte van
de contemporaine moderne ontwikkelingen de behoudende indruk bevestigde. Sepps
commentaar dat het christologische ‘voor mij intreden’ in het taalgebruik van zijn dagen ‘onduidelijk’ was, bevestigt andermaal het behoudende karakter. De morgen- en
avondliederen maakten de bundel wel geschikt voor de huiselijke godsdienst. Nauwgezet werden de erfzonde en de eed uit de selecties van de hervormde (1806/1866) en de
hersteld lutherse (1857) liedboeken geweerd, waardoor Christelijke Liederen II voor doopsgezinden een aanvaardbare tweede bundel was geworden.

3

1870-1944

Maatschappij en kerk: verzuiling, vaderlandsliefde en revitalisering van de doopsgezinde vredestraditie
In deze periode – waarin twee nieuwe doopsgezinde liedboeken verschenen – maakte Nederland een culturele en politieke mentaliteitsverandering door. Een nieuw gevoel van nationalisme en vaderlandsliefde ontwaakte onder invloed van het appel van
de beweging van Tachtig op het culturele leven, dat zich krampachtig had gefixeerd
op het glorieuze verleden van de Gouden Eeuw. In het begin van de twintigste eeuw
werden hete hangijzers als onderwijs, dienstplicht en kiesrecht aangepakt; op alle drie
terreinen werd een ruimere regeling getroffen. Bovendien zagen vooral de socialisten
toe op nivellering van de sociaal-economische verhoudingen in een in klassenstrijd
verwikkelde, kerkelijk-politiek verzuilde maatschappij. Voor het eerst werd een in-
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ternationale vredesconferentie in Den Haag (1899) gehouden naar aanleiding van de
Frans-Duitse oorlog. Tegen haar a-politieke signatuur in ontplooide het Nut nieuwe
activiteiten zoals het verstrekken van voedsel tijdens de Eerste Wereldoorlog en het ondersteunen van de Internationale Ontwapeningsconferentie van Genève (1931). Vanuit
de orthodoxe kerken werd het Nut echter beschouwd als weinig christelijk, vanwege
zijn progressief-liberale instelling. Inmiddels had Nederland een krachtige parlementaire democratie ontwikkeld, die gepaard ging met een sterke loyaliteit jegens het koningshuis, terwijl een dam opgeworpen werd tegen efemere bewegingen als het fascisme en het communisme.
In kerkelijk opzicht was de orthodox-protestantse zuil scherp verdeeld. De calvinistische kerken waren tot ver in de twintigste eeuw verdeeld als gevolg van afsplitsingen
en politieke splintergroeperingen. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit sloot zich aan
bij de Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme, die vanwege de grote
versnippering van de vrijzinnige kerken niet bij machte was een aparte zuil te vormen.
In het algemeen identificeerde de vrijzinnigheid zich met het socialisme.
De doopsgezinde broederschap maakte enkele belangrijke omwentelingen door.
De herdoop werd vanaf 1870 niet meer opgelegd en de grote avondmaalsbeker werd
afgeschaft; daarvoor kwamen kleine avondmaalsbekertjes in de plaats. Bovendien was
de aandacht voor de liturgische kalender sterk afhankelijk van de richting van de predikant. Moderne leraren verwierpen de Hemelvaartsdag om het wonder, maar een
rechtzinnige opvolger kon deze feestdag om het bijbelse karakter wederom invoeren.
Het geloof van de gemeente was zodoende in wisselende mate onderworpen aan de
particuliere signatuur van de leraar. Zo waren er ook predikanten die, geïnspireerd
door de hervormde liturgische beweging, experimenteerden met nieuwe vormen van
doordeweekse godsdienstoefeningen. Tot een doorbraak heeft dit niet geleid; naar
de beleving van velen was het te rooms. Aan het eind van de negentiende eeuw veranderde de maatschappelijke positie van de vrouw, wat onder doopsgezinden en remonstranten invloed had op de ambtsopvatting. Door het predikantenberoep open
te stellen voor vrouwen (1907), waren de doopsgezinden hierin trendsetters, zij het
dat de idee onder remonstranten ook al aan de orde was geweest (1905) zonder nog
tot resultaat te leiden.
De Gemeentedagbeweging (1917) gaf als vernieuwingsbeweging krachtige impulsen aan de revitalisering van het gemeenteleven. Zij bevorderde de onderlinge verbondenheid door het oprichten van centra voor werk en ontmoeting, de zogenaamde broederschapshuizen. Van de vele arbeidsgroepen was de ‘Arbeidsgroep tegen den
Krijgsdienst’ van eminent belang voor de herleving van de ‘vergeten’ weerloosheid.
Daarmee behoorde de in de negentiende eeuw vigerende mening alsof weersloosheid
niet bijbels te verdedigen zou zijn tot het verleden. Ook de internationale contacten,
die vanuit deze beweging met de Verenigde Staten ontstonden, leidden tot dieper besef dat de doopsgezinde broederschap deel uitmaakte van een wereldwijde mennonitische gemeenschap. Gelijktijdig werd de band met de andere protestantse kerken aangehaald via de oecumenische beweging en het Interkerkelijk Overleg, als front tegen
het nationaal-socialisme.

3 1870-1944

439

In 1924 had de Algemene Doopsgezinde Sociëteit haar reglement aangepast aan de
veranderde binnenkerkelijke ontwikkelingen. Aangespoord door het gemeenschapsvormende elan van de Gemeentedagbeweging, veranderde de doopsgezinde broederschap van een aristocratisch bestuurd kerkgenootschap in een democratische broederschap, dankzij de instelling van landelijke broederschapsvergaderingen. Terwijl
de Gemeentedagbeweging zich profileerde als een platform voor theologisch, ideologisch en politiek-maatschappelijk debat, stond het bestuur van de Doopsgezinde Sociëteit een neutrale positie voor, die geen oordeel velde over welke politieke voorkeur
dan ook, inclusief het nationaal-socialisme. Zo kon de bestuurssecretaris en predikant
A.A. Sepp lange tijd in functie blijven; pas later moest hij verdwijnen wegens zijn sympathie voor de Nationaal Socialistische Beweging.
In theologisch opzicht was de invloed van S. Hoekstra Bz. op de godsdienstige lesboekjes uit de tweede helft van de negentiende eeuw nog duidelijk merkbaar. Als modern theoloog en voorloper van het latere rechtsmodernisme voelde hij zich aangetrokken tot een rechtzinniger richting. In zijn denken over de gemeente ging hij uit
van een christendom van het hart. God werd onderwezen als een genadige, liefdevolle,
vergevingsgezinde Vader, die zijn Geest aan de gelovigen schenkt en van mensen broeders en zusters maakt. Christologisch werd Jezus in navolging van de vorige periode
onderwezen als ‘Rantsoen’, ‘Verlosser’ en ‘het vleesgeworden woord’ en in moderne
zin omschreven als een ‘geniale timmermanszoon’ en een ‘profeet bij uitnemendheid’. Vooral de beklemtoning van Jezus’ genialiteit stelde de mens in staat om zich
met hem te identificeren, teneinde uit te kunnen groeien tot een groot en edel mens.
Vanuit dit gezichtspunt leerden de doopsgezinde predikanten dat de mens kán zondigen, hij hóeft dat niet. Zij wezen hiermee impliciet de voorbeschikte verwerping
van de mens volgens de predestinatieleer af. De rechtvaardiging en de heiliging werden geleerd als effectieve rechtvaardiging. Als twee elkaar overlappende cirkels hadden
deze begrippen een noodzakelijk deel van hun gebied gemeenschappelijk. Precies in
dat gebied kwamen God en mens in ‘eenswillendheid’ tot elkaar. De mens was in deze
visie dan ook persoonlijk verantwoordelijk voor zijn plichten jegens God, de naaste en
zichzelf, wat volledig overeenstemde met het optimisme van de moderne theologie.
Met dat visioen voor ogen werd de doopsgezinden enkele nieuwe plichten geleerd, zoals onderworpenheid aan de overheidswetten, gehoorzaamheid aan de staatsmacht en
vaderlandsliefde, met dien verstande dat het geweten moest worden gerespecteerd en
van overheidswege niet geknecht mocht worden. De gewetensvrijheid bleek evenals in
eerdere eeuwen aan het eind van de negentiende eeuw nog altijd een belangrijk aspect
van het doopsgezinde geloof te zijn.
Over de rechtvaardiging werd gezongen wat er was geleerd. In de liedboeken werd
dit onderwerp ondergebracht onder de titels ‘Het Christelijk Geloof’, ‘Beden om Heiliging’ en ‘Boetvaardigheid’. De heiliging, uitgedrukt in deugden, werd ook wel bezongen, maar kwam in de inhoudsopgaven minder expliciet naar voren. Opvallend is, dat
de nieuwe plichten uit het catechetisch materiaal niet werden overgenomen. Wel nam
de ‘Leidse Gezangen’ een categorie ‘Vaderlandsche Liederen’ op, waarmee zij aansloot
op het catechetische onderricht van Kielstra en de maatschappelijke neonationalise-
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ringstendens. Ten opzichte van de andere protestantse bundels week alleen de Godsdienstige Liederen (1882) af inzake de rechtvaardiging. Hierin werd nergens over de werken van Christus ‘voor mij’ of ‘voor ons’ gezongen. Het aantal aansporende liedteksten
daarentegen sloot naadloos aan bij de doopsgezinde heiligingsleer.
Uit de preken blijkt dat de voor-, tussen- en nazang vaak onderling samenhingen.
De voorzang schalde als een heraut over de dienst, de tussenzang verzuchtte, reflecteerde en bad, de nazang wekte op. Een tussenzang bestaande uit twee coupletten kon
functioneren als het scharnier van een tweeluik. Het ene couplet sloot het eerste deel
van de preek af en het tweede couplet leidde het tweede deel in. Het homiletische effect hiervan was, dat de gemeente al het oude achter zich liet en een nieuw perspectief
kreeg aangereikt. Voorts is gebleken dat wanneer een predikant dezelfde preek hield in
een, hetzij doopsgezinde hetzij hervormde gemeente, hij zijn liedkeuze aanpaste aan
de theologische ligging.
Wat de literaire stijl aangaat, volgden de Doopsgezinde Liederen (1895) en de ‘Leidse Gezangen’ (1897) elk een eigen weg. Uit identieke overnames blijkt dat de Doopsgezinde
Liederen, die wars was van modernisme, een archaïsche stijl handhaafde bij selecties uit
de bestaande bundels. De ‘Leidse Gezangen’ daarentegen paste die liedteksten aan, in
aansluiting op de trant van de eigentijdse, artistieke smaak van de modernen. Ouderwetse woorden als ‘vergenoegd’ werden omgezet naar het moderne ‘getroost’, terwijl
de deugd werd vervangen door antropomorf woordgebruik.
Hymnologische ontwikkelingen: van algemeen christelijke liederen naar specifiek doopsgezinde liederen
Aan het eind van de negentiende eeuw valt een omslag te zien in de betiteling van de
liedbundels, die verschoof van christelijke gezangen naar doopsgezinde liederen. Het ‘christelijke’ in de titels klonk te zeer als een nagalm van het algemene ‘christelijke’ denken
dat aan het eind van de achttiende eeuw in zwang was. De keuze voor ‘doopsgezind’
wijst op vrees voor teloorgang van identiteit en, hieruit voortvloeiend, op een sterke
behoefte aan profilering van het doopsgezind eigene in een context van dreigende concurrentie tussen opkomende doopsgezinde kringen en gemeenten en de Protestantenbond. Dat deze vrees niet ongegrond was, bewijst de eerdergenoemde groeiende
belangstelling voor de bundel Godsdienstige Liederen (1882) tussen 1890 en 1895. Tegen
deze groei vormden de Gezangen ten gebruike in Doopsgezinde Gemeenten (1897) van de predikanten Sepp en Boetje en de Haarlemse Doopsgezinde Liederen (1895) een ‘menniste’ buffer, die de tendens van algemene protestantisering van het kerkgezang onder doopsgezinden echter niet heeft kunnen tegenhouden. Enerzijds valt dit te verklaren vanuit
de dubbele positie die collega-predikanten bekleedden in een commissie die het werk
van Sepp en Boetje beoordeelde, maar die tegelijkertijd ook deel uitmaakten van de
liederencommissie van de Protestantenbond, waar het belang van de Godsdienstige Liederen vuriger werd bepleit. Anderzijds werkten ongeduld en onzekerheid bij gemeenten over een nieuwe doopsgezinde bundel de aanschaf van de Godsdienstige Liederen in de
hand. Uit de verspreidingsgegevens van 1924 en 1943 blijkt, dat de meeste gemeenten
zongen uit de Godsdienstige Liederen. Omgerekend naar percentages is dat respectievelijk
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41 en 50%. In een kleine twintig jaar tijd nam ook de populariteit van de rechtsmoderne ‘Vervolgbundel’ van de Godsdienstige Liederen (1920) met sprongen toe, van 5 naar
42%. Daarentegen daalde de populariteit van de ‘Leidse Gezangen’ in diezelfde periode
van 25 naar 7%; de bundel Doopsgezinde Liederen daalde van 3 naar 0,7%. De bundels van
de Nederlandse Protestantenbond voorzagen derhalve in een grotere behoefte dan de
eigen menniste buffers. De doopsgezinde broederschap profileerde zich in deze tijdsperiode als een vrijzinnig kerkgenootschap met een toenemende belangstelling voor
het rechtsmodernisme.
Typering van de liedboeken: behoudend (1895) en modern (1897)
De Doopsgezinde Liederen (1895) en de Gezangen ten gebruike in Doopsgezinde Gemeenten (1897)
bedienden zich zowel van verlicht als van traditioneel orthodox jargon. Door overnames uit de breedte van de hervormde en lutherse kerken kunnen deze liedboeken pluralistisch van aard worden genoemd. Toch dienden ze een verschillend doel. Zo bevatte
de Doopsgezinde Liederen het beste uit de doopsgezinde bundels van de eind achttiende en
begin negentiende eeuw zonder daarin veranderingen te hebben aangebracht, waardoor zij een behoudende signatuur verwierf. De Haarlemse samenstellers waren zich
hiervan terdege bewust. Hun voorkeur was uitgegaan naar de nieuwste evangelischlutherse bundel (1884) vanwege haar ondogmatische karakter, terwijl ook de Doopsgezinde Liederen nodig werd bevonden om ‘de band met het verledene en met de Zustergemeenten’ te consolideren. In feite wordt in deze ontwikkeling duidelijk, dat de
doopsgezinde identiteit niet langer een vooropgestelde eis behoefde te zijn om kwalitatief goede liederen te kunnen zingen, ook al waren de samenstellers ervan overtuigd dat de goegemeente prijs zou stellen op het blijven zingen van de eigen liederen
op hele noten, wat eveneens een claim op de bundel legde. Bij een specifieke bundel
met doopsgezinde liederen lag dus aanvankelijk niet het primaat, hoewel het wel als
een ‘eerste bundel’ werd ingericht. De ‘tweede’, evangelisch-lutherse bundel had zich
meer dan de Doopsgezinde Liederen aangepast aan de contemporaine, vrijzinnig hymnologische ontwikkelingen en was derhalve ook ritmisch genoteerd. Dat het kerklied
primair als leerlied werd beleefd, toont de ‘dogmatisch/catechetische’ indeling van de
Doopsgezinde Liederen aan.
De Leidse Gezangen ten gebruike in Doopsgezinde Gemeenten kan ten opzichte van de Doopsgezinde Liederen met recht worden omschreven als een modernistische bundel. Het
meest pregnant komt dit tot uiting in de gewijzigde overnames uit Christelijke Gezangen (1796), die de Doopsgezinde Liederen overigens ongewijzigd had gelaten. Illustratief
is hoe het woordje ‘straf’ niet langer ondubbelzinnig de betekenis van vergelding bezat, maar van ‘krachtig’ en ‘sterk’, een treffende artistieke oplossing om zoveel mogelijk oorspronkelijk woordgebruik te laten staan, maar met een andere connotatie. De
‘Leidse Gezangen’ behield weliswaar een selectie uit de traditionele bundels, maar anders dan Doopsgezinde Liederen veranderden de predikanten Sepp en Boetje de liedteksten
naar de smaak van de tijd. Doordat er meer werd geredeneerd vanuit de kracht van het
menselijk zelfvertrouwen dan vanuit het middelaarschap van Jezus, kregen de lied-
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teksten naast een antropologische tevens een monistische strekking. Het optimisme
over de mens, dat eigen was aan de moderne theologie, kreeg daardoor een belangrijke
impuls. De opvatting van Cramer dat ‘Hallelujah’s’ in roomse kathedralen thuishoorden en niet in bescheiden bedehuizen, maakte van dit liedboek een antipode van geinstitutionaliseerde kerkelijkheid, ook ten opzichte van de Doopsgezinde Liederen en de
eerdere Haarlemse Christelijke Kerkgezangen, waarin enkele liederen van Sybrandi waren
opgenomen, die met deze exclamaties begonnen. In die zin kan deze bundel van Sepp
en Boetje niet met ‘algemeen protestants’ worden getypeerd, maar juist met specifiek
‘doopsgezind’. Ook de ritmische muzieknotatie duidt op een vrijzinnige identiteit, die
meer bij contemporaine ontwikkelingen van de Protestantenbond aansloot, dan bij
het behoud van de eigen traditie. De opname van vaderlandse liederen wijst op een algeheel ontwaken van een nationaliteitsbesef en een vervagend onderscheid tussen gemeente en wereld. Het is evident dat het doopsgezinde kerklied dus ontvankelijk was
voor de invloed van politiek en maatschappij. Het godsdienstonderwijs van Kielstra
en de ‘Leidse Gezangen’ sloten in die zin naadloos op elkaar aan; er werd gezongen wat
er werd geleerd. Het primaat lag net als bij de Doopsgezinde Liederen op het ‘dogmatisch/
catechetische’, maar toch waren de beide bundels een mixtuur van behoud en modernisme, niet verwonderlijk gezien het feit dat ze vrijwel gelijktijdig verschenen.
Zo kan worden vastgesteld dat in een algehele context van maatschappelijke en
kerkelijke verzuiling in de periode 1870-1944 de beide liedbundels, blijkens de aanschaf ván en overnames uít andere protestantse liedboeken, gemengd doopsgezind
en protestants waren georiënteerd. Een nog onoverbrugbare tegenstelling tussen
modernistische invloed en doopsgezind behoud belemmerde echter een samenwerkingsverband tussen Haarlem en Sepp en Boetje. In dit stadium voer de doopsgezinde
broederschap, voornamelijk door de evidente belangstelling voor de Godsdienstige Liederen van de Nederlandse Protestantenbond, een overwegend modernistische koers.

4

1944-1973

Maatschappij en kerk: ontzuiling en oecumene
In deze periode waarin twee doopsgezinde bundels verschenen en er kerkliederen werden geschreven voor het Liedboek voor de Kerken, ontwikkelde Nederland zich tot een welvaarts- en consumptiemaatschappij. Ons land ging over van een staatkundige in een
maatschappelijke democratie. Belangrijk in dit proces was ook de ontzuiling. Een van
de gevolgen hiervan was dat kerken en onderwijsinstituten aan gezag verloren. Ondertussen leek het werk van het Nut zijn hoogtepunt te hebben bereikt, onder meer
dankzij de stichting van de volksuniversiteiten. Daarmee was er aan het aloude adagium ‘om het algemeen volksgeluk’ een einde gekomen.
In kerkhistorisch opzicht was solidariteit tussen de kerken ontstaan in het streven
een buffer te vormen tegen het opkomende nationaal-socialisme. Na de oorlog werden de contacten geïntensiveerd, met als resultaat dat er meer begrip werd opgebracht
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voor verschillende geloofspunten. Op het calvinistische en lutherse erf verenigden
zich enkele denominaties, ook al ontstonden nog enkele kerksplitsingen bij de gereformeerden (1920/1944). Ook stuitte de Remonstrantse Broederschap nog op een onverdraagzame confessiedwang van de kant van de Nederlandse Hervormde Kerk. In de
bezettingstijd gaf dit aanleiding om samen met de doopsgezinden beide predikantsopleidingen veilig te stellen. Vrijzinnige geestverwantschap werd ook ondervonden in
hun beider protest tegen de geloofsformulering ‘Jezus Christus God en Heiland’ van
de Wereldraad van Kerken (1948). Een blijk van bloeiende oecumene werd vanaf 1970
zichtbaar in de samenwerkingsverbanden tussen doopsgezinden, remonstranten, vrijzinnig hervormden en de Nederlandse Protestantenbond. Echter, bij de doopsgezinden ontlokte dit vrees voor vervaging van kerkelijke grenzen en voor verlies van verantwoordelijkheid voor de eigen gemeenten.
Had de Gemeentedagbeweging de broederschap aanvankelijk met verve weten te
inspireren en revitaliseren, na de bezettingstijd bleek het principiële debat over het
christendom en de staatsmacht verzwakt. Niettemin werden tal van andere activiteiten
ontplooid, onder de nieuwe naam Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk, die door middel van verscheidene instellingen grote betrokkenheid op de noden van mens en wereld aan de dag legden. Toch achtte slechts 13% van de hele doopsgezinde broederschap zich verantwoordelijk voor het werk van de instellingen en was
er geringe belangstelling voor de oproep van de Wereldraad van Kerken om 2% van de
begroting te reserveren voor de noden in de wereld.
Theologisch stond de doopsgezinde broederschap onder hoogspanning. De oprichting van een Vrijzinnige Studiegroep van Doopsgezinde Theologen zou mogelijk een
richtingenstrijd kunnen ontketenen, maar dit werd ontzenuwd in het Algemeen Doopsgezind Weekblad (1948). Waarschijnlijk is het niet in druk verschenen concept van een
rechtzinnig catechisatieboekje van de seminariehoogleraar Golterman hiervoor een
indicatie. Het Doopsgezind Seminarium beleefde een omslag van modernisme naar
neo-orthodoxie, waar het werk van gezaghebbende theologen als Barth, Brunner en
Miskotte werd gedoceerd. Dit vond weerklank in een publicatie van een elftal jonge
rechtzinnige doopsgezinde theologen, getiteld Doopsgezind Belijden Nu (1955). De overwegend negatieve receptie in de broederschap legde de spanning bloot tussen vrijzinnige en neo-orthodoxe inzichten, die vooral ook in liturgisch verband tot uiting
kwam. Het feit dat in de jaren ’50 en ’60 het eerste liturgische Kanselboek (1948), ondanks vele pogingen daartoe niet werd herzien, is waarschijnlijk de resultante geweest
van een theologische richtingenstrijd tussen docenten en hoogleraren, die botsten op
differentiatie, verscheidenheid en oecumeniciteit enerzijds en het behoud van eigenheid anderzijds. Vrees voor dogmatisme en dilettantisme, wat diep verankerd lag in
haar positie van ‘kind of kleinkind’ van het modernisme, typeerden in de perceptie van
Van der Zijpp de doopsgezinde broederschap ten voeten uit. Dat hierin dan ook volgens hem de oorzaak te vinden was voor het devalueren en verdwijnen van ‘de eeuwige
waarden’ van het christendom, ondersteunt het belang van onze waarneming dat de
klassieke termen ‘rechtvaardiging’ en ‘heiliging’ niet meer werden geleerd. Modieuze
termen als ‘bestemming’ en ‘levenshouding’ kwamen daarvoor in de plaats. Ook uit de
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evaluatie van het Kanselboek blijkt dat predikanten de voorkeur gaven aan een selectief
gebruik van bijbelse woorden, die aan ‘een uitgesproken Doopsgezind [i.e. vrijzinnig]
karakter’ dienden te beantwoorden en door de gemiddelde kerkganger verstaan en gewaardeerd konden worden.
Ondanks de eliminering van de klassieke terminologie werden de rechtvaardiging
en de heiliging naar inhoud wel geleerd. De verschillende publicaties legden echter óf
meer gewicht op de rechtvaardiging, óf meer op de heiliging, maar nooit los van elkaar.
J.E. van Brakel, W. Broer en de ecclesiologische studiegroep ‘Geloven en Werken’ benadrukten vooral de rechtvaardiging waarin het verlossende werk van Christus ‘voor
ons’ centraal staat. De Algemene Nederlandse Doopsgezinde Predikanten Vereniging
(1927/1928) zocht nadrukkelijk historische aansluiting bij de doopsgezinde vaderen,
dat wil zeggen, in de heiligmaking. Men vond in het christendom een rechtvaardiging voor het socialisme. Kennis van deze ideologie en van de staatkunde behoorden
in de ogen van de leraren dan ook deel uit te maken van doopsgezinde catechese. Ook
verder in de twintigste eeuw treffen we nog steeds een pleidooi aan voor de heiligmaking, omdat daarin een goede mogelijkheid werd gezien de normen van zedelijkheid
in de maatschappij aan te scherpen waar die waren verlaagd of zelfs werden ontkend.
De doopsgezinde broederschap had in die zin een roeping. Tegelijkertijd waren de
rechtzinnige theologen ervan doordrongen dat ook de rechtvaardiging niet uit het
oog verloren diende te worden, om te vermijden dat de verdienste louter uit de werken zou zijn.
In het doopsgezinde suffix (1944), de hervormde Psalmen en Gezangen (1938), de lutherse gezangbundel (1955) en het Liedboek voor de Kerken (1973), zien we deze opvatting
terug; alle zagen in de werken geen grond voor de rechtvaardiging. Er werd dus gezongen wat er werd geleerd. Dat geldt zowel voor de Psalmen en Liederen (1963) waarin een lutherse én een doopsgezinde invulling van de rechtvaardiging naast elkaar bestaan, als
voor de liedteksten in het Liedboek voor de Kerken. In de liederen van Van Gilse en Postema
duikt de rechtvaardiging op in de begrippen ‘bekering’ en ‘kinderen Gods’. In de vrijzinnige Liederenbundel (1944) kwam het ‘voor ons’ weliswaar niet zo sterk naar voren als
in de gereformeerde Eenige Gezangen (1933), maar de begrippen ‘verlossing’ en ‘genade’
wezen zonder meer daarop.
Het politiek-maatschappelijke geluid van de predikantenvereniging werd in het
suffix niet overgenomen, zodat er op het terrein van de heiliging minder werd gezongen dan wat er volgens de Voorlopige Schets werd geleerd. Wel was de heiliging in de vorm
van opwekkende en oproepende liedteksten evenwichtig verspreid over zowel de Psalmen en Liederen als de doopsgezinde liedteksten in het Liedboek. De andere protestantse
bundels verschilden in aandacht voor de heiliging. De Liederenbundel bevatte meer liedteksten die aanspoorden en opwekten dan de hervormde, gereformeerde en lutherse
bundels. De Liederenbundel sloot daarmee meer aan bij de doopsgezinde opvatting over
heiligmaking. Vergelijken we deze uitkomsten met andere protestantse liedboeken,
dan kan de conclusie worden getrokken dat de rechtvaardiging een gemeenschappelijke factor van geloof was. De nadruk op de heiliging in zedelijke betekenis kwam
daarin wisselend naar voren.
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Uit de liturgische praktijk is gebleken dat de tussenzang in de jaren ’50 niet langer usance was en dat de termen voor- en nazang na het verschijnen van het Kanselboek
(1948) verouderd waren. Waarschijnlijk hadden predikanten moeite met het kiezen
van de nieuwe liederen in de proefbundel Psalmen en Liederen (1963), vooral met die liederen die op nieuwe melodieën waren geplaatst. Er werd dan gekozen voor identieke
liederen uit de bestaande bundels. Andere predikanten lieten consequent zingen uit
het nieuwe Liedboek.
Uit de doopsgezinde beoordeling van het concept Liedboek voor de Kerken blijkt, dat de
liedteksten over Gods goedheid en zorgzaamheid deels in theologisch en deels in literair opzicht, ernstig op ethische bezwaren stuitten. In de beleving van de recensenten
vielen deze eigenschappen niet te rijmen met de wereldproblematiek van vernietiging,
oorlog en honger. Voor Gods ‘lieve stem’ zou Gods ‘heilig woord’ een beter alternatief zijn. Al eerder onder druk van de bezettingstijd werden liederen met de titel ‘Vaderland’ of waarin het woord ‘vijand’ voorkwam geëlimineerd, om te voorkomen dat
er onder het kerkgaand publiek andere gedachten en associaties werden gewekt dan
vroeger.
De liederen die uit de Liederenbundel waren overgenomen in de doopsgezinde proefbundel Psalmen en Liederen (1963) werden aangepast aan de contemporaine stijl. Hoofdletters middenin een regel werden omgezet in kleine letters, apostroffen als in onbegrijp’lijk werden weggelaten, en de dubbele ‘ee’ werd voortaan een enkele ‘e’. Sommige
liederen ondergingen een verandering van geest en karakter, nadat in de oorspronkelijke versie drastisch was ingegrepen. Een goed voorbeeld daarvan was gezang 405, dat
in het Liedboek voor de Kerken aan Menno Simons wordt toegeschreven.
Hymnologische ontwikkelingen: einde van particularisme, begin van eenheid
Zoals uit de verspreidingsgeschiedenis op te maken is, zong de doopsgezinde broederschap halverwege de twintigste eeuw uit vrijzinnig protestantse liedboeken. In 1943
waren de doopsgezinde bundels vanaf 1793 tot 1895 praktisch volledig uit de gratie.
Het meest werd gezongen uit moderne bundels van de Protestantenbond (1882/1920).
Deze stegen zelfs nog boven de populariteit van de doopsgezinde ‘Leidse Gezangen’
(1897) uit. Daarna volgden de bundels van de Hervormde Kerk (1806/1866).
Pas in de jaren ’30 kwam er een kentering in het particularisme. Deze jaren vormden
een snelweg voor velerlei hymnologische plannen en producties, zowel onder doopsgezinden als bij de Protestantenbond, de Hervormde Kerk en de gereformeerde kerken. Voor het eerst werd er definitief gebroken met de particularistische werkwijze,
toen de Elspeetsche Vereeniging en de gemeenten Amsterdam en Haarlem, onder auspiciën van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de krachten bundelden om tot één
nieuwe bundel voor de gehele doopsgezinde broederschap te komen. Hiermee werd
een al eerder op de landelijke dagen geuite klacht, dat het aantal onbekende liedboeken de gemeenschapszin niet bevorderde, onderstreept. Omdat er al jarenlang met
de Protestantenbond werd samengewerkt, werd nu ook op hymnologisch gebied gestreefd naar een gemeenschappelijke bundel. De inbreng van de vrijzinnigheid had
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echter nogal wat gevolgen voor het rechtzinnige smaldeel, dat zich veel moeite gaf voor
de behartiging van zijn belangen. De moeizame samenwerking liep vast op een combinatie van godsdienstige signatuur, bestuurlijk wantrouwen en politieke voorkeur.
Door het vertrek van Hylkema en Nijdam, mensen van de christocentrische en bijbels
georiënteerde Gemeentedagbeweging, was de interne druk op het vrijzinnige bestuur
van de Doopsgezinde Sociëteit van de ketel en kon de samenwerking met de Protestantenbond worden gecontinueerd. Aan het vrijzinnige liedcorpus van de Liederenbundel (1943) werd een doopsgezind suffix van vijftig liederen toegevoegd, dat voor de helft
uit overnames van de hervormde Psalmen en Gezangen (1938) bestond. Hiermee beschikten de doopsgezinden over een rechtzinnig suffix. Slechts negen liedteksten waren afkomstig van doopsgezinde dichters.
Volgens gegevens uit 1950 zong 90%, dat is 119 van de 128 gemeenten en kringen
uit de Liederenbundel van de Protestantenbond, inclusief het suffix. De receptie van deze
bundel toont daarmee aan dat het omvangrijke repertoire uit de liedbundels vanaf
eind achttiende en de hele negentiende eeuw was gereduceerd tót en geconvergeerd
in één algemeen vrijzinnig protestantse bundel. Deze ontwikkeling is van historische
betekenis. In feite legde deze bundel de basis voor voortgaande samenwerking in het
interkerkelijke hymnologische proces, dat nog in het verschiet lag.
De jaren ’50 waren wat de hymnologische arbeid aangaat met de jaren ’30 vergelijkbaar. Ook in deze periode werd in de kerken en binnen de Protestantenbond hard
gewerkt aan revisie van bestaande en aan de samenstelling van nieuwe liedboeken.
Tevens werden voorzichtige gesprekken gevoerd tussen de Hervormde Kerk en de
gereformeerde kerken over gemeenschappelijke liederen. Het is vooral aan de Oecumenische Raad te danken dat deze in het begin van de jaren ’60 de mogelijkheid onderzocht om een kernbundel samen te stellen ten dienste van de aangesloten kerken.
Dit resulteerde erin dat de Nederlandse Hervormde Gezangencommissie haar deuren
opende voor de doopsgezinden, remonstranten, luthersen, gereformeerden en baptisten, zij het dat deze commissie reeds aan haar werk was begonnen. Feitelijk werd hierdoor een nieuwe samenwerking ontsloten, waarin de vrijzinnige kerken zich invoegden in de meer confessionele kerken.
De doopsgezinde liederencommissie, die in 1960 was ingesteld om het suffix te reviseren, kwam voor een nieuwe taak te staan, zowel in organisatorisch als in hymnologisch opzicht. Anders dan in de jaren ’30 stelde de Sociëteit nu zelf en voor het eerst in
zijn geschiedenis een liederencommissie in. Deze bestond, met het oog op een breed
samengestelde doopsgezinde inbreng, uit een heterogeen gezelschap van studieuze
en creatieve predikantdichters, componisten, een kerkhistorica, neerlandicus en een
zangpedagoge. De commissie gooide het roer om en nam afscheid van het vooroorlogse liedrepertoire dat voor het suffix was geselecteerd. Tachtig procent daarvan werd
verwijderd, grotendeels om redenen van ouderwets taalgebruik. Er werden nieuwe
liederen geselecteerd en vertaald, afkomstig uit de Europese en Amerikaanse bundels,
wat door intensivering van de buitenlandse doopsgezinde contacten werd gestimuleerd. Daarnaast werden ook zestiende-eeuwse Nederlandse doopsgezinde liedboeken ingebracht. De vertaalde selecties, maar ook eigen, nieuwe liederen vervingen al
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het oude, waardoor de doopsgezinden over een geheel nieuw repertoire beschikten,
vastgelegd in de proefbundel Psalmen en Liederen (1963). Blijkens de titel en de indeling
van deze proefbundel was de doopsgezinde liedcultuur vanaf de samenwerking in de
Hervormde Gezangencommissie geïncorporeerd in een traditie die aan de psalmen
het primaat gaf. Door zich hiernaar te voegen werd een periode gemarkeerd waarin
afstand werd genomen van het vrijzinnige gebruik om selecties van psalmen tussen
christelijke gezangen te plaatsen. Deze waardering van de psalmen was eerder cultureel en oecumenisch bepaald dan theologisch of liturgisch. De samenwerking met de
Hervormde Gezangencommissie wijst uit dat de doopsgezinden voor het eerst in hun
liedboekgeschiedenis het heft uit handen moesten geven aan een dominante cultuur
en een strenge regie van een niet-doopsgezinde commissie. Hierdoor moesten authentiek doopsgezinde liederen worden weggelaten, die de doopsgezinde commissie
zelf graag in een algemeen protestants liedboek opgenomen had gezien. Veranderingen die door de Gezangencommissie werden voorgesteld, botsten soms op principieel
doopsgezinde opvattingen aangaande de beleving van de volwassenendoop, zodat de
liederencommissie liever de eer aan zichzelf hield dan dat zij ‘de eis van de oprechtheid’ opgaf.
Typering van de liedboeken en liederen: rechtzinnig (1944), oecumenisch (1963) en dopers-historisch (1973)
Het doopsgezinde suffix volgde de indeling van de Liederenbundel; de liederen werden
hierdoor onder het primaat van het ‘dogmatisch/catechetische’ gebracht. Dat geldt
ook voor de indeling van de Psalmen en Liederen en het Liedboek voor de Kerken, waar de gezangen beginnen met ‘bijbelse liederen’. Het christelijke kerklied werd – met andere
woorden – in de tweede helft van de twintigste eeuw beleefd als leerlied.
Over het algemeen maakten alle liedbundels gebruik van gemengd jargon. Wat betreft de aanroeping en het belijden van God en Jezus is weinig verschil op te merken.
De naam ‘Heiland’ bleef wat de doopsgezinde afdelingen betreft alleen in de nieuwe
liedteksten in het Liedboek voor de Kerken ongebruikt. In hoeverre dit het gevolg was van
het bezwaar dat gemaakt werd tegen de geloofsformulering van de Wereldraad van
Kerken, is moeilijk te zeggen. Het zou kunnen zijn dat deze naam in het dichterlijke
proces gewoon niet goed uitkwam. Titels als ‘Middelaar’, ‘Verzoener’ en ‘Rantsoen’
zijn typerend voor het suffix, waarmee het in zekere zin een tegenwicht bood aan de
vrijzinnige liedkeus van de Protestantenbond. Liedteksten die onveranderd uit Psalmen
en Gezangen (1938) werden overgenomen en reminiscenties opriepen aan de Heidelbergse
Catechismus gaven aan het suffix, naast de al rechtzinnige ligging, ook nog een extra calvinistische inkleuring. Ook door de verandering van ritmische in isoritmische melodieën verwierf het suffix een behoudend imago.
De opname van andere nieuwe protestantse liederen tussen de eigen selecties en
composities gaf de proefbundel Psalmen en Liederen (1963) als opmaat naar het Liedboek voor
de Kerken een oecumenische signatuur. De doopsgezinde broederschap maakte op deze
wijze kennis met liederen die ook in andere proefbundels verschenen. Psalmen en Liederen was daardoor vooral ook vernieuwend.

448

slotbeschouwing

Het doopsgezinde smaldeel aan teksten in het Liedboek voor de Kerken representeerde
een specifiek dopers-historische lijn, zowel in de keuze van mystieke liedteksten uit
het verleden, als in nieuwe liedontwerpen, waarin de doopsgezinde geschiedenis, de
volwassenendoop en het vredesgetuigenis werden verwerkt.
Resumerend kan worden gesteld dat het particularisme vanaf de jaren ’30 weliswaar
grotendeels was verdwenen, maar dat er desalniettemin een nadrukkelijke behoefte
bestond om zich ten opzichte van de Nederlandse Protestantenbond te onderscheiden. Aan het particularisme kwam pas volledig een einde, toen de Algemene Doopsgezinde Sociëteit de liederencommissie (1960) instelde en er werd samengewerkt met de
Hervormde Gezangencommissie. Van een specifiek modernistische traditie integreerde het doopsgezinde kerklied aldus in het meer interconfessionele Liedboek voor de Kerken. Niettemin bleef het afzonderlijke karakter van het doopsgezinde kerklied in het
Liedboek voortbestaan, zij het marginaal.

5

Balans van de doopsgezinde hymnologie tussen 1793 en 1973

In deze studie wordt duidelijk dat het gebruik van hervormde, lutherse en interkerkelijke liedbundels toenam, terwijl productie en gebruik van doopsgezinde bundels
steeds meer afnam. Over een periode van 180 jaar wordt een geleidelijke verandering
zichtbaar van dopers particularisme naar doperse oecumeniciteit.
Deze liedboekgeschiedenis laat een proces van convergentie zien. Zo zong de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam (1801) uit zowel de lammistische als
de zonnistische Christelijke Gezangen (1793/1796), en is Uitgezochte Liederen (1810) het product van de gemeenten Leiden en West-Zaandam. Ook de gemeenten Haarlem en Amsterdam streefden naar één liedbundel (1845), maar dit mislukte. Uit dit concept divergeerden de Haarlemse Christelijke Kerkgezangen (1851) en de Amsterdamse Christelijke
Liederen (1870).
Een nieuwe ontwikkeling doet zich voor wanneer vrijzinnige doopsgezinden, remonstranten, hervormden en luthersen gaan samenwerken in de liedbundels van de
Nederlandse Protestantenbond: Godsdienstige Liederen (1882), ‘Vervolgbundel’ (1920) en
Liederenbundel (1943). In 1943 worden zij versterkt door de Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep en de Vrije Gemeente. Deze anticonfessionele protestantse flank convergeerde met confessionele protestanten uiteindelijk in het Liedboek voor de Kerken (1973).
Uitzondering zijn de Haarlemse Doopsgezinde Liederen (1895) en de Gezangen ten gebruike
van Doopsgezinde Gemeenten (1897) van de leraren J. Sepp en H. Boetje, die nog particularisme vertegenwoordigen.
Dit onderzoek laat tevens zien dat de visie op het doopsgezinde kerklied meerduidig is; enerzijds ingegeven door een brede context van theologische en traditionele posities van de gemeenten en anderzijds door politieke en cultureel-maatschappelijke
ontwikkelingen en invloeden op de liedboeksamenstellers. Op grond hiervan kan tenslotte de vraag gesteld worden wat de betekenis is geweest van een kleine tweehonderd
jaar doopsgezinde hymnologie voor zowel doopsgezinden als andere protestanten.

5 balans van de doopsgezinde hymnologie tussen 1793 en 1973

449

De doopsgezinde visie op het kerklied
Tot halverwege de negentiende eeuw was het doopsgezinde kerklied nadrukkelijk bedoeld om het hart te roeren en het gemoed te stichten. Een kerkelijk leerstelsel werd
niet beoogd, centraal stond de zedenleer. Verdraagzaamheid, inschikkelijkheid en
ongekunsteldheid waren het streven. Alleen via deze weg kon het kerklied door elke
christen, van welke kerkelijke gezindte of ‘beschaafde’ of ‘ontwikkelde’ sociale laag dan
ook, gezongen worden. De motieven hieromtrent varieerden per liedboek. Voor Christelyke Gezangen (1793) was het belangrijk dat de ‘hoofdgebeurtenissen van het Evangelie’ in het lied voldoende tot uiting kwamen. Voor Christelijke Gezangen en Liederen (1804)
was ‘den waaren geest des oorspronglijken Christendoms’ belangrijk. Uitgezochte Liederen (1810) zag in het kerklied eenvoud, schriftuurlijkheid en dichterlijkheid graag terugkomen, tot verheerlijking van God en Jezus en tot persoonlijke zielsverheffing. De
bundel Christelijke Kerkgezangen (1851) wilde ‘eenvoudige liederen in echt Christelijken
Geest’, tot ‘opbouwing’ van het rijk van Christus.
Plaatsen we deze visies naast die van andere protestantse liedboeken, dan is het meest
opmerkelijke maar voor de hand liggende verschil het vermijden van elke kerkelijke leerstelligheid. De hervormde visie werd geïnspireerd door de taal en de structuur van de
Heidelbergse Catechismus. Het draaide om een openlijk hulde brengen aan God en Christus
door de Heilige Geest. In de lutherse traditie diende het kerklied te voldoen aan de leerstukken uit de Augsburgse Confessie en zedelijke plichten. De meeste liedboeken hadden echter gemeen dat zij dienden aan te sluiten bij de geest van de negentiende eeuw,
zowel op het terrein van de theologie als op dat van de taal- en dichtkunst. Voorts werden
de meeste doopsgezinde liedboeken tot 1845 ingedeeld: vanuit het bijzondere naar het algemene, vanuit het belijden naar het leren, waardoor het ‘liturgische’ het primaat kreeg.
Vanaf het midden van de negentiende eeuw veranderde die visie. Voor het woord
‘stichting’ in de voorberichten kwam nu ‘aanbidding’ in de plaats. Het kerkgezang
moest volgens Christelijke Liederen I (1870) ‘waardig’ zijn en een ondersteuning bieden in
het gebrekkige pogen de naam van Christus groot te maken. Voor Doopsgezinde Liederen I
(1895) was het van belang dat de band met de zustergemeenten behouden bleef en dat
hart en leven werden gezegend. De bundel ‘Leidse Gezangen’ (1897) zag het kerklied als
een ‘verheerlijking van den Ongeziene’, dat tevens als gedicht moest kunnen dienen,
dat ‘iets in het oor fluistert van de dingen die niet van deze wereld zijn en een blik op
het leven doen slaan van de zonnige hoogten der Aanbidding en des Geloofs’. In het
suffix (1944) ging het in het kerklied expliciet om loven, danken en aanbidden van God,
om verheerlijking Gods ‘tot bemoediging aller harten in Hem’. De commissieleden uit
de jaren ’60 zagen kerkliederen als poëtische producties die aan de bijbel ontsproten
dienden te zijn, direct en zonder stichtelijke franje. In Psalmen en Liederen (1963) noemde men met name twee zaken: het kerklied moest oprecht zijn en een getuigenis van
oecumeniciteit. Dit laatste punt, de oecumeniciteit, sloot tevens aan bij de hervormde
Psalmen en Gezangen (1938). De indelingen van de liedboeken tonen een overduidelijke
voorkeur voor een beweging van het algemene naar het bijzondere, vanuit het leerlied
naar het belijdenislied, waardoor het ‘dogmatisch-catechetische’ het primaat kreeg.
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De invloed van de andere protestantse bundels op de doopsgezinde
Wat werd nu merendeels gezongen: doopsgezind of algemeen protestants? Om dit te
kunnen bepalen zal er nog een scherp onderscheid gemaakt moeten worden wat door
de liedboekcommissies aan liederen werd geselecteerd en wat door de gemeenten aan
liedboeken in gebruik was genomen.
Op hoofdlijnen kan worden vastgesteld dat op basis van selectie meer doopsgezind
dan algemeen protestants werd gezongen. Het aandeel algemeen protestantse liederen
lag in bundels, die teksten uit andere protestantse liedboeken hadden overgenomen,
ruim onder de 50%, behalve in het suffix (1944), dat maar liefst 66% bevatte.2
Grafiek 3

Balans van liedovernames uit andere protestantse liedboeken in percentages
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Ook op basis van het gebruik kan de conclusie worden getrokken dat er ‘doopsgezind’
werd gezongen. Christelijke Gezangen (1796) is tot en met het jaar 1895, dus honderd jaar
lang, de absolute topper geweest. Het gebruik van deze doopsgezinde bundel overtrof
zelfs dat van de andere protestantse bundels, ook van de zogenaamde ‘tweede bundels’
die erg in trek waren. In een top drie kan dit inzichtelijk worden gemaakt.
2 De volgende liedbundels maakten geen gebruik van andere protestantse liedboeken: Christelijke Gezangen (1793),
Christelijke Gezangen (1796), het Zwolse Vervolg (1808), Christelijke Kerkgezangen (1851), Christelijke Liederen I (1870), Doopsgezinde
Liederen (1895). Christelijke Gezangen en Liederen (1804) nam in totaal 26 liederen over uit Van Alphen, Proeven van Liederen van
Gezangen I (1801) en II (1802); Van den Berg, Proeve van Geestelijke Oden en Liederen I en II; W. van Haren, Verzameling van Gedichten (….); ‘Kunst Wordt door Arbeid verkregen’; ‘Statenberijming’ (1773); ‘Laus Deo’-psalmen (1762). Uitgezochte Liederen
(1810) nam in totaal 52 liederen over uit Waalse Cantiques (1804), Evangelische Gezangen (1806) en de lutherse Christelijke Gezangen (1778). De ‘Conceptbundel’ (1845) nam in totaal 30 liederen uit Evangelische Gezangen en de lutherse Christelijke Gezangen (1826) over. ‘Leidse Gezangen’ (1897) nam in totaal 73 liederen over uit Evangelische Gezangen, ‘Vervolgbundel’ (1866),
Godsdienstige Liederen en Christelijke Gezangen (1884). Het doopsgezinde suffix (1944) nam in totaal 33 liederen over uit Evangelische Gezangen (1806), ‘Vervolgbundel’ (1866), Christelijke Liederen II (1870) en Godsdienstige Liederen (1882); Pierson, Vluchtheuvelzangen (1912); ‘Vervolgbundel’ (1920); Boeke, Broederschapsliederen (1928), Hasper, Psalmen en Geestelijke Liederen (z.j.).
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± 1841: 103
gemeenten

1865: 121
gemeenten

1890: 124
gemeenten

1895: 125
gemeenten

1924: 134
gemeenten

1943: 138
gemeenten

1

Christelijke
Gezangen
(1796): 48

Christelijke
Gezangen
(1796): 55

Christelijke
Gezangen
(1796): 53

Christelijke Gezangen
(1796): 49

Godsdienstige Liederen
(1882): 60

Godsdienstige Liederen
(1882): 70

2

Uitgezochte
Christelyke Gezangen Liederen
(1810): 24
(1793): 21

Evangelische
Gezangen
(1806): 23

Godsdienstige Liederen
(1882)/ Evangelische
Gezangen (1806)/
Uitgezochte Liederen
(1810): 19

‘Leidse
Gezangen’
(1897): 54

‘Vervolgbundel’/
Godsdienstige Liederen
(1920): 63

3

Uitgezochte
Liederen
(1810): 18

Christelyke Gezangen
(1793)/’Vervolgbundel’
(1866): 17

‘Leidse
Psalmen’
(1900): 22

‘Leidse
Gezangen’
(1897): 51

Uitgezochte
Christelyke Gezangen Liederen
(1810): 20
(1793): 22

Na 1895 zien we een keerpunt; de gegevens van selectie en gebruik lopen tijdelijk uiteen. De ‘Leidse Gezangen’ had in meerderheid weliswaar doopsgezinde liederen geselecteerd, maar het gebruik van de Godsdienstige Liederen genoot onder invloed van de
moderne richting verreweg de meeste voorkeur. Het gevolg hiervan was dat rond 1924
meer algemeen protestants werd gezongen dan doopsgezind. Die trend zette door en
vond qua selectie zijn culminatie in het suffix (1944) en qua gebruik, naast de al populaire Godsdienstige Liederen, ook nog eens in het succes van de daarna verschenen ‘Vervolgbundel’. Met andere woorden: selectie en gebruik kwamen weer bij elkaar wat ertoe leidde dat de doopsgezinde broederschap van 1924 tot 1973 algemeen protestants
is gaan zingen. Feitelijk impliceerde dit dat het doek was gevallen voor de eigen liedboekcultuur. Hieraan werd niets veranderd toen het Liedboek voor de Kerken werd ingevoerd. Dat het suffix (1944) in de wandelgangen ‘Doopsgezinde bundel’ werd genoemd
slaat dan ook meer op het gebruik dan op de inhoud.
Hoe komt het nu dat doopsgezinden in de negentiende eeuw meer doopsgezind
zongen dan algemeen protestants? Wel was aan het eind van de achttiende eeuw de
hulp ingeroepen van veelal niet-doopsgezinde lieddichters en dichteressen, waardoor
de indruk gewekt zou kunnen worden dat de liedboeken een algemeen protestants
karakter kregen, maar het initiatief, de onderwerpen en de eindverantwoordelijkheid
voor de inhoud lagen bij hun doopsgezinde opdrachtgevers. De concepten werden
door de commissieleden nauwkeurig gelezen en voorzien van correcties en op- en aanmerkingen. Bovendien werden de liedboeken geautoriseerd door de kerkenraad. Het
predikaat ‘doopsgezind’ was daarmee gewaarborgd.
Toch zijn er ook nog enkele andere oorzaken te noemen. De doopsgezinde gemeenten stonden in een lange locale hymnologische traditie, die zij niet zomaar wilden
opgeven, omdat zij in het kerklied het geloof vertolkt zagen van die autonome, niet
(meer) aan belijdenissen gebonden gemeenten. Zij hadden daarmee voor een onbepaalde periode een standaard in handen, die onder invloed van theologische en letterkundige ontwikkelingen en van de tijdgeest, telkens van inhoud kon veranderen. In
die zin kunnen de doopsgezinde liedboeken worden beschouwd als neerslag van locaal
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gezongen confessies, waaruit valt af te lezen wat de gemeenten bezielde en wat men bewaarde; ook de bereidheid bepaalde opvattingen al dan niet tot de doopsgezinde wijze
van geloven toe te laten is zo in de liedboeken terug te vinden.
Ook de vorming van een kerkelijke identiteit is hierop van invloed geweest. Tot de
doopsgezinde kenmerken behoorden de volwassenendoop, het niet eedzweren, de verdraagzaamheid, maar ook de huiver voor kerkelijk jargon, die leidde tot kritiek op liederen afkomstig van andere protestantse kerken. De negentiende eeuw was in die zin
ook de eeuw van het godsdienstige debat, waarin de doopsgezinden onderscheidden
wat hen onderling en met de andere kerken verbond. Dit kan niet worden losgezien
van een historisch besef dat bij doopsgezinde theologen ontwaakte; het besef van de
herkomst van het doperdom, de achtergronden van de verschillende denominaties,
hun tradities en aantallen, zaken waaraan de contemporaine doperse cultuur werd geijkt. De uitkomsten van zowel debat als studie werden in verscheidene publicaties geboekstaafd en uiteindelijk als nieuwe vakken ‘Doopsgezinde Geschiedenis’ en ‘Mennonitica’ aan de predikantsopleiding gedoceerd. Binnen deze ontwikkelingen pasten
dan ook doopsgezinde liedboeken.
Profilering is dan ook een volgende oorzaak; de sterke behoefte om zich, vanuit een
eigen visie op het doperdom, via het kerklied – hetzij verlicht, rechtzinnig of vrijzinnig, behoudend of modernistisch – te onderscheiden van de eigen geloofsgenoten en
van de andere kerken.
Niettemin treedt tussen 1895 en 1924 in deze drang zich hymnologisch te profileren
een haast Copernicaanse wending op: het algemeen protestantse kerklied haalde het
doopsgezinde met rasse schreden in. Het ligt voor de hand hierbij te denken aan de invloed van het modernisme en de daaruit voortvloeiende nieuwe artistieke liedcultuur
van de Nederlandse Protestantenbond. Het ging daarin vooral om de vrijzinnige zaak,
waarin de doopsgezinden zichzelf als anticonfessionele christenen voluit herkenden.
De identiteit van die niet-doopsgezinde lieddichters vormde voor de gemeentezang
dan ook geen enkel beletsel. Dit betekende echter niet dat deze vroegmodernistische liedcultuur alle doopsgezinden evenveel voldoening gaf; de rechtsmodernen beschouwden de meer rechtzinnige selecties als hun liederen. Al met al kan worden vastgesteld dat de doopsgezinde kerkliederencultuur in het laatste kwart van de twintigste
eeuw uiteindelijk ontvankelijk bleek voor zowel linkse als rechtse tendensen, wat een
brede acceptatie van het interconfessionele Liedboek voor de Kerken mogelijk maakte.
De invloed van doopsgezinde liedboeken op de andere protestantse bundels
Tot halverwege de negentiende eeuw waren de luthersen met respectievelijk 7%
(1826) en 3% (1857) ontleningen meer geïnteresseerd in doopsgezinde liederen dan
de hervormden, die 1,6% hadden overgenomen.3 Hierop kunnen zowel historische
3 De hervormde Evangelische Gezangen (1806) nam in totaal 3 gezangen over uit Christelyke Gezangen (1793), Christelijke Gezangen (1796) en één van J. Doijer. De lutherse Christelijke Gezangen (1826) nam in totaal 28 liederen over: 8 uit Christelyke
Gezangen (1793), 18 uit Christelijke Gezangen (1796) en 2 uit Christelijke Gezangen en Liederen (1804). De remonstrantse Christelijke
Gezangen (1848) nam in totaal 93 liederen over uit Christelijke Gezangen (1793/1796). De lutherse Christelijke Gezangen (1857)
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als literaire en confessionele motieven van invloed zijn geweest. Met de Nederlandse
Revolutie in het achterhoofd kleefde aan dit voormalig dissidente en patriotse kerkgenootschap nog een staatsgevaarlijk imago, dat de hervormden in hun collectief
geheugen hadden opgeslagen. Die doperse liedboeken droegen dan ook een emancipatoir stempel door de lieddichters die veelal afkomstig waren uit patriotse dichtgenootschappen. Bovendien beschikten de hervormden over eigen lieddichters die,
ter voorbereiding van de Evangelische Gezangen, proefbundels produceerden. Daarmee
was deze kerk verzekerd van gezangen die de toets van de gereformeerde geloofsleer
hadden doorstaan, zodat de vrees voor kerkelijke verdeeldheid, zoals die eerder onder
de luthersen had plaatsgevonden (1790), werd weggenomen. De hervormden verwierpen derhalve geestelijke liederen die wars waren van enige leerstelligheid en daardoor
in hun ogen pedagogisch onverantwoord. De anticonfessionele doopsgezinde gezangen, die het accent legden op de heiliging in plaats van op de rechtvaardiging en Jezus soms extreem verlicht voorstelden, kwamen daarom niet in aanmerking voor het
hervormde gezangboek.
De lutherse synodale bundel (1826) was het gezangboek van de linkervleugel van de
Evangelisch-Lutherse Kerk. De 7% doopsgezinde liederen is te verklaren op grond van
een gemeenschappelijke patriotse achtergrond en een verlichte geestverwantschap. Illustratief is de overname van het lied: ‘De christen kent geen dwingelandij, hij laat elk
mensch in denkwijs vrij’.
Van historisch belang is het gegeven dat remonstranten via doopsgezinden gezangen leerden zingen. Zij kunnen naast het feit dat zij deelden in een gemeenschappelijk patriottisch verleden en beiden een traditie van verdraagzaamheid kenden, ook op
basis van hun 100% selectie van doopsgezinde liederen voor hun eerste bundel (1848)
overtuigde geestverwanten worden genoemd.
In de tweede helft van de negentiende eeuw gaan de geschiedenis en het confessionalisme als reden voor overnames steeds minder een rol spelen. Als criterium krijgt
de literaire kwaliteit steeds meer prioriteit. Dat de orthodoxe Hersteld EvangelischLutherse Kerk doopsgezinde liederen overnam (1857), had dan ook te maken met haar
verlangen naar een breed interkerkelijk en internationaal georiënteerd Einheitsgesangbuch van dichterlijke kwaliteit. Van deze bedoeling week ook Christelijke Gezangen (1884)
in feite niet af, het ging om de beste literaire kwaliteit. Dat daaronder nauwelijks meer
doopsgezinde gezangen vielen, zal te maken hebben gehad met het tijdgebonden karakter van het bestaande aanbod, maar vooral ook met de afname van een nieuwe genam in totaal 16 gezangen over: 2 uit Christelyke Gezangen (1793), 9 uit Christelijke Gezangen (1796) en 5 uit Christelijke Kerkgezangen (1851). De hervormde ‘Vervolgbundel’ (1866) nam in totaal 1 gezang over uit Christelijke Gezangen (1796). De NPB Godsdienstige Liederen (1882) nam in totaal 2 liederen over uit Christelijke Gezangen (1796). De lutherse Christelijke Gezangen (1884)
nam in totaal 6 liederen over: 3 uit Christelijke Gezangen (1796), 1 uit Christelyke Gezangen (1793),1 van B. de Bosch, waarvan
de bron ontbreekt en 1 van Jo. de Vries, overgenomen uit Godsdienstige Liederen (1882). De NPB ‘Vervolgbundel’ (1920) nam
in totaal 12 liederen over: uit Doopsgezinde Liederen (1896) 6, uit ‘Leidse Gezangen’ (1897) 2, uit ‘Koraalboek’ werden 2 liederen van Jo. de Vries en Jan Luyken overgenomen – en nog eens 3 van Luyken uit een onbekende bron. De hervormde
Psalmen en Gezangen (1938) nam in totaal over 3 gezangen: 1 uit Christelyke Gezangen (1793), 1 uit Christelijke Gezangen (1796) en
één van J. Doijer. De NPB Liederenbundel (1943) nam in totaal 3 liederen over; 1 uit Christelyke Gezangen (1793), 1 uit Christelijke
Kerkgezangen en 1 uit ‘Leidse Gezangen’. Het Liedboek voor de Kerken (1973) nam in totaal 3 liederen over uit Psalmen en Liederen
(1963). Het Gezangboek der Evangelisch-Luthersche Kerk (1955) heeft geen liederen uit de doopsgezinde bundels overgenomen.
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Grafiek 4

Balans van doopsgezinde liederen in andere protestantse liedboeken in percentages
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neratie doopsgezinde predikantdichters. Alleen Jeronimo de Vries (1838-1915) gold als
een van de hoogst literair begaafden, al staan er slechts twee liederen van hem in de
Godsdienstige Liederen (1882) en één in de ‘Vervolgbundel’ (1920). Toch zijn in deze laatstgenoemde bundel nog de meeste doopsgezinde liederen te vinden dankzij een malcontente stroming, die vanuit theologische motieven klassieker was georiënteerd dan
de vroegmoderne samenstellers.
Het aantal doopsgezinde liederen en liederen van oorspronkelijke doopsgezinden
in de hervormde bundel (1938) komt neer op 2,6%. Het selectiecriterium dat de hervormden hanteerden, was enerzijds de eis van verscheidenheid en anderzijds de eis
van het calvijnse pois et majesté, in de bundel vertaald met ‘ernst en de majesteit’. Er mag
dan ook van worden uitgegaan dat deze doopsgezinde liederen hieraan voldeden. De
lutherse bundel (1955) had geen enkel doopsgezind lied. De liturgische commissie selecteerde uit de mainstream liedboeken van het eigen kerkgenootschap, de Hervormde
Kerk en de Protestantenbond.
Tot slot kan worden vastgesteld dat de invloed van niet-doperse protestantse liedboeken op de doopsgezinde bundels groter is geweest dan omgekeerd.
Desiderata tot besluit
Door middel van deze studie weten we nu dat de doopsgezinde liedboekgeschiedenis convergeerde van particularisme naar eenheid in de protestantse kerkzang. Ook
hebben we kennis verkregen over de ontwikkeling van de doopsgezinde liturgie en
de wijze waarop liederen in preken werden verwerkt. Tevens zijn er feiten bekend geworden over de motieven voor de invoering van het kerkorgel en de impact hiervan op
de functie en het geleidelijk verdwijnen van de voorlezer/voorzanger. Op theologisch
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vlak is duidelijk geworden dat maatschappij, kerk en cultuur invloed hadden op wat
er werd geleerd en gezongen.
Op de bespreking van het notenbeeld na bleef het musicologisch aspect echter buiten beschouwing. Veel stof ligt er dan ook nog voor de musicoloog ter bestudering, zoals de woord-toonverhouding, de herkomst van en de veranderingen in overgenomen
melodieën, alsmede het in de archieven bewaard gebleven origineel muziekmateriaal
uit de eind achttiende, negentiende en laat twintigste eeuw.
Ook verdient het specifieke genre van de bededagsliederen aan een nader onderzoek
te worden onderworpen. Een haast antagonistische beweging valt daarbij op, want op
welke wijze reageerden de doopsgezinden al vanaf de zeventiende eeuw op de van overheidswege toegezonden bededagsbrieven, terwijl zij verstoken moesten blijven van de
bekleding van overheidsambten? Kwam hierin verandering na de scheiding van kerk
en staat en de politieke betrokkenheid van de patriotse doopsgezinden? In hoeverre
weerspiegelden deze liederen de bededagsbrieven die van overheidswege werden toegezonden naar de kerkelijke gemeenten? Een vergelijking van deze brieven en de liedteksten zou wellicht interessante resultaten kunnen opleveren.
Een ander belangwekkend te verrichten onderzoek is dat naar anti-judaïstische tendensen in de doopsgezinde liedteksten van de achttiende eeuw. Wat waren daarvoor de
godsdienstige en cultuur-maatschappelijke motieven? In hoeverre stond deze tendens
op gespannen voet met het ideaal van een christelijke maatschappij waarin het streven
naar universalisme en volksverheffing hoog in het vaandel stond?
Met het oog op een nieuw te verschijnen ‘liedboek voor de kerken’ waaraan de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied in 2008 is begonnen, zou het interessant zijn
om een vervolgonderzoek te doen naar de populariteit van het Liedboek voor de Kerken bij
doopsgezinden en andere kerken. Is er een keerpunt aanwijsbaar waarop gemeenten
gebruik zijn gaan maken van andersoortige liederen (bijvoorbeeld van Taizé, Iona,
maar ook van responsies en acclamaties) met alle culturele, poëtische, liturgische en
theologische implicaties van dien?
Tevens zou het de moeite waard zijn om te onderzoeken in hoeverre het ideaal van
de Una Sancta nog van toepassing is in een tijd waarin de samenleving na 1973 verder
ontkerkelijkte, de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) tendeert naar de katholica,
maar kerken van orthodoxe richtingen zijn nu ook gaan participeren in dit nieuwe
hymnologische proces, dat in 2012 zijn beslag moet krijgen. Deze nieuwe ontwikkelingen roepen de vraag op hoe de oecumene wordt beleefd. Wat zijn de motieven van
de kerken om hieraan deel te nemen? In hoeverre dekken woorden als ‘rechtzinnig’ en
‘vrijzinnig’ nu nog de beleving van de eigen identiteit, zowel bij doopsgezinden als in
andere kerken?

Bijlagen

Bijlage 1 verspreiding van de liedboeken
SAA-PA 1120-1285. ‘Het kerkgezang bij de Nederlandsche Doopsgezinde Gemeenten’, in: ‘Stukken betreffende kerkliederen 1839-1896’.
102Gez
150Ps
ChrG 1793
ChrG 1796
ChrG I/II 1848
ChrG 1884
ChrG&L
ChrK
ChrL I/II
DL
EG
GdB
GL
Hoorns lb
LB
LDSP
LG
LPs
Ps&Gez
Ps&L
Rem
Stb
UL
VChrG
Vvb

102 Gezangen (hervormd, 1965)
150 Psalmen (hervormd, 1961)
Christelyke Gezangen (doopsgezind/lammistisch, Amsterdam)
Christelijke Gezangen (doopsgezind/zonnistisch, Amsterdam)
Christelijke Gezangen I en II (remonstrants)
Christelijke Gezangen (luthers)
Christelijke Gezangen en Liederen (doopsgezind, Haarlem, 1804)
Christelijke Kerkgezangen (doopsgezind, Haarlem, 1851)
Christelijke Liederen (doopsgezind, Amsterdam 1870)
Doopsgezinde Liederen (doopsgezind, Haarlem, 1895)
Evangelische Gezangen (hervormd, 1806)
‘Gemeentedagbundel’ (doopsgezind, 1933)
Godsdienstige Liederen (Nederlandse Protestantenbond, 1882)
‘Hoorns Liedtboek’ (1630)
‘Leidse Bundel’ (1897/1900 zowel de gezangen als de psalmen; doopsgezind); Liederenbundel (Nederlandse Protestantenbond, 1944)
‘Laus Deo Salus Populo’ (hervormd, 1760)
‘Leidse Gezangen’ (doopsgezind, 1897)
‘Leidse Psalmen’ (doopsgezind, 1900)
Psalmen en Gezangen (hervormd, 1938)
Psalmen en Liederen (doopsgezind, 1963)
Liederenbundel ten dienste van de Remonstrantsche Broederschap (1943)
Statenberijming (1773)
Uitgezochte Liederen (doopsgezind, Leiden/West Zaandam, 1810)
Vervolg van Christelyke Gezangen (doopsgezind, Zwolle, 1808)
‘Vervolgbundel’ (hervormd 1866); (doopsgezind, 1914); (Nederlandse Protestantenbond 1920)
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1.1
In 103 van de 130 gemeenten onderzocht leraar J.D. Huizinga het gebruik van liedboeken in 1841. De overzichten geven dus geen volledig beeld van wat er in de hele doopsgezinde broederschap werd gezongen.
Grafiek 5 Gecombineerde liedbundels in gebruik bij doopsgezinde gemeenten omstreeks 1841, gebaseerd op de gegevens van Jacob Dirks Huizinga (1809-1894)
25

Gebaseerd op een onderzoek in 103 gemeenten

22
20

15
15
13
12
10
6
4

4

5
3

3
2
1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

VC
&L
hr
G
18
08

U
L

G
hr
C
L/
U

C
C
hr
hr
G
G
&L
C
17
h
18
93
rG
C
04
/1
17
hr
79
G
93
17
6/
/1
C
93
7
am
9
/1
79
ph 6
C
6/
uy
hr
C
ze
G
h
rG
17
n
&L
93
/C
18
hr
04
G
&L
18
04
C
hr
G
17
96
EG
H
18
oo
LD
06
r
SP ns l
b1
/C
63
hr
0
LD G&
L1
S
LD
80
SP P/C
4
hr
/C
G
hr
17
G
93
17
LD
93
/1
SP
79
/C
6
hr
LD G1
SP 796
/U
L1
LD 810
SP
St
17
b/
St
60
St
C
b/
hr
b/
C
C
G
hr
hr
17
G
G
93
17
17
93
93
/1
/C
79
hr
6
G
&L
St
18
b/
04
C
hr
G
17
96
St
b/
EG
St
b/
U
L
St
b1
77
3

0

Bron: (SAA-PA 1120-1285: ‘Stukken betreffende kerkliederen 1839-1896’).

1.2
Grafiek 6 Verspreiding van liedbundels in gebruik bij doopsgezinde gemeenten omstreeks 1841, gebaseerd op de gegevens van Jacob Dirks Huizinga (1809-1894)
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1.3
In de Doopsgezinde Bijdragen (1865) wordt met de ‘Haarlemsche Bundel’ de Christelijke Kerkgezangen (1851) bedoeld; de ‘Oude Haarlemsche Bundel’ slaat op de Christelijke Gezangen en Liederen (1804). Er zijn echter nog
twee andere benamingen voor de Haarlemse liedboeken, namelijk ‘Haarlemsche Liederen’ en ‘Oude
Haarlemsche Liederen’, die niet worden toegelicht. In de grafieken is de eerste geïnterpreteerd als de bundel van 1851 (ChrK) en de tweede als de bundel van 1804 (ChrG&L).
Grafiek 7

Gecombineerde liedbundels in gebruik bij doopsgezinde gemeenten in 1865
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1.4
Grafiek 8

Verspreiding van liedbundels in gebruik bij doopsgezinde gemeenten in 1865
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1.5
Het aantal gemeenten in 1890 was 124 en in 1895 125 (zie 1.7 en 1.8).
Grafiek 9

Verspreiding van liedbundels in gebruik bij doopsgezinde gemeenten in resp. 1890 en 1895
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Grafiek 10

Vervolg verspreiding resp. 1890 en 1895
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1.6
De gegevens in het overzicht zijn ontleend aan de Doopsgezinde Jaarboekjes 1924 (134 gemeenten) en 1943 (138
gemeenten). De bundels die in het overzicht vanaf 1924 niet meer voorkomen zijn: de remonstrantse Christelijke Gezangen van 1848 (ChrG I/II 1848), de Christelijke Gezangen en Liederen van 1804 (ChrG&L) en het Zwolse
Vervolg op Christelyke Gezangen van 1808 (VChrG). In 1943 wordt de bundel Uitgezochte Liederen van 1810 (UL)
niet meer genoemd. De overzichten tonen aan dat de Statenberijming (Stb 1773) een grotere voorkeur genoot dan de psalmbundel van ‘Laus Deo’ (LDSP 1760). De verklaring hiervoor kan zijn dat de Statenberijming sedert lang de officiële psalmbundel was. ‘Laus Deo’ vertegenwoordigde een meer verlicht, patriots

460

bijlagen

klimaat en was daardoor gedateerd. De daling van zowel de Statenberijming als de ‘Laus Deo’ tussen 1890
en 1943 valt te verklaren vanuit de voorkeur voor de Godsdienstige Liederen (1882), waarin een kleine selectie
psalmen werd opgenomen, en de bundel ‘Leidse Psalmen’ (1900). De Jaarboekjes duiden het gebruik van
‘Leidse Gezangen’ en ‘Leidse Psalmen’ nu en dan ook aan met ‘Leidse Bundel’ (LB). Vastgesteld mag worden dat ‘LB’ staat voor de gezangen, maar het is minder duidelijk of dat inclusief de ‘Leidse Psalmen’ is. Dit
houdt dan in dat in 1924 54 gemeenten uit de ‘Leidse Gezangen’ zongen en in 1943 waren dat 51 gemeenten. De behoefte aan de ‘Vervolgbundel’ van 1920 steeg tussen 1924 en 1943 van 8 gemeenten naar 63. Dit
betekent dat – naast de moderne Godsdienstige Liederen en de ‘Leidse Gezangen’ – de belangstelling voor een
meer rechts-moderne bundel in de doopsgezinde broederschap was toegenomen.
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Grafiek 12

Gecombineerde liedbundels in gebruik bij doopsgezinde gemeenten in 1890
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Gecombineerde liedbundels in gebruik bij doopsgezinde gemeenten in 1895
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Grafiek 17

Gecombineerde liedbundels in gebruik bij doopsgezinde gemeenten in 1943

60
54

Aantal gemeenten: 138

50

40

30
23
20

16

10
5
1

2

1

2

1

1

1

3

1

2

1

1

1

1

1

3

3

5

4
1

1

1

1

1

LG
LG
LG /LP LG
/L s/G /LP
Ps
s
d
/V B1
vb
9
19 33
St Stb
2
/
b/
L
C B19 G/ 0/G
hr
Vv
L
G 38/
17
G b19
St
L/
b/ 93/
Vv 20
C
17
hr
96 b19
L
2
/V
II
18 vb 0
70 18
6
/V
vb 6
19
2
St 0
b/
D
St
b/
S L
EG tb/
/V EG
vb
18
66
St
b/
S
LB tb/
St /V LB
v
b/
LB b18
6
/V
vb 6
19
St
20
b/
LG Stb
/G /LG
dB
19
S
33
St tb/
L
b/
LG G/L
/V Ps
vb
18
66

C
hr
L

C
h
II
18 rG
70 18
84
/V
v
D
L/ b19
C
hr 14
G
18
8
G
dB 4
19
33
G
G
L/
Vv L
b1
92
LB
0
/G
L/
Vv LB
LD
SP
L b1
/C B/V 920
hr
vb
L
I e 192
n
0
II
18
70

0

Bron: DJ 1943.

1.11
Grafiek 18 Verspreiding van liedbundels in gebruik bij doopsgezinde gemeenten in 1950
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Voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog maakte het Doopsgezind Jaarboekje van 1950 inzichtelijk dat verreweg de meeste Nederlandse gemeenten en kringen (128 in totaal) tot de invoering van de Liederenbundel
(LB1944) inclusief het doopsgezind suffix waren overgegaan. De doopsgezinde broederschap bestond uit
153 gemeenten en kringen, waarvan alleen de gegevens van 128 gemeenten en kringen bekend zijn. De
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gemeenten Hollum op Ameland en Blokzijl hielden lange tijd vast aan de hervormde Psalmen en Gezangen
(1938). De gemeente Nes op Ameland zong nog uit de Evangelische Gezangen. De gemeenten Noordbroek
en Knollendam zongen uit de ‘Leidse Gezangen’, de laatstgenoemde tot aan 1963. Deventer handhaafde
de ‘Vervolgbundel’ van de Protestantenbond (1920) naast de nieuwe uitgave van 1944. Middelstum bleef
evenals de gemeente Krommenie voorlopig nog uit de Godsdienstige Liederen (1882) zingen, Krommenie gecombineerd met de ‘Vervolgbundel’ (1920). De gemeente Ouddorp op Goeree gebruikte tot en met 1954
de hervormde Evangelische Gezangen en de Statenberijming. Vanaf 1955 werden de Gezangen afgeschaft en
zong men alleen uit de psalmberijming. In 1968 voerde men de hervormde Psalmen en Gezangen (1938) in.
1.12
Onderstaand grafiek geeft het gebruik aan van liedbundels in 1973, het jaar waarin het Liedboek voor de Kerken uitkwam. Deze gegevens werden overgenomen uit Doopsgezind Jaarboekje van 1973. Daarin ontbreken
de gegevens van de gemeenten Amsterdam en Drachten. Het aantal gemeenten is daarmee vastgesteld
op 138. Opvallend is dat enkele gemeenten gebruik maakten van de nieuwe hervormde psalmberijming
en de 102 Gezangen. Daarmee wordt de vooronderstelling van Le Coq bestreden dat het ‘onduidelijk blijft’
in hoeverre de invoering van de 102 Gezangen in vrijzinnige gemeenten ook inderdaad is gebeurd.1 De gemeenten Nes op Ameland, Blokzijl en Ouddorp bleven vasthouden aan de hervormde gezangentraditie.
Deze gemeenten droegen daardoor een orthodoxe signatuur. Hollum op Ameland was inmiddels op de
Liederenbundel overgegaan. Eén gemeente zong uit de ‘Broederschapsbundel’, waarschijnlijk zal hiermee de
doopsgezinde ‘proefbundel’ ofwel de Psalmen en Liederen (1963) worden bedoeld, maar het is ook mogelijk
dat het om een ‘Broederschapsdagbundel’ gaat, een gelegenheidsbundel die in gestencilde vorm buiten de
handel om alleen voor het gemeentegebruik werd uitgegeven. Gemeenten in een samenwerkingsverband
zongen uit de Liederenbundel ten dienste van de Remonstrantsche Broederschap (Rem1943) en uit een niet nader omschreven bundel van de vrijzinnige hervormden.
Grafiek 19 Gecombineerde liedbundels in gebruik bij doopsgezinde gemeenten in 1973
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1 Le Coq (2005), p. 211.
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1.13
In onderstaande tabel is de lijst van ds. J.D. Huizinga (de eerste en de tweede kolom) aangevuld met een
overzicht van oorspronkelijke denominaties (derde kolom), ontleend aan de ME I-IV.2 In de loop van de
achttiende eeuw gingen verschillende denominaties op in verenigde doopsgezinde gemeenten; dit wordt
bijvoorbeeld aangeduid door middel van de indicatie ‘V/F/W’.
Lijst van afkortingen
DOV
Dantziger Oude Vlamingen
F
Friezen
GOV
Groninger Oude Vlamingen
HgD
Hoogduitsers
JV
Jonge Vlamingen
L
Lammistisch
OV
Oude Vlamingen
V
Vlamingen
W
Waterlanders
Z
Zonnistisch
I Combinaties ChrG 1793/1796

II Gemeenten

III Denominatie

ChrG 1796

Blokzijl
Den Helder
Enkhuizen
Emmerik (D)
Huizinge
Joure
Midwolde c.a.
Noordbroek c.a.
Noordhorn
Nijmegen
Pieterzijl
Sappemeer
Utrecht
Winterswijk
Zuidveen

OV
V/F/W
OV/W
Niet bekend
OV
‘Progressief’
OV
OV
OV
Z
OV
DOV
V
OV
DOV

ChrG 1796/1793

Alkmaar
Norden3 (D)
Warns

W (F/W 1809)
OV
W

ChrG 1796+LDSP

Wormer en Jisp

Z

ChrG 1796+1793+LDSP

Amsterdam
Dantumawoude

Z/L
Onbekend

ChrG 1796+Stb

Akkrum
Bolsward

L
Oorspr. V/F

2 SAA-PA 1120-1285. ‘Stukken betreffende kerkliederen 1839-1896’. De citaten zijn de uitkomsten van het onderzoek
van Jacob Dirks Huizinga.
3 ‘Tot 1806 de psalmen van Datheen’.
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Borne
Dokkum4

IJlst
Kromwal
Knijpe
Leermens c.a.
Mensingeweer
Oldeboorn
Rotterdam6
Sneek7
Terschelling
Veendam
Warga8
Woudsend
Zijldijk

GOV
Alg. Chr. Kerk van Doopsgezinden
en Remonstranten (1798)
Z
W/V
GOV
V
GOV (tot 1800);
V/W
W/OV
Onbekend
GOV/F
GOV
GOV
Oude Huis?
V/W
W/GOV
W/V
W
Onbekend
W
OV

ChrG 1796+1793+Stb

Beemster
Drachten9
Holwerd c.a.
Noordeind van Graft
Tjalleberd
Zutphen

F
GOV
Onbekend
W
Onbekend
V

ChrG 1796+1793+
Oude Haarlemse Liederen (1804)

De Rijp

W

ChrG 1793+1796+ Camphuyzen

Leeuwarden10

W/ V

ChrG 1793+LDSP

Monnickendam

W/F

ChrG 1793+Stb

Oudesluis, Hengelo,

Oudesluis [=Noord Zijpe] W;
Hengelo;
Makkum V/W;
Sneek OV (tot 1839)

Emden (D)
Grouw5
Groningen
Hindelopen
Heerenveen

Makkum, Sneek op
het zand

4 ‘Men heeft hier althans Christelijke Liederen, doch deze moeten naar ik later gehoord heb van de Grooten Bundel
verschillen, vroeger had men ook Kamphuizen’.
5 ‘Tot 1827 nog Kamphuizen’.
6 ‘Vroeger was er in gebruik een klein bundeltje van 25 gezangen afzonderlijk voor deze Gemeente vervaardigd, waarbij men misschien de Psalmberijming van Datheen gebruikte, waarschijnlijk is het dat men zich in vroeger tijd mede
van de Liederen van Kamphuizen heeft bediend’.
7 ‘Met bijvoeging van 13 feestliederen’.
8 ‘Wel bediende men zich hier van de Stichtelijke Liederen van Klaas Stapel’.
9 ‘Tot 1809 nog het Liedeboek van Klaas Stapel’.
10 ‘Doch Kamphuizen wordt weinig of geheel niet gebruikt’.
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Combinaties ChrG&L 1804

Gemeenten

Denominatie

ChrG&L

Haarlem

V/W

ChrG&L+ChrG 1793

Harlingen

W/V/F/HgD

ChrG&L+LDSP

Almelo

Z

ChrG&L+ChrG 1793+Stb.

Rottevalle-Witveen

L?

Combinaties UL 1810

Gemeenten

Denominatie

UL

Aalsmeer Zijdweg
Barsingerhorn c.a.11

W/V
W/F

UL+ChrG&L

Zaandam Oostzijde12

W

UL+Stb

Purmerend
Krommenie
Beverwijk
Knollendam c.a.
Wormerveer Zuid
Zaandam Westzijde
Westzaan Zuid
Westzaan Noord
Hoorn (ook bij de remonstranten)
Leiden
Enschede
Middelburg
Gorredijk c.a.

W/Z
W
W
W?
F
V
F
W
W/V [Z]
V/W
Z
V
Niet bekend

UL+LDSP

Koog en Zaandijk13
Kampen
Leer (D)

V/W
V
V

Combinaties EG 1806

Gemeenten

Denominatie

EG

Aardenburg
Ballum (Ameland)
Medemblik
Nes

Z
?
W/F
W

1.15

1.16

EG/Stb

11 Volgens gegevens van ds. C. Cardinaal zou ook Den Burg (Texel) (V/W/ [L]) uit de UL gezongen hebben. Deze wordt
in de telling niet meegenomen.
12 SAA-PA 1120-1250. ‘Doch de laatste [=ChrG&L] weinig of geheel niet in gebruik’. J.D. Huizinga, ‘Het kerkgezang bij
de Nederlandsche Doopsgezinde Gemeenten’, in: ‘Stukken betreffende kerkliederen 1839-1896’.
13 Idem. ‘Nog daarbij 15 feestliederen, de Psalmen worden weinig gebruikt’.
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Hollum (Ameland)
Den Horn

W/OV
V

Gemeenten

Denominatie

Aalsmeer Oude Vermaning
Aalsmeer Nieuwe Vermaning
Balk

F
F
OV

LDSP (1760) en Stb (1773)14

Gemeenten

Denominatie

LDSP
Stb

Franeker
Middelie-Axwijck
Den Ilp
West Graftdijk
Oost Graftdijk
Wormerveer Noord
met 15 feestgezangen
Zuidzijpe
Goes
Vlissingen
Veenwoudsterwal
(=Veenwouden)
Stavoren
Workum
Molkwerum

V/W [L]
F
W
W [Z]
W [Z]

Gemeenten

Denominatie

Zwolle

Z

1.17
Hoorns Liedboek 1630

1.18

15

W [Z]
V
[L]
L
Onbekend
W
W
W/V

1.19
VChrG 1808

14 ‘Waarschijnlijk gebruiken nog meerder dezer Gemeenten daarbij een of ander der Kleine Bundels feestgezangen
waarvan er ten minste drie verschillende bestaan, die nog in gebruik heeten te wezen’.
15 ‘Misschien met eene der Kleine bundels feestgezangen’.

bijlage 2 liedteksten

bijlage 2

liedteksten

2.1
Bron: Christelyke Gezangen (1793)
Gezang 13: ‘Geweeten’
Tekst: Bernardus de Bosch
O Groote God in ’t ongenaakbaar licht
Op ’s hemels troon onëindighoog verheven!
Gy hebt een wet in ’s menschen hart geschreven
Die hem wel duur aan uwen dienst verpligt
Die wyze wet, aanbidlyk’ Opperheer!
Spreekt met gezag, met nadruk in ’t geweeten.
Zy is uw stem: dit staaft d’onfeilbre leer
Verkondigd door Apostlen en Profeeten.
’t Gewiss’, een licht in d’ aardsche duisternis
Ontdek den geest wat spoor wy ook betreeden
Van stap tot stap naar ’t richtsnoer van de reden
Wat goed en kwaad of onverschillig is.
Wie door ’t gevaar van rust zich vind beroofd
Dit heillicht blyft der vroomen trouwe wachter;
Maar ’t laat, waar ’t stout door moedwil wordt verdoofd,
Een vonk, ter straff’ in ’s menschen boezem achter.
Ontvlamt die vonk, straks word z’een hel gelyk.
De hoop bezwymt; de zelfhaat slaat aan 't woeden;
En d’angst ziet niets anders dan ’t eeuwigduister ryk.
De booswicht schrikt op ’t ritslen van een blad.
Hy vlugt, maar kan ’t geweeten niet ontvlugten.
Hy vind geen’ heul by vleijers, weeld’ of schat.
Zijn dartle vreugd verkeert in bange zuchten.
Maar vrolyk juicht een welgesteld gemoed:
Hoe laag ’t zich hou’, ’t ziet d’engelen om zich zweeven;
’t Looft ’s Hoogsten naam; ’t is ’t leven van het leven;
Een bron van vreugd; een altoosduurend goed.
Myn Ziel, die ’t all’ van God-alléén veracht!
Verduur ’t geen u moet tot beproeving strekken,
En toon hoe gy geen waereld waardig acht,
Dat g’ooit om haar ’t geweeten zoude bevlekken!
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2.2
Bron: Christelijke Gezangen (1796)
Gezang 134: ‘De Christelijke verdraagzaamheid in den Godsdienst’
Tekst: Bernardus Bosch, hervormd predikant.
De Christen kent geen dwingelandij;
Hij laat elk mensch in denkwijs vrij:
Elk hoor’ naar d’inspraak van ’t geweten!
Gods vaderliefde wraakt den dwang;
Die liefde zal het waar belang
Van ’t dwalend kroost zelfs niet vergeten;
Zij ziet het ook op valsche paên
Toegeeflijk en ontfermend aan.
Ook wij, vereend door vredes band,
Wij bieden elk een broederhand.
Als kindren van den zelfden Vader:
Zoo treden wij elkander voor,
Op Jezus vreedzaam, godlijk spoor,
En komen zijn volmaaktheid nader;
Zijn hart was in weldadigheid
Tot Jood en Heiden uitgebreid.
Ja, Jezus deed aan allen goed;
Hij plengde zelfs zijn dierbaar bloed
Tot waar geluk van heel de wereld:
Komt, bidden wij eenstemmig aan
Terwijl een dankbre vreugdetraan
Ons minzaam wenkend oog beparelt!
Komt, Christnen, juicht! Dezelfde kroon
Strekt eenmaal onze deugd ten loon!
Verdraagzaamheid versiert ons hart;
Wij deelen in der broedren smart,
Schoon z’op een andre wijs gevoelen;
Zij blijven toch met minder licht,
Betracht hun hart slechts trouw zijn pligt.
Gods eer en hun geluk bedoelen:
Dan dan ’t verkettrend oordeel zwijg
en broedermin gezag verkrijg!
Ô Jezus! dat uw zachte leer
Elk’ afgedwaalde ziel bekeer’!
Dan juichen blijde hemellingen,
Dan gloeit ons hart van dankbre vreugd.
Komt, Christnen! Stichten wij door deugd!
Komt, laat ons elk tot vriendschap dwingen,
Opdat in ’t eind eens duidlijk blijk’,
Wie ’t meest in liefd’ aan God gelijk’!
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2.3
Bron: Christelijke Gezangen en Liederen (1804)
Gezang 69: ‘Rechtvaardigheid’
Tekst: Aagje Deken
Daar waar geen sterflijk oog u ziet,
U zien kan, dáár nog zult gij niet
Uw naasten iets van ’t zijn ontrooven.
Schoon zelfs, ’t geen andren toebehoort
Uw drift ontvlamt, uw oog bekoort. –
Rechtvaardigheid! Uw pligt drijft boven.
Een talrijk huisgezin vergaat,
Daar neering, handwerk stille staat,
Van honger voelt zijn’ moed bezwijken
Het goud zijn’s naastens lacht het aan,
Maar eerder wil ’t van zorg vergaan,
Dan onrechtvaardig zich verrijken.
De loosheid die zich zelf bedriegt,
’t Geweeten in een’ doodslaap wiegt
Bestuurt de baatzucht in haar’ handel:
Zij stuikt,16 zij steelt, haar voorspoed groeit.
Maar gij, Rechtvaardigheid! Verfoeit
dien voorspoed en dien boozen wandel.
Laat door gewoonte niet verleid
De steun eens Staats strikt’ Eerlijkheid
Steeds onze Broederschap vereeren!
‘Gij zult (voor ons ook geldt de wet
Door God bij Mozes vastgezet)
Uws naastens goedren niet begeeren!’.
2.4
Bron: Christelijke Gezangen en Liederen (1804)
Gezang 70: ‘Waarheid en Trouw’
Tekst: Aagje Deken
Wat helpen plegtige verbonden;
Als list door Staatkund’ uitgevonden
Door sijne dubbelzinnigheden
Zich toelegt op behendig liegen
Om ’t volk op schandelijkst te bedriegen
In wiens ontwerp het veinst te treeden?
Waar Trouw en Waarheid zijn verbannen
Bedrog en baatzucht zamenspannen
16 Stuiken is een oud kinderspel, bijvoorbeeld knikkers in een kuiltje werpen.
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Om d’eer elk braaf gemoed zo heilig
Dwaas en ligtzinnig te versmaaden;
De deugd en vriendschap te verraaden;
Daar leeft geen sterfling vrij en veilig.
Dáár moet de nutte handel kwijnen
De voorspoed, vreed’ en vreugd verdwijnen
Dáár wordt gezelligheid verdreeven
Ja dáár dáár ziet men alle dagen
Zwart’ agterdogt en valschheid knaagen
Aan ’t zoet genot van ’t huislijk leeven.
Ons zij naar Jesus heilgeboden
Het plegtig zweeren niet van nooden:
De Waarheid onverdeeld beminnen
Afkeerig zijn van looze streeken
Van 't eens gegeeven woord te breken
Doe ons ’t volmaakst vertrouwen winnen
Die zich ook in zijn bezig’ uuren
Door zuivren Godsdienst laat bestuuren
Die prijs stelt op een goed geweeten
Door leer en voorbeeld wenscht te stichten
Zal in beroep en burgerpligten
De Trouw en Waarheid niet vergeeten.
2.5
Bron: Christelyke Gezangen (1793)
Lied 68: ‘’k Heb aan ’s Heilands disch gezeten’
Tekst: Hermannus Gerardus Oosterdijk
’k Heb aan ’s Heilands disch gezeten;
’k Heb gegeeten van het brood, dat zielen voed.
Dáár, dáár wierd my wyn geschonken,
Die, gedronken, Zielgeneezing smaaken doet.
Jezus-zelf had door zyn boden,
my doen nooden:
Ik verscheen, op ’t hoog ontbod,
En was welkom; dank zy God!
’t Brood, het welk ik dáár zag breeken,
Wierd m’een teeken van zyn ligchaam,
Dat welëer wierd voor my aan ’t kruis verbroken:
’k Zag ’t doorstoken, ’k Zag den kruisdood van myn’ Heer.
In den wyn, dien ’k uit zag gieten,
Zag ik ’t vlieten
van zyn toen vergoten bloed.
’k Zag door hem myn schuld geboet.
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ô Wat ben ik gul bejegend, mild gezegend
Van den Heer der heerlykheid!
’k Zag myn’ Koning, die m’onthaalde
en bestraalde met een oog, vol majesteit
En genaê dooréén gemengeld:
’k Scheen verëngeld.
Al het aardsch’ ontweek myn oog:
’k Leefde, dacht me, reeds omhoog.
Help my t’saam met blyde klanken Jesus danken,
Christenschaar’, die ook van hem ’t Heil,
dat hy my deed erlangen, hebt ontvangen!
Loof den Heer! Verhef uw stem!
Opdat onze vreugde galmen,
onze psalmen,
Stygen voor des Hoogsten troon!
Zingt ter eere van Gods Zoon!
Lof zy Jesus, door wiens sterven
Wy verwerven ’t Eeuwig heil,
De zaligheid, ’t Loon waarvan w’ons zelf verstaken,
Door ’t verzaaken van den pligt, ons opgeleid.
Hy, die stierf, aan ’t kruis geklonken,
Hy, gezongen
in het graf en opgestaan,
Heeft aan ’s Vaders eisch voldaan.
Wie zou hem geen’ dank bewyzen?
Hem niet pryzen? Hem niet looven?
Wie zich niet aan den Herder overgeeven,
Die zyn leven voor zyn schaapen niet ontziet?
Wie hem niet tot Heer begeeren,
Hem niet eeren,
Die ons voor ’t verderf behoed
Ons gekocht heeft met zyn bloed?
’t Lust ons, naar zyn welbehagen,
Steeds te jaagen naar de hoogste heiligheid.
’t Lust ons hem met vaste schreden na te treeden
Daar hy ons ten leven leid.
’t Lust ons, als zyn onderdaanen,
die zich spaanen
van de waereldsch’ ydelheên,
Hem te dienen, hem-alléén.
Dierbre Jesus, zo weldaadig als genadig!
Dierbre Zaligmaaker! Gy, die ’t geloof,
Dat g’in ons werkte, heden sterkte!
Staa met uwen Geest ons by! Die verleen’ ons
Moed en krachten!
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Want ons trachten
Naar ’t volmaakte vordert niet,
Zo uwe Geest geen’ bystand bied.
2.6
Bron: Christelijke Gezangen (1796)
Gezang 58: ‘Nu heff’ mijn ziel een heilig danklied aan’
Tekst: Bernardus de Bosch
Nu heff’ mijn ziel een heilig danklied aan!
Hoe dierbaar, Heer! zijn ons uw zegeningen!
Onmooglijk is’t voor zwakke stervelingen
De wondren van uw liefde na te gaan!
Gij hebt mij, die van ’t heilspoor afgedwaald
Op ’t zondenpad gewis waar’ omgekomen
Vol zorg gezocht, vol deernis opgenomen
En vaderlijk aan uwen disch onthaald.
ô Mild onthaal! Ik smaakte ’s levens brood;
Ik heb, verheugd, den nieuwen wijn gedronken:
God heeft mij moed en hoop en troost geschonken
Daar Jezus mijn zijn teedre liefde bood.
Mijn Heiland! ’k zie door uw verdienst’ en magt
De schuld verzoend, den wreeden dood verslonden;
’k Heb door uw hulp den levensweg gevonden;
’k Versta nu ’t woord, dat troostwoord: ‘’t Is volbragt!’.
Och! Laat niet toe, dat eenig wanbedrijf
Mij weêr bevlekk’! leer mij zorgvuldig waken!
Doe steeds mijn hart tot U in liefde blaken,
Opdat mijn ziel met U veréénigd blijv’!
2.7
Bron: Christelijke Gezangen (1796)
Gezang 125: ‘De Rede’
Tekst: P.J. Kasteleyn
Eedle vraagbaak van ’t verstand!
Morgenzon van ’t heilrijk Eden!
Waardst geschenk van ’s Hoogsten hand!
Schat der stervlings! Dierbre Rede!
Dat uw licht, in zegepraal,
Onzen geest met licht bestraal’!
Dat wij, door uw’ glans verlicht,
’t Doel van ons bestaan beschouwen!
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Dat uw’ inspraak ons verpligt’
Op geen valschen schijn te bouwen!
Vijandin van ’t onverstand!
Ô! Geleid ons aan den hand.
Dat wij, op uw helder spoor,
Duisternis met moed trotseren!
Dat de waarheid ons bekoor’;
Wij der waarheid hulde zweren!
Dat uw’ schoone heerschappij
Onze roem en luister zij!
Waartoe, Gever van al ’t goed!
Waartoe schonkt Gij ons de Rede?
Om, in voor- en tegenspoed,
Haar te volgen t’elken schrede;
En, op onze levensbaan,
Uwe wegen gaê te slaan.
ô! Daar wij dit heilrijk pand,
Tot het heilrijkste doel ontvingen;
Dat wij, strevend’ aan haar hand,
Meêr en meêr naar wijsheid dingen!
Wijsheid, die van boven daalt,
Als zij onzen geest bestraalt.
Dat geen menschelijk gezag
Onzen geest in boeijen klinke!
Dat, op iedren nieuwen dag,
’t Licht der Rede voor ons blinke!
Dat het onze zinnen toon’,
Waar de dierbre waarheid woon’!
Dat geen heerschzucht ons verkloek’;
Onzen vrijen geest beperke:
Maar, dat eigen onderzoek
Ons gevest geloof versterke!
Dat, waar twijfling ons bestrij’,
Rede onze leidsvrouw zij!
Dat noch bij- noch ongeloof
Ooit in onzen boezem wone;
Voor de stem der Rede doof,
Ons op ’t pad der dwaling troone!
Neen: dat steeds ons luistrend oor,
Rede! Naar uw inspraak hoor!
Dan, dan straalt het Godd’lijk licht
Ons in ’t oog, op alle wegen,
Dan, dan treedt voor ons gezigt, Ons, alöm,
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Gods grootheid tegen.
Dan zal liefd’, in vollen schijn,
’t Sieraad van den Christen zijn.
2.8
Bron: Christelijke Gezangen (1796)
Gezang 59: ‘God! ontzaglijk Albestuurder’!
Tekst: Arend Hendrik van Gelder
God! ontzaglijk Albestuurder!
Die in ’t ongenaakbaar licht,
Boven aller zonnen loopkring,
Uwen zetel hebt gesticht!
God! wien ’t heir der Cherubijnen
Prijst, op onnaavolgbren toon.
Gun aan zwakke stervelingen
Ook te nadren voor uw troon.
God! weldadig Hemel-Vader!
Hoor meêdogend’ ons gebed!
Dat uw oor op onze liedren
Ook met welbehagen lett’!
Dat, gelijk een zachte regen
’t Dorstig land verkwikt, verblijft,
Ook uw zegen ons verkwikke,
Daar G’, ô Vader! bij ons zijt!
Doe ons Jezus eer verheffen!
Dat zijn’ liefd’ ons ’t harte roer’,
En, op vleuglen van vertrouwen,
God! tot uwen zetel voer’!
Dat, daar w’uw ontferming danken,
Die ons Hem ten Redder schonk,
’t Blij herdenken uwer liefde
Ons tot wederliefd’ ontvonk’!
Jezus dienaar wijz’ der ootmoed
Uw genaad’ en ’t leven aan;
Leer’ haar’, op den weg van boete,
Weenend, smeekend, hoopend’, gaan!
Dat zijn’ ijver godvrucht kweeke,
En wij hier, aan zijne hand,
Onder uw getrouw geleide,
Streven naar volmaakter stand!
Leer ons, Vader! ’t pad bewandlen,
Dat ten zaalgen Hemel leidt;
’t Pad, waarlangs de deugd, op doornen,
Bloemen van vertroosting spreidt.
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Och! Dat wij uw’ wil bevatten,
En, door Jezus zelf geleerd,
Zaligheden leeren kennen,
Ongekend door ons begeerd!
2.9
Bron: Evangelische Gezangen (1806)
Gezang 77: ‘Christenpligt’
Dichter: J. Doyer
Waak, Christen! Waak, blijf in ’t geloof,
Dat niemand u die kroon ontroov’.
Gedraag u manlijk, wees kloekmoedig
In ’s Heeren aanbevolen werk,
Standvastig, onbeweeglijk, sterk,
Volijvrig, altijd overvloedig:
Uw arbeid zal in onzen Heer niet ijdel wezen,
Hem zij d’eer!
Voeg, Christen! Bij geloove deugd,
Den fieren moed in smart en vreugd,
Om steeds het kwaad te wederstreven;
Voeg bij de deugd een kloek verstand,
Dat eigenzin en waan verbant;
Bij kloek verstand een matig leven;
Voeg bij de matigheid geduld,
Als God wil, dat gij lijden zult.
Voeg bij geduld godzaligheid,
Opdat, daar gij uw licht verspreidt,
De menschen op uw voorbeeld staren;
Blijf, naar ’t volmaaktst en groot gebod,
Met liefd’ en eerbied jegens God,
De broederlijke liefde paren,
En, met dien broederlijken zin,
Ook d’algemeene menschenmin.
O God! sta met uw’ Geest ons bij,
Opdat dit alles in ons zij,
Steeds meerder in ons word’ bevonden;
Dan zullen wij met waar gevoel
Het heilig, U betaamlijk doel
Van ’t groot verlossingswerk doorgronden,
Och! Dat ons zoo de jongste dag
Niet ledig, niet onvruchtbaar zag.
Dan, zoo geheiligd in ’t gemoed,
Zoo voor den hemel opgevoed,
Dan zien w’ons rijkelijk beschoren

477

478

bijlagen

Den ingang in uw eeuwig rijk;
O God! die zoo genadiglijk ons hebt uitverkoren:
Hem zij de lof, door al ’t geslacht,
Hier en daar boven toegebragt!
2.10
Bron: Rostock Gesang Buch, 1525
Titel: ‘Allein Gott in de Höh sei Ehr’
Tekst: Nikolaus Decius

Evangelische Gezangen, 1806
‘Den hoogen God alleen zij eer!’
Johanna Elisabeth van de Velde

Christelijke Kerkgezangen, 1851
‘U groote God, alleen zij de eer!’
Klaas Sybrandi

Allein Gott in der Höh sei Ehr
Und Dank für seine Gnade,
Darum, dass nun und nimmermehr
Uns rühren kann ein Schade.
Ein Wohlgefalln Gott an uns hat;
Nun ist gross Fried ohn Unterlass.
All Fehd hat nun ein Ende.

Den hoogen God alleen zij eer!
Elk kniel’ voor Hem aanbiddend neêr!
Elk moet Hem dank bewijzen!
Ja Hem, die ons zoo eindloos goed
Verzorgt en in gevaar behoedt,
Moet al het schepsel prijzen.
Heft aan, heft aan! Roemt zijn gena’!
Hij sloeg ons mededoogend ga’,
Hij schonk ons zijn bescherming.
Zingt dan den hoogen God ter eer!
Aanbidt Hem! Buigt u dankend neêr!
Looft God! Looft zijn ontferming!

U groote God, alleen zij de eer!
Aanbiddend buigen wij ons neêr,
Almagtig Opperwezen!
Uw liefde, o Vader, eindloos goed,
Die voor ons zorgt, ons helpt en hoedt,
Zij in ons lied geprezen!
Groot, groot is uwe majesteit,
Maar grooter uw weldadigheid,
Oneindig uwe ontferming!
Looft, looft den Heer die in den nood
Ons in zijn Zoon verlossing bood,
Den Vader vol erbarming!

Wir beten an und loben dich,
Wir bringen Ehr und danken,
Dass du, Gott Vater, ewiglich
Regierst ohn alles Wanken.
Ganz unbegrenzt ist deine Macht;
Allzeit geschieht, was du bedacht.
Wohl uns solch eines Herren!

Ja, Vader! Ja, ons lied zijt Gij!
Wij eeren uwe heerschappij,
O Bron van licht en leven!
Uw grenzenlooze magt gebiedt;
O Jesu Christe, Gottes Sohn,
Daar rijzen werelden uit niet,
Für uns ein Mensch geboren,
Van uwen glans omgeven.
Gesandt von deines Vaters Thron
’t Is wijs en goed al wat Gij werkt,
Zu retten, was verloren;
Lamm Gottes, heiliger Herr und Gott, Gij heerscht alom en onbeperkt,
Nimm and die Bitt von unsrer Not: U loven alle tongen!
U Vader! Wien ’t heelal vereert,
Erbarm dich unser aller!
U danken wij dat Gij regeert,
Nooit wordt uw lof volzongen.
O heiliger Geist, du höchstes Gut,
Mit deinem Heil uns tröste;
Vor Satans Macht nimm uns in Hut, Geloofd zij ’s Vader eenge Zoon!
Durch Marter gross und bittern Tod. Hij bragt ons van zijn Vaders troon
De rijkste zegeningen:
Wend ab al unser Leid und Not!
Hem, onzen helper in den nood,
Auf dich wir uns verlassen.
Hem, onzen redder van den dood,
Die Jesus Christ erlöste
Moet al wat ademt zingen.
Verlosser, Midlaar, Hoofd en Heer!
Voor U knielt uw gemeente neêr,
Lofzingend in uw wooning.
Eens wordt alom U toegebragt
Lof, eer en heerschappij en magt;
Zoo heerscht G’als aller koning.

Ja, zalig is ons lot, als wij,
Vertrouwend op uw heerschappij,
In uwe vreeze leven!
Gij, die het gansch heelal gebiedt,
Vergeet ook ons, uw kindren, niet,
En wilt ons alles geven.
Al, wat gij doet, is welgedaan!
Wij nemen van uw liefde ’t aan,
Gerust in uwe hoede!
U, groot in magt en majesteit,
U, eindloos in barmhartigheid,
U loven we, o Algoede!
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Den Heilgen Geest zij eer en prijs!
Hij wil door godlijk onderwijs
Ons in zijn waarheid leiden.
Hij, van ons erfdeel ’t onderpand,
Hij wil ons door zijn eigen hand
Ten hemel toebereiden.
O Geest van God! Bestuur ons hart,
Verbeter ons, troost ons in smart,
Schenk moed en kracht in lijden!
Zoo zullen wij, door U geleid,
Eens in volmaakte zaligheid
Ons eindeloos verblijden.
Zingt, aard en hemel! Zingt uw’ Heer!
Het driemaal heilig meld’ zijn eer,
Zingt Hem op hooge toonen!
De lof van God vervull ’t heelal,
Die is, die was, die komen zal,
En onder ons wil woonen.
2.11
Bron: Lobe den Herrn (1958), 296
Titel: ‘Gib Frieden, Herr, gib Frieden’
Dichter: Ernst Moritz Arndt (1769-1860)
Melodie 484: ‘Herzlich tut mich verlangen’
Bijbeltekst: 2. Thess. 3:16.
Gib Frieden, Herr, gib Frieden,
Du milder Liebeshort!
Einst bist du abgeschieden
Mit süssem Friedeswort:
Euch geb ich meinen Frieden,
Wie ihn die Welt nicht gibt,
Verheissen und beschieden
Dem, der da glaubt und liebt.
Gib Frieden, Herr, gib Frieden;
Die Welt will Streit und Krieg,
Der Stille wird gemieden,
Der Wilde hat den Sieg.
Und Unruh herrscht auf Erden
Und Lug und Trug und List.
Ach laß es stille werden
Du stiller Jesu Christ.
Gib Frieden, Herr, gib Frieden,
Du milder Liebeshort!
Dann grünet schon hienieden
Ein Paradiesesort
Und Sorgen fliehen und Schmerzen
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Aus jeder schweren Brust;
In Freuden blühn die Herzen
In Lieb und Himmelslust.

Bron: Liedboek voor de Kerken, 285
Titel: ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’
Bewerking: Jan Nooter (1922-1997)
Melodie: ‘Ik wil mij gaan vertroosten’
Bijbeltekst: Jesaja 28: 5 en 6.
Geef vrede, Heer, geef vrede,
De wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
De sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
De leugen triomfeert,
Ontluistert elke waarde,
O red ons sterke, Heer.
Geef vrede, Heer, geef vrede,
De aarde wacht zo lang,
Er wordt zoveel geleden,
De mensen zijn zo bang.
De toekomst is zo duister
En ons geloof zo klein;
O Jezus Christus, luister
En laat ons niet alleen!
Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
Die voor ons hebt geleden,
Gestreden onze strijd,
Opdat wij zouden leven
Bevrijd van angst en pijn,
De mensen blijdschap geven
En vredestichters zijn.
Geef vrede, Heer, geef vrede,
Bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
Die onze boosheid tart,
Die onze mond leert spreken
En onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
Uw vrede wint de strijd!
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2.12
Bron: Lobe den Herrn (1958), 233
Titel: Seid eingedenk!
Dichter: Karl Gerok (1815-1890)
Wijze: ‘Es ist genug’
Bijbelse tekst: 1 Timotheus 6:20

Bron: Lobe den Herrn
Titel: ‘Vergeet de dag niet’
Bewerking: Joh.a de Geus
Melodie: W. Mesdag

De Geus liet zich door de coupletten 1, 2, 4, 6 en 5 inspireren. Voor motieven vergelijk couplet 1, ‘sterk
vertrouwend en zo frank belijdend’ met Geroks couplet 2, ‘Bekenntnis’, ‘Jüngermund’ en ‘Felsengrund’;
couplet 2, de rol van ‘Bondgenoot’ met ‘der gute Hirt’ in 3; couplet 3, ‘Een boze weg’ en ‘de wereld geen
einddoel’ met 4, ‘Versuchung’, ‘Welt und Sünde’ en in 5 met ‘Wallfahrt Ziel’; couplet 4, ‘Zijn Rijk’ met ‘des
hohen Vaterlands’ in 5 en ‘alomvattend liefde-offer’ met ‘du blutetest um sie in Todesschmerz’ in 6; couplet 5 ‘pelgrimstocht’ met ‘blumenreichen Pfad der Fuss des Pilgers’ in 4.
1. Seid eingedenk! O teure Jüngerschar
Vergiß die Stunde nicht,
Wo du gekniet am festlichen Altar Wangen
Im heilgen Morgenlicht,
Wo fromm geneigt mit glühnden
Den Segen du aufs Haupt empfangen;
Seid eingedenk!

1. Vergeet de dag niet, dat het groot verbond
bezegeld werd en de gemeente
uw ja-woord hoorde; toen gij stond
zo sterk vertrouwend en zo frank belijdend
de Meester, die gij vond.

2. Seid eingedenk! ein gut Bekenntnis klang
Aus eurem Jüngermund;
Gott hats gehört, o stehet lebenslang
Auf diesem Felsengrund;
Was ihr in göttlichen schönen Stunden
So laut bezeugt, so tief empfunden,
Seid eingedenk!

2. Vergeet de dag niet, want de Bondgenoot
is God. Hij had allang uw handen
gevat en houdt ze tot de dood.
Zo sterk vertrouwend en zo mild vergevend
is Hij die u hier noodt.

3. Seid eingedenk, wie euch der gute Hirt
So treu bei Namen rief,
Daß keins hinfort, aus seiner Hut verirrt,
Zur Wüste sich verlief;
Er hat die Schäflein alle gezählet,
O daß dereinst nicht eines fehlet;
Seid eingedenk!

3. Vergeet de dag niet, als het leven biedt
een boze weg om snel te slagen.
De wereld is uw einddoel niet:
in alle dingen naar zijn weg te vragen
is wat Hij u gebiedt.

4. Seid eingedenk, Wenn die Versuchung naht
Und Welt und Sünde lockt
Wenn ungewiß auf blumenreichem Pfad
Der Fuß des Pilgers stockt;
Dann denkt, was ihr so fest gelobet,
Dann sorgt, daß ihr die Treu erprobet,
Seid eingedenk!

4. Blijf in dit leven werven voor zijn Rijk,
opdat niet één ontbreken moge.
Niet één is buiten zijn bereik:
zo alomvattend is zijn liefde-offer
voor allemens gelijk.

5. Seid eingedenk des hohen Vaterlands,
Das eurer Wallfahrt Ziel;
Verscherzet nicht den ewgen Ehrenkranz
Um Tand und Kinderspiel;

5. Dan wordt het leven pelgrimstocht naar Hem
met allen die zijn naam belijden
vereend en luistrend naar zijn stem
en wakend, biddend, werkend en verwachtend
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Der Krone, die am Ziele blinket,
Der Palme, die dem Sieger winket,
Seid eingedenk!
6. Seid eingedenk! O grosses Hirtenherz,
Du hast sie dir erkauft;
Du blutetest um sie im Todesschmerz,
Auf dich sind sie getauft.
Wir lassen sie in deinen Händen,
Du wollst das gute Werk vollenden;
Sei eingedenk!
2.13
Bron: Psalmen en Liederen (1963), 328
Titel: ‘Heer, de aarde is gezegend’
Bewerking: J. Nooter
Componist: W. Mesdag
Heer, de aarde is gezegend
Door de gaven van Uw hand,
Die als milde voorjaarsregen
Daalden over beemd en land.
Op de akkers en de weiden
Weefd’ Uw hand een stralend kleed;
Ons verlangen werd verblijden:
Zingt de Heer, die wond’ren deed!
Heer, de werken onzer handen,
Klein en zonder eigen kracht,
Uw hand deed ze op de landen
Bloeien in een grootse pracht.
Schoner dan wij konden dromen:
Heel de aarde wordt een lied,
Zingt uw rijk dat eens zal komen,
Prijst Hem die het al gebiedt.
Heer, hoe zijt gij trouw gebleven
Uw verbond met Noachs stam.
Grote Schepper van het leven,
Die Uzelf gaaft in een Lam
om de aarde te bewaren
en te redden van de dood –
Uw genad’ omspant de jaren
Looft God en Zijn daden groot!
Zingt de Heer met al Uw krachten,
Looft Hem met verrukte stem,
Prijst Zijn Naam, zo groot en machtig,
Jubelt en verheerlijkt Hem!

het nieuw Jeruzalem.
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2.14
Bron: Liedboek voor de Kerken, gezang 342
Titel: ‘Tot U o Heer, tot U die liefde zijt’
Dichter: A.G. van Gilse (1923-2010)
Melodie: W. Mesdag
Tot U o Heer, tot U die liefde zijt,
Die uw volk geheel de weg trouw zijt geweest,
Tot U die zelf uw Zoon hebt gegeven,
Heer tot U keren wij toe heel ons leven.
Zij die U volgden in gehoorzaamheid
Vonden in hun pijnen de troost van uw Geest.
Geen, wiens geloof een kruis krijgt te dragen,
Zal ooit vergeefs U de kracht hoeven vragen.
Kent Gij ons Heer, hebt Gij ons toebereid,
Zijn ook wij genood tot uw bruiloft, uw feest?
Help dan de laatste schroom overwinnen:
Laat uw gemeente vandaag nieuw beginnen.
Maak onze doop ten teken dat de tijd
Van uw heil is vervuld, dat elk door uw Geest
Vruchten zal dragen, vruchten van vrede:
Zo zal op aarde uw naam zijn beleden!
2.15
Bron: Liedboek voor de Kerken (1973), 343
Titel: ‘Nu heeft het oude leven afgedaan’
Dichter: M.C. Postema
Componist: W. Dalm
Nu heeft het oude leven afgedaan!
Wij mogen aan de toekomst toebehoren,
Want grote dingen heeft de Heer gedaan:
Wij zijn als kinderen van God herboren.
Geen macht op aarde houdt hem in zijn macht
die werd begraven in de dood des Heren,
Die opstond tot het leven in zijn kracht
Om aan zijn hand een nieuwe weg te leren.
Water en Geest verwekten door de doop
Een nieuwe mens, die voortaan vrij mag leven.
Bevrijd van zonde en vervuld van hoop
Mag hij zijn krachten aan het Godsrijk geven.
’t Lied van de vreugde gaat van mond tot mond:
Gods liefde heeft ons samen uitverkoren
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Om overal, de hele wereld rond,
De boodschap van zijn rijk te laten horen.
2.16
Bron: Psalmen en Liederen (1963), 301
Titel: ‘Abrahamlied’
Dichter: J. Nooter
Componist: A.G. van Gilse
Bijbelse tekst: Genesis 12:1-9
Zo sprak de Heer:
Ga uit uw land en het huis van uw vader
Zegen uw broeder: ‘Sjalôm zij uw lot!’
Trek door de landen totdat gij Mij nadert,
Zegen uw vrienden: ‘Sjalôm van uw God.’
Zegen de vrouwen, want dorheid zal bloeien,
Zegen de kinderen, bloesems van vreugd,
Zegen het volk dat Ik uit u doe groeien
Opdat de wereld in Mij zich verheugt.
Zo zingen wij:
Abraham ging uit het huis van zijn vader,
Abraham ging langs de weg met zijn God.
Abraham trok door de landen Hem nader,
Die onze Heer werd: sjalôm is ons lot!
Zegen het volk dat zijn naam heeft gedragen
Over de wereld en dwars door de tijd
Onder vervolging, verguisd en geslagen,
Zegen het Kind uit dit volk ons bereid.
Zo bidden wij:
Abrahams God, Gij die zijt onze Vader,
Abrahams Zoon, Gij die zijt onze Heer,
Trek door uw Geest onze levens U nader,
Maak ons uw kinderen, elke dag meer.
Zegen ons hart, en ’t geloof zal niet wijken,
Zegen de mond die uw liefde belijdt,
Zegen de hand die wij anderen reiken,
Opdat de wereld in U zich verblijdt.
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2.17
Bron: Veelderhande Liedekens (ca. 1559)
Titel: ‘Mijn God waer sal ic henen gaen’
Dichter: Menno Simons (ca. 1491-1569)
Wijze: ‘Waer mach sij sijn de liefste mijn’

Concept bewerking: A.G. van Gilse

Opmerkingen: De cesuur tussen de ‘ik’ en de ‘gij’ wordt in de tekstversie van Claes Stapel (1686) duidelijk
in de overgang van de coupletten vijf en zes. In het elfde couplet klinkt in de ‘hy’ de auteur zelf door, in
casu Menno. Aanvankelijk bewerkte Van Gilse de eerste acht coupletten. Couplet vier werd in de definitieve versie weggelaten op aanraden van Heeroma, couplet negen kwam daarvoor in de plaats. In het Liedboek
zijn de coupletten vier, tien en elf weggelaten.
1. Mijn God waer sal ic henen gaen
Wilt my op uwe wegen stueren
De viant coemt nacht en dach om my staen Psa.26/I Pet.5
En wil mijn siele verschueren
O Heer laet mi u geest ontfaen
So blijf ick op uwe wegen staen
Dat ick wt tboeck des leuens niet worde gedaen. Apoc.3

1. Mijn God waar zal ik henengaan?
Wil mij op uwe wegen sturen.
De vijand komt dicht om mij staan
En wil mijn ziel geheel verscheuren.
O Heer, laat mij uw Geest ontvaân
Zo blijf ik op uwe wegen staan,
Dat ik uit ’t boek des leven niet word’ gedaan.

2. Doen ick noch in Egypten sadt vast Mat. 7.
Den ruymen padt ghinc ick treden
Doen was ick ghesien end een weert gast
Van de wereldt was ick doen in vreden
Doen was ick vast in sduyvels strick I Timo. 2.
Mijn leuen was afgryselyck
Den duyvel diende ick seer vlytelyck

2. Eens zat ik in Egypte vast,
Het ruime pad wilde ik treden
En was een zeer geziene gast
En met de wereld wel in vrede,
gevangen in des duivels strik:
Mijn leven was afgrijselijk –
De duivel diende ik zeer vlijtelijk.

3. Doen ick my totten Heer begaf
En my vander werelt ghinck keeren
En liet my helpen wt dat boos geslacht Act. 2.
En versaecte Antechrists leeren
Doen wert ick beghect en seer versmaet
Om dat ick verachte Babels raet
De gerechtige worden altijt gehaet. Psa.33.

3. Toen ik mij tot den Heer begaf
En van de wereld mij ging keren,
Mij helpen liet uit ’t boos geslacht,
Verzaakte Anti-christus’ leren,
Werd ik gehoond en zeer versmaad,
Daar ik verachtte Babels raad.
Wie zoekt de gerechtigheid, wordt steeds gehaat.

4. Alsmen oock leest van Abel fijn Gene. 4.
Sacharias wiltet niet vergeten 2 Par. 24.
Daniel worde met valschen schijn Dan. 6.
Inden cuyl der leeuwen gesmeten Bel.e.
So hebben sy de propheten gedaen Mat. 5.
En Christus selue wilt dit verstaen Matt. 27.
De Apostolen en sijn niet vry ghegaen Act. 4.5.

4. Wanneer gij leest van Abel fijn,
Wilt Zacharias niet vergeten
Noch Daniel die met valse schijn
Werd in de leeuwenkuil gesmeten.
Zo heeft men den profeet gedaan,
En Christus zelf, wil dit verstaan,
De apostelen zijn niet vrij gegaan.

5. Veel lieuer kies ick ongemak [Act] 7.12.14.
Al met Gods kinderen te lyden 16.21.
Dan ick van Pharao ontfang sijn schat
Om een cleyne tijt met hem te verbliden Heb. 11.
Pharaos rijck is titelic
Christus rijck duert eewelyc Luc. 1.

5. Veel liever kies ik ongemak
Al met Gods kinderen te lijden,
Dan dat ik Pharao zijn schat
Ontvang en mij met hem verblijde.
Pharao’s rijk is tijdelijk,
maar Christus’ rijk is eeuwiglijk
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Hi ontfangt sijn kinder seer blydelyck

En Hij ontvangt zijn kind zeer blijdelijk.

6. In de werelt wert ghy versmaet Mat. 5.
Wilt v daerinne verblyden Joan. 7.18.
Want Christus die wert oock gehaet Coll. 1.
Om ons daer door te beuryden
Hy heeft dat hantschrift wech gedaen
Twelck de viant hadde ontfaen
Wildy ghy muecht int leuven gaen

6. De wereld heeft ook u versmaad:
Wilt daarin vrolijk u verblijden.
Want Christus, die werd ook gehaat,
Om ons juist daardoor te bevrijden.
Hij heeft de zonde weggedaan
Die door de mensen werd begaan:
Nu moogt ook gij de weg ten leven gaan.

7. Als ghy door tvier werdt ondersocht I Petr. 4.
Den smallen padt begint te treden Matt. 7.
Verbreyt als dan des Heeren lof
Blijft vaste op zyne reden Joa. 8.
Ist saeck dat ghy volstandich sijt Mat. 10.
Sijn woort al voor de menschen belijdt Luc. 12.
Mij geeft v de croon seer blydelyc Apoc. 2.

7. Als gij door ’t vuur wordt onderzocht,
Het smalle pad begint te treden,
Verbreidt alsdan des Heren lof,
Vertrouwt alleen op zijne reden.
’t Is zaak dat gij volstandig zijt,
Voor mensen vrij zijn Woord belijdt:
De kroon des levens heeft Hij u bereid.

8. Comt hier myn bruyt ontfangt v croon 4.Esdr. 2.
Een halsbant root van goude
Trect aen dat cleet seer wit en schoon Apo.3.19.
V iaren sullen niet verouden
Duer den doot sijt ghy int leuven gegaen Joan. 5.
De tranen worden van v oogen gedaen Apoc. 7.21
Den sal geen leedt meer comen aen

8. Komt hier, mijn bruid, ontvang uw kroon:
Een halsband rood van louter goude.
Trek aan dat kleed zeer wit en schoon;
Uw jaren zullen niet verouden.
Door dood moogt gij ten leven gaan,
De traan wordt van uw oog gedaan,
U zal geen pijn noch leed meer komen aan.17

9. Nv staet ghy Syon seer wit en schoon
De croon is v gegeuen
De naem mijns gods en des nieu Ierusalem Apoc. 3.
Heb ick op v geschreuen
Ghy waert mismaect en seer ontdaen
Nv hebt ghy het blinckende cleet ontfaen
En sijt tot mijnder rusten ingegaen Heb. 3.4.

9. Nu staat gij Sion wit en schoon,
De gouden kroon is u gegeven.
Van God en ’t nieuw Jeruzalem
heb Ik op u de naam geschreven.
Gij waart mismaakt en zeer ontdaan,
Nu hebt ge ’t blinkend kleed ontvâen
En zijt tot mijne ruste ingegaan.

10. Dan sullen de godloose sien
End uwe heerlicheyt aenschouwen
Dit sijn sy waer sullen wy vlien
Wiens leuen dat wy hebben gehouwen Sapf.5.
Voor sotterny en gecheyt
Wy meenden dat wy waren verleyt
Maer nv leuen sy inder eewicheyt
11. Die ons dit Liedeken heeft gestelt
Ter eeren Gods gesongen
Van den ouden Adam was hy gequelt
Daer toe soo seer gedrongen
Bidt God dat de liefde in hem ontfenckt
Dat hy hem met Babel niet en vermengt
So mach hy mede comen in shemels tent.
17 Ook schreef Van Gilse nog als alternatief: ‘wees vrij van alle leed van nu voortaan’.
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Bron: Liedboek voor de Kerken (1973), 405
Titel: ‘Mijn God waar zal ik henengaan’
Bewerkt door: A.G. van Gilse
Wijze bewerkt door: J. van Biezen
1. Mijn God waar zal ik henengaan?
Wil mij op uwe wegen sturen.
Steeds komt de vijand om mij staan
En wil mijn ziel geheel verscheuren.
O Heer, laat mij uw Geest ontvaân
Dat ik blijf op uwe wegen staan,
Uit ’t boek des leven niet word weggedaan.
2. Toen ik nog in Egypte was,
Ging ik het ruime pad betreden.
Ik was gezien, een waarde gast
En met de wereld wel in vrede.
Toen zat ik vast in ’s duivels strik,
Mijn leven was afgrijselijk,
De duivel diende ik zeer vlijtelijk.
3. Toen ik mij tot den Heer begaf
En van de wereld mij ging keren,
Mij helpen liet uit ’t boos geslacht,
Verzaakte Anti-christus’ leren,
Werd ik bespot en zeer versmaad,
Daar ik verachtte Babels raad.
Steeds worden de gerechtigen gehaat.
5. Veel liever kies ik ongemak
Al met Gods kinderen te lijden,
Dan ik van Pharao zijn schat
Ontvang en mij met hem verblijde.
Pharao’s rijk is tijdelijk,
Maar Christus’ rijk duurt eeuwelijk
En Hij ontvangt zijn kindren blijdelijk.
6. Ontvangt gij in de wereld smaad,
Wilt u daarinne dan verblijden,
Want Christus die werd ook gehaat
Om ons tot leven te bevrijden.
Hij heeft het handschrift weggedaan
Hetwelk de vijand had ontvaân.
Wilt gij, gij moogt het leven binnen gaan.
7. Als gij door ’t vuur wordt onderzocht,
Het smalle pad begint te treden,
Verbreidt alsdan des Heren lof,
Volgt Hem, blijft vaste op zijn reden.
Is ’t zaak dat gij volstandig zijt
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En voor de mensen Hem belijdt.
Hij geeft aan u de kroon zeer blijdelijk.
8. Kom hier, mijn bruid, ontvang uw kroon,
Ontvang een halsband rood van goude!
Trek aan het kleed zeer wit en schoon,
Uw jaren zullen niet verouden.
Door dood ten leven ingegaan
Zal u geen leed meer komen aan.
De tranen worden van uw oog gedaan.
9. Sion, gij staat zeer wit en schoon,
De kroon van goud is u gegeven.
Van God en ’t nieuwe Jeruzalem
Heb Ik op u de naam geschreven.
Gij waart mismaakt en zeer ontdaan,
Nu hebt ge, ’t blinkend kleed ontvaân
En zijt tot mijne ruste ingegaan.

Bijlage 3

liturgieën

3.1
Bron: De Zondagsbode, 33/45 (5 september 1920) en De Zondagsbode, 34/14 (6 februari 1921), p. 109-110. De vaste, confessionele liturgische teksten waren punt van discussie in de doopsgezinde broederschap, omdat
die de vrijheid van geloof zouden inperken.
‘Liturgische Godsdienstoefening’ in de doopsgezinde gemeente Den Haag in 1921.
Voorganger: ds. S. Lulofs
Liturg: Marie Eleman
Koor onder leiding van: Arnold Spoel
Organist: H.L. Golterman
1. Orgelvoorspel: Fantasia in C-mol (a 5 voci), J.S. Bach
2. Koor:
De hemelen roemen de grootheid des Heeren,
Zijn naam weerklinkt door ’t gansch heelal:
Hem roemt de aarde, hem prijzen de sferen,
Zijn Geest zweeft over berg en dal.
Wie draagt der hemelen tallooze sterren?
Wie heeft de zon haar baan gesteld?
Zij stijgt aan den hemel, zij straalt uit den hooge
En loopt haar baan gelijk een held.
3. Voorganger:
(De gemeente staat op)
Wij stellen ons voor Uw heilig Aangezicht, o God. Wij doen het met kinderlijk vertrouwen,
overtuigd, dat Gij U altijd laat vinden door het U zoekend kind. Woon in ons midden met Uw
Heiligen Geest, en vervul onze harten met blijdschap en vrede. – Amen.
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4. Gemeente (staande):
Gezang 184, vers 3 en 4.
5. Voorganger:
Gij zult liefhebben den Heere, Uwen God, met geheel uw hart, en met geheel uwe ziel en met
geheel uw verstand. Dit is het eerste gebod. En het tweede, aan dit gelijk: ‘Gij zult uwen naaste
liefhebben als uzelven’. Gij hebt gehoord, dat gezegd is: Oog om oog en tand om tand. Maar Ik
zeg U, dat gij den booze niet wederstaat, maar, zoo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook
de andere toe; en zoo iemand met u rechten wil, en uwen rok nemen, laat hem ook den mantel;
en zoo wie u zal dwingen, eene mijl te gaan, gaat met hem twee mijlen. Geeft dengene, die iets
van u bidt, en keert u niet af van dengenen, die van u leenen wil. Gij hebt gehoord, dat er gezegd
is: Gij zult uwen naaste liefhebben en uwen vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: hebt uwe vijanden lief: zegent ze, die u vervloeken; doet wel aan dengenen, die u haten; en bidt voor dengenen,
die u geweld doen, en die u vervolgen; opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, die in de hemelen is; want Hij doet Zijne zon opgaan over boozen en goeden, en regent over rechtvaardigen
en onrechtvaardigen. Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat loon hebt gij? Doen ook de
tollenaars niet hetzelfde? En indien gij uwe broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen?
Doen ook de tollenaars niet alzoo? Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, die in de hemelen is, volmaakt is.
Gemeente: Amen!
6. Liturg:
In duisternis dwalende, tusschen leven en dood, smacht onze benauwde, zondige ziel naar Uw
liefdeglans, heilig en genadig God. Het goede, dat wij wilden, wij deden het niet. Het kwade,
dat wij niet wilden, dat werd door ons gedaan. Wij hebben het oor geleend aan de begeerten van
vleesch en bloed. Wij zijn gestruikeld en gevallen, telkens weer. Wij hebben tegen Uw heilige
wetten gezondigd. Wees Gij, Heer, ons zondaren genadig. Doe verzoening over onze schuld.
Neem hen, die hunne zonden belijden, weer op in Uw liefde verbond. Versterk de zwakken.
Vertroost de boetvaardigen. Zet onze schreden vast op Uwen weg. Gewen ons aan U, opdat wij
vrede hebben. Ter eere van Uwen heiligen naam.
Gemeente: Amen! Amen! Amen!
7. Koor:
Aan U alleen, aan U heb ik gezondigd,
En tegen Uwen wil gedaan.
Gij ziet de schuld, die mij den vloek verkondigt;
Zie, God, ook mijnen jammer aan!
U zij mijn zuchten, mijn smeeken, al mijn trachten
En mijne tranen U gewijd.
Ach God, mijn God, hoe lang nog moet ik wachten,
Voor Uw genade mij verblijdt?
Heer, handel niet met mij naar mijne schuld!
Ik zoek U, God! Heel mijne diepe wonden,
O, God van goedheid en geduld!
Laat Uw genade mijne ziel vervullen,
God, Vader der barmhartigheid;
Vervul mijn hart met vreugde, Uw naam ter eere,
O, God, die louter liefde zijt.
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Laat mij Uw weg met vreugde weer betreden,
En leer mij, Heer, Uw heilig woord altijd betrachten,
Zoo Gij wilt, dat ik doen zal,
Want Gij zijt mijn God, ik ben Uw knecht.
Ik smeek U, God, mijn schild,
Mij steun te geven: En leid mij weer op Uwe baan!
Hij hoort mijn stem,
De Heer verhoort mijn smeeken,
En neemt mij in genade aan.
8. Voorganger:
Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, noch eenig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde God’s welke is in Christus Jezus, onzen Heere.
(Hierna staat de gemeente op).
Amen!
9. Gemeente:
Heer, die de tente der hemelen spreijt,
Al wat op aard’ is alleen heb bereijt,
’t Schuijmige woedige meer kond maken stille
End’ alles doet naer Uwen lieven wille,
Wij slaen het oog tot U omhoog,
Die ons in ancxst en noot
Verlossen komt tot aller stont
Jae selfs oock van den doot.
Gij, die zoo bitter een lot hebt gesmaeckt,
Juicht, nu een betere morgen genaeckt,
Looft God den Heere met singen ende spelen
En roept vrij uijt te saem met luijder kelen:
Hadd’ ons de Heer (Hem sij de eer)
Alsoo niet bijgestaen,
Wij waren lang (ons was soo bang)
Al in den druck vergaen.

10. Voorganger:
(De gemeente blijft staan)
‘Onze Vader’ gevolgd door eenige oogenblikken van zelfinkeer (stil gebed) der Gemeente, eindigende in het voorspel der
11. Koor en orgel:
Zaligsprekingen: Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koningrijk der Hemelen.
Zalig zijn, die treuren; want zij zullen vertroost worden.
Koor:
(De gemeente staat op)
Zalig zijt gij!
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(De gemeente luistert staande)
Wij gelooven in God, onzen hemelschen Vader, Schepper en Instandhouder van alle leven,
Dien wij begeeren te dienen en te verheerlijken in leven en in sterven.
Wij gelooven in Jezus Christus, onzen Meester, Die ons God heeft gepredikt als heilige, ontfermende Liefde, en Die ons is voorgegaan in onwankelbare trouw aan God en in liefde jegens alle
menschen.
Wij gelooven in den mensch als bestemd om Gods kind te worden.
Wij gelooven in de menschenwereld als een worden Koningrijk Gods.
Wij gelooven in het geweten als het vermogen om Gods gerechtigheid en hare geboden en beloften te ontdekken.
Wij gelooven in het gebed als de vereeniging der ziel met God.
Wij gelooven in het leven als een heilige roeping tot steeds grooter deelgenootschap aan het Leven Gods.
Wij gelooven in het leven der toekomst, waarin Gods heilige Liefde alle tegenstand zal overwinnen, waarin God alles in allen zal zijn.

Gemeente: Amen! Amen! Amen!
13. Voorganger:
Preek naar aanleiding van Handelingen 17 vers 28b: ‘Want wij zijn ook Zijn geslacht’.
14. Voorganger:
Nagebed
15. Gemeente (na het voorspel opstaande):
Gezang 103, vers 2.
16. Voorganger:
Daarom neemt aan de geheele wapenrusting God’s, opdat gij kunt wederstaan in den boozen
dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met
de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; en de voeten geschoeid
hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes:
Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des
boozen zult kunnen uitblusschen.
En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods woord. Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens.
17. Koor: (de gemeente staat op en blijft staan tot het einde)
Ter eeren ons Heeren wilt al uw dagen
Dit wonder bijsonder gedencken toch;
Maek u, o Mensch, voor God steeds wel te dragen,
Doet yder recht en wacht u voor bedrog.
Bid, waket en maket, dat ge in bekoring
En ’t quade met schade, doch niet en valt;
U vroomheyt brengt den vijand tot verstoring
Al waer zijn rijk nog eens zoo sterck bewalt!
18. Voorganger:
Zegenbede.
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Gemeente:
Amen! Amen! Amen!
(De gemeente verlaat het bedehuis, nadat de voorganger den preekstoel verlaten heeft)
3.2
Bron: Brieven, 21/5 (mei 1938), p. 105-112. Jolles paste het model van de Liturgische Kring aan voor doopsgezind
gebruik (Handboek 1934). De evangelieverkondiging komt vóór de hoofdsom der wet en de schuldbelijdenis;
er is geen collecte in de dienst; het Onze Vader vervangt het Gebed voor de opening des Woords; de ambtelijke zegen wordt vervangen door een lofprijzing of heilwens. De liturgische teksten worden soms in samenspraak uitgesproken, maar de gemeente antwoordt alleen in de vorm van een lied. Jolles laat het knielen weg.
‘Liturgie voor wekelijksch gebruik’, een ontwerp van W.C. Jolles.
G=gemeente; V=voorganger.
N.B. Men leze de gezangen niet voor! De gezangen onder no. 3, 11 en 15 kunnen door telkens andere met
dezelfde strekking vervangen worden. Het door ‘een stem uit de gemeente’ gesprokene kan desnoods
door den voorganger worden gezegd of vervallen.
1. Orgelspel ter gezamenlijke voorbereiding. Binnenkomst van kerkeraad en voorganger. Zoodra het orgel zwijgt staat de gemeente op.
2. (V) Votum
Aan Hem, uit Wien, door Wien, en tot Wien alle dingen zijn, wijden wij eerbiedig dit ons samenzijn. Tot Zijn gemeenschap zij ons hart bereid. Amen.
3. (G+V) Lofzang, bijv.:
Loof, loof den Heer, mijn ziel, met alle krachten;
Verhef Zijn naam, zoo groot, zoo heilig t’achten;
Och, of nu al wat in mij is Hem prees!
Loof, loof mijn ziel, den Hoorder der gebeden;
Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden,
Vergeet ze niet; ’t is God, Die z’u bewees – Psalm 103:1.
De gemeente gaat zitten.
4. (V) Evangelieverkondiging:
En dit is de boodschap, die wij van Godswege gehoord hebben en u overbrengen: God is licht
en geen spoor van duisternis is in Hem. Indien wij zeggen, met Hem gemeenschap te hebben
en in de duisternis verkeeren, dan liegen wij en betrachten de waarheid niet – 1 Johannes 1:5-6.
Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, is nog steeds in de duisternis. Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en in hem is niets aanstootelijks; maar wie zijn broeder haat is
in de duisternis en verkeert in de duisternis; hij weet niet waar hij heengaat; want de duisternis
heeft zijn oog verblind – 1 Johannes 2:9-11.
Geliefden, laat ons elkander liefhebben; want de liefde komt van God en ieder, die liefheeft,
is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, heeft God niet leeren kennen; want God is
liefde. Hierin heeft de Liefde van God zich onder ons gepenbaard, dat God zijn eeniggeboren
Zoon naar de wereld heeft gezonden, opdat wij door hem zouden leven – 1 Johannes 4:7-9.
Geliefden, indien God ons zoo liefhad, zijn wij ook verplicht elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en is Zijn
liefde volkomen geworden in ons. Hieraan weten wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons blijft,
dat Hij ons een deel van Zijn geest gegeven heeft – 1 Johannes 4:11-13.
God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem – 1 Johannes 4:16b.
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5. (G) Gemeentezang
Heugelijke tijding,
Bron van hartverblijding,
Evangeliewoord,
Woord van God gegeven,
Woord van eeuwig leven,
Zalig, die u hoort!
Zalig hij, wiens harte gij
Met een onverwrikt vertrouwen
Leert, op God te bouwen! – Evangelische Gezangen 36:1/NPB 296:1
6. (V) Hoofdsom der wet
Een wetgeleerde vroeg hem, om hem op de proef te stellen: Meester, welk gebod is groot in de
wet? En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heer uwen God met geheel uw hart en met
geheel uwe ziel en met geheel uw verstand. Dit is het groote en eerste gebod. En het tweede,
daaraan gelijk is: Gij zult liefhebben uwen naaste als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de
gansche Wet en de Profeten – Mattheus 22:35-40.
De gemeente staat op.
7. (G) Schuldbelijdenis
a. Eén stem: ‘Hoe vaak vergeten wij, dat wij in de liefde geworteld en gegrond zijn en dat wij
slechts uit en door haar waarachtig kunnen leven. Hoe vaak verloochenen wij God en Zijn
liefde!’
b. Eén andere stem: ‘Wek Gij, o God, in ons het verlangen naar U en Uw dienst en leer ons verkiezen Uw licht boven de duisternis en Uw leven boven den dood’.
c. Gemeentezang (G+V), bijv.:
God, maak mij vrij van zond’ en dood!
Ontboei den Geest, die naar U smacht!
Ik worstel met onnutte kracht;
Maar zoo ik klein ben, Gij zijt groot;
Maar zoo ik zwak ben, Gij zijt sterk.
Volvoer o Heer, voltooi Uw werk! – NPB 87:1 / ‘Leidse Bundel’ 20:1
8. (V) Gebed: Onze Vader
De gemeente gaat zitten.
9. (V) Bijbellezing, in verband met den tekst
10. (V) Tekst
11. (V) Preek, a. 1e gedeelte; b. (G) Gemeentezang in verband met den tekst; c. 2e gedeelte
12. Orgelspel: gelegenheid tot stil gebed
13. (V) Gebed
De gemeente staat op
14. (V) Roeping en uitzending
Gij zijt het licht der wereld. Schijne alzoo uw licht voor de menschen, dat zij uw goede werken zien en uw
Vader, Die in de hemelen is verheerlijken – Mattheus 5:14a, 16

494

bijlagen

15. (G) Antwoord
a. Eén stem: Zij ons leven het dankbaar antwoord op deze roeping Gods: nederige liefdedienst in de geest
van Jezus Christus, die is de weg, de waarheid en het leven.
b. Gemeentezang: bijv.:
O God, o Geest, o Licht en Leven,
Die alle duister overstraalt,
Gij wilt ons Uwe liefde geven,
In Christus voor ons neergedaald.
O Geest, dien niemand kan ontvlieden,
Wij komen U ons leven bieden.
Mijn werken, willen en begeeren
Stel ik in dienst van Uwen naam.
Dan ben ik tot die dienst bekwaam,
Wil Gij alleen mijn kracht vermeeren,
Dan kan ’k met blijdschap medewerken
Uw rijk op aarde te versterken.
16. (V) Lofprijzing: ‘Hem nu, Die de macht heeft, om naar de kracht die in ons werkzaam is, veel meer te
doen, dan al; wat wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus,
voor alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen’ – Efeziërs 3:20-21.
(Of Heilwensch: ‘De genade des Heeren Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen
Geestes zij en blijve met ons allen. Amen’ – 2 Korinthïers 13:13).
17. Orgelspel: heengaan van kerkeraad en voorganger, daarna van de gemeente.
Het model voor de eredienst volgens de Liturgische Kring. Bron: Handboek (1934)
Votum en Groet (Dienaar aan de Avondmaalstafel, gemeente staat)
Introïtus (Dienaar aan de Avondmaalstafel, gemeente staat)
Wet des Heeren en Hoofdsom der Wet (Dienaar aan den Lessenaar, gemeente zit)
Schuldbelijdenis (Dienaar aan de Avondmaalstafel, gemeente knielt, tijdens het Eere zij God, staat de gemeente)
Lofprijzing (Dienaar aan de Avondmaalstafel, gemeente staat)
Psalm (Dienaar aan de Avondmaalstafel, gemeente staat)
Schriftlezing (Dienaar aan de Lessenaar, de gemeente zit)
Belijdenis des Geloofs (Dienaar aan de Avondmaalstafel, de gemeente staat)
Offerande (Dienaar aan de Avondmaalstafel)
Gebed voor de opening des Woords (Dienaar aan de Avondmaalstafel, de gemeente zit en knielt daarna)
Lied voor de predicatie (Dienaar aan de Avondmaalstafel)
Predicatie (Dienaar op den Kansel)
Lied na de Predicatie, orgelspel of koorzang, afkondigingen (Dienaar aan den Lessenaar)
Gebed voor allen nood der Christenheid (Dienaar aan de Avondmaalstafel, gemeente knielt)
Lied
Zegen en inkeer (Dienaar aan de Avondmaalstafel, gemeente knielt).
De eredienst biedt voorts nog een uitbreiding voor een Avondmaalsviering.
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3.3
Liturgische modellen uit het Kanselboek (1948)
Model A
1. Orgel
2. Stilte en votum
3. Gemeentezang: aan roeping Gods
4. a. Verootmoediging en Genadeverkondiging
b. Gemeentezang: lofprijzing
c. Hoofdsom der wet
5. Gebed
6. Bijbellezing
7. Gemeentezang
8. Tekst en preek
9. Orgel en stilte
10. Gebed
11. Gemeentezang
12. Opdracht en zegenbede
13. Orgel
Model B
1. Orgel
2. Stilte en votum
3. Gemeentezang
4. a. Verkondiging
b. Gemeentezang
5. Bijbellezing
6. Gebed
7. Gemeentezang
8. Tekst en preek
9. Orgel en stilte
10. Gebed
11. Gemeentezang
12. Opdracht en zegenbede
13. Orgel
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Gebruikte afkortingen

ADW
B1938
BWN
BWPGN
BLGNP
CB
ChrK
DB
DDC
DJ
DLr
DL
DOV
EB 1848
EB 1870
GAL
GAZ
GAR
GB
GdB
GDB
GGW
GL
GWNT
HB
HCO
HS
KAB
KB
LB
LG
LDSP
LPs
LuB
LvdK

Algemeen Doopsgezind Weekblad
Psalmen en Gezangen 1938
Biographisch Woordenboek der Nederlanden
Biografisch Woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland
Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme
Consistoriale Bundel 1778, de officiële titel is Christelijke Gezangen
Christelijke Kerkgezangen 1851
Doopsgezinde Bijdragen
Doopsgezind Documentatie Centrum
Doopsgezind Jaarboekje
Doopsgezinde Lectuur
Doopsgezinde Liederen 1895
Dantziger Oude Vlamingen
Eerste Bundel van de Remonstrantse Broederschap (Christelijke Gezangen I)
Eerste Bundel van de VDGA (Christelijke Liederen I)
Gemeentearchief Leiden
Gemeentearchief Zaanstad
Gemeentearchief Rotterdam
Groote Bundel 1796 (Christelijke Gezangen)
Gemeentedagbundel 1933
Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk
Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Godsdienstige Liederen 1882
Groot Woordenboek der Nederlandse Taal
Haarlemse Bundel 1804 (Christelijke Gezangen en Liederen)
Historisch Centrum Overijssel
Handschrift
Kerkelijk archief Beverwijk
Kleine Bundel 1793 (Christelyke Gezangen)
Liederenbundel 1944
‘Leidse Gezangen’ 1897 (Gezangen ten gebruike in Doopsgezinde Gemeenten)
‘Laus Deo Salus Populo’ 1760
Leidse Psalmen 1900
Lutherse Bundel 1826, 1857, 1884 (Christelijke Gezangen)
Liedboek voor de Kerken

gebruikte afkortingen

MB
ME
NAK
NBG
NIOD
NNBW
NTT
NP
NPB
OHL
PA-AZ
Ps&L
RAU
RUG
SAA-PA
TB 1848
TB 1870
UBL
UBA
UBVU
UL
VDG
VDGA
VDGH
VL
Vvb
WNT
ZB

Mennonite Bibliography
Mennonite Encyclopedia
Nederlands Archief Kerkgeschiedenis
Nederlands Bijbelgenootschap
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Nieuw Nederlands Biographisch Woordenboek
Nederlands Theologisch Tijdschrift
Nederlands Patriciaat
Nederlandse Protestantenbond
Oude Haarlemse Liederen 1713 of 1756
Particulier Archief van T. Alberda-Van der Zijpp
Psalmen en Liederen 1963
Rijksarchief Utrecht
Rijksuniversiteit Groningen
Stadsarchief Amsterdam - Particulier Archief
Tweede Bundel van de Remonstrantse Broederschap (Christelijke Gezangen II)
Tweede Bundel van de VDGA (Christelijke Liederen II)
Universiteitsbibliotheek Leiden
Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam
Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit
Uitgezochte Liederen 1810
Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Groningen
Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam
Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem
Vaderlandsche Letteroefeningen
Vervolgbundel van de Evangelische Gezangen (1866), van de Nederlandse Protestantenbond
(1920), of van de ‘Kleine Bundel’ (1914)
Woordenboek der Nederlandse Taal
Zwolse Bundel 1808
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Geraadpleegde archivalia,
bronnen en literatuur

Archivalia en handschriften

Doopsgezind documentatiecentrum (DDC) in UBA
III-ADS 14

Artikelen 2 en 3 in het: ‘Reglement voor de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, vastgesteld
op 13 december 1950’.
IV-CAT. 20
[Van Drooge], Voorloopige Schets voor de Belijdenis-Catechisatie in Doopsgezinde Gemeenten, waaraan
een rapport vooraf gaat (ca. 1927).
‘Apparaat Laurense’, gegevens over leraren in de doopsgezinde broederschap van 1811-1992.
Gemeentearchief Leiden (GAL)
F19=doopsgezinde gemeente no. 21. ‘Resolutieboek begonnen met den Jaare 1806’.
Gemeentearchief Rotterdam (GAR)
GA RTD 27-15. Resolutiën (1853-1862) van de doopsgezinde gemeente Rotterdam.
GA RTD 27-16. Resolutiën (1863-1875), idem.
Gemeentearchief Zaanstad (GAZ)
KA 9-5

Notulenboek doopsgezinde gemeente Knollendam 1857-1974, plaatsingslijst aanvulling
1. (Met toestemming).
KA 11-V
1870-1885. Kerkenraadsnotulen van de doopsgezinde gemeente Zaandam-Oostzijde.
KA 12- 4
‘Archieven van de Verenigde Waterlandse en Vlaamse gemeente (Zaandam-West) 16811841 (1854). Periode 1 januari 1798-31 december 1833’.
KA 12-11
1871-1882. Kerkenraadsnotulen van de doopsgezinde gemeente Zaandam-Westzijde.
KA 12-14
1898-1906, idem.
KA 21-8
Resolutieboek doopsgezinde gemeente Koog en Zaandijk, 16 mei 1917.
KA 21-9
Resolutieboek doopsgezinde gemeente Koog en Zaandijk, 5 oktober 1933.
Niet geïnventariseerde en niet openbare notulen der Gemeenteavonden van de doopsgezinde gemeente
te Koog-Zaandijk, 9 mei 1935. (Met toestemming).
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Historisch Centrum Overijssel (HCO)
KA 062-1 en 54 ‘Resolutieboek 6 februari 1742-22 december 1834’. Archief doopsgezinde gemeente
Zwolle 1542-1863. 15 oktober 1775.
KA 062-15
Officiële bekendmakingen van de Staten Generaal en van Ridderschap en Steden 1647-1762,
bestemd voor de kanselafkondiging’. Archief doopsgezinde gemeente Zwolle (1542-1863).
KA 062-15
‘Officiële bekendmaking van de Staten Generaal en van Ridderschap en Steden 16471762’. Archief doopsgezinde gemeente Zwolle (1542-1863).
KA 062-16
‘Officiële bekendmakingen van de landsregering van het gewestelijk bestuur. Bevattend
het uitschrijven van bede en vastendagen 1799-1810’. Archief doopsgezinde gemeente
Zwolle (1542-1863).
KA 062-20
‘Wapendienst’. Brief van de doopsgezinde gemeente van Almelo, gedateerd op 25 mei
1799. Getekend door G. ten Cate Fhz en Engbert Cotter, president diaken.
KA 062-54
‘Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 15 oktober 1775, gehouden om te beslissen over de invoering van de Haarlemse Liederen’. Archief doopsgezinde gemeente Zwolle (1542-1863).
KA 062-55
‘Stuk van de drukker Bolt aan ds. Doyer’. Archief doopsgezinde gemeente Zwolle (15421863).
KA 062-56
‘Stukken Liederenbundel Westzaandam 1808-1817’. Archief doopsgezinde gemeente
Zwolle (1542-1863).
KA 062-59
‘Uitnodiging inzingen van de Evangelische Gezangen’, 3 september 1860.
KA 062-62
‘Brief van de dienaren en opzieners der vereenigde doopsgezinde gemeente te Amsterdam, op 19 september 1809’. Archief doopsgezinde gemeente Zwolle (1542-1863).
KA 81-70
‘Stukken betreffende liederenbundels’. Archief doopsgezinde gemeente Zwolle (18631935).
KA 81-70
‘Stukken betreffende liederenbundels en Gezang 69 Zwolse Vervolgbundel’. Archief
doopsgezinde gemeente Zwolle (1863-1935).
KA 81-70
Een geschreven briefje van M. Ommes gericht aan ds. A.G. van Gilse, 13 november 1906.
KA 81-70
Brief van de kerkenraden Den Horn, Poppingawier, Steenwijk en Ternaard ondertekend
door J.A.P. Bijl, november 1920.
KA 81-70
Doopsgezinde gemeente Zwolle. Brief van 10 november 1900.
KA 81-71
‘Lijst van psalmen en gezangen, gezongen in de Doopsgezinde Kerk te Zwolle, 10 januari
1904-18 november 1906’.
KA 210.1-2
Notulenboek, doopsgezinde gemeente Hengelo, 16 maart 1904.
Kerkelijk archief Doopsgezinde Gemeente Beverwijk (KAB)
Notulenboek 1878-1899, 28 mei 1893.
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD)
Signatuur KB I 6254.
Particulier bezit
Katern preken, gebeden en doopvragen van de doopsgezinde liefdeprediker Dirk Gerbens Visser.
Naamlijst van de Vervaardigers der Ev. Gezangen (handschrift, z.j.)
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Stadsarchief Amsterdam, (SAA-PA)
PA
190
PA
386-5
386-5
386-59

386-59

386-409

386-75
386-411
386-411

PA
451-111
PA
843-133
843-134
843-226
843-260
843-260
843-260
843-260
843-260
843-260
843.A-42
843.A-43
843.A-430
843.A-565

Archief van de Hersteld Evangelisch-Luthersche Gemeente, periode 1791-1952. Inleiding,
vrouwenkiesrecht.
‘Archief van de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk, vroeger Elspeetsche
Vereniging’. Notulen 19 maart 1928.
‘Archief van de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk, vroeger Elspeetsche
Vereniging’. Notulen 7 en 8 oktober 1929.
‘Stukken en publicaties betreffende de geschiedenis en werkzaamheden van de GDB en haar
voorgangers. 1917-1950, 1971,1976 en zonder datum’. C. Nijdam, ‘De eerste Gemeentedag
van Doopsgezinden’.
‘Stukken en publicaties betreffende de geschiedenis en werkzaamheden van de GDB en haar
voorgangers. 1917-1950, 1971, 1976 en zonder datum.’ T.O. Hylkema, ‘Aan den Arbeid voor
de Gemeente, openingswoord, ter inleiding van den eersten Gemeentedag van Doopsgezinden (gehouden te Utrecht 2-4 augustus 1917) gesproken door T.O. Hylkema, leeraar bij de
gemeente der Doopsgezinden te Giethoorn’.
‘Archief van de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk, vroeger Elspeetsche
Vereniging’. Brieven uitgegeven door de commissie voor Gemeentedagen van Doopsgezinden. 1 (januari 1919).
‘Stukken betreffende een nieuwe gezangbundel voor de hervormde kerken. 1934-1943’.
W.J. Menalda, ‘Het Psalmboek 1936’, in: Brieven, 24ste jaargang, nummer 10, oktober 1941,
p. 149-152.
‘Verslag van de Lezing van Dr. W.F. Golterman op de Algemene Arbeidssamenkomst op 2526 september 1948 in het Doopsgezind Broederschapshuis te Elspeet – “De ontwikkeling van
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Brief van Aagje Deken (1741-1804), doopsgezind, schrijfster en lieddichteres. Bibliotheek Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem.
Titelpagina van het Zwolse Vervolg van Christelyke Gezangen (1808). Historisch Centrum Overijssel,
Zwolle.
Titelpagina van de Uitgezochte Liederen (1810). Part. collectie.
Portret van M. Siegenbeek (1774-1854), doopsgezind leraar en hoogleraar in de Nederlandse
Letterkunde te Leiden. Hij verwierf bekendheid door de ‘Spelling-Siegenbeek’. Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA) Bijzondere Collecties. OTM: Pr. H 309.
Liedbord in de Vermaning van Amsterdam Noord. Part. collectie.
Het eerste kerkorgel in de doopsgezinde broederschap, te Utrecht (1765). Doopsgezinde Gemeente Utrecht.
Titelpagina van De Zang- en Speelkonst (1771). Bibliotheek Doopsgezinde Gemeente Haarlem.
Portret van R. Koopmans (1770-1826), lammistisch leraar en hoogleraar aan het Doopsgezind Seminarium. Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA) Bijzondere Collecties. OTM: Pr. H 266b.
Portret van S. Hoekstra Bz. (1822-1898), hoogleraar aan het Doopsgezind Seminarium en de
Universiteit van Amsterdam. Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA) Bijzondere Collecties.
OTM: Pr. K 515a.
Portret van D.S. Gorter (1811-1876), doopsgezind leraar. Doopsgezinde gemeente Warns.
Conceptbundel (1845). Stadsarchief Amsterdam.
Portret van S. Muller (1785-1875), hoogleraar aan het Doopsgezind Seminarium Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA) Bijzondere Collecties. OTM: Pr. H 287b.
Portret van W. Cnoop Koopmans (1800-1849), hoogleraar aan het Doopsgezind Seminarium.
Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA) Bijzondere Collecties. OTM: Pr. K 406.
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lijst van illustraties

Afb. 20
Afb. 21
Afb. 22
Afb. 23

Afb. 24
Afb. 25
Afb. 26
Afb. 27
Afb. 28

Afb. 29
Afb. 30
Afb. 31
Afb. 32
Afb. 33
Afb. 34
Afb. 35
Afb. 36
Afb. 37

Afb. 38
Afb. 39
Afb. 40
Afb. 41
Afb. 42
Afb. 43
Afb. 44
Afb. 45
Afb. 46
Afb. 47

Titelpagina Haarlemse Christelijke Kerkgezangen (1851). Part. collectie.
Portret van K. Sybrandi (1807-1872), doopsgezind leraar en letterkundige. Bibliotheek Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem.
Titelpagina Amsterdamse Christelijke Liederen I (1870). Part. collectie.
Portret van T.O.M.H. Hylkema (1882-1962), doopsgezind leraar, oprichter van de ‘Vereeniging voor Gemeentedagen’ en stichter van het doopsgezind broederschapshuis ‘Fredeshiem’.
Doopsgezind Broederschapshuis Fredeshiem.
Portret van S.H.N. Gorter (1885-1967), doopsgezind leraar. Part. collectie.
Portret van F. Kuiper (1898-16974), doopsgezind leraar, o.m. secretaris van de ‘Arbeidsgroep tegen den Krijgsdienst’. Doopsgezind Jaarboekje 1974.
Portret van A.A. Sepp (1881-1964), doopsgezind leraar en lieddichter. Doopsgezinde gemeente
Veenwouden.
Pentekening van A. Zernike (187-1972), doopsgezind, eerste vrouwelijke predikante in Nederland. Doopsgezind Jaarboekje 1973.
Portret van S. Cramer (1842-1913), hoogleraar aan het Doopsgezind Seminarium en de Universiteit van Amsterdam. Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA) Bijzondere Collecties. OTM:
Pr. K 409.
Titelpagina Gezangen ten gebruike in Doopsgezinde Gemeenten (1897), samenstellers J. Sepp en H. Boetje. Part. collectie.
Portret van H. Boetje (1846-1937), doopsgezind leraar. Universiteitsbibliotheek Amsterdam
(UvA) Bijzondere Collecties. OTM: Album Hoekstra KCO 136.
Portret van J. Sepp (1847-1905), doopsgezind leraar. Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA)
Bijzondere Collecties. OTM: Album Hoekstra KCO 143.
Portret van H. Boetje. Doopsgezinde Gemeente Twente Zuid Oost.
Titelpagina Haarlemse Doopsgezinde Liederen (1895)
Titelpagina Gezangboek in gebruik bij de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem (1895). Part. collectie.
Portret van Jo. de Vries (1838-1915), doopsgezind leraar en letterkundige. Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA) Bijzondere Collecties. OTM: Pr K 719.
Grafschrift van een voorzanger en diaken van de doopsgezinde gemeente te Surhuisterveen.
Part. collectie.
Advertentie in het Haarlemsch Dagblad en in het doopsgezinde gemeenteblad De Kerkbode voor de
vacature voor een voorlezer/voorzanger in de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem.
Bibliotheek Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem.
Titelpagina Liederenbundel ten dienste van de Doopsgezinde Broederschap (1943). Part. collectie.
Omslag van Psalmen en Liederen, proefbundel ten dienste van de Doopsgezinde Broederschap
(1963). Part. collectie.
Portret van A.G. van Gilse (1923-2010), doopsgezind leraar en lieddichter. Een Compendium van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het Liedboek voor de Kerken.
Portret van M.C. Postema (1928), doopsgezind leraar en lieddichter. Een Compendium van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het Liedboek voor de Kerken.
Portret van Ja. de Geus (1903-1986), zangpedagoge en lid van de Doopsgezinde Liederenbundelcommissie. Haags Gemeentearchief.
Portret van J. Nooter (1922-1997), doopsgezind leraar en lieddichter. Een Compendium van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het Liedboek voor de Kerken.
Titelpagina Liedboek voor de Kerken (1973). Part. collectie.
Omslag Kanselboek ten dienste van de Doopsgezinde Gemeenten in Nederland (1948). Part. collectie.
Inhoudsopgave Kanselboek (1948). Part. collectie.
Portret van W.F. Golterman (1898-1990), lector en later hoogleraar aan het Doopsgezind Seminarium en de Universiteit van Amsterdam. Foto: K. Koppe (09-11-1985).
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HCO
KB
NMI
P.C.
RUG
RUG/GGW

Historisch Centrum Overijssel
Koninklijke Bibliotheek
Nederlands Muziekinstituut
Particuliere collectie
Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen
Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen/faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen
UBA
Universiteitsbibliotheek Amsterdam
UBA: HB-Mennon.Zl Handbibliotheek Mennonitica Zaal
UBVU
Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit
VDG
Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Groningen
VDGH
Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem
T.p.
Titelpagina
Z.t.
Zelfde titel
In onderstaand chronologisch geordend bibliografisch overzicht worden de eerste drukken van de liedboeken kort inhoudelijk beschreven; typografische en inhoudelijke afwijkingen van volgende edities
worden summier aangeduid. Liedboeken die binnen eenzelfde jaar herdrukt werden, zijn van klein naar
groot formaat geordend. Ter onderscheiding van de verschillende edities is de positie van de eerste letter
van het eerste hoofdkatern nader aangeduid. Aan het slot wordt de vindplaats van het beschreven exemplaar vermeld, in voorkomend geval aangevuld met enkele specifieke exemplaargegevens. Aan de afkorting P.C. wordt een I of II toegevoegd wanneer het exemplaar in bezit is van resp. P. Post en P. Visser. Zolang
de oudere systematiek die gebruik maakte van katernsignaturen nog gehanteerd werd, is in de bibliografische beschrijving opgave gedaan van de daarbij passende formaataanduidingen. Waar deze ontbrak, is het
formaat in centimeters uitgedrukt (gemeten naar het blok). De namen van de plaats van uitgave en van de
drukkers en uitgevers zijn gestandaardiseerd.
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1 1793: Christelyke Gezangen, Ten Gebruike Der Doopsgezinde Gemeente Vergaderende By Het
Lam En Den Toren

1.1 Christelyke Gezangen, Ten Gebruike Der Doopsgezinde Gemeente Vergaderende By Het Lam En Den Toren. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, Laurens van Hulst, en Abraham van Aken
1793. 12o: XII, 148, [149-152] p. Zetsel: ‘A’ tussen de ‘a’ en de ‘t’ van ‘dat’. Sommige exemplaren met toegevoegd blad [153-154].
[I-II]
Franse titel en blanco
[III-IV]
T.p. en autorisatie d.m.v. handtekening van H. Tichelaar
[V]-VIII
‘Bericht’ door de leraren en diakenen van Lam en Toren, d.d. 15-12-1791
IX-XII
‘Inhoud’
[1]-148
68 gezangen met muziek
[149-152] ‘Bladwyzer’
[153-154] ‘Gezangen, die op eenzelfde Wyze, en ook dezulken die op Wyzen van Psa[l]men gezongen
worden’ en blanco
UBA:
OK 65-1628; O 61-5986 (in convoluut); OK 65-793 [goud op snee; provenance: ‘Eigen boek
van David van Sittert-Isaakszoon. Soetens’]. Met toegevoegd blad; OK 73-708 (in convoluut). Met toegevoegd blad.
VDGH:
E5-04 (in convoluut).
1.2

z.t., Amsterdam, Uylenbroek, Van Hulst en Van Aken

1793. 12o: XII, 105, [106-108] p. Zetsel: ‘A’ onder ‘w’.
Voorwerk als 1.1
[1]-105
68 gezangen met muziek; compres gedrukt
[106-108] ‘Bladwyzer’
UBA:
OK 62-9846 (in convoluut; provenance: doopgeschenk uitgereikt door ds. H. Tichelaar aan
Tiet Wiebes Visser, d.d. 02-11-1795); K61-996 (in convoluut).
1.3

z.t., Amsterdam, Uylenbroek, Van Hulst en Van Aken

1793. 8o: [4], XII, 155, [156-158] p. Zetsel: ‘A’ onder ‘u’ van ‘uw’.
Voorwerk als 1.1, m.u.v. p. IX=[IX]
[1-4]
Blanco
[1]-155
68 gezangen zonder muziek
[156-158] ‘Bladwyzer’
UBA:
O 61-1248; [provenance: p. [3] opdrachtexemplaar aan Catharina de Vries, ondertekend door
H. Tichelaar]; O 65-795 [idem aan ‘Jan Lugt Dirkszoon’]; O 65-796 (in convoluut).
1.4

z.t., Amsterdam, Uylenbroek, Van Hulst en Van Aken

1793. 4o: VIII, 50, [51-52] p. Zetsel: ‘A’ onder de ‘i’ van ‘bied’. Sommige exemplaren met toegevoegd blad
[53-54].
[I-II]
Franse titel en blanco
[III-IV]
T.p. en autorisatie d.m.v. van handtekening van H. Tichelaar
V-VI
‘Bericht’
[VII]-VIII ‘Inhoud’
[1]-50
68 gezangen met muziek in twee kolommen

1 christelyke gezangen

[51-52]
[53-54]
P.C. II:
UBA:

1.5
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‘Bladwyzer’
‘Gezangen, die op eenzelfde Wyze, en ook dezulken die op Wyzen van Psalmen gezongen
worden’ en blanco
(in convoluut).
OG 65-25 (in convoluut). Met toegevoegd blad. Luxe gebonden exemplaar met rood, wit,
blauwe linten; OG 65-99; OG 65-250.

z.t., Amsterdam, Uylenbroek, Van Hulst en Van Aken

1802. 12o: XII, 148, [149-152] p. Zetsel: ‘A’ tussen ‘dat’ en ‘uwe’.
Voorwerk als 1.1
[1-148]
68 gezangen met muziek
[149-152] ‘Bladwyzer’
HCO:
1152.1-76 (in convoluut; provenance: ‘Van den Helm’; met gestempelde vingerwijzing op p.
XII); 1152.1-77 (in convoluut; provenance: in handschrift ‘Doops. gemeente’; met gestempelde vingerwijzing op p. [1]).
KB:
11 M 18.
P.C. I:
(in convoluut; provenance: Baren[d?] Mastenbroek Hzn, 1835 en 1844).
UBA:
HB-Mennon.Zl: Z1.1a (in convoluut; met voorin de aantekening ‘113.B’); andere binding:
p. [V]-VIII ‘Bericht’, volgt op de t.p. van de Christelijke Gezangen voor de openbaare godsdienstoefeningen, z.j.; HB-Mennon. Zl.: 1GG (in convoluut; supralibros: ‘Taetske Cats’).
UBVU:
CR. 05829.
VDGH:
E5-02 [incompleet: p. I-IV ontbreken].
1.6

z.t., Amsterdam, Uylenbroek, Van Hulst en Van Aken

1803. 12o: XII, 133, [134-136] p. Zetsel: ‘A’ onder de tweede ‘i’ van ‘verstrooijing’
Voorwerk als 1.1
[1]-133
68 gezangen met muziek
[134-136] ‘Bladwyzer’
UBA:
OK 06 300 (in convoluut; provenance: met aantekening van de familie Krooi); OK 63-4268
(in convoluut); 1020 G6 (in convoluut).
UBVU:
XP.08622.
1.7 Christelyke Gezangen ten gebruike der Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam. Ingevoerd in den Jare 1791. Amsterdam,
Wed. G. Warnars en Zoon
1813. 12o: XII, 148, [149-152] p. Zetsel: ‘A’ links van ‘u’ van ‘uwe’.
Indeling/inrichting als 1.1
[II]
Colofon: boekdrukkerij ‘G. van Tyën’
[IV]
Autorisatiestempel van W. de Vos
HCO:
1152.1-74 (in convoluut; provenance: op p. [I] een doorgestreepte naam; [XII] gestempelde
vingerwijzing).
UBA:
HB-Mennon. Zl.: 2ff (in convoluut).
UBVU:
XP.08148 (in convoluut); XP.08147 (in convoluut).
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z.t., Amsterdam, Wed. G. Warnars en Zoon

1815. 120: XII, 126, [127-129] p. Zetsel: ‘A’ onder de ‘d’ van ‘pad’.
Voorwerk als 1.1
[IV]
Autorisatiestempel van A.H. van Gelder
[1]-126
68 gezangen met muziek
[127-129] ‘Bladwyzer’
KB:
194 F 20.
P.C. II:
(in convoluut).
UBA:
OK 99-133 (in convoluut); 1162 B 17 (in convoluut).
1.9

z.t., Amsterdam, Wed. G. Warnars en Zoon

1820. 4o: VIII, 50, [51-52] p. Zetsel: ‘A’ linksonder ‘bied’.
Indeling/inrichting als 1.4
[1]-50
p. 49 genummerd als 94
KB:
604 C 37; 604 C 36 [p. III met een schriftelijke verklaring van de uitgever en van de Ontvanger].
UBA:
OG 65-158 (in convoluut); p. [I-II] ontbreken; geen Franse titel.
1.10

z.t., Amsterdam, P. Meyer Warnars

1822. 12o: XII, 126 [127-129] p. Zetsel: ‘A’ onder de ‘d’ van ‘des’.
Indeling/inrichting als 1.8
[IV]
Autorisatiestempel van de uitgever
KB:
604 G 39.
P.C. II:
(in convoluut).
UBA:
1020 G 17 (in convoluut); incompleet: p. [I-II] en 123-[128] ontbreken; HB-Mennon. Zl:
Z1.1m.
UBVU:
XP.07789 (in convoluut)
1.11

z.t., Amsterdam, P. Meyer Warnars

Z.j., 12o: XII, 152, [153-156] p. Zetsel: ‘A’ tussen de ‘w’ en de ‘i’ van ‘wil’.
Voorwerk als 1.1
[IV]
Geen autorisatie meer
[1]-152
68 gezangen met muziek
[153-156] ‘Bladwyzer’
P.C. II:
(in convoluut).
VDGH:
E5-05 (in convoluut); E5-03 (in convoluut).
1.12

Christelijke Gezangen …, Amsterdam, Johannes Müller

1847. 120: XII, 156 p. Zetsel: ‘A’ tussen ‘w’ en ‘i’ van ‘wil’.
Indeling-inrichting als 1.1
[153]-156 ‘Bladwijzer’
HCO:
1152.1-75 (in convoluut; provenance: ‘C. Doijer’).
UBA:
DGK 566 (in convoluut); OK 65-1489 (in convoluut).

1 christelyke gezangen

1.13
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z.t., Amsterdam, Müller

1858. 120: XII, 136 p. Zetsel: ‘A’ staat onder ‘d’ van ‘pad’.
Voorwerk als 1.1
[V]-VIII ‘Berigt’
[1]-132 68 gezangen met muziek
[133]-136 ‘Bladwijzer’
Doopsgezinde gemeente Beemster-Oosthuizen: (in convoluut).
1.14

z.t., Amsterdam, Müller

1871. 120: XII, 136 p. Zetsel: ‘A’ staat onder ‘d’ van ‘pad’.
Indeling/inrichting als 1.13
P.C. II:
(in convoluut).
RUG/GGW: 3.2.1/115 (in convoluut).
1.15

z.t., Amsterdam, Johannes Müller

Z.j., 120: XII, 136 p. Zetsel: ‘A’ tussen ‘pad’ en ‘des’.
Indeling/inrichting als 1.13
HCO:
1152.1-74 (in convoluut); goud op snee; 1152.1-74 (2e ex. in convoluut; provenances: A.J.
Doyer, d.d. 09-1855; J. Van Rees, d.d. 29-09-1855).
NMI:
11 l 18; 11 L 11 (in convoluut).
P.C. I:
(provenance: ‘Sijbregje S. Kuiper/T.B. 1878’).
UBA:
1030 H 21.
1.16 Muzyk tot de Christelyke Gezangen ten gebruike der Doopsgezinde Gemeente, vergaderende by het Lam en den Toren, te
Amsterdam; geschikt voor orgel, klavier, en andere instrumenten, door J.A. Remmers, organist van de Walse Kerk. Amsterdam,
Pieter Johannes Uylenbroek
1793. 40 oblong, [72] p.
Gedrukte, typografische editie, niet gepagineerd; 26.3x18.8cm
[I-II]
Gegraveerde t.p. en blanco
[III-IV]
‘Lyst der Inteekenaren’
[1-68]
68 muziekbegeleidingen
NMI:
26 G 30.
UBA:
O 65-1536.

2

1796: Christelijke Gezangen voor de Openbaare Godsdienstoefeningen

2.1 Christelijke Gezangen Voor De Openbaare Godsdienstoefeningen. Amsterdam, J.C. Sepp en Zoon, C. de Vries en
C. Sepp Jansz.
1796. 80: [4], [XIV], 398, [399-408] p. Zetsel: ‘A2’ onder ‘sch’ van ‘schoon’.
[1-2]
Franse titel en blanco
[3-4]
Gegraveerde t.p. en blanco
[I]-VIII
‘Voorbericht’ van de kerkenraad van de Zon, d.d. 01-03-1796. Autorisatie d.m.v. handtekening van J. Couwenhoven
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[IX-XIV]
[1]-398
[399-406]
[407-408]
RUG/GGW:
UBA:

2.2

‘Inhoud’
165 gezangen zonder muziek
‘Bladwijzer’
‘Aanwijzing van drukfeilen en verbeteringen’
DAC/1796 3603 (Collectie Wijchers) (ex. met goud op snee). N.B.: Geen inhoudsopgave; IXXIV ontbreken.
O 65-796 (in convoluut); zonder ‘Aanwijzing van drukfeilen en verbeteringen’; p. [405]
drukfout: ‘Bladwizer’.

z.t., Amsterdam, J.C. Sepp en Zoon, C. de Vries en C. Sepp Jansz.

1796. 12o: [4], X, 421, [422-424] p. Zetsel: ‘A’ tussen ‘all’’ en ‘vergaa’.
[1-2]
Franse titel en blanco
[3-4]
Gegraveerde t.p. en blanco
[I]-IV
‘Voorbericht’ van de kerkenraad van de Zon, d.d. 01-03-1796, autorisatie d.m.v. handtekening van J. Couwenhoven
[V]-X
‘Inhoud’
1-415
165 gezangen in gotisch lettertype, met muziek en maatstrepen
[416]-421 ‘Bladwijzer’
[422-423] ‘Aanwijzing van gezangen die op dezelfde wijze gezongen worden’
[424]
Blanco
P.C. I:
(luxe exemplaar met goud op snee).
2.3

z.t., Amsterdam, J.C. Sepp en Zoon

1796. 40: [2], IV, 146, [147] p. Zetsel: ‘A’ links van ‘doet’.
[1-2]
Gegraveerde t.p. en blanco
[I-II]
‘Voorbericht’; d.d. 01-03-1796, de kerkenraad van de Zon; autorisatie d.m.v. handtekening
van J. Couwenhoven
[III]-IV
‘Inhoud’
[1]-144
165 gezangen, met muziek in twee kolommen
[145]-146 ‘Bladwijzer’
[147]
‘Aanwijzing van gezangen’
P.C. II:
(in vergulde letterdruk op voor- en achterplat : ‘Kerk-boek 1801’).
UBA:
OG 65-104; OG 65-158.
2.4

z.t., Amsterdam, J.C. Sepp en Zoon

1796 [na 1800]. 4o: [2], VIII, 106, [107-108] p. Zetsel: ‘A’ links van de ‘g’ van ‘gelijk’.
[1-2]
Gegraveerde t.p. van 1796 en blanco
[I-II]
‘Aan den leezer’, waaruit blijkt dat de uitgave dateert van na 1800 (datum totstandkoming
VDGA) en autorisatiestempel van de uitgever
[III]-IV
‘Voorbericht’
[V]-VI
‘Inhoud’
[VII]-VIII ‘Aanwijzing der zangwijzen’
[1]-106
165 gezangen met muziek in twee kolommen
[107-108] ‘Bladwijzer’ en ‘Aanwijzing van gezangen’
P.C. II:
(in convoluut).
UBA:
OG 65-250 (in convoluut).

2 christelijke gezangen voor de openbaare godsdienstoefeningen
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z.t., Amsterdam, J.C. Sepp en Zoon

1797. 120: [2] XVI, 412, [413-414] p. Zetsel: ‘A’, tussen de ‘n’ en de ‘u’ van ‘vernuft’.
[1-2]
Gegraveerde t.p. en blanco
[I]-IV
‘Voorbericht’ met autorisatie d.m.v. handtekening van Johannes Couwenhoven
[V-VI]
met toevoeging van een ‘Bericht’ dat het gotische lettertype is vervangen door het romeinse
lettertype; dat dit een verbeterde uitgave is; en dat aan het verzoek om een ‘Aanwijzing der
zangwijzen’ is voldaan
[VII]-XII ‘Inhoud’
[XIII]-XVI ‘Aanwijzing der zangwijzen waarop deeze gezangen gezongen worden’
[1]-406
165 gezangen met muziek
[407-412] ‘Bladwijzer’
[413-414] ‘Aanwijzing van gezangen die op dezelfde wijze gezongen worden’
UBA:
OK 65-795 [op schutblad voorin een persoonlijke aantekening van de gezangen van J.P. Kasteleijn].
2.6

z.t., Amsterdam, J.C. Sepp en Zoon

1797 [na 1800]. 12o: [2], XVI, 379, [380] p. Zetsel: ‘A’ tussen de ‘r’ en de ‘o ‘ van ‘’t vertrouwend’.
[1-2]
Gegraveerde t.p., d.d. 1797 en blanco
[I-II]
‘Aan den leezer’ waaruit blijkt dat de uitgave dateert van na 1800 (datum totstandkoming
VDGA) en autorisatiestempel van de uitgever
[III]-VI
‘Voorbericht’
[VII] -XII ‘Inhoud’
[XIII]-XVI ‘Aanwijzing der Zangwijzen’
[1]-374
165 gezangen met muziek
375-379 ‘Bladwyzer’
[380]
‘Aanwijzing van Gezangen’
VDGH:
E5-02 [2e ex., los]; [provenance: ‘Van Commissie der Gezangen’ met de opmerking ‘Incompleet’, gezangen 1 en 2 ontbreken]; E5-04 (in convoluut; provenance: H.A. van Gelder);
E5-02 (1e ex., in convoluut).
UBA:
O 61-5986 (in convoluut).
2.7

z.t., Amsterdam, J.C. Sepp en Zoon

1802. 12o: XIV, 306 [=308], [309-310] p. Zetsel: ‘A’ onder tweede ‘a’ van ‘naar’.
[I-II]
Gegraveerde t.p. en blanco
[III-IV]
‘Aan den Leezer’ en autorisatiestempel van de uitgever
[V-VI]
‘Voorbericht’
[VII-XI]
‘Inhoud’
[XII-XIV] ‘Aanwijzing der zangwijzen’
[1]-301
165 gezangen met muziek
[300=302]- ‘Bladwijzer’
306 [=308]
[309-310] ‘Aanwijzing van gezangen’ en blanco
UBA:
K61-996 (in convoluut); OK 63-4268 (in convoluut); 1020 G6 (in convoluut).
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z.t., Amsterdam, J.C. Sepp en Zoon

1819. 120: [2], XII, 323, [324] p. Zetsel: ‘A’ tussen de ‘h’ en de ‘e’ van ‘hen’.
[1-2]
Gegraveerde t.p. en blanco
[I-II]
‘Aan den Lezer’ en autorisatiestempel van de uitgever
[III]-V
‘Voorberigt’
[VI]-IX
‘Inhoud’
[X]-XII
‘Aanwijzing der zangwijzen’
[1]-318
165 gezangen met muziek
[319]-323 ‘Bladwijzer’
[324]
‘Aanwijzing van gezangen’
P.C. I:
P.C. II:
(in convoluut).
VDGH:
E5-05 (in convoluut); E5-03 (in convoluut).
UBVU:
XP.08148 (in convoluut).
2.9

z.t., Amsterdam, J.C. Sepp en Zoon

1819. 12o: [2], XII, 323, [324] p. Zetsel: ‘A’ onder de ‘h’ van ‘hen’.
Indeling/inrichting als 2.8
P.C. II:
UBA:
HB-Mennon Zl.:1.2ff (in convoluut).
2.10

z.t., Amsterdam, J.C. Sepp en Zoon

1819. 4o: [2], VIII, 106, [107-108] p. Zetsel: ‘A’ onder de ‘g’ van ‘gelijk’.
Indeling/inrichting als 2.5
[III]-IV
‘Voorberigt’
UBA:
OG 65-99 (in convoluut).
2.11

z.t., Amsterdam, J.C. Sepp en Zoon

Z.j., 12o: [2], XVI, 379, [380] p. Zetsel: ‘A’ tussen de ‘r’ en de ‘o’ van ‘’t vertrouwend’.
Indeling/inrichting als 2.6
VDGH:
E5-01 (in convoluut).
2.12

z.t., Amsterdam, J.C. Sepp en Zoon

Z.j., [< 1819]. 12o: [2], XII, 323, [324] p. Zetsel: ‘A’ tussen de ‘h’ en de ‘e’ van ‘hen’.
Indeling/inrichting als 2.8
NMI:
11 M 18 (in convoluut).
UBA:
HB-Mennon. Zl: Z1.1a (in convoluut; aantekening: ‘113 B’; voorwoord van Christelyke Gezangen abusievelijk mee ingebonden).
UBVU:
XP. 08147 (in convoluut).
VDG:
107.

2 christelijke gezangen voor de openbaare godsdienstoefeningen

2.13

z.t., Amsterdam, J.C. Sepp en Zoon

Z.j., 12o: [2], XVI, 323, [324] p. Zetsel: ‘A’ onder de ‘n’ van ‘hen’.
[1-2]
T.p. en blanco?
[I-II]
‘Aan den Leezer’ en autorisatiestempel van de uitgever
[III]-VI
‘Voorbericht’
[VII]-XII ‘Inhoud’
[XIII]-XVI ‘Aanwijzing der Zangwijzen’
[1]-318
165 gezangen met muziek
[319]-323 ‘Bladwijzer’
[324]
‘Aanwijzing van gezangen’
P.C. I:
(in convoluut; provenance: K. Mastenbroek Gz, Blokzijl, 08-05-1864); t.p. ontbreekt.
2.14

z.t., Amsterdam, J.C. Sepp en Zoon

Z.j., [<1828]; 12o: XVI, 307, [308] p. Zetsel: ‘A’ onder de tweede ‘a’ van ‘naar’.
[I-II]
T.p.
[III-IV]
‘Aan den Leezer’ en autorisatiestempel van de uitgever
[V]-VIII
‘Voorberigt’
[IX]-XIII ‘Inhoud’
[XIV]-XVI ‘Aanwijzing der Zangwijzen’
[1]-301
165 gezangen met muziek
[302]-307 ‘Bladwijzer’
[308]
‘Aanwijzing van gezangen’
P.C. II
UBA:
OK 06-300 (in convoluut).
VDG:
106 (in convoluut).
2.15

z.t., Amsterdam. J.C. Sepp en Zoon, Wed. A. Bakker en Zoon [dr.]

Z.j., [ca. 1806]; 12o: XVI, 307, [308] p. Zetsel: ‘A’ onder de ‘r’ van ‘naar’.
Indeling/inrichting als 2.14
P.C. II:
(in convoluut).
UBA:
1162 B 17 (in convoluut); OK 99-133 (in convoluut).
2.16

… voor de Openbare …, Amsterdam, P. Meijer Warnars en J.C. Sepp en Zoon

Z.j. [ca. 1840], 120: XII, 323, [324] p. Zetsel: ‘A’ onder ‘na’ van ‘nader’.
[I-II]
Typografische t.p. en ‘Gedrukt bij Van Tyen’
[III-IV]
‘Aan den Lezer’ en autorisatiestempel van de eerste uitgever
[V]-VII
‘Voorberigt’
[VIII]-XII ‘Inhoud’
[1]-318
165 gezangen met muziek
[319]-323 ‘Bladwijzer’
[324]
‘Aanwijzing van gezangen’
NB:
Geen ‘Aanwijzing der Zangwijzen’
P.C. I:
(provenance: aantekeningen familie ‘Harm K. Gaaikema, 1855’).
VDG:
103 [supralibros: ‘T.M. ten Cate’]; 108.
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2.17

z.t., Amsterdam, P. Meijer Warnars en J.C. Sepp en Zoon

Z.j., [ca. 1840]; 120: XVI, 307, [308] p. Zetsel: ‘A’ precies onder de apostrof van ‘d’ in ‘d’eeuwigheid’.
[I-II]
T.p. en blanco
[III-IV]
‘Aan den Lezer’ en autorisatiestempel van de uitgevers
[V-VIII]
‘Voorberigt’
[IX]-XIII ‘Inhoud’
[XIV]-XVI ‘Aanwijzing der Zangwijzen’
[1]-302
165 gezangen met muziek
[303]-307 ‘Bladwijzer’
[308]
‘Aanwijzing van gezangen’
P.C. II:
(in convoluut).
UBA:
HB-Mennon. Zl.: 1.1M (in convoluut; provenance: ‘S.L. Goverts 22-7-37’); p. 97-120 ontbreken.
2.18

z.t., Amsterdam, P. Meijer Warnars en J.C. Sepp en Zoon

Z.j., [ca. 1840]; 120: XVI, 307, [308] p. Zetsel: ‘A’ tussen ‘in’ en de ‘d’ van ‘in d’eeuwigheid’.
Indeling/inrichting als 2.14
UBA:
1020 G 17 (in convoluut; goud op snee).
2.19

z.t., Amsterdam, Johannes Müller en J.C. Sepp en Zoon

1848. 120: XVI, 307, [308] p. Zetsel: ‘A’ onder de eerste ‘e’ van ‘eeuwigheid’.
Indeling/inrichting als 2.17
[III-IV]
‘Aan den Lezer’; geen autorisatie meer
UBA:
HB-Mennon. Zl.:1.1i. [provenance: Durk D. Oedsma, 1858 en P. Sijtema en A. Sijtema-Sienema. Amsterdam, d.d. 29-05-1950, schenkingsdatum aan DG bibl.].
2.20

z.t., Amsterdam Johannes Müller en J.C. Sepp en Zoon

1848. 120: XVI, 307, [308] p. Zetsel: ‘A’ tussen de ‘d’ en de ‘e’ van ‘de’.
Indeling/inrichting als 2.19
KB:
3128 G 33 [op t.p. aantekening van de uitgevers].
NMI:
11 L 18 (in convoluut).
2.21

z.t., Amsterdam, Johannes Müller en J.C. Sepp en Zoon

Z.j., 120: XVI, 307, [308] p. Zetsel ‘A’ onder de tweede ‘e’ van ‘d’eeuwigheid’.
Indeling/inrichting als 2.19
NMI:
11 L 11 (in convoluut).
2.22

z.t., Amsterdam, Johannes Müller

1857. 120: XII, 323, [324] p. Zetsel ‘A’ rechts van ‘hen’.
Indeling/inrichting als 2.16
[II] Geen colofon
[IV] Geen autorisatie
UBA: OK 65-1489 (in convoluut); DGK 566 (in convoluut).
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z.t. Amsterdam, Johannes Müller

1863. 120: XVI, 307 [308] p. Zetsel: ‘A’ onder de eerste ‘e’ van ‘eeuwigheid’.
Indeling/inrichting als 2.19
Doopsgezinde gemeente Beemster-Oosthuizen: (in convoluut).
2.24

z.t. Amsterdam, Johannes Müller

1871. 120: XVI, 307 [308] p. Zetsel: ‘A’ onder de eerste ‘e’ van ‘eeuwigheid’.
Indeling/inrichting als 2.19
PC II:
(in convoluut).
2.25

z.t., Amsterdam, Johannes Müller

1873. 120: XII, 323, [324] p. Zetsel: ‘A’ rechts van ‘hen’.
Indeling/inrichting als 2.22
KB: NBM Mfe 16961; [op p. [I] t.p. met aantekening van de uitgever, d.d. 30-11-1882; [II] Registratiestempel Justitie d.d. 7-12-1882].
2.26

z.t., Amsterdam, Johannes Müller

1881. 120: XVI, 307, [308] p.
Indeling/inrichting als 2.19
RUG/GGW: Wb 3.2.1/115 (in convoluut; goud op snee).
2.27

z.t., Amsterdam, Johannes Müller

1887. 120: XVI, 307, [308] p.
Indeling/inrichting als 2.19
VDG: 124.

3

3.1

1804: Christelijke Gezangen en Liederen

Christelijke Gezangen en Liederen. Haarlem, Van Walré, Bohn en Loosjes

1804. 12o: z.p., *8 (*1 + 1), A-N12-O4, [338] p. Zetsel: de ‘A’ onder de ‘D’ van ‘Doel’.
*1r-*1v
Franse titel en spreuk
1r-1v T.p. met gegraveerd zinnebeeld van R. Vinkeles
*2r-*4r
‘Voorberigt’, Haarlem, d.d. 7-11-1803. Klaas van der Horst, Petrus Loosjes Adriaansz., Barend Hartman van Groningen, Matthias van Geuns Jz., Martinus Bodisco en Adriaan Loosjes Pz.
*4v/*7v
‘Inhoud’ en ‘muziekonderwijs’
*8r-O1v ‘I. Afdeeling.’ en 150 gezangen met muziek, gotisch lettertype
O2r-O4v ‘Register der Gezangen en Liederen’ en ‘Aanwijzing van Gezangen’
NMI:
11 M 19 [supralibros: ‘H.S.’; op gegraveerde t.p. met de hand geschreven ‘W: H. Schimmelpenninck’].
P.C. I
P.C. II
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UBA:
VDGH:

3.2

HB-Mennon. Zl: Z1.1c.; OK 65-1586 (in convoluut); 2351 G 19.
E5-06 (1e ex.; provenance: ‘Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem’; opmerking op
de t.p. ‘N.B. De gezangen met (blauwe streep) geteekend, zijn van Aagje Deken. (73 stuks)’;
2e en 3e exemplaar).

z.t., Haarlem, Van Walré, Bohn en Loosjes

1804. 12o: z.p., A12 (A1 + 1), B-M12N8, [306] p. Zetsel: de ‘A2’ onder de ‘o’ van ‘stoffe’
Indeling/inrichting als in 3.1
A1r-A1v Franse titel en spreuk
1r-1v Gegraveerde t.p. en blanco
A2r-A4r ‘Voorberigt’
A4v-A8v ‘Inhoud’ en ‘muziekonderwijs’
A9r-N5v ‘1. Afdeeling.’ en 150 gezangen met muziek
N6r-N8v ‘Register der Gezangen en Liederen’ en ‘Aanwijzing van Gezangen’
P.C. I:
(in convoluut); kort afgesneden exemplaar.
P.C. II
UBA:
OK 65-1583 (in convoluut); OK 65-1590.
VDGH:
D6-17 [op schutblad, provenance: in handschrift ‘Van de Doopsgezinde Gemeente te Haarlem’; met aantekening welke gezangen van Aagje Deken zijn].

4

4.1

1808: Vervolg van Christelijke Gezangen

Vervolg van Christelijke Gezangen in gebruik bij de Doopsgezinde Gemeente te Zwolle. Groningen, Jan Hindrik Bolt

1808. 8o: 82, [83-84] p.
[1-2]
T.p. en blanco
3-82
Gezangen 69-101
[83-84]
‘Inhoud’
HCO:
1152.1-76 (in convoluut); op [1] met gestempelde vingerwijzing; 1152.1-77 (in convoluut);
op p. 3 met gestempelde vingerwijzing; 1152.1-78 (in convoluut).
4.2

… der Christelijke Gezangen …, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink

1847. 8o: 82, [83-84] p.
Indeling/inrichting als 4.1
HCO:
1e exemplaar 1152.1-74 (in convoluut); 2e exemplaar [1] met gestempelde vingerwijzing;
1152.1-74 (in convoluut); 1152.1-75 (in convoluut).
4.3

z.t., Groningen, Bolt.

Z.j.; 8o: 82, [83-84] p.
Indeling/inrichting als 4.1
HCO:
3e exemplaar 1152.1-74 (in convoluut). Beschadigd exemplaar; p. [1-2] ontbreken. Op grond
van het typografisch materiaal dat vergelijkbaar is met 4.1 en duidelijk verschilt van 4.2, en
op grond van het bijgebonden werk dat uit 1813 dateert, wordt dit exemplaar toegeschreven aan Jan Hindrik Bolt.

5 1810: uitgezochte liederen
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1810: Uitgezochte Liederen

Uitgezochte Liederen, voor den Openbaren en Huisselijken Godsdienst. West-Zaandam, Hendrik van Aken

1809. 80: XVI, 280, [281-282] p.
[I-II]
Franse titel en blanco
[III-IV]
T.p. en blanco
[V]-XVI
‘Voorberigt’, voorzien van de namen der samenstellers Jan van Geuns, Matthijs Siegenbeek,
Pieter Beets, Jeronimo de Vries. Links onderaan ‘Phil. 4, vs. 8’.
[1]-245
163 liederen zonder muziek
[246]-266 ‘Inhouds-Lijst van de voornaamste Psalmen en Psalmversen, uit de Berijming van 1773;
naar orde van ’t A,B,C.’
[267]-273 ‘Lijst der liederen; naar orde van ’t A,B,C.’
[274]-280 ‘Inhoud der Liederen’
[281-282] Lijst van uitgaven van de uitgever en blanco
UBA:
O 65-262 (in convoluut); Muz 227 [met achterin een lijst van dichters in handschrift].
5.2

z.t., West-Zaandam, Van Aken

1810. 8o: VIII, 464, p. Zetsel: ‘A’ links van ‘o’ van ‘oog’.
[I-II]
Franse titel en blanco
[III-IV]
T.p. en autorisatie d.m.v. handtekening van M. Siegenbeek
[V]-VIII
‘Voorberigt’; ‘Philip. IV vs. 8’ onder de verzamelaars
[1]-452
163 liederen met muziek; ‘Einde’ onder lied 163
[453]-458 ‘Lijst der Liederen’
[459]-464 ‘Inhoud der Liederen’
P.C. II:
2 exemplaren waarvan één met autorisatie d.m.v. handtekening van Jan van Geuns.
RUG/GGW: DAD/1810 3611. Collectie Wijchers.
UBA:
HB-Mennon. Zl: Z1.2ii. [provenance: op schutblad ‘DJ’].
UBVU:
XS.06091 [met achterin 6 blanco p.].
VDGH:
H4-48 [op p. (IV) autorisatie d.m.v. handtekening van Jan van Geuns].
5.3

z.t., West-Zaandam, Van Aken

1810. 8o: VIII, 384 p. Zetsel: ‘A’ tussen ‘geen’ en ‘uitkomst’. Sommige exemplaren zonder Franse titel en
met goud op snee.
Voorwerk als 5.2
[1]-374
163 liederen met muziek; ‘Einde’ onder lied 163
[375]-379 ‘Lijst der liederen’
[380]-384 ‘Inhoud der Liederen’
P.C. I:
1e exemplaar p. [IV] autorisatie d.m.v. handtekening van P. Beets Pz; 2e exemplaar geen Franse titel; p. [IV] autorisatie d.m.v. handtekening van Jan van Geuns; [goud op snee].
P.C. II:
Geen Franse titel; autorisatie d.m.v. handtekening van P. Beets Pz.
UBA:
1020 G 18; p. [IV] autorisatie d.m.v. handtekening van Jan van Geuns.
VDGH:
H4-48 [eigenaar noteerde bij alle liederen de herkomst].
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z.t., West-Zaandam, Van Aken

1810. 4o: VIII, 155, [156] p. Zetsel: ‘A’ precies onder de middellijn.
[I-II]
Franse titel en blanco
[III-IV]
T.p. en blanco
[V]-VII
‘Voorberigt’; ‘Philip. IV vs. 8’ linksonder de verzamelaars
[VIII]
Autorisatie d.m.v. handtekening van P. Beets Pz.
[1]-151
163 liederen in twee kolommen met muziek; ‘Einde’ onder lied 163
[152]-153 ‘Lijst der liederen naar orde van het A,B,C’
[154]-155 ‘Inhoud der liederen’ in kolommen
[156]
Blanco
NMI:
23 E 2.
KB:
550 B 40.
5.5

z.t., Amsterdam, P. Meyer Warnars

Z.j., [ca. 1820]. 12o: X, 335, [336] p. Zetsel: ‘A’ onder ‘sc’ van ‘bescherming’.
[I-II]
Franse titel en blanco
[III-IV]
T.p. en autorisatiestempel van de uitgever
[V]-X
‘Voorberigt’, ‘Philip. IV vs. 3’ boven de verzamelaars
[1]-322
163 liederen met muziek; ‘Einde’ onder lied 163
[323]-328 ‘Lijst der liederen …’
[329]-335 ‘Inhoud der liederen’
[336]
blanco
P.C. II:
UBA:
HB-Mennon. Zl: Z1.1ee [provenance: geschenk van Jan van Geuns aan Antoinette Bols].
UBVU:
XU.06817.
5.6

… voor de Openbare en Huisselijke Godsdienst, Amsterdam, Johannes Müller

1853. 12o: VIII, 464 p. Zetsel: ‘A’ rechts van de ‘k’ van ‘sterflijk’.
Indeling/inrichting als 5.2
[III-IV]
T.p. en blanco [geen autorisatie meer]
VIII
‘Philip, IV, vs. 3’
KB:
54 H 4002.
UBA:
HB-Mennon. Zl: Z1.1dd (in convoluut; supralibros ‘C. Sepp. 1878’); DGK 347.
5.7

z.t., Amsterdam, Müller

1853. 40: VIII, 155, [156] p. Zetsel: ‘A’ precies onder de middellijn.
Indeling/inrichting als 5.4
VIII
Onderaan ‘Philip. IV, vs. 3’
KB:
12 A 21. [p. III en IV met schriftelijke verklaringen van de uitgever en de Ontvanger].
P.C. II:
(in convoluut).
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z.t., Amsterdam, Müller

1873. 12o: X, 335, [336] p. Zetsel: ‘A’ onder de ‘s’ van ‘bescherming’.
Indeling/inrichting als 5.5
[III-IV]
T.p., geen autorisatie meer
[1]-322
163 liederen met muziek; geen ‘Einde’ onder lied 163
UBA:
HB-Mennon. Zl: Z1.1q. [provenance: ‘R. Haitjema’].
5.9

z.t., Amsterdam, Müller

1887. 12o: X, 335, [336] p. Zetsel: ‘A’ onder de ‘e’ van ‘bescherming’.
Indeling/inrichting als 5.8
P.C. I:
(in convoluut).
5.10

z.t., Amsterdam, Müller

Z.j., 12 : X, 335, [336] p. Zetsel: ‘A’ onder ‘sc’ van ‘bescherming’.
Indeling/inrichting als 5.8.
P.C. I
UBA:
HB-Mennon. Zl: Z1.1ii; HB-Mennon. Zl: Z1.1ll.
o

5.11

z.t., Amsterdam, Müller

Z.j., 120: X, 335, [336] p. Zetsel: ‘A’ onder de ‘s’ van ‘bescherming’.
Indeling/inrichting als 5.8.
UBA:
HB-Mennon. Zl: Z1.1v.

6

6.1

1851: Christelijke Kerkgezangen

Christelijke Kerkgezangen, Amsterdam, Johannes Müller

1851. 120: XLVIII, 290 p. Zetsel: ‘A’ tussen de ‘e’ en de ‘n’ van ‘regen’
[I-II]
Blanco
[III-IV]
Franse titel, blanco
[V-VI]
T.p. en blanco
[VII]-XII ‘Voorberigt’, April 1851. Op last van den Kerkeraad der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem. De commissie ter zamenstelling van eenen nieuwen Gezangbundel, S.K. de
Waard, K. Sybrandi, W.C. Mauve, W. van Walré, C.G. Voorhelm Schneevoogt
[XIII]-XVIII ‘Inhoud’
XIX-XLII ‘Lijst der eerste regels’
XLIII-XLVIII ‘Lijst der zangwijzen’
[1]-290
176 gezangen met muziek
KB:
1117 E 34.
RUG:
BVg57. Collectie K. Vos. [Supralibros: ‘Doopsgezinde gemeente Den Horn’; provenance:
‘Van ds. J.A.P. Bijl te Den Horn. Ontvangen op 4 september 1919, nadat deze gezangbundel
aldaar was afgeschaft. K. Vos’].
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z.t., Amsterdam, Müller

1851. 12o: XLVIII, 272 p. Zetsel: ‘A’ links van de vocativus ‘o’.
[I-IV]
Blanco
[V-VI]
Franse titel en blanco
[VII-VIII] T.p. en blanco
[IX]-XII
‘Voorberigt’
XIII-XVIII ‘Inhoud’
XIX-XLII ‘Lijst der eerste regels’
XLIII-XLVIII ‘Lijst der zangwijzen’
[1]-272
176 gezangen met muziek
KB:
3171 G 5; AEH 092 [supralibros: ‘Cardinaal’].
NMI:
11 M 14.
P.C. I:
P.C. II:
UBA:
HB-Mennon. Zl: Z1.2ee; 1020 F 8.
VDGH:
E5-08 [supralibros ‘Vereenigde Doopsgezinde Gemeente’].
6.3

z.t., Amsterdam, Müller

1859. 12o: XLVIII, 272 p. Zetsel: ’A’ links van de vocativus ‘o’.
Indeling/inrichting als 6.2
KB:
3171 G 6 [p. (VII) t.p. Registratie van de Ontvanger en een getekendeverklaring van de uitgever].
UBVU:
KH 06348.
6.4

z.t., Amsterdam, Müller

1861. 12o. XLVIII, 290 p. Zetsel: ‘A’ onder de tweede ‘e’ van ‘regen’.
Indeling/inrichting als 6.1.
P.C. II:
UBA:
DGK 559 [provenance: Johannes Vergonet]
VDG:
120 [provenance: ‘N. Meihuizen-van Calcar; ‘Emma Borgesius-Van Houten’ etc.]; 121 [provenance: ‘M. Barends-Rahusen].
6.5

z.t., Amsterdam, Müller

1881. 12o: XLVIII, 290 p. Zetsel: ‘A’ tussen de ‘e’ en de ‘n’ van ‘regen’.
Indeling/inrichting als 6.1
KB:
NBM Mfe 5935 [met ondertekening van de uitgever op t.p. d.d. 6-8-1881 en registratie Justitie].
VDG:
125.
6.6

z.t., Amsterdam, Müller

1888. 12o: XLVIII, 290 p. Zetsel: ‘A’ tussen de ‘e’ en de ‘n’ van ‘regen’.
Indeling/inrichting als 6.1
P.C. II:
RUG:
1L 9337. Collectie K. Vos (in convoluut).

7 1870: christelijke liederen
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6.7 119 Christelijke Kerkgezangen. In gebruik bij de Doopsgez. Gemeenten te Alkmaar, Arnhem, Deventer, Groningen, Haarlem, den Helder (Huisduinen), den Horn, Leeuwarden en Wolvega. Vierstemming geharmoniseerd voor Gemengd
Koor, Orgel, Harmonium en Piano door L.H. Deelman Iz. Uitgegeven voor rekening van den bewerker.
Groningen. – Firma W. de Boois (R. Hoekstra)
1893. [8], 60 p.
[I-II]
T.p. en blanco
[III-IV]
‘Voorbericht’. L.H. Deelman, Groningen, November 1893 en blanco
[V-VIII]
‘Lijst der Zangwijzen en Woorden’
1-60
119 gezangen
RUG:
WC-10.

7

7.1

1870: Christelijke Liederen

Christelijke Liederen. Eerste Bundel. Amsterdam, Müller

1870. 12o: XXIV, 352 p. Zetsel: ‘A’ onder de ‘n’ van ‘treffen’.
[I-II]
Franse titel en blanco
[III-IV]
T.p. en blanco
[V]-VIII
[Voorbericht], Amsterdam, november 1870
IX-XV
‘Inhoud’
XVI-XXIII ‘Register’
XXIV
‘Aanwijzing van den oorsprong der gezangen van dezen eersten bundel’
[1]-352
153 gezangen met muziek
‘Tweede Bundel’ met Christelijke Liederen, 1870, 323 p., [324], 132 gezangen
P.C. I:
(in convoluut; supralibros: ‘Doopsgezinde Kerk. 15’).
P.C. II:
(in convoluut).
UBA:
DGK 486.
7.2

z.t., Amsterdam, Müller

1870. 12o: XXII, 272 p. Zetsel ‘A’ onder ‘e’ van ‘te’.
[I]-VIII als 7.1
IX-XIV
‘Inhoud’
XV-XXI
‘Register’
XXII
‘Aanwijzing van den oorsprong der gezangen van dezen eersten bundel’
[1]-272
153 gezangen met muziek
‘Tweede Bundel’ met Christelijke Liederen, 1870, 252 p., 132 gezangen
P.C. I:
(in convoluut; goud op snee).
UBA:
1020 F43 (in convoluut; goud op snee); DGK 685; HB-Mennon. Zl: Z1.1FF.
7.3

z.t., Amsterdam, Müller

1870. 40: XVI, 114, [115-116] p. Zetsel: ‘A’ precies onder de middellijn.
[I-II]
Blanco
[III-IV]
Franse titel en blanco
[V-VI]
T.p. en blanco
[VII]-VIII [Voorbericht], Amsterdam, November 1870
IX-XI
‘Inhoud’
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XII-XV
‘Register’
XVI
‘Aanwijzing van den oorsprong der Gezangen van den Eersten Bundel’
[1]-114
153 gezangen in twee kolommen met muziek
[115-116] Blanco
Sommige exemplaren met ‘Tweede Bundel’ met Christelijke Liederen, 1870 (8) 102 p., 132 gezangen
KB:
604 C 63. [op t.p. (V) verklaring van de uitgever; (VI) registratie door het Departement van
Justitie].
P.C. II:
(in convoluut).
7.4

z.t., Amsterdam, Müller

1885. 12o: XXII, 272 p. Zetsel: ‘A’ onder ‘e’ van ‘te’.
Indeling/inrichting als 7.2
‘Tweede Bundel’ met Christelijke Gezangen, 1883, 252 p., 132 gezangen
UBVU:
XU.06156 (in convoluut).
7.5

z.t., Amsterdam, Müller

1906. XXII, 272 p. Zetsel: ‘1’ staat links van de dubbele maatstreep.
Indeling/inrichting als 7.2. Geen oude katernsignaturen meer.
‘Tweede Bundel’ als 7.4
P.C. I:
(in convoluut; goud op snee); 15x8 cm.
7.6

z.t., Amsterdam, Müller

1917. XXII, 272 p. Zetsel: ‘1’ staat rechts van de dubbele maatstreep.
Indeling/inrichting 7.2
‘Tweede Bundel’ als 7.4
P.C. I:
(in convoluut); 14.7x8.2 cm.
RUG/GGW: Wb 3.2.1/303 (in convoluut); 14.3x8.9 cm.

8

8.1

1895: Doopsgezinde Liederen

Doopsgezinde Liederen. Amsterdam, Johannes Müller

1895. XXXII, 219, [220] p. Zetsel: de ‘1’ precies onder de ‘d’ van ‘dag’.
[I-II]
Franse titel en blanco
[III-IV]
T.p.; colofon: ‘H.A.M. Roelants, Schiedam’
[V]-VIII
‘Voorbericht’, Haarlem. 1895. Commissieleden: Jo. de Vries, J. Craandijk, L. Hesta, N.G.
Cnoop Koopmans, J.K. Tadema
[IX]-XI
‘Inhoud’
[XII]
‘Aanwijzing van Gezangen die op dezelfde wijze worden gezongen’
[XIII]-XXVI ‘Lijst der eerste regels waarmede de gezangen en afzonderlijke verzen aanvangen’
[XXVII]-XXX ‘Aanwijzing van de Gezangen uit verschillende Doopsgezinde bundels, die uit verschillende Doopsgezinde bundels in dezen bundel geheel of gedeeltelijk zijn opgenomen, met
vermelding van de namen der dichters’
[XXXI]-XXXII ‘Oorsprong der zangwijzen’
[1]-219
108 gezangen

9 1895: gezangboek in gebruik bij de vereenigde doopsgezinde gemeente

[220]
P.C. I:
P.C. II:
UBA:
8.2
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Blanco
15.1x8.6cm.
(in convoluut) 15.4x8.6 cm.
Mennon. Zl.: Z 1.1K; 14.5x9 cm.

z.t., Amsterdam, Müller

1907. XXXII, 219, [220] p.
Indeling/inrichting als 8.1
[III-IV]
T.p., geen colofon
P.C. II:
(in convoluut) 14.9x8.4 cm.
RUG/GGW: Wb 3.2.1/179 ex.5 (in convoluut); 14.1x8.1 cm.
8.3

z.t., Amsterdam, Müller

1914 (4e). XXXII, 219, [220] p. ‘1’ halverwege onder ‘g’ en ‘,’ van ‘dag,’.
Indeling/inrichting als 8.2
P.C. II:
(in convoluut) 15x8.7 cm.
UBA:
HB-Mennon. Zl: Z1.1s. Op p. VIII foutieve zetting van ‘Voorberihct’; 14.9x8.6 cm.

9

1895: Gezangboek in gebruik bij de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem

9.1 Gezangboek in gebruik bij de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem. In depot bij de Erven Loosjes te
Haarlem. Zetsel: ‘1’ onder ‘d’ van ‘dag’
1895. [4], XXXII, 219, [220] p.
[1-2]
T.p. en blanco
[3-4]
‘Eerste Bundel’ en blanco
Vanaf [1]-[220] als 8.1
‘Tweede Bundel’ met Christelijke Gezangen 1895, 473 p., [474] colofon. [=Lutherse bundel]
P.C. II:
(in convoluut) 15x8.6 cm.; goud op snee.
UBA:
DGK 417 (in convoluut; ronde hoeken; goud op snee); 15.0x8.0 cm; HB-Mennon. Zl: Z1.1r
(in convoluut); 14.9x8.6 cm.
VDGH:
E5-07 (1e ex. in convoluut); 14.8x8.2 cm; provenance: uit de nalatenschap van M.P.E. Wolfde Weeger, september 1982; E5-07 (2e ex. in convoluut;); 14.5x8.2 cm; E5-07 (3e ex. in convoluut; provenance: ‘Roogel Haarlem. Ter herinnering aan 6 November 1904’); 14.7x8.4 cm.
Alle exemplaren goud op snee.
9.2

z.t., De Erven Loosjes, Haarlem

1895. [4], XXXII, 219, [220] p. Zetsel: ‘1’ recht onder de ‘a’ van ‘dag’.
[1-4]
als 9.1
[III-IV]
t.p. d.d. 1907 als 8.2
[1]-[220] als 8.1
‘Tweede Bundel’ als 9.1
P.C. I:
(in convoluut); 14.8x8.5 cm.
P.C. II:
(in convoluut) 14.8x8.4 cm.; goud op snee.
RUG/GGW: Wb 3.2.1/120 (in convoluut; met een met de handgeschreven dooptekst en toelichting);
14.3x8.3 cm.
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z.t., De Erven Loosjes, Haarlem.

Z.j. [ca. 1914]. [4] XXXII, 219, [220] p. Zetsel: ‘1’ halverwege onder ‘g’ en ‘,’ van ‘dag’.
[1-4]
als 9.1
[III-IV]
t.p. d.d. 1914 als 8.3.
[1]-[220] als 8.1
‘Tweede Bundel’ als 9.1
P.C. II:
(in convoluut); 15x8.9 cm. [supralibros: ‘Vereenigde Doopsgezinde Gemeente’].

10 1897: Gezangen ten gebruike in Doopsgezinde Gemeenten

10.1

Gezangen ten gebruike in Doopsgezinde Gemeenten. Leiden. Boekhandel en Drukkerij voorheen E.J. Brill

1897. VIII, 273, [274] p. Zetsel: ‘1’ precies onder de ‘a’ van ‘straf’.
[I-II]
T.p. en blanco
[III]-VI
‘Voorbericht’, Beverwijk en Hengelo, augustus 1897. J. Sepp en H. Boetje
[VII]-VIII ‘Inhoud’
[1]-234
198 gezangen; alleen de eerste coupletten met muziek
[235]-255 ‘Lijst der regels, waarmede de gezangen en de afzonderlijke verzen aanvangen’
[256]-262 ‘Aanwijzing van den oorsprong der gezangen’
[263]-273 ‘Oorsprong der zangwijzen’
[274]
Blanco
NMI:
C-525a-gez/001; 15.2x8.4 cm.
P.C. I:
14.9x7.9 cm.
P.C. II:
15.1x8.6 cm.
RUG:
M.V.O. 735 [supralibros ‘NAP’]; 15.2x8.2 cm.
VDGH:
E5-10; 15.3x8.3 cm.
10.2

z.t., Leiden, Brill

1899. VIII, 332 p. Zetsel: ‘2’ tussen ‘bereid’ en ‘der’.
Voorwerk als 10.1
[III]-VI
Voorberichten bij de eerste en de tweede druk. Beverwijk en Hengelo, november 1899,
J. Sepp en H. Boetje
[1]-302
198 gezangen; alle coupletten met muziek
[303]-317 ‘Lijst der regels …’ etc.
[318]-323 ‘Aanwijzing van den oorsprong der gezangen’
[324]-332 ‘Oorsprong der zangwijzen’
P.C. I:
(in convoluut); 16.4x10.1cm; (provenance: op t.p. stempel van de ‘Doopsgezinde gemeente
Leiden’); 16.1x9.9cm; (provenance: ‘Ament’); 17.3x10.5 cm.
UBA:
DGK 577 (in convoluut); 17x10.3 cm.
VDG:
127 (provenance: ‘Johs. Leutschers’, ‘Klokgaanderij pl. No. 59’); 17x10 cm.
10.3

z.t., Leiden, Brill

1903. VIII, 332 p.
Indeling/inrichting als 10.2
[III]-VI
Voorberichten bij de eerste tot en met de derde druk. Beverwijk en Hengelo, juli 1903.
J. Sepp en H. Boetje

11 1900: Bloemlezing uit de Psalmen

P.C. II:
UBA:
VDG:
10.4
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(in convoluut); 16.7x10.5 cm.
HB-Mennon Zl: Z1.2pp (in convoluut); 17.4x10.7 cm.
128 (in convoluut); 17.3x11 cm.

z.t., Leiden, Brill

1911. VIII; 332 p. Zetsel: ‘2’ rechts van de ‘d’ van ‘bereid’.
Indeling/inrichting als 10.2
[III]-VII
Voorberichten bij de eerste tot en met de vierde druk. Hengelo, maart 1911. H. Boetje
[VIII]
‘Inhoud’
NB:
p. 323 gepagineerd als 223
P.C. I:
(in convoluut); 17.4x10.8 cm.
P.C. II:
(in convoluut); 17.6x11.4 cm.
RUG/GGW: Vg 2.1/39 (ex. 1; in convoluut); 16.7x10.8 cm.
VDG:
129 (in convoluut); 17.4x11.1 cm.
10.5

z.t., Leiden, Brill

1918. VIII, 216 p. Zetsel: ‘2’ tussen de ‘a’ en de ‘r’ van ‘waarde’.
Voorwerk als 10.4; [geen voorbericht bij de vijfde druk]
[1]-185
198 gezangen, eerste drie coupletten onder één notenbalk
[186]
Blanco
[187]-202 ‘Lijst der regels …’ etc.
[203]-208 ‘Aanwijzing van den oorsprong der gezangen’
[209]-216 ‘Oorsprong der zangwijzen’
NMI:
C 525a-boek/006; 17.1x11.5 cm.
P.C. I:
(in convoluut); 16.9x10.2 cm.
P.C. II:
(in convoluut); 17.4x11.4 cm.
RUG/GGW: Vg 2.1/39 (ex. 2; in convoluut); 17.4x11 cm.
UBA:
DGK 578 (in convoluut).

11

11.1

1900: Bloemlezing uit de Psalmen

Bloemlezing uit de Psalmen. Leiden. Boekhandel en Drukkerij voorheen E.J. Brill

1900. VIII, 96 p.
[I-II]
T.p. en blanco
[III]-V
‘Voorbericht’. Hengelo en Beverwijk. Maart 1900. H. Boetje en J. Sepp
[VI]
Blanco
[VII-VIII] ‘Lijst der psalmen in deze bloemlezing opgenomen’ en blanco.
[1]-88
64 Psalmen
[89]-93
‘Lijst der regels, waarmede de psalmen en de afzonderlijke verzen aanvangen’
[94]-96
‘Oorsprong der zangwijzen’ en ‘drukfouten’
P.C. II:
(in convoluut); 16.7x10.5 cm.
VDG:
128 (in convoluut; supralibros: De Leidsche Psalmen en Gezangen; provenance: ‘T.W. Olthoff’);
17.2x10.4 cm.
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11.2

z.t., tweede druk. Leiden. Voorheen E.J. Brill

1906. VIII, 96 p.
[I-II]
T.p. en blanco
[III]-V
Voorberichten bij de eerste en de tweede druk, Hengelo, 1906. H. Boetje
[VI-VIII] ‘Lijst der psalmen in deze bloemlezing opgenomen’, p. VII
[1]-88
64 psalmen
[89]-93
‘Lijst der regels, waarmede de psalmen en de afzonderlijke verzen aanvangen’
[94]-96
‘Oorsprong der zangwijzen’; zonder ‘drukfouten’
UBA:
HB-Mennon.Zl: Z1.2pp (in convoluut); 17.3x11 cm.
VDG:
129 (in convoluut); 17.4x10.8 cm.
11.3

z.t.,. derde druk. Leiden, Brill

1916. [VIII], 96 p.
Indeling/inrichting als 11.2
[III]-V
Voorberichten bij de eerste en de tweede druk [geen voorbericht bij de derde druk], Hengelo 1906. H. Boetje
NMI:
C-525a-boek/006 (in convoluut); 17.3x11 cm.
P.C. I:
(in convoluut); 16.9x10.2 cm; (in convoluut); 17.2x10.4 cm; (provenance: ‘Ike Foppema, Irnsum. Juni 1916’); 17.3x10.0 cm.
P.C. II:
(in convoluut; provenance: ‘N. Wilmink’); 17.4x11.5 cm.
RUG/GGW: Vg 2.1/39 (ex. 1, in convoluut; provenance; ‘Poppingawier’); 10.5x1.6.8 cm; Vg 2.1/39 (ex. 2);
17.3x10.7 cm.
UBA:
DGK 578 (in convoluut; provenance: ‘Klaas Bakker …. Veendam, 11 maart 1932’); DGK 577
(in convoluut); DGK 538; 17.2x10.5 cm.

12

1944: Liederenbundel ten dienste van de Doopsgezinde Broederschap

12.1 Liederenbundel ten dienste van de Doopsgezinde Broederschap. In opdracht van den Nederlandschen Protestantenbond. J. Brandt&Zoon, Amsterdam
Z.j.; VIII; XXVIII; 570 p. 14.4x8.4 cm; alle exemplaren dezelfde afmeting
[II]
Gedrukt bij Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem
[III-IV]
T.p. en blanco
V-VI
‘Bij onzen nieuwen liederenbundel’, Amsterdam, mei 1944. De Algemene Doopsgezinde
Sociëteit, F.H. Pasma (voorzitter) en H. Craandijk (secretaris)
[VII-VIII] Blanco
I-VI
‘Voorrede van de Commissie tot samenstelling van dezen bundel’. Amsterdam, advent
1943. De Commissie
[VII]-XXVIII ‘Voorbereiding en Inkeer’
[1]-432
250 liederen
433-437 ‘Alfabetisch register van de namen der dichters en vertalers’
438-440 ‘Alfabetisch register van de namen der componisten’
441-450 ‘Eerste versregels van alle liederen, alfabetisch gerangschikt’
451-458 ‘Overzicht der liederen’
459
‘Lijst van Psalmen’ en ‘Lijst van Gezangen’
460
‘Auteursrechten op melodieën en teksten opgenomen in dezen bundel’
461
‘Inhoud’

13 1963: psalmen en liederen

[462-464]
465-559
[560]
561-562
563
564-566
567-568
569
570
P.C. I
P.C. II
UBA:

13

545

Blanco
251-300 liederen
Blanco
‘Alfabetisch register van de namen der dichters en vertalers’
‘Alfabetisch register van de namen der componisten’
‘Eerste versregels van alle liederen, alfabetisch gerangschikt’
‘Overzicht der liederen’
‘Lijst van Psalmen’ en ‘Lijst van Gezangen’
‘Inhoud’

DGK 635 [supralibros impressum van Zon en Lam; provenance: Hetty Smit-Vermeulen,
doopgeschenk]; DGK 485 [de hoeken van de bladzijden zijn rond; goud op snee; omslag van
kunstleer met sluiting]; HB-Mennon.Zl: Z1.1p.

1963: Psalmen en Liederen

13.1 Psalmen en Liederen. Proefbundel ten dienste van de Doopsgezinde Broederschap. Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Amsterdam.
1963. Niet in de handel. [IV], 71, [72-76] p.; 15x9.4 cm; alle exemplaren dezelfde afmeting.
[I-II]
T.p. en blanco
[III-IV]
Ten geleide en blanco
[1-3]
‘Woord Vooraf’, najaar 1962. De liederenbundelcommissie der Algemene Doopsgezinde
Sociëteit. T. Albarda-van der Zijpp (sic!), Johanna de Geus, ds. A.G. van Gilse, Dr. J. Kalff,
W. Mesdag jr., ds. J. Nooter, ds. M.C. Postema, ds. J.W. Sipkema, ds. R. de Zeeuw, H. WorpAcohen
[4-5]
‘Inhoud’
[6]
Blanco
7-35
20 psalmen
36-71
29 liederen
[72-76]
Blanco
P.C. I:
P.C. II:
RUG/GGW: Wb 3.2.1/139. Collectie Wijchers.
UBA:
BR. 2205-1; HB-Mennon.Zl:Z1.1h.

Summary
A History of Mennonite Hymns
(1793-1973)
From Particularism to Ecumenicity

Aim, Occasion and Question to be Presented
The aim of this study is to describe and explain the history of Mennonite hymnology
in its origins, development and reception from the Christelyke Gezangen (1793) (=Christian
hymns) up to the introduction of the Liedboek voor de Kerken (1973) (=songbook for the
churches). Musicological and prosopographical aspects are not included.
In the twentieth century, much academic research has been done on the hymn in the
Protestant tradition. The interest of the last decades in particular has given rise to new
insights from historical, cultural and theological perspectives. However, a study of the
Mennonite hymn is absent, which may be considered, at the least, a striking circumstance.
After all, Anabaptists have developed their own, independent hymnological tradition
since the time of the Reformation. Moreover, it is a very large body of songs: by 1800 about
150 songbooks with a minimum of 15,000 songs had been published – a result of, on one
hand, the vehement internal divisions, and, on the other hand, the love-hate relationship
with the dominant Reformed Church. In the following years, until 1973, another twelve
songbooks were published, including a draft and a test collection. This study aims to fill
in this gap and in that way complete the picture of the hymnological tradition and its
development in the Protestant part of the Netherlands. Certainly also because Anabaptist
practice in terms of theology, dogmatics and ecclesiology, and perhaps of poetry and
liturgy as well, developed differently than that of ‘mainstream’ Protestantism.
The question to be researched, is: ‘How can one explain the circumstance that
Mennonite “hymn culture” changed from a tradition informed by their own specific
denomination to one becoming generally Protestant in nature, resulting in the Liedboek
voor de Kerken?’

Motivation
Most hymnology studies scarcely touch on the social and cultural-historical background
of songbooks, let alone provide explanatory analyses of hymnological, liturgical and
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theological developments. This holds true for the rare articles concerning the Mennonite
hymn. In the nineteenth century, Mennonite professors J.G. de Hoop Scheffer and S.
Cramer, for example, published, respectively, the articles ‘A Short History of Church
Singing among the Mennonites in This Country’ and ‘Contributions to the History of
Our Hymns and Our Church Singing.’ Other nineteenth-century Mennonite ministers
reviewed newly published Mennonite and other Protestant hymnals, but no more than
that. In the twentieth century P. Visser wrote an extensive article on the history of psalmsinging among Mennonites. At the same time, he put together the catalogue Het lied dat
nooit verstomde (1988) (=the song that was never silenced). Currently this work is referred
to both inside and outside Mennonite circles as the source for an accurate picture of the
Mennonite hymn. This catalogue consists of a general overview and a limited selection
of Mennonite collections. All publications named include inventories, summaries and
commentaries but no systematic research into the genesis and the reception, nor a study
of liturgical use of songs or of their theology, and contemporary criteria for testing and
selection remain unexamined.

Periodization
The time frame 1793-1973 is inspired by new liberalizing and emancipating developments in Dutch church life. These are connected with impulses to renewal in political,
intellectual and cultural areas resulting from the influence of the Enlightenment and
the founding of the Batavian Republic. Separation of church and state (1796) would
lead to new theological insights and directions in the nineteenth century, while the
ecumenical appeal would resound increasingly in the twentieth century after a phase
of social politicization and ecclesiastical compartmentalization. The development of
Dutch Anabaptism cannot be viewed separately from these impulses and processes, and
their effects are without doubt also evident in the insights regarding hymnology and
its production.

Plan
Three Mennonite songbooks from the mid-eighteenth century will be studied as introduction to the Christelijke Gezangen (1793 and 1796) in order to discover changes in
theology in a period of transition from traditional to enlightenment language and from
confessionalism to anti-confessionalism. Further, songbooks from other traditions
published in the same period as the Mennonite collections will be studied for the
purpose of comparison: five Lutheran, four Dutch Reformed, two Calvinist, three liberal,
one Remonstrant, and a few other songbooks of Dutch and foreign origin.
Each chapter is divided into four sections. It begins with a general overview of social,
cultural and ecclesiastical history based on contemporary literature, followed by a descriptive section concerning the genesis of the relevant songbooks. This is followed by
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the study of practical theological sources on developments in liturgy and on the use of
song texts in – handwritten – sermons. The last section, on theology, analyzes to what
extent Mennonite theology of the time is reflected in the respective songbooks.
Chapter 1 (1793-1810) describes the genesis of five songbooks which were, at least
in part, a product of the period of the dominant Dutch Reformed Church. There is a
treatment of the influence of politics and Enlightenment theology on song texts and
also of the development of new views on liturgy as an alternative for general religious
‘decline’.
Chapter 2 (1810-1870) deals with the effect of the transformation from a liberal climate
to a Biblical-orthodox spirit. It describes the repercussions of this for three songbooks
that had their origin in the time of restoration, romantics and new forms of nationhood.
It also discusses liturgical forms during a phase in which the Mennonite conference
presented itself as a denomination equal to the Dutch Reformed Church.
Chapter 3 (1870-1944) describes how the Mennonite conference became firmly rooted
in modernism and the continuing influence this had on the character of Mennonites
as a liberal church denomination. The rise of the Nederlandse Protestantenbond (1870)
(=Dutch alliance of Protestants) – an association of liberal Mennonites, Lutherans, Dutch
Reformed, Remonstrants and non-churched – led to the question, among Mennonites,
as to what, exactly, ‘Mennonite’ is. This finds expression in the tension in the field of
hymnology between two Mennonite song collections that appeared more or less at the
same time. In connection with this question of identity, attention will be given to, among
other things, unusual experiments in liturgy and surprising impulses from abroad. The
latter gave rise to a process of revitalization that had a permanent effect on national and
international ecumenical relationships. Cooperation in the field of hymnology was an
important result of this.
In Chapter 4 (1944-1973), the post-war period of reconstruction and social democratization, these connections are consolidated in a liberal-ecumenical song collection
with its own orthodox supplement. A Mennonite test collection was put together
expressly for the purpose of acquainting congregations with a few new songs; these
were later chosen for the inter-confessional Liedboek voor de Kerken. In the area of liturgy, a
Kanselboek (=preacher’s manual) was published, which for the first time offered Mennonite
preachers a guideline for church services.
Chapter 5 describes the changes, turns and transitions that explain developments in
Mennonite hymnology between 1793 and 1973.

Elements of the Research and Conclusions
From a Multiple Use of Anti-confessional Songbooks to an Inter-confessional Songbook
The Mennonite congregations of Haarlem and Amsterdam are the greatest producers of
songbooks for their own use as well as for the whole conference. The traditional use of
psalms with only a few songs for baptism and the Lord’s Supper in the late eighteenth
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century explains the need for the addition of songs more suited to evangelical themes
and Christian feast days. By far the largest number of songs in Amsterdam’s “Lamist” and
“Zonist” collections (Christelijke Gezangen 1793 and 1796 respectively) derived from poets
of the “Patriotist” poetic societies, who were not all Mennonites. In that respect these
collections were inter-church in character, even though the committees for choosing
hymns determined the content themselves.
The autonomy of congregations allowed for each congregation to publish its own
songbook. Thus it happened that six congregations produced five songbooks between
1793 and 1810. Most of them were spread all over the conference, so that various
songbooks were used. Because of this, ministers were required to adapt their choice of
song every time they led a service in another congregation, and it made singing at intercongregational gatherings problematic. It is therefore not to be wondered at, that an
increasing need was felt for a common hymnal.
In the nineteenth century, new songbooks often drew from an existing repertoire,
but also from Dutch Reformed, Lutheran and foreign collections, and ministers, too,
wrote new songs and translated or re-wrote old ones. At the same time, use of Dutch
Reformed, Lutheran and inter-church song collections, and thereby also ecclesiastical
jargon, gradually increased, while production and use of Mennonite collections steadily
decreased. The reasons for this have to do with quality and competition, but also with
changes in theology and confessionalism. This resulted in a gradual transformation from
Anabaptist particularity to Anabaptist ecumenicity.
This history of songbooks, therefore, reveals a process of convergence. The Vereenigde
Doopsgezinde Gemeente (=united Mennonite church) of Amsterdam (1801) sang from
“Lamist” and “Zonist” Christelijke Gezangen (1793/1796), and the Uitgezochte Liederen (1810)
(=selected songs) are a product of Leyden and West-Zaandam. The congregations of
Haarlem and Amsterdam strove for a common song collection (1845) as well, but this
attempt failed on account of theological positions and language use. This led to the
divergence of Haarlem’s Christelijke Kerkgezangen (1851) (=Christian church hymns) and
Amsterdam’s Christelijke Liederen (1870) (=Christian songs).
A new development occurs when liberal Mennonites, Remonstrants, Dutch Reformed and Lutherans cooperate on the song collections of the Nederlandse Protestantenbond: Godsdienstige Liederen (1882) (=religious songs), “Vervolgbundel” (1920)
(=sequel collection) and Liederenbundel (1943) (=song collection). In 1943 the Vrijzinnig
Protestantse Radio Omroep (=liberal Protestant radio broadcaster) and the Vrije
Gemeente (=free congregation) were added. Finally, this anti-confessional Protestant
flank converged with confessional Protestants in the Liedboek voor de Kerken (1973).
Exceptions are Haarlem’s Doopsgezinde Liederen (1895) (=Mennonite songs) and the
Gezangen ten gebruike van Doopsgezinde Gemeenten (1897) (=hymns for use in Mennonite
churches) by the ministers J. Sepp and H. Boetje, who represented the particularity
that still remained: the former was intended to preserve traditional nineteenth century
Anabaptism from oblivion, the latter was intended as a Mennonite supplement for
congregations who sang from other Protestant collections.
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Typification
Mennonite songbooks are typified in terms of: enlightened, orthodox, specifically
Mennonite, general Protestant, and ecumenical. In general, any association with
Reformed teaching must be avoided. For this reason, words in song texts such as “taking
oath”, “church”, “halleluiah” or songs about original sin must be removed or altered.
Freedom of conscience and toleration were typical Mennonite jargon.
Amsterdam’s “Zonist” Christelijke Gezangen (1796) appears to be more enlightened than
the “Lamist” Christelyke Gezangen (1793). This stream, traditionally confessional, adapted
the traditional teaching on reconciliation to enlightenment thinking. In this way, Christ
was transformed from “Security” or “Ransom” to “Example” and “Teacher of Morals”.
The “Lamists”, however, traditionally liberal, retained the reconciling blood of Christ.
In so doing, they maintained orthodox faith longer than the “Zonists”. In 1943, two of
the 138 congregations still sang from the “Lamist” collection and from the “Zonist” one.
Due to the extensive contributions of the noted poet Aagje Deken, Haarlem’s Christelijke
Gezangen en Liederen (1804) (=Christian hymns and songs) can be called “Patriotist” and
enlightened. This collection quickly became outdated and was not very popular. Only
one of the 125 congregations still sang from it in 1895. Zwolle’s Vervolg op de Christelyke
Gezangen (1808) (=sequel to the Christian hymns) adopted songs from the eighteenth
century but also added new song texts. The collection is a mix of enlightened and
traditional songs. In 1895 this collection is no longer seen anywhere.
The poetical and tolerant character of the pluralistically compounded Uitgezochte Liederen
(1810) made this songbook into a general Protestant one. In 1943, two congregations still
sang from it.
Haarlem and Amsterdam’s draft (1845) was rejected because of its enlightened and,
on that account, old-fashioned character. Haarlem’s Christelijke Kerkgezangen (1851) may
be called innovative. This hymnal marked the first appearance of the term “brothers
and sisters” as an expression of congregational consciousness. It also includes a few
translated songs from foreign collections, which gave it an international image. In 1895,
one congregation still sang from it.
Amsterdam’s Christelijke Liederen I (1870) was conservative. Under the influence of
the romantics, Jesus was transformed from “Friend” to “Saviour” again. In 1943, one
congregation still sang from it. Christelijke Liederen II (1870), compounded out of Dutch
Reformed and Lutheran songbooks, was more popular. Three congregations still sang
from it in 1943.
Doopsgezinde Liederen (1895) was conservative. Music notation was isorhythmical and
popular song texts were included unchanged. Three congregations still sang from it in
1943.
Gezangen ten gebruike van Doopsgezinde Gemeenten (1897) was modernist. This collection
included both song texts of renewal and much-loved songs, adapted. Music notation was
rhythmic. In 1943, 51 congregations sang from it! Seventy congregations sang from the
Godsdienstige Liederen (1882) of the Nederlandse Protestantenbond! This indicates that the
Mennonite repertoire was both explicitly liberal and general Protestant.
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Under the influence of right-wing modernism, the Mennonite supplement (1944),
as part of the liberal Liederenbundel of the Protestantenbond (1943), took approximately
50% of its songs from the Dutch Reformed collection (1938). In this way, it provided an
orthodox supplement to the Liederenbundel. In 1950, 119 of the 153 congregations and
regional groups sang from it.
Psalmen en Liederen (1963) (=psalms and songs), an experimental collection as preparation for the Liedboek voor de Kerken (1973), included new Mennonite songs as well as ecumenical ones. In 1973, 47 of the 140 congregations sang from it. It was renewing and
ecumenical.
The Mennonite songs in the Liedboek are, for the most part, new and have an Anabaptist-historical character. In 1978, 103 of the 138 congregations sang from it.
Reader/Song Leader and Organist
Although musicology is not considered, some attention is given to music notation.
Until the late eighteenth century, music was usually notated rhythmically, and after
that, according to “the short way of singing” – a form of notation newly introduced by
the Dutch Reformed Church. This method was necessary for improving congregational
singing. In the nineteenth century notation depended on the theology or the custom
of the congregation: either isorhythmic (conservative) or rhythmic (liberal). In the
twentieth century notation is primarily rhythmic.
From the sixteenth century congregational singing was accompanied by a song leader,
who was frequently also the Scripture-reader as churchgoers entered. It depended on
the congregation as to whether he or the preacher chose readings and songs. Sometimes
preachers made up reading rosters to prevent arbitrariness. On these, for instance, no
psalms of cursing appeared.
Halfway through the eighteenth century, the church organ was introduced (Utrecht
1765). In this Mennonites adapted themselves to the dominant Dutch Reformed Church.
It was the “Zonists” originally conservative but now more enlightened, who held a
fervent plea for this “worldly instrument”: In the Bible there was no objection to music;
congregational singing would be accompanied better; humans had received the senses
for the purpose of enjoyment. The song leader probably only beat time, and he had to
adapt himself to the rhythm of the organist. At the end of the nineteenth century, the
reading was sometimes replaced by a short period of organ playing. This increasingly
became the custom, so that, in the first half of the twentieth century, when it was difficult
to fill vacancies for the function of song leader/reader, it was abandoned.
Theological
The texts of songs have been studied with reference to the concepts justification and
sanctification. The phrases “for us” and “for me” have been taken as indications for
justification, virtues and duties for sanctification. Mennonite historiography has
scarcely pursued the views on this critically. Justification and sanctification acquire

552

summary

a different accent in Mennonite teaching tradition than in the Lutheran Augsburg
Confession and the Reformed Heidelberg Catechism. As opposed to Lutheran and Calvinist
forensic justification, in which sanctification is given simultaneously, Mennonite
tradition formulates an effective justification, in which man declares himself prepared
to cooperate in the process of sanctification by acceptance of and obedience to God’s
grace: cooperation that is expressed in habits and behaviour. By tracing the concepts
justification and sanctification in Mennonite collections and comparing these with
each other and with other Protestant collections, it has become evident which
element received the most emphasis and which social and theological influences were
instrumental in this.
The ideal of virtue was characteristic of eighteenth-century society. We see this
reflected in the “Patriotist” and enlightened Mennonite songbooks between 1793
and 1810. Of all the Protestant songbooks, these include the greatest number of songs
about virtue. In this way Mennonites emphasize an effective justification. This coincides
with what was taught in religious education: and so one sang what one taught. A
Biblical-orthodox climate dominated the Mennonite conference in the period 18101870. The effect of this is clearly seen in the songbooks: here the stress is less on virtues
and more on redemption in Christ. At the same time, Reformed jargon came into use.
Forensic justification came to be accented more: one sang what one taught. Between
1870 and 1944, in particular in the second half of the nineteenth century, Mennonites
were influenced by modern theology and new forms of nationhood. Then too, new
duties were introduced, such as self-sacrifice and subjection to government laws and
the power of the state (provided freedom of conscience was guaranteed), but none
appeared in the songbooks. However, songs of the fatherland were included, and songs
about love of fatherland as well. And yet, what was taught, was sung: the stress on love
of God, one’s neighbour and oneself was seen in texts of songs about widows, orphans,
the distressed, and the disadvantaged, which effective justification implies. In the postwar period 1944-1973, the effects of right-wing modernism were evident in religious
education as well as in songs. It is striking that the terms justification and sanctification
were no longer taught, but the content was. Sanctification was stressed by Mennonite
theologians, because this was regarded as a good approach to accentuating ethical
norms in society. At the same time, orthodox theologians pointed to the importance of
justification; what was taught, therefore, was sung. In comparison to other Protestant
songbooks, however, Mennonites put more stress on sanctification. In this way, effective
justification remained typical.
The Influence of Other Protestant Songbooks on Mennonite Ones
It can be ascertained that, in terms of selection, in the main more Mennonite than
general Protestant songs were sung. The number of songs from other Protestant
songbooks added up to much less than 50%, except in the supplement (1944), which
included as many as 66%. As well, in terms of use of songbooks, it is justified to conclude
that the singing was “Mennonite”. It appears that, until 1895, the “Zonist” Christelijke
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Gezangen (1796) was the top hit. The use of this Mennonite collection surpassed even
other Protestant collections.
Why is it that Mennonites sang more Mennonite songs than general Protestant
in the nineteenth century? In the first place, Mennonite was: universal Christianity.
Even if one poses that song collections with texts by non-Mennonite poets had a
general Protestant character, it was the Mennonite commissioners who determined
content, who corrected and authorized. Secondly, Mennonites had a long tradition of
hymnology which was not given up lightly: among nineteenth century Mennonites,
church singing was confession in song, as Professor R. Koopmans (1770-1826) put it.
Thirdly, the nineteenth century was a century of religious debate, of new Protestant
streams and of a consciousness of Mennonite ecclesiastical history. In their hymns,
Mennonites preserved typical characteristics such as adult baptism, refusal to swear
oaths, and tolerance; at the same time, there was hesitation about using ecclesiastical
jargon such as halleluiah. The fourth point was the presentation of themselves, the
need to be distinguished from others.
A change came in this after 1895. Under the influence of the modernist stream,
the Nederlandse Protestantenbond’s Godsdienstige Liederen (1882) enjoyed preference
far beyond all others. The result was that, around 1924, the singing was more general
Protestant than Mennonite. This trend carried through and culminated, as far as selection
goes, in the Mennonite supplement (1944) and, as far as use goes, in the success, alongside
of the already popular Godsdienstige Liederen, of its “Vervolgbundel” (1920). In short, the
Mennonite conference began singing general Protestant from 1924 to 1973. The curtain
had dropped on their own specific songbook culture.
The Influence of Mennonite Song Collections on Other Protestant Collections
Until halfway through the nineteenth century, Lutherans, with respectively 7% (1826)
and 3% (1857) borrowings, were more interested in Mennonite songs than were Dutch
Reformed, who had adopted only 1.6%. Historical as well as literary and confessional
reasons could have had influence in this. In view of the background of the Dutch
Revolution, the image of a body that endangered the state clung to this formerly
dissident and “Patriotist” church denomination, which the Dutch Reformed had filed
in their collective memory. The songbooks were stamped with the seal of emancipation
because of songwriters who frequently had origins in the “Patriotist” poetry societies.
Furthermore, the Dutch Reformed had access to their own songwriters who produced
test collections as preparation for the Evangelische Gezangen. In these, this church was
assured of hymns that had passed the test of Reformed articles of faith, so that no
ecclesiastical disunity such as had earlier taken place among the Lutherans (1790) need be
feared. The Dutch Reformed, therefore, rejected spiritual songs that were averse to any
form of dogmatism, and thereby, in their view, unsuitable for pedagogical purposes. For
this reason, anti-confessional Mennonite hymns, placing great stress on sanctification
instead of on justification, and sometimes presenting Jesus as extremely enlightened,
could not be considered for the Dutch Reformed hymnal.
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The Lutheran synodal collection (1826) was the hymnal of the left wing of the
Evangelical Lutheran Church. The 7% Mennonite songs is explained by both the
common “Patriotist” background and their spiritual affinity as enlightened ones. The
adoption of the song “The Christian knows no force, he allows freedom in the way of
thinking to every man” is illustrative.
Of historical significance is that Remonstrants learned to sing hymns via Mennonites. On the basis of their selecting only Mennonite songs for their first collection
(1848), besides the fact that they shared a common “Patriotist” past and toleration,
Remonstrants could convincingly be called spiritual relatives.
In the second half of the nineteenth century, history and confessionalism as
motivation for adoptions play an increasingly minor role. Literary quality steadily
acquires more priority as criterion. The fact that the orthodox “restored Evangelical
Lutheran songbook” (1857) adopted Mennonite songs (3%), had to do with its desire
to have an Einheitsgesangbuch (=unity hymnal) that was broadly oriented along interchurch and international lines and of poetic quality. Christelijke Gezangen (1884) did not
deviate from this purpose; the highest literary quality was required for it. That scarcely
any Mennonite songs met the required standard (0,2%) likely had to do with the fact
that its existing collection was a product of its time, but also that there were fewer new
Mennonite ministerial poets. Only Jeronimo de Vries (1838-1915) was counted among
those gifted in literary skills of highest quality, although there are only two of his songs
in the Godsdienstige Liederen (1882) and one in the “Vervolgbundel” (1920). And yet, the
most Mennonite songs are found in the latter collection (12%), thanks to a stream of
malcontents that was more classically oriented than the earlier moderns by reason of
theological motives.
No more than 2,6% of the hymns in the Dutch Reformed collection (1938) was
Mennonite or from Mennonite origin. The criterion of selection used by the Dutch
Reformed was, on the one hand, the requirement of diversity, and, on the other, the
Calvinist pois et majesté. One may therefore assume that Mennonite songs met this
condition. The Lutheran collection (1955) did not include a single Mennonite song.
In conclusion, it may be ascertained that the influence of other Protestant songbooks on
the Mennonite ones was greater than the other way around.
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Post
Van particularisme naar oecumeniciteit

In deze rijk geïllustreerde studie wordt vanuit een brede
cultuur- en kerkhistorische optiek de ontwikkeling van
het doopsgezinde kerklied beschreven gedurende de
negentiende en twintigste eeuw. Het betreft een chronologisch geordende ontstaans- en receptiegeschiedenis van de doopsgezinde hymnologie aan de hand
van dertien liedboeken, beginnend met de Christelyke
Gezangen (1793) en eindigend met het nog als doopsgezind te typeren restant aan liederen in het Liedboek voor
de Kerken (1973).
De analyse richt zich hoofdzakelijk op de verklaring van de hymnologische, liturgische en theologische kenmerken en veranderingen doorheen de tijd,
waarbij voor doopsgezinden relevante begrippen als
‘rechtvaardiging’ en ‘heiliging’ telkens als ijkpunt
fungeren. Zo wordt inzichtelijk gemaakt hoe en waarom de geheel eigen, historisch en kerkelijk getoonzette liedcultuur van dopers Nederland, met dichterlijke
grootheden als Aagje Deken, Matthijs Siegenbeek en
Jeronimo de Vries, uiteindelijk een zeer oecumenisch,
algemeen protestants karakter zou verkrijgen.
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