Levenshetltgzng en vermaak na 1029
Vergeefse s t r i j d p r e d i k a n t e n
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De 'sabbat"
De 'sabbatsheiliging' was een aangelegenheid die
zeer geregeld op de agenda van de kerkenraadsvergadering stond.' Nu was de aandacht voor de rustdag niet iets nieuws. Reeds voor de Reductie (inname Den Bosch 1629) hamerden kerk en stadhuis
op het houden van de zondag. In 1G18/1G19 vaardigde de stadsregering het gebod uit om de winkels
gesloten te houden. Onder de godsdienstoefening
mocht er in herbergen ook niet getapt worden.
Twee jaar later werd het verbod herhaald: naast het
verbod te tappen was het niet geoorloofd de klosbaan (beugelbaan) te gebruiken noch scherm- en
dansscholen te bezoeken2 De katholieke kerk en de
heersende elite bestreden een levensstijl die in een
'moderne' samenleving niet langer passend werd
geacht.3

De Sint-Jan i n de tijd dat hij i n gebruik was als Hervormde Kerk.
Pieter Saenredam, 'Het koor van de Sintganskerk i n 's-Hertogenbosch', 1646. (National Gallery ofArt, Samuel H. Kress Collection, Washingon D.C.)

De Bossche predikanten - zeker twee van de vier
predikanten behoorden tot de beweging van de
Nadere Reformatie4 - gingen in 1G3o verder. De
'sabbatsheiliging' was een van de Tien Geboden die
volgens de Nadere Reformatoren strikt moesten
worden nageleefd. Het voorbeeld hoe de zondagsrust te regelen, vonden zij in Utrecht.5 Ds. Bushof,
afkomstig uit de Domstad, moet dit zijn collega-predikanten (Udemans, Voetius, Spiljardus) hebben
voorgehouden. Hij vond een willig oor. Had ds.
Udemans zich niet reeds bewezen als groot voorvechter van het onderhouden van 'de ~ u s t d a ~ h ' ? '
In 1612 verscheen Udemans' Practijcke, dat is de
Werckelij~keoeffeninghe v a n de Chnstelijcke hoojïdeuchden Ghelove, Hope ende Liefde7 waarin deze
Zeeuwse predikant de overheid het verwijt maakte
dat zij de 'sabbathsheiliging' voor het 'ghemeijne
welvaren' liet wijken. Wat niet en wat wel mocht op
de sabbat omschreef hij exact.8 Hoe Voetius over de
'sabbatsheiliging' dacht verwoordde Cornelis van
Poederoyen.9 Van Poederoyen was predikant op het
fort Crevecoeur en leerling van Voetius. In zijn
invloedrijke verklaring over de Heidelbergse Catechismus10 schrijft hij dat op de dag des Heeren
geen gewoon werk mag worden vemcht. Alleen
werken van godsdienst, barmhartigheid en buitengewone noodzakelijkheid zijn dan geoorloofd. De
zondag werd daarom ook wel 'de marktdag van de
ziel' genoemd.''
De kerkenraad besloot het Utrechtse plakkaat op te
wagen en dit uitvoerig te bestuderen, 'om ons heeren (schepenen - AV) door dat exempel wat op te
wecken'. Wensten de Bossche schepenen niet voor
de druk van de predikanten te zwichten, dan zouden ze toch wel wijken voor een plakkaat dat door
het stadsbestuur van de Domstad was opgesteld.''
Na bestudering van het Utrechtse voorbeeld meende de lerlcenraad dat hij daaruit een op de Bossche
situatie toegespitst verbod kon vervaardigen en dit
de magistraat kon voorleggen.I3 Op I september
1630 besloot de kerkenraad ds. Udemans en ouderling Essingh naar de magistraat af te vaardigen om
te spreken over 'de violatie vanden sabbath'. De
gesprekken resulteerden uiteindelijk in de uitvaardiging van een plakkaat waarin gewaarschuwd werd
dat men zich met de ontheiliging van de dag des
Heeren de 'rechtveerdigen toorne Godts (...) op den
hals' haalde. Alle werk dat niet noodzakelijk was
werd verboden, winkels en herbergen moesten de
gehele dag op slot en vermakelijkheden waren
taboe. Het plakkaat werd vijf jaar later opnieuw uitgevaardigd.''+ Niet lang daarna barstte in de Republiek een pennenstrijd los over het houden van de
rustdag want gereformeerden met één opvatting ten

aanzien van de zondagsheiliging bestonden niet.IS
Uiteindelijk vierde de overheid het touw.
De praktijk van de wetshandhaving was heel wat
milder dan de taal van de wetstekst, en dat gold voor
veel meer zaken." De stadsbesturen waren er voor
de gehele bevolkmg. 'Gedogen' zou een kenmerk
worden en blijven voor het beleid in de gehele
Republiek en het Koninkrijk.
dien er
,.,aien'
In het gesprek met de magistraat op 12 september
1630 over de 'sabbatsheiliging' roerden de kerkenraadsleden ook de vermaltelijkheden aan waar de
Bosschenaar zich aan kon overgeven.I7 De zogenoemde 'commedianten' en de 'kamerspeelders'
moesten het in het bijzonder ontgelden. De predikanten maakten eveneens bezwaar tegen de
'kamers van Retorica' die in en buiten Den Bosch
een eerbiedwaardige historie kende n.^^ De magistraat wdde, voordat hij tot een verbod op de uit-

'Commedianten', toneelvoorstelling op een kernis rond 1600.
Detail van 'De Boerenkernis' van Pieter Brueghel de jonge
(Kon. Museum voor schone Kunsten, Brussel).

voeringen zou besluiten, hierover een theologisch
advies. De predikanten moesten aantonen dat de
spelen niet in overeenstemming waren met de wil
van God zoals die in de Bijbel geopenbaard is. Het
advies is niet bekend maar de predikanten zullen
gewezen hebben op de heidense oorsprong van het
toneel, de mannen die in vrouwenkleren vrouwenrollen speelden en de verheerlijking van allerlei
ondeugden op de planken. Ds. Udemans en ouderling-schepen De Weerd wendden zich in deze kwestie ook tot gouverneur Van Brederode die het tweetal antwoordde, de 'retoryckspeelders' en andere
toneelspelers het spelen te zullen beletten.Ig Niettemin moest de kerkenraad in 1632 constateren dat
de komedianten zelfs op de 'sabbat' hun stukken
opvoerden.20In de jaren dertig en veertig protesteerde de kerkenraad met regelmaat tegen dergelijke vermakelijkheden, waaronder ook het met maskers lopen op Vastenavond en 'diergelijcke insolentien die men op de Bacchus daghen alhier gewoon
is te d leeg en'.^' De kerkenraad meende wellicht dat
men met het dragen van 'mommerijen en sotskappen (...) geen mensche en ghelijckt', maar op 'beesten ende vervaarlijcke veltd~yvelen'.~~
In de jaren veertig - de predikanten van de Nadere
Refarmatiewaren vertrokken - werd de strijd door
de kerkenraad opgegeven. De stadsbestuurders zelf

De kermis was i n de zeventiende eeuw i n dorpen en steden een
vrolijke boel met muziek, dans en spel. Schilderij door David
Teniers van een kermis i n Brussel met op de achtergvond de SintGoedele, ca. 1650 (Museo del Prado, Madrid)

lieten al eerder komedianten en koorddansers voor
zich en hun gasten optreden. Na een voorstelling
van 'Jan Potagie' in 1639 werd een 'oplossing'
gezocht voor het netelige probleem, onder het motto: qyou can't beat them, join them.2j De kerkenraad
stelde de magistraat namens de diaconie - de kerkelijke armenzorg - voor om een vierde gedeelte van
de opgehaalde penningen ter beschikking te stellen
aan de altijd in geldnood verkerende diaconie.
Klachten over komedianten of 'kamerspeelders' bleven bestaan, maar deze spitsten zich niet meer toe
op de voorstellingen in het algemeen, maar op
'lichtveerdighe ende onstichtbaere gesten' in de
kluchten24of spelen die aanstoot gaven aan de 'welmenenden met Gods kerck!, waarbij ook de vraag
werd gesteld of lduchten en komedies wel konden
worden opgevoerd in een tijd waarin stad en land in
een crisissituatie ~erkeerden.~S

'Danssen ende springen'
In één adem met toneelspel werd het 'danssen ende
springen' genoemd als een verwerpelijke zaak. De
predikanten riepen hun eigen kerkenraadsleden op
tot 'christelijcke godsalicheijt des levens': 'dat een
ieder van hen sich toch wilde wachten van alle
't geen scandaleus was, specialyck van danserie'.''
Het dansen werd als 'onvruchtbaar tot goed ende
occasie van veel quaets' besch0uwd.~7Vrome christenen behoorden zich van deze ijdele en wereldse
vermaken te onthouden. De kerkenraad begreep dat
goed en protesteerde bij de stadsregering tegen aangeplakte briefjes van een zich in Den Bosch te vestigen dansmeester die in de stad wel een markt
zag.28 ZOprobeerde de kerkenraad niet alleen de
lidmaten - kort tevoren was al gesproken over het
gedrag van enkele lidmaten die aanstoot gaven en
zich hadden overgegeven aan 'dergelijdte wulpsheded29 - maar iedere Bosschenaar het leren van
de dans te ontzeggen.
Maar, hooggezeten of laaggeplaatst, men kon het
dansen op bruiloften en partijen niet laten. De kerkenraad deed een beroep op de Amsterdamse kerkenraad. Hoe ging men daar om met het 'ergerlijck
ende siel schadelijck danssen'? De Amsterdamse
dominees hadden al een traditie van enkele decennia opgebouwd in het bestrijden van deze zonde die
zich inmiddels in de hoogste kringen had genesteld. De kerkenraad van Amsterdam kon nog het
verhaal doen van het afschuwelijke gedans op het
bruiloftsfeest van Cornelia, de dóchrer van schepen
Pauw waar nota bene op de stoep voor het huis ter
verhoging van de feestvreugde uiting werd gegeven
aan bestaand bijgeloof: het 'levendidi verbranden
van een aantal katten.3' Succesvol is de kerkenraad
van Amsterdam niet geweest in het verbieden van
de dans. Niettemin kon in april 1640 van de kansel
van de Grote Kerk (de Sint-Jan)een boodschap
tegen het ijdele vermaak worden voorgelezen.3'
Het verschil met de protesten van enkele jaren daarvoor was dat de Bossche kerkenraad zich n u tot de
eigen gemeente richtte. De kerkenraad had het hoofd
in de moede schoot gelegd. De bekering van de gehele stadsbevolkingwas onbereikbaar geworden.
Ook in gereformeerd Den Bosch bleef men dansen.
In 1643 antwoordde de Dordtse predikant Wassenberg zijn Bossche collega Conradi. Deze had hem
gewaagd hoe te handelen inzake danspartijen en
balletten.j2 Wassenberg dankte in zijn brief God dat
in Dordrecht geen sprake was van 'baletspelen'. Op
bruiloften dansten weliswaar jongelieden maar de
kerkenraad trad op als hem dat ter ore kwam. Dat
kon overigens alleen maar als de 'zondaren' zich
vrijwillig onderworpen hadden aan de tucht van de

kerkenraad. Ze waren dan belijdend lidmaat en dan
kon de kerkenraad bijvoorbeeld besluiten hen niet
toe te laten tot het Avondmaal. Ds. Wassenberg
raadde de Bossche kerkenraad aan diens boekje te
raadplegen over de zonde van het dansen en de
kerkgangers daarover te informeren. In het boekje
verwierp de Dordtse predikant het dansen omdat
het 'de lont is voor de vlam van de boze lusf.33
Waarschuwingen of boekjes, er was geen kruid
gewassen tegen het 'danssen ende springen'. Wat
zich voordeed bij de 'comedien' gebeurde nu ook bij
het dansen. De belangstelling voor het frivole fenomeen ebde weg bij de kerkenraad.

Besluit
Het lukte de kerkenraad niet om iedere stedeling
via de stadsregering geboden op te leggen. Het stilleggen van het openbare leven op zondag was niet
gelukt, een verbod op optredens van komedianten
in de stad haalde het niet en de Bosschenaren bleven dansen.

Portret van Gisbevtus Voetius door Nicolaes Maes (ca. 1676,
Museum Cathanjneconvent Utrecht). Voetius (1589-1676)
behoorde tot de belangtijksteprotestantse theologen van de 17e
eeuw. Hij stond na de val van Den Bosch hier eenjaar als predikant.

De overheid probeerde er wel voor te zorgen dat de
prediking op zondag ongestoord doorgang kon vinden en er tijdens de godsdienstoefening op straat
niet met 'roers, bogen of schietpijpen' werd geschoten.34 Vanaf de jaren veertig van de zeventiende
eeuw richtte de gereformeerde kerkenraad zich
voornamelijk op haar eigen leden. 'Coordedanssers
en toonneelisten' frequenteerden Den Bosch net als
andere steden in de Republiek. Ook Hanske, de olifant die Rembrandt tekende, kon hier in 1647 ongestoord optreden. Ze zwaaide in 's-Hertogenbosch
met een vaandel in haar slurf en leverde een
zwaardgevecht met haar begeleider.35
Het optreden van de gereformeerde kerkenraad
stond niet op zichzelf, maar was een onderdeel van
de disciplinering die alle kerken in West- en Midden-Europa voorstonden. Via biecht, catechese en
inquisitie trachtte de contrareformatorische Katholieke kerk de mensen in het gareel te krijgen, de
Lutheranen vermaanden het kerkvolk in hun preken en geschriften, de Calvinisten legden grote
nadruk op de kerkelijke nicht. De overheden en de
kerken zaten over het algemeen op het zelfde spoor.
Vanzelfsprekend waren er binnen de drie christelijke kerken stromingen die rigoureuzer of milder te
werk gingen.
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