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Meinhard Thomas Hamrich (ca. 1640-1717) 
en het gereformeerde piëtisme in Groningerland 

F. A. van Lieburg 

In den beginne, zo schreven Ypeij en Dermout in 1819 in hun klassieke handboek 
over de geschiedenis van de gereformeerde kerk in Nederland, was er een groot 
gebrek aan predikanten. Maar dat gebrek verdween naarmate er meer provinciale 
academies werden opgericht waar jongelieden zich op de geestelijke stand konden 
voorbereiden, en er meer overheidsbeurzen beschikbaar kwamen om die studie te 
bekostigen. Leiden 1575, Franeker 1585, Groningen 1614, Utrecht 1636 en Harder
wijk 1648, zo somden beide kerkhistorici het bekende rijtje van stichtingen van 
universiteiten in de Republiek nog eens op, daarmee suggererend dat rond het einde 
van de Tachtigjarige Oorlog de vorming van 'domineesland' in kwantitatief en kwali
tatief opzicht was voltooid. 

Na dien tijd hielden ook allengs de vergunningen op aan leeken tot de heilige bediening. 

Zoodanige leeken, die in kunde uitblonken, werden te voren, na voorafgaand onderzoek, pre

dikanten. In Vriesland was de laatste Evert Pieters Napjus, die predikant te Harlingen is ge

weest, tot den dienst toegelaten ten jare 1655, en in Groningerland Meindert Thomas, die 

predikant is geweest te Lettelbert, toegelaten in het jaar 1675'. 

Zo is dus de hoofdpersoon van ons verhaal oorspronkelijk gepresenteerd: als de 
laatste leek die de kansel bereikte in de provincie Groningen en misschien wel in 
heel Nederland, want latere voorbeelden noemden Ypeij en Dermout niet. Hun in
formatie werd in 1891 overgenomen in het proefschrift van H. H. Kuyper over de 
opleiding tot predikant bij de gereformeerden, maar hij kon er nog een ander geval 
aan toevoegen. In een gedrukt register van de classis Zutphen las hij over een school
meester die in 1689 tot proponent was toegelaten, zonder dat diens naam of loop
baan werd genoemd2. Op nationaal niveau was Meinhard Thomas dus alvast niet de 
laatste, maar ook voor de provincie Groningen laat ik de vraag nog even openstaan. 
Toen in 1904 G. A. Wumkes promoveerde op een schets van het kerkelijk leven in 
de Ommelanden tijdens de Republiek, dook de persoon van Meinhard Thomas ook 
nog in een andere gedaante op. Hij plaatste hem aan het begin van een in 1672 
opgekomen beweging ter verbetering van de zeden, "een nadere reformatie", en 
wist te melden dat de predikant van Lettelbert ten gerieve van zijn gemeenteleden 
ooit zijn kansel aan de bekende dominee Jacobus Koelman had afgestaan. "De eer
ste ritseling van een nieuw leven werd bespeurd, een geesteswerking buiten de bed
ding van het officieele kerkwezen". Er volgde een "piëtistisch reveil" in de 
Ommelanden, waarvoor Meindert Thomas tot op hoge leeftijd betekenis bleek te 

1 A. Ypeij en I. J. Dermout, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk, deel I, Breda 1819, 
Aanteekeningen, 113 (nr. 219). 

2 H. H. Kuyper, De opleiding tot den dienst des Woords bij de gereformeerden, 's-Gravenhage 1891, 422; 
onder verwijzing naar E. W. Verbeek, Zutphens classicael register (...), Zutphen 1760, 50. Het ging 
overigens om Alexander Davidson, in 1691 beroepen als predikant in Beesd. 
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hebben gehad. Wumkes citeerde namelijk ook het achttiende-eeuwse boekje van 
Sicco Tjaden, die als jong proponent in 1716 optrad voor "Meinhard Hamrich", 
zoals hij hem aanduidde, en diep onder de indruk was van zijn ontmoeting met de 
vrome gemeente van Lettelbert3. 
Meinhard Thomas Hamrich: een ongestudeerd theoloog en toegewijd zieleherder 
als pionier van het Groninger piëtisme in de late zeventiende en vroege achttiende 
eeuw. Een schijnbaar interessante figuur, wiens sporen in de literatuur echter lange 
tijd niemand lijken te hebben aangespoord om in de archieven nader onderzoek te 
doen naar zijn persoonlijk leven, kerkelijke loopbaan en godsdienstige identiteit. 
Mijn vermoeden bleek juist dat de moeite om uit de eerste hand gegevens over deze 
vergeten vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie te verzamelen, ruimschoots 
zou worden beloond. Hier volgt een biografische studie, die tegelijk een bijdrage 
vormt tot de geschiedenis van het gereformeerde piëtisme in Groningen en van de 
kerkelijke gestalte die deze beweging in de noordelijke provincie heeft aangeno
men. 

Persoonlijke achtergrond 
In september 1664 werd in het lidmatenboek van de gereformeerde kerk in de stad 
Groningen de naam van "Meynert Thomas" ingeschreven4. Dat is de oudste vermel
ding van zijn naam die ik in de bronnen heb kunnen terugvinden. Ze heeft betrek
king op zijn belijdenis van het geloof en toelating tot het Avondmaal, die in het 
algemeen plaatsvond rond het twintigste levensjaar. Laten we dus aannemen dat hij 
rond 1640 geboren werd. Dan zal hij zeker nog geen dertig geweest zijn, toen hij in 
1667 in het huwelijk trad. Niet alleen over zijn leeftijd, maar ook over zijn herkomst 
tasten we in het duister. Noch in het lidmatenboek, noch in het ondertrouwregister, 
wordt Meinhards afkomst vermeld. De doopboeken van de stad Groningen begin
nen pas in 1640, maar wellicht is hij niet daar of zelfs niet in de provincie geboren. 
Mogelijk was hij afkomstig uit het aangrenzende Oostfriesland of uit andere delen 
van Duitsland, zoals ook zijn achternaam Hamrich doet vermoeden. In de kerkelijke 
archieven komen trouwens allerlei varianten voor, zoals Hammerich, Hammerick, 
Hammerik, Hamrik, Hamric en Hamrick. Ook zijn voornaam varieert van Meinart, 
Meynart en Meynardt tot Meynerdt of Meynert. 
Meinhards echtgenote heette Maria Jochems. Voor haar was het niet het eerste hu
welijk dat op 11 september 1667 door dominee Johannes Columbier bevestigd werd5. 
Dezelfde predikant had op 10 juni 1656 in de Groninger A-kerk de trouwdienst van 
haar en Tileman Hanssen geleid6. Toch was zij geen weduwe toen zij elf jaar later 
opnieuw haar jawoord gaf. Haar vorige relatie was op een andere manier geëindigd. 

3 G. A. Wumkes, De gereformeerde kerk in de Ommelanden tussen Eems en Lauwers (1595-1796), 
Groningen 1904 (herdruk Groningen 1975), 114-115. 

4 Groninger Archieven (hierna: GA), gereformeerd lidmatenboek Groningen vanaf 1660, sept. 1664. 
5 GA, ondertrouwboek Groningen, 24 aug. 1667, getrouwd 11 sept. 1667: Meindert Tomas en Maria Jochems 

(getuige voor haar: Cornelys Jansen als bekende) 
259 GA, ondertrouwboek Groningen 10 mei 1656, getrouwd 10 juni 1656: Tileman Hanssen en Maria Jochums 

(getuige voor haar: zwager Gossel Berentz.). 
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Na driejaar had Tijlman zijn vrouw in de steek gelaten, om nooit meer iets van zich 
te laten horen. Op een gegeven moment kon zij zelfs niet meer weten of hij nog in 
leven was. In die tijd leerde ze Meinhard Thomas kennen. Hij was waarschijnlijk 
enkele jaren jonger, maar wilde met haar trouwen, en zij met hem. Daarvan kon 
echter geen sprake zijn zolang Maria niet wettig van haar eerste man gescheiden 
was. 
Begin 1667 meldde zij zich bij de kerkenraad van Groningen om te vertellen dat ze 
acht jaar terug door haar man kwaadwillig verlaten was, zonder daartoe de minste 
aanleiding te hebben gegeven en zonder het minste bericht van hem te hebben ver
nomen. De situatie bleek niet uniek te zijn. In dezelfde consistorievergadering ver
scheen de jood Daniel Chaijim, die op zijn beurt door zijn vrouw was verlaten, in dit 
geval met een reden en een levensteken: Daniel had zich tot het christendom be
keerd en zijn ontgoochelde echtgenote was inmiddels in Amsterdam tot "onkuis 
leven" vervallen. Beide personen werden doorverwezen naar de wereldlijke over
heid7. De man van Maria Jochems werd in maart via een openbaar plakkaat opgeroe
pen zich te melden bij de burgemeesters. Toen Tijlman na drie maanden nog steeds 
spoorloos was, werd het huwelijk ontbonden verklaard en Maria "op vrije voeten 
gesteld".8 Weer drie maanden later was zij getrouwd met Meinhard Thomas. Een 
trieste levensfase leek vergeten te kunnen worden. 
In de loop der jaren werden uit de nieuwe verbintenis vier dochters geboren, af
gaande op de gereformeerde doopregisters van Groningen: Anne Margriete, Sara, 
Elsjen en Sara9. Gezien de herhaling van laatstgenoemde voornaam, zal het tweede 
kind kort na de geboorte zijn overleden. Alleen van de oudste dochter staat vast dat 
ze de volwassen leeftijd heeft bereikt, zoals we nog zullen zien. De doopboeken 
vermelden ook het adres van het gezin in Groningen. Woonde Meinhard bij zijn 
belijdenis in 1664 "bij de Oosterpoort", in 1669 woonde hij met zijn vrouw in de 
Heerenstraat, in 1670 enl675 "bij 't Diep" en in 1672 "bij 't Kruithuis". Waar de 
huisvader al die jaren de kost mee verdiende, is helaas niet duidelijk. Wel moet hij 
reeds kortere of langere tijd hebben rondgelopen met ambities om werkzaam te zijn 
in de kerk. Zou misschien de begeerte tot het wondere ambt al opgekomen zijn 
onder de dienst van de in 1665 overleden Groninger predikant Johannes Martinus, 
die diverse piëtistische en catechetische werken had gepubliceerd? We weten het 
niet, maar ongetwijfeld zal hij zich in deze jaren door ijverige zelfstudie hebben 
verdiept in de gereformeerde theologie. 

T\ichthuisprediker en proponent 
Het verlangen van Meinhard Hamrich om te arbeiden in het kerkelijk leven zou 

7 GA, archief gereformeerde kerkenraad Groningen, inv.nr. 2, acta 1638-1667, d.d. 13 jan. 1667, art. 3 
(Daniel Chaijim) en art. 4 ( Maria Jansen, doorgehaald: Jochums). 

8 GA, resolutie burgemeesters van Groningen 18 juni 1667. 
9 Anne Margriete, gedoopt 26 maart 1669; Sara, gedoopt 12 dec. 1670; Elsjen, gedoopt 15 sept. 1672; 

Sara, gedoopt 11 maart 1675. 
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langs indirecte weg worden vervuld. Groningen had sinds 1601 een provinciaal tucht
huis, de gevangenis voor het gewest Stad en Landen. Wie daar gedwongen onderdak 
vond, had recht op geestelijke bijstand vanuit de publieke kerk. Deze pastorale zorg 
viel onder de hoede van de gereformeerde predikanten van de stad Groningen, die er 
in elk geval om beurten moesten voorgaan in godsdienstoefeningen op de zondag, 
die in principe ook voor buitenstaanders toegankelijk waren. Persoonlijke contacten 
met gevangenen, net als bij patiënten in de stedelijke gasthuizen, lieten de geeste
lijken nog al eens over aan speciaal aangestelde ziekentroosters, met uitzondering 
van ter dood veroordeelden10. 
In 1670 bleek er behoefte te zijn aan een aparte functionaris ten behoeve van de 
geestelijke zorg voor de gedetineerden, met name de leiding van regelmatige dien
sten in het provinciaal tuchthuis. Curatoren of buitenvoogden legden de bestuurders 
van Stad en Landen onder meer de vraag voor "ofter niet wel diende, een eerlijk man 
gestelt te werden die dese rauwe en quaadwillige menschen tijdelijcx uyt Gods H. 
Woord, publyq en in 't bijsonder, quam vermanen, bestraffen en onderwijsen".11 

Kennelijk gebeurde er vooralsnog niets, want begin 1674 werd opnieuw een derge
lijk voorstel gedaan in een algemeen plan ter verbetering van een aantal zaken in de 
gevangenis, om precies te zijn: "dat in plaats van dominus ter Baan, die alle sondagen, 
voor de middag, aan de tuchtelingen sijn woorden bij manieren van predicatiën tot 
vermaningen quam doen, een ander eerlijk man, daartoe mochte verkoosen werden, 
en die meteene oock de zieke en stervende tuchtelingen somtijts na gelegentheit van 
voorvallen, tot vertroostinge quam aen te spreken".12 Deze keer werd inderdaad een 
functionaris aangesteld: Meinhard Thomas. 
Deze keus voor zijn persoon lag kennelijk voor de hand, en ook de benoemde zelf 
vond waarschijnlijk dat de opgedragen taak hem op het lijf geschreven was. Reeds 
in september 1674, toen hij nog maar enkele maanden was aangesteld "tot opziener 
over het tuchthuis om de tuchtelingen aan te leiden tot de kennis en vrese Gods", 
verscheen hij in de vergadering van de Groninger classis om zijn verkregen waar
digheid een grotere reikwijdte te geven. Hij verzocht het preparatoir examen te mo
gen afleggen om vervolgens in het openbaar te mogen preken. Dat examen werd in 
de praktijk alleen afgenomen bij jonge mannen die wetenschappelijk theologisch 
onderwijs aan enige academie hadden doorlopen. De synodale traditie van de Ne
derlandse gereformeerde kerk gebood grote omzichtigheid in het toelaten van 
ongeletterden tot het predikambt. Daarom wilde de classis Groningen ook Meinhard 
Thomas niet terstond toelaten, maar hem ook niet geheel af te wijzen. Men besloot 
dat hij eerst de nodige bewijzen van zijn gaven en praktische bekwaamheden zou 

10 K. Meijer Wiersma, 'Eene bijdrage tot de geschiedenis van het "Provinciael Tugthuis'", Groningsche 
volksalmanak 1890, 123-143; J. Kampman, 'Het tuchthuis in Groningen, 1601-1811', in: Groningse 
volksalmanak 1984-1985, 64-81. 

11 GA, Archieven van het gevangeniswezen in de provincie Groningen, inv.nr. 7.7.: Register van 
gedetineerden (1666) 1670-1718 (met andere aantekeningen betr. tuchthuis): "Bedenckinge ofte 
consideratien (...) nopens saeken en besongiens ontrent 't Provinciale Tuchthuys", 14 juni 1670. 

12 Idem, Memorie van aenteykeninge tot redres en verbeteringe ontrent het Provinciaele Tuchthuys", 
overhandigd aan gecommitteerden 1674: punt 12 van 13 punten. 
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geven aan het "ministerium Groninganum". Dan kon men later altijd nog zien13. 
Dankzij deze geboden kans begon een periode waarin Meinhard Thomas regelmatig 
besloten preekoefeningen mocht houden voor de stadspredikanten van Groningen. 
Dat waren er op dat moment negen; de tiende plaats zou eenjaar later worden toege
voegd. Het kan bijna niet anders of sommigen onder hen waren reeds eerder op de 
hoogte van de aspiraties van het begaafde gemeentelid en de tuchthuisprediker. Ge
durende de wintermaanden moet het vertrouwen in hem en zijn eigen zelfvertrou
wen zozeer zijn toegenomen, dat hij zich in april 1675 opnieuw tot de classis durfde 
te wenden. En weer kwam hij een stapje verder, nadat de predikanten van Groningen 
verslag hadden gedaan van de door hem vertoonde kwaliteiten. De classicale broe
ders waren bereid op de eerstvolgende synode zijn toelating tot het proponentsexamen 
te verzoeken. Zou dat niet lukken, dan mocht Meinhard, zoals hij zelf had voorge
steld, ook in de Oostfriese stad Emden proberen zijn preekbevoegdheid te behalen, 
waarmee hij vervolgens ook in alle classes van de provincie Groningen toegelaten 
zou worden14. 
De synode van Stad en Landen vergaderde in de vroege meidagen van 1675. In de 
acta lezen we hoe de kwestie werd behandeld. "Meynart Thomas, ledemaet der 
gemeynte Jesu Christi tot Groningen, welke niet hadde gestudeert, edoch volgens 
getuygenisse der broederen classis Groninganae, een persoon van seer goede kennisse 
en heyligen wandel, hadde bij deselve classis aengehouden om geëxamineert ende 
vervolgens ad ministerium toegelaten te werden." Nu het verzoek aan de classis op 
de synodetafel was beland, werd "na rijpe deliberatie" besloten een proeve van zijn 
kennis en gaven te nemen. Nog diezelfde week, vrijdagsmorgens om half negen, 
moest Meinhard Thomas een preek houden over Jacobus 3 vers 1: "Zijt niet vele 
meesters, mijn broeders, wetende dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen." En 
het lukte wonderwel: de predikanten waren tevreden en hij werd tot het classicaal 
examen toegelaten15. 
Een maand later meldde de "opsiender over het tughthuis" zich dan ook bij de classis 
en kreeg hij te horen dat hij in een buitengewone vergadering onder leiding van de 
eerwaarde heren Keuchenius, Gansevoort en Abbringh aan het onderzoek onder
worpen zou worden16. Op 3 augustus 1675 was het zover. Eerst hield Meinhard een 
proefpreek over Kolossenzen 3 vers 3: "Want gij zijt gestorven, en uw leven is met 
Christus verborgen in God". Daarna werd hij ondervraagd over "alle gemene plaat
sen der theologie". Zijn uitleg en antwoorden waren ook nu bevredigend en zo werd 
hij aangenomen als kandidaat tot de heilige dienst17. Sindsdien ging hij voor in kerk
diensten in Ommelander dorpsgemeenten en van lieverlee, zoals uit een later afge-

13 GA, archief classis Groningen, inv.nr. 2, 16 sept. 1674, art. 7. 
14 GA, archief classis Groningen, inv.nr. 2, 26 april 1675, art. 4 
15 GA, archief provinciale synode van Groningen, inv.nr. 3, 4 mei 1675 en volgende dagen, art. 57. 
16 GA, archief classis Groningen, inv.nr. 2, 14 juni 1675, art. 3. 
17 GA, archief classis Groningen, inv.nr. 2, 3 aug. 1675, art. 1. 
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geven getuigenis blijkt, beklom hij ook preekstoelen in de stad Groningen zelf18. 
Niets leek een beroeping tot herder en leraar in een of andere plaatselijke gemeente 
meer in de weg te staan. 

Beroepen te Lettelbert 
Lettelbert was een kerkdorp in het Groninger Westerkwartier. De eerste decennia na 
de reformatie van Stad en Landen viel het onder het naburige Oostdorp; in 1651 
kreeg het een eigen gereformeerde predikant. Die had op zijn beurt de taak om eens 
in de veertien dagen te preken in Enumatil, een gehucht dat nimmer zelfstandig zou 
worden: sinds 1954 zijn de drie dorpen weer gecombineerd. De gemeente van 
Lettelbert maakte kort voor de komst van Meinhard Hamrich tweemaal een 
predikantswisseling mee. De in augustus 1673 jong overleden dominee Arnoldus 
Groenou werd ruim een halfjaar later opgevolgd door Arnoldus Knijphuysen. Die 
moest echter op last van de Staten, niettegenstaande het verzet van de classis, in 
1676 zijn standplaats ruilen met die van Nathan Bolhart in Midwolde-De Leek, die 
een conflict had met de plaatselijke plattelandsheer19. Bolhart kwam dus naar 
Lettelbert, om reeds een jaar later een beroeping te volgen naar Beetsterzwaag in 
Friesland. De classis Westerkwartier sprak de hoop uit dat de opnieuw ontstane va
cature tot stichting van Gods gemeente spoedig met een nieuwe pastor vervuld zou 
worden20. 
De keus van de heer van Lettelbert, die als collator het recht van predikantsbenoeming 
in handen had, viel nog diezelfde zomer op Meinhard Thomas, die als proponent uit 
de stad Groningen in korte tijd een goede naam had verworven. Op 13 augustus 
verscheen hij, voorzien van de nodige getuigschriften inzake leer en levenswandel, 
in de classisvergadering waar de beroeping geapprobeerd moest worden. Er kwam 
echter toch een kink in de kabel. De broeders wisten dat de kandidaat gehuwd was 
met een vrouw die ooit door haar eerste man verlaten was en de classis wilde graag 
voldoende bewijzen, zowel van het stadsbestuur als de kerkenraad van Groningen, 
dat die zaak op de rechte wijze was afgehandeld21. In september vergaderde de classis 
tot tweemaal toe in aanwezigheid van enkele deputaten van de synode, maar hoewel 
Meynhard wel zeven uittreksels overhandigde van kerkenraads- en burgemeesters-
besluiten, ook uit zijn huwelijksjaar 1667, verklaarde de classis nog steeds niet over
tuigd te zijn dat zijn vrouw destijds vrij was om te hertrouwen. De beroepen kandi
daat kreeg de opdracht alsnog enkele kerkelijke en politieke stukken te bemachti
gen, "alles tot reddinge van sijn sake".22 

De vraag rijst of dit oponthoud in de toelatingsprocedure omwille van een reeds lang 
verjaarde persoonlijke kwestie niet mede was ingegeven door aarzelingen of bezwa-

18 Verklaring ministerium Groningen 1 sept. 1677. 
19 GA, archief classis Westerkwartier, inv.nr. 6, 13 maart 1676, art. 17 ad 2; 4 april 1676, artt. 9, 10 en 11; 

idem 15 juni 1676, art. 5. Zie Wumkes, De gereformeerde kerk in de Ommelanden, 96-97'. 
20 GA, archief classis Westerkwartier, inv.nr. 6, 7 juli 1677, art. 3. 
21 GA, archief classis Westerkwartier, inv.nr. 6, 13 aug. 1677, art. 8. 
22 GA, archief classis Westerkwartier, inv.nr. 6, 3 sept. 1677, artikelen 4 en 5; idem 18 sept. 1677, art. 7 ad 

4 en 5, gevolgd door uittreksels van stukken in de artikelen 8-16. 
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ren vanwege het feit dat Hamrich geen volwaardige theologische vorming tot het 
predikambt had genoten. Toen Meinhard op 2 oktober weer met nieuwe documenten 
voor de classis kwam, moesten de broeders wel toegeven dat zijn huwelijk rechts
geldig was, maar echt van harte leek de begroeting van een toekomstige collega niet 
te gaan. "Met rijpe raad en in des Heren vrees", "alhoewel nog bekommerd zijnde en 
zwarigheid ziende", waren zij "evenwel tot de gunstigste zijde overgehelt", zo heette 
het. Hij werd nu toegelaten tot het classicaal examen, maar niet zonder dat hem nog 
eens ingeprent werd "dat hij zijn eigen zaken tot verlichting van het classis tot meer
der ijver en naarstigheid had behoren voortgezet hebben". Drie predikanten werden 
aangewezen om hem enkele weken later in de "grondige kennis der godgeleerdheid 
te onderzoeken en beproeven".23 

De beslissende dag viel op 31 oktober 1677. Meinhard Thomas Hamrich hield een 
proefpreek over Romeinen 1 vers 16: "Want ik schaam mij des evangelies van Christus 
niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk die gelooft, eerst de Jood, 
en ook de Griek". Daarna volgde het theoretisch onderzoek, dat bij uitzondering 
werd afgenomen in de Nederlandse taal, aangezien de kandidaat het Latijn niet mach
tig was. Juist omdat hier een leek tot de geestelijkheid wilde toetreden, woog het 
zogeheten "peremptoir examen" hier zwaarder dan bij de toelating van afgestudeerde 
theologen. Na afloop viel het de classisbroeders en de synodedeputaten dan ook op, 
dat Meinhard niet bedreven was in de scholastieke oefeningen van de academische 
gereformeerde theologie. Zij hadden graag gezien dat hij "in 't geven van definitiën 
en divisiën sich wat meerder hadde getoont". Maar uiteindelijk waren zij bereid hem 
toe te laten tot de heilige dienst en aan te nemen als predikant van Lettelbert. 
Typerend voor het wetenschappelijk en clericaal ambtsbewustzijn van de zittende 
predikanten is ook de vermaning tot bescheidenheid die Meinhard na het examen op 
het hart werd gebonden. Hij moest dan ook plechtig beloven "van hem in needricheit 
tegens elckeen en besonderlijck tegens de broederen - met dewelcke goede confe
rentie sal hebben te houden - te gedragen, gedenckende van hoe kleyne beginselen 
tot de maete deser aan ons gebleeckene kennisse was gekoomen; niet 
lichtveerdichlijck in dispuiten met vreemde te begeven, opdat niet t'eeniger tijdt 
mooglijck van de taelkundige mochte werden beschamet ofte gegrepen; voorts sich 
oock wel sorgvuldichlijck te wachten van die dingen soo bij gelegenheit van classicale 
vergaderingen ofte buyten deselve mochten werden gesproocken en gepleecht niet 
t'elimineren ofte naer buyten te brengen". Voorzien van al deze aanbevelingen, werd 
Hamrich op 24 november in de kerk van Lettelbert met de ambtelijke waardigheid 
bekleed. Van zijn examinatoren legden de dominees Knijphuysen en Wassenberg 
hem de handen op en sprak Johannes Hoising de bevestigingspreek uit24. 

23 GA, archief classisWesterkwartier, inv.nr. 6, 2 okt. 1677, art. 6 ad 7. Verslagen van synodedeputaten van 
de door hen bijgewoonde classisvergaderingen: archief synode Groningen 53: acta deputaten, 1677, 
artikelen 115, 118 en 119. 

24 GA, archief classis Westerkwartier, inv.nr. 6,31 okt. 1677, art. 2; archief provinciale synode van Groningen, 
inv.nr. 53: acta deputaten, 1677, art. 122. Over de door Hamrich voldane beroepings- en vergaderkosten: 
classis Westerkwartier 31 okt. 1677, art. 2; idem 8 april 1678, art. 2. 
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Predikant in Lettelbert 
Niemand kon in 1677 vermoeden dat de gemeente Lettelbert voor de duur van bijna 
veertig jaar door dominee Meinhard Thomas Hamrich bediend zou worden. Veel is 
over zijn plaatselijk pastoraat niet bekend, omdat de bewaard gebleven kerkenraads-
notulen van dit dorp pas in 1752 aanvangen. Voor de periode daarvoor zijn we aan
gewezen op incidentele gegevens in de acta van de classis Westerkwartier. Daarin 
lezen we in elk geval hoe hij vanaf het begin elke zondag over de Heidelbergse 
Catechismus preekte, waarvan op de vergaderingen regelmatig werd aangetekend 
hoe ver iedere collega gevorderd was25. Uiteraard werd hij ook betrokken in de ver
plichtingen om af en toe in vacante gemeenten te preken26. Een enkele keer moest hij 
een geschil oplossen tussen de diakenen van Enumatil en die van Aduard over de 
verzorging van een arme jongen die daar vandaan kwam27. In 1686 stelde hij de 
vraag of iemand een verkiezing tot ouderling wel mocht afslaan. Geenszins, ant
woordde de classis28. 
In het dagelijks leven in een zeventiende-eeuws dorp was de schoolmeester een 
belangrijke compagnon van de predikant29. Wat dat betreft leek Hamrich het aan
vankelijk niet zo goed te hebben getroffen, niet alleen in Lettelbert zelf, maar ook in 
Enumatil, dat over een eigen schoolmeester beschikte. In laatstgenoemd dorp werkte 
Jile Oosterhof, die in 1680 door de classis werd vermaand over de verwaarlozing 
van zijn dienst, maar volgens dominee Meinhard verder zijn oude gang ging en 
daarom tenslotte werd ontslagen30. Over de schoolmeester van Lettelbert zelf, Jan 
Ferdinandus Wijck, moest Hamrich in 1683 ernstiger aanklachten van "schandaleus 
leven" indienen. Behalve dat hij zich ongehoorzaam toonde tegenover zijn pastor, 
was hij vaak dronken en bracht het volk waarbij hij vaak uithing hem alleen maar 
van kwaad tot erger. En een zekere Grietie Bartels kwam de classis vertellen dat de 
meester "vleeselijke conversatie" met haar had gehad en zelfs trouwbelofte had ge
daan. Jan Wijck, later gehuwd met een zekere Hillechien Aeldricks, verklaarde zelf 
zich van geen kwaad bewust te zijn en wist zichzelf nog jarenlang op zijn post te 
handhaven31. 
Een probleem waar menig predikant in het Groningerland mee te maken had, was de 
talrijke aanwezigheid van doopsgezinden in de noordelijke provincies. Ook in het 
Westerkwartier vond men mennonieten in allerlei soorten, met name de strenge rich
tingen van de Oude Vlamingen en Ukewallisten, die nogal eens aantrekkingskracht 

25 Vgl. GA, archief classis Westerkwartier, inv.nr. 6, 11 maart 1678, art. 12; idem 9 juli 1678, art. 16; idem 
2 sept. 1678, art. 8 - en verder regelmatige verslagen daarvan in de classicale acta. 

26 GA, archief classis Westerkwartier, inv.nr. 6, 7 jan. 1678. Over een weigering van zo'n preekbeurt in 
Nuis: classis Westerkwartier 1 sept. 1679, art. 18; idem 6 okt. 1679 

27 GA, archief classis Westerkwartier, inv.nr. 6, 1 nov. 1681, art. 9; 2 jan. 1682, art. 5 ad 9. 
28 GA, archief classis Westerkwartier, inv.nr. 6, 8 maart 1686, art. 17, particularium 2. 
29 Zie ook voor Lettelbert: J. Bottema, Naar school in de Ommelanden. Scholen, schoolmeesters en hun 

onderwijs in de Groninger Ommelanden ca. 1500-1795, Bedum 1999. 
30 GA, archief classis Westerkwartier, inv.nr. 6, 20 april 1680, art. 6; 29 juni 1680, art. 2; 5 okt. 1680, art.2. 
31 GA, archief classis Westerkwartier, inv.nr. 6, 15 nov. 1683, art. 5; idem 7 jan. 1684, art. 5 ad 5. Vgl. 

Bottema, Naar school in de Ommelanden, 104 en 196. 
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uitoefenden op gereformeerden32. De classis van genoemde regio trok de gehele 
zeventiende eeuw door tegen hen ten strijde en gaf in 1680 de aanzet tot een synodaal 
project ter bekering van de doopsgezinden. Op de lange termijn heeft het echter 
weinig uitgehaald en uiteindelijk bracht het 'piëtistisch reveil' in de Ommelanden 
de gereformeerden en mennonieten dichter bij elkaar33. In 1692 zag dominee Hamrich 
een lidmate op Enumatil, Jantien Broerts, overgaan naar de gemeenschap der 
mennonieten. De classis verzocht hem eerst om met alle zachte middelen op haar in 
te werken, en indien dat niet zou helpen moest hij maar proberen haar "na sijn eigen 
goetduncken" via kerkelijke procedures terug te winnen34. Maar wat was belangrij
ker voor Hamrich: de rechte leer of een vrome levenswandel? 

De Nadere Reformatie in Groningen 
Alvorens iets te kunnen zeggen over de plaats van Hamrich in de piëtistische stro
ming van zijn tijd, moet worden ingegaan op de kerkelijke verschijningsvorm van 
deze beweging in de provincie Groningen. Zoals ik in mijn inleiding al aangaf, zag 
Wumkes het reveil in de Ommelanden geboren worden "door de weeën van het 
bange jaar 1672". Hij noemde daarbij geen concrete gebeurtenis of publicatie in de 
regio zelf, maar veronderstelde dat veler ogen open gingen voor "de noodzakelijk
heid van een nadere reformatie" door "het ontdekkend woord van mannen als 
Lodensteyn en Koelman", dus van vertegenwoordigers van deze opwekking uit an
dere delen van de Republiek der Nederlanden. Onderzoek in de kerkelijke archieven 
leert dat het rampjaar inderdaad als een startpunt kan worden gezien van de Gronin
ger variant van een landelijke beweging, die zich ter zelfder tijd en op dezelfde 
wijze uitte in steden als Utrecht en Sluis, om de centra te noemen waar de zojuist 
genoemde voormannen leiding en vorm gaven aan actieprogramma's tot religieus 
herstel van het zondige land en volk35. 
Zoals ook de gereformeerde predikanten in de aangrenzende provincie Friesland 
een gezamenlijke bezinning op hun ambtelijke verantwoordelijkheid hielden36, zo 
bogen begin 1672 ook de stadsdominees van Groningen zich over de wenselijke 
ommekeer onder het volk onder leiding van de overheid. In de kerkenraad werd 
voorgesteld "of het niet nodich was in dese sorgelicke tijden aen te houden bij de 
E [del] M [ogende] H[eren] des Raedts om een vigoreuse Reformatie aen te stellen 
tegen de hooghgaende sonden, besonderlijck de ontheiliginge van de naeme en dagh 
des Heeren, het overdadich misbruick van Godts goederen door dronckenschap, pracht 
en brasserije, het nachtsitten in de herbergen, d'ergelike cuiperie tegen de keurdagen, 
item de schandelike onkuischeden, etcetera". Twee ambtsdragers, namelijk de pre
dikant Abraham Trommius en de ouderling luitenant Copes, werden afgevaardigd 

32 S. Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden. Geschiedenis van de dopersen in de Nederlanden 
1531-1675, Hilversum/Leeuwarden 2000, 310-314. 

33 Wumkes, De gereformeerde kerk in de Ommelanden, 38-41. 
34 GA, archief classis Westerkwartier, inv.nr. 6, 3 febr. 1692, art. 6. 
35 Zie F. A. van Lieburg, De Nadere Reformatie in Utrecht ten tijde van Voetius, Rotterdam 1989. 
36 Zie het artikel van Ph. Breuker in dit nummer. 
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om bij de burgemeesters van Groningen de vernieuwing en uitvoering van "d'oude 
loflike placaten" te verzoeken. Een maand later konden de gecomitteerden melden 
dat het stadsbestuur een "vigoreus placaet" had uitgevaardigd37. 
In september van dat rampjaar, nadat de stad Groningen het beleg van de bisschop 
van Munster ("Bommen Berend") had afgeslagen maar de ondergang van de Repu
bliek nog niet afgewend scheen, ondernam de kerkenraad opnieuw initiatieven ter 
"reformatie der abuysen", waarbij een zondenregister werd opgesteld dat voorzien 
van een request bij de vroede vaderen werd ingediend38. Ook in volgende jaren kwam 
dit thema nog regelmatig op de agenda, maar het is niet nodig dat hier verder uit te 
werken. Waar het om gaat is dat Meinhard Thomas Hamrich in deze jaren nog lid
maat in Groningen was en dat deze reformatie-activiteiten hem via de prediking en 
misschien ook via persoonlijke contacten met kerkenraadsleden niet zullen zijn ont
gaan. Misschien ontving hij destijds onderwijs van één der predikanten. Het zou al 
te suggestief zijn daarbij te denken aan de schoonzoon van de eerdergenoemde pre
dikant Johannes Martinus, namelijk de eveneens al genoemde Trommius, die met 
zijn concordantie van de Statenbijbel bezig was zijn naam te vestigen. Hoe dan ook, 
in deze periode vielen ook Meinhards benoeming tot prediker in het provinciaal 
tuchthuis en zijn bevordering tot proponent in de gereformeerde kerk. 
Het kan bijna niet anders of Hamrich heeft in 1675 gehoord van de lotgevallen van 
een predikant in Staats-Vlaanderen, gelegen aan de andere kant van het Nederlandse 
gemenebest. In Sluis had het stadsbestuur de even onvermoeibare als vermoeiende 
strijder voor een reformatie van kerk en samenleving Jacobus Koelman de wacht 
aangezegd. Voor hem begon een jarenlange periode van reizen en trekken tot over de 
grenzen van het vaderland, tot in Oost-Friesland en het Duitse Rijnland toe. Fries
land en Groningen vormde een regelmatig doel van zijn zwerftochten en zo kon het 
gebeuren dat hij in de zomer van 1682 ook het Westerkwartier aandeed en een gast
vrij onthaal vond in het dorpje Lettelbert. Hoe raakte Koelman hier verzeild? Had 
hij reeds contacten met dominee Hamrich? Werd hij in de stad Groningen aange
spoord om eens naar deze vrome collega te gaan? Was het echt waar dat gemeente
leden zelf hem zo graag eens wilden horen en dat de pastor loei daarom enkele 
preekbeurten afstond? We weten het niet en kunnen niet meer doen dan de classicale 
acta voor zichzelf te laten spreken. 
Het was in de vergadering van 1 augustus 1682 dat door een onbekend lid van de 
classis de klacht naar voren werd gebracht dat "ene dominus Coelman", gewezen en 
afgezet predikant van Sluis, tot twee malen in het openbaar voor de gemeente 
Lettelbert zou hebben gepreekt. Besloten werd om Hamrich als de plaatselijke pre
dikant, die deze vergadering niet aanwezig was, de volgende keer ter verantwoor
ding te roepen. Dat gebeurde op 4 september, waarbij Hamrich bekende dit toege
staan te hebben "op 't versoeck van verscheydene die hem begeerden te hooren". In 

37 GA, archief gereformeerde kerkenraad Groningen, inv.nr. 3, acta 1668-1690, dd. 21 jan. 1672, art. 8 over 
de "reformatie"; idem, 25 febr. 1672, art. 10 ad 8. 

38 Idem 4 sept. 1672, art. 11; 24 nov. 1672, art. 4 ad 11. 
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naam van classis werd hem door de praeses duidelijk gemaakt dat hij "onstichtelijk" 
had gehandeld en dat hij zich voortaan voor dergelijke acties diende te hoeden39. Het 
was een berisping die in zekere zin bevestigde dat de classis vijfjaar eerder de nieuw
komer niet ten onrechte had vermaand zich aan de ambtelijke codes te zullen hou
den. Tegelijkertijd weerspiegelde het incident een bijzondere verbondenheid tussen 
de vurige doctor theologiae & philosophiae en de minstens zo gedreven leek & 
predikant. Of ze naderhand nog correspondentie hebben onderhouden, blijft helaas 
in het duister40. 

Een solemnele verbintenis tot godzaligheid 
Meinhard Thomas Hamrich was al met al een vreemde eend in de bijt van de Gro
ninger gereformeerde geestelijkheid. Hij had geen academische opleiding, miste een 
soort van cultureel en clericaal zelfbewustzijn, en had zich solidair getoond met een 
idealistische luis in de kerkelijke pels. Of was hij gewoon een piëtistisch predikant, 
die zich naar beste weten en kunnen inzette voor de doorwerking van de praktijk der 
vroomheid in het gereformeerde gemeenteleven? Het was bepaald niet uitzonderlijk 
om dat doel openlijk na te streven. Dat bleek wel uit een belangwekkend kerkelijk 
initiatiefin 1686 en volgende jaren, dat enerzijds in het verlengde lag van de refor
matie-acties in en na 1672 vanwege het verband met de nood der tijden, maar ander
zijds daarvan duidelijk onderscheiden was, aangezien het nu geheel in kerkelijke en 
collegiale kring bleef en over de medewerking van de stedelijke dan wel de gewes
telijke overheden niet gesproken werd. In de literatuur over de Nadere Reformatie is 
dit project nog nooit gesignaleerd, dus daarom hier iets meer erover41. 
De aanleiding lag in de actualiteit van het jaar 1685: de toenemende politieke drei
ging van een rooms-katholiek overwicht in West-Europa. Die dreiging kwam vooral 
uit Frankrijk, waar koning Lodewijk XIV al jaren de Hugenoten dwarsboomde en 
hen tenslotte via de herroeping van het Edict van Nantes in groten getale over de 
grenzen joeg. In hetzelfde jaar werd de Engelse troon bestegen door de katholieke 
koning Jacobus II, waardoor ook in Nederland de angsten voor de samenspannende 
anti-protestantse machten alleen maar sterker werden. Een klein rampjaar dus, dat in 
orthodox-gereformeerde kring de bekende reactie opriep: alleen een algemene be
kering van het volk, te beginnen bij de predikanten zelf, zou Gods kennelijk onge
noegen over de belijders der ware religie nog kunnen afwenden. 
In deze stemming vergaderde eind maart 1686 de classis Groningen, onder meer om 
zich voor te bereiden op de aanstaande provinciale synode en voor die gelegenheid 
eventuele 'gravamina' op te stellen. Als één van de speciale aandachtspunten stelde 

39 GA, archief classis Westerkwartier, inv.nr. 6, 1 aug. 1682, art. 15; 4 sept. 1682, art. 9. 
40 Het lijkt mij een toevallig feit dat Hamrich in 1702 met zijn collega Lambertus de Beveren betrokken 

was bij de approbatie van de beroeping van Abdias Hattinga uit Midwolde naar de stad Sluis; zie archief 
classis Westerkwartier, inv.nr. 7, 16 febr. 1702, art. 5. 

41 Ook Wumkes noemde het in zijn proefschrift niet, wel in zijn latere kerkhistorische sprokkelingen 
'Ecclesiastica omlandica', zie par. IV, 'De Solemneele Verbintenis', in: Gwningsche volksalmanak voor 
het jaar 1917 (Groningen 1916), 150-153. 
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de classis voor "ofte niet in dese droevige tijden van oordeelen, bestortende de gere
formeerde kerken buyten 's landts ende dreygende de onse, synodus behoirde ver
dacht te wesen op middelen, door welke de sondenoorsaecken van alle het quaedt 
geweert, ende een kracht van godtsaligheydt bevordert moge werden. Ende ofte niet 
de leeraren voorgangers in dit gesegende werck behoirden te zijn, beginnende 
verbeteringhe van henselven, ende deselve voortsettende in hunne toehoirderen". 
De middelen die de Groninger classis zelf voorstelde om deze bevordering van dit 
goede doel na te streven waren de volgende: 

1. Dat de leeraren in de respective dassen tot dien einde vergaderen, om sich aen den Heere 
solemnelijck te verbinden dat sij voor hen ende de eere sijnes naems willen staen. 

2. Dat alle ergernissen rigorueselijcken werden gestraft. 
3. Dat men nauwkueriger op malkanderen lette tot opscherpinghe in de liefde ende goede 

werken. 

4. Dat sich elk beneerstige om ijverigh aen te houden op de verbeteringhe der seden42. 

Wie binnen de classis het initiatief tot deze actie heeft genomen, is onduidelijk. In de 
kerkenraadsacta van Groningen is niets over deze zaak te vinden. Het zou dus ook 
door een plattelandsbroeder ingebracht kunnen zijn, al hadden de collega's uit de 
stad wel een zware stem in het kapittel. Een zusterclassis noemde het pleidooi met
een een goede zaak43. Tijdens de synode van Groningen in de zomer van 1686 werd 
het gravamen in behandeling genomen en oordeelde ook de voltallige provinciale 
predikanten vergadering dat het voorstel "seer dienstigh" was44. Pas eenjaar later, in 
de synode van 1687, volgde ook een nadere uitwerking. Besloten werd dat de mid
delen die zouden dienen tot wering van de zonden en tot bevordering van een kracht 
der godzaligheid "met alle neerstigheit" naar vermogen uitgevoerd zouden worden45. 
In de maanden na dit zomerbesluit blijkt in de diverse classes op enigerlei wijze 
vorm te zijn gegeven aan de onder het eerste actiepunt vermelde 'solemnele verbin
tenis' om als predikanten de eer van God na te streven. 
Zo werd in de classis Groningen in oktober 1687 besloten in de volgende vergade
ring die plechtige onderlinge belofte af te leggen. Deze "solonnele verbindinghe aen 
den Heere" vond uiteindelijk in maart 1686 na een verklaring van de voorzitter, 
waarop door alle broeders eenparig werd geantwoord46. Ook in het Westerkwartier 
werd in juni 1688 deze ceremonie opgevoerd, en wel in aanwezigheid van dominee 
Hamrich. "De verbintenise tot bijsondere godtsaligheyt was op een solemneele wij se 
conform de resolutie synodi van den jaren 1686 ende 1688 in de classicale 
vergaderinghe door hanttastinghe onderlingh, oock met gebedt en betuiginghe voor 

42 GA, arch. classis Groningen, inv.nr. 2, 29 maart 1686, 1. De classicale acta melden alleen dat de gravamina 
werden opgesteld; de tekst ervan is pas te lezen in de synodale acta, zie noot 44. 

43 GA, arch. classis Westerkwartier, inv.nr. 6, 19 april 1686, art. 13, gravamen classis Groningen nr. 4. 
44 GA, archief provinciale synode van Groningen, synode 1686, art. 54. 
45 Idem, synode van Groningen 1687, art. 50 ad gravamen Groningen 4. 
46 GA, archief classis Groningen, inv.nr. 2, 18 okt. 1687, art. 11; 13 maart 1688, art. 6. 
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Godes aangesicht van een ieder op heden gedaen".47 Op de synode van 1688 bleek 
dat nog niet alle zes Groninger classes aan het besluit gehoor hadden gegeven, maar 
weer een jaar later kon worden vastgesteld dat overal de verbintenissen "tot een 
singuliere kracht van godzaligheid" waren aangenomen en volbracht48. De classis 
Middelstum heeft zelfs een speciaal formulier opgesteld waarmee de predikanten 
tot in lengte van jaren tegenover elkaar hun pastorale intenties in prediking, cate
chese en huisbezoek hebben bekrachtigd49. 
Tot in 1693 werd in de jaarlijkse synodevergaderingen gerapporteerd dat de genoemde 
gewoonte door alle classes werd onderhouden. Dat de provinciale acta er nadien 
over zwijgen, betekent niet dat de praktijk ook in de verschillende regionen niet 
meer voorkwam50. In de classis Groningen werd in 1694 juist na enkele jaren van 
stilzwijgen besloten de gewoonte nieuw leven in te blazen. Sindsdien zouden de 
broeders hier twee maal per jaar elkaar plechtig betuigen en beloven "om den Heere 
besonderlijk in dese gevaarlijke tijden an te kleven in de suiverheit der leere en in 
heiligheit des levens".51 In de classes Loppersum en Appingedam zou zelfs vele 
jaren later nog door het opstellen van nieuwe formulieren op de oude gewoonte 
worden teruggegrepen. In dit artikel kan ik daarover niet uitweiden. In één classis 
werd sinds de eerste 'solemnele verbintenis' in 1688, althans afgaande op de notu
len, niets meer van dien aard vernomen: die van Westerkwartier, de werkkring van 
Meinhard Hamrich. Was daar het bewuste streven naar godzaligheid niet meer no
dig, of voltrok zich dat langs andere lijnen dan formele momenten van mooie woor
den en ambtelijke rituelen? 

Piëtisme in Lettelbert 
De 'solemnele verbintenissen tot godzaligheid' ademen onmiskenbaar de sfeer van 
de Nadere Reformatie en ook van het Engelse en Schotse puritanisme, waar verbonds
sluitingen van predikanten in of rond kerkelijke vergaderingen geen onbekend ver
schijnsel waren. We zouden nu voor de provincie Groningen een lijn kunnen trekken 
van de publieke reformatierequesten van 1672, via de classicale vroomheids-
initiatieven vanaf 1686, naar het piëtistisch reveil dat na 1710 in de Ommelanden 
werd gesignaleerd. Onduidelijk blijft echter het werkelijke draagvlak van de collec
tieve ambtelijke verklaringen onder de individuele predikanten, zo'n 160 in deze 
provincie. Wel blijkt duidelijk dat de opwekking geen reactie was op een zo vaak 
veronderstelde 'dode orthodoxie', maar in enkele decennia reeds was voorbereid 
door een kerkelijk streven naar doorwerking van vormen van gereformeerde vroom
heid. De prediking van levensheiliging en geloofservaring had wortel geschoten onder 
het kerkvolk en begon hier en daar vruchten te dragen52. 

47 GA, archief classis Westerkwartier, inv.nr. 6, 27 juni 1688, art. 4. 
48 GA, archief provinciale synode van Groningen, synode 1688, art. 47 ad 50; 1689, art. 46 ad 47. 
49 Idem, synode 1688, art. 78. 
30 Idem, synode 1690, art. 41 ad 46; 1691, art. 38 ad 41; 1692, art. 34 ad 38; 1693, art. 31 ad 34. 
51 GA, archief classis Groningen, inv.nr. 2, 28 juni 1694, art. 7; 11 sept. 1694, art. 7. 
52 Zie Fred van Lieburg, 'Niets nieuws onder de zon. Opwekkingen in Nederland in de gereformeerde 

traditie', in: Joke Spaans (red.), Een golf van beroering. De omstreden opwekking in Nederland in het 
midden van de achttiende eeuw, Hilversum 2001 (ter perse). 
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Hier en daar, niet overal. Maar indien ergens, dan in het bijzonder in Lettelbert, de 
gemeente die al zo lang in 'Koelmanniaanse geest' door dominee Hamrich werd 
bewerkt. Dat kunnen we aflezen uit het getuigenis van Sicco Tjaden, zoon van een 
predikant, als weesjongen opgegroeid in de stad Groningen, afgestudeerd in de theo
logie, in 1714 toegelaten als kandidaat tot de heilige dienst. Hij kende de provincie, 
zijn 'vaderland', en ging voor in kerkdiensten in allerlei gemeenten, tot hij in 1719 
als vast predikant in Nieuwe Pekela werd bevestigd. Hij kende echter ook de rest 
van Nederland en wist in elk geval uit zijn studententijd in Leiden dat er in sommige 
Hollandse dorpen sprake was van geestelijke opleving, zoals in Woubrugge na de 
bekering van een reeds sinds 1702 dienende dominee en in de Alblasserwaard onder 
de veelal gehate 'fijnen' onder het gewone volk. Hij kon dus de ene streek met de 
andere vergelijken en vanuit dat perspectief verwoorden wat hem opviel, toen hij op 
14 juni 1716 een preekbeurt vervulde voor "den Godzaligen Vader in Christus, 
Meinhard Thomas Hamrich, te Lettelbert": 

Indien ik ooit of elders in mijn vaderland een plaats gezien hebbe daar men, gelijk in enige 
Hollandse dorpen, het goede zoekt, 't was aan deze plaats. Indien ik ooit of elders het werk 
van den dienst verricht hebbe met stichtinge voor mij zelven en andere; ja indien mij immer 
de wonderbare voetstappen der godlijke goedertierenheit en bescherminge getoont zijn, 't 
was daar ter plaatse, en toen ter tijd! (...) Hier zag ik tranen van overtuigingen, van liefde, van 
opgewektheit langs de wangen rollen. Hier herhaalden wij 't gepredikte. Zij antwoorden, 
voldoen, worden opgebeurt, en wij verheugen ons t'zamen in den Heere. (...) Hier hoorde 
men quijnende zielen kampen, en nu de hulpe van dien El Gibboor, dien sterken God zullende 
ondervinden. Gins zag men vermoeide zielen gebukt henen gaan onder den last der zonde, 
terwijl hare ogen springen van tranen waren; daar wederom andere wenende van 
onuitspreeklijke vreugde, terwijl ze de beloofde hulpe van God ondervonden, en dus beide 
schreyende van liefde. 

Dit waren persoonlijke aantekeningen van Sicco Tjaden, die niet lang na zijn vroeg
tijdige dood in 1726 in druk zijn verschenen. Zijn ervaring in Lettelbert moet in 
eerste instantie gelezen worden tegen de achtergrond van zijn eigen geestelijk leven. 
De aangehaalde regels staan tussen ontboezemingen over zijn aangevochten gemoeds
toestand en bespiegelingen over zijn toekomstige ambtsuitoefening. Maar het ver
slag laat zien dat er in Lettelbert op zondagavond gezelschappen werden gehouden 
die in een grote behoefte voorzagen. Tijdens die bijeenkomsten werd in vragen en 
antwoorden de gehoorde preek besproken en daarbij kwamen ook individuele geloof s-
problemen aan de orde, alles op een nogal emotionele maar onderling opbouwende 
manier. Dergelijke activiteiten van zowel gemeenteleden als kerkelijke gezagsdragers 
zullen in die jaren van opwekking ook elders hebben plaatsgevonden, maar vorm
den in Lettelbert wellicht een jarenlange traditie die door het pastoraat van dominee 
Hamrich een bijzonder stempel heeft gedragen. 

Latere ambtsperiode 
De bijna vier decennia omspannende reeks van piëtistische manifestaties in de pro
vincie Groningen in het algemeen en het dorp Lettelbert in het bijzonder heeft onze 
aandacht afgeleid van de persoonlijke lotgevallen van Meinhard Thomas Hamrich. 
Veel valt daarover helaas niet te melden. De vrouw waarmee hij in 1677 na de 
ontzenuwing van bepaalde geruchten de pastorie betrokken had, is hem vermoede
lijk ruim tien jaar later door de dood ontvallen. Als weduwnaar hertrouwde de "pas-
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tor tot Lettelbert" op 18 oktober 1691 in zijn eigen kerk met Regyna Marya 
Waegenaers, afkomstig van "Oesenbruge" ofwel uit het gemengd katholiek-lutherse 
stadsstaatje Osnabrück53. Uit dit tweede huwelijk van Meinart zijn voorzover be
kend geen kinderen geboren. Uit zijn vorige verbintenis had hij in elk geval nog een 
dochter, Anna Margareta Hamrich, die in 1702 in het huwelijk trad en met haar man 
naar Nieuw-Scheemda verhuisde54. 
In sociaal opzicht was dominee Hamrich in vergelijking met zijn vroegere positie 
als eenvoudig burger van Groningen en tuchthuisprediker zeker op vooruit gegaan. 
Als gemiddelde dorpsdominee had hij geen hoog, maar ook geen ontoereikend inko
men. Zoals de meeste predikanten in deze provincie zal hij hebben kunnen beschik
ken over pastoriegoederen, die wel afhankelijk waren van de landbouwprijzen, maar 
meestal meer opbrachten dan de staatstractementen in de rest van Nederland. Gro
ningen kreeg pas in 1740 zo'n gegarandeerd minimuminkomen van 450 gulden. Bij 
belastingen in 1701 en 1705 werd "pastor Hamrick" aangeslagen voor 600 gulden55. 
Eerder ontbrak op een schuldenlijstje voor de bijdragen aan het classicaal weduwen-
fonds zijn naam echter niet56. En in 1698 deed hij zijn collega's als bezuinigings
maatregel het voorstel om de vergadering te houden ten huize van een plaatselijke 
predikant en alle middelen aan te wenden om buitensporige onkosten - te denken 
valt aan dure maaltijden in een herberg - te vermijden57. 
In 1702 begon Hamrich, die toen zeker zestig jaren zal hebben geteld of reeds de 
bijbelse leeftijd der sterken naderde, last van lichamelijke zwakheid te krijgen. Daarom 
was de classis bereid om vanaf de week na Pasen om de andere zondag bij toerbeurt 
de dienst in Lettelbert waar te nemen58. In 1705 verzocht hij wegens toenemende 
ouderdom en zwakheid vrijgesteld te worden van het bezoeken der classicale verga
deringen en ook van het vervullen van de verplichte preekbeurten op vacante plaat
sen. Na langdurige bedenktijd en onderhandelingen met hemzelf besloten zijn colle
ga's aan deze wens tegemoet te komen, mits hij dan ook gevrijwaard zou zijn van de 
classicale en synodale lasten en profijten59. In latere jaren komt Hamrich echter weer 
voor in de lijstjes voor classicale preekbeurten, tot en met einde 1716. Hierboven 
hebben we gezien dat proponent Sicco Tjaden in juli van dat jaar een dienst voor 
hem waarnam, maar dat zijn rol in het gemeenteleven nog allerminst was uitge
speeld. 

53 GA, trouwboek Lettelbert 1691. 
54 Na de dood van haar eerste man Hero Jacobs hertrouwde ze in 1713 eveneens in Nieuw-Scheemda met 

Willem Jacobs Bakker. In 1729 was ze opnieuw weduwe. Mededelingen van drs. Otto Knottnerus. 
55 GA, Lijsten van aangeslagenen in de 400e penning in (1701), 1705 en 1731 [in Groningen] (klapper 

M.C. Froger-Visser). 
56 Wumkes, De gereformeerde kerk in de Ommelanden, 163 (classis Westerkwartier 1685). 
57 GA, archief classis Westerkwartier, inv.nr. 7, 14 maart 1698, art. 4. 
58 GA, archief classis Westerkwartier, inv.nr. 7, 10 april 1702, art. 8. 
59 GA, archief classis Westerkwartier, inv.nr. 7, 20 april 1705, art. 14; 21 juli 1705, art. 7 ad 14; 7 sept. 

1705, art. 4 ad 7; 8 maart 1706, art. 4 ad 4. 
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Op de voorjaarsvergadering van 1717 werd in de classis Westerkwartier echter mel
ding gemaakt van het recente overlijden van dominee Hamrich op 1 maart van dat 
jaar. Aangezien hij een weduwe achterliet, had zij voorlopig nog recht op het 
predikantstractement gedurende het zogeheten genadejaar. De collatoren van 
Lettelbert werden formeel hierom verzocht door de twee meest naburige predikan
ten60. Pas in maart 1718 kon de plaats vacant worden verklaard en een nieuwe predi
kant worden beroepen. Dat werd de jonge Sicco Gerhardus Alberthoma, zoon van 
Albertus Alberthoma, predikant in de stad Groningen en voorheen in Emden. Deze 
kandidaat werd door de classis geëxamineerd en op 22 mei 1718 in Lettelbert in het 
ambt bevestigd61. Hij zou er tot zijn dood in 1746 blijven dienen62. 

Laatste Duytsche clerck en eerste Groninger nader reformator? 
Het levensverhaal van Hamrich, hoe lacuneus ook, is nu verteld. Ik begon mijn arti
kel met de in kerkhistorische literatuur bestaande opvattingen dat hij de laatste 
'Duytsche clerck', respectievelijk de eerste 'Groninger piëtist' is geweest. De ene 
suggestie, volgens welke na hem geen 'leken' meer tot het predikantschap in de 
gereformeerde kerk zijn toegelaten, is voor de situatie in Nederland in het algemeen 
al onjuist gebleken. Maar ook in de provincie Groningen zijn na 1675 wel degelijk 
mannen beroepbaar gesteld, die geen academie hadden bezocht en het Latijn niet 
machtig waren. Sommigen van hen kenden overigens wel meer dan alleen maar 
'Nederduits': zij hadden Hebreeuws en Grieks geleerd om in elk geval de bijbel in 
de grondtalen te kunnen raadplegen. In een toekomstige studie hoop ik gedetailleerd 
op deze 'Duytsche clercken' in te gaan. Onder meer op ene Johannes Auckes 
Daelmeijer, die zich - wellicht onder inspiratie of naar het voorbeeld van dominee 
Hamrich - in 1693 bij de classis Westerkwartier meldde om als ongestudeerd per
soon het proponentsexamen te mogen afleggen63. 
De andere vraag, of Hamrich de eerste gereformeerde piëtist dan wel nadere 
reformator in het Groningerland is geweest, zou al even genuanceerd behandeld 
moeten worden. Ook al heb ik gewezen op eerdere ijveraars in de stad Groningen 
zelf, blijf ik het antwoord liever schuldig. Het is hier niet de plaats om uit te weiden 
over het achterliggende historiografische probleem, wanneer iemand een nadere 
reformator of alleen een gereformeerd piëtist genoemd zou mogen worden. Op zich
zelf wordt in de bijeen gegaarde gegevens een lijn zichtbaar van theocratische via 
binnenkerkelijke naar subculturele vrome gerichtheid. Het verhaal lijkt goed inpas
baar te zijn in de begripsbepaling die de Stichting Studie der Nadere Reformatie een 

60 GA, archief classis Westerkwartier, inv.nr. 7, 15 maart 1717, art. 10; 12 april 1717, art. 4 ad 10. 
61 GA, archief classis Westerkwartier, inv.nr. 7, 14 maart 1718, art. 7; 26 april 1718, art. 12 
62 Zie W. Duinkerken, Sinds de Reductie in Stad en Lande van Groningen, 2 delen, Bedum 1991, 9. 
63 GA, archief classis Westerkwartier, inv.nr. 6, 14 maart 1692, art. 8; 11 april 1692, art. 4 ad 8. 
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aantal jaren geleden heeft gepresenteerd64. Maar ook die laat ik nu graag rusten, om 
te volstaan met deze biografische bijdrage zonder meer. Er is weer een persoon op 
de boekrol van 'oudvaders' bijgeschreven, ook al kan Meinhard Thomas Hamrich 
geen 'oude schrijver' heten, aangezien hij geen publicaties heeft nagelaten. Letterlijk 
en figuurlijk is inzake het Groninger piëtisme ook weer een witte plek op de kerk
historische kaart van Nederland ingekleurd. Wat willen we op dit moment nog meer? 
De laatste jaren zijn in het onderzoek naar de Nadere Reformatie belangrijke resul
taten geboekt vanuit een lokale regionale invalshoek65. Deze aflevering van ons 
documentatieblad voegt daar met betrekking tot meerdere provincies weer een en 
ander aan toe. Die lijn zal hopelijk nog een tijd lang worden voortgezet. En dan zal 
op een dag vanzelf ook weer de behoefte ontstaan om al die losse stukjes in de 
grotere puzzel van de Nederlandse kerkgeschiedenis in te passen. Dan zal er, breder 
en dieper dan tot nu toe mogelijk was, weer bezinning volgen op de onderscheiding 
van hoofd- en bijzaken, de betekenis van personen en de reikwijdte van ontwikke
lingen in het geheel van ons religieuze verleden. En misschien zal dan, in een ruime 
religieuze, theologische, sociale en culturele, en vooral ook in een internationale 
context, duidelijk gemaakt kunnen worden waarom we sommige verschijnselen aan
duiden als godzaligheid, puritanisme, piëtisme of nadere reformatie, en andere ma
nifestaties weer als reveil, opwekking, beroering of evangelisch ontwaken. In de 
kerkgeschiedenis zal het in deze zaken niet gaan zonder Duitse grondigheid verbon
den met Groningse nuchterheid. 

64 C. Graafland/W. J. op 't Hof/F. A. van Lieburg, 'Nadere Reformatie: opnieuw een poging tot 
begripsbepaling', in: Documentatieblad Nadere Reformatie 19 (1995) 105-184. In het geografisch 
overzicht bij dit artikel (p. 163) heb ik destijds reeds een vermelding van Hamrich laten opnemen. 

65 Zie de rijke bijdrage van en recente literatuuropgave bij W. J. op 't Hof, 'Het gereformeerde Piëtisme en 
de Nadere Reformatie in de classis Bommel tot 1660', in: S. E. M. van Doornmalen e.a. (red.), Geloven 
tussen de rivieren. Verkenningen in de Gelderse kerkgeschiedenis, Delft 1999, 127-177. 
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