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PROCESSIE

Larense mythologie
en de vroege
Sint Janscultus
Peter Jan Margry

Ill' is weinig bekend over de vroegste geschiedenis van Nederland,
het Nederland van de eerste eeuwen na Christus. In de eerste
plaats zijn er nanwelijks schriftelijke bronnen die ons kunnen
intonneren en ten tweede moeten we met de archeologische

P.c. Hooft, niet alleen schrijver en baljuw van Gooiland, nam
Tacitus' verslag in zijn eigen geschiedschrijving van Nederland
0p; de beschrijvingen van het 'Gennaanse' heidendom vonden
ook in een bredere culturele context een voedingsbodem.' Door

vondstresultaten voorzichrig omgaan. Niettemin, maar misschien

deze fascinatie voor het vette verleden ontstond in de zestiende

ook juist daardoor, heeft Nederlands oudste geschiedenis altijd
t:wcinatie opgewekt. Daar lijkt namelijk de origine van de natie
Ie liggen: de roots van een christelijk land in een prechristelijke
of" 'heidense' periode. Zoals families hun voorvaderen willen leren
kenncn, zo geldt dat mutatis mutandis ook voor een land. Kort na de
nntdekking van de eerst bekende beschrijving van Nederland en
't,ljll Gcrnlaanse stammen in Tacitus' De orisine, situ, moribus ac papulis

en de zeventiende eeuw een literaire en wetenschappelijke traditie
rond de zogenaamde Bataafte My the, het verhaal van de mythologische oorsprong van het Bataafse, Nederlandse volk. De opbouw
van deze my the ging gepaard met een naarstig zoeken naar meer
bronnen of aanknopingspunten, die licht zouden kunnen werpen
op het Nederland in de Germaans-Romeinse tijd.'

lWHJllUlOl'UIll

liber, ontstond cen nimmer a£latencle zoektocht naar

kt'nnis over onze voorouclers. Wie waren deze 'woeste' Bataven
1"11

K'1I1inef:1ten, die de Romeinse historicus had beschreven? Wat

Deze fascinatie gold evenzeer het Gooi en Laren, waar de bewo-

ners ook trachrten te achterhalen welke relaties er lagen met het
'duistere' verleden en de toen levende voorgeslachten. In het Gooi
was in de zestiende eeuw de Naardense geestelijke Lambertus

W.lI'CIl hun zcclen en gewoonten en wat is daarvan overgebleven

Hortensins van Montfort actief3 Hij liet een interessante'beschrij-

"I Iwg kenbaal' in het latere Nederland en zijn bevolking? De

ving van het Gooi na, de ChoTOsraphia Goiolandiae nit 1564, waarover

JOI/'I'''ssc in dat verre verleden bestond al sinds het midden van
d,· vijliiendc eeuw en sindsdien kteeg de historie ofliever het
i ""'1.1 vall het 'Germaanse' tijdvak van het land langzaam gestalte.

later in deze bijdrage meer.
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Historisch besef
Niet aileen in de late rniddeleeuwen, ook in de negentiende eeuw
groeide een sterk historisch besefin de Nederlandse sarnenleving.
Dit werd sterk gestimuleerd door het verzuilingsproces en de
daarmee samenhangende emandpatie- en positioneringsproces-

sen van de Nederlandse katholieken en protestanten. De katholieken zagen zich voor de taak gesteld hun eerder verboden kerkstructuur weer op te bouwen en wensten de eigen geschiedenis

als een stimulerende historische basis te gebruiken, teneinde met
een vernieuwd elan de Nederlandse kerkprovincie te revitaliseren
en te reconstrueren. Dit discours vond niet alleen op nationale
schaal plaats, maar evenzeer op lokaal niveau. In toenemende

mate realiseerden katholieke geestelijken en leken zich het belang
van hun locale en regionale religieuze geschiedenis. Dergelijke
geschiedenissen vervulden in de negentiende eeuw een functie bij
de morele herbewapening en identiteitsvorming met betrekking
tot de verzuilingsstrijd, binnen het onderwijs en bij de onrwikkeling van een nieuw repertoire van devorie en gebed.

SOlTIS

waren

ze gebaseerd op historische feiten, zoals de herontdekking van
het Martelveld van de Martelaren van Gorcum in Brielle, maar
vaak ook bedachten in die tijd pastoors legenden die de oudheid
van een cultus of de strijdbaarheid van een verering en het belang
daarvan voor de Nederlandse catholica dienden te bevestigen. 4 Op
een vergelijkbare wijze werden in Laren opvattingen en gegevens
over de eigen historie vrijelijk geinterpreteerd en vervolgens
uitgesponnen tot uitgebreide legenden en mythevorming.
In Laren werden vanafhet midden van de negentiende eeuw
mythische verhalen over een 'Sint Janszonnewendefeest' en een

meer dan duizendjarige processie gecreeerd en gekoesterd. 5 Het
zou gaan om een processie die door Willibrord, nadat hij in of
rond het jaar 700 in de omgeving van Laren enige aan de Gerrnaanse goden Thor en Freya gewijde heilige bomen zou hebben
omgehakt, zou zijn ingesteld reneinde aldaar de religieuze overgang van 'heidens' naar christelijk te versoepelen. Er dook zelfS
een 'ooggetuigenverslag' van de processie 0p. Daarin wordt verbeeld hoe Willibrord een bloemversierde burrie met de zilveren
reliekdoos van Sint Jan bege!eidde naar de nieuwe tempe! op de
Sint Jansberg, terwijl "een grijze, bekeerde heembard zong, met
snarenspel, een door hem gemaakt lied."6 Het indertijd aanwezige
'oerwoud' random Laten zou volgens die verhalen diverse Get-

maanse offerplaatsen hebben gekend. Daar zou de bevolking
jaarlijks op 24 juni, op de langste dag van het jaar, het zomerzonnewendefeest hebben gevierd, met vreugdevuren, dansend
en joelend bij een tempel voar de god Balder op wat later het Sint
Jansbergje is gaan heten. Willibrard zou dit Germaanse feest voor
de Christelijke viering van Sint Johannes de Doper hebben ingewisseld en tegelijkertijd daar, op de Sint Jansheuvel, een houten

Atelier Abraham Bloemaert,
wiHibrord, 17de eeuw.
Museum Catharijneconvent Utrecht

kapel hebben gesticht. Er is echter geen enke!e oude historische
bron die daaraver informatie of zelfs maar een aanwijzing biedt?
De achterliggende mythestimulerende inforrnatie moet in de
eerste plaats worden gezocht in de aanwezigheid van een aanral
prehistorische tumuli of grafheuvels op de heide rand Laren
en Hilversum8 en, ten tweede, in de bovengenoemde zestiende-

eeuwse klassiek--hurnanistisch berijmde Gooilandbeschrijving
van Lambertus Hartensius die de Sint Jansbedevaart voor het
eerst beschreef Hierin modelleerde hij de Sinr Jansverering op een
klassiek-literaire wijze, waardoor lezers meenden de aangehaalde
Griekse en Romeinse goden als een verwijzing naar een voorchristelijke of Germaanse cultus te moeten interpreteren. Hortensius

samen. n Hij werd hierbij ondersteund door de Hagevelder seminarieprofessor).A. de Rijk. Daarmee dichtten zij Laren een nieuwe
oudste geschiedenis toe, waarin een Germaanse origine en de

'duizendjarige' processie werden opgeroepen, een dubbele mythe
die nooit meer uit het collectieve geheugen van de regio - en zeIfs
de natie - is verdwenen. 1z Ook in serieuze literatuur sijpelde dat

idee langzaam door. In 1923 sreIde de jurist Flament in het kader
van zijn onderzoek naar het processieverbod dat de processie
"zonder twijfeI zou ik bijna durven zeggen, een oud heidensch
gebruik is.''l3

Tegen de achtergrond van de negentiende-eeuwse confessionele polarisering en verzuiling en de emancipatie van de diasporale katholieken, riep deze mythe ook een pastoraal strategisch
en identiteitsbevestigend beeId op, teneinde vooral ook in de
toenmalige strijd over de publieke rituelen - in casu het procesParochiekerk St. Janskerkhof
Schets naar afbeelding 'ronde kaart'
van Gooiland, 16e eeuw.
Museum Hilversum

sieverbod - eigen rechtsgronden te creeren. Vanuit die achter-

grond hebben geesrelijkheid en magistraat van Laren de in het
dorp bestaande stille omgangstraditie getransfortneerd in een
liturgische processie. Zij hebben een Germaanse mythe gecreeerd
om twee andere, katholieke mythes - processiecontinu'iteit en

dichtte bijvoorbeeld over een heidense tempel op de )ansheuvel
en over een oude eik gewijd aan Jupiter, die toen nog naast de

Sint )anskerk stond. In de derde plaats lieten de legendebouwers
zich inspireren door onduidelijke gegevens over de overgang van
'heidens' naar Christelijk uit geheel andere culturen en perioden.
Door deze naar analogie op Laren van toepassing te verklaren en
nadat ze op een in [eite na'ieve wijze door volkskundigen in evoca-

tieve teksten waren aaneengeregen, ontstond het beeld dat daarmee ook een Germaanse cultuur voor Laren werd beschreven.9

Niet-ingewijden zagen er een feitelijke situatie in, waardoor
dit een eigenstandig leven is gaan leiden. Het is een fictie die
overigens niet meer weg is te retoucheren uit het historische

beeld, omdat ze voortdurend bij overlevering en in geschrift
wordt herhaald en daarmee ook weer deel van de werkelijkheid
is geworden. 1O

Het moge overigens duidelijk zijn dat de prechristelijke historie van Laren en het Gooi op zich natuurlijk geen fictie is, maar

dat deze, omdat er geen historisch verband met de )anscultus kan
worden gelegd, verder buiten het bestek van deze bijdrage valt.
Genoemde evocaties zijn voor wat Laren betreft in de negentiende eeuw voor het eerst opgeschreven en vervolgens in daarop

gebaseerde artikelen en boeken voortdurend 'bevestigd'. Het was
de Larense pastoor G.!.). Nieuwenhuis (1892-1912) die de circulerende verhalen en legenden optekende en verder uitbreidde. Aan
het einde van zijn pastoraat, in 1912, bracht hij in zijn boek over
Gooiland en Laren de verschillende interpretaties, feit als fictie,
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Pastoor G.I.J. Nieuwenhuis, 1908
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St. Jansprocessie 1895.
Archief Historische Kring Laten

processie-uniciteit in het centrum van protestants Nederland in de eerste plaats te construeren en vervolgens historisch-juridisch te onderbouwen. 14

Gedurende de negeuriende eeuw stand oak het 'heidendom'thema in relatie tot de Nederlandse verzuilingsstrijd. Protestants
Nederland beklaagde zich regelmatig over al dan niet vermeende
heidense invloeden binnen het katholicisme, met name omdat
omstreden geloofselementen die zij bij de Reformatie achter zich

gelijkenis tonen. Anderzijds suggereerden ze ermee dat fenomenen als bedevaart of processie vroegchristelijk en daarmee in

zekere zin gemeenschappelijk christelijk erfgoed zouden zijn en
niet een uitvinding van de verworden Iaatmiddeleeuwse roomse
kerk, waar de reformatoren juist tegen tekeer waren gegaan.

Laren in legenden
Het hervonden vette verleden van Laren was dus een nieuwe

en dergelijke, de katholieken weer in de publieke ruimte wensten

legende die steeds meer als historie te boek kwam te staan. Zo
zou dit oeroude verleden oak worden ingezet ten behoeve van

te gaan praktiseren. 15 In protestantse ogen waren deze katholieke
gebruiken en rituelen in een simpele rechte lijn terug te voeren

de diocesane autorisatie die in 1886 nodig was voor het houden
van een sacramentsprocessie. 16 Dit historisch construct werd er

op heidense voorgangers. In de negentiende eeuw was deze ideologische strijd tegen de door protestanten geziene elementen van
neopaganisme een belangrijk issue. Omdat de katholieken zich
bij hun emancipatie wensten te baseren en inspireren op hun

nag eens ingehamerd door de grootse viering van het twaalfde
centenarium van het Sint Jansfeest in 1900, waarbij onder leiding
van de aartsbisschop van de Nederlandse kerkprovincie en tienduizenden aanwezigen een continuiteit vanafWillibrords kerk-

'bloeitijd' van v66r de Reformatie, ontstond er bij veel protestan-

stichring in 700 nationaal werd uitgedragen. Door voortdurende

ten vrees voor een gerevitaliseerd 'middeleeuws heidendom'.

herhaling hield dit construct zichzelf in stand, te meer daar dit
oak in officiele stukken terecht kwam en formele instanties
bevestigden dit. Dit geschiedde bijvoorbeeld in de suppliek die
aartsbisschop De Jong op Sint Jansdag 1936 naar de Vaticaanse

hadden gelaten, zoals processies, bedevaarten, heiligenverering

Mythologische invullingen van het verleden zoals in het geval
van Laren waren voor de katholieken overigens oak een mogelijkheid am bij de protestantse kritiek juist wind uit de zeilen te
nemen. Enerzijds werd daarmee de boodschap afgegeven dat de
katholieke gebruiken zelf niet heidens zijn, maar slechts vorm-

20

autoriteiten zond, methet verzoek de nieuwe parochiekerk van

Laren de starus van Basilica Minor te verlenen. Geloofs- en histo-

rische argumentaties werden daartoe aangehaald: de tronw van de
Laarders aan het geloof, de rol van Sint Willibrord bij de stichting
van de kerk en de instelling en het "sinds onheugelijke tijden,
ononderbroken voortbestaan van de roemruchte processie naar

het Sint Janskerkho£"'7 Paus Pius XI accordeerde het verzoek
en bekrachtigde daatmee deze versie van de historie van Laren.
Niet alleen het oude verleden van Laren en zijn kerk werden
legendarisch verwoord. Ook zag een drietal ontstaanslegenden
over het begin van de Sint Janscultus het licht. Twee van deze
legenden dateren evenwel pas uit de negentiende eeuw, de derde
is aanzienlijk ouder. De eerste van de twee negentiende-eeuwse

legenden stelt dat bisschop Willibrord van Utrecht, in het bezit
zijnde van beenderen (relieken) van Sint Jan, tezamen met zijn
ridders in het Gooi heidense heilige eiken hadden omgehakr.
Vervolgens zou hij daar in 700 het christendom hebben gevestigd.
Met het hout van de bomen zou de eerste Sint Janskapel zijn
opgebouwd en de Sint Jansprocessie zou ter herdenking daarvan
zijn ingesteld. Hoewel de kerk dit verhaal als een historische of
oude legende naar voren bracht, gaat het om een verhaal, dat pas
i11 de negentiende eeuw is bedacht en opgeschreven. Deze legende
vocgt ten opzichte van het eerder aangehaalde verhaal over de

kerkstichting door Willibrord toe dat hij toen ook over relieken
van Sint Jan beschikre en daarmee ook de heiligenverering van
Johannes de Doper direct kon laten beginnen.
De tweede oorsprongslegende, waarschijnlijk voor het eerst pas
opgetekend in 1903 (maar reeds bekend in 1893), verhaalt over een
pelgrim die op 22 juni 893 met relieken van Sint Jan uit het Heilig
Land zou zijn teruggekeerd. ,8 Hij werd door rovers overvallen en
vermoord. De relieken en het lijk lieten zij achter; deze werden
door een Gooise schaap herder gevonden De relieken bleken vast
in de grond te zitten en lieten pas na een ter plaatse opgedragen
mis los. Vervolgens bracht men ze naar de kerk van Laren en
begroef men daar de pelgtim 01' het kerkho£
Beide recente legenden, maar ook de gesuggereerde Germaanse
relaties, zijn duidelijke voorbeelden van wat wel de "consttuction" of de "invention of tradition" wordt genoemd. 19 Een ver-

schijnsel dat in relatie tot de Larense processie nogal eens naar
voren komt. Daarbij gaat het niet alleen om uitgevonden ttadities,
maar oak om omvormingen van en aanpassingen aan tradities,

zoals die in de negentiende en de twintigste eeuw regelmatig aan
de orde waren.
De derde legende is zoals gezegd de oudste van de drie en
dateert waarschijnlijk uit de veertiende/vijftiende eeuw. Ze bevat
aanwijzingen die er op duiden dat dit verhaal ook een zekere
historische betekenis voar de tracering van het begin van de Sint
Janscultus in Laren bevat, al is het alleen maar vanwege de ouderdom ervan. De legende is namelijk opgetekend in de zestiende
eeuw in een Latijnse tekst in dichtvorm van de hand van de
genoemde Lambertus Hortensius, rector van de Latijnse school

in Naarden en 'regionaal historicus'. In zijn tekst geeft hij een
verklaring voor de relatief grote afstand tussen de parochiekerk
van Laren en de eerste Sint Janskerk op basis van een door zegslieden medegedeelde ontstaanslegende. De legende beschrijft
het tragische relaas van clrie gezusters nit Laten bij wie door twee

rovers de borsten werden afgesneden en die vervo 1gens ter hoogte
van (het toen nog niet bestaande) Sint Janskerkhof dood werden
achtergelaten. De rovers daalden naar het dorp Laren af en klopten aan bij een woning waar nog licht brandde. Aan de vrouw
die open deed vroegen zij het vlees, de meegenomen borsten, als
maaltijd te mogen koken. Toen de bereiding echter begon, wierp
het water het vIees weer uit. Daarop werd voor de vrouw - zij

Evert Pieters,
St.Janskerk te Laren, 1930.
Collectie Provinciaal Bestuur

Noord-Holland, Haarlem
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bleek de moeder van de drie meisjes - alles duidelijk. Vervolgens
sloegen de rovers op de vlucht. Ter gedachtenis aan de drie zusjes
en als verzoening met deze misdaad, wens ten de inwoners van
Laren een bpel in het dorp zelf op te richten. Tot drie maal toe
mislukre de bouw, doordat de inwoners de stenen voor het fundament telkens terugvonden op een buiten het dorp gelegen heuvel
Sint Jansbergje). Ze zagen dat als een goddelijk teken met
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legende was bedoeld om de Larense cultus te koppelen aan de
nationale heilige en aartsvader en aan de vroegste kerstening.
De tweede legende lijkt te zijn ontstaan als een met name voor
de jeugd zedelijk meer gepast alternatief voor de in expliciete
bewoordingen overgeleverde legende die Hortensius optekende.
De vermenging van feit en fietie, van oude en nieuwe legenden

P.H. Van Moerkerken jr.,
Sint Ian, de le8ende van het kerkhofby Laren, 1898.

en van historische data inzake Laren en de Sint Jansverering, had
in de twintigste eeuw tot een onontwarbare kluwen geleid, die
vroeg om ontrafeling. De Gooise historicus De Vranktijker deed
daartoe een goede poging en braeht nieuwe inziehten en (orreeties aan.20 Hij eonstateerde dat diverse Gooise sehrijvers, onder
andere Albertus Perk, ondanks hun ijver in deze kwestie, "volkomen de koers zijn kwijtgeraakt."u In zijn studie uit 1952 geeft
De Vranktijker een vemieuwend overzicht op basis van de laatste
inzichten omtrent de cultus. Aan de andere kant kon ook hij
zieh niet geheellosmaken van de vermeende Germaanse origine.
Weliswaar wijst hij in zijn studie over de Larense proeessie een
optreden van Willibrord in Laren af en trelet hij de oudhcid van
de processie in twijfel, toch wilde De Vrankrijker vasthouden aan
verschillende Gertnaanse wortels van de Sint Jansviering. n Op
zijn retorische vraag ofhet Sint Janskerkhof een Gertnaanse offerplaats was, oordeelde hij "de overlevering hieromtrent waardc toe
te kennen."23 Wanneer eonereet direete of gerelateerde bronnen
ontbreken, zijn wetenschappers vandaag de dag geneigd dat
juist niet te doen.

Particulicre eolleene

de boodschap dat ze juist op die plaats - de locus delicti - de
votiefkapel moesten bouwen. Het vaste vertelelement of topos,
een driemaal mislukkende bouw op een klaarblijkelijk verkeerde
locatie en de drievoudige aanwijzing van de juiste pIck, is een
veelvuldig gebruikte wending in middeleeuwse oorsprongslegenden van heilige- ofbcdevaartplaatsen. Daarmee past Hortensius'
opgetekende verhaal typologisch en chronologisch binnen het
genre van vrome legenden uit de veertiende tot zestiende eeuw.
De tekst van Hortensius leert ons ook dat de Sint Jansverering niet
een louter parochiele aangelegenheid was, maar ook daarbuiten
betekenis had - bedevaartgangers trok - en dat men aan de cultus
een zelfstandige ontstaanslegende verbond.
Van de drie legenden heeft deze laatste voor de olltsraansgeschiedenis van de Sint Jansverering historische betekenis. De betekenis van de twee negentiende-eeuwse legenden ligt met name in
hun illustratie van kerkelijke pastorale opvattingen en strategieen
in de tijd van de verzuiling. De inventie van de Willibrords-
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Gooisc Kaatt, circa 1733 (detail].
Museum Hilvcrsum

James de Rijk,
Gezicht

or Laren, 1840.

Museum Hilversurn

De middeleeuwse Sint Jansverering
Maar wat zan dan weI aannemelijk kunnen zijn omtrent het
ontstaan van de verering van Sint Jan in Laren? Wat het ook is,

wegen', waarover de kerkgang plaatsvond en de doden uit de
regio naar het Laarder kerkhofkonden worden vervoerd. Laren
tdde rond

1500

zo'n zestig huizen voor zo' n vierhonderd inwo-

het mag voor zeker worden aangenomen dar de Larense verering

ners. Samen met Blaricum en Hilversum, die toen nog onder

voor Sint Jan is terug te voeren tot in de middeleeuwen, maar oak

parochie Laren vielen, waren dat er in totaal zo'n90o, een aantal

niet vee! verder terug. Irnmers ook voor de latere midde!eeuwen
zijn er nauwelijks bronnen die een goed inzicht over het ontstaan
van de cultus kunnen bieden.

dat in de dertiende eeuw moge!ijk maar de he!ft heefi: bedragen.,6
De kerk werd gebouwd op een zandige heuve!, een Iogische
plaats om een publiek gebouw in een centrale en zichtbare
positie neer te zetten. Hoe de kerk er uit heefi: gezien weten we
niet, want hij moest op bevel van de Staten van Holland in 1586
worden afgebroken. Op een tweetal zestiende-eeuwse kaarten
is de kerk we!iswaar afgebee!d, maar slechts ais cartografisch
symbool voor een kerk ofkape!, wat niets zegr over de werkelijke

De verering kan in [eire pas zijn ontstaan

na de stichting van de

parochie Laren en de bouw van een parochiekerk, in de dertiende
eeuw. 24 De stichring van nieuwe parochies, noodzakelijk vanwege

de groeiende bevolking en de noodzakelijke ontginning van
woeste gronden en venen, werd in het Gooi gestuurd vanuit de

stad Utrecht waar het daar zete!ende kapittel van Sint Jan uitgestrekte landgoederen bezat in onder meer het GOOi. 25 De keuze
van het patrocinium (de patroonheilige) voor een nieuwe parochie
en kerk lag dan ook min of meer voor de hand: Sint Jan. Het was
indertijd gebruikelijk dat parochies het patrocinium ovemamen
van de instelling die die parochies gesticht had.
De eerste kerk van Laren werd dus in de dertiende eeuw (en
niet in de tiende of zelfs de zevende eeuw) gebouwd, op zo'n
anderhalve kilometer ten zuiden van Laren aan de weg richting
Hilversum. De ligging van het gebouw wijst op de functie als
centrumkerk, ge!egen russen enke!e verspreide woongemeenschappen in, iets waarop het collectieve gebruik van het kerkhof
ook duidt. Het waren logische oplossingen voor nog dunbevolkte
ontginningsgebieden tijdens de midde!eeuwen. Vanuit de verschillende windrichtingen ontstonden zo kaarsrechte 'dood-

vorm van het gebouw.

Laatrniddeleeuwse bedevaart
De verering van de heilige Sint Jan de Doper was gedurende de
midde!eeuwen in de meeste Europese Ianden populair. Niet vee!
Ioleale culrussen werden ook daadwerke!ijk bedevaartplaatsen.
Het middeleeuwse Nederland kende boven de grote rivieren
slechts twee Sint Jansheiligdommen, namelijk Groningen en
Laren.27 In Groningen werd vanaf de veertiende eeuw een armre-

Iiek vereerd. Deze rcliek werd tot het einde van de zestiende eeuw
jaarlijks getoond, een ritueel waarop grote menigten afkwamen,

mede vanwege de eraan verbonden a£laten!' Het zuiden van het
land kende toen een groter aantal heiligdommen van Sint Jan.'9
Hoewe! Sint Jan in de midde!eeuwen vaak ais patroonheilige van
een kerk werd verkozen, zijn er uit deze patrocinia relatief weinig

bedevaartplaatsen ontstaan. Dat heeft te maken met de grote
populariteit - die in de late middeleeuwen was gegroeidvan bedevaartoorden van Maria (bijvoorbeeld Amersfoort,
's-Hertogenbosch, RenkumJ en het Heilig Sacrament (bijvoorbedd Alkmaar, Amsterdam en Hasselt in OverijsselJ.
Terwijl dergelijke grotere heiligdommen vaak vrij goed zijn
gedocumenteerd, ook voor de cultus in de middeleeuwen, geldt
dat voor Laren niet. Er zijn nauwelijks bronnen die de Larense Sint
Jansverering in de late middeleeuwen kunnen ophelderen. Het is
het gedicht van Hortensius uit 1564 dat wederam de enige bron
is. Strikt genomen biedt deze tekst geen infortnatie ouder dan
het genoemde jaar, maar men mag aannemen dat de circulatie

van de legende in mondelinge overlevering of via verloren gegane
documenten mogelijk tot in de veertiende ofvijfuende eeuw
zan kunnen teruggaan. Er is geen bewijs voor, maar een en ancler

zou aansluiten bij de brede opkomst van heiligendevoties en
bedevaartcultussen in die twee eeuwen. Omdat er echtcr geen

cnkele concrete vastlegging bekend is van bedevaarten in middelceuwse rekeningen en visitarieverslagen van parochies JO ofbij
het opleggen van strafbedevaarten binnen de toenmalige rechtspraktijk3 ', ligt vooralsnog een iets latere opkomst van Laren als
bedevaartplaats, in de vijftiende eeuw of de vroege zestiende
CCUW, IDeet in de redc.

gangers die aangekomen zijn bij de Janskerk lijken er - althans
zo suggereert de tekst van Hortensius - graangewas te offeren als

votief- of dankgeschenk. 33 Een ritueel dat in diverse bedevaartplaatsen gebruikelijk was om de wonderbare tussenkomst van de
betteffende heilige in te roepen of om de heilige juist te danken
vanwege genezing of verhoring van gebed. Ook lijkt er toen een
kermis te hebben bestaan die voor jongeren als een soort huwelijksmarkt functioneerde, een frequent bijkomende sociale functie
van veel bedevaartplaatsen, welke vooral werkzaam was wanneer
een cultus een bovenlokale aangelegenheid - een bedevaart dus was waar veel bezoekers van elders tezamen kwamen. of er op
de eigenlijke feestdag 24 juni in die late middeleeuwen ook een
Oans-Jprocessie plaatsvond, is niet te achterhalen. Het is echter
niet onplausibel te veronderstellen dat, indien het Sint Janskerkhof daadwerkelijk een belangrijk heiligdom was - en dat was het
in de zestiende eeuw - er op de feestdag een processie zal zijn
gehouden, met een beeld en/of met relieken van Sint Jan en misschien met het Heilig Sacrament. Een processie vanuit het dotp
naar de kerk is weer minder waarschijnlijk, omdat tot 1521 Laren
niet over een kerk in het dorp zelfbeschikte, hetgeen een liturgische voorwaarde zall zijn om van daaruit een processie naar het

Laarder kerkhof te houdeD- Deze parochie!e bijkerk in het dorp

Heiligdom
Dc cultus in Laren betrof dus de heilige Johannes de Doper; maar
wat werd er concreet vereetd? Ging het om een reliek of een gebeeld van Sint Jan of had de heilige er ooit een wonder
bewcrkstelligd? Vragen waarop het antwoord onduidelijk blijfr.
Het middeleeuwse cultusobject, mogelijk gelijk bij vrijwel alle
:HIderc Sint Jansculten een reliek en/ofbeeld van Sint Jan, is
in. de hervormingstijd verloren gegaan. Het zestiende-eeuwse,
vcrzaagdc heiligenbeeld dat in 1954 in de Hervormde kerk werd
p;cvondcn en waarin sommigen het oude Sint Jansbeeld willen
'f,icl1 J is cchter vanwege zijn vormkenmerken niet het Dude cultus[weld. Evenmin is bekend met welke oogmerken de mensen toen
11'1' bcdcvaart naar Laren trokken: zocht men genezing of afWering
van zicktCll en misoogst of was er meet sprake van cen algemene,
Mj,i Id t:lt de vcrering van Johannes als ivoorbereicler' van Christus.
';['(11 cnkclc getuigenis is daarvan overgeleverd.
11m' het oak zij, rand het midden van de zestiende eeuw waren
I',11 <lchiekcrk en kerkhofhet doel van bedevaartgangers; het was
['I'll Iwiligdom geworden. In zijn berijming over Laren en zijn Sint
I,I1l'il" InlS schrij ft Horrentius over de bezoekende menigren - hij
ncllnl ikl' de 111ctafoor van "een zwerm mieren" - van vereerders
tli,· V.lllIl il het gchele Gooi te voet of met paard en wagen op 24
!Hlll, lllid'l,ol11cr Sint Jansdag, naar Laten trekken. 32. De bedevaart-
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Reliekhouder van Sint Jan, ca. 1925_
Parochie Sint Jan-Goede Herder Laren
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werd pas in 1569 formeel de hoofdkerk van de parochie. 34 De sinds
dat jaar gewezen parochiekerk op de jansberg werd daarna aangeduid met zijn nieuwe statusbenaming: 'sacellum', kapeL Dat deze
statusvermindering zich informeel al eerder had ingezet, blijkt
wel uit het feit dat de kerk op het Laarder kerkhof niet goed meer
werd onderhouden en in 1564 zelfs stevig in verval was geraakt.
Overigens betekende dit niet dat de janskapel niet meer werd
bezocht. Hortensius meldt dat mannen en vrouwen, jong en Dud

vaak ("frequens") het heiligdom bezochten. Een bevestiging van
het regionale belang van deze bedevaartplaats komt ook indirect
naar voren uit het besluit dat de Staten van Holland 4 juni 1581
namen om deze kapel te laten a£breken. Het Larens verzet tegen
deze beslissing hield de a£braak echter nog enige jaren tegen. Op
de omineuze dag van 24 juni 1586 herhaalden de Staten echter
hun besluit en stuurden tegelijk een lastgeving voor tenuitvoerlegging aan de baljuw van Gooiland. In het kader van het hervormingsproces en de samenhangende ontmanteling van de
Nederlandse catholica, hadden de Staten verschillende opdrachten
gegeven om de belangrijkste bedevaartkapellen in Holland te

laten a£breken. Het ging om devotiekapellen die door hun excentrische ligging niet functioneel waren voor de protestantse eredienst en die door die ligging niet voortdurend onder controle
van de overheid konden staan en waardoor de devotiepraktijken
konden blijven voortduren. Behalve de bedevaartkapellen van
Eikenduinen en Wilsveen stond ook de Larense Sint janskapel
op hun lijstje. 35 Omdat, zo schreven de Staten, "aldaer groote
superstitie alsnoch wordt gepleecht."3 6 De term "grote superstitie" wijst niet op gewone katholieke liturgische plechtigheden,
maar die van een bijzonder 'bijgelovig' karakter, zoals van heiligenverering of bedevaart. De baljuw kweet zich van zijn taak en
met de daadwerkelijke vernietiging, a£braak en vergraving van
kapel en kerkhof raakte de Sint janscultus zijn kerkelijke huisvesting kwijt. Was daarmee de jansberg van de materiele cultuur
en context van de cultus ontdaan, de aan een locatie van een

heiligdom verbonden immateriele sacraliteit is in de regel minder
eenvoudig te vernietigen. Dit gold ook voor Laren, juist omdat
de fundamenten of contouren van de kapel en het kerkhof voor
een deel in het landschap herkenbaar aanwezig bleven.

Paul Hermanus,

Dc Brink te Laren, 1898.
Particuliere collectie

Schuilkerk, 1760.
Smcekweg 6 Laren

Stille Ommegangen in het Gooi
De hervorming en protestantisering van de Noordelijke Neder!anden was een moeizaam proces en heeft slechts gedeeltelijk succes gehad. Kort na de Alteratie van Amsterdam in 1578 werd onder
gezag van de Staten van Holland de hervorming van het platteland krachtdadig ter hand genomen, zoals we hierboven al zagen.
In Gooiland trachtte de protestantse baljuw vanaf 1580 de reformatie in zijn territoir in te voeren. Hij nam vervolgens de nieuwe

parochiekerk met.pastorie van Laren in bezit. De gehechtheid van
de plattelandsbevolking aan de Katholieke Kerk met zijn rituelen
en devories kon sterk uiteenlopen en was vaak afhankelijk van
de geografische ligging, de aanwezigheid van bijzondere sacrale
contexten, de samenstelling van de bevolking en vooral ook een
blijvende aanwezigheid en activiteit van katholieke geestelijken.
Dit gegeven komt ook duidelijk tot uiting in de vereringsgeschiedenis van diverse Nederlandse bedevaartplaatsen. Zo bezochten
bedevaartgangers lange tijd de heiligdommen van Amersfoort,
Amsterdam, Eikenduinen, Heiloo, Wilsveen en ook Laten na de
sluicing of vernietiging van de cultusplaats - vaak tot in de achttiende eeuw - en zette de bedevaartprakrijk zich op een lowprofilebasis voort. Dat Laren ook in deze categorie thuishoort,
is een bevestiging van de worteling, de kracht en het belang van
de prerefottnatorische Sint Jansverering. Schrifielijke bronnen
van later tijd ondersteunen dat te meet. In de zeventiende eeuw
klagen protestanten namelijk herhaaldelijk over katholieken
uit Laren en andere Gooise dorpen die naar de Sint Jansheuvel
op ttbevaert" gingen en biddend rondom de resten van de voor-
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malige kapel en het kerklrofliepen, dikwijls met een rozenkrans
in de handY
De verantwoordelijke schouten van Weesp en Muiden wensten
dit tmisbruik' ook eens met eigen ogen bevestigd te zien. Zij vetklaarden dat zij in 1649 en 1653 het voormalige Laarder kerkhof
hadden bezocht en er nog steeds katholieke Sint Jansvereerders
aantroffen: "Alwaer wij bevonden hebbende eenighe personen,
soo mans als vrouwen, dewelcke aldaer eenighe ommegangen,
bedevaerden ende andere superstitieuse godsdienst waeren
plegende."3 8
Beide schouten beschrijven enkele bedevaartrituelen. Uit
hoofde van hun functie en het verbod op de publieke uitoefening
van de katholieke eredienst, moesten zij haar een halt toeroepen.
In hun getuigenis komt echter nog een interessant detail naar
voren, namelijk dat rond het midden van de zeventiende eeuw
de kalenderhervottning - een verschuiving van tien dagen die een
eeuw eerder, in 1585, ingevoerd - nog steeds niet volledig op het
platteland was ingeburgerd. De gerechtsdienaars waren namelijk
in hetzelfde jaar tweemaal op 24 juni naar het kerkhof afgereisd:
zowel op de 'oude' als op de 'nieuwe' Sint Jansdag. Deze 'dubbele'
feestdag bleek dus, met een interval van cien dagen, nog op
beide data bedevaartgangers te trekken. De bezoekers deden er
ommegangen, waarschijnlijk srille gebedsroutes, bidgangen,
rondom het voormalige kerkterrein, en pleegden er niet nader
gepreciseerde religieuze rituelen. Mogelijk kunnen we hierbij
denken aan het (knielendJ bidden en kruipen met de rozenkrans
en het offeren van geschenken. Dankzij de Amsterdamse amateurtekenaar Jacobus Stellingwerf(1667-1727J kunnen we dit ook
visualiseren. Voor een periode van nog eens zo'n vijfi:igjaar later,
dus omstreeks 1700, maakre Stellingwerf een tekening van het
prevelen en omgaan met de rozenkrans van individnele bedevaartgangers bij het Sint JanskerkhoE
Ook geven de archieven nog andere getuigenissen van de in de
illegaliteit voortdurende Sint Janscultus prijs. Uit ogenschijnlijk
onverdachte bron zijn uit 1689 kricische bewoordingen over de
viering opgetekend van de pastoors Smidts en Van de Water van
respectievelijk Hilversum en Laren. Beide parochieherders hadden
zich gecommitteerd aan de door de katholieke kerk veroordeelde
strenge stroming van het jansenisme, waarbinnen innerlijke
spiritualiteit werd verkozen boven devotionele prakrijken. Zij
waren op de hoogte van het voortduren van de Sint Janscultus
en spraken zich fel nit tegen het op 'bevaert' gaan en wellSten dat
de schout allen zou bekeuren die dat wel deden. Al hun objecties
haalden weinig nit, maar door hnn honding had de katholieke
gemeenschap een extra reden om zich tegen hen te verzetten.
De katholieke gerechtsdienaars van Laren zetten Van de Water
vervolgens simpelweg uit zijn kerk annex pastorie. 39

J.Stellingwerf,
DerRooms8crindcn bevaard in het koorn
tc Laren op St.Janskerkhof 1730.
Museum Hilversum

Omdat in de achttiende eeuw de religieuze tolerantie in Nederland ten aanzien van katholieken £link was gegroeid, deed de
overheid steeds minder aan de bestrijding van katholieke vererin-

nog immer in ere werd gehouden. Dar de plaats nog steeds voor

gen, althans zo lang deze geen al te ostentatieve vormen aanna-

Dat de cultus in deze periode vooral een individuele aangelegenheid lijkr te zijn geweest, is ook op te maken uit de stilte rand
de fameuze Sint Jansdag van '734. Dit was het tijdstip waarop de
feestdagen van Sint Jan en het H. Sacrament op een dag vielen.
Aan dit zelden voorkomende fenomeen werden alledei voorspellingen verbonden. Voar de Nederlandse katholieken gold het
samenvallen van deze twee heilige dagen als een bijzonder teken
van kracht en bracht diverse prafetieen van hoop en vrijheid in
circulatie. De Nederlandse protestanten zagen deze samenloop
tevoren juist als een onheilspellend teken, zelfs als een dag des
oordeels. De paniek die deze dag in de Republiek genereerde

men. Aangezien de gehechtheid van de bevolking aan de heilige
plaats op de Sint Jansheuvel niet was verdwenen en slechrs op
een individuele en terughoudende wijze gestalte kreeg, werd
deze voortaan oogluikend gedoogd. In de Te8enwoordi8' Staat der
Vereeni8de Nederlanden uit 1750 vermeldt de beschrijver van het Gooi
dat de "Roomschgezinden" veel eerbied voor het kerkhof tonen
en dat zij "willen [~stellen] dat hier verscheiden Mirakelen zouden gebeurd zyn" en dat ze daarbij "somtyds" hun devotie door
middel van bedevaarten verrichten. 40 Niet aileen komt uit die
getuigenis naar voren dat de Jansbedevaart inderdaad nog voortduurde, maar ook is het opmerkelijk dat voor het eerst - en het
laatst - in de geschiedenis van de cultus er over "mirakelen"

wordt gesproken. Over inhoud en datering is verder niets bekend.
Het is evenmin duidelijk of deze verrnelding een onzorgvuldige
formulering is of terecht naar aan de Janscultus toegeschreven
mirakelen verwijst, en zo ja, of we daaronder ook genezingen
kunnen scharen. Voor zover bekend is er nimmer van genezingen

sprake geweest en eventuele samenhangende votiefgeschenken
die daarap zouden kunnen wijzen, zijn ook niet bekend. In ieder
geval is het duidelijk dat de 'bevaert' toen jaadijks op de feestdag,
maar ook op andere tijdstippen, door individuele ommegangen

sacraal werd gehouden blijkr ook uit de toevoeging dat "veelen"
verkiezen "eI begraaven te worden."

was groot. Er ontstond onder protestanten cen collecrieve angst

omdat zij vreesden dat de katholieken hun dubbelfeest zouden
aangrijpen voor een katholieke revolutie met moordpartijen
onder pratestanten. 4 ' Op veel plaatsen nam de overheid daarom
rnaatregelen. In Hoorn mocht men bijvoorbeeld het feest van de
patroonheilige Sint Jan niet vieren. In het Gooi werd op de 24e
juni weliswaar een katholieke tekenaar in zijn kraag gegrepen en
patrouilleerden er schutters, maar van enige commorie in relatie
tot de actieve Jansverering was in deze bedevaartplaats niets te

merken. Voor deze goed gedocumenteerde periode is het daarom
waarschijnlijk dat er in Laren, in tegenstelling tot elders, zich
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St. Jansprocessie Laren, begin 1900.
ArchiefHistorische Kring Laren

inderdaad geen met de Sint Jansverering samenhangende relleges
hebben voorgedaan. Dit mag daarom misschien weer als aanwijzing gelden dat de cultus rond Sint Jan geen georganiseerd
karakter kende en zich mogelijk beperkte tot een eenvoudige
memorie-viering in de kleine schuilkerktuimte, die in een van de
woningen was ondergebracht, en tot de individuele rondgangen
naar het Laarder kerkhof
Van een eerste begin van een kerkelijk gestimuleerde herlevingvan de Sint Jansverering lijkt pas na 1760 sprake te zijn
geweest. In dat jaar kreeg Laren voor het eerst een mime functionele schuurkerk aan het Zevenende. Met die kerk konden het
parochieleven en de viering van de kerkelijke feestdagen weer
beter worden vormgegeven. Vanaf de jaren zeventig van de achttiendeeeuw vinden we dan ook in kerkelijke archieven brieven
van Larense pastoors waarmee ze hun collega's uit de regia uitnodigen.voor de "gebruikelijk plechtigheid" rond het geboortefeest
van Sint Jan de Doper. In 1773 nodigde pastoor Johannes F. Camp
(1749-1774) zijn collega's uit om te komen eten en vroeg een van
hen de preek te willen houden, die ze gewoon waren bij toerbuurt
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te houden. Vit deze teksten blijkt dat de gebruiken al enige jaren
in zwang waren. Het wekt de indruk dat de viering met de komst
van pastoor Camp weer meer tot leven was gekomen. Dit zal aanvankelijk nog niet een grotere viering met een regionaal karakter
zijn geweest, althans dat kan worden afgeleid uit de correspondentie die de verschillende pastoors van Laren met hun aartspriester hebben gevoerd. Deze brieven zijn vanaf '744 bewaard gebleven, maar pas na 1795 komt in die brieven voor het eerst het Sint
Jansfeest als vast onderwerp aan bod en stelt de pastoor de maatregelen en pastorale assistentie aan de orde die nodig waren voor
een goed verloop ervan.42
Ondertussen, kort na de bouw van de Larense schuurkerk in
1762, werd in Amsterdam een nieuwe pastoor met de naam Joan
Baptist Schorrenburgh in de St. Annakerk (De Pool) aangesteld. Hij
bleek evenwel op de hoogte te zijn van de Laarder Sint Janstraditie
of mogelijk kende hij zijn Larense collega via een andere weg.
Hoe dan ook ontstond onder Schorrenburghs pastoraat tegen het
einde van de achttiende eeuw een intensiefkerkelijk-devotioneel
contact tussen stad en dorp. Het werd voor Amsterdamse katholieken, verenigd in de aan de Annakerk verbonden Sint Jansbroederschap, een gebruik om vanuit deze parochie op de twee
Sint Jansdagen (24 juni en 29 augustus) gezamenlij k naar Laren
op bedevaart te gaat. Deze ontwikkelingen vormden de opmaat
voor een geheel nieuwe periode in de geschiedenis van de Larense
Sint Janscultus, die na de Bataafse revolutie van 1795 de ruimte
kreeg om zich in grotere vrijheid verder te onrplooien.
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PROCESSIE

Transformatie van
Bedevaart naar Processie
De Larense Sint Jansverering in de
negentiende en twintigste eeuw
Peter Jan Margry

De bedevaartcultuur in Nederland is na de middeleeuwen - ten
tij de van de Repub liek der Zeven Provincien in de zeventiende
en achttiende eeuw - sterk aan verandering onderhevig geweest.

Sinds de Refonnatie yond er een tweevoudige ontwikkeling
plaats: een snel afuemende activiteit van de binnenlandse bedevaartplaatsen en een daarmee samenhangende sterke groei van

bedevaarten naar buiten de landsgrenzen gelegen heiligdommen.
De boven de grote rivieren gelegen bedevaartplaatsen waren door
de verbodsbepalingen op de publieke uitoefening van het katholieke geloof tegen het einde van de zeventiende en aan het begin
van de achttiende eeuw vrijwel volledig inactief of zelfs vernietigd.' Dit had een devotioneel vluchtgedrag tot gevolg, waarbij
veel Nederlandse katholieken letterlijk hun heil in het buitenland
gingen zoeken. Het bracht een enonne groei van georganiseerde
processiebedevaarten naar buitenlandse heiligdommen met zich
mee. Daardoor kon in de achttiende eeuw de Mariabedevaart naar

het in het Duitse Rijk gelegen Kevelaer tot de dominante, 'nationale' bedevaart van Nederland uitgroeien.' Slechts in enkele
gevallen, daar waar een katholieke meerderheid of een significante
minderheid in stand was gebleven, bleek het soms mogelijk een
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HetAloud Kevelaarboekje, 1803.

Pamculier bezit

Larense bedevaart
in Kevelaer

bepaalde vonn van supralokale bedevaartpraxis in stand te houden.Omstreeks 1795 kende Nederland nog maar een handjevol
bedevaartplaatsen waar relicten van oude bedevaartpraktijken
waren aan te treffen. Zo kenden Amersfoort en Amsterdam als
overblijfsel van hun middeleeuwse sacramentsprocessies nog
heimelijke individuele omgangen. 3 In Eiteren (bij IJsselstein)
kwamen jaarlijks nog steeds enkele katholieken naar de heilige
kapelgrond. Zij probeerden in 1803 de zieltogende, ongecontroleerde culms op het Heili8 Land in Eiteren te integreren in een
nieuw opgerichte broederschap van de Heilige Rozenkrans. 4 De

Amsterdam werden in Laren ook nog steeds stille, individuele
omgangen naar het voormalige heiligdom op het Janskerkhof
gehouden. Deze en andere devotionele uitingen hadden kunnen
blijven voortbestaan omdat het harde optteden tegen bedevaarten
in de zestiende en zeventiende eeuw in de loop van de achttiende
eeuw werd verwisseld voor een politiek van acceptatie en gedogen.
Bovendien onderging de binnenlandse religieuze praxis een jarenlange accommodatie: daar waar niet werd gehinderd en er geen
ostentatieve manifestaties plaatsvonden, werd vanuit de Holland-

sluimerende Mariaverering in Heiloo was in de achttiende eeuw

se tolerantietraditie een werkbare confessionele coexistentie

weer tot nieuwe bloei gekomen na de vondst van miraculeuze

betracht. Stille en individuele omgangen zoals in Laren leverden
in de regel geen problemen op en konden dus blijven bestaan.
Op inspiratie van de Franse Revolutie had ook de 'fluwelen'
Nederlandse ofBataafse omwenteling van 1795 ervoor gezorgd
dat in de nieuwe Bataafse Republiek de boodschap van vrijheid
en gelijkheid centraal kwam te staan en dat "ieder mensch het
recht heett om God zodanig te dienen, als hy wil, zonder daar
in op eenigerlei wyze gedwongen te kunnen worden... "7 Met
de publicatie van de "Verklaring van de rechten van de mens en

waterbronnen. 5 sinds de revolutie van 1795 was claar sprake van

een jaarlijkse samenkomst van mensen op 'Capel', het bedevaartterrein bij Heilo0 6 Bewust van hun nieuwe maatschappelijke
positie hadden deze Mariavereerders geroepen: 'men kan het
[de bedevaartJ ons niet beletten'. Verder geheel zonder klerikale
ondersteuning was deze verering in 1806 opnieuw herleefd en
via mondelinge lekencircuits gegroeid en trok men er jaarlijks
processiegewijs met vaandel en brandende kaarsen rond.

bedevaart naar Laten weer opleven. Net zoals in Amersfoort en

burger", waarin deze passage is opgenomen, was de dominantie

Binnen in de kerk
Vanwege de toenemende religieuze tolerantie in de Republiek
kon in het laatste kwart van de achttiende eeuw ook de Sint Jans-
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van een kerk niet meer mogelijk, wat leidde tot de afschaffing
van de bevoorrechte positie van de 'heersende [~hervormdeJ kerk'
in 17968 Dit klonk misschien ttaaier dan het was, want onder

invloed van de Franse wetgeving bepaalde de Nederlandse
Staatsregeling van 1798 dat aile religieuze plechtigheden en praktijken toch nog strikt binnen de kerkgebouwen moesten plaats-

de (schuur-)kerk plaatsvond. Indirect komt uit deze vermelding
en uit Van Oostveens verdere correspondentie oak naar voren dat

dienstige initiatieven, anderzijds werden groepsgewijze kerkelijke
of devotionele bijeenkomsten of ritl1elen in de publieke ruimte

er op Sint Jansdag verder geen andere processies waren. Overigens
was het houden van een binnenskerkse processie op dat moment
nog niet eens zo lang mogelijk. Laren beschikte pas sinds 1760
over een schuilkerk (aan het Zevenend) die mim genoeg was

niet getolereerd, met name om de protestanten in hun gevoelens

om processies mogelijk te maken. Wanneer de Amsterdammers

te ontzien.9 Dat de interpretatie van deze verworven nieuwe vrij-

te Amsterdam, met een expliciet beroep op de vrijheid van godsdienst, het initiatiefhun jaarlijkse bedevaartstocht naar Laren te
formaliseren en uit te breiden. Zij deden daarbij tegelijk het ver-

precies hun processie in die schuilkerk zijn gaan houden, is niet
bekend. Het feit dat Amsterdammers ter bedevaart naar Laren
begonnen te trekken, hOl1dt waarschijnlijk verband met de
devotionele activiteiten van pastoor Joan Baptist Schortenburgh
van de Amsterdamse St. Annakerk (van 1762 tot 1792). Er was
in die kerk een Sint Jansbroederschap ontstaan die zich voor de
vereringspraktijk met aflaatverwerving op het Larense feest orionteerde. Waarschijnlijk was hij van de Larense cultus op de hoogte

zoek aan aartspriester Van Engelen te Maarssen om de reeds enige

geraakt via sommige Larense pastoors die relaties met Amsterdam

jaren bestaande binnenkerkse Sint Jansprocessie die ze op die dag
in Laren hielden, voortaan ook in de openlncht te mogen houden,
teneinde "hun Godvrugdt op Sint Jan buiten de kerk met plegtig-

onderhielden, zoals pastoor Van Oostveen wiens familie in de stad
woonde. Eveneens is het goed denkbaar dat er cantacten bestonden tussen (besmurs-)leden van de Kevelaerbroederschappen
in Amsterdam en Laren. Het feit dat in 1798 de Amsterdamse
Kevelaerbroederschap op Sint Jansdag Laren kwam bezoeken,
lijkt daarvan een bevestiging.

vinden. De nieuwe simatie bood dus enerzijds ruimte aan gods-

heid lokaal sterk kon verschillen, kwam nadrukkelijk tot l1iting
rond de Larense Sint Jansbedevaart. Vier weken na verschijning
van de proclamatie van de nieuwe Staatsregeling, op

1

mei 1798,

namen broedermeesters van een recent ontstane Jansbroederschap

heyd te moogen verrigten... "l0 Zij gingen vervolgens naar Laten

om dit verzoek nog eens persoonlijk bij de pastoor te bepleiten.
Mede op advies van zijn baas, de aartsptiester, was de pastoor
hiertoe niet bereid. De genoemde bepalingen in de Staatsregeling
en de gevoeligheid onder protestanten voor publieke processies

De introductie van een processie over de openbare wegen van

De bewaard gebleven pastorale carrespondentie geeft enig inzicht
in de bedevaartpraktijk van die jaren. De juniviering blijkt omstreeks 1800 niet beperkt te zijn geweest tot de feestdag, zoals
die aan het einde van de negentiende eenw op 23 en 24 juni werd
gevierd, maar kende een aflaatperiode - de 'hoogtijd van Sint Jan'
- die gerekend vanaf 15 jnni drie weken duurde. Tijdens deze
weken konden bedevaartgangers iedere dag voor hun Sint Jansdevotie in de kerk terecht, waar ze konden biechten en vervolgens

het Gooi was op dat moment nag een stap te ver. Niettemin was

hun aflaten verdienen. l2. Dat laatste was overigens oak mogelijk

ondertussen we! duidelijk geworden dat de Sint Jansverering al
weer enige jaren, mogelijk al sinds de jaren zestig van de achttiende eel1W, was opgeleefd en dat deze na de komst van pastoor
J.F. van Oostveen in 1798 in Laren nog een extra impuls had

op en rond 29 angustus, de feestdag van Sint Jansonthoofding
('Decallatio'). Vanwege de grote toeloop van pelgrims vroeg pas-

op straat vormden beide een te groot risico. Enkele jaren later, in
1802, bleek in die situatie nag geen verandering te zijn gekomen
en hield men op 24 jnni de Sint Jansprocessie nog altijd binnen
in de kerk.

Opleving

toor Van Oostveen jaarlijks aan de aartspriester om een kapelaan

gekregen. Zoals uit zijn correspondentie naar voren komt, began

ter assistentie bij het biechthoren en voor het opdragen van de
extra bestelde votiefinissen. De vaak mopperige Van Oostveen was

Van Oostveen veel actiever dan zijn voorgangers de verering van

echter over die ondersteuning niet zo te spreken. De Brabantse

de patroonheilige te propageren. Zo stl1urde hij op 6 jnni 1802

kapelaan Bastiaans die hij in 1798 kteeg toegewezen, yond hij
te brutaal, hij toonde zich te weinig bescheiden. Deze zuiderling
stond er namelijk op om dagelijks door de pastoor van "soep en

een brief rand, waarin hij de aartspriester en aIle pastoors uit

de omliggende dorpen van Gooiland nimodigde om bij het
aanstaande Sint Jansfeest aanwezig te zijn. Daarin memoreerde
hij terloops het centrale ritueel van die dag: de "processie van
Amsterdam zal ook volgens gewoonte plaats hebben in de kerk."H
Een niet-onbelangrijke mededeling, want hieruit blijkt dat de
Amsterdamse Sint Jansbroedetschap indetdaad jaarlijks in Laren

In dezelfde brief gafVan Oostveen en passant ook een globaal
beeld over de drukte van die dag: er kwam een "groote meenigte
Amsterdammers, die haar devotie zoude houden met biegten en

een processie organiseerde en dat deze niet buiten maar binnen in

communiceeren." Het aantal pelgrims was dat jaar extra groot
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pottasie" te worden voorzien. 13
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omdat ook de leden van de Amsterdamse Kevelaerbroederschap
waren meegetrokken, aangezien dat jaar groepsbedevaarten naar

het Roerdepanment, waarbinnen Kevelaer was gelegen, waren
verboden. Laren was voor hen een welkom devotioneel alternatief
De regionale faam en bekendheid van de Sint Janscultus waren in
die jaren dus onmiskenbaar aanwezig, vooral omdat daar de aartspriester uit Maarssen jaarlijks overkwam en ook de meeste van de
uitgenodigde priesters in het Gooi steevast acte de presence gaven.

willekeurige dagen gedurende het jaar hebben gevolgd, met name
bij besmettelijke ziekten voor mens en dier als cholera en builenpest ofbij een dreigende misoogst vanwege het weer. Verder zou
er wel eens door de pastoor aan biechtelingen een ommegang als
penitentie zijn 'opgelegd'. ,6 Het Janskerkhof was dus hoe dan
ook een plaats gebleven die heiliger en werkzamer dan de eigen
parochiekerk werd geacht. De beschreven rondgang om het
kerkhof was overigens een gebruikelijk ritueel verschijnsel in
bedevaartplaatsen. Door middel van een drievoudige omcirkeling
trachten bedevaartgangers daarmee het bezoek en hun gebed
een grotere werkingskracht te geven. Gezien eerdere vermeldin-

Enkele voonnannen van de Jansbroederschap waren ondertussen naar Munster getogen om van de buiten de landsgrenzen
gevestigde vice-superior van de Hollandse Zending, Ciamberlani,
toestemming te krijgen teneinde hun infonnele broederschap in
een formeel-kerkelijke om te vormen. Na overleg met de Gooise
aartspriester en de pastoor van Laren besloten zij op 29 augustus
1806 tot de instelling van een dubbelbroederschap gevestigd

gen van indviduele ommegangen ten tijde van het ancien regime,

zowel te Amsterdam als te Laren. 14 Het was de formalisatie en

Daarmee wil ik overigens niet suggeren dat er sprake zen zijn

uitbreiding van een bestaande infonnele Amsterdamse 'broeder-

van een zekere processiecontinurteit, wel van een nieuw gecreeerd

schap', die aan het einde van de achttiende eeuw was ontstaan.

ritueel van individuele bidtochten.
Dat de Sint Jansverering in de eerste helfi: van de negentiende
eeuw steeds grotere interesse belangstelling genoot, blijkt ook
uit het feit dat de parochie er toe overging een nieuwe reliek
van de heilige te verwerven. De reliek waarover de middeleeuwse parochiekerk beschikte was waarschijnlijk ten tijde van
de Refonnarie verloren gegaan. Daarom kreeg de pastoor een
reliek van de patroonheilige die op 4 juni 1832 door aartspries-

Bij de oprichting wist de kerk direct al zo'n 341 Amsterdamse Sint
Jansvereerders en 220 Laarders als lid te mobiliseren. Een krachtige
stimulans daanoe was afkomstig van pius VII die reeds via twee
pauselijke brieven van 1 oktober 1805 zowel de leden van de broederschap verbonden had aan de Amsterdamse Annakerk als aan
de parochiekerk van Laren en nu ook de mogelijkheid wilde bieden een (nieuwe) volle aflaat te verwerven gedurende het octaaf
van Sint Jans Onthoofding (29 augustus), de eerste zondag van
de vasten en Sint Jan Geboorte (24 juni). Op 17 januari 1808 werd
deze 'faculteit' uitgebreid tot twee aan die dagen gekoppelde
perioden van acht dagen (octaafj.
De herleving te Heiloo en de belangstelling voor de Larense Sint
Jansdevorie in 18061ijken in verband te staan met de kornst dat
jaar van koning Lodewijk naar Holland, die deels samenviel met
de fonnele opheffing van eerder door de Fransen afgekondigde
maatregelen ten aanzien van de kerk en het houden van bedevaarten.

Hoewel de broederschap en daarmee ook de devotie in 1806
werd geformaliseerd, is er slechts uit mondelinge overlevering
iets over de vereringspraktijk van Sint Jan in de vroege negentiende eeuw bekend. Degenen die 'in nood' verkeerden deden
's avonds biddend een bedevaart Cbeven') naar het kerkhof en
liepen aldaar over een pad rond het kerkhof, over een afstand die
het bidden van drie rozenhoedjes mogelijk maakte. Duidelijk is
dat er in de eerste helfi: van de negentiende eeuw over het doen
van een 'bevert' werd gesproken en dat later pas het begrip processie gangbaarder zon worden, 15 Vereerders van Sint Jan zouden
het omgangsparcours niet alleen op zijn feestdagen, maar ook op
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kan men ervan uitgaan dat deze rirueel bepaalde en individuele
bidgangen naar het kerkhofin een min of meer ononderbroken
lijn sinds de vernietiging van de Janskerk in 1586hebben bestaan.

ter Van Nooij van Utrecht was geauthenticeerd en die voortaan

voor de openbare verering van Sint Jan in Laren mocht worden
gebruikt.

De Processiekwestie en Laren
De processiekwestie is een begrip waannee de politieke, juridische
en religieuze conflicten en discussies worden aangeduid die in het

Nederland van de negenriende en twintigste eeuw plaatsvonden
over het houden van processies en andere religieuze rituelen in

de publieke ruimte. Vanwege de gelijkberechtiging van de katholieken sinds 1798 waren de N ederlandse protestanten bevreesd
geraakt dat zij in toenemende mate geconfi:onteerd zouden worden met katholieke riruelen en plechtigheden op straat. Teneinde
dat gevaar te minimaliseren werden aIle nieuwe processies bij

wet verboden en moest van bestaande kerkelijke processies
worden aangetoond dat ze in hun bestaande vonn - met priester,

H. Sacrament en dergelijke - minimaal uit de achttiende eeuw
stamden. Dan pas mochten ze blijven bestaan. Ook voor Laren
was het dus belangrijk om te bepalen of er indertijd reeds jaarlijks
een processie werd gehouden en, zo ja, of die werkelijk als processie ook voldoende ouderdom kende. Sinds de negentiende eeuw
zijn daarover verschillende misverstanden gerezen. Vaak ook
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omdat de gehanteerde terminologie een verkeerde indruk wekte.
In de eerste plaats wijzen de in de bronnen genoemde 'procession'
uit het begin van de negentiende eeuw conform de toenmalige
woordbetekenis niet aIleen op lirurgische processies, maar op
groepsbedevaarten die naar Laren toe trokken. Zoals gezegd werd
pas in het laatste kwart van de achttiende eeuw een lirurgische
processie in de Larense schuilkerk gelntroduceerd. Wel trok men
min of meer gezamenlijk naar het Sint Janskerkhof, maar zonder
daarbij de vorm, de attributen, gezangen en gebeden en rituelen

kruis, vaandels en begeleidende broedermeesters met geleidestokken zorg droegen. Fas in de tweede helft van de negentiende
eeuw zou de Larense parochie de beschikking krijgen over eigen

van een echte processie in te zetten. Het was een voortzetting van

processieattributen. 17

de stille ommegangen zoals die in de zeventiende en de achttiende eeuw ook individueel of in Kleine groepjes en al dan niet
's nachts werden gepraktiseerd. Ergens in het eerste kwart van de

echter gestimuleerd door de Amsterdamse Sint Jansbroederschap,
die het belang van haar leden zo goed mogelijk wilde behartigen
en gedurende de bedevaartdag een zo rijk mogelijk ritueel repertoire wilde aanbieden. De praktische uitvoering van de groepsgewijze bidtocht was aanvankelijk dan ook geen taak van de Larense
parochie. Het waren de Amsterdammers die voor een processie-

na 1802, transformeerden

De Vrankrijker zette menigeen over het bestaan of de introductie
van een kerkelijke processie op het verkeerde been door te schrijven dat in 1822 Laren reeds dispensatie zou hebben gekregen voor

de individuele ommegangen zich meet en meet in een georgani-

het houden van processies. 18 Dit berust echter op een niet correete

seerde collectieve bidtocht of bedevaart ('bevert'). Dit was geen
liturgische processie in formele zin, maar een groepsgewijze
omgang van parochianen en bedevaartgangers van de kerk naar
het kerkhof waarbij zij mogelijk een vaandel meedroegen en gezamenlijk baden. Een formele processie was op dat moment feitelijk
oOK (nog) niet nodig omdat op 24 juni een liturgische processie
ter ere van Sint Jan binnen in de kerk werd gehouden. Een nadere
structurering en formalisering van de omgang ofbidtocht werd

interpretatie van het betreffende Koninklijk Besluit inzake processies van dat jaar. Laren komt in dat stuk zelfs in het geheel niet
voor. Omdat in 1848 bij de totstandkoming van het grondwettelijke processieverbod het besluit van 1822 expliciet werd aangehaald en Laren in 1848 processievrijheid kreeg toegekend, heefi:
hij die toegekende vrijheid waarschijnlijk teruggeprojecteerd
naar 1822.

negentiende eeuw, maar in ieder geval

Wat speelde er in 1848 nu eigenlijk precies?'9 In dat jaar werd een
vernieuwde Nederlandse grondwet door de liberale staatsman
Thorbecke voorbereid. De opstellers ervan meenden echter dat
het recht dat de rooms-katholieke kerk daaraan zou kunnen ontlenen am de in de zeventiende eeuw teloorgegane bisdomstrucruur in Nederland weer te mogen herstellen, bij de Nederlandse

in de nacht en dat Van den Brink heeft kunnen bewerkstelligen
dat die overdag gedaan mochten worden. De vraag dient zich dan
aan, of dat juist is en zo ja, wanneer die verandering heeft plaatsgevonden. Indien dus Tinnebroek ons juist inlicht en omdat Van
den Brink in 1817 burgemeester werd, zou dat betekenen dat de
Larense processie ergens russen 1817 en 1848 als groepsbidtocht

protestanten waarschijnlijk op grate bezwaren zouden stuiten.

IS

Om de wet er doorheen te krijgen en oak enigszins de protestant-

Niet echt in overeenstemming daarmee lijh het antwoord
van pastoor W. van Duijnhoven, toevallig oak in 1848, op een
parochiele enquete van zijn aartspriester Hartman. Van Duijnhoven beantwoordde keurig aile gestelde vragen, maar over het
Laarder kerkhof en over de oprichting van de parochie meldt
hij aileen dat er weinig met zekerheid bekend is, "vermoedelijk

se gevoelens te ontzien, werd teI compensatie een verbod opgeno-

men op aile mogelijke nieuwe openbare processies die de herstelde kerkprovincie voornemens zou zijn te gaan houden. In Laren
raahe men hierdoor gealarmeerd, omdat dat zou kunnen betekenen dat er voor de zich ontwikkelende processionele bidtocht
geen toekomst meer zou zijn. De wet stelde dat aileen die processies die al sinds de achttiende eeuw (vanaf 1795) ononderbroken in
de openbare ruimte hadden gettokken, het recht op uitzondering
op het processieverbod zouden krijgen. Dit was voor Laren namelijk niet het geva!. Zoals gezegd kende Laren al dan niet nachtelijke stille en individuele omgangen, maar van een continuYteit
van een kerkelijke processie vanuit her ancien regime was in het

geheel geen sprake. WHet was de katholieke Larense burgemeester
Jan van den Brink, actief van 1817 tot 1862, die vanafhet begin
van zijn aanstelling het voor de Sint Jansverering opnam, vooral
omdat de vele bezoekers de openbare orde nogal eens verstoorden.
Toen in 1821 Sint Jan op een zondag viel en men veel bezoekers
van buiten verwachtte, waaronder oak protestanten, raakte hij

bevreesd dat de groepsbedevaarten - 'Godsdienstige Processien' naar Laren zouden worden verboden." Via zijn politiek-besruurlijke netwerk kreeg hij de beschikking over voorinformatie.
Daattnee gewapend wist hij met gerichte onderhandelingen vervolgens zowel op provinciaal als nationaal niveau Laren als enige
plaats in Noord-Holland op de uitzonderingslijst van toegestane
processies te krijgen. G.!.J. Nieuwenhuis, sinds 1892 pastoor te
Laren, schreef daarover in 1912 dat in dat cruciale jaar 1848 de
"bekwame en ijverige" burgemeester Van den Brink de regering
'bewerkre' en dat deze daarop de Larense processievrijheid erkende en wetrigde.

2l

Nieuwenhuis had deze informatie niet van zich-

zelf, maar baseerde zich op een aantekening van een voorganger,
pastaor H.H. Tinnebroek, van 1859 tot 1875 pastoor in Laren, die
na het overlijden van Van den Brink in een enigszins gebrekkige
stijl noteerde: "Aan zijnen invloed heefi: men voor eerst te danken
dat de processie op s' Jansdag, nu niet meer des nachts, gelijk ten
tijde van onmst enz" maar op den dag."23 Her is een opmerkelijke
passage voor een pastoor die toen pas enkele jaren in Laren actief
was en zich waarschijnlijk nag niet volledig in de voorgeschiedenis van zijn parochie had kunnen verdiepen. Enerzijds stelt hij dat
er aanvankelijk aileen sprake zou zijn geweest van ommegangen
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ontstaan.

van de invoering des kristendoms."24 Over de Janscultus en een

evenruele processie schrijft hij helemaal niets. Dit is vreemd
omdat dergelijke dekenale enquetes juist oak bedoeld waren
am de aartspriester of deken van de regia van bijzonderheden
of speciale vieringen in de parochie op de hoogte te stellen. Het
is oak mogelijk dat hij de omvang of de betekenis van feest en
processie van Sint Jan in die jaren niet voldoende achtte am te
vermelden.
Naar aanleiding van de invoering van het processieverbod in
1848 bestand er niet aileen over Laren vetwarring welk rirueel
nu precies jaarlijks werd uitgevoerd en in welke vorm. Daarom
begonnen in het gehele land officieren van justitie processies
en bedevaarten in processen-verbaal vast te leggen. De justiriele
willekeur die sinds de invoering van het processieverbod bij

overtredingen was ontstaan, diende te verdwijnen en de minister

van Justitie wenste de processieproblematiek voor eens en altijd
definitief te hebben geregeld. Daartae vroeg hij zijn provinciale
procureurs-generaal dossiers aan te leggen met beschrijvingen van

aile openbare godsdienstoefeningen in hun provincie. De procureur-generaal van Noord-Holland moest daarop bekennen dat er
voor zijn regia in het geheel geen schriftelijke documentatie of
archiefbeschikbaar was. Want bij de behandeling van de grondwet van 1848 zou de naam van Laren slechts mondeling zijn inge-

bracht - waarschijnlijk met Van den Brink als souffleur - als zijnde de enige gewettigde processie over de openbare weg in NoordHolland, aangezien dit ritueel van'oudsher' onafgebroken zou

hebben bestaan. Het ging, zo stelde de procureur-generaal in 1856
vast, am een groepsgewijze bidtacht met een dienst op het kerkhof en weer terug. 25 Gezien de ernst van de kwestie en de acribie
van het openbaar ministerie mag, vanwege het ontbreken van die

specifieke informatie, ervan worden uitgegaan dat er in dat jaar
nag steeds geen sprake was van een bidtacht die werd geleid door
een geestelijke in kerkelijk gewaad en voorzien van processieattributen, oftewel van een processie in formeel-liturgische zin.26
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Hoezeer er in Laren onduidelijkheid en vooral ook onzekerheid
is blijven bestaan over de status van hun processievrijheid blijkt
wel uit het feit dat toen men in 1886 voor het eerst een liturgische
processie met het Heilig Sacrament wilde gaan houden, er eerst
bij de overheid is geYnformeerd of dat inderdaad was toegestaan.
Toen daar geen bezwaar bestand, heeft pastoor Hartman vervolgens het bisdom de kerkelijk toestemming gevraagd.
Hoe dan ook, Laren had en hield zijn bijzondere positie, weliswaar enig en uniek in Noord-Holland, maar niet de enige proces-

sie boven de grote rivieren. In Gelderland genoten vijftien plaatsen een gelijksoortige uitzonderingsstatus. 27

vermoedde dat de Amsterdammers betutteling door de Larense
broederschap beu waren en daarom reeds omstreeks 1845 zich
niet meet bij de viering en processie van 24 juni wensten aan te

sluiten. In dat jaar werd ook de Larense schuilkerk aan het
Zevenend (ter hoogte van de huidige Smeekweg nr. 6) afgebroken
en tegelijk de nieuwe waterstaatskerk aan de Brink in gebruik
genomen. Het is denkbaar dat de Laarders de viering van 24 juni
taen al als een vooral Larens feest zijn gaan beschouwen en de
verandering van locatie mogelijk een geschikte aanleiding was
om tegelijk andere spelende kwesties aan te passen. Het is dan
ook denkbaar dat de Larense initiatieven in die jaren om de eigen
processie tot een officieel door de overheid toegestane processie

Conflict en verandering
Werd de bedevaart eind achttiende en begin negentiende eeuw
gezamenlijk gedragen door Amsterdammers, Laarders en andere
Gooise katholieken, rond het midden van de negentiende eeuw
zon daarin verandering komen en maakten conflicten tussen de
bedevaartgangers uit Amsterdam en die van het Gooi aan die een-

heid een einde.'8 Waar de kwestie precies over ging, valt moeilijk
nog te achterhalen. Volgens pastoor Van Duijnhoven betrofhet
vooral Uhet aanmatigende gedrag van dezer broedermeesters, die
verwarring en stoornis in de processie aanbrachten."29 Wat oak
de werkelijke reden mage zijn geweest, pastoer Nieuwenhuis

te laten verklaren, voor frictie hebben gezorgd. De uiteindelijke
verdrijving van de brutale Amsterdammers uit de processie van
24 juni was hoe dan oak een cruciaal moment in het toe-eigeningsproces van de Larense gemeenschap van de Sint Jansviering,

waarvan de hoofdviering op 23 en 24 juni werd gevierd en de
Amsterdammers zich vanaf die tijd concentreerden op het feest
van 28 en 29 augustus, Sint Jansonthoofding. 30 In 1857 blijkt dat
laatste feest overigens nog levend genoeg om een legaat toe te
kennen voor het houden van votiefrnissen op die dag." In 1858
trokken de Amsterdammers en Laarders niettemin voor het laatst
als groepsbedevaart naar Laren. Het is eveneens betekenisvol

Mgr. Jansen in
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dat in 1886 voor de allerlaatste keer leden van de Amsterdamse
broederschap in het broederschapsregister werden ingeschreven,

ning van de Larense parochiekerk, nog vetwijzen naar het gegeven
dat het in 1886 voor het eerst zo zou zijn geweest dat de tagressie'

hetzelfde jaar waarin Laten zijn eerste triomfale sacramentspro-

van 'ketters' [~protestantenJ dusdanig was geluwd dat het moge-

cessie realiseerde en daarmee definitief 24 juni als processiedag
voor de eigen gemeenschap veilig stelde.3' Dat jaar is dan ook te
beschouwen als het symbolische omslagpunt in de ontwikkeling
van de Sint Janscultus: van regionale Sint Jansbedevaart naar
lokaal ofbovenlokaal gepositioneerde Sint Jansprocessie. Een

lijk werd om een sacramentsprocessie te houden. 36

gemeenschap, een ritueel dat zich zou ontwikkelen tot een

Burgemeester Velthuijsen liep als hoofd vande politie en de
broederschap altijd vooraan in de processie mee, gereed om bij
eventuele confronraties met 'andersdenkenden' [~protestantenJ
direct te kunnen optreden. Ongeregeldheden deden zich niet
voor, zodat in 1891 de bisschoppelijke vergunning met vijfjaar
kon worden verlengd en in 1896 zelfs 'voor eeuwig'. Niettemin

dynamische showvitrine van triom&al rooms vertoog ten aver-

was er in de twintigste eeuw voor burgemeester Huub van Nispen

staan van de gehele N ederlandse samenleving.

van Sevenaer nog aanleiding om, vanaf zijn benoeming in 1909,

processie zander Amsterdammers en voor en door de Laarder

Sint Jan en Sacramentsdag in "en
1886 was in liturgisch en kalenderologisch opzicht een exceptioned jaar aangezien het Sint Jansfeest met Sacramentsdag samell-

viel. Een samenloop die zich slechts zelden voordoet. De laatste
keer was dat in 1734 het geval geweest. Pastoor G. Hartman (18801892) van Laren wilde deze bijzondere datum aangrijpen om het

voorafgaande aan het Allerheiligste, in de processie mee te lopen.
Om autoriteit uit te sttalen deed hij dan zijn ambtsketen om. Hij
ontving daarop echter vetschillende dreigbrieven en aantijgingen
van nier-katholieken, die de vermenging van dit openbare ambt
met katholieke feesten te ver vonden gaan. Slechts 'spottende
parvenuen' waren de kleine dissonanten waar de processie af en

toe mee te kampen had. 37

Heilig Sacrament in de processie te introduceren. Teneinde de

benodigde kerkelijke toestemming te bespoedigen verzocht
hij aartsbisschop Snickers om in dat geval zelf die dag het Allerheiligste naar het Sint Jans·kerkhof te brengen. Na het Mertopolitaan Kapittel hierover te hebben geraadpleegd, ging hij
akkoord. Die dag werd de processie als voIgt samengesteld: een

Met het vooruitzicht van een vermeend duizendjarig bestaan van

de processie werd in 1892 het Janskerkhof door grondruil aanmerkelijk vergroot en werd er een open neogotische kapel met altaar
gebouwd. Een steen van, naar men zegt, de vroegere middeleeuwse parochiekerk werd toen in de muur ingemetseld. Het was een

stimuleerde iedereen zodanig, dat ze in het dorp averal versierin-

geschenk van professor J.A. de Rijk die zich intensief met de
Larense geschiedenis had beziggehouden. Bij de kapel, onder de
zinken kap naast een oude olm werd ook een witgeschilderd houten Jansbeeld geplaatst als tweede cultusbeeld, naast het beeld in
de parochiekerk. Ondanks het afdakje raakte dit beeld verrot, in

gen en erebogen oprichtten en de route met sparrengroen, slin-

1924 kwam een tweemaal zo groot exemplaar, dat uit de voorgevel

kruisdrager met twee misdienaars, twee grote en twee kleine

vanen, vier zangers, vier btuidjes, het Allerheiligste gedragen door
de aartsbisschop en omgeven door vierlichtdragers met baldakijn,
vier 'wierokers' en ten slotte aUe gelovigen. Deze gebeurtenis

gers en vlaggen en wimpels versierden. Op het Sint Janskerkhof
werd een tijdelijk rustaltaar opgesteld en tegelijk werden de
bewoners aan de route gestimuleerd bermaltaartjes op te stell en. 33

Alles bij elkaar had dit zoveel vroomheid en eerbied opgewekt
dat de Laarders voortaan elk jaar een sacramentsprocessie naar het

Janskerkhof wensten te houden. Vanwege een succesvolle lobby
van pastoor Hartman en de katholieke burgemeester Velthuijsen
kon de bidtocht als sacramentsprocessie worden

bestendigd.3 4

Het was een persoonlijke bekroning voor pastoor Hartman die
dat jaar zijn zilveren priesterfeest vierde.

van de dat jaar afgebroken waterstaatskerk afkomstig was, ervoor

in de plaats.
In 1893 was de kapel voltooid en kon het als vast rustaltaar
fungeren bij de herdenking van het 'duizendjarig' bestaan van de
processie, Het was waarschijnlijk ten behoeve van dit jubileum
dat een derde legende over het ontstaan van de Larense kerk en
zijn processie werd geconcipieerd. De vertelling van de zestiendeeeuwse legende waarin roofmoordenaars er met afgesneden bor-

sten van dtie Larense meisjes aan de haal gingen, was denkelijk
niet goed in overstemming te brengen met de kuise katholieke

J:-Ioezeer de angst voor een eventueel oplaaiende processie-

moraal, reden waarom eind negentiende eeuw een geheel nieuwe

kwestie er aan het einde van de negenriende eeuw nog in zat,

legende het licht zag. Deze legende beschrijft het relaas van een
pelgrim die terugkerend uit het Heilig land relieken van Sint
Jan had meegenomen. Nadat hij op 22 juni 893 door twee rovers
zou zijn doodgeknuppeld, werd hij twee dagen later, op 24 juni,
samen met de relieken door enkele Laarders gevonden en besloot

blijkt wel uit het feit dat de kerkelijke concessie voor de processie
slechts voor vijfjaar werd gegeven, op voorwaarde dat er zich geen
ongeregeldheden zouden voordoen. 35 Kardinaal De Jong zou in
1936, in zijn aanvraag bij de paus voor een basilicale statusverle-
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St. Jansprocessie, 1908

men hem daar re begraven, een kapel te bouwen en jaarlijks met
de processie te gaan rondtrekken. Uitgeheel Gooi- en Eemland
kwamen in 1893 bezoekers, van wie velen zich pas na de mis bij
de processie aansloten, deze 'millennium'-viering bijwonen)8

Dergelijke informele latere aansluitingen door niet-Laarders bij
de processie of op het kerkhof werden ook voor 1898 gemeld.
Dat jaar deed kapelaan Berkel de mis op het kerkho£ De route die
men toen in een kwartier tijd aflegde was versierd met vlaggen en
wimpels en tussen de bomen hingen guirlandes en papieren slingers, terwijl op diverse plaatsen 'triomfbogen' waren geplaatst. 39

den. Met name de aanleg van de Gooise stoomtrarn in 1878 maak-

te dagbezoekjes en toeristisch gedrag mogelijk. De katholieken
van Midden-Nederland werden daarin gestimuleerd door ge!llustreerde tijdschriften die voor het eerst een breed publiek
bereikten. Daarin standen mooie foto's van de processie en fraai

geconstrueerde legenden en verhalen over de heidense achtergrand van de cultus, de duizendjarige traditie, de uniciteit van de
processie boven de Moerdijk, de traditionele versieringen en feesttooi, de klederdrachten en de romantisch-idyllische setting. Reeds
op de door William Singer in 1902 of 1903 gernaakte foro's van de
processie is zichtbaar dat niet-Iandelijk of stads geklede inwoners

Het Rijke Roomse Laren

ofbezoekers van buiten Laten de processie langs de route aan-

De romantisering van het buitenleven in het Gooi en de uitbouw

schouwden. Foro's in de Katho tieke Illustratie van 1908 bevestigen

van de Gooise darpen als woonoorden in de natunt voor de wel-

dar er toen al weer meet toeschouwers laugs de kant stonden. 41

gestelden van Amsterdam werden door de aanleg van tram- en
spoorwegen sterk bevorderd. Laren werd in 1905 gekarakteriseerd
als een schilderachtig en "ouderwetsch dorp."40 Daardoor heefi:
de Larense processie zoals die is gevormd sinds de jaren tachtig
van de negentiende eeuw vrijwel vanafhet begin een dubbelrol
vervuld. Enerzijds als parochiele liturgie en devotie voor de

Het tijdschrifi: Buiten meldde in haar beschrijving van de processie
van 1916 "devote bedevaartgangers" en "belangstellende toe-

Laarders en vereerders van Sint Jan nit Hilversum, Huizen, Baarn,

der industriele activiteit of schoorstenen en waar bekende schilders zich vol overgave konden storten op ramantische boerderijen
en weggetjes. 43 Reeds rand 1900 kwamenAmerikaanse en Engelse

Bussum en Blaricum, anderzijds als blinkend rooms titueel voor
de nieuwe bewoners in het Gooi en voor hun familie en beken-

schouwers" die in "in grooten getale" aanwezig waren. 42
Het gemeentebestllur van Laten droeg evenzeet actiefbij aan

een zorgvuldige beeldvorming van en rond Laren. Het was de
constructie van een "saxisch dorp", nog geheel onbedorven, zon-

bekend gemaakte jubileum van het twaalfde centenarium van
het Sint Jansfeest. Dit keer rekenden men in Laren terug tot de
veronderstelde kerkstichting door Willibrord in het jaar 700.
Samen met aartsbisschop Van de Wetering waren er zo'n 25.000
tot 30.000 mensen op de been geweest. AIle buurgemeenten waren

"leeggelopen", het "gehele" katholieke Gooi had zich zogezegd
samengetrokken in Laren. Verder was uitAmsterdam "eene groote
menigte" aanwezig en waren veel katholieken, al dan niet in cor-

poratief verband, uit Utrecht, Amersfoort en vele andere plaatsen
gekomen. 47 Het was de eerste collecriefnationale positionering
van de historische constructie van de stichting van de Larense

kerk en instelling van de processie door Willibrord in het jaar
700. Daarmee was Laren definitief op de devotioneel-rituele kaart
van Nederland gezet.
In de jaren daarop telde de processie, althans volgens de lokale
ktanten, gemiddeld zo'n 10.000 deelnemers en kijkers. In 1906
Laren The Saxon

waren er aIleen al zo' n

village, D.Y. Alta

Uitschieters waren de jaren 1910 en

Amsterdam!
Municipality
ofLaren

6.000

deelnemers aan de processie.
1928,

toen de bisschop van

Utrecht deelnam en ktanten 25.000 aanwezigen becijferden.
Het katholieke landelijke dagblad HetCentrum besteedde er steevast aandacht aan. De krant verwoordde in

1910

een gevoel zoals

dat voor katholieken buiten Laren werd ervaren: "Weer voelt het
Roomsche hart zich verkwikt en vreugdevol en weer zijn wij
vervuld met dankbaarheid jegens de katholieken van Laren die
toeristen dit 'relict' van het verleden bezoeken. 44 In een degelijke

de vrome traditie zoo indrukwekkend weten in eere te houden."48

pastorale omgeving, waar niets aan verandering ofbezoedeling

onderhevig scheen, werd het zelfs plausibel dat een processie
minstens duizend jaar ongestoord in 'protestant' Nederland had
kunnen blijven bestaan. Het bestaande beeld van het Gooi dat
"oude instellingen er een veellanger leven hebben dan elders in
den lande" droeg daar verder nog aan bij.45 De Larense processie
groeide naar een ideaaltype, omdat, zoals een bezoeker dat
eens formuleerde, Upieteit, oudheid en geschiedenis, natuur
en aethetische schoonheid er zich verenigen, vol van gedachten

van symboliek."46
Toeristische attractie
Dit beeldvormingsproces hield gelijke tred met het ontstaan van
een groeiende groep van niet aan de processie deelnemende toeschouwers. De nieuwe aandacht voor het ritueel in de populaire
tijdschriften, maakte het tevens tot een toeristische attractie.

Het betrof in meerderheid katholieken die, zoals dat zo fraai in
het Duits heet, vooral schaufrommi8keit ten toon spreidden. Deze
toestroom stimuleerde in wisselwerking de uitbouw van de processie met een grotere visuele attractiviteit en een groeiend aantal

bezoekers. De twintigste eeuw zette wat dat betreft haast explosief
in. Op 24 juni '900 vierde men het wijd en zijd in Nederland
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een poppenkast met Jan Klaassen en Grietje. Toen was de 24e
juni hoc dan oak altijd een vrije dag in Laten en Blaricum.
Af en toe drongen in de schijnbare onveranderlijkheid van de
processionele idylle oak ontwikkelingen van de buitenwereld
door, zoals gedurende de Eerste Wercldoorlog, toen in Amersfoort
gelnterneerde Belgen met hun muziekkorps een tijdelijke toevoeging aan de processie vormden. Het was voor het eerst dat een

muziekkorps meedeed. Nadat de Laarders dit aanvankelijk als een
te profane innovatie hadden ervaren, bracht het hen na de oorlog
op het idee om voortaan de eigen fanfare te laten participeren.

Aanvankelijk was dat de algemene, neutrale fanfare waarvan op 24
juni de protestantse musici mochten thuisblijven. Niet lang daarna zou onder invloed van de gestaag groeiende verzuiling een

nieuw opgerichte R.K. Fanfare die plaats innemen. Tijdens dezelfde oorlog, in 1916, nam oak eens de Nederlandse afdeling van de
Souvereine Ridderorde van Malta deel, aangezien zij oorspronke-

lijk onder de benaming van 'Johannieters' onder de bescherming
van Johannes de Doper waren gesteld. 54

Met hun jaarlijkse participatie bevestigden de (aarts-)bisschoppen
van Utrecht de nationale symboolfunctie van de processie. 49 In de
regel werd daar dan oak verslag van gedaan in de Katholieke IUustratie SO Het was kottom, zoals pastoor Hendriks (1912-1940) het eens
omschreef, "de [oem en de trots van Laren." Laten was er trots

Het gegeven dat verschillende aartsbisschoppen en vele (missie-)
bisschoppen, maar oak katholieke ministers en politici, regelmatig in de tacht patticipeerden, wijst nag eens op de brede
betekenis van deze processie voor de Nederlandse catholica. Zoals .
de Amsterdamse Stille Omgang een bedevaart met een nationale
dimensie was en een impliciete protestvorm tegen het onrecht
van het processieverbod, zo had de "enige processie boven de
grote rivieren" in Laten ook een haast vetgelijkbare nationale

op de bekendste processie van Nederland te hebben.5' Het aantal
deelnemers nam in de jaren dertig toe tot gemiddeld zo'n

10.000,

waaronder 5.000 vrouwen en meisjes, die deels in streekdracht

waren gekleed, en zo'n 400 rozenblaadjes strooiende bruidjes.
De kijkers standen in dubbele rijen en hun aantal liep in de tienduizenden. Er kwamen overigens niet aileen katholieken kijken.
De katholieke jurist Flament merhe de aanwezige protestanten
op: "oak andersdenkenden pleegt deze processie belangstelling
in te boezemen."5' Waar de katholieke toeschouwers knielden
als de processie passeerde, bleken niet-katholieken uit zichzelf
de hoed af te nemen en ze waahen ervoor te lachen.
De toevloed aan recrearief georienteerde toeschouwers deed

Laren in 1927 besluiten am ten behoeve van bezichtiging door het
"vreemdelingenverkeer" aIle erepoorten en versieringen die voor
de processie van vrijdag 24 juni langs de route waren geplaatst
tot en met maandag te laten blijven staan. 53 Daarmee kwam de

viering definitiefin een taeristisch circuit terecht. De dag 24 juni
betekende overigens niet aileen processie in Laren, er was dan oak
steevast een "een pretrige onschuldige kermis" op de Brink, zoals

de Katholieke I[[ustratie in 1908 berichtte. Voor de kinderen stand er
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St. Jansprocessie, 1916

Frans Lammers,

De SintJal15processie
te Laren.
Katholieke Illustratie, 1938

symbolische betekenis, die door de deelname van zulke hoogwaardigheidsbekleders werd onderstreept. De processie was

Nieuwe kerk en beeld

gegroeid tot een bewijs en ieDon van "rijk rooms leven" dat,

staatskerk, was in 1924 alweer vervangen door de nieuwe, bak-

in gezamenlijkheid be!eefd, ook in de katholieke diaspora van
Nederland, ongeveer het gebied boven de grote rivieren, tot
volle bloei kon komen. Doordat het idee werd gekoesterd dat
Willibrord in het Gooi de Germanen had gekerstend, een kerk
had gebouwd en de processie had ingeste!d, kende dat de processic tege!ijk de betekenis toe van een statement over de ongebroken continulteit en kracht van het katholiek ge!oofin 'heidens'
c.q. 'protestant' Nederland. Het was daarmee voor de katholieken
een rituee! van hoop en eenheid, dat in de pastorale omgeving van

stenen Sint Janskerk, naar een eclectisch stijlonrwerp van de
Utrechtse architect Wolter te Riele. De kerk werd van binnen
gedecoreerd door het fameuze Utrechtse atelier voar kerkelijke
kunst van de familie Brom. De kerk werd ingewijd op 28 okrober
1925 en vervolgens, in 1937, bij gelegenheid van vijfugjaar
Sacramentsprocessie, tot basilica minor verheven. Deze pauselijke
gunst werd die dag, direct na tetugkeer van de processie, bekendgemaakt vanaf de loggia van de kerk. Vanwege de omvang van de
processie was daartoe bij de bouw van de nieuwe parochiekerk
speciaal rekening gehouden. Aan de voorzijde van de kerk, boven
de ingang, had de architect een speciale loggia met houten altaar
gerealiseerd vanwaar de processie kon worden afgesloten. De loggia werd pas in 1930 in gebruik genomen omdat aartsbisschop
Van de Wetering het liturgiseh gem juiste oplossing had gevonden. Zijn opvolger had er minder moeite mee en liet de loggia
gebruiken waarvoor hij was bedoeld, namelijk de afsluitmde
gebruiken zoals het Jansgebed en Janslied en de zegen. De processie hoefde daartoe dan niet de kerk in te trekken, maar kon zieh
voor de kerk verzamelen, zodat de ehaotische taferelen bij de
massale terugkomst in de kerk tot het verleden behoorden.
In de kerk troffen en treffen de vereerders van Sint Jan een
bronskoperen cultusbeeld van hun patroonheilige aan. Het is

het Gooi oprimaal tot zijn techt kwam. Een 'gewone' sacramentsprocessie met een meervoudige betekenis. Het was als cen tot wer-

kclijkheid geworden ge1dealiseerde katholieke schoolplaat die de
Nederlandse katholieken voor ogen werd gehouden. Deze kreeg
oak cen artistieke neerslag in cen tekening van de hand van Frans

Lammers in de Katho!ieke r!!ustratie van 1938. Het daadwerke!ijke
slIcees blijkt nit de voortdurende enonne bezoekersaantallen; er

was haast geen processie in Nederland die meer bezoekers trok.
CClloemde achtergronden vormden uiteindelijk de basis voor
het schrijven van de Utrechtse aartsbisschop in 1936 aan de paus,
waarin hij, op basis van de ouderdom en de uniciteit van de processie in Nederland, hem verzocht de parochiekerk een basilicale
toe te kennen.
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De parochiekerk van Laren, de in 1844-1845 gebouwde water-

GETUIGENIS OF STRAAT - PROCESSIE

Han Bijvoet,
Raamvcrsiering
met glas-in-lood.
St. Jansbasiliek 1933

een imposant beeld van een wijzende Sint Jan van vijf meter hoog
dat tegen de westmuur bij de ingang staat. Het beeld werd
in 1933 door Brom gemaakt. Op de voorgevel van de kerk staat
verder nog een natuurstenen beeld van Sint Jan en in het front
van hetAdema-orgel een houten Johannesbeeld. Boven het hoofdaltaar in het presbyterium zijn verder nog vijfgebrandschilderde
ramen met scenes nit her leven van Johannes de Doper aange-

bracht. Al met al voldoende verbeelding om daarmee de heilige
voot ogen te ktij gen.
De Laarder gemeenschap was opmerkelijk in zijn betrokkenheid tot de parochie. Aileen al de kerk weerspiegelt in allerlei
opzichten de materiele en geestelijke rijkdom van de parochianen.
Het parochiearchiefis doordesemd van vermeldingen van giften
voor kerkmeubilair, kunstvoorwerpen ofbouwprojecten. Pastoor
Hendriks was er zelf na zo'n vijftien jaar pastoraat confuus van en
zocht naar een verklaring: "Zou die opeenstapeling van milde en
rijke gaven niet voor een groot deel te danken zijn aan de bijzondere voorspraak van den H. Joannes den Dooper, dien de Laarders
hartstochtelijk vereeren... "55

Tweede Wereldoorlog
In de aanloop naar de oorlog, aan het einde van het Interbellum,
was de groeiende onrust in het land 00 kin Laren voelbaar. In
juni 1938, twee dagen voor het Sint Jansfeest, terwijl parochianen
bezig waren de versieringen voor de processie aan te brengen werd

's nachts de kapel op het Janskerkhof met carboleum besmeurd
en het altaar er mee overgoten. Tegelijkertijd was het plein voor
de basiliek bezaaid met antigodsdienstige pamfletten en was men
de kerk binnengekomen teneinde een dergelijke pamflet onder
de gebedenwijzer op het altaar te leggen. Hoewel onopgelost,
vermoedde men hierin een rol van de NSB, aangezien deze zich
later nag eens tegen de processie zan afZetten.

Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog had ook voor
de Larens~ processie gevolgen. Hoewel in 1940 nog een plan tot
vergroting van de viering en de deelname werd opgesteld, mocht
de processieroute niet meer zoals gebruikelijk voor aile verkeer
worden afgesloten. De processie mocht aileen van de rechterweghelft gebruik maken. De commissie die met de opstelling van de
erebogen was belast, achtte het daarom raadzaam dit keer geen
bogen te plaatsen.

Op 5 ohober 1940 overleed pastoor Th.w. Hendriks na een pastoraat dat reeds in Laren 1912 was begonnen. Hij werd opgevolgd
doar J.J. Brouwer (1940-1964). Deze kreeg in 1941 nadrukkelijker
met de oorlog te maken. Zo werd door de Duitsers het uithangen
van de Nederlandse driekleur langs de route verboden. Na afloop

ken. Als alternatief werd er een kleine processie in de kerk gehouden. Na de oorlog is wei gesuggereerd dat dit verbod de wraak
zou zijn geweest voor de door de NSB verloren vechtpartij van een
jaar eerder. Het besluit vloeide echter voort nit het verbod op het

van de processie, in de loop van de avond, ontstonden er onge-

bijvoorbeeld voor de Amsterdarnse Stille Omgang - en in 1942
algemeen van hacht werd. 56 Deze bepaling bleef ook in 1943 in
stand, jnist in het zeldzame jaar dat het Sint Jansfeest en Sacra-

regeldheden toen Gooise leden van de Weerafdeling van de NSB
Laren binnen marcheerden en onder de vele aanwezigen hun
partijhant over de oorlog met Rusland probeerden te slijten.
Er vielen zowel harde woorden als stevige klappen, zodat twee
van hen in het ziekenhuis belandden.
Het jaar 1942 bracht voar hen die nog geloofhechtten aan de
duizendjarige continuYteit van de processie misschien de grootste

deceptie. De bezetter verbood de processie om dat jaar nit te trek-

houden van processies en bedevaarten dat soms al in 1941 gold-

mentsdag, zoals in 1886, weer op

een dag vielen. Zowel toen als

in 1944 hield men in de kerk een bescheiden processie.
In jnni 1945, ruim een maand na de bevrijding, kon niet aileen
de Laarder bevolking weer processie honden, maar namen ook 400
katholieke Canadese militairen aan de tocht dee!. Het jaar daarop,
in 1946, waren ook de hoogwaardigheidsbekleders weer van de
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partij, onder wie kardinaal De Jong. De terugval in de vieringen

materie en nam het schrijven voor kennisneming aan. 58

tij dens de oorlog waren snel weer vergeten en zowel in Laten als

Onderrussen had ook de theoloog pater dr. Venantius de
Leeuw een felle repliek op het boek geschreven. Hij yond dat in
De Vrankrijkers boek pastoor Nieuwenhuis groot ontecht werd

elders in Nederland hernam het triomfale katholicisme zich weer
spoedig. Voor de processie vormde het zelfs een tijdvak van kwantitatieve hoogtepunten. In die jaren vijftig en begin jaren zestig
genoot de processie een ongekende populariteit. Maar, direct na

dit hoogtepunt zou een snelle afuame van het aantal belangstellenden inzetten.

aangedaan en zag de uitgave aIs een - zijns inziens luislukte -

poging om de traditie van Laren 'om hals' te brengen. 59 Hoewel
men geprobeerd heeft de ruzie tussen beiden te sussen, geloofde
De Vrankrijker niet dat de vooringenomen Pater De Leeuw in
dit opzicht voor enig argument vatbaar zau zijn.

Kerkvemieuwing, crisis en herleving
De veranderingen die Laten en zijn processie standen te wachten,
vanden reeds in 1952 een soort voorafspiegeling in de nieuwe
studie van de historicus De Vrankrijker over de Larense processie.

Met een kritische blik had deze gerenommeerde Gooise geschiedschrijver de bronnen en de legenden tegen het licht gehouden en
was tot de conclusie gekomen dat de claims van de duizendjarige
traditie vooral een vrome gedachte was. Devolkskrant besteedde er
vanwege de narionale faam van Laren paginagroot aandacht aan
en kwalificeerde de vrome overlevering in de kop als "vals"." Voor
veel Laarders was deze presentatie van zaken een regelrechte ont-

heiliging van en een aanval op hun devotionele historie die met
zoveel zorg was opgebouwd en werd geconserveerd. Het was voor

A.M.A. Velthuijsen uit Laren aanleiding om de aartsbisschop hierop aan te spreken, maar deze hield zich afZij dig in deze gevoelige

De vernieuwingen binnen de Nederlandse kerkprovincie
brachten ook een reorganisatie van de bisdomindeling met zich
mee. Dit betekende dat met ingang van 1956 Laren bij het bisdom
Haarlem werd gevoegd. In plaats van aarts bisschoppen zouden
voortaan bisschoppen en kapittelleden van Haarlem aan de viering gaan deelnemen. Datjaar mocht de Haarlemse bisschop
J.P. Huibers direct al getuige zijn van het, door de katholieke pers
geschatte, aantal van 60 tot 70.000 aanwezigen. Een enorm aantal

vanwege het feit dat 24 juni op een zondag vie!, een dag waarop
men niet hoefde te werken. Dat jaar kende overigens in oktober
nog een novum, toen yond nog een tweede bijzondere bidtocht
plaats. Het was een stille bidtocht naar het Sint Janskerkhof
als protest regen de Russische onderdrukking van de opstand
in Hongarije, een initiatief dat ook in andere Nederlandse heiligdommen plaatsvond 60

St. Jansprocessie, 1945·
Pater Venantius de

Leeuw rechts naast

Allerheiligste

hooggeplaatsten; het Sint Jansfeestrnoestmeer een gezinsviering
worden. Ook moesten de poorten langs de processieroute weg of
simpeler van vorm. Zij wilden terugkeren naar de basis van de cultus: naar de bidtocht. Geinspireerd en beinvloed door dergelijke

Vanaf 1960 werd steeds zichtbaarder dat de Sint Jansverering niet
meer iets vanzelfsprekends was voor de Laarder gemeenschap.
Wanneer de processie niet op een zondag vie!, bleek men in afuemende mate bereid om ten behoeve van de processie een dag vrij
te nemen. Dat probleem deed zich in feite al direct na de Tweede

nieuwe opvattingen, begonnen steeds meer Laarders de proeessie

Wereldoorlog voor en daarom werd er voor hen die moesten wet-

eveneens als een anaehronisme te besehouwen. Volgens een

ken sinds 1949 een 'Ochtendbedevaart' gehouden. Het was een
bidtocht naar het Janskerkhof waar dan reeds om 6.00 uur een
mis werd opgedragen. Maar ook voor die ochtendviering verdween de animo snel. Evenmin was het meer vanzelfSprekend dat
tout Laren automatisch betalend lid van de broederschap was. Voor
het eerst moest er zelfs een ledenwerfcampagne worden opgezet.
Ogenschijnlijk staat deze trend in schril contrast met de massale
belangstelling voor de processie van 1962, toen kardinaal Bernard
Alfrink in de processie meeging en de katholieke pers durfde te

onder de Laarder gemeenschap was de bestaande processievorm en -ordening "verouderd" en "sloot niet meer aan bij het

godsdienstig levensbesef van de nieuwe tijd."6' Het credo luidde:
moderniseren of afsterven. Uiteindelijk sloot de parochie in 1965
een compromis: een bidtocht in gezinsverband, met afschaffing
van de bestaande scheiding in geslacht, leeftijd of stand, in een
versoberde, niet-triomfale vormgeving zonder proeessiepoorten

en met weglating van de 'geuniformeerde' voetballers en atleten
en van muzikanten. 62

bleek echter de laatste stuiptrekking van een ritueel dat in al zijn

Deze plannen werden in 1966 in praktijk gebracht. Dat jaar
trokken de deelnemers vanuit de twee parochiekerken van Laren

religieuze, politieke en romantische dimensies steeds meet een

in groepen van zestig personen, met een of twee voorbidders,

relict uit het verleden aan het worden was. Tekenend is dat in het

daarbij offergaven in de vorm van brood (hosties) naar het kerkhof
meenemenc\, om claar de mis te vieren. Deze bidtoeht of offergang
betekende de facto een terugkeer naar de vroegere bedevaart. Het
traditioneel processionele was zoveel als mogelijk verlaten, zelfs
de bij elke groep aanwezige priester had zijn kazuifel in de pastorie achtergelaten en liep als gelijke, als pelgrim, de route. Tegelijk

schrijven dat

100.000

mensen de processie zagen passeren. Her

parochiememoriaal, het aantekenboek van de pastooI,

dit tevens

het laatste gewone bericht over de processie was, voordat het

tumult over aile liturgische vernieuwingen zou losbreken.
Typerend voor die periode is dat in het daaropvolgende jaar op
16 juni 1963, nabij Sint Jansdag, Laren het doel was van de tweede
Nederlandse Pax-Christi-voettocht vanuit Amsterdam. Dit was
een nieuwe beweging onder katholieke jongeren waarbij het
di.scussieren over en ijveren voor vrede werd gekoppeld aan een
bezoek van een Nederlands bedevaartsoord. Zo'n duizend jongeren hadden onder leiding van de populaire en vernieuwingsgezinde bisschop Bekkers deze 'pelgrimstocht' afgelegd. Het brengt de
Anlsterdamse bedevaart naar Laten uit de negentiende eeuw weer

heehtten de pastores aan het woord proeessie een nieuwe betekenis. Het voorwaarts gaan of trekken wilden zij voortaan verbinden

aan de deelnemers die altijd op weg zijn in de wereld, naar iets
anders, naar iets beters: 'stilstand is aehteruitgang'. De toeht

moest tegelijk een vredestocht vormen, daarentegen juist niet
een protesttocht, mogelijk geticht tegen andersgelovigen."3
Waar in Laren lang voor de toestemluing tot het presenteren

in herinnering. Het zoeken naar nieuwe basiswaarden voor het

van al het uiterlijke vertoon was geijverd, deed men er in 1966

gcloof van de Nederlandse catholica, ging gepaard met een gelijk-

in een keer afstand van. Hoewel, men deed dat ook weer niet

tijdige deconstructie van het overdadige repertoire aan roomse

helemaa!. Het compromis lag besloten in het feit dat de terugweg van het kerkhof naar de kerk wel als beperkte sacramentsprocessie gehandhaafd zou blijven, inclusief nog de nodige bruidjes, rnuziek, koorzang en enkele vaandels. Ook de stille ochtendtoeht bleef als altematief voor de werkenden gehandhaafd en
werd naar zijn aard in deze vemieuwingstijd eigenlijk juist beter
gewaardeerd. De vernieuwingsgezinde geestelijkheid van de
Goede Herderparochie zag zelfs van deelname aan de processie af
en wilde het religieuze boven het folklotistische stellen en hield
een ktachtig pleidooi voor het herstel van wat toen door hen als
de oude Laarder traditie werd gezien: de bedevaart en de bid- en

riw.clen en gebruiken en een verwerping van het grote belang dat
\'innen de kerk aan uiterlijk vertoon werd toegekend. Het leidde
In Laren onafWendbaar tot de vraag wat er met de eigen proeessie
ccn nationaal ieoon in dat opzieht - moest gebeuren.

In 1964 werd pastoor Jan Brouwer door J.P.J. Solleveld (1964197Z) opgevolgd. In 1965 stelde deze voor het eerst de vorm van
(Ie proeessie ter diseussie. De komst van enkele jonge progressieve

k;l]ldaans in de parochie had de geest van Vaticanum II in de
".,rochie gebracht. Zij probeerden de invloed van het bestuur van
01" "int Jansbroederschap te marginaliseren en wensten de strikt
"I'iritucle aspecten van de viering te beklemtonen, tegelijkertijd
I'lcitend voor een algehele verso bering van de processie. Dat bete1',I'lIde: geen vaandels en attributen en geen aparte plaats voor
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boetetoeht van voor 1886. De instelling van de saeramentsproees-

sie in 1886 zagen ze juist als een scherpe breuk met het verleden.
Daarmee kwamen hun opvattingen dicht bij die van de gerefor-
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meerde Larense predikant ph. Stoffels te staan. Hij zag niets in
de proeessionele vertoning of demonstratie en het dragen van de
'trofee' van Christus. Volgens hem moest men meebidden of weggaan, maar zeker niet toekijken. Een bidtoeht zou volgens hem
in de toekomst de mogelijkheid kunnen bieden om aile ehristenen gezamenlijk het geloof te laten belijden en elkaar biddend

geest' verstomden de tegengeluiden nier en vanden sommigen

en zwijgend onderweg te ontmoeten. 64

claIp werd gearriculeerd. Het was een seizoensritueel waar maan-

De nieuwe opzet met 'bidtoeht en offergang' werd, ondanks
een geemorioneerde protestvergadering die door verontruste

bewoners in het jaar daarop, in 1967, werd belegd, vooralsnog
voortgezet. De viering werd, zoals overal binnen de Nederlandse
kerkprovineie, ook gekoppeld aan belangrijke maatsehappelijke
vraagstukken. Oat jaar was de intentie verbonden met het bidden
voor vrede, met name vanwege de Vietnamoorlog en het MiddenOostenconflict.

Ondanks deze sehijnbaar zinvolle aanpassingen aan de 'tijd-
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het 'verdwijnen van de goede traditie' al te radieaa\. Hoezeer die
'goede traditie' onderhuids bij de Laarders aanwezig bleef, zou
nier lang verborgen blijven. De processie was

meet dan een pom-

peus liturgiseh ritueel. Het was Laren zelfin symbolisehe vorm,
een manifestarie waarin de gemeenschapszin en identiteit van her

den van soeiaal-cultureel geriehte gemeensehappelijke voorbereidingen aan waren verbonden. Ook bleek dat de proeessie voor
kinderen en volwassenen altijd een belangrijke rite de passaBe in het
leven was geweest, een caHeerieE ritueel waarvoor iedere katholie-

ke Laarder op een bepaald moment groot genoeg was om als
bruidje mee te lop en, om misdienaar ofbroedermeester te zijn,
een vaandel te dragen of te mogen voorbidden of -zingen. Ten
slotte was het een ritueel waarmee het dorp en zijn paroehianen
zieh konden onderseheiden. Het product Laren was niet sleehts

een door de stijgende importbevolking gevorrnd conglomeraat

traditie nam daarmee navenant a£ Maar oak daarin zou weer cen

van mooie huizen, aankleding en dure auto' 5, maar had voor hun

kentering optreden. Het jaar 1984lijkt daarbij het omslagpunt te
markeren. De KRO zond dat jaar de Larense processie met eucha-

gevoel met de Sint Jansviering ook een duidelijke spirimele betekenis en waarde als contrapunt.
Ondanks aile vernieuwing en betrokkenheid bleef er dus bij
velen in het dorp onvrede over de nieuwlichterij bestaan. Al spoedig ontstond er een stemming alsof de parochie iets wezenlijks
was ontnomen. Daarop werd her initiatief genomen om dit gevoel
met behulp van stembiljetten breed onder de bevolking te peilen.
Eind april 1968 kreeg men in deze verkiezing de keuze tussen

ristieviering rechtstreeks op televisie uit en liet het gcbeuren door

de toenmalige pastoor Th. Klawer (1979-1984J typeren als "geen
folklore, maar eerlijke, dorpse devotie."66 Hierop kwamen de
nodige reacties: mcnsen die verrast waren over het voortbestaan

van een dergelijke ongerept rimeel en mensen die deze 'traditio-

een sacramentsprocessie 'zoals voorheen' of een bidtocht met

eucharistieviering op het kerkhof De uitslag daarvan werkr vandaag de dag nog steeds door: er werd namelijk gekozen voor het
herstel van wat kort tevoren was afgeschaft. Terwijl in 1965 nog
werd gesproken over een folkloristisch rimeel dat naar zijn
'authentieke' vorm moest worden teruggebracht, luidde nu her

patool dat het te herstellen rimeel jnist geen folklore was maar
'echte traditie'. Enkelen waren daarom nit de btoederschap
gestapt en richtren de onafhankelijke 'Stichting Comite van Sint
Jan' op, waarmee ze een garantie wilden realiseren voor het herstel

van de onde ptocessie en tegen te ingrijpende moderniseringen.
Vanwege het drukke autoverkeer besloot men dat jaar ook de proccssieroute, voar de :rierde maal in de geschiedenis, te wij zigen. 65
Dat jaar trokken meteen al ruim

1500

deelnemers in de processie

mee, die daarmee 'in oude glorie' leek hersteld. Hoezeer de devotionele (contrarevolutionairen' oak hun 'tradities' wensten te

behouden, slechts door het ajWijzen van een traditie zouden ze in
staat zijn de oude processie te laten blijven herleven. Vanaf 1970
werd namelijk de vaste viering op de eigenlijke feestdag van Sint
Jan, 24 juni, verlaten. Door voortaan de ptocessie aileen te honden
01' de zondag vlakbij 24 juni was men in staat om voldoende
Laarders en bezoekers te mobiliseren teneinde de ptocessie gestaltc te geven en in stand te houden. Sindsdien wordt op de voorafgaande zaterdagavond het Sint Jansfeest om 17.00 Uut aangckondigd met klokgelui en openingslof om 19.00 Uut. Op zondag 07.00 um vroegmis 01' kerkhof, vertrekr na de hoogmis van
9.00

uur de processie om 11.00 uur, am tegen

12.00

liur op het

kcrkhof aan te kamen, waarna opnieuw een eucharistieviering

wordt gehouden met predikatie. Om ongeveer 13.00 nut vertrekt
de stoet weer van het kerkhof en arriveert rond 14.30 Uut in de
kcrk, voor de afsluiting van de viering, die met het Te Deum, de
zegcn en het Sint Janslied eindigt, waarna afronding met feestelijk
sluitingslof om 17.30 UUL
Waar eind jaren zestig Laren zich weer haastte am voor 'traditie'
1('

kiczen, woedde in Nederland de kerkvemieuwing gewoon

Stembiljetten, 1968

llnor. De interesse van buitenaf voor dit laatste restje roomse
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nele' processie zonder modernismen als buitengewoon positief

waardeerden. Her was een signaal van de groeiende behoefre am
het zogenaamde 'ritueel tekort' dat door de kerkvernieuwingen in
de samenleving was ontstaan, weer invulling te geven. 67 Sindsdien
kan men, mede onder invloed van nostalgie en historisering, spreken van een regelrechte revival. Een revitalisarie die mede te danken was aan de inzet voor de processie van de nieuw aangetreden
pastoor J.J.M. Vriend (1984""heden). Een uiting van die historisering was oak de historische expositie over honderd jaar sacramentsprocessie die in 1986 in het Singer Museum werd gehouden,
waarin nostalgie en identiteit om de eer streden en waarmee de
bevolking inspiratie kon opdoen voor een verdere invulling en
uitbouw van hun processie. In korte tijd groeide de processie weer
uit naar ruim 2500 deelnemers, zoals reeds in 1991 het geval was.
Oak de bogen kwamen weer, al was het dan in modeme gestileerde VOrtn, terug. Nag steeds stellen de buurten van Laren er aile
eer in deze erepoorten te mogen opbouwen en verzorgen. Terwijl
vroeger de bogen tot de volgende processie in de scholen en
gebouwen langs de roure werden opgeslagen, beschikken zij
momenteel over een centrale bergruimte aan de Zevenenderdrift,
de zogenaamde Sint Janschuur.
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In 1991 en 1992 werden het Janskerkhof, de kapel en het daarbij
geplaatste Sint Jansbeeld ingrijpend gerenoveerd. Tegelijk vormde
dit de aanleiding am de viering van Sint Jansonthoofding die in
de 19de eeuw voor het laatst werd gevierd weer te revitaliseren.
Sinds 1992 wordt er op de zaterdag het dichtst bij 29 augustus een
stille Heilige mis opgedragen. De vernieuwing gaf oak een sterke
betekenis aan de vieringen op deze sacrale plaats. De missen op
het kerkhof vervullen namelijk voor de Laarder gemeenschap oak
een speciale rol vanwege de relarie met de begraafjolaats waar al
eeuwenlang Laarder katholieken worden begraven. Hier 'onrtnoeten' de dade en de levende gemeenschap elkaar. De graven krijgen
speciale verzorging in die dagen. De relinie van familieleden op
24 juni en de band met de doden worden zo onder de aandacht
gebracht. 68 Vaak gebeurt dit oak in combinatie met het lopen of
fietsen van de 'bogenroute' door de bewoners en hun verwanten,
waarvan velen elk jaar op 24 juni naar Laren terugkeren. Het bekijken van de bogen gebeurde in 2004 voor de eerste keer met koetsjes.
Hoe het oak zij, Laren blijft een curieus soort tegenwicht in
het algemene moderniseringsproces. Enerzijds wordt met verve
de idee van de eeuwige en onveranderlijke processie door en voor
de Laarder gemeenschap uitgedragen, anderzijds presenteert de

parochie Laren zich graag als een ritueel en spiritueel vernieuwend voorbeeld voor Nederland. De organisatie haast zich dan
ook te melden dat de in het programma opgenomen vendelzwaaiende gilden niet als "folklore" zijn opgenomen, maar slechts als
een uiring van "eerbied",69 Oak toept zij voortaan elke deelnemer

op mee te lopen in plaats van toe te kijken. Teneinde dat laatste
te bevorderen heeft zij alle processiebogen en -versieringen zo
geplaatst dat ze beter te zien zouden zijn vanuit de processie dan
vanaf de kant. Door medewerking aan televisie-uitzendingen,
maar oak door het plaatsen van advertenties voar de processie,
zoals in het KarholiekNieuwsblad, proberen parochie en broederschap een nieuw publiek te interesseren. Hierdoor gemobiliseerde
bezoekers zijn weliswaar vaak onder de indruk van het ritueel,
maar ondervinden toch ook ambigue gevoelens. Beschouwt de
kerk zich in Laren vooral als een hoeder van folkloristische tradities, zo vroeg een journalist zich af, toen er in 1996 slechrs gezamenlijk voar de Larense traditie" werd gebeden, in plaats voar
zieken en eenzamen. Hulpbisschop De Jong dankte tijdens de
(I
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viering de hetrokkenen voar her in standhouden van deze "maoie,
oude traditie". Met het ovationele applaus na afloop bektachtigden de deelnemers diens uitspraak en gaven zij tegelijk een feliciratie aan zichzelf met het instandhouden daarvan?O Dat alles
met betrekking tot de Larense processie niet hoeft te zijn wat het
lijkt, wordt wederom bevestigd in een interview met een andere

Laarder in dit boek. Hierin komt naar voren dat, ondanks al het
processioneel vertoon en dus met de schijn tegen, er nog steeds
deelnemers zijn die de tocht als een bedevaart volvoeren?' De
Larense processie als speelbal van uiteenlopende interessen, belan-

gen en vertogen, zowel op lokaal als op nationaal niveau, vervult
een veelvoudige functie en ktijgr de betekenis toegekend die men
claar aan wil hechten/2
Tot slot, trok de Sinr Janscultus en -processie altijd katholieken
uit geheel Nederland aan en overwon zelfs bij protestanten geregeld de nieuwsgierigheid het van de aikeer, sinds kort treft men
ook vertegenwoordigers van geheel nieuwe religieuze bewegingen
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op en rand het Sint Janskerkhof aan. Deze bijzondere, enigszins
verheven, locatie in het bos wordt name!ijk ook toegeeigend door
aanhangers van de New Age-beweging. In het voorjaar van 1993
werd name!ijk met behulp van een wiche!raede (pendelJ en een
paragnost gezocht naar "etherische energie die door Leylijnen
over de aarde stroomt." De kruispunten van dergelijke lijnen zouden bijzondere he!ende krachtplaatsen zijn. Volgens de aanhangers van dergelijke opvattingen zouden vrijwel alle prehistorische
bouwse!s en oude kerken op derge!ijke snijpunten zijn gebouwd.
Op basis hiervan is volgens hen ook de heilzame en genezende
kracht van bedevaartplaatsen te verklaren. Het Laarder kerkhof
voldeed voor de Ley-specialisten ook aan die criteria. 73 Dit leidde
er toe dat het Sint Janskerkhof ook in de gids van Nederlandse
Leycentra werd opgenomen.74 Ter onderbouwing daarvan haalt
de auteur het verhaal over de grote Germaanse offerfeesten ter ere
van de lichtgod Balder aan. Zijn pende! zou ter plekke hebben
aangegeven dat dit de enige cottecte 'Iegende' is in verband met
het Sint Janskerkhof en zouden de aanwezige 'doodwegen' niet
voor het bereiken van het kerkhof zijn aange!egd, maar als aanvoerwegen voor alle vierders van het Balderfeest dat, opnieuw op
gezag van de uitslaande pende!, aldaar tot 917 zou zijn gevierd.
En met deze confabularies is de Larense cirke! weer rand en zijn
we terug bij waar de geschiedenis van de pracessie in dit boek
begon: mythologie in Laren.

10 Het Uttechts Archief, ArchiefAartspriesters Hollandse Zending, inv. nr. 1288,
brief dd. 1 juni 1798.
11 Het Utrechts Archief, ArchiefAartspriesters Hollandse Zending, inv. nt. 1288;
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KUNST EN CULTUUR

Bermaltaartj es
en Sint Jannekes
in Laren
Peter Jan Margry

Het rondtrekken van een processie creeert een wisselwerking met

de omgeving. Dat was soms ongewenst, zoals voor protestanten
die aanstoot namen aan de confrontatie met de katholieke eredienst op straat, maar is vaak oak een gewenste ontmoeting wanneer toeschouwers langs de route of de aanwonenden het passeren
van een processie ervaren als een waardevol rdigieus ritueel. Dit

laatste kan zich op verschillende wijzen manifesteren, bijvoorbeeld door lichamelijk-ritueel eerbetoon aan dat wat in de processie wordt gerepresenteerd.
In het geval van een Sacramentsprocessie, zoals in Laten, maak-

de directe kornst van de processie werd aangekondigd en waaraan
ook een beschermende, onheilafWerende werking werd toegeschreven.
Het eerbetoon langs de processieroute kon ook een louter materide gestalte aannemen. Zo liepen (en lopen) jonge bruidjes vooraan
in de processie om vanuit mandjes bloemblaadjes of takkengroen
over het processieparcours te strooien, indachtig de intocht met

de palmtakken van Christus in Jeruzalem. Van een grotere dimensie
zijn de erepoorten en banieren die Laarders over en bij de processieroute aanbrengen. Sinds 1886 maken onder andere Larense architec-

ten katholieken al knidend een kruisteken wanneer hetAllerheiligste passeerde. En zelfs van aanwezige protestanten werd wei

ment. De verschillende buurten van Laten bouwen en verzorgen

verwacht dat ze minimaal hun hoed afuamen wanneer ze zouden

ze. De buurtereboog vormt een 500rt overgangsvorm tussell het

blijven toekijken. Over dergdijk eerbetoon in het dorp Laren
schreef de Katholiekell1ustratie van 1908 dat: "de menschen langs
den weg aandachtig staan; wie Roomsch is knielt als hij 't schellewas het belletje van de processie waartnee
tje hoon". Dat

particuliere en het collectiefj:mblieke eerbetoon aan de processie.'

'In afWachting der Processie', ca.

1900

ten ontwerpen voor dergelijke ereconstructies voor het H. Sacra-

Soms was er sprake van een comhinatie wanneer particulieren er een

eigen poort op na hidden. Zo plaatste schoolhoofd en kunstschilder
meester Van Wulfen rond 1900 jaarlijks voor zijn huis een priveerepoort waaraan hij grote schilderstukken van de twaalf apostelen
had bevestigd.' Ook Hein Brouwer, bijgenaamd 'de paus' van Laren,
had een gepersonaliseerde poort vol met kerstversieringen, ballen

en vetpotjes. Uiteindelijk zouden aileen de buurtbogen blijven
bestaan en groeide hun aantal met de jaren. 3 Tegenwoordig staan
er jaarlijks nog acht opgesteld. Waren de poorten aanvankelijk
van hout en voorzien van slingers van gekleurde hourwol en veel
ties met in de regel een enkele tekst of afbeelding, al dan niet met

of een heilige - daarmee een bijzondere, persoonlijke eer. Het
waren altaartjes die de bewoners in de regel naar eigen inzicht
samenstelden en soms een afspiegeling vormden van de huisaltaartjes die katholieken vast op het dressoir of de kast hadden
ingeticht.
Het was de Larense pastoor G.!.J. Nieuwenhuis die in 1896 de

bloemversieringen.

bewoners van woningen aan de processieroute verzocht om voor-

sparrengroen, momenteel zijn het vedal scbere metalen construc-

taan versieringen aan hun huizen en in hun tuinen aan te bren-

Altaartjes
Nogeenander veel voorkomend en individueel gebruik waren
of straataltaartjes. Diegenen die aan de route van de
de
processie woonden, betoonden de processie ofliever gezegd hetgeen in de processie werd verheerlijkt - Chrisrus, de Eucharistie

gen. Nieuwenhuis deed toen de suggestie om voor ieder huis een
tafeltje neerte zetten en deze tot een altaartje om te vormen door
middel van bloemversieringen, het plaatsen van een heiligenbeeld
en het ontsteken van kaarsen en branden van wierook. Het was

weer een nieuw stapje in de kerkelijke formalisering van de organisatie en uitbouw van de Larense bedevaart en processie. Tegelijk
versterkte het de betrokkenheid en de devotionalisering van deelnemers en bezoekers. Hoewel Nieuwenhuis hiermee voar Laten

een geheel nieuwe 'traditie' creeerde, sloot zijn initiatief wei aan

bij soortgelijke gebruiken onder katholieken in het zuiden van
Nederland en elders in Europa.
Een van de eerste vermeldingen van dergelijke Larense altaartjes komenwe tegen in de Katholieke IUustratie van 1908. Dit tijdschrift vormde taen een belangrijke steunpilaar in het devotionaliseringsproces van de Nederlandse katholieken en bracht door
middel van reportages het katholieke - 'tijke roomse' -Ieven
letterlijk in beeld. De 'unieke' Larense processie van boven de
Moerdijk, hoorde daar naruurlijk ook toe. De auteur van de
begeleidende tekst schreef dat jaar over Laren: "waar iedere
woning als een klein heiligdom van devotie russchen 't loover
ligt. Wantgeen Roomsch huisje of 't heeft in 't ruintje of op
't erflangs den weg een klein tafel-altaartje, waar, russchen
bloemen en gewijd licht, het Heilig Hart ofSint Jan op staat,
en al die kaarsen branden als de stoet verschijnt."4

Heilig hart
In die beschrijving komt dus reeds het succes van het initiatief
van pastoor Nieuwenhuis naar voren en blijkt bij veel katholieke
woonhuizen een dergelijk altaar opgesteld. Niettemin blijkt dat
in die periode H. Hartbeelden nadrukkelijk aanwezig waren
en misschien zelfs in sterkere mate dan die van St. Jan. Dit zou
minder vreemd zijn dan het op het eerste gezicht lijkt, wanneer
men weet dat niet lang tevoren, in 1893, een broederschap van

Detail ansichtkaart,

St. Jansprocessie, ca.

1900

de H. Hartdevotie in Laren was opgericht. Bovendien speelde
het gegeven.een rol dat paus Leo XIII in 1899 de wereld aan het
Heilige Hart van Jezus had toegewijd en een nadrukkelijke
plaats van deze devotie en beelden binnen gezinnen stimuleerde.
Dit betekende dat families werden aangezet een H. Hartbeeld
te kopen en dat in huis op een speciale, verheven plaats in de

Evert Pieters,

Biddcnd VrOUlV!jc.
Callectie Gcmcente

wren
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woonkamer te plaatsen. Die plaats, veelal een tafeltje of buffetkast, kreeg daarmee het karakrer van een huisaltaartje, te meer
daar de pastoor het beeld van Christus-Koning, in aanwezigheid
van de gehele familie, moest inzegenen. In de terminologie van
die tijd heette dat 'inttonisatie'. Mede door de a£laten die eraan
werden verbonden, kwam dit beeld daadwerkelijk in veel katho-

Hoe dan ook bleef er vanzelfsprekend toch grote affiniteit met
St. Jan bestaan en wensten de Laarders juist ook een plaats aan
hun pattoon- en devotieheilige te geven. Dat komt duidelijk naar
voren in een artikel over de processie van 1922, waarin deze wordt
beschreven als: 'Een heerlijke demonsttatie van openbaar belijden,

lieke woonkamers op een centrale plaats te staan. De introductie

opgericht waar een H. Hartbeeld, maar vooral ook een
Joannesbeeldje met bloemen en kaarsen verheerlijkr wordt."
De voor de versiering van de altaartjes meest gebruikre bloemen in die tijd waren volgens de schrijver hortensia's en witte
lelies. Ook nog uit het jaar '94' vinden we de bevestiging dat

van de gips-giettechniek aan het einde van de negentiende eeuw
in Nederlandse fabriekjes, rnaakre een brede verspreiding van
goedkope beelden mogelijk. Hoewel het misschien meer voor
de hand zou liggen om in Laren aileen beeldjes van St. Jan in
huis te plaatsen, lag het nieuwe christocenttische karakrer van
de Sacramentsprocessie in lijn met de cultus van het H. Hart.

wanneer we voor ane huizen det Roomschen kleine altaartjes zien

talrijke particulieren hun huis en erE versieren, men schreef

'Het Joannesbeeld prijkre schier overallangs den wegen.'6 Voor
de beeldjes gebruikre aangeklede tafeltjes noemden men toen
oak wei 'reposoires'.

Kindsbeeldjes
Dankzij de nieuwe gipstechniek kon het iniriatief van Nieuwenhuis een specifieke invulling krijgen. Immers kleine St. Jansbeeldjes - Sint Jannekes - kende men voor die tijd in Laren niet.
Door het nieuwe productieproces kon men aile gewenste typen
heiligenbeelden maken, zoals deze beeldjes van Johannes in zijn
kinderrijd. Niet in de klassieke pose van een heilige op leeftijd,
maar als het kind Johannes met zijn speelmaatje, het kindje Jezus,
een iconografisch genre dar reeds bij Italiaanse renaissanceschil-

ders en bij Caravaggio populair was? Johannes werd zittend uitgebeeld met het hoofd rustend tegen een rots, voorzien van een
vaantje en met een lam als symbool voor Christus aan zijn voeten.

veor

Menigeen weer zich in Laten te herinneren hoe
de jaren
zestig van de twintigste eeuw dergelijke, ongeveer twinrig tot dertig centimeter hoge beeldjes van Johannes en Jezus als pendanten
in de woonhuizen stonden opgesteld en ook buiten langs de route
werden neergezet8 Anno 2004 stonden weer vijf van dergelijke
gipsen Jansbeeldjes in verschillende varianten langs de processieroute. Deze tedere verbeelding van de heilige staat overigens in
scherp contrast met de buiten Laren meest voorkomende uitbeelding van Johannes de Doper, namelijk als strenge, magere en ascetische man met wilde haargroei en baard, of slechts als afgehakr
bloedend hoofd op een schotel (de zg. S. Joannis in Disco).
De Nederlandse kindsbeeldjes zijn pastoraal-idyllische exemplaren die het jongelingschap van St. Jan de Doper uitbeelden en
met een verkleinwoord in Laten, maar ook elders, meestal 'Sint

Jan Steen,
HetSintNicolaasfecrt,

ca.

1665-1668.

Rijksmuseum Amsterdam

186

Jannekes' worden genoemd. Katholieke uitgevers zorgden voor
bijpassende leesboekjes waarmee het jeugdverhaal over Jezus en
Johannes voor kinderen kon worden toegelicht.9
De benaming van deze beeldjes is echter ouder dan de negen-

H Kindsheidoptocht
Laren, ca. 1960

tiende eeuw; op een Leids bidprentje uit 1789 staat 'H. Janneke'.""
Als speelgoedpop is de Sint Janneke nog ouder. Op het schilderij
van het Sint Nicolaasfeest van Jan Steen, gemaakt omstreeks 1664,
staat een kind centraal afgebeeld dat van de Sint als speelgoed
een pop in de vorm van een kleine Johannes de Doper heefi: gekregen. u Individnele beeldjes of poppen van voor de 'gipstijd' zijn
verder niet bekend." Op verschillende manieren heefi: het begrip
doorgewerkt en zo telden de negentiende en twintigste-eenwse
H. Kindsheidoptochten verklede kinderen die eveneens onder de
benaming van 'Sint Janneke' Johannes de Doper als kind moesten
verbeelden. '3 Ook in de Larense H. Kindsheidoptocht die jaarlijks
in juli werd gehouden kwam een St. Janneke voor.

St. Jannekesbeeldjes in de Larense St. Janscnltns mogelijk te verklaren. De populariteit daarvan nam toe onder invloed van de
groeiende participatie van kinderen en brnidj es in de processie.
Het gegeven dat de vroegst gebruikte beeldjes algemene productie-exemplaren zijn en niets met de kerkelijke cnlrusbeelden van
St. Jan in Laren van doen hebben, bevestigt het vermoeden dat het
bezit en het gebrnik van dergelijke beeldjes inderdaad pas dateert
van na de oproep van pastoor Nieuwenhuis aan het einde van de
negentiende eeuw.

In de loop van de twintigste eenw zou het aantal in bermaltaartjes opgenomen H. Hartbeelden amemen en werden soms ook
wel andere heiligenbeelden gebruikt. Sommigen bedachten alternatieve vormen, zoals in 1961 toen een woning van een textiele

Populariteit
Hoewel tot in de negentiende eenw in Laren zowel St. Jans
Geboorte ('Nativitas', op 24 juniJ als Onthoofding ('Decollatio',
op 29 angustusJ werden gevierd, is er van het laatste feest geen
samenhangend iconografisch materiaal voor Laren bekend. In
verschillende andere Nederlandse Jansbedevaartplaatsen trefi: men

gevelversiering was voorzien, bestaande uit een voorstelling van

dan een zogenaamde ts. Joannis in Disco' aan, een houten schotel

altaartjes minimaal was, kwam in de jaren negentig van de twin-

met daarop het afgeslagen hoofd van Johannes.
Vanuit de veronderstelling dat de viering van St. Jans Geboorte
een directere verbinding met zijn jeugd legt, is het gebrnik van

tigste eeuw het maken van ttafeltjes' ofbermaltaartjes weer een

de doop in de Jordaan, die geheel uit kleine lapjes kledingstof
was samengesteld. 14

De desinteresse in de processie sinds 1965, deed ook de enscenering eromheen in betekenis afuemen. Terwijl in de jaren zeven-:-

tig de participatie voor zowel deelname als het realiseren van

beetje op en werd het plaatsen van een St. Janneketafel een
herleefde traditie.

GETUIGENIS OP STRAAT - KUNST EN CULTUUR

Traditie
In totaal staan er nu jaarlijks acht altaartjes en/ofbeelden langs
de route. Met het oog hierop kochten sommige mensen weleens
een exemplaar van een St. Jansbeeldje op een antiekmarkt. Hoewel autochtone Laarders vrijwel allen alraartjes opstellen en
een traditionele opzet kennen, zijn er de laatste jaren oak nieuwe
vormen ontstaan, zoals het onder een houten tuintoogje geplaatste manshoge beeld van de volwassen Johannes de Doper of
Johannes afgebeeld op een recent vervaardigd icoon." Sinds 2004
staat er aan de Zevenenderdrift oak een altaartje van 'protestantse'

signatuur, met twee noveenkaarsen, wat bloemen en een engeltje
bij ontstentenis van een St. Janneke. Het plaatsen van een bertnaltaartje is overigens nier een strikt gelsoleerd fenomeen. Zo direct
aan de processieroute geplaatst, legt het zoals gezegd een verbinding tussen huis en straat. Dat impliceert tegelijk dat met het oog
op de passerende processie de omgeving rond het beeld daarin
wordt betrokken. Enkele dagen tevoren knippen de bewoners
namelijk ook de heggen, een activiteit die overigens tegelijk groen
voor versieringen oplevert, ze maken de hekken schoon en vegen
de stoep en straat. Daamaast zijn er aanwonenden die behalve
een tafeltje met beeld, bloemen en kaarsen, ook extra bloemboeketten samenstellen om aan muten ofhekken te bevestigen.
Een bewoonster van de Zevenenderdrift maakt bijvoorbeeld al
decennia lang een ovaal boeket van chrysanten en gipskruid in
de pauselijke kleuten, voorstellende een wit kruis met gele omlijsting. Tot slot pleegt menigeen aan zijn ofhaar woning een
Nederlandse vlag met witgele wimpel te hangen.
Is gedaan wat moet worden gedaan, dan plaatst de Laarder
zijn ofhaar bermaltaartje met versieringen reeds op de zaterdagnamiddag, ten behoeve van het St. Janslof, buiten. Voor velen
biedt dat ook de gelegenheid om lopend of op de fiets de 'bogenroute' te doerr, om eens rustig altaartjes, versieringen en erepoorten te bekijken. De volgende dag, het feest en de processie van
St. Jan, stelt de bewoner het beeld weer op, van de vroege zondagochtend tot in de avond. Waarom? Er zijn enkele motieven te
noemen: om aan te sluiten bij traditie, maar oak"om uit te
dragen hoe feestelijk de route moet zijn voor het H. Sacrament,
want daar gaat het eigenlijk om", zoals een van de bewoners in
2004 verklaarde. Een verzamelaar van heiligenbeelden uit Laren
doet sinds de toevallige aankoop van een beeld sinds 2000 om
een drietal redenen mee: vanwege de Laarder traditie, als eerbetoon aan de patroonheilige van het dorp en ook om een voorbeeld
te stellen opdat anderen ook mee gaan doen. De van huis uit hervormde samenstelster van het 'protestantse' tafeltje, sinds 1988
wonend in Laren, beschouwt haar kerk als een van woorden en
te weinig verbeelding en verklaarde de beeldcultuur binnen de
katholieke kerk als een toegevoegde waarde te ervaren.
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