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Hollandse kerk Liv orno kwijnt
tekst en beeld Ewout Kieckens

Het Italiaanse Livorno was 
in de tijd van handelsoor-
logen en godsdienststrijd 
in de 16e en 17e eeuw 
een oase van rust en 
tolerantie. Protestanten, 
orthodoxen, Joden en 
rooms-katholieken trokken 
saamhorig met elkaar op. 
Ook Nederlandse rooms-
katholieken en protestan-
ten. Maar de tijd heeft niet 
stilgestaan en het is de 
vraag of de Nederlandse 
kerk in Livorno haar 150-ja-
rig bestaan haalt.

D
e Nederlandse, protes-
tantse kerk van Livorno 
–een Italiaanse stad aan 
de Ligurische Zee– ligt 

aan de Nederlandse Kade (Scali 
degli Olandesi). Vanaf de andere 
kant van het hoefijzervormige 

kanaal in dit historische deel van 
Livorno is de neogotische gevel 
van gelig zandsteen te zien.

Maar wie dichterbij komt ziet 
dat de glorietijden voorbij zijn. In 
1949 hield de bekende Spaanse gi-
tarist Andres Segovia een concert 
in de kerk, nu hangen de vensters 
uit hun sponningen en vliegen 
duiven in en uit. Neogotische 
ornamenten zijn van de façade 
afgebrokkeld. En niets lijkt het 
verval te stoppen. De straat voor 
de kerk, in hartje Livorno, is hier 
smaller omdat er zware beton-
nen blokken met hoge metalen 
hekken zijn geplaatst en borden 
waarschuwen voorbijgangers voor 
neerstortend puin.

Gelukkig is er Ennio Weather-
ford, een van de vier leden van de 
heropgerichte Congregatie van 
de Nederlandse Gemeenschap, 
die toegang kan verschaffen tot 
de kerk. De 68-jarige Livornees, 
die een Amerikaanse vader heeft, 
wordt geassisteerd door twee 
jongere mannen, Matteo Giunti 
(40) en Stefano Ceccarini (33). 
Een hek aan de straatkant krijgt 
Weatherford nog wel open, ook al 

staan er een paar scooters lastig 
voor het hek geparkeerd, maar 
daarna staat hij voor een onmoge-
lijke opgave. Achter het hek groeit 
een metershoog en dik bos aan 
planten en onkruid. Giunti neemt 
een bamboestok, die daar vast niet 
toevallig ligt, en begint hard op de 
dikke, sappige stelen van de plan-
ten te slaan. Een voor een vallen ze 
om. Zo wordt een pad –als door het 
Amazoneregenwoud– blootgelegd, 
en een bruine houten deur wordt 
zichtbaar. Weatherford neemt een 
sleutel en opent de kerk.

Geroofd
Binnen is het alsof er een oor-
log heeft gewoed. Op de hier en 
daar ingestorte vloer ligt puin, 
grote balken en houten bogen 
van de dakconstructie die van het 
plafond zijn gekomen, brokstuk-
ken en resten van kerkbanken. 
De afscheiding naar het liturgisch 
centrum staat er nog, en ook de 
dubbele trap naar de preekstoel, 
maar daar houdt het wel mee op. 
De zes glas-in-loodvensters met 
eenvoudige geometrische en kleu-
rige motieven hebben het amper 

overleefd. Het plafond is vrijwel 
geheel ingestort.

De trap naar het balkon waarop 
ooit het orgel stond met –blijkens 
een vroeger getuigenis– ”de mooi-
ste klanken van Toscane”, is nog 
in vrij goede staat, maar de treden 
zijn bedekt met een centimeters-
dikke laag opgedroogde duiven-
poep. Van het orgel is niets meer 
te bekennen. In de naoorlogse tijd 
geroofd, weten de mannen.

De Nederlandse kerk, naar een 
ontwerp van de Livornese architect 
Dario Giacomelli, werd op 7 augus-
tus 1864 in gebruik genomen. De 
bouwkosten ter hoogte van 170.000 
lire (omgerekend naar de waarde 
van nu 805.000 euro) werden 
gedeeltelijk bijeengebracht door 
de leden van de Nederlands-Duitse 
gemeenschap in Livorno. Maar 
een belangrijk deel van de finan-
ciering is door protestanten uit 
Noord-Europa opgebracht. Allerlei 
kerkgenootschappen, verenigingen, 
en leden van koningshuizen, onder 
wie prinses Marianne van Oranje-
Naussau, gaven geld. Het is niet 
overdreven om te zeggen dat de Ne-
derlandse kerk in Livorno door de 

gemeenschappelijke inspanningen 
van lutheranen, calvinisten en gere-
formeerden in Europa is gebouwd. 
Maar met de bouw van de kerk 
werd achteraf gezien een van de 
laatste hoofdstukken bijgeschreven 
in de opmerkelijke geschiedenis 
van de Nederlandse gemeenschap 
in het Toscaanse Livorno.

Vrijhaven
Livorno was een buitenbeentje in 
het Europa van 1600, toen de Euro-
pese grootmachten op economisch 
en religieus vlak strijd met elkaar 
voerden. Livorno, dat sinds de 
Romeinen bestaat, werd opnieuw 
gebouwd, inclusief een kanaal. De 
groothertog van Toscane, Ferdinan-
do I de’ Medici, had er de macht. 
Deze voormalige kardinaal riep 
Livorno in 1590 uit tot vrijhaven. 
Dat betekende nogal wat in een 
roerige, gewelddadige tijd: religieu-
ze tolerantie, lage handelstarieven 
en een tamelijk vooruitstrevende 
(handels- en straf)rechtspraak.

Ten tijde van een hongersnood 
in Zuid-Italië brachten Neder-
landse reders als eersten graan 
naar Livorno. Engelsen, Duitsers, 

protestant in italië

De Nederlandse protestantse kerk in Livorno, ofwel Chiesa Olandese, is in groot verval.
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meditatie

tekst ds. C. Harinck, Kapelle

 
„Het ene lam zult gij des morgens 
bereiden; maar het andere lam zult gij 
bereiden tussen twee avonden.”
Exodus 29:29

Naast de vele offers die op het brandofferaltaar 
werden geofferd, moest er in het oude Israël iedere 
morgen en avond een vast offer worden gebracht, 
te weten het zogeheten morgen- en avondoffer. Dit 
offer bestond uit twee lammeren, die samen met 
meelbloem, olie en wijn aan de Heere als brandoffers 
werden geofferd. De priesters mochten daar niets 
van voor zichzelf nemen. Het waren offers die in hun 
geheel bestemd waren voor de Heere. Ze waren een 
lieflijke reuk voor Gods aangezicht.

In de tabernakel en later in de tempel werd de dag 
begonnen met het morgenoffer en geëindigd met 
het avondoffer. Het was de basis voor de gezegende 
relatie tussen de Heere, de verbondsgod, en Israël als 
het verbondsvolk. Het beantwoordde de vraag hoe 
de heilige God de God van Israël kon zijn. Het offer 
verbond hen. Op die grond kon de ontmoeting tussen 
God en Zijn volk plaatshebben. 

Israël kon niet zonder offer. De offercultus was het 
centrum van hun eredienst. Naar het woord van Pau-
lus vond door het steeds weer moeten brengen van 
offers een voortdurende gedachtenis van de zonde 
plaats (Hebr. 10:3). Het herinnerde Israël er voortdu-
rend aan dat zij zondaren waren die verzoening no-
dig hadden. De zonde maakte het offer noodzakelijk. 

Onder het Nieuwe Testament is dit niet anders. 
Het is de gedachtenis van de zonde die het offer van 
Christus voor ons onmisbaar maakt. Ieder die door 
de Heilige Geest heeft geleerd wat zonde is in de ogen 
van een oneindig heilig en rechtvaardig God, gevoelt 
de noodzaak van de verzoening met God door het 
offer van Christus. Wanneer de zondeschuld drukt, 
wordt de noodzaak van een zoenoffer gevoeld. De 
schuld die bij God openstaat roept om voldoening.

Wat een rijke troost brengt ons dan het morgen- 
en avondoffer! Het was een „gedurig” offer. Er was 
onder Israël steeds, iedere morgen en iedere avond, 
een zoenoffer voor Gods aangezicht. Na Jezus’ hemel-
vaart is dit vervuld in het volbrachte werk van Chris-
tus, de hemelse Hogepriester. In de hemel ziet God in 
Christus, de Hogepriester van de hemelse tabernakel, 
een „gedurig” offer voor Zich. Het is de redding van 
een schuldig zondaar. Calvijn zegt ervan: „Indien God 
niet gedurig Christus’ offer aanschouwde, zo was het 
met ons gedaan.”

De dag begon voor de gelovige Israëliet met het 
morgenoffer. Wat is ook dit een Bijbelse les voor de 
gelovigen van het Nieuwe Testament! Met de herin-
nering aan Christus’ verzoenend lijden en sterven 
moet de dag van Gods kinderen beginnen. Het is het 
motief tot heiligmaking. Niets is immers in staat 
om Gods kinderen meer tot een christelijk leven te 
motiveren dan de gedachtenis aan de dure prijs die 
Christus voor hun verlossing heeft betaald.

De dag eindigde voor de gelovige Israëliet met het 
avondoffer. De gelovige van het Nieuwe Testament 
moet de dag er ook mee beëindigen. Wanneer de zon-
den, struikelingen en tekortkomingen van de dag ons 
aanklagen, moeten we ons herinneren dat we een 
Voorspraak bij de Vader hebben, Jezus Christus de 
rechtvaardige, en Hij is de verzoening voor onze zon-
den. Morgen- en avondoffer beheersten de dag voor 
Israël. In het leven van de ware christen beheerst 
Christus het dagelijks leven in de wereld.

Helaas zijn er vandaag veel Christusloze christe-
nen. Men houdt zich met van alles buiten Jezus op 
de been. Maar het leven van de ware christen wordt 
beheerst door het morgen- en avondoffer, dat Jezus 
de Vader gedurig aanbiedt in de hemelse tempel. 

Gedurig offer
Armeniërs en Joden volgden dat 
voorbeeld al snel.

In 1622 stichtten Noord- en Zuid-
Nederlandse handelslieden de 
Nederlands-Duitse Natie (Nazione 
Olandese-Alemanna). Het betrof 
een handelsvereniging met een 
sterk godsdienstig karakter, aan-
vankelijk rooms-katholiek, met 
een eigen (nog bestaande) kapel in 
de Madonnakerk van Livorno. Er is 
nog een prachtig marmeren reliëf 
met de Nederlandse leeuw en een 
kroon in die kerk te zien.

In de achttiende eeuw verschoof 
het godsdienstige zwaartepunt 
naar het protestantisme, maar 
rooms-katholieken konden pro-
bleemloos lid blijven. De Neder-
landse kapel in de Madonnakerk 
werd tot 1861 door de protestant-
se Nederlandse Natie gefinancierd.

Nederlanders hadden van het 
begin van de 17e eeuw tot het mid-
den van de 18e eeuw het grootste 
aandeel in deze vereniging. Zo 
werden tot 1724 de notulen in 
het Nederlands opgesteld. Die 
invloed nam af met de komst van 
een eigen voorganger, de Duitse 
lutheraan Schultz. Ook nam vanaf 
die tijde het economische belang 
van de vereniging af. Veelzeggend 
is dat de naam van ”natie” werd 
veranderd in ”congregatie”.

In de 19e eeuw waren vooral 
Duitsers, Zwitsers en Scandinaviërs 
lid van de Nederlandse Natie. De 
Nederlandse kerk werd een soort 
algemene protestantse kerk. Histo-
rische bronnen maken vrijwel geen 
onderscheid in denominaties.

Tot de stichting van de Italiaanse 
Republiek (1861) konden protes-
tanten in Italië hun geloof niet 
vrijelijk uitoefenen. In Livorno was 
de situatie gunstiger, ook al zaten 
de bisschop van Pisa en de lokale 
inquisitie niet stil. Alleen de Ne-
derlandse consul en de consuls van 
andere naties mochten beschikken 
over een huiskapel. Tot 1761, toen 
er een protestantse ‘kapel’ werd 
ingericht, kwamen Nederlandse 
protestanten bij de consul bij elkaar 
voor de eredienst. Van vervolgingen 
is nooit sprake geweest.

Nederlandse Tuin
In de zeventiende eeuw kocht de 
Nederlandse gemeenschap een 
perceel buiten de stad, die de 
Nederlandse Tuin werd genoemd 
maar functioneerde als begraaf-
plaats. De Nederlandse Tuin werd 
voor Noord-Europese reizigers een 
trekpleister. „Het is een mooie 
tuin met sinaasappel- en citroen-
bomen, met allerlei bloemen in 
bloembedden gerangschikt en 
bloempotten waarin veel zeldza-
me planten groeien. De doden zijn 
begraven langs de paden”, schreef 
Georg Christoph Martini uit Sak-
sen in 1725. De begraafplaats werd 
twee eeuwen later opgegeven, 
omdat het terrein door de over-
heid werd opgeëist ten behoeve 
van stadsuitbreiding.

De nieuwe begraafplaats stamt 
uit 1840 en is tegenwoordig al-
leen dankzij ”sleutelbewaarder” 
Weatherford te bezoeken. Ook 
dit kerkhof lijkt meer op een tuin 

dan een begraafplaats. Er bevin-
den zich nog grafstenen die zijn 
overgebracht uit de ontmantelde 
oude begraafplaats. Centraal ligt 
de zerk van 2 bij 3,3 meter van 
Johan Calckberner, een handelaar 
die eind 17e eeuw de Nederlandse 
consul was. Hij sloot in 1691 –tij-
dens de oorlog tussen de Frankrijk, 
Spanje, Engeland en Verenigde Re-
publiek– een verdrag om zodoende 
Livorno neutraal te houden.

Midden op de begraafplaats 
staat een konijnenhok en aan 
een droogrek hangt wasgoed. „De 
beheerder, die hier gratis woont, 
heeft de begraafplaats ingepikt”, 
zegt Weatherford.

Samen met wat verre nazaten 
van leden van de Nederlandse 
Natie blies Weatherford in 1997 
de Nederlandse Congregatie nieuw 

leven in. Er zijn nu vier protes-
tantse leden. Maar de toekomst 
is niet rooskleurig. De leden zijn 
oud, en twee van hen wonen niet 
in Livorno. Matteo Giunti, een oud-
piloot, zou een goede kandidaat 
zijn. „Tot de generatie van mijn 
opa waren de leden van mijn fami-
lie van Noord-Europese afkomst.” 
Hij somt een aantal namen op: Kot-
zian, Schmitz, Stollenhof en Senn. 
„Maar de statuten van de congre-
gatie bepalen dat leden protestant 
moeten zijn, en dat ben ik niet.”

Volgend jaar bestaat de Neder-
landse kerk 150 jaar. Een goede 
gelegenheid om de restauratie aan 
te pakken, en de Nederlandse en 
protestantse band met Livorno 
weer op te pakken. Maar dan moe-
ten er wel leden zijn, liefst met 
een beetje geld. 

Matteo Giunti, Stefano Ceccarini en Ennio Weatherford vechten voor het 
behoud van de Nederlandse kerk en andere overblijfselen van de Neder-
landse aanwezigheid in Livorno.

De Nederlandse kerk aan het kanaal in Livorno.


