
  
Imkersdrever Catechismus 

 

 

ook genoemd: 

 

DE EENVOUDIGE IMKERSDREVER 
of: een korte en eenvoudige Catechisatie over 

het voorbeeld der Pauschelyke waarheden, 

 

 

 

van den zaligen heren 

Fratri Ordis Hospitiorum, 
 

 

 

waarin de Leer van het Hospitium, 

naar aanleiding van iedere Vraag en Antwoord, 

zakelijk wordt opgegeven. 

Vijf delen, benevens een aanhangsel tot alle delen behorende. 

 

 

 

Nieuwe onveranderde uitgave. 

Pauselijk goedgekeurd. 

 

 

Urk 

 Libreria Editrice Pontificale Urkicana 

MMXVIII. 
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APPROBATIE. 

 

—❧— 

 

De ondergeschrevene Visitatores Librorum in de Classis 

van Apeldoorn, hebben gelezen de Imkersdrever 

Catechismus, ook genoemd De Eenvoudige Imkersdrever 

of: een korte en eenvoudige Catechisatie over het 

Voorbeeld der Pauschelycke Waarheden &c. &c. &c. van 

den zaligen Heren Fratri Ordis Hospitiorum, waarin de 

Leer van het Hospitium, naar aanleiding van iedere Vraag 

en Antwoord, zakelijk wordt opgegeven; en getuigen, dat 

zij daarin niets gevonden hebben, 't welk strijdig is tegen 

de zuivere regelmate des Geloofs, volgens de formulieren 

van eenigheid, bij de Christelijke Gereformeerde Kerken 

in Nederland aangenomen; maar vele bewijzen van der 

Auteuren kundigheid en toeleg, om hunne medemenschen 

op te leiden tot, en te bevestigen in de kennisse der zuivere 

waarheden; wenschende rijken zegen over der Auteuren 

Personen, en over dit hun nuttig werk. 

 

—❧— 

 

 

Gegeven den 21. November, 2018. 

 

G.P.P. Burggraaf 
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M. Veldhoen 
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—❧— 

 

DONDERDAG I.  

—Symbolum 

 

—❧— 

 

 

1. Vraag: Wat is een HIVE'er nodig te geloven? 

Antwoord: Dat er een enig, ondeelbaar, ondoorgrondelijk 

en eenvoudig wezen is, dat wij Henriç noemen; van 

welke wij geloven dat hij a. een onbevlekte boekenkast 

heeft; b. zalig is gedoopt; c. voor eeuwig Vrijgemaakt is; 

d. ten Urke is opgenomen. 

 

2. Vraag: Wat nut het u, als gij belijdt, met het eerste 

dogma, dat Henriç een onbevlekte boekenkast heeft? 

Antwoord: Niets. 

 

3. Vraag: Wat gelooft gij, als gij belijdt, met het tweede 

dogma, dat Henriç voor eeuwig Vrijgemaakt is? 

Antwoord: Weinig. 

 

4. Vraag: Wat verneemt gij in uw harten, als gij belijdt, 

met het derde dogma, dat Henriç zalig is gedoopt? 

Antwoord: Minachting. 

 

5. Vraag: Wat nut het u, als gij belijdt, met het vierde 

dogma, dat Henriç ten Urke is opgenomen? 

Antwoord: Niets. 

 

6. Vraag: Wat zijn dezer vier leerstukken? 
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Antwoord: Deze leerstukken zijn niet verzonnen, doch 

ontdekt. Kennis van deze leerstukken is ontsproten aan 

Henriç' eerste volgelingen; zij hebben ze onafhankelijk 

van elkaar op schrift gesteld en de getuigenissen van de 

verschillende volgelingen bleken overeen te komen. De 

leerstukken zijn wel te onderscheiden, maar niet te 

scheiden van de rechte eredienst. 
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—❧— 

 

DONDERDAG II.  

—Doxologium 

 

—❧— 

 

 

7. Vraag: Waarin bestaat de rechte eredienst van Henriç? 

Antwoord: Dit bestaat ten eerste uit een dagelijks 

uitgedreven worden naar de woonkamer, alwaar men 

twee potten kan vinden, te weten koffie en FIFA, 

dewelke (zijnde potten) genuttigd worden in stille doch 

emotieloze devotie; ten tweede uit het te pas en te onpas 

zingen van het Klein Geschichtlich Credo, "O Magnus 

Bèzemer / papa illo tempore / rabidus sanctus semper / o 

Magnus Bèzemer". 

 

 

8. Vraag: Wat bezingt gij met het woordeken 'o'? 

Antwoord: Dat wij hebben ootmoed, dat wil zeggen, 

slechts een 'ootje' moed, een o, dat wil zeggen, niet meer 

dan nul. 

 

9. Vraag: Wat belijdt gij met het 'Magnus'? 

Antwoord: Dat hij groot is, een grote onbevlekte heeft, en 

groot gemaakt worde en nochtans in zijn kleding past. 

 

10. Vraag: Wat beduidt de uitdrukking 'illo tempore'? 

Antwoord: Gij kunt dit vinden in iegelijk Latijns 

woordenboek. 
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11. Vraag: Waarom hebt gij niet behandeld, de 

woordekens 'Bèzemer', 'papa', 'rabidus' en 'sanctus'? 

Antwoord: Dat zult gij na dezen verstaan. 

 

12. Vraag: Waarom zingt gij dit in het Latijnsch? 

Antwoord: Dit is de taal der kerk. 

 

13. Vraag: Hoort Bèzemer ons zingen van zijn lied? 

Antwoord: Nee. 

 

14. Vraag: Is Bèzemer ook bewogen door dit lied? 

Antwoord: Geenszins. Bèzemer beweegt niet. Hij 

grinnikt slechts. 

 

15. Vraag: Mag men ook Margreet bezingen? 

Antwoord: Neen, geenszins, het Hooglied mag alleen 

door Bèzemer bezongen worden, en pas na het veertigste 

jaar zijns levens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

—9— 

 

 

—❧— 

 

DONDERDAG III.  

—Personarium 

 

—❧— 

 

 

16. Vraag: Wat is Henriç? 

Antwoord: Henriç is paus. 

 

17. Vraag: Wat was Henriç? 

Antwoord: Henriç was geen paus. 

 

18. Vraag: Wat nut ons het eertijds van Henriç? 

Antwoord: Het leert ons, dat Igor Stadilovich,  zoon van 

de Poolse arbeider Pjotr Stradilovich en zijn Sloveense 

vrouw Maria Stradilovich-Petrolovich, in Nederland 

gekomen, door een andere paus meegenomen naar 

Nederland, de toenaam Bèzemer kon aannemen. 

 

19. Vraag: Zijn er dan pausen behalve Henriç? 

Antwoord: Ja, doch zij zijn het slechts in naam; slechts 

paus J. Westerink is hier het vermelden waard. 

 

20. Vraag: Hebben zij gelijk, die zeggen, dat Henriç 

geboren is en niet altijd is geweest? 

Antwoord: Dat is niet dan een vervloekte dwaling en 

ketterij. Henriç is altijd geweest en toch geboren.  

 

21. Vraag: Hoe spreekt men het woordeken Henriç uit? 
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Antwoord: Niet dan met diepe eerbied, bij voorkeur 

bezingt men eer zijn toenaam in het lied dat hij ons zelf 

geleerd heeft. Doch,  zijn persoonsnaam dient 

uitgesproken te worden als Henrietsj, net als bijvoorbeeld 

Modrietsj, of Ibrahimovietsj. Weinig mensen weten dit 

en Henrietsj is maar gestopt ze te verbeteren. 

 

22. Vraag: Waarom is hij toegenaamd Bèzemer? 

Antwoord: Dit duidt de theologische wegen van 

Theodore de Bèze en Hans-Georg Gadamer aan die hij 

zich op verbluffende wijze eigen heeft gemaakt. Deze 

theologische weg is onkenbaar. 
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—❧— 

 

DONDERDAG IV.  

—Epistemologium 

 

—❧— 

 

 

23. Vraag: Hoe dan, moeten wij Henriç kennen? 

Antwoord: Op verscheidenerlei wijze. Allereerst, door 

zijn vrouw. Daarnaast, door de overlevering. Ten slotte, 

door zijn sententiae. 

 

24. Vraag: Hoe wordt Henriç door zijn vrouw bekend? 

Antwoord: Vraag het haar zelf, gij hebt de jaren. 

 

25. Vraag: Hoe wordt Henriç naar overlevering gekend? 

Antwoord: Naar zijn Poolse tijd is hij niet gekend; tijdens 

zijn omwandeling in Apeldoorn zijn er getuigenissen 

gegeven en men kent hem nog naar zijn persoon. Och, 

mocht het u gegeven worden. Immers, er bestaat ook een 

gestolen Henriç, een Henriç van slechts zes letters en niet 

meer dan dat. 

 

26. Vraag: Hoe wordt Henriç uit zijn sententiae gekend? 

Antwoord: Niet dan met huivering. 

 

27. Vraag: Is Henriç onder ons? 
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Antwoord: Neen het; maar hij leeft als door een wonder 

voort in zijnen zalig-verklaring 'rabidus sanctus semper', 

daar hij de volgende geattesteerde wonderen heeft 

verricht (hetzij in zijn leven, hetzij in zijn afwezig zijn) 

van a. het behalen van een cum laude voor zijn 

Masterscriptie; b. het nog altijd in z’n jasje passen; c. het 

vroeg in de ochtend vijf mergpijpen in zijn maag laten 

verdwijnen. Hiernaast is hij onder ons in zijn afbeelding. 

 

28. Vraag: Mag men Henriç dan ook afbeelden? 

Antwoord: Neen, er is ons slechts één heilige afbeelding 

overgeleverd. Deze heeft opperst gezag. 

 

29. Vraag: Hoe bepaalt zijn opname ten Urke ons kennen 

van hem? 

Antwoord: In generlei wijze. Waakt dat u toch niet met 

een ingebeeld Urk ten Kampen nederdaalt! 

 

30. Vraag: Waar was Henriç? 

Antwoord: Op de Imkersdreef 317 te Apeldoorn, alwaar 

hij het Hospitium in Vivum Excelsum stichtte. 
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—❧— 

 

DONDERDAG V.  

—Officiologium 

 

—❧— 

 

 

31. Vraag: In welke hoedanigheid stichtte Henriç het 

Hospitium? 

Antwoord: Als paus. 

 

32. Vraag: Wat is een paus? 

Antwoord: Henriç is een paus. Hij heeft gezag van 

nature, spreekt als een Princeps, leest als een ketter, heeft 

rust als een columbus paralyticus, heeft de pauselijke 

stoelgang van een Borgia. Hij is mentor semper. Hij 

verdeelt het gezag. 

 

33. Vraag: Wat biedt het Hospitium anders dan een paus? 

Antwoord: De ambten van sacerdos, rex, prophetus en 

quisquilliator. 

 

34. Vraag: Hoe komt een Frater Ordis Hospitiorum aan 

zijn ambt? 

Antwoord: Door de kamer die hem toebedeeld is. 

 

35. Vraag: Wat is een sacerdos? 
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Antwoord: Hij laat de witte rook opstijgen uit de daartoe 

gepostdestineerde grijze frituurbak op gezette en 

ongezette tijden. Dit ambt is eertijds bekleed door een 

oscilliator colis die nog altijd niet uitgezwiept is. Dit 

ambt kan zelfs door een Italiaan bekleed worden, 

aangezien protestanten het priesterschap aller geloven 

kennen, zelfs van gelovigen uit bijna niet gelovige naties. 

 

36. Vraag: Wat is een rex? 

Antwoord: Hij is een koning. Hij beheert de 

disfunctionerende CV-ketel. 

 

37. Vraag: Wat nut het dat gij een prophetus kent? 

Antwoord: Aangezien zij van de daken kunnen prediken 

en uit zijn raam kan declameren, kondigt hij de 

pauswisselingen af. 

 

38. Vraag: Wat is een quisquilliator? 

Antwoord: Hij bekleedt het hoogwaardige ambt van 

vuilnisman. 

 

39. Vraag: Is er een primus inter pares? 

Antwoord: Wij zijn allen gelijk, doch sommigen zijn 

meer primus dan anderen. 

 

 

  



 

—15— 

 

 

 

 

—❧— 

 

AANHANGSEL; 

BEHORENDE BIJ ALLE DELEN 

 

—❧— 

 

 

40. Vraag: Wat nutten u de sententiae? 

Antwoord: Zij zijn de enige ware kenbron van uw 

ellende, zij leren u een rechte handel en wandel. 

 

41. Vraag: Zijn deze evenals het Klein Geschichtlich 

Credo in het Latijn vervat? 

Antwoord: Wellicht, doch zij worden vooreerst in de taal 

van het hart verstaan. 

 

42. Vraag: Wat zegt Henriç ons dan, inzake twijfelingen? 

Antwoord: Problemen? Poâr nemen! 

 

43. Vraag: Wat is volgens Henriç dan de admissiale 

status? 

Antwoord: Dit is de opperste staat van heiligmaking, 

waarin men geen zonden meer doet. 

 

44. Vraag: Hoe moeten wij volgens Henriç dan de PKN 

zien? 

Antwoord: Alles went, ook de zonde. 
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45. Vraag: Hoe moeten wij dan denken over vrouwen, 

den broek dragende, in de Biblebelt? 

Antwoord: Het is niet alles Israël, wat Israël heet. 

 

46. Vraag: Hoe moeten wij denken over Duitse 

theologie? 

Antwoord: Dat leert Henriç ons in een hoofdsom als hij 

spreekt: ‘Bij de Duitsers is de Schrift niet veilig.’ 

 

47. Vraag: Hebben prof. Huijgen en anderen dit niet van 

hem vernomen? 

Antwoord: Zij hebben het met hun oren wel gehoord, 

maar met hun hart niet verstaan. Zij denken zoals velen 

met Bonhoeffer verder te komen. 

 

48. Vraag: Wat is dan volgens Henriç het verkeren op 

Urk gelijk? 

Antwoord: Onder Gods volk verkeren. 

 

49. Vraag: Wat is dan een Gereformeerde Bonder te 

noemen? 

Antwoord: Een Gereformeerde Bonder is per ongeluk 

niet Rooms Katholiek. 

 

50. Vraag: Wat dient men Henriç voor te schotelen? 

Antwoord: Rijke kreukelfrietjes. 

 

51. Vraag: Waar komt de Lord of the Rings-poster op ’s 

HIVE’s W.C. vandaan? 

Antwoord: Van de Bewaar het Pand-dag. 
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52. Vraag: Wat beduidet het woordeken ‘rijk’? 

Antwoord: Dit woordeken beduidt de volkomen 

goedkeuring van Bèzemer. Wanneer de Fratri dit woord 

bezigen, doelt dit op pauselijke approbatie.  
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