
3 Maatregelen tot instandhouding van
de Hervormde Kerk

3.1 DE UTRECHTSE COETUS

Uit het voorgaande is gebleken dat er behoefte werd gevoeld aan landelijk overleg om
aan de plaatselijke en gewestelijke problemen, opgeworpen door de maatregelen van de
overheden, het hoofd te bieden. Het zag er met name naar uit dat in de komende
constitutie de belangen van de Hervormde Kerk aangetast zouden kunnen worden. In dit
verband noemden wij de Utrechtse Coetus.
Het is de moeite waard, deze merkwaardige bijeenkomsten van predikanten uit de
gehele republiek nogeens afzonderlijk te bekijken, daar A. de Groot in het baanbrekend
artikel dat hij er aan gewijd heeft1 juist het voornaamste resultaat onvoldoende laat
meetellen. Dit werd bereikt op de derde sessie, die echter eerst in samenhang met de
beideeerderegoed tothaar rechtkomt.Daarbij komennogenkeleaanvullendegegevens
aan de orde.

In een brief van 16 oktober 17962 richtte de bekende dichter predikant Ahasverus van
den Berg - wij kwamen hem reeds tegen als verdediger van de hervormde belangen
tegen de rooms-katholieke aanspraken in Gelderland3 - lid van de synodale financiële
commissie van Gelderland, zich tot de predikanten W.L. Krieger en D.C. van Voorst,
gedelegeerden van de Synode van Zuid-Holland.4 Van den Berg schreef daarin datde
coetus synodalis Gelriaein navolging en op aansporing van de Zuidhollandse Synode
een commissie in het leven geroepen had en dat hijbereid was de vergaderingen bij te
wonen die sommigen zeer nodig oordelen. Kennelijk was hij toen al op de hoogte van
wat men in Utrecht van plan was, want hij preciseerde dat nader in een brief aan Krieger,
gedateerd 7 januari 1797, waarin wij lezen:De onderlinge Samenkomst te Utrecht zal
mij aangenaam wezen. Ik heb ze allang noodig geoordeeld.5 Ook een schrijven
gedateerd op 3 december 1796 van ds H. Donker aan Krieger, beiden gecommitteerden
van de financiële commissie van de Synode van Zuid-Holland, had deze teneur.6

Het was zoals wij hierboven reeds gezien hebben in Utrecht dat deze plannen concrete
vormen gekregen hadden.7 Op 9 maart 1797 richtte de Utrechtse predikant G. Masman,
gedeputeerde van de Utrechtse Synode en als zodanig lid van deze commissie, zich in
naam van de Utrechtse synodale commissie tot de gecommitteerden van de Zuidholland-
se Synode met een schrijven dat een uitnodiging bevatte om in Utrecht een algemene
vergadering bij te wonen van gecommitteerden van alle Nederlandse provincies, het
landschap Drenthe en de Waalse Synode.8 Deze vergadering is, zo schrijft hij voorts,
noodzakelijk geworden nu er een decreet van de Nationale Vergadering te verwachten
is dat betrekking heeft op onze kerkelijke belangen. Wij hopen dat het aan onze wensen
zal beantwoorden, maar het zou daarmede ook in strijd kunnen zijn. Daarom is het goed
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ons vooraf te beraden op wat ons in dat geval te doen staat. Daarnaast zouden de
broeders afgevaardigden zelf punten van bespreking naar voren kunnen brengen.
Hoe voorzichtig Masman probeerde in te spelen op eventuele bezwaren blijkt uit de
legitimeringdie hij aande samenkomstgeeft dooreen beroepop het roemrijke verleden.
Hij herinnerde eraan, datonze voorvaderen voor de Dordtsche synode op dezelfde wijs
onderlinggeraadpleegdhebben.Dit sloegopdevergaderingenvan correspondentieder
contra-remonstranten in de jaren 1614-1617.9 En ten slotte appelleerde hij nog aan de
gezamenlijke verantwoordelijkheid tegenover, de ’Posteriteit’. Tot zover dit convocaat,
bedoeld om een landelijke vergadering bijeen te roepen op 11 april in de Domskamer
te Utrecht. Het was tevens gericht aan (de gecommitteerden van) de andere synoden en
classes van Zeeland.

Bij de namen der voorstanders missen wij die van Rutgers. Bij hem is namelijk een
zekere gereserveerdheid te bespeuren, die tot uitdrukking kwam in een brief aan Krieger
waarin hij terloops opmerkt dat hij niet tegen een samenkomst is, zoals Van den
Berg had voorgesteld.10 Wat er achter die terughoudendheid schuil ging, blijkt uit zijn
schrijven (gedateerd21maart1797)aandesynodalecommissievanUtrecht11als reactie
op Masmans uitnodiging. Wij lezen daarin dat hij niet tegen een dergelijke samenkomst
is, maar dat hij deze op dit moment bedenkelijk vindt. De zaak die nog bij de conventie
in behandeling is, is immers nog niet gerijpt en bovendien wil hij de schijn van
wantrouwen die uit een gezamenlijke bijeenkomst spreekt, vermijden. Wanneer hij
hiervan in een vroeger stadium weet zou hebben gehad, zou hij een dergelijke
samenkomst zeker ontraden hebben.

Daar Rutgers zich als initiatiefnemer en stimulator van het kerkelijk verzet had
gemanifesteerd, mogen wij aannemen dat deze reactie paste in zijn hierboven
beschreven strategie die vóór het decreet van 23 april 1798 tactvol was, daarna
doortastend.12 Masman voelde echter wel dat een centrale figuur als Rutgers bij al zijn
voorzichtigheidnietmochtontbrekenopdegeprojecteerdesamenkomst.Daaromdrukte
hij in een brief aan Rutgers van 6 april 1797 zijn spijt uit over diens voornemen om de
samenkomst te Utrecht niet te bezoekenteegen onze verwagting en wenschen in.13 Hij
drong er dus op aan over de bezwaren heen te stappen en toch aanwezig te zijn, en
argumenteerde daartoe dat behalve de Noordhollandse commissie en de Waalse Synode
geen enkele andere commissie of, waar deze nog niet bestond, synode bedenkingen had
gemaakt. Wij zijn niet bang, zo schreef hij verder, dat onze samenkomst op de
deliberaties van de Nationale Vergadering nadelige invloed zal hebben. Het zou
onredelijk zijn zulke pogingen kwalijk te nemenzoals de samenkomst der Remonstran-
ten vorig jaar voor hen geen enkel nadelig gevolg gehad heeft. Bovendien zijn de
deliberaties in de Nationale Vergadering zover gevorderd dat wij wel kunnen zien waar
het heen gaat,en al deden wij niets anders dan dat wij ons meer verenigen om
gemeenschappelijk in voorkomende gevallen te handelen en niet afzonderlijk
schikkingen beramen is er al veel gewonnen. ’t Is alleen overleg, besluiten kunnen wij
toch niet nemen. Rutgers heeft zich door Masman laten overtuigen: op de eerste
samenkomst in Utrecht is hij aanwezig.
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Dat deze samenkomsten als regel coetus genoemd werden, vraagt enige toelichting. Het
Latijnse woord coetus, dat samenkomst betekent, kwamen wij onder meer reeds tegen
als incidentele samenkomst van de vier Zeeuwse classes ter vervanging van een
provinciale synode, waarvoor de Staten van Zeeland immers geen toestemming wilden
geven.14Verder werden de beraadslagingen van de zeven classes van Zuid-Holland, die
op 7 oktober 1795 te Woerden bijeen waren om te beraadslagen over het al of niet
doorgaan van de Provinciale Synode nadat de Staten van Holland zich hiervan hadden
gedistancieerd, zo genoemd.15 Ten slotte vinden wij dit begrip terug als omschrijving
van een onofficiële classicale vergadering, ook wel coetus classicaal of extraordinaire
classicale vergadering genoemd, in de handelingen van de classis Overveluwe.16 De
conclusie hieruit is dat het begrip coetus het niet kerkordelijk omschreven karakter
aanduidt van een officiële kerkelijke vergadering. Voor de Utrechtse Coetus is dat bij
gebrek aan een officieel landelijk lichaam een duidelijke typering.
De Utrechtse Coetus heeft zijn sessies gehouden in drie kritieke perioden. Men zou,
gegeven de politieke ontwikkelingen en de heersende omstandigheden deze sessies als
volgt kunnen typeren:
Sessie I 11 tot en met 13 april 1797 Verkennen en inventariseren;
Sessie II 18 tot en met 29 mei 1797 Het beramen van maatregelen om onheil

te keren;
Sessie III 24 tot en met 28 juli 1798 De gemeenten activeren.

3.2 EERSTE SESSIE: VERKENNEN EN INVENTARISEREN

Zo kwamen dan op dinsdag 11 april 1797 om 9.00 uur in de ’Domskamer’ in Utrecht
zestien predikanten bijeen, te weten uit17

Gelderland A. van den Berg van Arnhem
P.I. de Fremery van ’s-Hertogenbosch
N. Lange van Bruchem en Kerkwijk

Zuid-Holland H. Donker van Ouderkerk aan den IJssel
(zijn mede-gedeputeerde W.L. Krieger van Den Haag was door ziekte
verhinderd)

Noord-Holland A. Rutgers van Haarlem

Zeeland A. Drijfhout van Middelburg
I. Meyer Cluwen van Noordgouwe
C.P. Winckel van Halsteren

Utrecht18 G. Masman van Utrecht (stad)
T.G. Imminck van Thamen aan den Uithoorn
H. Rappardus van Nederhorst den Berg
T.H. van den Honert van Nigtevecht
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P. Gibbon van Vreeland
B. Eickma van Wijk bij Duurstede

Friesland H. Wesselius van Huizum

Overijssel J. Rutgers van Kampen

Groningen berichtte dat men pas na 2 mei, wanneer er een commissie van correspon-
dentie samengesteld zou zijn, een gecommitteerde naar Utrecht zou kunnen zenden.
Drenthe kon geen gecommitteerde zenden, maar vroeg wel om toezending van een
verslag.VandeWaalsecommissiewasberichtgekomenenigebedenkingenbehelzende,
over ’t houden van deze samenkomst, waarom zij geen gecommitteerden gezonden
hebben. Er was tevens nader bericht binnengekomen van de actuarius van deze synode,
ds J.Th. Griot waarin hij te kennen gaf dat de missive van Masman wegens tijdgebrek
niet behandeld was, maar dat ook de Waalse commissie met de commissie van Utrecht
en die der overigen synoden over het algemeen belang wilde corresponderen.
Van deze gedeputeerden kwamen wij bij de behandeling van de gebeurtenissen in de
afzonderlijke gewesten er reeds vele tegen als leden van de provinciale- synodale- of
classicale commissies. Het waren dus mannen die van de feiten op de hoogte waren en
wisten waarover het ging.

Boven het verslag van deze samenkomst staat vermeld:Handelingen eener Zamenkomst
van zommige Leeraren. Dit zou de indruk kunnen wekken dat het ging om een zeker
eigenmachtig optreden van een aantal predikanten. Zo lezen wij bij EvenhuisDe kerk
deed officieel onder dat alles niets. Alleen vergaderden op eigen initiatief 17 predikan-
ten uit de verschillende provincies...,19 Deze samenkomst echter was voluit een
kerkelijke vergadering, die tot stand was gekomen op initiatief van de Utrechtse
synodale commissie. De andere synodale- of classicale commissies of synodes in den
lande hadden deze mannen afgevaardigd of hun volledige bevoegdheid gegeven pro re
nata te handelen.20 Dit bleek ook uit de berichten van verhindering van Groningen,
Drenthe ende Walen.Zij alle sprakenvan eencommissie of van gecommitteerden.Deze
predikanten waren dus afgevaardigden van hun kerkelijke colleges en moesten zo nodig
ook ruggespraak houden met hun achterban.21 Dat deze afvaardiging louter uit
predikanten bestond, lag in de lijn van de toenmalige bestuursstructuur waarin in
leidinggevende colleges of commissiesnauwelijks ouderlingen genoemd werden.22Wij
zijn er althans bij de behandeling van de reacties van de gewesten geen tegengekomen.
Derhalve was ook deze zaak er een van predikanten. Dat het alleen maargroepjes
kerkleden of predikanten waren die zich op acties bezonnen en ze ondernamen, en niet
de meerdere kerkelijke vergaderingen, zoals Schutte beweert23, wordt hierdoor
weersproken.

De vergadering verkoos allereerst een bestuur: Masman werd praeses, Rappardus
assessor en Gibbon scriba, alle drie wonend in de omgeving van de stad Utrecht.
Vervolgens ging men over tot de instelling van eenalgemeene correspondentie door de
gantsche Gereformeerde Kerk van Nederland, waardoor de bijzondere commissies met
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elkander zooveel mogelijk gemeenschappelijk en spoediger konden handelen. De
Utrechtse commissie zou hierin als middelpunt functioneren en een centrale rol spelen,
zo nodig met behulp van een amanuensis, een ambtelijk secretaris dus. De kosten van
het verzenden van brieven en de kopieën kwamen zoveel mogelijk voor rekening van
de betreffende commissies. Nadat dit was geregeld volgde er een uitvoerige rapportage
van wat er door de diverse provinciale- of classicale commissies reeds tot stand was
gebracht.24 Verder werd mededeling gedaan van de resultaten van de zielentelling van
het aantal hervormden, die als volgt over de provincies bleken te zijn verdeeld:

Gelderland na aftrek van Culemborg en Buren,
die bij Zuid-Holland gerekend
worden 7.254 138.328

Zuid-Holland inclusief Culemborg, Buren en Breda 314.15625

Noord-Holland 205.766

Zeeland buiten Sommelsdijk en de classis
Zuid-Beveland inclusief Marquisaat
Bergen op Zoom en Land van Steenbergen 55.53526

Utrecht 52.971

Friesland inclusief Ameland en Schiermonnikoog 130.43227

Overijssel 86.80828

Groningen 99.555

Drenthe 39.146

Bataafs Brabant Stad ’s-Hertogenbosch 2759
Classis ’s-Hertogenbosch 1324
Classis Peel en Kempen 1312
Land van Cuyk 624

6.019

Breda behoorde met 3667 zielen
tot Zuid-Holland.

Totaal binnen de Bataafse republiek 1.128.71629

Ter completering: het aantal predikanten bedroeg 1521 en het aantal kerkgebouwen
1400.30 Uit deze getallen bleek dat de vergadering van 11 april 1797 de belangen van
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circa 58% van de Nederlandse bevolking behartigde, die op dat moment 1.940.372
zielen telde.31

Het hoofddoel van deze vergadering was besluitvorming met betrekking tot de nadere
uitwerking door de Nationale Vergadering van artikel 705 van de ontwerp-constitutie
van 10 november 1796. Het moment, waarop de Coetus bijeenkwam zal wel hebben
samengehangen met de verwachte behandeling van het wetsvoorstel. In de convocatie
van 9 maart 1797 schreef Masman immers:Er is een decreet van de Nationale
Vergadering te wagten betrekkelijk tot onze Kerkelijke belangen. En op 6 april aan
Rutgers...zijn de deliberaties in de Nationale Vergadering zo ver gevorderd dat wij wel
kunnen zien waar het heen gaat.32

Begin maart hield men er dus rekening mee dat de behandeling van de artikelen over de
godsdienst, de achtste titel van het Plan van Constitutie, wel met een maand zou zijn
afgesloten.33 In ieder geval dacht men omstreeks de vergaderdata meer te weten. Mocht
de uitkomst zo zijn,dat het decreet minder off meerder met onze belangen strijdig is,
dan zou het zijn nut kunnen hebben zich onderling te beraamen wat er verder te doen
stond. Dit voornemen doelde op de gevolgen van nationalisatie der geestelijke goederen
waarbij de Kerk op korte of lange termijn financieel geheel op zich zelf zou zijn
aangewezen. Vandaar de opmerkingdaar wij niet weeten, hoe veel of weinig tijd ons in
zulk een geval tot ’t afwenden van ’t geen wij gaarne zouden voorkomen zou wezen
overgelaten.

De feitenwijzenuitdatMasmanszorgennietongegrondwaren.Hetontwerp-artikel705
tot regeling van de verhouding van Staat en Kerk luidde:De Staat zorgt, dat het
Godsdienstig onderwijs bevorderd worde, dat overal geleegenheid tot Publieke
Godsdienst-Oeffening zy en dat alle Kerkelyke Leeraaren behoorlyk betaald worden,
stuitte bij de behandeling op grote weerstand en werd bij stemming op 25 maart 1797
verworpen. Een commissie werd ingesteld om na te gaan of er in de constitutie melding
moest worden gemaakt van de godsdienst en de betaling der kerkelijke leraars. Pas na
zes weken kwam deze commissie met een rapport dat niet eensluidend was. Op 11 mei
werd het in behandeling genomen.Uiteindelijk zou de Nationale Vergadering op
25 mei 1797 het hoofdstuk van de godsdienst afsluiten, maar dan wel in een andere vorm
dan het oorspronkelijk ontwerp.34 Voor de eerste sessie van de Coetus betekende dit
uitstel van het voornaamste agendapunt.

Wel kwam de vraag aan de orde of het nuttig zou zijn zich in een adres te richten tot de
Nationale Vergadering, maar de conclusie was dat nu versturen geen voordelen zou
bieden. Motieven voor dit besluit werden in de handelingen niet opgenomen. Naar alle
waarschijnlijkheid zullen het wel dezelfde zijn als die wij reeds eerder tegenkwamen:
de vrees voor een mogelijk averechts effect op de besluitvorming en een discutabel
stellen van de onvervreemdbare rechten van de Kerk op het geestelijk goederenbezit.35

Ook ten gunste van de directe financiële belangen van de Kerk kon men op dat moment
weinig doen. Bij dit alles echter was het een zeer positief punt dat op deze eerste sessie
een algemeene correspondentie door de gantsche Gereformeerde Kerk van Nederland
gecreëerd werd. Dat was de eerste stap naar een landelijk bestuursorgaan dat de
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Hervormde Kerk zo node had gemist en waarvan de noodzaak door alle verwikkelingen
na 1795 duidelijk was gebleken.

Daar het voornaamste agendapunt noodgedwongen was blijven liggen, besloot men ten
slotte aan ds Krieger van Den Haag te verzoeken om zodra de Nationale Vergadering
over de onderhavige zaak een negatief besluit zou nemen direct bericht te zenden naar
de leden van de commissies inclusief naar de gedeputeerden van de synoden van de niet
vertegenwoordigde provincies Groningen, Drenthe alsmede die van de Walen. De
Coetus zou dan weer bijeenkomen op de eerste dinsdag na de dagtekening van dit
bericht. De afzonderlijke commissies dienden zich in dat geval af te vragen: hoe nu
verder? En hiermee werd de eerste sessie besloten.

3.3 TWEEDE SESSIE: HET BERAMEN VAN MAATREGELEN

OM ONHEIL TE KEREN

Eerder dan was afgesproken schreef Krieger op 13 mei 1797 de volgende Coetus uit.36

Waarschijnlijk hield hij rekening met de mogelijkheid, dat een volgende samenkomst
degangvanzakenbetreffendedebesprekingen indeNationaleVergaderingnogpositief
zou kunnen beïnvloeden. Want de artikelen over de godsdienst dreigden voor de
Hervormde Kerk wel heel nadelig uit te vallen. Wij mogen aannemen dat hij als
predikant van Den Haag via zijn connecties over zulke betrouwbare informaties kon
beschikken, dat hij deze niet voor zichzelf wilde houden maar er zijn medeleden over
wilde raadplegen.Er is het een en ander gebeurd, zo luidt zijn motivatie om de
vergadering eerder bijeen te roepen dan eerst na het finale besluit in de Nationale
Vergadering.

De Groot beschrijft hier de daar gehouden debatten, maar kan niet met zekerheid
aangeven of het deze waren die tot Kriegers optreden geleid hadden.37 In ieder geval
begon op donderdag 18 mei 1797 de tweede sessie van de Utrechtse Coetus. Deze
duurde tot maandag 29 mei 1797 en werd gezien als voortzetting van de eerste.
Wat de afvaardiging betreft, de handelingen van deze tweede vergadering melden de
aanwezigheid van Van den Berg, De Fremery, Donker, A. Rutgers, Drijfhout, Masman,
Rappardus, Van den Honert, Gibbon, Wesselius en J. Rutgers, die wij reeds bij de eerste
sessie ontmoetten, terwijl J.W. Tilanus van Harderwijk, W.L Krieger van Den Haag, G.
Rijk van Nieuwendam, P.H. van Lis van Tholen voor het eerst aanwezig waren. Namens
de Waalse Synode was voor het eerst een afgevaardigde aanwezig: J.S. Robert van
Amsterdam, terwijl op 20 mei de afgevaardigde Z. Bachiene van Groningen verscheen.
Ook nu weer was Drenthe niet vertegenwoordigd. Masman had evenals bij de vorige
sessie de leiding.

Het eerste agendapunt betrof een eventueel adres aan de Nationale Vergadering. In
afwachting van nader bericht uit Den Haag besloot men om hiervan geen discussiepunt
te maken. Wel kwam de vraag aan de orde onder welke titel een eventueel adres
verzonden zou moeten worden. Gezamenlijk (maar dan met welke kwalificatie) of op
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persoonlijke titel? Bij een gezamenlijk adres diende er wel voldoende machtiging te zijn
van de betrokken classes of synoden. Robert deelde mede hiertoe niet gemachtigd te
zijn, maar dat hij hierover direct contact zou opnemen met de Waalse Synode. Voordat
de avondvergadering uiteenging werd aan de leden Van den Berg, Tilanus, Krieger en
Rutgers verzocht alvast een concept-adres op te stellen, om zonodig iets achter de hand
te hebben. De heren moeten wel op dit verzoek zijn voorbereid geweest of nachtwerk
hebben verricht, want het eerste agendapunt van de volgende morgen, vrijdag 19 mei,
vermeldde de behandeling van het inmiddels opgestelde concept-adres.

Daar de deliberaties over kerkelijke zaken bij de Nationale Vergadering vertraagd
waren, werden de heren Rutgers en Drijfhout afgevaardigd om in Den Haag persoonlijk
informaties in te winnen over de stand van zaken. Zij reisden onmiddellijk af. In de
avondsessie van zondag(!) 21 mei meldden zij zich, zojuist teruggekeerd uit Den Haag,
wederom ter vergadering met de volgende rapportage. Zij hadden met alle spoed aan
hun opdracht voldaan en nauwkeurig berichten ingewonnen. Zoals de zaken er nu
bijstonden, waren er bij de Nationale Vergadering twee rapporten ingediend. Het eerste
betrof de uitbetaling van de predikantstraktementen waarbij het voorstel om deze
levenslang aan de predikanten uit te betalen niet ongunstig was.
Het tweede was bepaald ongunstig en betrof de geestelijke goederen. Deze zouden
overgebracht worden naar een andere administratie waardoor zij tevens een andere
bestemming zouden krijgen, dan zij tot nu toe hadden.
Rutgers en Drijfhout hadden met deskundigen de mogelijkheid besproken van een
eventueel adres over dit punt. Zij waren tot de conclusie gekomen dat het ondernemen
van stappen vóór de behandeling in de Nationale Vergadering geen voordeel zou
opleveren. Het zou de zaak echter geen afbreuk doen wanneer men er daarna wèl toe
overging, maar dan wel individueel en niet als vergadering, daar adressen van
corporatiesnietwerdengeaccepteerd.Uiteindelijkvieldan tochhetbesluitomeenadres
te verzenden. In ieder gevalzouden wij ons dus voor onze comittenten gemeentens en
de posteriteit daardoor des te beterkunnenverantwoorden.

3.3.1 Adres aan de Nationale Vergadering

De vier die zich reeds eerder met het genoemde concept-adres hadden bezig gehouden,
kregen nu de taak om het definitieve adres aan de Nationale Vergadering op te stellen,
waarbij Tilanus in deze commissie werd vervangen door Drijfhout. De tekst werd met
grote voortvarendheid opgesteld. Reeds in de morgenvergadering van maandag 22 mei
kwam het in bespreking. Na de goedkeuring werd het door alle aanwezige afgevaardig-
den individueel ondertekend, omdat de Nationale Vergadering, zoals reeds hierboven
vermeld alleen adressen accepteerde van individuele burgers. Vervolgens werd het
diezelfde dag nog per post naar Den Haag verzonden, waar het door bemiddeling van
de advocaat Gallé38 aan de representanten zou worden aangeboden. Dit zou echter pas
gebeurennadat het punt van de traktementen zou zijn afgehandeld. Robert zou een
afschrift van dit adres ter hand stellen aan Schimmelpenninck, de voorzitter van de
Nationale Vergadering. Dit adres waar De Groot uitvoerig bij stilstaat,mondt uit in een
drieledig verzoek, namelijk dat
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1. op zondag alle gewone bezigheden stilstaan ten behoeve van de godsdienst-
oefening; dat

2. kerken en kerkgebouwen ter beschikking blijven; en dat
3. de betaling van de predikanten, de emeriti en de weduwen voor hun leven

gegarandeerd zijmaar ook aan ons Kerkgenootschap deszelfs aandeel aan dat Voorvaderlijk
Fonds,dataanhetChristelijkenGodsdienstoefenenddeelderNatie, endus ten Godsdienstigeneinde,
onvervreembaar toekomt, plegtig verzekerd worde althans dat men tijdig in de gelegenheid worde

gesteld om zijn aanspraken te verdedigen.39

Op donderdag 25 mei beëindigde de Nationale Vergadering de behandeling van
hoofdstuk 8 van de ontwerp-constitutie. Hoegenaamd zonder enige reactie vanuit deze
vergadering werd dit adres daar voorgelezen; het heeft verder geen invloed gehad op de
besluitvorming. Op de uitslag komen wij hieronder nader terug.

Nadat het adres op maandag 22 mei was verzonden, kwam de Coetus op dinsdag 23 mei
weer bijeen. In de voormiddagvergadering overwogen de afgevaardigden nog een
concept-adres op te stellen ter ondertekening door de kerkeraden die het dan op hun
beurt zouden zenden aan de Nationale Vergadering tot ondersteuning van het door deze
Coetus ingediendeadres.Devergaderingwasechtervangedachtedatmenbij degedane
stap behoorde te berusten en tevens de leden de vrijheid te laten om naar dezelver
wijsheid en voor hunne rekening in den hunnen daaromtrent te handelen, gelijk zij
meenen te behooren. Wel besloot men, opdat het adres zo snel mogelijkter kennisse van
onsecomittentengebrachtzouworden,er1200exemplarenvan te latendrukken.Tevens
besloot de Coetus om de vergadering, in afwachting van een beslissing van de Nationale
Vergadering ’over den Godsdienst’, voort te zetten en zich nader te beraden op
eventueel te nemen maatregelen.

3.3.2 De Nationale Vergadering komt tot een besluit

Het kostte de Nationale Vergadering twee dagen, althans de avond van de eerste en de
middag en de avond van de tweede om de knoop door te hakken. Op woensdag-
avond 24mei besloot zij datde dienstdoendepredikanten vande voormaalsbevoorrech-
te kerk hun traktement uit overheidskassen hun leven lang mochten behouden als
pensioen en dat de emeriti, alsook weduwen en wezen, eveneens in het genot van hun
pensioenen zouden blijven.40 Eerst op donderdag 25 mei vielen de overige besluiten,
waarvan vooral dat over de bestemming van de geestelijke goederen van voor 1581,
nogal wat commotie veroorzaakte. De betrekkelijk lange duur van de besprekingen in
de Nationale Vergadering had tot gevolg dat de resultaten ervan de Coetus niet
tegelijkertijd, op één dag, bereikten.
Na dinsdags de gehele dag en op woensdag alleen ’s morgens vergaderd te hebben
kwam de Coetus op donderdag - 25 mei dus - niet bijeen. Het was toen namelijk
Hemelvaartsdag.41 Wij mogen aannemen dat een aantal leden op die dag andere
verplichtingen had, waardoor er ook reeds op woensdagmiddag niet vergaderd kon
worden. Zodoende kwam de Coetus pas weer bijeen op vrijdag 26 mei en wel de gehele
dag. Het was op deze morgenvergadering dat Krieger als eerste agendapunt na de
opening de mededeling deed, bericht ontvangen te hebben dat op woensdag 24 mei de
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Nationale Vergadering besloten had de bepaling in de Constitutie op te nemen dat de
predikanten van de gewezen bevoorrechte kerk, die bij het aannemen van de Constitutie
in vaste dienst waren verder hun leven lang op hun traktement konden blijven rekenen
als pensioen, en dat dit mutatis mutandis ook gold voor de emeriti, weduwen en wezen.
Dit besluit is opgenomen in de artikelen 749 en 750 van de ontwerp grondwet van 1797
(zie Bijlage 2). De predikantleden van de Coetus wisten allen dus dat hun verzoek tot
behoud van hun traktementen zoals in punt 3 van hun adres naar voren gebracht,
gehonoreerd was en dat zij bovendien, zoals nader nog werd medegedeeld, in het genot
van hun kindergelden zouden gelaten worden.
De handelingen van zaterdag 27 mei melden, in tegenstelling tot wat De Groot
aanneemt42, niets over een ontvangen bericht betreffende de besluiten van de Nationale
Vergadering, terwijl ook de zondagavondvergadering van 28 mei hierover geen nieuws
heeft ontvangen. Dit volgt pas als eerste agendapunt op de morgenvergadering van
maandag 29 mei. Dan melden de handelingen dat vernomen was dat de Nationale
Vergadering had besloten de volgende bepalingen in de Constitutie op te nemen:
1) Dat wanneer een predikantsplaats na het tot stand komen van de staatsregeling

vacant zou worden en de gemeente vanwege haar geïsoleerde ligging niet met een
andere zou kunnen worden gecombineerd en in haar eentje niet in het onderhoud
van een opvolger zou kunnen voorzien, een in een dergelijke vacature beroepen
predikant zes jaar na aanneming van de constitutie mocht rekenen op een
overheidstraktement.

2) Dat wat voor de predikanten van de voormaals bevoorrechte kerk gold onder
bepaalde voorwaarde ook zou gelden voor ’Leeraaren van andere Kerkgemeen-
ten’.

3) Dat kerken en pastorieën herverdeeld zouden worden.
4) Dat degeestelijke goederen die sedert1581 onder overheidsbeheer warengebracht

na de aanneming van de Constitutie onder een algemene ’Nationale Administratie’
zouden worden gebracht.

Ook deze besluiten staan in de artikelen 751, 752 en 746, 747, 748 van de ontwerp
grondwet van 1797. (zie Bijlage 2). De mededeling op de maandagochtendvergadering
van de Coetus betreft dus de besluiten die de Nationale Vergadering op
donderdag 25 mei had genomen en die pas op maandagmorgen 29 mei Utrecht
bereikten.

3.3.3 De Coetus beraadt zich

Het is goed met deze feiten rekening te houden nu wij aan de hand van de handelingen
nader ingaan op de verdere gebeurtenissen van deze dagen. Reeds zagen wij dat de
Coetus ook na het indienen van het adres bijeen bleef om zich in afwachting van de
beslissingvandeNationaleVergadering teberadenopeventueel tenemenmaat-regelen.
Op dinsdag 23 mei kregen de afgevaardigden in de morgenvergadering de gelegenheid
om vragen in te dienen die door Van den Berg en Van Lis verzameld werden en na door
hen gerubriceerd te zijn in de avondvergadering aan de voltallige Coetus werden
voorgelegd. Daar deze vragen een beeld geven van wat er op dat moment in de Kerk
leefde volgt er hier een overzicht van, verdeeld over de twee rubrieken die de beide
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redacteuren hadden opgesteld. De eerste rubriek betrof een serie vragen die actueel
zouden worden bij ongunstige besluiten van de Nationale Vergadering:
- Moesten er geen adressen ingeleverd worden betreffende de verkorting van en de

inbreuk op onze wettige rechten? De vraag was echter: door wie? Door de Coetus, de
predikanten, de kerkeraden, de gemeenten? En aan wie dienden deze geadresseerd te
worden? Aan de plaatselijke overheid, de provincie, de nationale conventie?

- Dienden gemeenten, die hun geestelijke goederen indertijd hadden overgegeven aan
’s Lands comptoir,43 zich niet te vervoegen bij hun gewestelijke regeringen om het
effect der toen gedane beloften of verbintenissen te behouden?

- Moesten er geen voorbereidingen getroffen worden voor het vormen van fondsen tot
onderhoud van predikanten en theologische hoogleraren?

- Wat gaat er met de armen en hun fondsen gebeuren?

De tweede rubriek behelsde vragen over het brengen van meer samenhang en eenheid
in de Hervormde Kerk, zowel in de gehele republiek als met name in de afzonderlijke
gewesten.
- Wat waren de mogelijkheden om gegeven de brokkelige organisatiestructuur van de

Hervormde Kerk, de onderlinge ’liefdebanden’ nader toe te halen om zodoende meer
organisatorische eenheid te verkrijgen. Hierbij dacht men in het bijzonder aan de
Zeeuwse classes, het isolement van Drenthe, de situatie in Friesland, maar vooral ook
aan de afgestane gebieden, Zeeuws-Vlaanderen en het land van Overmaze gelegen
in het huidige Limburg en Maastricht.

- Hoe zou deeenigheid des geloofsin onze kerkenader gestalte kunnen krijgen en de
liefdebandentussen de predikanten en de gemeenten nader worden aangehaald en
middelen bedacht kunnen worden om de broederlijke eenheid tussen de predikanten
onderling bestendig te bewaren, hoe de betaling der traktementen in het vervolg ook
mocht geschieden?

- Hoe moest het verder met de noodlijdende buitenlandse kerken, waar elk der
provinciale synodevergaderingen jaarlijks bij stilstond door de verdeling van de
middelen die uit de gemeenten hiervoor werden bijeengebracht en de medeverant-
woordelijkheid voor het beheer over fondsen die in de loop der jaren hiervoor waren
gevormd? Wat zou hiervan terechtkomen, waar de gemeenten straks financieel voor
zichzelf zouden moeten zorgen?

- Zal de nieuwe landelijke departementale indeling ook van invloed zijn op de
kerkelijke geografische indeling en op de benaming van de provinciale synoden en
de classes. Is het nodig daar nu reeds iets over te bepalen?

In de morgenvergadering van woensdag 24 mei besloot de Coetus dat de verdere
behandeling van deze vraagpunten nader door een commissie zou worden voorbereid
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die dan vervolgens hierover een preadvies zou uitbrengen. In deze commissie werden
benoemd: Van den Berg, Drijfhout, Krieger en A. Rutgers.

Zoals wij reeds hierboven gezien hebben kwamen de afgevaardigden pas weer op
vrijdagmorgen 26 mei bijeen. Na de reeds besproken mededeling over het gunstige
verloop van de besluitvorming in de Nationale Vergadering terzake van de predi-
kantstraktementen en pensioenen, waarop overigens vanuit de vergadering niet nader
gereageerd werd, kreeg de commissie van preadvies het woord. De commissie begon
met zich af te vragen welke mogelijkheden er waren om bezwaarschriften in te dienen
in geval een nadelig besluit zou vallen inzake de belangen van de Hervormde Kerk.
Onder een nadelig besluit verstond de commissie elke bepaling waardoor geestelijke
goederen aan hun bestemming onttrokken zouden worden alsmede niet inwilliging van
het rekest over de zondagviering. In zo’n geval was het nodig dat de synodale en
classicale financiële commissies hiervan zo snel mogelijk bericht zouden geven aan hun
committenten,synodenen classes,enzo dezenietop korte termijnvergaderden de leden
ervan middels een circulaire inlichten. Het doel van deze mededeling lag daarin dat de
synoden en classes en in het bijzonder de gemeentendie middelen gebruiken die haar
overblijven tot handhaving van hun rechten en belangen. De eerste mogelijkheid daartoe
zou kunnen bestaan in het indienen van een adres bij de Nationale Vergadering, maar
dan wel door de lidmaten zelf, daar de Nationale Vergadering immers alleen rekesten
aanvaardde van individuele burgers en niet van corpora. Als grond voor het verweer zou
kunnen wordenaangevoerd deaantasting vanhet wettig recht vaneigendom tenaanzien
van de geestelijke goederen en, bij een ongunstig besluit in zake de eerste dag der week,
het verval van deopenbare godsdienst. Het indienen van rekesten bij de gewestelijke
overheden werd ontraden, daar hiervan geen enkel resultaat verwacht kon worden.
Wat de fondsvorming betreft, zolang de Nationale Vergadering over de bestemming der
geestelijke goederen geen beslissing had genomen wilde de commissie de zaak laten
rusten. Wel zou zij op dit punt diligent blijven. Volgens haar oordeel hoorde intussen
een regeling betreffende kerkcollecten bij de synoden en classes thuis.

In de morgenzitting van zaterdag 27 mei kwam het rapport over de samenhang en
eenheid van de Kerk aan de orde. Voorop stelde de commissie dat denadere toehaling
van liefdebanden in onze Kerkgeen zaak van deze Coetus was, maar van de respectieve
classes en synoden. Bijzondere aandacht werd besteed aan Zeeland dat, in Drijfhout een
warm pleitbezorger had van zijn belangen. Nu de classes aldaar zonder staatsinmenging
hun zaken konden regelen, werd gevraagd om te komen tot de uitwisseling van de acta
encorrespondenten,waarvoor trouwenseveneensextradeaandachtvandegewestelijke
synoden gevraagd werd. Van Friesland dat, zoals reeds uitvoerig beschreven44, op dat
momentniet insynodaalverbandvergaderdemaarwaareencommissiezoveelmogelijk
de belangen van de gezamenlijke classes behartigde, werd verwacht dat het de oude
’gemeenschapsoefening’ weer zou herstellen. Om de band te bestendigen met
Zeeuws-Vlaanderen en Maastricht c.a., de afgestane gebieden, werd de synoden
aanbevolen om ook met deze gebieden tot uitwisseling van de acta en correspondenten
te komen. Ook aan de concrete problemen in Limburg besteedde de commissie
aandacht:45 zij was van mening dat het aantal predikanten in de Kerk vanMaastricht en
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den lande van Overmaazedoor middel van natuurlijk verloop drastisch beperkt diende
te worden. De gemeente Maastricht bijvoorbeeld, met 700 gereformeerde zielen, kon
zeer wel toe met één predikant in plaats van twee zoals thans het geval was. Overigens
verdienden de thans fungerende predikanten alle steun van hun broeders elders.
De gecommitteerden van Noord-Holland en Overijssel berichtten aanmerkelijke
bedragen voor Maastricht en Overmaas te hebben bijeengebracht. Wel vond men dat er
met de besteding verstandig zou moeten worden omgegaan, opdat alles niet in één jaar
opgebruikt zou zijn. Aan de synoden zou daarom worden voorgesteld de gecollecteerde
gelden in handen van de Synode van Gelderland te geven omdie aan de broeders in die
landstreek zo nuttig mogelijk te besteden.46 Drijfhout berichtte voorts dat de kerken in
Frans-Vlaanderen zich gewend hadden tot de classis Walcheren, met het verzoek de
onvermogende gemeenten onder haar hoede te nemen. De Walcherse classis had
hiervoor een speciale commissie benoemd, bestaande uit de predikanten Drijfhout en
Hugenholst. Deze commissie moest de inzameling en besteding der gelden coördineren
en aan de meest behoeftige ten goede doen komen. De classis van deze Vlaamse Kerk
was gevraagd hiervoor eveneens een coördinerende commissie te benoemen tot
inventarisatie der behoeften en ter besteding der bijeengebrachte middelen. Voor de
gemeenten, die sedert de ratificatie van het tractaat met Frankrijk nog niets ontvangen
hadden, was hieruit f 450,- beschikbaar gesteld.

De commissie stelde verder de vraag aan de orde of nu het er naar uitzag dat de nood van
onze binnenlandse kerken binnenkort groot zou worden het nog wel mogelijk zou
blijven om toch iets voor het buitenland te doen. Op vrijwillige basis werd hiervoor in
gemeenten gecollecteerd. Deze collecten werden verzameld en jaarlijks verantwoord in
en door de classicale vergaderingen. De aldus verantwoorde bedragen werden
vervolgens door de classes doorgesluisd naar de synoden die er voor zorgden dat zij op
hun bestemming kwamen. Deze verslagen vullen jaarlijks vele bladzijden zowel van de
classicale- alsook de synodale handelingen. Zo werd, zover dit exact viel na te rekenen,
in 1792 landelijk ƒ 8.385,- voor dit doel bijeengebracht.47 De gelden gingen in
hoofdzaak naar de gereformeerde geloofsgenoten net over onze grens met Duitsland,
maar er wordt ook melding gemaakt van jaarlijkse giften voor Litouwen en
’Pensylvanië’. Daarnaast waren er voor buitenlandse kerken, en heel speciaal voor de
Waldenzen, fondsen gesticht die weliswaar onder Nederlands beheer stonden, maar
niettemin eigendom van deze kerken schenen te zijn, tenzij bij de stichting anders
bepaald was. Aan de synoden van Noord- en Zuid-Holland en Utrecht zou men
verzoeken de oorsprong en toestand van deze fondsen te onderzoeken. Overigens
werdendenodenzowelvandebinnenlandsealsookvandebuitenlandsekerkenblijvend
aan de aandacht van classes en synoden aanbevolen.

Ten slotte, de vraag of en in hoeverre de nieuwe landelijke departementale indeling
consequenties zou meebrengen voor de kerkelijke geografische indeling, stond naar de
mening van de commissie ter beoordeling aan de synoden en classes.

Tot zover dit concept-plan van de commissie Van den Berg, dat door de Coetus met
genoegen werd aangehoord,benoemende teffens tot nog nadere redactie van dit
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gewigtig stuk en om, zo mogelijk daar toe nog meerdere bijdragen aantebrengen een
tweede commissie bestaande uit de broeders Drijfhout, Van den Honert en Wesselius -
aan welke ook nog een preadvies ter voorlichting over het inleveren van adressen
betreffende de verkorting van rechtengevraagd wordt.48 Hiermede eindigde de
vergadering op 27 mei.

Op zondagavond(!) 28 mei kwamen de afgevaardigden wederom bijeen. Blijkens de
handelingen werd in deze zitting mededeling gedaan dat de Nationale Vergadering de
behandeling over het onderwerp ’godsdienst’ inmiddels had beëindigd. Een lid van de
op de vorige dag benoemde commissie - de commissie Drijfhout - las daarna een nader
concept voor over maatregelen die genomen zouden kunnen worden ter voorlichting van
de leden van ons gereformeerd genootschapbij een ongunstige uitslag, dat wil dus
zeggen: een nadelig decreet van de Nationale Vergadering. Hieruit blijkt dat op die
zondagavond, afgezien van het besluit dat voorlopig het behoud garandeerde van de
predikantstraktementen en pensioenen, uit Den Haag verder nog niets bekend was.
Daarvan is pas sprake op maandag 29 mei, wanneer de Coetus voor het laatst in deze
tweede sessie bijeenkomt. Het eerste agendapunt behelst, zoals wij reeds hierboven
meldden het voor de Coetus zo belangrijke bericht dat de kerk(elijke) gebouwen
herverdeeld zullen worden en de geestelijke goederen onteigend.49

Hierop volgt dan het preadvies van de op zaterdag benoemde commissie Drijfhout, dat
geheel in het teken staat van de ontvangen negatieve uitslag. Het werd tegelijkertijd in
behandeling genomen. De commissie is van mening dat hoewel er voor de Coetus na het
presenteren van het adres aan de Nationale Vergadering en het desondanks door deze
genomen besluit niet veel meer viel te ondernemen, dat er toch iets gedaan diende te
worden ter voorlichting van de kerkelijke commissies - bedoeld zijn de synodale - en de
gemeenten over de gehele republiek. De vergadering aarzelde echter om in een zo
delicate kwestie zelf maatregelen te nemen of deze voor te schrijven omdat het tot de
competentie van elk afzonderlijk gewest behoorde de eigen zaken te behartigen. Met het
oog op eenheid in de voorlichting, meende de vergadering toch haar gedachten hierover
kenbaar te moeten maken. De beoordeling van haar ideeën liet zij aan de betrokken
gewestelijke lastgevers over daar zij ervan uitging dat alles wat gedaan moest worden
uit den boezem der bizondere gemeenten van yder gewest moet voorkomeen dat deze
behoorlijk geïnformeerd zouden moeten worden over de stand van zaken. Zij waren dan
in staat om overeenkomstigde geschapenheid van ons Kerkgenootschap tehandelen ter
afweering of verzachting van die onheilen, welke zij kunnen vreezen. Onder deze
voorwaarden deed de Coetus de volgende aanbevelingen: Het beste zou zijn, wanneer
iedere kerkelijke commissie, synode of classis in de afzonderlijke gewesten aan de
gemeenten een rondschrijven deed toekomen, waarin de volgende punten aan de orde
gesteld werden:

1. Hoe de stand van zaken van en in ons kerkgenootschap momenteel is, welke
maatregelen reeds werden genomen en hoe deze zijn afgelopen. Verder welke
bezwarengerezenwaren tegeneenofmeerdecretenvandeNationaleVergadering
gezien hun gevolgen zowel voor de Kerk in het algemeen als voor de gewesten in
het bijzonder. Dit laatste wil de Coetus echter geheel overlaten aan debizondere
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kerkelijke commissiën- bedoeld worden de provinciale c.q. classicale commissies
-, die het beste over de stand van zaken in het eigen gewest geïnformeerd zijn.

2. Hoewel deze kennisgeving de gemeenten wel gevoelig zal treffen, is het niet in
haar belang iets te verbergen. Er moet voor gewaakt worden datongenoegen over
ons lotde toestand verergert. Dit zou ons kerkgenootschap en vaderland aan nog
grotere onheilen blootstellen ofbeletten om met bedaardheid, die middelen, die
onzen geheelen ondergang... nog zouden kunnen voorkomen gezamenlijk te
beramen en bij de hand te nemen.
De gemeenten dienenopgewekt te worden tot zulke gevoelens en gedragingen als
de Christen in alle voorkomende gevallen en omstandigheden betamen... maar
tevens ook om die middelen die ons nog resten te baat te nemen, waartoe behoort
dat men hoe eerder hoe beter de vaceerende plaatsen diene te voorzien van
Leeraars.
Dit laatste in verband met het feit dat de staatsregeling pas in werking zou treden
wanneer het concept door het referendum van 8 augustus 1797 was aanvaard.
Predikanten die voor die datum aan een gemeente verbonden waren, zouden hun
traktement immers als pensioen behouden.

3. De Coetus laat het verderaan het doorzicht en de voorzigtigheid harer committen-
tenoverte beoordelen in hoeverre het nuttig zijn kan, dat de bizondere gemeenten
zig op eene of andere wijze wenden tot de Nationale Vergadering, het Wetgeven
Ligchaam, Provinciaal Bestuurof waar zij anders menen hun bezwaren te kunnen
indienen alsmede de gronden te bepalen waarop ieder gewest afzonderlijk zich zou
kunnen beroepen. Conform dit voorstel werd besloten.

4. De vergadering verwacht overigens wel dat haar respective committenten over de
resultaten van hun beraadslagingen bericht zullen sturen naar de commissie van
algemene correspondentie te Utrecht.

Uit een en ander is wel duidelijk dat achter de opvatting van A. de Groot als zou er een
in het oog springend verschil zijn tussen beide preadviezen, een vraagteken geplaatst
kan worden. Het tweede preadvies bouwt op het eerste voort; beide gaan ervan uit dat,
wanneer de besluiten van de Nationale Vergadering ongunstig zouden uitpakken, de
gemeenten moeten worden aangespoord, op enigerlei wijze hun grieven bij de overheid
kenbaar te maken. Of het, zoals De Groot eveneens stelt, de bedoeling geweest is van
beide preadviezen één tekst te maken, is ook lang niet zeker.50

Het laatste onderwerp waarmee de Coetus zich heeft beziggehouden, was een zeer
uitvoerig conceptrapport over het oprichten van enige fondsen voor het ’Hervormd
Kerkgenootschap’. Uit dit rapport stelde men vervolgens een eindrapport samen dat
werd opgenomen aan het eind van de handelingen van de tweede sessie. Dit was
toegesneden op de situatie van het moment: de tekst van de ontwerp-staatsregeling van
25 mei 1797 over de ’Godsdienst’. Overigens wachtte deze staatsregeling nog op
bekrachtiging via een volksraadpleging op 8 augustus. Wij weten dat het electoraat deze
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ontwerp-constitutie verwierp. Daardoor verloor ook het eindrapport zijn actualiteit. Het
vormde evenwel een bruikbare basis voor het financiële plan dat A. Rutgers een jaar
later zou ontwerpen naar aanleiding van de Staatsregeling van 23 april 1798 en dat in de
volgende sessie - de derde - van de Utrechtse Coetus werd gepresenteerd. Wij zullen
daarop nader terugkomen.

Hiermee eindigde op maandag 29 mei 1797 deze veelbewogen sessie. Nadere afspraken
werden niet gemaakt. Alleen besloot men nog dat de Utrechtse commissie die als
correspondentieadres fungeerde een boek zou aanleggenwaarin de inhoud der
Correspondentien zou worden genoteerd.

3.3.4 Bedreigde eenheid

Zoals wij zagen had Krieger 13 mei 179751 gezien waar het heenging, en daarom de
tweede sessie van de Utrechtse Coetus samengeroepen. Het is goed zich nog even
rekenschap te geven van de problemen die op de achtergrond hebben meegespeeld. Het
was hem - met alle oplettende burgers - volstrekt duidelijk dat de scheiding van Kerk en
Staat enorme financiële consequenties voor de Hervormde Kerk zou meebrengen.
Daarop kon geantecipeerd worden. Bovendien was te verwachten dat tegen dat de
tweede sessie bijeen zou zijn, de Nationale Vergadering klaarheid zou hebben
geschapen. Dit viel echter tegen: wij zagen dat de tweede sessie van de Coetus juist
overschaduwd werd door onzekerheid over de afloop van de debatten die tegelijkertijd
in de Nationale Vergadering gehouden werden. Pas tegen het einde van de sessie was
de uitslag bekend. Deze was weliswaar niet zo ongunstig als men had kunnen vrezen,
maar verwees toch op termijn alle Hervormde gemeenten waar tot dusverre de
predikantstraktementen door de overheid werden uitbetaald naar eigen middelen en
fondsen (zie de artikelen 744,749 en 751, van Bijlage 2). Het zijn de bepalingen die
hierop betrekking hebben die de Coetus het parool deden uitgeven dat maatregelen
allereerst uit de plaatselijke gemeenten dienden voort te komen.
Hier kwam echter nog iets bij, waarvan uit de handelingen niet blijkt of de Coetus het
direct doorzien heeft - Abraham Rutgers’ optreden in Groningen 21 mei 1799 doet
vermoeden van niet!52 - maar dat wel bedacht dient te worden. De betaling van de
traktementen uit overheidsmiddelen vond met name plaats in Holland, Zeeland en
Utrecht. In de overige gewesten, Drenthe, Groningen, Friesland en grotendeels in
Gelderland en Overijssel, waar het beheer der geestelijke goederen direct of indirect aan
de predikanten was gelaten vielen deze dus buiten deze maatregelen.53 Men stelle zich
hiervan de gevolgen voor: een deel van de hervormde predikanten, in het westen des
lands dus, zou voor zijn traktement afhankelijk worden van de offerbereidheid van zijn
gemeenteleden, terwijl een ander deel, in het oosten maar vooral in het noorden, kon
blijven leven van de plaatselijke goederen, zij het dat deze, zoals reeds vermeld, door
belastingaanslagen bedreigd werden.54

Er is weinig fantasie voor nodig om te begrijpen dat de tweedeling een bedreiging zou
kunnen gaan vormen voor de eenheid der Hervormde Kerk. Iets daarvan heeft de Coetus
die als eerste voor de feiten werd geplaatst wel reeds aangevoeld. Zo slechts kan men
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verklaren waarom de volgende uitdrukkingen gebezigd worden in de handelingen: dat
het nieuws de gemeenten gevoelig zal treffen, waken tegen ongenoegen over ons lot en
gezamenlijk middelen beramen om onze gehele ondergang te voorkomen. Bovendien
wordt dan duidelijk dat de nadruk die gelegd wordt op de eenheid van de Hervormde
Kerk en op de liefdebanden die aangehaald moeten worden, niet teruggaat op een
stokpaard van A. Rutgers55, maar voor de gehele Coetus de enig mogelijke reactie was
op de dreigende ontwikkelingen in het toenmalige tijdsgewricht.

3.4 LANDELIJKE HANDTEKENINGACTIE

Na deze sessie hebben de leden van de Coetus niet stilgezeten. In het najaar van 1797
namen zij op zich om via commissies en daartoe aangewezen personen in alle
gemeenten van de gehele republiek voorgedrukte adressen te verspreiden. De adressen
dienden, ondertekend door zoveel mogelijk gemeenteleden en sympathisanten naar
Den Haag verzonden te worden, waar zij op zegel, gewaarmerkt door de handtekening
van Krieger, Steenmeyer, Donker of Gallé, in de maanden oktober, november en
december bij de Nationale Vergadering ingeleverd zouden worden.56

Van deze voorgedrukte adressen bestonden twee edities.57Het onderscheid tussen beide
wordt al duidelijk in de aanhef. Die van het eerste luidt:Geeven met verschuldigden
eerbied te kennen de Ondergetekenden, hoofden der huisgezinnen, alle behoorende tot
het Godsdienstig Genootschap der Hervormden in deeze Landenenz,58 die van het
tweede adres luidt:Geeven te kennen de ondergeteekende Burgers en ingezetenen
van ... dat zoo dra ter hunner kennisse was gekomen het Ontwerp van Constitutie door
de vorige Nationale Vergadering in de maand Augustus laatstleden aan het Volk ter
beoordeling voorgesteld, zy wel terstond eenige bedenking hadden gedragen omtrent
het geprojecteerde byen dan volgen de artikelen 744, 746, 747 en 748 van de ontwerp
grondwet van 25 mei 179759, die intussen op 8 augustus 1797 bij referendum was
verworpen.60 Het onderscheid is duidelijk, bij het eerste adres beperkt zich de
ondertekening tot de hoofden van de hervormde gezinnen, terwijl deze bij het tweede
voor alle burgers en ingezetenen open staat.

Naar hun strekking zijn beide adressen vrijwel gelijk. De bedoeling van de wetgever is
geweest omhet Gereformeerd Kerkgenootschap gelijk te stellenmet de andere
kerkgenootschappen hier te lande, maar niet om ditKerkgenootschap van erger Conditie
te maaken dan een der anderen. Immers behalve van zijn voorrechten wordt het ook nog
beroofd van vele gebouwen, goederen en fondsen, die volgens artikel 748 nationaal
zouden worden verklaard.
Het eerste adres eindigt dan met het verzoek dat bij het aanstaande plan van een
constitutiegeene schikkingen zullen worden voorgedragen, waar door het Hervormd
Kerkgenoodschap gevaar zou loopen, het nodig onderhoud, en de gelegenheid voor
zijne Godsdienstoeffening, te verliezen, waaraan wordt toegevoegd:Of dat aan de
toekomende Wetgeevende Vergadering, worde aanbevolen, daaromtrent niet te dispo-
neren, dan na den Hervormden in hunne defensie voor den Competenten Regter, ge-
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hoort te hebben. In dit adres wordt voor het eerst in deze kwestie op de mogelijkheid van
een rechterlijk vonnis gewezen.
Het tweede adres dat dus ontworpen was ter ondertekening door alle burgers en
ingezetenen eindigt, zoals reeds door De Groot opgemerkt61, forser, te weten met het
verzoek:om by het ontwerpen van eene Constitutie melding te maaken van de kosten tot
de publieke Godsdienstoefening vereischt, dat als dan worde bepaald, dat de Staat zal
zorgen, dat het Godsdienstig onderwys bevorderd worde, dat overal gelegenheid tot
publieke Godsdienstoefening, ook voor de Hervormden zy, en dat alle kerkelyke
Leeraars behoorlyk worden betaald.
De auteur van het eerste adres wordt niet genoemd: het tweede is zeker van de hand van
A. Rutgers.62 Hij wil kennelijk deze handtekeningactie meer allure geven door er een
nationale zaak van te maken. Hij pleit hier immers voor financiële gelijkstelling van alle
kerkgenootschappen, indier voegedatallevoorgangersvanstaatswegewordenbetaald.
Ondertekening van dit adres door hervormden houdt dus in dat van hun kant de
erkenning uitgesproken wordt van de rechten van de voormalige dissenters als
gelijkberechtigde kerkgenootschappen. Rutgers heeft dit adres toegezonden aan de
gemeenten in Noord-Holland zoals blijkt uit een persoonlijk schrijven 13 oktober 1797
waarin hij de predikanten onder de Synode van Noord-Holland verzoekt dit adres ter
kennis van hun gemeenteleden te brengen, het te laten ondertekenen en terug te
bezorgen.63Zodoende bevindenzich inde verzamelingvan alle teruggezondenadressen,
compleet aanwezig in het Algemeen Rijksarchief uit Noord-Holland slechts adressen
van Rutgers, terwijl die uit de andere provincies grotendeels van het eerste model zijn.
Ook de handelingen van de Synode van Zuid-Holland van 3 juli 1798 vermelden
uitdrukkelijk dat bij deze landelijke actie Noord-Holland afzonderlijke adressen heeft
ingeleverd.64

Al deze adressen tezamen vormen een verzameling van mappen die ongeveer twee en
een halve strekkende meter beslaat, om met De Groot te spreken:een reusachtige
momentopname van een kerk in omwentelingscrisis.65 Indrukwekkend zijn de 235.307
handtekeningen66, vooral wanneer men zoals de schrijver dezes de naam van een van
zijn directe voorvaders tegenkomt, gedateerd op 11 december 1797.67 Naast de vele
handtekeningenvindenwij vooral indewatafgelegenergebiedenookdenamenvanhen
die blijkbaar niet in staat waren persoonlijk te tekenen en op ’merkteken’ hebben
getekend, bijvoorbeeld:Dit is het merkteken van hem en zijn huisgezin tesamen 4
zielen.68 Waarschijnlijk zijn in bovengenoemd totaal dus ook de inwonenden bij het
gezinshoofd meegeteld. Wat Noord-Holland betreft, het is moeilijk na te gaan in
hoeverre daar ook leden van andere kerkgenootschappen hebben getekend. In het
schrijven van Rutgers aan de Noordhollandse predikanten wordt deze mogelijkheid niet
genoemd.69 Lang niet alle gemeenten hebben een van beide voorgedrukte adressen
gebruikt. Naast adressen waarin wijzigingen of aanvullingen zijn aangebracht vindt men
er ook naar eigen ontwerp.

Voor het oordeel van de Nationale Vergadering over deze adressen kan worden ver-
wezen naar de opmerking van de representant Beljaart:Dit immers was Waereldkundig
dat er niet alleen zeer veele onnozele lieden, vrouwen(!) en kleine kinderen op hadden
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geteekend, maar dat er zelfs gevonden wierden, waar men Zwangere Vrouwen voor de
nog ongeboore vrugt had doen tekenen.70

Hoewel de adressen afkomstig waren van individuele personen heeft de Nationale
Vergadering ze toch ’buiten de deliberatie’ gehouden; zij hebben op de verdere
besluitvorming geen invloed gehad.De vergadering liet deze aanstonds in een kist
leggen zonder dezelve ooit verder in te zien.71Ditzelfde lot ondergingen ook de adressen
vanvelekerkelijkecollegesenpredikantendie inhetnajaarvan1797werden ingeleverd
en die alle getuigden van de vrees dat de scheiding van Kerk en Staat zou worden
gevolgd door onteigening van kerk- en geestelijke goederen.72 Het is echter niet
uitgeslotendatdehervormdenuit hetnumeriekesuccesmoedgeputhebben.Dathadden
zij dan ook wel nog, want er was zwaar weer op til.

3.5 DERDE SESSIE: HET ACTIVEREN DER GEMEENTEN

EN HET CONCEPT-PLAN

Ruim een jaar na beëindiging van de tweede sessie kwamen de gewestelijke afgevaar-
digden op 24 juli 1798 bijeen voor de derde sessie, die tot 28 juli zou duren.
Er was in dat jaar wel het een en ander gebeurd. Met verwijzing naar het
overzicht in par. 1.8 willen wij hier de gebeurtenissen nog even memoreren. De
grondwet die op 25 mei 1797 door de Nationale Vergadering was aanvaard, werd in een
plebisciet op 8 augustus van dat jaar verworpen. Op 1 september van hetzelfde jaar
kwam de tweede Nationale Vergadering bijeen die dus opnieuw een grondwet had te
ontwerpen. Maar ook deze Nationale Vergadering zag door onderlinge verdeeldheid
geen kans een voor allen aanvaardbare grondwet op te stellen. Tenslotte werd de
impasse doorbroken door een staatsgreep op 22 januari 1798, die de gematigde leden
van de Nationale Vergadering buiten spel zette en de meer radicale democraten aan
de macht bracht. Zodoende kwam drie maanden later de tweede staatsregeling
gereed, die op 23 april 1798 in een plebisciet werd aanvaard. Deze droeg een
revolutionair en zelfs zeer rigoureus karakter. Weliswaar vond op 12 juni 1798 een
tweede staatsgreep plaats, die de meer gematigde representanten aan de macht bracht,
maar de nieuwe staatsregeling73 onverlet liet. Zodoende was deze derde sessie van de
Coetus een directe reactie op de zojuist geschetste bovenvermelde politieke
gebeurtenissen. Reeds op 28 april 1798, dus vijf dagen na de invoering van de radicale
staatsregelinghadMasmandeuitnodigingenverstuurdnaardegewestelijkecommissies.
Vanwegedeze aanmer-kelyke swarigheden, zo schreef hij, is het nodig gezamenlijk te
overleggen, hoe te handelen met kerken en pastorieën, alsmede met bewijzen van
eigendom en het vormen van fondsen.74

Uit het appèl nominaal bleek dat de predikanten G.A. Kramer van Harderwijk, J.
Steenmeyer van Vlaardingen, J. Roldanus van Leiden, H.A. Aitton van Zwolle en Th.
Brunsveld de Blau van Groningen voor het eerst aanwezig waren, terwijl wij de
overigen, Van den Berg, De Fremery, Krieger, Donker, A. Rutgers, Drijfhout, Masman,
Van den Honert, Eickema, Wesselius, Lange75 en Robert reeds eerder tegenkwamen.
Drijfhout en Steenmeyer fungeerden respectievelijk als praeses en scriba.
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Op de agenda stonden zeven onderwerpen, waarvoor in de geest van de vergadering,
commissies van preadvies benoemd werden, terwijl de plenaire vergadering punt 3,
diakonale zaken, zou behandelen. De agendapunten met de daarvoor aangewezen
commissieleden waren:

1. De kerkelijke gebouwen.
2. De kerkelijke goederen waaruit het onderhoud van de gebouwen bekostigd wordt.

Voor deze beide onderwerpen werden benoemd: Lange, De Fremery en Roldanus.
3. De diakonale goederen en fondsen.

Te behandelen door de plenaire vergadering.
4. Het toekomstig levensonderhoud vankerkelyke personen en dienaren. Gezien de

bepalingen uit de staatsregeling kwam dit punt neer op overleg over de meest
effectieve wijze van fondsvorming. Hierbij sloot direct aan het volgende punt:

5. Gemeentecommissies zoals reeds in Zuid-Holland ingesteld. Daar deze niet het
gehele bedreigde terrein dekten, diende tevens aan de orde te komen:

6. De vorming van een landelijk overlegorgaan uit alle delen van de republiek, ter
behandeling van zaken die de algemene belangen van de gehele Kerk raken.

Voor deze drie onderwerpen waren als preadviseurs aangewezen: Van den Berg,
Krieger, Masman en Wesselius.

7. Zaken die alsnog ter tafel zullen komen, zoals daar zijn de kerken van Maastricht
enoverheerden landenen collecten.

Hiervoor waren aangewezen: Aitton, Robert, Van den Honert.

Vijf van de zeven onderwerpen blijken van direct belang te zijn voor de plaatselijke
gemeenten, en geen wonder: de kerkeraden in het ganse land moeten wel overrompeld
geweest zijn door de grondwet van 23 april 1798, waarvan zij alle consequenties
nauwelijks konden bevroeden. Immers twee eeuwen lang waren zij, zoals reeds
besproken, niet betrokken geweest bij het materiële beheer van hun gemeenten: De
kerkgebouwen en de daarbij behorende goederen ressorteerden onder plaatselijke
overheden, en de bezoldiging van de predikanten onder hetzij gewestelijke hetzij lokale
instanties. En nu werden zij er onverhoeds mee belast om zonder enige ervaring het
beheer zelf op zich te nemen, en bovendien nog een ingewikkelde herverkaveling van
gebouwen door te voeren. Ten overvloede dienden zij zich grondig te verdiepen in de
gecompliceerde geschiedenis van de kerk- en geestelijke goederen, vooral van na de
Reformatie en ten tijde van de Republiek, dit laatste gegeven het bepaalde in artikel 4
van de additionele artikelen van de Staatsregeling van 1798 onder het hoofdBurgerlijke
en Staatkundige Grondregels.76 Dit bood de gemeenten de mogelijkheid bewijzen aan
te voeren om hun aanspraken op de goederen te doen staven.

Veel groter waren echter de problemen die uit artikel 6 van de additionele artikelen
voortkwamen, eenvoudig omdat de gestelde termijn van zes maanden, die voor het
treffen van een vergelijk tussen het kerkgenootschap en het plaatselijk bestuur was
vastgesteld, te kort was voor onderhandelingen over de kerk(elijke) gebouwen. De
moeilijkheden die hieruit voortsproten namen een dusdanige omvang aan dat het
Intermediair Uitvoerend Bewind zich genoodzaakt zag bij publikatie van 12 juli 1798
een nadere regeling tot uitvoering van dit artikel 6 vast te stellen.77 Daarin bepaalde het
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Bewinddatdegemeentebesturenbeginnenmoestenvanelkkerkgenootschap terplaatse
een opgave te vragen van het ledental. Voorts dienden onpartijdige deskundigen, leden
van verschillende kerkgenootschappen, de waarde vast te stellen van kerkgebouwen en
pastorieën die bij de hervormden in gebruik waren. Ten slotte moesten de kerkgenoot-
schappen de jaarlijkse kosten der gewone reparaties opgeven alsmede een baten- en
lastenrekening overleggen. Op grond hiervan moest dan het gemeentebestuur naar
billijkheid een schikking voorstellen.

De publikatie regelde vrij gedetaillerd wat er in een dergelijk schikkingsplan moest staan
en verplichtte de kerkgenootschappen er binnen drie weken op te reageren. Bij
wederzijdse overeenstemming kon men een contract sluiten, in het tegenovergestelde
geval moest het gemeentebestuur trachten te bemiddelen. Lukte dit niet, dan liet men de
zaak zoals die was en moest het Wetgevend Lichaam de beslissing brengen.78 Deze
laatste bepaling ging in de praktijk als ontsnappingsclausule79 functioneren, doordat
beslissingen vooruit geschoven konden worden. En zo werd uitstel afstel daar immers
de grondwet van 16 oktober 1801 zou bepalen:elk kerkgenootschap blijft in het bezit
van wat zij bij aanvang van deze eeuw bezat.
Overigens schiep de publikatie van 12 juli 1798 zelf weer misverstanden, daar er enkele
malen sprake was van een verplichte opgave van ’baten’ der kerkgebouwen en
pastorieën. De vraag was wathieronder verstaan moest worden?Bedoelden de opstellers
hiermee de goederen en fondsen, die bij deze gebouwen behoorden en waarover de
Staatsregeling van 1798 ook had gezwegen?80 Vaagheden en onduide-lijkheden waren
er dus genoeg, en de plaatselijke kerkgenootschappen moesten maar zien hoe zij hier
uitkwamen.

Het besluit van de Eerste Kamer van 30 november 1798 maakte aan de onzekerheden
een einde.Daarin werdnader toegelicht datonder debaten, waarvan in depublikatie van
12 juli sprake was, verstaan moest worden: de voordelen en inkomsten die uit de bij die
gebouwen behorende goederen voortvloeiden. Dit besluit bepaalde tevens dat met de
gebouwen ook de inventaris - preekstoelen, orgels, meubilair die uit deze fondsen
aangeschaft waren - aan de naastende partij zou moeten worden overgedragen. Wie dus
kerk en pastorie kreeg of behield, zou ook de daarbij behorende goederen en fondsen
behouden.81 Al met al problemen van zeer ingrijpende aard waarvoor de kerkelijke
gemeenten zich zagen geplaatst.

3.5.1 Helpende hand aan plaatselijke gemeenten

Onder deze omstandigheden lag het voor de hand, dat de Utrechtse Coetus er in deze
derde sessie alles aan deed om de plaatselijke gemeenten de helpende hand te bieden.
Dit sloot bovendien goed aan bij de plaatselijke initiatieven die toen juist op gang
kwamen en bij de conclusie van de tweede sessie dat alles wat verder gedaan moest
wordenuit den boezem der bizondere gemeenten in ijder gewest moet voorkome.82Hier
was de agenda op toegespitst en uit het feit dat de te behandelen punten en de namen van
de inleiders vooraf vastgesteld waren, mogen we concluderen dat er voor deze
vergadering reeds grondig voorwerk was geleverd. Dat bleek eveneens uit een alles
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omvattendconcept plan van werkzaamheden in de respectieve gemeentens der
HervormdeKerk, terbevorderingharerbelangens,dat tijdensdezesessiegepresenteerd
werd.83De ontwerper was A. Rutgers, die hiervoor waarschijnlijk in een of andere vorm
vooraf contact zal hebben gehad met zijn medeleden en die zeker gebruik gemaakt heeft
van een aantal overwegingen die reeds in de tweede sessie besproken waren.84 In dit
concept-plan was nagenoeg alles opgenomen wat volgens de handelingen in deze derde
sessie in behandeling zou komen.

De rapportage over de punten een en twee waarin respectievelijk de kerkgebouwen en
kerkgoederen aan de orde werden gesteld, geschiedde, blijkens de handelingen, bij
monde van Roldanus. Alles wat hij hierover ter vergadering aan de orde stelde, vinden
wij duidelijk en systematisch verwoord in hoofdstuk I van Rutgers concept-plan. Zonder
discussie, - althans de handelingen vermelden hierover niets - heeft de vergaderingdit
rapport overgenomen en er zich met dankzegging aan de gecommitteerden aan
geconformeerd.

Aan het derde punt, de diakonale fondsen, dat door de plenaire vergadering behandeld
zou worden, wijden de handelingen slechts enkele regels. Ingevolge artikel 48 -
de handelingen vermelden hier abusievelijk artikel 49 - van de Staatsregeling van
23 april 1798, diende het vertegenwoordigend lichaambinnen 6 maanden na deszelfs
eerste zitting, het bestuur der armen over de gehele republiek, bij een uitdrukkelijke wet
geregeld te hebben.Daar hierover ter vergadering niets bekend was, kon dit onderwerp
verder niet in behandeling worden genomen. Aan de synoden en de classes wordt
ondertussen wel aanbevolen om de kerkeraden en gemeenten zonodig aan te sporen om
met de rechten op de diakonale goederen uiterst oplettend en zorgvuldig om te gaan.
Wel zij hier nog vermeld, dat in de tweede sessie van de Coetus op 23 mei 1797 de
armengoederen, naar aanleiding van een vraag van een der leden, terloops aan de orde
waren gesteld. Blijkens de handelingen van 26 mei 1797 is hierop als volgt gereageerd:
datofschoon dit stuk als nog geen object was van deliberatieën dezer vergaderingen, het
nogtans aan de serieuse attentie der leden gerecommandeerd werd.85

Daarnaast verwijzen wij nog naar het verweerschrift van A. van den Berg:Verdediging
van de zaak der Hervormden ... betrekkelijk de kerkelijke en armengoederen, naar
aanleiding van de aanspraken van de rooms-katholieken van Gelderland dat op de
Gelderse Landdag van mei en juni 1796 aan de orde is geweest.86

Dit zijn de enige gegevens over diakonale zaken die wij in het kader van dit onderzoek
zijn tegengekomen. Dit laat zich ook wel verstaan. Tot uitvoering van genoemd artikel
48 is het trots enkele pogingen daartoe niet gekomen. Eigenlijk is er wat dearmenzorg
tussen 1795 en 1813 betreft, weinig veranderd. Zodoende is het in deze periode
nauwelijks een controversioneel punt geweest tussen Kerk en Staat.87

Wat de punten vier, vijf en zes betreft, respectievelijk behelzende: fondsvorming,
gemeentecommissies en vorming van een landelijk overlegorgaan, de hiervoor be-
noemde commissie bestaande uit Van den Berg, Krieger, Masman en Wesselius,
waaraan ondertussen ook A. Rutgers was toegevoegd, had besloten deze drie
onderwerpen te combineren en er één preadvies over uit te brengen. In de inleiding van

146



het preadvies merkt de commissie op - een woordvoerder wordt in de handelingen niet
genoemd - dat het gevaar reëel is dat zij (c.q. de Coetus), door te veel aandacht voor de
financiën, van predikanten-eigenbaat verdacht zullen worden, maar dat de basis
anderzijds aanwijzigingen verwacht die zij bij deze aanbiedt. Zij stelt voor, Rutgers
concept-plan - dat reeds zoveel aanwijzingen bevat - na goedkeuring door deze
vergadering,meteenbegeleidendschrijven,gedruktaanallekerkeraden respectievelijk
gemeenten toe te zenden. Dit zal de eenheid van optreden zeer bevorderen. Op het plan
zelf geven zij de volgende toelichting:
Wat de oprichting van gemeentecommissies betreft, het idee hiervoor hadden zij
overgenomen van de Synode van Zuid-Holland op 3 juli 1798 waar was aangedrongen
op vorming van gemeentecommissies. Hiervan zijn er ook reeds een aantal in functie.
Den Haag88, Leiden en Dordrecht89hebben reeds commissies van respectievelijk tien en
tweemaal zeven man, in de classis Breda is men er mee bezig. Ook in het ressort van de
Gelderse Synode was men actief: de beide Veluwse classes kenden op vele plaatsen
reeds commissies, waarmee de classicale commissies contact onderhielden.90 Op
sommige plaatsen was men zelfs reeds zover datdoor een tweede zakje als
andersintsmethet inzamelenbegonnenwasof terstondbeginnenzou.91Ook indeclassis
’s-Hertogenbosch werd eraan gewerkt. Ondertussen stelde de commissie Van den Berg
vast dat, overeenkomstig het advies van de Zuidhollandse Synode, het aanstellen van
gemeentecommissies noodzakelijkerwijs gevolgd zou moeten worden door het
aanstellen van classicale en synodale gecomitteerden op plaatsen waar die nog niet
bestonden.92 De aldus gevormde classicale en synodale commissies konden opgewekt
worden te komen tot samenwerking, wat voor de zo nodige ’samenbinding’ de beste
waarborg was.

Wat de fondsvorming betreft, door het ontbreken van bestuurlijke samenhang en het te
verwachten gebrek aan bereidheid om als gemeenten elkaar financieel bij te staan, gaf
de commissie, voorlopig althans verreweg de voorkeur aan plaatselijke fondsen boven
een algemeen- of een gewestelijk fonds. De ervaring leerde nu eenmaal dat elke
gemeente allereerst gericht was op haar eigen behoeften. Zij hoopte dat de baten op den
duur ten goede zouden komen aan onze Kerk in het algemeen.
Wat de vorming van een algemeen of landelijk overlegorgaan betreft, zouden, zoals
reeds in hoofdstuk II, artikel 8 van het concept-plan93 was gesuggereerd, de kerkverga-
deringen met het oog hierop, nadere schikkingen moeten maken. Zo zouden zij voor
eenmaal de gezamenlijke kerkvergaderingen bijeen kunnen roepen, of voortaan jaarlijks
een gezamenlijke synode bijeen kunnen doen komen ter vervanging van de particuliere
en provinciale. Dit zou de algemene kosten van de Kerk ten goede komen en door
centralisatie van het bestuur het stichten van een hoge school voor de opleiding van
predikanten vereenvoudigen.

Tenslotte is de commissie er zich goed van bewust geweest dat adressen tot behoud van
de traktementen en geestelijke goederen, in de eerste plaats de aandacht vroegen.
Daarom wordt dit in hoofdstuk II artikel 2 van het concept-plan94 als eerste taak van de
gemeentecommissies genoemd. Verdere suggesties worden hierbij echter niet gedaan.
Wel wordt van eenSynodale, Classicaale of andere commissiedie zich hierover met een
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adres tothet Wetgevend Ligchaam of anderszintsheeft gewend, gevraagd de resultaten
ervan aan alle commissies mede te delentot verligting in het een of ander deel onser
bezwaren.Daar waar een gemeente door gebrek aan middelen geen predikant kan
beroepen, wordt geadviseerdonder opzigt van de Classisover te gaan tot combinatie
met een andere gemeente. Aan gemeenten die wel in staat zijn tot het beroepen van een
eigen predikant wordt het advies gegeven wederzijds een contract te maken tussen hem
en de gemeente, nopens het door hem te ontvangen traktement.
En hiermede leggen wij ons Rapport in den schoot deeser vergadering, ieder met den
hartelijkste wensch dat onze vereenigde pogingen onder Gods zeegen tot heil van veelen
gedeien moge.Na deze slotzin volgen de handtekeningen van de commissieleden
en A. Rutgers, waaruit - zoals boven reeds geschiedde - valt op te maken dat hij
ondertussen aan het viertal was toegevoegd.
De vergadering dit Rapport benevens de daarbij overgeleverde missive en concept-plan
gehoord en overwoogen hebbende heeftonder hartelijke dank aan de schrijver en
redacteur A. Rutgers, er zich aangeconformeerd en het preadvies als haar eigen
overgenomen en gedecreteerd,aldus vatten de handelingen de besluitvorming in de
plenaire Coetus aangaande punt 4,5 en 6 samen.

Over punt zeven, behelzende zaken die verder nog ter tafel zouden komen, waaronder
Maastricht en Zeeuws-Vlaanderen95 en de collecten hiervoor, kunnen wij kort zijn. Bij
deKerkenvan degecedeerdegebiedenstonden wij hierboven reedsstil.96De commissie
had hierover verder niets nieuws te melden. Om wildgroei te voorkomen stelde zij voor
dat collecten voor deze gebieden voortaan aan regels gebonden zouden worden. Dit zou
dan alleen nog mogen gebeuren door collectanten, die beschikten over een schriftelijke
toestemming dan wel aanbeveling van zowel, de synodale commissie waaronder zij
ressorteerden als van de commissie, waaronder de kerk of persoon viel, waarvoor
gecollecteerd werd.
De rapportage geschiedde door H. Donker, zodat wij mogen aannemen dat ook in dit
geval een extra lid, aan de oorspronkelijke commissie, die bestond uit Aitton, Robert en
Van den Honert, was toegevoegd. Dit rapport werd eveneens door de Coetus zonder
verdere discussieals haar eigene overgenomen.Het preadvies werd daarmee tot het
advies dat de Coetus aan de betrokkenen zou geven. Hiermede eindigde op 28 juli de
derde sessie van de Utrechtse Coetus.

Voordat de vergadering uiteenging werden de handelingen nog geresumeerd en
goedgekeurd. De verzending van het concept-plan - het belangrijkste resultaat van deze
derde sessie - geschiedde niet door de Coetus zelf. Zij beschikte, naar wij mogen
aannemen, trouwens ook niet over een administratief apparaat. Uiteindelijk waren voor
de inhoud en wijze van distributie de Provinciale Synoden, de Friese Kerkelijke
Commissie, de Zeeuwse classes en de Waalse Synode verantwoordelijk. Vandaar dat
het als ’concept’ aan deze organen gepresenteerd werd. Zo melden de handelingen van
de classis Walcheren van 6 september 1798 dat Drijfhout een vergadering uitschreef van
de vier Zeeuwse classes, waarin het Utrechtse concept-plan eenstemmig werd aanvaard
en met een begeleidend schrijven van de classes werd doorgezonden naar de gemeen-
ten.97 De Drentse Synode, die in de Coetus niet vertegenwoordigd was, ontving zes
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exemplarenter voorlichting.Het is niet duidelijk in hoeverre de gemeenten aldaar
kennis hebben kunnen nemen van de adviezen van de Utrechtse Coetus.

3.5.2 Van bestuur naar beheer

De idee om gemeentecommissies te vormen was dus niet afkomstig van de Coetus zelf.
Reeds in de vergadering van de Noordhollandse Synode van 26 juli 1796 sprak
A. Rutgers de wenselijkheid uit, dat iedere gemeente een ’kerkelijke commissie’ in
leven zou roepen om als contactorgaan te fungeren tussen de synodale commissies van
Noord- en Zuid-Holland en plaatselijke gemeenten zolang er tenminste nog niet in alle
provincies provinciale financiële commissies benoemd waren waartoe men zich
kon wenden.98 Wij horen hier verder niets over. Pas de Synode van Zuid-Holland van
3 juli 1798 te Dordrecht besloot, zoals wij hierboven zagen, op advies van haar
financiële commissie, de gemeenten in haar ressort te adviseren om gekwalificeerde
gemeentecommissies in leven te roepen. Blijkbaar was dit ook geen nieuw idee omdat
zich in enkele gemeenten reeds commissies gevormd hadden.99

Daarmee wordt dit het beeld: als reactie op de Staatsregeling van 23 april 1798, zijn
gekwalificeerde gemeentecommissies ’uit de boezem der gemeenten voortgekomen
waarinkundige en godsdienstige ledenzitting hadden’. Dit heeft de Zuidhollandse
Synode geïnspireerd tot het besluit om in haar ressort gemeentecommissies te
propageren. Dit initiatief is vervolgens overgenomen door de Utrechtse Coetus die het
stichtenvangemeentecommissiesalsmanieromaandedringendefinanciëleproblemen
het hoofd te bieden, voor het gehele land propageerde.

Wat de kwalificatie betreft, wij wezen er reeds op dat dit geen kerkelijke aangele-
genheid was, maar een civielrechtelijke, samenhangend met de beheersoverdracht door
overheden van kerkgoederen aan kerkelijke gemeenten. De gekwalificeerde gemeente-
commissieswerden zodoendedeaangewezen gevolmachtigdevertegen-woordigersvan
de gemeenten in het burgerlijk rechtsverkeer.100 Hiermede werd dus in de gemeenten,
naastdekerkeraadalsbestuursorgaan,eengemeentecommissiealsbeheersorgaan inhet
leven geroepen. Een heel nieuw gegeven in de Nederlandse Hervormde Kerk waarvan,
naar het zich laat aanzien, de Coetus de consequenties niet heeft overzien. Het was
immers met de aard van de door de gemeenten gevolmachtigde plaatselijke beheerscom-
missies in strijd, ze te willen stellen onder de tot de bestuurlijkehiërarchie behorende
classicale- en synodale financiële commissies. Principieel gesproken is het zelfs zo dat
van het ogenblik af aan - dat ’gekwalificeerde’, dat is door de gemeenteleden
gevolmachtigde gemeentecommissies het beheer op zich namen, de uit de besturen - i.c.
de particuliere of de provinciale synodes, de Friese Kerkelijke Commissie, de Waalse
Synode en de Walcherse classes - voortgekomen Coetus in wezen reeds buiten spel
gezet was, al voordat de derde sessie begon. Zijn taak was beperkt tot het geven van -
overigens zeer waardevolle - adviezen aan de ontluikende beheersorganisatie die hij
hiermede van grote dienst is geweest, daar deze werd aangemoedigd, snel een zeer
goede weg in te slaan, die van het Stedenberaad. Dit Stedenberaad met als basis de
gemeentecommissies, kon effectief de taak van de Coetus overnemen en van het door
deze verrichte voorwerk, de vruchten plukken.
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De vraag rijst dan ook of A. de Groot het in wezen niet kerkelijke karakter van de door
de gemeenteleden verleende volmacht, ’de kwalificatie’, heeft doorzien, wanneer hij in
dit verband spreekt over ’democratisering’ en ’activering’ van de presbyteriale
kerkstructuur.101 Immers aan de bestaande wijze van benoeming van kerkeraadsleden,
coöptatie, en het beroepen van predikanten, zeer vaak collatie en anders toch beroeping
doordekerkeraadonderapprobatievande lokaleoverheid,veranderdenietswezenlijks.
Wel verviel de approbatie maar de gemeenteleden kwamen er, evenmin als voorheen,
aan te pas en bleven dus onmondig. Dit zou pas veranderen in 1867, toen de kiescolleges
werden ingevoerd.

Dat in het begeleidend schrijven bij het concept-plan met een beroep op artikel 11 van
de Dordtse Kerkorde de kerkeraden genoemd worden als representerende de gemeen-
ten102 (ook) met het oog op de zorg voor het onderhoud van de predikanten, is een
herinnering aaneen taak,die zij nimmer hebbenuitgeoefend, maarwaarvoor zij volgens
de interpretatie van de Coetus niettemin verantwoordelijk zijn. Hiermede wilde de
Coetus de kerkeraden motiveren om zich in te zetten voor het instandhouden van de
predikantstraktementen middels initiatieven die zouden leiden tot oprichting van
gemeentecommissies. Dit beroep op artikel 11 mag niet verstaan worden als een
toewending van de Coetus tot de Dordtse Kerkorde in het algemeen. Voor die provincies
waar deze kerkorde niet van kracht was werd een beroep gedaan op de daar geldende
regels. Het vormt niet meer dan een krachtige poging om de kerkeraden te motiveren en
in beweging te brengen en ze tegelijkertijd af te schermen tegen mogelijke kritiek als
zouden zij zich gaan mengen in zaken die hen niet aangaan. Hoe de gemeentecommis-
sies zich verder ontwikkeld hebben komt hierna, in hoofdstuk 4, aan de orde.

3.5.3 Rol van predikanten

Het is echter interessant, eerst nog stil te staan bij de afgevaardigden naar de Coetus,
allen predikanten. Dat zij voluit hun ambtelijke vergadering vertegenwoordigden en niet
eigenmachtig optraden, is hierboven reeds op gewezen.103 Zeker, de initiatieven die zij
ontplooiden om de kerk- en geestelijke goederen voor de Kerk te behouden waren in het
perspectief vandeheersende traditieongebruikelijk,althans indewestelijkeprovincies.
Ten tijde van de Republiek immers berustte het beheer over de geestelijke goederen en
de zorg voor de uitbetaling van de predikantstraktementen, in die provincies, nagenoeg
geheel bij de gewestelijke overheden. Zodoende was het punt predikantstraktementen
een politieke aangelegenheid waar predikanten, door de overheden, angstvallig buiten
werden gehouden. Het initiatief van A. Rutgers in de classicale vergadering van
Haarlem van 14 juli 1795 om zich voor behoud van de traktementen in te zetten was dan
ook niet geheel zonder risico’.104In de zaken, die hij wilde voorkomen had zijn optreden
een averechtse uitwerking kunnen hebben. Van hieruit valt zijn aanvankelijke aarzeling
te verklaren om aan de door Masman uitgeschreven Utrechtse Coetus deel te nemen.105

Hieruit valt ookdegeheimzinnigheid teverklaren ronddeoprichtingvaneencommissie
in de classis Arnhem, die hetzelfde doel beoogde als Rutgers voor ogen stond. Dit
geschiedde immers per geheim decreet van deze classis op 25 april 1795.106Om zich als
predikant met deze zaken in te laten moest men wel over een zekere resoluutheid en
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kordaatheid beschikken. Deze karaktertrekken zijn dan ook kenmerkend voor de
mannen die bij de Coetus betrokken waren, allen figuren die een belangrijke rol
gespeeld hebben in het kerkelijk leven van die jaren. Wij komen Van den Berg,
Drijfhout, de Fremery, Masman en A. Rutgers ook tegen als directeuren of medewer-
kende leden van het op 19 december 1797 opgerichte Nederlandsch Zendeling
Genootschap,107 terwijl wij hen, op Drijfhout na, terugzien in de Commissie voor de
Evangelische Gezangen van 1805. Krieger was de eerste voorzitter van de Algemene
Synode die onder het Algemeen Reglement van 1816 samenkwam. En dan hebben wij
het nog niet over de leidende functies die zij in hun eigen kerkprovincies bekleed
hebben.
Hunpositie indeCoetuswasnieteenvoudig:enerzijdsalsafgevaardigdevanhunclassis
of synode geroepen het algemeen belang der Kerk te bevorderen, anderzijds als
predikant belanghebbende bij het behoud van de financiële voordelen voor de
HervormdeKerk.Eenbelangenverstrengelingdusdiehenkwetsbaarmaakte.Hierboven
is reeds gebleken dat zij dit zelf ook wel onderkend hebben, als zij constateren dat zij het
gevaar lopen geblameerd te worden als zouden zij zich meer inzetten voor hun eigen
toekomstig onderhoud dan voor de godsdienst. Dat dit gevaar niet denkbeeldig was
blijkt nog uit de opmerking van A. de Groot, wanneer hij zegt:Onbevredigend is het
ook, dat de predikanten wel te hoop liepen om de belangen van de Kerk te verdedigen,
maar dat wij van een principiële discussie over de beginselen van de revolutie, bij hen
althans niets vernemen.108Hier tegenover dienen evenwel twee punten niet vergeten te
worden. Ten eerste hadden zij wel een zeer breed scala van ’kerkelijke belangen’ op het
oog, de pensioenen van de emeriti, de weduwen en wezen, het onderhoud van de
gebouwen en de betaling van de daarbij behorende functionarissen als kosters,
voorlezers, catechiseermeesters, ziekentroosters en dergelijke, verder het ambtelijk
functioneren van de meerdere vergaderingen en de opleiding van predikanten. Ook dit
alles behoort bij het functioneren van de Kerk.
Ten tweede was het noch traditie, noch ook (op een vergadering die belangen had te
behartigen) wijs beleid, zich in discussies over staatkundige beginselen te begeven. Die
zouden in de gegeven situatie - de Hervormde Kerk onder revolutionair vuur - niets
opleveren dan grote schade. Het kan daarom nauwelijks toeval zijn dat er in de
handelingen van kerkelijke vergaderingen en commissies uit die jaren (1795-1801)
vrijwel nergens iets terug te vinden is van de politieke en staatkundige ontwikkelingen
en gebeurtenissen in de nieuw gecreëerde Bataafse republiek. Daar deze toch behalve
op de financiële, ook op andere sectoren van het kerkelijk- en geloofsleven invloed
hebben uitgeoefend, lijkt het erop dat hierachter een bepaald beleid zit dat aan het licht
komt in de handelingen van de classis Zutphen van deze jaren met het telkens
terugkerend lemma: ’geen Politieke zaaken op de Predikstoel’.109Klaarblijkelijk wilde
men elke vorm van politiek engagement vermijden. En zo ging men ook een principiële
discussie over de beginselen van de revolutie uit de weg. Schutte merkt hierover op:
Overigens blijkt te veel over het hoofd gezien te worden, dat velen om allerlei redenen
geen kleur konden of wilden bekennen. Juist onder kerkelijke voormannen lijkt de
opvatting opgang gemaakt te hebben dat de kerk niet in de actuele politiek betrokken
moest raken, dat kerkmensen zich beter daarvan afzijdig konden houden.110
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Overigens kan men de vraag stellen of er geen sprake is van tegenstrijdigheid wanneer
De Groot enerzijds het gevaar signaleertom gecompromitteerd te worden111 en
anderzijds een bedekt verwijt maakt dat deze predikanten de politieke discussie uit de
weg gingen. Gegeven de traditie, waaruit zij voortkwamen, is de predikanten van toen
weinig te verwijten. Integendeel, de rol van de voortrekkers is, alles bijeengenomen,
zeer positief geweest. Zij hebben in een vroeg stadium gevaren onderkend en zich
teweer gesteld.
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