
6 De resultaten

Welk resultaat heeft de inspanning van zo velen gehad om in de revolutiejaren de schade
voor de Hervormde Kerk zo veel mogelijk te beperken? Om het veelvoud van feiten en
gebeurtenissen enigszins te ordenen willen wij deze vraag beantwoorden aan de hand
van de doelstellingen van de gemeentecommissies1 zoals wij die uitgekristalliseerd
vinden in de drie eerder genoemde programmapunten van het Hollandse Stedenberaad.2

Deze behelsden:
1 Het indienen van bezwaarschriften tegen de nationalisatie van de geestelijke goederen

en de herverdeling der kerkgebouwen.
2 Het treffen van financiële maatregelen om het voortbestaan van de Hervormde Kerk

althans financieel veilig te stellen, dus fondsvorming.
3 Het beramen van middelen om de Hervormde Kerk meer eenheid en vastigheid van

organisatie te geven.

6.1 HET INDIENEN VAN BEZWAARSCHRIFTEN , TEGEN NATIONALISATIE

Reeds voor de totstandkoming van de Staatsregeling van 1798 waren er acties
ondernomen om nationalisatie van de geestelijke goederen en het onttrekken van
kerkelijk bezit aan de Hervormde Kerk te voorkomen. Twee vooraanstaande auteurs
wierpen zich persoonlijk in de strijd: H. van Alphen in 1796 met een geschrift onder de
veelzeggende titel:De Rechten der Gereformeerde Gemeenten en derzelver Leeraars
op de Kerken en Geestelijke Goederen van hun bezeten verdedigd.3 en Ahasverus van
den Berg die het omvangrijke verweerschrift (136 pagina’s)Verdediging van de zaak
der Hervormden betrekkelijk de kerkelijke en armengoederenliet drukken om
voorgelezen te worden door de gedeputeerden van de Gelderse Synode op de Gelderse
Landdag ter weerlegging van de aanspraken door de rooms-katholieken.4 Dan is daar,
blijkens de handelingen van 4 juli 1797 van de Zuidhollandse Synode te Breda een
uitvoerig adres dat de provinciale financiële commissies van Zuid- en Noord-Holland
hadden ingeleverd bij het Provinciaal Bestuur van Holland5, waarna in de volgende
maanden bij de Nationale Vergadering vele adressen werden ingediend door kerkelijke
colleges en predikanten.6Daarnaast was er in de maanden oktober, november en decem-
ber 1797 de handtekeningenactie van de gereformeerden uit het gehele land met het
verzoek de financiën van de Hervormde Kerk te ontzien, waarvoor 235.307 handteke-
ningen bij de Nationale Vergadering werden ingeleverd.7 Op 22 mei 1797 richtte de
Utrechtse Coetus zijn adres aan de Nationale Vergadering.8

Het betrof hier acties tegen de dreigende nationalisatie. Een meer gerichte actie kwam
op gang na de totstandkoming van de Staatsregeling van 1798 die in artikel 4 der
additionele artikelen nationalisatie in het vooruitzicht stelde9 van de geestelijke
goederen. In ditzelfde artikel werd echter de mogelijkheid open gelatenmet de noodige
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bewijzeneraanspraakop te blijven maken. In de synodevergadering van Zuid-Holland
op 3 juli 1798 wordt dan ook als eerste taak van een op te richten gemeentecommissie
genoemd: een onderzoek instellen naar het recht van de gemeente op kerkgebouwen en
pastorale- en verdere geestelijke goederen.10Ook het Hollandse Stedenberaad noemt dit
als zijn eerste taak. Op 5 maart 1800 wordt door dit beraad een desbetreffend adres
ingediend bij de Eerste Kamer, waarna verscheidene rekestranten dit voorbeeld volgen,
zoals nagenoeg alle gemeenten uit het synodale ressort Utrecht, de kerkeraad van Zwolle
en de kerkeraden onder de classis Kampen.11

Aan deze rekesten zijn meestal uitvoerige exposé’s toegevoegd die het historisch recht
vandehervormdenopdezegoederenmoestenaantonenendeoverheidovertuigen.12Dit
onderzoek naar de historische achtergronden van deze goederen en fondsen was in de
geschiedenis van Kerk en Staat iets geheel nieuws. Uit de behandeling van deze zaak in
de Nationale Vergadering die aan de besluitvorming voorafging blijkt immers dat
deskundigheid op dit gebied niet bepaald de sterkste kant was van de heren afgevaardig-
den.13De overheden hadden ook geen belang bij beter inzicht, de enige belanghebbende
partij was de Kerk. Het was voor haar van levensbelang om haar legitieme rechten op
deze goederen aan te tonen. Inhoudelijk hebben wij er in hoofdstuk 1 uitvoerig bij
stilgestaan. Wat de resultaten betreft: de adressen die werden ingediend vóór de
totstandkoming van de Staatsregeling van 1798 hebben geen indruk gemaakt. Zo
hadden het adres van de Utrechtse Coetus van 22 mei 1797 en de nationale
handtekeningactie geen enkele invloed op de besluitvorming.14

Het ziet er naar uit dat de adressen die na de totstandkoming van deze staatsregeling
werden ingediend bij de Eerste Kamer meer effect gehad hebben. Na een aanvankelijke
afwijzing door het Uitvoerend Bewind en een hierop ingediend aanvullend rekest van
hetStedenberaadop2 juli1800kreegdeEersteKamercommissievoorkerkelijkezaken,
aan wie deze adressen ter behandeling werden voorgelegd, meer oog voor de
gecompliceerdheid van de materie, hetgeen tot uitdrukking kwam in haar conclusie dat
deze zaak eerder thuishoorde bij de rechter dan bij de politiek.15 Zij begreep dat het
terwille van adequate reactie nodig was dat er nader werd ingegaan op de achtergronden
van elk bestaand geestelijk- en kerkelijk fonds of goed. Dit vereiste onderzoek naar de
historische achtergronden van elk plaatselijk- of regionaal fonds afzonderlijk waarvan
de oorsprong menigmaal ver voor de Reformatie lag. Het besef daagde dat het een
bijkans onuitvoerbare taak was die de beheerders van deze goederen was toegeschoven,
en dat deze zeker niet binnen zes maanden zou kunnen worden voltooid.16De Kerk werd
dus weer serieus genomen. Zij was weer partij bij de besluitvorming van de overheid.
Op deze omslag in het beleid hebben het Geestelijk kantoor van Delft en de classis
Breda17 nog gereageerd, maar op dat ogenblik zag het er reeds naar uit dat dit niet meer
nodig was. Kort daarop werd immers de Staatsregeling van 1801 van kracht met zijn
voordeHervormdeKerkzogunstigebepaling inartikel13:Iederkerkgenootschapblijft
onherroepelijk in het bezit van hetgeen met den aanvang dezer Eeuw door hetzelve werd
bezeten.18 Deze gunstige afloop was het gevolg van het veranderde politieke klimaat
waarin de activiteiten van het Hollandse Stedenberaad en de rekesten van een aantal
kerkelijke colleges, die historisch materiaal verschaften, weer een klankbodem kregen.
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Boelens merkt hierover op:De moedige en grondige verdediging harer bezittingen, door
de Kerk uit alle oorden des Lands aan de regering opgezonden, vestigde allengs bij deze
de overtuiging dat het 4e der additionele artikelen, met een oog op den verschillenden
aard en herkomst der daar bedoelde goederen, onbillijk en onuitvoerbaar was.19

Men lette erop dat de gunstige bepalingen in de grondwet van 1801 in feite in de plaats
kwamen van de gewestelijke uit de tijd van de Republiek. Dit hield in dat er nu een basis
werdgelegdvoordefinancieringvandepredikantstraktementen,pensioenenenverdere
emolumenten uit de kassen van de nieuwe eenheidsstaat. Dit systeem heeft alle
veranderingen van staatvorm en grondwet in de negentiende- en twintigste eeuw
overleefddaarsteedsopdebepalingenvan1801 teruggegrepenwerd.20Zobe-paaldehet
decreet van Lodewijk Napoleon van 2 augustus 1808:De Predikanten van den
Hervormden Godsdienst zullen, bij voortduring, inhet genot blijven van het trak-tement
en de inkomsten, welke hun tot nu toe zijn toegelegd geweest.21 Artikel 136 van de
grondwet van 1814 sloot hierbij aan toen het bepaalde dat aan dechristelijke
hervormde kerkbij voortduringde traktementen en verdere emolumenten uit ’s lands
kas verzekerd worden.22Zo ook artikel 195 van de grondwet van 1815 dat bepaalde:De
traktementen, pensioenen en andere inkomsten, van welken aard ook, thans door de
onderscheiden godsdienstige gezindheden of derzelver leeraars genoten wordende,
blijven aan dezelve gezindheden verzekerd.23 Dit artikel dat de oorsprong is van de
’Rijkstraktementsregeling’ voor de in 1815 bestaande Nederlandse kerken heeft alle
grondwetherzieningen van de vorige en deze eeuw overleefd, totdat het als artikel 185
in 1972 er uit verdween met het oog op de afkoopregeling die tenslotte op 7 december
1983 haar beslag zou krijgen.

6.2 FINANCIËLE MAATREGELEN OF FONDSVORMING

Niettemin dient onderstreept te worden dat de Bataafse revolutie de hervormde
gemeenten voor het eerst in hun bestaan geconfronteerd heeft met de dreiging, vrij
abrupt te moeten overschakelen naar de zorg voor haar eigen bestaansmiddelen.
Hiervoor kwam lokale en regionale fondsvorming in aanmerking. Wat de lokale
fondsvorming betreft, deze werd urgent omdat, zoals wij gezien hebben, lokale
overheden zich begonnen te onttrekken aan de uitbetaling van de traktementen van de
kerkelijke beambten en door de dreigende gedwongen afkoop van rechten van derden
bij de op handen zijnde herverkaveling van de kerkgebouwen.24 Opmerkelijk is dat
hierbij een systeem werd geïntroduceerd waarbij een goede voorlichting van de
gemeente, middels publikaties via pers, mededelingen vanaf de kansel, een
persoonlijke aan huis afgegeven informatiedrukwerk en het persoonlijk weer ophalen
van een intekenformulier de basis vormden. Zo hebben wij het zien gebeuren in Rotter-
dam25, waar een systeem werd toegepast dat 170 jaar later opnieuw, onder de naam
Kerkbalans, als de meest effectieve vorm van kerkelijke geldwerving is gaan
functioneren en toen zijn practisch nut opnieuw heeft bewezen.
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Was dus het eigenlijke doel van de fondsvorming door de loop der gebeurtenissen weer
vervallen, toch was het een voordeel dat gemeenten hiermede ervaring hadden
opgedaan. Immers vanaf 1 januari 1810 kwamen zij te staan voor de kosten van het
onderhoud van de aan hen overgedragen kerkelijke gebouwen en van de salariëring van
de kerkelijke beambten. Voorzover hierin niet uit de mede overgedragen goederen kon
worden voorzien26, diende hiervoor geld geworven te worden. Ook in de jaren van de
inlijving bij Frankrijk 1810-1813, toen er een ernstige stagnatie optrad in de uitbetaling
van de predikantstraktementen en in de jaren daarna toen men deze achterstand diende
in te halen, moest hiervoor een beroep op de gemeenten worden gedaan. Regionale
activiteiten zijn op dit gebied nergens ontplooid ook al omdat de voorwaarden hiervoor
te ingewikkeld waren en minder overtuigend dan die van de lokale. En zo had ook het
ambitieuze plan van het Hollandse Stedenberaad voor gewestelijk financiële acties
waarbij op alle hervormden van Noord- en Zuid-Holland een persoonlijk beroep zou
worden gedaan evenmin enige kans. Men was nog niet aan bovenlokale acties toe.

6.3 MEER EENHEID EN VASTIGHEID VAN ORGANISATIE

Een belangrijkwapen tegende revolutionaireoverheidsmaatregelen jegensde Kerkzou
zijn gevormd door haar oorspronkelijke nationale eenheid; haar grootste zwakte werd
echter gevormd door de haar onder de Republiek opgelegde provinciale verdeeldheid.
De patriotten introduceerden hier met de Franse Revolutie tevens het Franse centralis-
me. Hun Bataafse republiek werd de eenheidsstaat die wij in grote trekken nog steeds
kennen. De strijd van unitarissen en federalisten toont aan dat deze staatkundige
omvorming moeite kostte. Hoeveel te meer gold dit voor de Kerk, die in het geheel niet
op deze veranderingen was voorbereid, en door haar federale opbouw vanuit de classes
zich er moeilijk bij kon aanpassen, maar zich niettemin, juist gegeven de bedoelingen
van de revolutionaire eenheidsstaat er toch zoveel mogelijk naar zou moeten richten.
Wie dat duidelijk zag was A. Rutgers die al in een vroeg stadium tegenover een zich
vormende staatkundige eenheid pleitte voor meer kerkelijke eenheid. Hierop liet hij in
1798 zijn plan volgen voor een centraal landelijk kerkelijk bestuursorgaan: een
Nationale- of Generale synode door samensmelting van alle gewestelijke synoden en die
van de Walen alsmede van de vijf bestaande Zeeuwse classes.27Twee jaar later volgden
de plannen van het Hollandse Stedenberaad om aan die eenheid gestalte te geven door
de vorming van een landelijkAlgemeene Vergaderingopgebouwd vanuit de gemeente-
commissies.28Deze plannen zijn niet verwerkelijkt. Boven de vereiste organisatorische
eenheidbehieldhetvertrouwdeparticularismevandeafzonderlijkeKerkendeoverhand,
zodat, hoewel haar in de jaren 1795-1801 niets in de weg werd gelegd om zich te
organiseren tot een landelijke eenheid de Hervormde Kerk hiertoe geen kans heeft
gezien. Daardoor kon zij in de jaren na 1801, toen de overheid zich weer met haar
aangelegenhedengingbemoeien, zelf geen weerwerk leveren tegen denogal ingrijpende
plannen van de overheid en tegenover de eisen van de rooms-katholieken ten aanzien
van de geestelijke goederen en de kerkgebouwen.29 Dat dit voor de Hervormde Kerk
tenslotte toch niet zo ongunstig uitviel was daarom meer te danken aan de hervormde
J.H. Mollerus, directeur-generaal van het ondertussen in leven geroepen departement
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van Eerediensten,tevens lid van de Haagse gemeentecommissie en zijn eerste
ambtenaar J.D. Janssen dan aan de invloed van de Kerk.30 Dat de gewestelijke Kerken
ten tijde van de inlijving bij Frankrijk van 1810-1813 zonder verweer stonden tegenover
de maatregelen31 waarmee de Franse overheid de Hervormde Kerk versplinterd zou
hebben behoeft, geen betoog. Zij deelde deze machteloosheid met heel bezet Europa.
Al deze gebeurtenissen voerden de Hervormde Kerk langs de rand van de afgrond en het
is een wonder dat ze nog zo redelijk goed de stormvloed van de revolutiejaren van 1795-
1813 heeft overleefd.

Vanuit dit perspectief moeten wij de maatregelen beoordelen die inzake de Kerk werden
genomen direct nadat de Fransen vertrokken waren en ons land zijn zelfstandigheid
herkregen had. Nadat op 30 november 1813 de Prins van Oranje geland was, vaardigde
hij reeds op 19 januari 1814 op voorstel van J.D. Janssen het besluit uit dat voorzag in
het wegwerken van de achterstand in de uitbetaling van de predikantstraktementen.32

Dan volgt op 29 maart 1814 de grondwet waarvan artikel 136 bij voortduring de
uitbetaling verzekerde van de traktementen en verdere emolumenten aan de hervormde
predikanten uit ’s lands kas.33 Geen maand later, op 26 april 1814, ligt het concept plan
klaar voor de regeling van het bestuur van de Nederlandse Hervormde Kerk34 waaruit
het Algemeen Reglement van 1816 is ontstaan. Zonder enige nadere regeling hadden de
overheden zich reeds direct na januari 1795, dus nog voordat de Nationale Vergadering
op 5 augustus 1796 officieel aan de bevoorrechte positie van de Hervormde Kerk een
einde had gemaakt35, abrupt gedistantieerd van de bestuurszaken van de Hervormde
Kerk, die zij ruim 200 jaar bevoogd hadden. Het gevolg was een totale ontreddering van
het kerkelijk bestuur. Want weliswaar heet de Bataafse Revolutie terecht ’de fluwelen’,
maar zij nam geen tijd voor een boedelscheiding waarbij de bestuurszaken op termijn
nader konden worden geregeld. Een poging daartoe werd in 1809 vanwege Lodewijk
Napoleon ondernomen maar deze liep door de inlijving van ons land bij Frankrijk op
niets uit.36Pas het ’Algemeen Reglement van 1816’ stelde orde op zaken. Bedacht moet
dus worden dat dit Reglement het sluitstuk vormt van plannen om de schade van de
revolutiejaren te herstellen en daarnaast om toekomstige schade te voorkomen. Zeer
terecht merkt De Groot in dit verband op dat erbinnen de nationale kerk een zodanige
bestuursstructuur in werkingis gesteld dat men, als de nood weer aan de man komen
zou, sneller zou kunnen optreden dan in 1797 en 1798.37Dat de dreiging nog steeds niet
van de lucht was bewees Waterloo, dat ook anders had kunnen uitpakken.

Dat de Kerk als zodanig in het hele proces geen rol gespeeld heeft laat zich verstaan. In
de bestaande structuur zou dit er vrijwel op zijn neergekomen aan de betrokken
provinciale- en Waalse synoden te vragen mede te werken aan hun eigen liquidatie
althans aan het prijsgeven van een groot deel van hun machtspositie. Of de belang-
hebbende synoden hiertoe bereid zouden zijn geweest mag twijfelachtig genoemd
worden,38 zoals het mislukken van de pogingen van Rutgers en het Hollandse
Stedenberaad om tot kerkelijke eenheid te geraken reeds duidelijk had aangetoond. Het
was immers nog steeds de vraag ofalle afzonderlijk synodes wel zouden instemmen met
de vorming van één nationale, en verzet van één synode zou al voldoende zijn om de
kerkelijke weg tot dit doel te blokkeren.39
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6.4 NIET MEETBARE RESULTATEN

Dit alles betrof de meetbare resultaten. Maar minstens zo belangrijk moeten voor allen
die erbij betrokken waren de niet meetbare effecten zijn geweest, die van meer
gevoelsmatige aard. Het gevoel om bij alle ontreddering tenminste toch iets te hebben
gedaan, zelfs al was het uitzicht op resultaat minimaal, moet al voldoening gegeven
hebben. In ieder geval had men duidelijk het besef dat deposteriteit, het nageslacht dus,
hun latergeenverwijt zoukunnenmakendegebeurtenissenmaar lijdelijkoverzichheen
te hebben laten komen.40 Ook het ontwakende bewustzijn van hervormde saamhorig-
heid, veroorzaakt door verschillende provinciale contacten en het daarbij behorende
onderling overleg, moet al een band geschapen hebben.41 Hierop zullen ook de
aanspraken op hervormd bezit van de zich van hun invloed bewust wordende rooms-
katholieken van invloed zijn geweest. Deze jaren overziende concludeert Buijnsters zeer
terecht:We mogen dan ook vaststellen dat Van Alphen en zijn medestanders van de
Haagse commissie de Hervormde Kerk door een moeilijke periode uit haar bestaan
hebben geholpen. De relatief gunstige regeling van 1801 is voor een belangrijk deel te
danken aan het taaie verzet van enkele leden onder wie Van Alphen een ereplaats
inneemt.
Er gebeurde in de acuut dreigende ontreddering van de Hervormde Kerk na de
scheiding van Kerk en Staat tenminste iets om het getij te keren, en dat gaf aan allen die
er direct bij betrokken waren al een zekere voldoening.42
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