
Stellingen behorend bij het proefschrift van Drs W.H. den Ouden Kerk onder
Patriottenbewind, Kerkelijke financiën en de Bataafse republiek, 1795 - 1801. Te
verdedigen op 30 juni 1994.

1. De reformatie der geestelijke goederen in de zestiende eeuw betekende dat zij
hun sacrale karakter verloren.

2. Door de scheiding van Kerk en Staat in 1795 werd niet alleen op termijn de
financiering van de Hervormde Kerk bedreigd, maar reeds onmiddellijk haar
organisatie.

3. De Utrechtse Coetus kan als een voluit functionerende ambtelijke vergadering
beschouwd worden.

4. Zowel de Utrechtse Coetus als het Hollandse Stedenberaad droegen het
karakter van contra-revolutionaire bewegingen.

5. Met de totstandkoming van de gemeentecommissies werd voor het eerst in de
geschiedenis van de Hervormde Kerk de onmondigheid van de kerkgangers
doorbroken.

6. Het Hollandse Stedenberaad is te zien als een voorloper van de Vereniging van
Kerkvoogdijen.

7. De moeilijkheid zichvanuit de huidige Nederlandseeenheidsstaat de gang van
zaken zowel kerkelijk als politiek in de Bataafse republiek voor te stellen, is
gelegen in de onvoorstelbaar gefederaliseerde structuur van de ’Republiek der
Zeven Verenigde Provincies’.

8. Het Algemeen Reglement van 1816 was, gegeven het verlammend federalisme
waarindeNederlandseHervormdeKerkgevangenwas,deenigemogelijkheid
om haar tot eenheid te brengen.

9. Doordat een federalistische kerkstructuur een bedreiging kon vormen voor de
prille eenheidsstaat van het Koninkrijk der Nederlanden was het Algemeen
Reglement van 1816 ook van politiek belang.

10. De negentiende en twintigste eeuwse kerkgeschiedschrijving heeft te weinig
oog gehad voor het zeventiende en achttiende eeuwse federalisme waaraan de
Hervormde Kerk gekluisterd was.

11. Ten onrechtewordt het financiëleonderhoud vande Hervormde Kerk,waartoe
de overheden ten tijde van de Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden
zich tot 7 december 1983 verplicht hadden, ’subsidie’ genoemd.



12. In de oudste christelijke gemeenten droeg het levensonderhoud der predikers
blijkens de Paulinische en Johanneïsche geschriften een sacraal karakter.

13. Dewijze vanfinancierenbepaalt medede identiteit vaneenkerkgemeenschap.

14. Het probleem van bestuur en beheer in de Nederlandse Hervormde Kerk is
zonder vrijwillige medewerking van gemeenten onder ’vrij beheer’ of ’beheer
onder oud-toezicht’ onoplosbaar.

15. De zorg voor de archieven in de Nederlandse Hervormde Kerk behoort zich
ook uit te strekken tot die van haar voormalige gemeenten op Sri Lanka en de
overige vroegere koloniën en handelsvestigingen.

16. Het begrip ’intercommunie’ is als aanduiding van een gemeenschappelijke
Avondmaalsviering van meerdere kerkgemeenschappen niet bruikbaar.

17. De zogenaamde ’Samen op Weg kerk’ officieel ’Verenigd protestants’ te
noemen gaat voorbij aan het feit dat ook andere dan de drie fuserende kerken
in Nederland tot het protestantisme behoren.

18. Tegenoverdeheden ten dageopgelddoendepraktijkdienteraanvastgehouden
te worden dat het ’Dienstboek voor de Nederlandse Hervormde Kerk in
ontwerp’ in de orde van dienst voor de bevestiging van dienaren des Woords
terecht stelt dat bij de eerste bevestiging, die zowel het stellen in het ambt,
alsook het verbinden aan een gemeente omvat, de handoplegging alleen door
de consulent en de mede aanwezige dienaren des Woords dient te geschieden.

19. In de kerken wordt onzorgvuldig met mensen omgegaan.

20. Collectiva hebben noch een geweten, noch een geheugen.


