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De hervormde predikant Gerardus Benthem Reddingius (1774-1844) publiceer-

de in 1827 een artikel in het tijdschrift De vriend des vaderlands. De titel luidde 

'Gedachten over den gewestelijken geest, welke nog bij sommige Nederlanders 

heerscht, en de middelen, om denzelven tegen te gaan'.
1
 In het stuk betoogde de 

predikant dat de regionale oriëntatie die nog zo kenmerkend was voor veel Ne-

derlanders niet in de pas liep met de politieke ontwikkelingen. Hij benadrukte 

dat Nederland weliswaar in het verleden een samenwerkingsverband was ge-

weest van onafhankelijke provincies, maar nu toch echt een eenheid vormde. In 

zekere zin had Benthem Reddingius gelijk. Drie jaar na de Bataafse Omwente-

ling werd Nederland in 1798 een politieke eenheidsstaat. Er verstreken echter 

vele decennia alvorens deze staatkundige eenheid ook daadwerkelijk een natio-

nale eenheid vormde.  

 Benthem Reddingius, die meer dan de helft van zijn leven predikant was in 

Assen, kon uit eigen ervaring staven dat de provinciale grenzen bijna drie de-

cennia na 1798 nog steeds als reëel werden beleefd. De predikant wees in zijn 

betoog allereerst op de achtergestelde positie van Drenthe, maar ook meer alge-

meen was de gesignaleerde 'gewestelijke geest' in zijn ogen een hoogst proble-

matisch verschijnsel. Zo ontstond geen verbondenheid tussen de bewoners van 

de regio's, terwijl onderlinge loyaliteit en gemeenschapsbesef in zijn visie be-

langrijke voorwaarden waren voor de voorspoed van het vaderland. Het artikel 

vormde een pleidooi voor een gelijkwaardige positie voor Drenthe binnen Ne-

derland en voor de vereniging van de bewoners van de provincies tot een een-

heid die zich inzette voor het algemeen belang. Als Nederlanders moeten wij, 

aldus Benthem Reddingius, ons ervan bewust zijn dat wij 'nu gezamenlijk, waar 

wij ook in ons vaderland wonen, ééne natie, één enkel volk uit[maken]'.
2
 Kort-

om, de predikant wilde in het verlengde van de politieke eenwording bijdragen 

aan de nationale eenwording. 

 
1 R. te A. [G. Benthem Reddingius], 'Gedachten over den gewestelijken geest, welke nog bij 

sommige Nederlanders heerscht, en de middelen, om denzelven tegen te gaan', in: De vriend 
des vaderlands, dl. 1 (1827), pp. 412-418. 
2 R. te A., 'Gedachten', p. 414. 
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Het voorbeeld van Benthem Reddingius roept de vraag op in hoeverre predikan-

ten optraden als voorgangers in de vorming en de uitbouw van de natiestaat. 

Tegen de achtergrond van de groeiende wetenschappelijke en populaire aan-

dacht voor nationalisme en religie wordt hier de betekenis van de predikant voor 

volk en vaderland onderzocht. Deze studie richt zich op de plaats die hervormde 

predikanten innamen binnen de nationale eenwordingsprocessen die zich vol-

trokken in Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw. 

 

 

1. Nationale eenwordingsprocessen 

 

De term nationale eenwordingsprocessen zoals in deze studie gebruikt, is ont-

leend aan het werk van Hans Knippenberg en Ben de Pater.
3
 In hun boek De 

eenwording van Nederland analyseren zij de wijze waarop Nederland transfor-

meerde van een verzameling van provincies in een volwaardige natiestaat. Zij 

onderscheiden daarbij de volgende dimensies: sociaal-cultureel, economisch, 

infrastructureel en politiek. Hierbij valt te denken aan respectievelijk een groei-

end natiebesef, het ontstaan van een nationale handelsmarkt met uniforme belas-

tingen, de aanleg van een wegennet dat bijdroeg aan de ontsluiting van het land 

en de uitbouw van een centrale overheid ten koste van lokale machthebbers. 

Scherpe scheidslijnen tussen de vier dimensies zijn niet altijd aan te brengen. De 

auteurs scharen het groeiende gebruik van symbolen die de natie verbeelden 

onder de noemer van politieke integratie, terwijl het ontstaan van een nationale 

cultuur valt onder de sociaal-culturele dimensie. De dimensies staan evenmin los 

van elkaar. Infrastructurele verbeteringen droegen bij aan de groeiende mobili-

teit van onder meer predikanten en beïnvloedden op deze wijze hun nationale 

oriëntatie.
4
 De verspreiding van nationale gevoelens werd daarmee mede moge-

lijk door de eenwordingsprocessen op andere terreinen. Tegelijkertijd vormde 

het idee van Nederland als eenheidsstaat een belangrijke voorwaarde voor de 

eenwordingspolitiek.  

 Het onderscheid in dimensies dat Knippenberg en De Pater in hun studie 

hanteren wordt hier niet strikt gevolgd. Uitgangspunt van de onderhavige studie 

vormt het basisprincipe dat de nationale eenwording de opheffing vormt van de 

(afzonderlijke) delen dan wel de integratie van deze in het (nieuwe) geheel. Dat 

betekende voor Nederland overigens niet dat regionale voorstellingen volledig 

 
3 H. Knippenberg, B. de Pater, De eenwording van Nederland. Schaalvergroting en integratie 
sinds 1800, Nijmegen 1988. 
4 Vgl. F.A. van Lieburg, Profeten en hun vaderland. De geografische herkomst van de gere-
formeerde predikanten in Nederland van 1572 tot 1816, z.pl. [Zoetermeer] z.jr. [1996], pp. 

301-314; P. van Rooden, Religieuze regimes. Over godsdienst en maatschappij in Nederland, 
1750-1990, Amsterdam 1996, pp. 46-77. 
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verdwenen. Zij werden geïncorporeerd in de nationale cultuur of hieraan onder-

geschikt gemaakt. Om de eenwordingsprocessen aan te duiden wordt hier ook 

wel gesproken van een nationaliseringproces, of eenvoudigweg van nationalise-

ring.
5
 Deze nationalisering kon plaatsvinden op verscheidene terreinen. Maar 

met het oog op de activiteiten van predikanten concentreert deze studie zich op 

het culturele en, ten dele, het politieke vlak.  

 De overheid kon zich vooral doen gelden op het gebied van economische, 

politieke en infrastructurele veranderingen. In de secundaire literatuur wordt de 

eenwording op deze terreinen ook wel gevat in termen van staatsvorming. Hier-

mee verbonden is het proces van natievorming. Dit laatste begrip verwijst in 

deze studie naar de pogingen van overheidswege om het volk te vormen tot een 

natie en zo de politieke eenwording te verbinden met een ideologische eenwor-

ding.
6
 Om te voorkomen dat een eenzijdig causaal verband wordt gelegd tussen 

het overheidsbeleid en de eenwordingsprocessen in Nederland, moeten alvast de 

volgende kanttekeningen worden geplaatst.
7
 Natie- en staatsvorming waren niet 

altijd het beoogde resultaat van de ingezette politiek, evenmin was het doel van 

deze politiek altijd gelijk aan het resultaat. Bovendien omvat het begrip nationa-

le eenwording zoals dat hier is omschreven ontwikkelingen die breder zijn dan 

alleen de processen van staats- en natievorming. 

  

 

2. Natie, natiestaat en nationale cultuur 

 

Aan het begin van de negentiende eeuw lagen niet altijd nationaliteitsprincipes 

ten grondslag aan de bedreven geopolitiek.
8
 Toen bijvoorbeeld de overwinnaars 

van Napoleon in Wenen (1814-1815) beraadslaagden hoe de grenzen in Europa 

opnieuw te trekken, beoogden zij het herstel van de machtsbalans. Dat niet 

noodzakelijk werd gestreefd naar een congruentie tussen nationale en politieke 

eenheden toont het voorbeeld van Nederland. Immers, de grenzen van het ko-

ninkrijk dat in 1815 formeel was verenigd met de Zuidelijke Nederlanden om-

 
5 O. Löfgren, 'The Nationalization of Culture', in: Ethnologia Europaea 19 (1989), pp. 5-24; 

B. Stoklund, 'Kulturens nationalisering - et kapitel i Europas kulturhistorie. Indledning ved 

Bjarne Stoklund', in: B. Stoklund (red.), Kulturens nationalisering. Et etnologisk perspektiv 
på det nationale [Etnologiske studier 5], København 1999, pp. 7-15. Zie ook A. de Jong, De 
dirigenten van de herinnering. Musealisering en nationalisering van de volkscultuur in Ne-

derland 1815-1940, Nijmegen 2001, m.n. pp. 27-31, tevens pp. 91-230. 
6 Vgl. C.A. Tamse, E. Witte (red.), Staats- en Natievorming in Willem I's Koninkrijk (1815-
1830), Brussel 1992. Voor een breder publiek: W. Fritschy, J. Toebes (red.), Het ontstaan van 
het moderne Nederland. Staats- en natievorming tussen 1780 en 1830, Nijmegen 1996. 
7 A. van der Woud, Het lege land. De ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848, Amsterdam 
52004. 
8 J. Huizinga, Patriotisme en nationalisme in de Europeesche geschiedenis tot het einde der 
19e eeuw, Haarlem 21941, pp. 78-81. 
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vatten een gebied waarin niet iedereen zich verbonden voelde met het Oranje-

huis, een Nederlands dialect sprak of zich onderling verwant voelde. De loyali-

teit van de bevolking vormde tijdens het Congres van Wenen geen doorslagge-

vende factor voor de territoriale formatie van de Europese staten. 

 Toch wordt de genese van de moderne natiestaat in de Westerse wereld te-

recht al aan het einde van de achttiende eeuw gelokaliseerd, waarbij het begrip 

natiestaat wordt omschreven als een staat waar de burgers de autoriteiten erken-

nen en zich identificeren en verbonden voelen met het land waarin ze wonen. 

Juist in deze periode verwierf het denken over het belang van nationale eenheid 

een prominente positie. Op binnenlands niveau speelden, in weerwil van de be-

dreven internationale politiek, factoren als loyaliteit en gemeenschapsgevoel dan 

ook een rol. De militaire kracht van een heerser werd nu niet meer afdoende ge-

acht voor een bloeiende staat. De regeringen probeerden betrokkenheid en loya-

liteit onder hun onderdanen aan te kweken, aangezien het succes van een lands-

bestuur en de welvaart van een land nu afhankelijk werden geacht van de een-

drachtige inzet van de natie. 

 Wie tot de Nederlandse natie behoorde en wat haar bond aan de staat waren 

geen vaststaande historische gegevens. Het nationalisme-onderzoek van de afge-

lopen decennia heeft laten zien hoe in de loop van de achttiende en negentiende 

eeuw noties als taal, verleden en volkskarakter constituerende elementen werden 

van naties.
9
 In Nederland ziet Niek van Sas vanaf 1800 een Nederlandse cultuur 

ontstaan die zich in vorm en inhoud ging onderscheiden van andere nationale 

culturen en werd verbonden met de staat.
10

 De Nederlander werd in toenemende 

mate gekarakteriseerd door onder meer zijn deugdzaamheid, godsdienstigheid, 

historische verwantschap met de inwoners van de Republiek, geboortegrond en 

moedertaal.  

 De eerste helft van de negentiende eeuw wordt door onderzoekers langzaam 

maar zeker geherwaardeerd, zoals blijkt uit de groeiende aandacht voor de Ro-

mantiek.
11

 In deze periode spelen ook de thema's die volgens Joep Leerssen bin-

 
9 Vgl. J. Leerssen, 'Nationalism and the cultivation of culture', in: Nations and Nationalism 12 

(2006), pp. 559-578; Löfgren, 'The Nationalization of Culture'; A.-M. Thiesse, La création 
des identités nationales. Europe XVIIIe-XXe siècle, Paris 1999. 
10 N.C.F. van Sas, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, Amster-

dam z.jr. [2004], pp. 43-44. 
11 Zie bijv. de tentoonstelling 'De Meesters van de Hollandse Romantiek' van het Rijksmuse-

um in de Kunsthal te Rotterdam van 8 oktober 2005 tot 8 januari 2006 en de bijbehorende 

catalogus: R. de Leeuw, J. Reynaerts, B. Tempel (red.), Meesters van de Romantiek. Neder-
landse kunstenaars 1800-1850, z.pl. [Zwolle] z.jr. [2005]. Ook Teylers Museum schonk in 

2004-2005 aandacht aan de schilderkunst uit deze periode onder de titel: 'Landschap van ver-

langen. De weg naar Schelfhout en Koekkoek'. Onder dezelfde titel verscheen een kleine cata-

logus: F. van der Velden, M. Naber, Landschap van verlangen. De weg naar Schelfhout en 
Koekkoek, Haarlem 2004. Aanleiding voor de tentoonstelling was de grote bestandscatalogus: 
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nen het onderzoek naar nationalisme zijn veronachtzaamd: het cultureel nationa-

lisme en de relatie van deze fase tot de fase van het politiek nationalisme.
12

 Als 

de hoofdrolspelers in de constructie en de verspreiding van nationale cultuur 

figureren vaak dichters, journalisten, juristen en schoolmeesters. In de negen-

tiende eeuw werden zij gerekend tot de categorie van letterkundige.
13

 Predikan-

ten behoorden daar (in de visie van tijdgenoten) ook toe, maar tegenwoordig 

wordt hun rol in de constructie en de verspreiding van de nationale cultuur re-

gelmatig over het hoofd gezien. 

 

 

   3. Moderniteit, religie en predikanten 

 

Deze studie naar de plaats van predikanten in de nationale eenwordingsproces-

sen past in de hernieuwde aandacht voor de publieke rol van religie.
14

 Nieuwe 

inzichten hebben geleid tot de ontmanteling van de secularisatietheorie als mas-

ter narrative. Deze theorie voorspelde op grond van de terugdringing van de 

kerken uit het publieke domein en de toenemende ontkerkelijking in veel West-

Europese landen vanaf het einde van de achttiende eeuw, dat religie uiteindelijk 

zou verdwijnen uit de moderne samenleving. De reductie van het sociale belang 

van religie werd niet alleen geconstateerd, maar bovendien onvermijdelijk en 

soms hoogst wenselijk geacht. Zij diende als een belangrijke graadmeter voor de 

vooruitgang van een land. In deze visie is moderniteit per definitie anti-religieus 

en religie geen centraal wetenschappelijk aandachtsveld.  

 Ook het nationalisme-onderzoek ging lang uit van deze premisse, zoals Pe-

ter van Rooden terecht benadrukt.
15

 Zo zien bijvoorbeeld de vroege hoofdperso-

nen van het nieuwere nationalisme-onderzoek, te weten Benedict Anderson, 

Ernst Gellner en Eric Hobsbawm, de nationale gemeenschap en de gevoelens 

van vaderlandsliefde veelal de plaats innemen van de geloofsgemeenschap en 

 
L.A. Schwarz, The Dutch Drawings in the Teyler Museum. Artists born between 1740 and 

1800, Haarlem - Gent - Doornspijk 2004. 
12 Leerssen, 'Nationalism and the cultivation of culture', p. 559. 
13 J. Leersen, De bronnen van het vaderland. Taal, literatuur en de afbakening van Nederland 
1806-1890, Nijmegen 2006, pp. 13-14. Zie tevens, E.H. Cossee, Abraham des Amorie van der 

Hoeven 1798-1855. Een Remonstrants theoloog in de Biedermeiertijd, Kampen 1988, p. 158. 
14 Vgl. o.m. de bijdragen in W.B.H.J. van de Donk, A.P. Jonkers, G.J. Kronjee, R.J.J.M. Plum 

(red.), Geloven in het publieke domein. Verkenningen van een dubbele transformatie [WRR 

Verkenningen 13], Amsterdam 2006. Zie tevens Y. Kuiper, Van de Berg der Waarheid naar 

de vlakte van het individualisme. Een historisch- en religieus-antropologisch perspectief, 
Groningen 2007; A.L. Molendijk, 'Publieke religie: een terreinverkenning', in: Nederlands 
Theologisch Tijdschrift 61 (2007), pp. 220-232. 
15 Van Rooden, Religieuze regimes, p. 78. 
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het geloof.
16

 Nationalisme vult in deze optiek, om zo te zeggen, het vacuüm dat 

de verdwijnende religie achterlaat.
17

 Deze opvatting hangt nauw samen met het 

verband dat wordt gelegd tussen de moderniseringsprocessen en het ontstaan 

van natiestaten. Een staat waarin de individuele burger zich verbonden voelt met 

het vaderland en opgaat in een verbeelde gemeenschap kan in deze visie niet 

samenvallen met het bestaan van kerkelijke loyaliteiten, religieuze autoriteiten 

en universele heilsboodschappen. Met andere woorden: God, volk en vaderland 

zouden niet verenigbaar zijn. Hier ligt ook de verklaring voor het relatief lang-

durige schaduwbestaan dat predikanten en religie leidden in de wetenschappelij-

ke literatuur. Langzamerhand komt religie weer in de schijnwerpers te staan, 

ook van het onderzoek naar nationalisme. Zo wijdde Jan Bank in 1989 bij zijn 

aantreden als hoogleraar Vaderlandse geschiedenis sinds 1500, zijn oratie aan 

het thema cultureel nationalisme. Bij zijn afscheid van de Leidse universiteit in 

2005 behandelde hij het religieus nationalisme en stelde dat godsdienst in Euro-

pa een essentiële culturele factor vormde voor de vestiging van de natiestaat.
18

 

 Het nationalisme-onderzoek heeft er in de afgelopen decennia toe geleid dat 

sommige thema's die van oudsher tot het terrein van de klassieke kerkgeschie-

denis worden gerekend in een nieuw licht worden geplaatst.
19

 Zo pleitte Joris 

van Eijnatten in 2005 voor een herwaardering van de vroegnegentiende-eeuwse 

theologie in het licht van het natievormingsproces in Nederland.
20

 Dat ook de 

verhouding tussen kerk en staat begrepen kan worden tegen de achtergrond van 

de processen van natievorming in Nederland toont het werk van onderzoekers 

als Peter van Rooden en David Bos.
21

 Zij stellen dat predikanten door de over-

 
16 B. Anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 

Londen 1991 (1983); E. Gellner, Nations and Nationalism, Oxford 1988 (1983); E.J. Hobs-

bawm, Nations and Nationalism since 1780. Programme, Myth, Reality, Cambridge 2000 

(1990). 
17 Naar: O. Feldbæk, 'Borgerskabets danskhed. 1720-1800', in: F. Lundgreen-Nielsen (red.), 

På sporet af dansk identitet, København 1992, pp. 67-108, p. 106. 
18 J.Th.M. Bank, Het roemrijk vaderland. Cultureel nationalisme in Nederland in de negen-
tiende eeuw, ´s Gravenhage 1989; J.Th.M. Bank, De symfonie van kerk en staat [afscheidsre-

de], Leiden z.jr. [2005]. 
19 A.L. Molendijk, 'Kerkgeschiedenis aan een openbare instelling voor hoger onderwijs', in: 

E. Noort, H. Zock (red.), Trends in de Groninger theologie. 'You need a Busload of Faith to 
get by', Delft 2002, pp. 151-163, pp. 158-163. 
20 J. van Eijnatten, 'De generatie-Van der Palm, 1760-1840. Nederlandse academische theolo-

gen en de productie van religieuze kennis', in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 59 (2005), 

pp. 215-234. Het handboek religiegeschiedenis dat hij schreef met Fred van Lieburg hanteert 

eveneens een nationaal perspectief. J. van Eijnatten, F. van Lieburg, Nederlandse religiege-
schiedenis, Hilversum 2005, p. 15. Vgl. Van Lieburg, Profeten en hun vaderland, pp. 327-

339. 
21 D. Bos, In dienst van het Koninkrijk. Beroepsontwikkeling van hervormde predikanten in 
negentiende-eeuws Nederland, Amsterdam 1999, m.n. pp. 93-128, 357-359; P. van Rooden, 

Religieuze regimes, p. 158. 
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heid een rol kregen toebedeeld in het proces van natievorming. In hoeverre de 

predikanten daadwerkelijk betrokken waren bij de nationale eenwordingsproces-

sen en of deze betrokkenheid het resultaat was van een succesvol overheidsbe-

leid is echter nog niet onderzocht. Wel zijn veel biografieën en kleinere studies 

verschenen waarin aandacht wordt besteed aan onderwerpen als vaderlandslief-

de en koningsgezindheid.
22

 Levensschetsen van predikanten bespreken vaak de 

opvattingen van de hoofdpersoon over vaderland en volk en zijn persoonlijke 

betrokkenheid hierbij. Mede ingegeven door het Neerlands-Israëlconcept en de 

trits God, Nederland en Oranje zijn voorstellingen als vaderlandsliefde en Oran-

jegezindheid in onder meer gedrukte preken onderzocht.
23

 Deze onderzoekingen 

richtten zich vaak op historische personen of enkele specifieke concepten in 

voornoemde bronnen.
24

 

 Deze studie zoekt aansluiting bij de beschreven recente ontwikkelingen bin-

nen zowel het nationalisme-onderzoek als de (cultuur)geschiedenis van het 

christendom. Klassieke thema's uit de hervormde kerkgeschiedenis worden ge-

plaatst tegen een nationale achtergrond en geïnterpreteerd in het licht van con-

cepten afkomstig uit het onderzoek naar nationalisme.  

 

 

 
22 Bijv. Cossee, Abraham des Amorie van der Hoeven, pp. 187-194. 
23 Vgl. C.J.J. Clements, 'Oranjepreken en oranjeliefde. Een onderzoek naar het negentiende-

eeuws protestants natiebesef', in: J.H. van de Bank e.a. (red.), Theologie en kerk in het tijd-
perk van de Camera Obscura. Studies over het Nederlandse protestantisme in de eerste helft 
van de negentiende eeuw [Utrechtse theologische reeks 18], Utrecht 1993, pp. 157-180; J. van 

Eijnatten, God, Nederland en Oranje. Dutch Calvinism and the Search for the Social Centre, 

Kampen z.jr. [1993]. Voor vroegere periodes, zie o.m. R. Bisschop, Sions Vorst en Volk. Het 
tweede-Israëlidee als theocratisch concept in de Gereformeerde kerk van de Republiek tussen 
ca. 1650 en ca. 1750, Veenendaal 1993; C. Huisman, Neerlands Israël. Het natiebesef der 

traditioneel-gereformeerden in de achttiende eeuw, Dordrecht 1983; P. Ihalainen, Protestant 
Nations Redefined. Changing Perceptions of National Identity in the Rhetoric of the English, 
Dutch and Swedish Public Churches, 1685-1772 [Studies in Medieval and Reformation Tra-

ditions 109], Leiden - Boston 2005; P. van Rooden, 'Godsdienst en nationalisme in de acht-

tiende eeuw: het voorbeeld van de Republiek', in: N.C.F. van Sas (red.), Vaderland. Een ge-
schiedenis vanaf de vijftiende eeuw tot 1940, Amsterdam 1999, pp. 201-236 (eerder versche-

nen in: Van Rooden, Religieuze regimes, pp. 78-120). 
24 Een uitzondering op deze bronnekeus vinden we in de studie van Mirjam Buitenwerf-van 

der Molen. Zij onderzocht hoe de modernen hun theologische gedachtegoed in de periode 

18577-1880 ook verspreidden via niet-kerkelijke activiteiten en media. M. Buitenwerf-van 

der Meulen, God van vooruitgang. De popularisering van het modern-theologische gedachte-
goed in Nederland (1857-1880), Hilversum 2007, m.n. pp. 50-76. 
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4. Afbakening van het onderzoek 

 

Het formele tijdskader van deze studie wordt bepaald door enkele staatsrechte-

lijke wijzigingen op het terrein van kerk en staat. Deze vangt aan met de Bataaf-

se Omwenteling (1795) en de daaropvolgende scheiding van (publieke) kerk en 

staat, en eindigt met de scheiding van kerk en staat in de grondwet van 1848 en 

de daaropvolgende wet op de kerkgenootschappen (1853). Waar het specifiek de 

activiteiten van predikanten betreft komt reeds een eind aan de onderzoeksperi-

ode rond de jaren veertig, toen de relatieve eenheid die de predikantenstand 

kenmerkte in zijn betrokkenheid bij vaderland en volk verbrokkelde. Mede om-

dat veel van de predikanten aan het begin van de negentiende eeuw mentaliteits-

historisch gezien thuis horen in de late achttiende eeuw komt ook deze periode 

hier aan bod.  

 Het totaal aantal hervormde predikanten dat werkzaam was in de eerste helft 

van de negentiende eeuw kan als volgt worden benaderd. Fred van Lieburg be-

schikt over een databestand van Nederlandse gereformeerde (c.q. hervormde) 

predikanten vanaf de Reformatie. Volgens zijn berekening waren in 1800 in to-

taal 1419 predikanten werkzaam in gemeenten binnen Nederland. De oudsten 

onder hen waren begonnen voor 1770. In de periode 1801-1850 werden vervol-

gens 1923 kandidaten bevestigd in hun eerste gemeente. Voor de onderzoekspe-

riode komen we dan uit op een totaal aantal predikanten van bijna 3350.
25

  

 De onderhavige studie richt zich vooral op maatschappelijk vooraanstaande 

predikanten vanwege hun brede inzet op de terreinen waarop dit onderzoek zich 

beweegt. Deze predikanten publiceerden in de regel veel, hadden plaats in het 

kerkelijke bestuur, behoorden voornamelijk tot de hogere milieus en beëindig-

den hun carrière meestal in een stad. De groep is gebruikt om de tendensen in de 

bijdrage van predikanten aan de nationale eenwording in kaart te brengen. 

 Ondanks het internationale perspectief dat uitgangspunt vormt voor dit on-

derzoek, is de focus nationaal, misschien zelfs wel regionaal te noemen. De aan-

dacht van deze studie gaat binnen het religieus-pluriforme Nederland uit naar 

één kerk die vooral present was boven de grote rivieren: de hervormde kerk. 

Hiertoe behoren tevens de predikanten van de Waalse, Engelse en Schotse ker-

ken die alle onder de hervormde kerkorde vielen. Met de 'hervormde focus' 

wordt niet het belang van de andere kerkgenootschappen ontkend. Integendeel, 

de wisselwerking met de katholieken en de zogenoemde dissenters binnen de 

Nederlandse staat wordt in het oog gehouden. Overigens zullen veel van de be-

vindingen gelden voor de andere protestantse kerkgenootschappen. Enkele ma-

len worden zij ook betrokken in deze studie. Zoals bekend, speelde de katholie-

 
25 Fred van Lieburg was zo vriendelijk mij deze gegevens ter hand te stellen. 
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ke geestelijkheid geen structurele rol in de nationale eenwording van Nederland 

in de eerste helft van de negentiende eeuw.
26

  

 Het karakter van dit onderzoek dicteert eveneens de bronnenkeus. Er is 

hoofdzakelijk gebruik gemaakt van gedrukt materiaal. Immers, juist hiermee 

werd het nationale podium betreden. Bovendien hebben we hier, in tegenstelling 

tot bijvoorbeeld preekschetsen, te maken met feitelijke producten van de arbeid 

van predikanten. Het is mogelijk om de reacties hierop te peilen. Ook worden de 

inspiratiebronnen, de geestverwanten, het publiek, de receptie en de sociale en 

culturele context van de predikantsactiviteiten in het onderzoek betrokken. 

 

 

5. Opzet van de studie 

 

In vijf hoofdstukken beschrijft deze studie de bijdrage van hervormde predikan-

ten aan de nationale eenwording van Nederland in de eerste helft van de negen-

tiende eeuw. In de eerste twee hoofdstukken wordt de relatie tussen staat en kerk 

beschreven tegen de achtergrond van het proces van staats- en natievorming. 

Hoofdstuk 1 gaat specifiek in op de staatsrechtelijke veranderingen in de periode 

tussen circa 1790 en 1820. Daarbij wordt gewezen op de continuïteit in het den-

ken over het sociale belang van religie. Hier wordt tevens de these verdedigd dat 

de kerkpolitiek van koning Willem I een sterk algemeen-christelijk karakter 

droeg. Hieronder wordt het streven begrepen om alle kerkgenootschappen op 

dezelfde wijze te verbinden aan de staat en alle te betrekken in het natievor-

mingsproces. In hoofdstuk 2 wordt de stelling van het algemeen-christelijke ka-

rakter verder onderbouwd aan de hand van de ontwikkelingen in de band tussen 

de staat en de hervormde kerk in de periode 1813-1853. Dat staat en kerk zich in 

de loop van de bestudeerde periode van elkaar verwijderden wordt mede ver-

klaard door het uiteengaan van de belangen van beide partijen. 

 In de hoofdstukken 3, 4 en 5 staan de predikanten zelf centraal. Hoofdstuk 3 

bespreekt de opvattingen onder predikanten over de verhouding tussen kerk, 

staat en natie. Veel van hen hadden het nationale opgenomen in hun theologi-

sche vertoog en konden hun nationale betrokkenheid dan ook theologisch ver-

antwoorden. In dit hoofdstuk komt religie naar voren als een individuele, moti-

verende kracht voor de nationale inzet van predikanten. In hoofdstuk 4 wordt 

gekeken naar wat werd beschouwd als het meest centrale onderdeel van het pre-

dikantschap: de prediking. Aan de hand van gedrukte gelegenheidspreken wordt 

 
26 Th. Clemens, 'De terugdringing van de rooms-katholieken uit de verlicht-protestantse natie', 

in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 110 (1995), pp. 

27-39; Th. Clemens, 'Confessie, kerk, natie en staat in Nederland tussen 1730 en 1850', in: 

J. de Bruijn e.a. (red.), Geen heersende kerk, geen heersende staat. De verhouding tussen 
kerken en staat 1796-1996, Zoetermeer 1998, pp. 145-176. 
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duidelijk dat het geconstateerde theologische nationalisme zich uitstrekte tot de 

kansel. Veel predikanten zochten aansluiting bij wat in moderne termen om-

schreven is als een beschavingsoffensief
27

: een morele verheffing van de Neder-

landers als bijdrage aan de nationale welvaart. Dit kanselwerk kon bijzonder 

nationalistisch getoonzet zijn en specifiek een verspreiding van nationalistische 

sentimenten beogen. Deze gevoelens werden bevorderd door middel van inhou-

delijke argumenten, maar de predikanten streefden tevens naar een vergroting 

van natiebesef en vaderlandsliefde onder hun toehoorders en lezers met retori-

sche stijlmiddelen, en zelfs met behulp van specifieke publicatiestrategieën. 

 Hoofdstuk 5, tot slot, bespreekt de activiteiten die predikanten ontplooiden 

buiten een kerkelijke setting. Daarbij gaat de aandacht uit naar het onderwijswe-

zen, het genootschapswezen en de volksopvoedkundige en letterkundige werk-

zaamheden van predikanten. Vooral op deze terreinen blijkt - evenals overigens 

in het kanselwerk - hoe predikanten een bijdrage leverden aan de constructie en 

de verspreiding van een nationale cultuur. Bovendien wordt aannemelijk dat de 

nationale betrokkenheid van predikanten in belangrijke mate samenhing met hun 

incorporatie in een nationale, verlichte burgerlijke elite. Al met al is het evident 

dat predikanten door hun brede werkzaamheden een belangrijke bijdrage hebben 

geleverd aan de nationale eenwording van Nederland. 

 
27 Vgl. voor de term (burgerlijk) beschavingsoffensief: B. Kruithof, Zonde en deugd in domi-
neesland. Nederlandse protestanten en problemen van opvoeding. Zeventiende tot twintigste 
eeuw, Groningen 1990, m.n. pp. 60-95. 




