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'DE STERKSTE STEUN DER MENSCHELIJKE MAATSCHAPPIJ'
1
 

GODSDIENST EN KERK IN NEDERLAND ROND 1800 

 

 

 

 

De Bataafse Omwenteling maakte op 31 januari 1795 een einde aan de Repu-

bliek en aan het stadhouderschap van de Prins van Oranje. Ruim een jaar later 

vaardigde het revolutionaire bewind een decreet uit waarin de scheiding van 

kerk en staat werd afgekondigd. Deze bepaling lijkt goed te passen binnen de 

secularisatiethese die ervan uitgaat dat religie aan sociaal belang inboet als ge-

volg van de moderniseringsprocessen. Maar in dezelfde periode lieten de revolu-

tionaire autoriteiten van Utrecht een verklaring uitgaan waarin religie werd be-

stempeld als de 'de sterkste steun der menschelijke Maatschappij'.
2
 Deze opvat-

ting was invloedrijk. Ruim twintig jaar later, toen Willem I onder het mom van 

restauratie afstand nam van het bewind in de Bataafs-Franse tijd (1795-1813), 

verklaarde minister O. Repelaer van Driel (1759-1832) in nagenoeg gelijke be-

woordingen dat godsdienst behoorde tot de 'hechtste steunsels der burgerlijke 

maatschappij'.
3
 Op grond van deze positieve waardering werden in de tijdvakken 

van Revolutie en Restauratie bovendien pogingen ondernomen om de kerken in 

Nederland nauw te verbinden aan de staat. Ook dit aspect van het staatsbeleid 

inzake de kerken lijkt in strijd met het idee van de moderne seculiere staat. 

 Dit hoofdstuk wil laten zien dat het ontstaan en de uitbouw van de Neder-

landse natiestaat in de periode tussen 1790 en 1820 niet botsten met een positief 

oordeel over religie en evenmin met een rol voor de kerken binnen de staat. In 

deze periode hebben opeenvolgende regeringen hun beleid ten aanzien van de 

kerken steeds opnieuw geformuleerd en geprobeerd te realiseren. Ondanks de 

 
1
 Naar N.C. Kist, Neêrland’s Bededagen en Biddagsbrieven. Ene bijdrage ter opbouwing der 

geschiedenis van staat en kerk in Nederland, Leiden 1849, dl. 2, p. 521; O. Repelaer van 

Driel, 'Aanspraak van den commissaris-generaal, provisioneel belast met de zaken der her-

vormde kerk, enz. bij de opening van de hervormde synodale vergadering, gehouden te 

´s Gravenhage den 3den Julij 1816', in: I.J. Dermout, H.H. Donker Curtius, W.L. Krieger, 

O. Repelaer van Driel, Kerkelijke redevoeringen en aanspraken bij de opening en sluiting van 

het nationaal of algemeen synode van de hervormde kerk in het koningrijk der Nederlanden, 

´s Gravenhage 1816, pp. 49-68, p. 64. 
2 Kist, Neêrland’s Bededagen en Biddagsbrieven, p. 521. 
3 Repelaer van Driel, 'Aanspraak', p. 64. 
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politieke verschuivingen bleef echter eenzelfde, verlicht godsdienstbegrip domi-

nant. Uit deze opvatting van religie werd het belang van de kerken afgeleid en 

werd gedurende nagenoeg deze gehele periode ernaar gestreefd om banden tus-

sen de staat en de kerken tot stand te brengen.  

 De opeenvolgende regeringen in de Bataafs-Franse tijd streefden naar een 

algemeen-christelijke gemeenschap van goede vaderlanders. Ondanks deze posi-

tieve visie in overheidskringen op de betekenis van godsdienst en kerk slaagde 

Willem I er pas echt in om de kerken aan de staat te verbinden. Dat betekende 

echter niet dat hiermee de verhoudingen zoals die in de Republiek golden weer 

waren hersteld. Integendeel, de rol van de kerken was een andere. In dit hoofd-

stuk wordt benadrukt dat zij begrepen moet worden tegen de achtergrond van de 

vestiging van de natiestaat. De kerken werden vooral beschouwd als opvoed-

kundige instellingen die een bijdrage konden leveren aan de vorming van vader-

landslievende en koningsgezinde Nederlanders.  

 

 

1. De bevoorrechte kerk in de Republiek 

 

In de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden bestond, zoals elders in Eu-

ropa, een nauwe band tussen één kerk en de staat. Nederland kende echter geen 

staatskerk. De gereformeerde kerk was de bevoorrechte, publieke kerk. Deze 

positie hield onder meer in dat publieke functies voorbehouden waren aan de 

leden van de gereformeerde kerk en dat formeel alleen zij in het openbaar hun 

geloof mochten belijden.  

 De nauwe band tussen gereformeerde kerk en staat droeg ertoe bij dat ker-

kelijke en theologische kwesties grote maatschappelijke en politieke implicaties 

konden hebben.
4
 Een goed voorbeeld vormen de gevolgen van het dispuut over 

de predestinatie (het leerstuk over de voorbeschikking) tussen Jacobus Arminius 

(ca. 1560-1609) en Franciscus Gomarus (1563-1641) aan de Leidse universiteit 

in 1604. Gomarus leerde dat de verlossing van elk mens op voorhand was vast-

gelegd, terwijl Arminius de mogelijkheid openliet dat mensen door het geloof te 

verwerpen hun heil kwijtspeelden. Deze theologische kwestie verspreidde zich 

onder predikanten en riep vragen op over onder meer de noodzaak van een her-

ziening van de kerkorde. Johannes Wttenbogaert (1557-1644) stelde in 1610, 

enkele maanden na het overlijden van Arminius, een remonstrantie op waarin de 

leer van Arminius in vijf punten was samengevat. In deze petitie aangeboden 

 
4 E.H. Cossee, 'Ontstaan', in: E.H. Cossee, Th.M. van Leeuwen, M.A. Bosman-Huizinga 

(red.), De remonstranten [Serie wegwijs kerken en groeperingen], Kampen 2000, pp. 9-26, 

pp. 11, 19; J. van Eijnatten, F. van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, Hilversum 

2005, pp. 174-175; F. van Lieburg, De Dordtse Synode (1618-1619) [Verhalen van Dordrecht 

1], Papendrecht 2004, pp. 6-9. 
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aan de Staten van Holland verzocht hij de overheid om toestemming een natio-

nale kerkvergadering bijeen te roepen om de geschillen te bespreken. De aan-

hangers van Gomarus, de gomaristen of contraremonstranten genoemd, volgden 

in 1611 met een contraremonstrantie waarin zij in zeven punten hun visie uit-

eenzetten. Ook zij riepen op tot een nationale synode.  

 Het leerstellige debat leidde bovendien tot relletjes en opstootjes in ver-

scheidene steden en noopte de overheid tot ingrijpen. Aanvankelijk ondervonden 

de aanhangers van de ideeën van Arminius, de arminianen of remonstranten ge-

noemd, positieve gevolgen van de steun van raadspensionaris Johan van Olde-

barnevelt (1547-1619). Maar het tij keerde toen prins Maurits (1567-1625) zich, 

mede uit onvrede met het beleid van de raadspensionaris, verbond aan de contra-

remonstranten. Het land bevond zich nu op de rand van een burgeroorlog.
5
 De 

Staten-Generaal gaven prins Maurits in 1617 opdracht een nationale synode bij-

een te roepen en de orde te doen terugkeren. Alvorens de kerkelijke vergadering 

in 1618 bijeenkwam had de prins de magistraten in verscheidene remonstrantse 

steden vervangen. De meeste synodeleden die nu werden gekozen behoorden tot 

de gomaristen. Het contraremonstrantse karakter van de Synode van Dordrecht 

(1618-1619) werd nog eens versterkt toen voorzitter J. Bogerman (1576-1637) 

in 1619 alle remonstrantse synodeleden liet verwijderen omdat zij de kerkverga-

dering tegenwerkten. De arminiaanse visie op de goddelijke uitverkiezing werd 

nu verworpen in de Dordtse leerregels (1619). De synode besloot bovendien dat 

de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561) en de Heidelbergse Catechismus 

(1563) ongewijzigd tezamen met de Dordtse leerregels de grondslag vormden 

van de gereformeerde leer. De Staten-Generaal onderschreven hierop dat alleen 

de leer vervat in deze zogeheten drie formulieren van enigheid in de bevoorrech-

te kerk mocht worden geleerd.
6
 

 De politieke steun aan de gereformeerde kerk was niet zonder meer in over-

eenstemming met de getalsmatige verhoudingen in kerkelijk Nederland. De pu-

blieke kerk omvatte in het begin van de zeventiende eeuw slechts een minder-

heid van de Nederlandse bevolking. Als gevolg van de bevoorrechte positie 

groeide haar aandeel wel. In 1809 vormde zij een meerderheid van ongeveer 

55,5 % op circa 2,2 miljoen inwoners.
7
 Katholieken zouden altijd minstens een 

derde van de bevolking uitmaken. In de periode van de vereniging met de Zuide-

lijke Nederlanden (1815-1830) was de katholieke kerk zelfs de grootste in Ne-

 
5 Cossee, 'Ontstaan', p. 19. 
6 Van Eijnatten, Van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, pp. 174-178; H. Knippenberg, 

De religieuze kaart van Nederland. Omvang en geografische spreiding van de godsdienstige 

gezindten vanaf de Reformatie tot heden, Assen - Maastricht 1992, pp. 36-38; P. van Rooden, 

'De Synode van Dordrecht', in: N.C.F. van Sas (red.), Waar de blanke top der duinen en ande-
re vaderlandse herinneringen, Amsterdam - Antwerpen 1995, pp. 57-69, pp. 60-63. 
7 Knippenberg, De religieuze kaart van Nederland, p. 61. 
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derland. Daarnaast kende Nederland nog kleine groepen van oud-katholieken, 

lutheranen, doopsgezinden, remonstranten en joden wier ledenaantal in 1809 in 

totaal circa 5% van de bevolking bedroeg. 

 In de dagelijkse praktijk werden de scheidslijnen tussen de publieke kerk en 

de overige kerken overigens niet strikt gehanteerd. Zo beschrijft A.Th. van 

Deursen in zijn boek Een dorp in de polder hoe bestuurlijke functies bij gebrek 

aan geschikte kandidaten uit de bevoorrechte kerk ook wel werden vervuld door 

leden van de andere protestantse kerken.
8
 In de loop van de achttiende eeuw 

kregen in enkele gewesten zelfs katholieken toegang tot lagere lokale ambten als 

de schutterij en het beroep van stedelijk putjesschepper.
9
 Dat het formele uit-

gangspunt [beleid] moet worden onderscheiden van de alledaagse praktijk blijkt 

eveneens uit de biddagen die in deze periode werden uitgeschreven. Ondanks 

het feit dat dergelijke oproepen tot gemeenschappelijk gebed voor staat en kerk 

afkomstig waren van de gereformeerde autoriteiten, werden op lokaal niveau 

niet zelden protestantse dissenters en soms zelfs katholieken uitgenodigd om 

deel te nemen aan deze vieringen.
10

 

 Deze biddagbrieven waarmee kerkelijke bidstonden werden uitgeschreven 

vormen een belangrijke historische bron. Peter van Rooden heeft het materiaal, 

vooral voor de achttiende eeuw, in verscheidene publicaties besproken.
11

 Op 

grond van deze brieven maakt hij inzichtelijk dat een nieuw denken over gods-

dienst zich manifesteerde: religie werd in de loop van de achttiende eeuw niet 

meer gedacht als een macht die de mens disciplineert en de maatschappelijke 

structuren ordent, maar als een morele kracht werkzaam in de mens. Peter van 

Rooden brengt daarbij naar voren dat dit door de overheid verspreide ideaal 

breed werd aanvaard. Hij benadrukt op grond van protestantse biddagpreken uit 

voornamelijk de late achttiende eeuw en de jaren 1813-1815 zelfs dat deze voor-

 
8 A.Th. van Deursen, Een dorp in de polder. Graft in de zeventiende eeuw, Amsterdam 1998 

(1994), pp. 169-171. 
9 E.G.E. van der Wall, 'Geen natie van atheïsten. Pieter Paulus (1753-1796) over godsdienst 

en mensenrechten', in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 

1995-1996, Leiden 1997, pp. 45-62, p. 48. 
10 Van Rooden, Religieuze regimes, p. 103.  
11 Vgl. P. van Rooden, 'Dissenters en bededagen. Godsdienst en nationalisme ten tijde van de 

Republiek', in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 107 

(1992), pp. 703-712; Religieuze regimes, pp. 78-120, tevens verschenen als 'Godsdienst en 

nationalisme in de achttiende eeuw: het voorbeeld van de Republiek', in: N. van Sas (red.), 

Vaderland. Een begripsgeschiedenis, Amsterdam 1999, pp. 201-236. Zie verder: 'Religie, 

kerk en staat in de Bataafse en Franse tijd', in: Nehalennia 109 (1996), pp. 48-60; 'Public Or-

ders into Moral Communities: Eighteenth-Century Fast and Thanksgiving Day Sermons in the 

Dutch Republic and New England', in: K. Cooper, J. Gregory (red.), Retribution, Reconcilia-
tion and Repentance [Studies in Church History 40], Woodbridge - Rochester 2004, pp. 218-

239. 
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stelling algemeen, zoniet volledig was aanvaard onder predikanten.
12

 Opmerke-

lijk daarbij is overigens dat de biddagbrieven uit de periode 1795-1813 een se-

cundaire plaats innemen in zijn werk. Zijn uitspraak over de acceptatie van deze 

voorstelling impliceert echter een brede consensus die de verscheidenheid in 

kerkelijk Nederland in deze periodes dreigt te verhullen. Hierop zal later worden 

ingegaan. 

 Zijn analyse is in zoverre belangrijk dat zij laat zien dat de godsdienstige 

mens nu inderdaad in een individuele, morele betrekking tot de maatschappij 

kwam te staan. Hier ligt eveneens een verklaring voor de verruimde mogelijkhe-

den voor niet-gereformeerden om te participeren in het publieke domein. De 

lokalisering van het geloof in het innerlijk - zoals Van Rooden het nieuwe den-

ken over godsdienst typeert - maakte de voorstelling van een nationale morele 

gemeenschap mogelijk. Religie als morele kracht verbond het individu aan de 

staat en hield de banden in de samenleving in stand. In een land waar 'de Liefde 

Gods, uit de harten der menschen wykt', zo schreven de Staten-Generaal in een 

biddagbrief uit 1791, 'worden ook de banden van de Liefde des naasten verbro-

ken, en alle betrekkingen in de Burgerlijke Maatschappy verliezen haaren 

klem'.
13

 Voor een plaats binnen het vaderland telde het lidmaatschap van de pu-

blieke kerk nu minder zwaar dan de vraag of een persoon voldeed aan de morele 

standaard die de godsdienst stelde. In de laatachttiende-eeuwse beleving werd 

het katholieke volksdeel op grond van de organisatievorm en de leer van de 

Rooms-katholieke kerk zelden tot deze groep gerekend.
14

 Gereformeerden en 

vaak ook andere protestanten kregen wel een plaats toegekend binnen deze mo-

rele gemeenschap. Ter aanduiding van deze gemeenschap wordt ook wel de 

term protestantse natie gebruikt. Het begrip vaderland omvatte nu meer dan al-

leen de publieke kerk. Het werd een aanduiding voor een groep van mensen die 

hun onderlinge banden door godsdienst zagen geschraagd en wier individuele, 

morele betrokkenheid bij de staat door godsdienst werd bevorderd. De natiestaat 

- om een moderne term te gebruiken - was in deze voorstelling afhankelijk van 

de godsdienstigheid van het volk. 

 

 

2. 'Geen bevoorrechte noch heerschende Kerk' 

 

Mede door het zich ontwikkelende godsdienstbegrip kwam de bevoorrechte po-

sitie van de Nederduitsch gereformeerde kerk ter discussie te staan. Met de Ba-

taafse Omwenteling in 1795 ontstond daadwerkelijk de ruimte om de kerkelijke 

 
12 Vgl. Van Rooden, Religieuze regimes, resp. pp. 103, 117-118. 
13 Kist, Neêrland’s bededagen en Biddagsbrieven, pp. 488-489. 
14 Van Rooden, Religieuze regimes, p. 116. 
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verhoudingen te wijzigen. De idealen die tot uitdrukking kwamen in het revolu-

tionaire credo 'vrijheid, gelijkheid en broederschap' lieten zich immers niet vere-

nigen met de toekenning van een bevoorrechte maatschappelijke positie aan be-

paalde burgers op grond van hun kerkelijk lidmaatschap. Het pragmatisme van 

de Republiek op kerkelijk terrein voldeed de nieuwe bestuurders evenmin. In de 

Publicatie, behelzende de erkentenis en verklaaring der Rechten van den 

Mensch en van den Burger van 31 januari 1795 verkondigden de patriotten dan 

ook de vrijheid van godsdienst en de gelijke toegang tot publieke betrekkin-

gen.
15

  

 De idealen van algemeen burgerschap vormden een belangrijk argument in 

de herziening van de positie van de kerken ten opzichte van de staat. Het De-

creet van de Nationale Vergadering, betreffende de scheiding van kerk en staat 

van 5 augustus 1796 heeft als uitgangspunt de mensenrechtenverklaring van 

ruim anderhalf jaar daarvoor en zegt dat daarmee 'de Kerk van den Staat reeds 

wezenlijk afgescheiden is'.
16

 Het decreet van 1796 beoogde in het bijzonder de 

ontmanteling van de voorrechten van de oude publieke kerk, want: 'geen be-

voorrechte noch heerschende Kerk in Nederland […] kan of zal geduld wor-

den'.
17

 De gereformeerde kerk verloor haar exclusieve band met de staat. Zij 

mocht, evenmin als de andere kerken, het publieke domein betreden met klokge-

lui en kerkelijke onderscheidingstekens. Hiermee werd de maatschappelijke en 

politieke invloed van de gereformeerde kerk kleiner. Katholieken en protestantse 

dissenters profiteerden van het besluit, op 2 september van hetzelfde jaar ge-

volgd door de joden. In de grondwet werden zij allen aangesproken als burgers 

en zij konden op grond van hun geloof formeel niet worden achtergesteld. Het is 

belangrijk op te merken dat het decreet uit 1796, in tegenstelling tot wat de titel 

doet vermoeden, niet de scheiding van de staat en de kerken beoogde maar de 

formele gelijkschakeling van de voormalige, publieke kerk met de overige ker-

ken. 

 Pas met de staatsregeling van 1798 werden alle banden tussen de staat en de 

kerken in Nederland verbroken. De zogenoemde 'voormaals Heerschende Kerk' 

werden al haar historische privileges ontnomen en haar financiële voorrechten 

werden binnen korte tijd ontmanteld. Alle geestelijke goederen en fondsen die 

als basis dienden voor de uitkeringen aan de (emeriti) predikanten en (emeriti) 

hoogleraren werden nationaal verklaard. Zij werden gebruikt voor een vast 

 
15 'Publicatie, behelzende de erkentenis en verklaaring der Rechten van den Mensch en van 

den Burger (31 januari 1795)', in: G.W. Bannier, Grondwetten van Nederland. Teksten der 
achtereenvolgende staatsregelingen en grondwetten sedert 1795, met verschillende andere 
staatsstukken, historische toelichtingen en eenige tabellen, Zwolle 1936, pp. 13-16. 
16 'Decreet van de Nationale Vergadering, betreffende de scheiding van kerk en staat (5 au-

gustus 1796)', in: Bannier, Grondwetten van Nederland, pp. 35-37, p. 35. 
17 'Decreet van 5 augustus 1796', art. 1. Cursiveringen zijn altijd aan de bron ontleend (tenzij 

anders aangegeven). 
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fonds voor de Nationale Opvoeding.
18

 Ook deze kerk zou binnen een termijn 

van drie jaar zelf verantwoordelijk worden voor niet alleen de financiering van 

predikanten en hoogleraren, maar eveneens voor bijvoorbeeld het theologische 

onderwijs en het onderhoud van haar kerkgebouwen. Bovendien kregen alle ge-

zindten in Nederland naar ledenaantallen en bevolkingsverdeling een herverde-

ling opgelegd van kerkgebouwen en pastorieën die bekostigd waren uit algeme-

ne middelen. Door deze regeling konden vooral katholieken aanspraak maken 

op bezittingen van de gereformeerde kerk. De torens en kerkklokken bleven in 

handen van de staat. 

 

 

3. Religie en revolutie 1795-1800 

 

In de regel wordt de scheiding van kerk en staat beschouwd als een van de fun-

damenten van de moderne staat. Maar de Nederlandse revolutionairen van het 

eerste uur streefden er niet bewust naar om de invloed van godsdienst op de sa-

menleving te minimaliseren, noch om de banden tussen de kerken en de staat 

volledig te verbreken. Zo betrokken de revolutionaire autoriteiten van Utrecht, 

nog geen twee weken na de verklaring van de rechten van de mens, de kerken in 

hun politieke program door een biddag uit te schrijven voor 8 maart 1795. Vol-

gend op de revolutionaire aanhef 'Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. Geliefde 

Broeders en Susters!' omschreef de biddagbrief godsdienst als 'de sterkste steun 

der menschelijke Maatschappij'.
19

 Het sociale belang dat werd gehecht aan reli-

gie vormde zelfs een belangrijke motivatie om op te roepen tot een kerkelijke 

viering van de revolutie. Nu echter richtte de oproep zich in het verlengde van 

het burgerschapsideaal tot alle kerken met de opdracht om de revolutionaire 

boodschap 'van de predikstoelen bij alle gezindheden' te laten horen.
20

 

 Ook het Decreet betreffende de scheiding van kerk en staat benadrukte het 

belang van godsdienst voor de Nederlandse staat: 'geen Maatschappij kan blyven 

bestaan, veel min bloeien, waar in de Godsdienst niet word geëerbiedigd en be-

schermd, en deugd en goede zeeden niet worden bevorderd'.
21

 De verklaring 

verwierp dan ook niet categorisch de maatschappelijke rol voor de kerken. Zij 

bepaalde, ten eerste, de scheiding van de gereformeerde kerk van de staat en, ten 

tweede, een gelijke behandeling van alle kerken. De aard van deze gelijke be-

handeling moest nader worden onderzocht. De commissie die hiertoe in het le-

ven was geroepen kreeg als opdracht mee om zich te buigen over de meest ge-

 
18 'Staatsregeling voor het Bataafsche Volk [1798]', in: Bannier, Grondwetten van Nederland, 

pp. 44-115, art. 4. van de 'additioneele artikelen'. 
19 Kist, Neêrland’s bededagen en Biddagsbrieven, pp. 518, 521. 
20 Kist, Neêrland’s bededagen en Biddagsbrieven, p. 523. [mijn cursivering - NHB] 
21 'Decreet van 5 augustus 1796'. 
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schikte wijze om in het onderhoud van de predikanten te voorzien en over de 

'beste inrigtingen, die, ter bevordering van de beschaving en deugd der Natie, 

door den Staat zoude kunnen worden ingevoerd'.
22

 

 Voor de commissies die zich in 1796 en 1797 bogen over een nieuwe con-

stitutie was het uitgangspunt eveneens dat religie een groot sociaal belang verte-

genwoordigde. Bij de presentatie van het Plan van Constitutie voor de Nationale 

Vergadering op 10 november 1796 bijvoorbeeld, omschreef Simon Stijl (1731-

1804), van doopsgezinde afkomst, godsdienst als een belangrijke bron voor ge-

rechtigheid, liefde en vrede.
23

 Artikel 704 van deze constitutie stelde bovendien: 

 

Het Nederlandse Volk verklaart, den godsdienst niet alleen te eerbiedigen, 

maar ook aan te merken als de eenige bron van eeuwig heil en als den 

grondslag van Deugd, van goede Zeden en daarvan onafscheidelijk Volks-

geluk.
24

 

 

Religie werd door de patriotten in algemene termen omschreven. De hervormde 

jurist Diderik van Horbag (1752-1825) bijvoorbeeld liet leerstellige criteria ach-

terwege en benadrukte dat het geloof dat de leden van de verschillende gezind-

ten in Nederland aanhangen gelijk is. '[A]lle leden van de Nederlandse natie', zo 

stelde hij, 'omhelzen één godsdienst op openbaring gegrond, verschillend in be-

grippen.'
25

 Van Horbag presenteerde hiermee de nationale, verbeelde gemeen-

schap als één religieuze gemeenschap ondanks de bestaande kerkelijke pluri-

formiteit. Godsdienst was zo een bovenkerkelijke identity-marker van de natie. 

De Rooms-katholieke Joannis Alexander Krieger (1759-1832) huldigde een ver-

gelijkbaar standpunt.
26

 Hij voorzag dat de nationale en de religieuze gemeen-

schap gingen samenvallen. Hij meende namelijk dat de gevoelens van algemene 

broederschap groeiden en hoopte op een verdere toenadering van de kerkgenoot-

schappen. Een kerkelijke vereniging was in zijn ogen bevorderlijk voor de staat 

omdat zij een vereniging inhield van het Bataafse volk. 

 Veel leden van de constitutionele commissies waren van mening dat in de 

kerken dezelfde godsdienst in verschillende begrippen tot uitdrukking kwam. Er 

is geen theologische verantwoording in de notulen van de commissie voor het 

onderscheid dat hiermee werd aangebracht tussen godsdienst en kerk. Maar dat 

was dan ook niet het doel van deze bijeenkomsten. De scheiding past echter bin-

nen de Verlichtingsidealen die de rede centraal stelden. Door voortschrijdende 

 
22 'Decreet van 5 augustus 1796', art. 4. 
23 L. de Gou, Het plan van constitutie van 1796 [RGP, kleine serie 40], ´s-Gravenhage 1975, 
p. 427. 
24 'Plan van Constitutie 1796 (facsimile uitgave)', in: De Gou, Het plan van constitutie van 
1796, art. 704. 
25 De Gou, Het plan van constitutie van 1796, p. 186. 
26 De Gou, Het plan van constitutie van 1796, pp. 180-181. 
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kennis, zo was de overtuiging binnen de meer gematigde variant van de Verlich-

ting, zou Gods openbaring steeds beter worden doorgrond. Daarmee werden alle 

kerken die door de eeuwen heen waren gesticht momentopnames, stadia op de 

weg naar betere Godskennis. Weliswaar plaatste deze gedachtegang het protes-

tantisme boven het katholicisme, maar ook de protestantse kerken waren in deze 

zin menselijke constructies, temporele manifestaties, terwijl godsdienst een uni-

verseel fenomeen was.  

 Juist door dit onderscheid tussen kerk en godsdienst was het mogelijk om 

zonder aan het sociale belang van godsdienst te tornen, de plaats van de kerken 

binnen de staat ter discussie te stellen. Twee grondhoudingen laten zich onder-

scheiden. Ten eerste werd overwogen om een scheiding tussen de kerken en de 

staat tot stand te brengen. Men vreesde de potentiële dreiging voor de staat die 

de kerkelijke verscheidenheid met zich kon brengen. Het nationale verleden 

bood genoeg voorbeelden van onderlinge conflicten met maatschappelijke con-

sequenties. Deze angst deed enkele commissieleden voorstellen om de negatieve 

invloed van de kerk op de burgerlijke maatschappij terug te brengen. Zij wilden 

daarom tijdens erediensten de kerkdeuren verplicht geopend houden. De sociale 

controle die zo mogelijk werd moest de kans verkleinen op ongewenste uitspra-

ken die tot kerkelijke twisten konden leiden. Dergelijke overwegingen brachten 

het hervormde commissielid Jacob van Manen (1752-1822) er vermoedelijk toe 

zowel de kerk als haar representanten politieke invloed te willen ontzeggen.
27

 

Deze differentiatie is in moderne historische en sociaal-wetenschappelijke stu-

dies beschreven als de terugdringing van de kerk uit het publieke domein ten 

gunste van de wereldlijke macht van de moderne staat.
28

 Verder stelden enkele 

commissieleden dat een nauwe band tussen de staat en de kerken impliceerde 

dat de overheid gewetensdwang uitoefende op de gelovigen en daarmee hun 

burgerrechten aantastte. Bovendien speelde een pragmatisch argument eveneens 

een rol. Nauwe banden met de kerken vormden een zware financiële belasting 

voor de staat. Tevens vroeg men zich af of de kerken wel geschikt waren als 

opvoedkundig instituut. 

 Een tweede grondhouding hechtte echter juist groot belang aan het pedago-

gische aspect en zag hierin een belangrijke reden om nauwe banden tussen de 

staat en de kerken tot stand te brengen. De kerken waren immers de locaties 

waar de godsdienst werd beoefend. Mr. W.H. Teding van Berkhout (1745-1809) 

bijvoorbeeld zag in de discussie over de constitutie van 1797 het als de taak van 

de godsdienstleraren bij te dragen aan de opleiding van het volk in zijn plichten 

 
27 De Gou, Het plan van constitutie van 1796, pp. 190-191. 
28 A.L. Molendijk, 'A Challenge to Philosophy of Religion', in: Ars Disputandi 
[http://www.ArsDisputandi.org] 1 (2001), § 2. 
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als mens en burger en aan de verspreiding van de vaderlandse deugden.
29

 Ook 

het katholieke commissielid Krieger stelde voor om alle kerken op dezelfde wij-

ze aan de staat te verbinden. Vanuit de opvatting dat niet de godsdienst maar de 

predikanten de bron van tweedracht zijn, ijverde hij voor een financiële onder-

steuning en regulering van overheidswege van alle kerkgenootschappen. Door 

een nauwe band met de staat zouden de kerken hun optimale bijdrage aan het 

volksgeluk leveren.  

 In het plan van constitutie van 1796 werd de godsdienst met het onderwijs 

behandeld in het hoofdstuk dat handelde over de opvoeding van en het onder-

wijs aan de jeugd als een duurzame 'grondslag van deugd en goede zeden'.
30

 Met 

deze invoeging van de kerken in het nationale, pedagogische project voorzag de 

constitutie tevens in een financiële ondersteuning van de kerken en hun gods-

dienstleraren. Door deze maatregelen kon de staat alle kerken aan zich verbin-

den, aldus Van Horbag. Dan zouden de kerkgenootschappen in dienst staan van 

de staat en als drager van een genationaliseerde godsdienst een algemene zeden-

leer verspreiden.
31

 

 Overigens werd deze nationale zedenleer als christelijk bestempeld, zo kun-

nen we afleiden uit onder meer de opvattingen van de hervormde jurist H.H. 

Vitringa (1757-1801). Aangezien de meerderheid van de Nederlanders behoorde 

tot de 'christelijke godsdienst' moest deze, zo stelde hij, worden beschouwd als 

de 'volksgodsdienst'.
32

 Deze visie beïnvloedde de discussie over de toekenning 

van burgerrechten aan de joden.
33

 De belangrijkste tegenargumenten voor deze 

beslissing waren namelijk dat deze groep Christus niet erkende en daarnaast 

leefde volgens eigen burgerlijke en religieuze voorschriften. De joden vormden 

daarmee een natie binnen de natie.
34

 Dat zij toch burgerrechten kregen toege-

kend hing mede samen met het consequent toepassen van de gelijkheidsidealen, 

waartoe de vrijheid van godsdienst behoorde. Een belangrijk pedagogisch argu-

ment speelde eveneens een rol. Door hen op dezelfde wijze aan de staat te ver-

plichten als de andere inwoners van de Bataafse Republiek konden ook zij uit-

groeien tot deel van de Nederlandse natie. 

 In het voorgaande zijn mannen van katholieke, doopsgezinde en hervormde 

huize aangehaald die het idee voorstonden dat er een nationale, religieuze zeden-

leer bestond die door alle kerken in Nederland moest worden geleerd aan de 

burgers en die als fundament diende voor de nationale staat. Hier manifesteert 

 
29 L. de Gou, Het ontwerp van constitutie van 1797 [RGP, kleine serie 55], dl. 1, ´s-Graven-

hage 1953, p. 637. 
30 'Plan van Constitutie 1796', titul VIII. 
31 Termen afkomstig van resp. Krieger en Van Horbag: De Gou, Het plan van constitutie van 

1796, pp. 181; 188-189. 
32 De Gou, Het plan van constitutie van 1796, p. 184 
33 De Gou, Het plan van constitutie van 1796, pp. 184, 229-233.  
34 De Gou, Het plan van constitutie van 1796, p. 184. 
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de nationale religie zich in een algemeen-christelijke vorm. Zij wordt gedragen 

door leden van alle gezindten in Nederland en richt zich op alle denominaties.  

 De rol van de kerken in de verspreiding van deze civil religion, van dit al-

gemeen christendom boven geloofsverdeeldheid werd in 1798 verworpen.
35

 De 

constitutie van 1798 kon pas worden pas opgesteld en aanvaard nadat een 

staatsgreep had plaatsgevonden. De belangrijkste aanleiding voor de coup 

vormde de tegenstelling tussen de zogenoemde federalisten en de unitariërs die 

het bestuur van Nederland had bemoeilijkt. De eerstgenoemde groep stond een 

federale staatsvorm voor bestaande uit min of meer onafhankelijke provinciën. 

De unitariërs waren voorstander van een vereniging van de delen tot een centraal 

bestuurde staat. Op 22 januari 1798 grepen de laatsten de macht. Met Franse 

militaire hulp werd een twintigtal federalisten gearresteerd en werden de over-

gebleven leden van de Nationale Vergadering voor het blok gezet. Alleen ver-

klaarde voorstanders van de Nederlandse eenheidsstaat mochten zitting nemen 

in wat nu de Constituerende Vergadering werd genoemd. Zij slaagden erin om 

een constitutie op te stellen die op 23 april werd goedgekeurd. Deze grondwet 

werd uitgevoerd door een nieuwe regering van gematigde unitariërs die dankzij 

een nieuwe staatsgreep op 12 juni aan de macht was gekomen. 

 Dat uiteindelijk in 1798 toch nog elke vorm van staatsbemoeienis met ker-

kelijke zaken werd afgezworen was een direct gevolg van de staatsgreep. Een 

aantal federalisten, onder wie verklaarde tegenstanders van een scheiding van 

kerk en staat, was uit de Nationale Vergadering en uit de commissie van consti-

tutie gezet.
36

 De 'Staatsregeling voor het Bataafsche Volk' bepaalde nog wel: 

'[d]e eerbiedige erkendtenis van een Albestuurend Opperwezen versterkt de 

banden der maatschappij, en blijft iederen Burger ten duursten aanbevolen.'
37

 

Dat in 1798 de banden tussen de kerken en de staat werden verbroken was ech-

ter niet de enige, onvermijdelijke consequentie van het revolutionaire gelijk-

heidsdenken en sloot evenmin een positieve maatschappelijke waardering van 

godsdienst uit.  

 

De formele scheiding van de kerken en de staat hield echter niet in dat gods-

dienst na 1798 afwezig was in het publieke domein. De kerken brachten hun 

nationale betrokkenheid tot uitdrukking in biddagbrieven. In de jaren tussen 

1798 en 1802 werden verscheidene biddagen uitgeschreven door (provinciale) 

synoden en classes.
38

 De strekking van de biddagbrieven in deze periode was dat 

 
35 Vgl. R.N. Bellah, 'Civil Religion in America', in: Daedalus, Journal of the American Aca-
demy of Arts and Sciences 96 (1967) 1, pp. 1-21. 
36 W.H. van Ouden, Kerk onder patriottenbewind. Kerkelijke financiën en de Bataafse Repu-
bliek 1795-1801, Zoetermeer z.jr. [1994], p. 46. 
37 'Staatsregeling 1798', art. 8 van de 'Algemeene Beginselen'. 
38 Kist, Neêrland’s bededagen en Biddagsbrieven, pp. 534-570. 
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Nederland werd gekenmerkt door tweedracht en economische achteruitgang en 

dat dit nauw samenhing met 'den voortëetende Kanker van het Ongeloof, de 

Verblindheid en Dwaasheid van het Bijgeloof, en de ten hoogen top geklommen 

Zedenverbastering'.
39

 Het verband tussen nationale welvaart en godsdienstigheid 

dat daarmee werd gelegd bood eveneens het antwoord op de vraag hoe het tij te 

keren: de godsdienstigheid onder het volk moest worden bevorderd.  

 De invulling van de begrippen 'godsdienst' en 'volk' kon verschillen al naar 

gelang de opstellers van de biddagbrieven. Hieruit blijkt dat binnen de gerefor-

meerde kerk geen eenduidig godsdienstbegrip bestond. In enkele gevallen wer-

den alleen de leden van de gereformeerde kerk aangesproken en werd alleen de 

verspreiding van de zuivere waarheid onder deze groep van positieve invloed 

geacht te zijn op de nationale welvaart.
40

 Naast deze exclusiviteit kon ook spra-

ke zijn van inclusiviteit. De classes van Walcheren en Schouwen- Duiveland 

bijvoorbeeld benadrukten in een biddagbrief eveneens dat de nationale achter-

uitgang samenhing met de ongodsdienstigheid van het volk. Zij zochten het 

antwoord op dit probleem niet in een naleving van de gereformeerde leer maar 

riepen alle christenen die belang stelden in vaderland en godsdienst op tot ge-

bed.
41

 Zij betrokken daarmee ook de leden van de andere kerkgenootschappen in 

morele zin op het vaderland. 

 Ook het landsbestuur zocht naar middelen om de nationale voorspoed te 

herstellen. Om een einde te maken aan de verdeeldheid onder het volk werden 

nationale vieringen uitgeschreven, waaronder het jaarfeest van de Bataafse vrij-

heid (23 april 1799) en de viering van de Engels-Russische capitulatie (19 de-

cember 1799).
42

 Daarbij stond men niet negatief tegenover religie. Weliswaar 

werd het antwoord op de tweedracht en partijschap in Nederland niet gezocht in 

het geloof. Evenmin stond de oproep tot godsdienstigheid centraal, zoals in een 

aantal kerkelijke biddagbrieven uit deze periode. Maar de maatschappelijke im-

portantie van godsdienst werd erkend. De Agent van Nationale Opvoeding be-

sloot zijn toespraak in december 1799 bijvoorbeeld met een gebed. Hij ging de 

natie voor in de dankzegging aan God die, zo werd vastgesteld, het verleden, het 

heden en de toekomst van het volk bepaalde. Daarbij verklaarde de agent van-

 
39 Kist, Neêrland’s bededagen en Biddagsbrieven, pp. 557-558. 
40 Vgl. de uitschrijvingen van de Zuid-Hollandse synode (16 maart 1800) en de Noord- en 

Zuid-Hollandse synodes (15 maart 1801), in: Kist, Neêrland’s bededagen en Biddagsbrieven, 

pp. 544-547; 549-554. 
41 Kist, Neêrland’s bededagen en Biddagsbrieven, p. 557. 
42 Kist, Neêrland’s bededagen en Biddagsbrieven, pp. 537-541; J.H. van der Palm, 'Redevoe-

ring, als Agent der Nationale opvoeding, in naam en van wege het Uitvoerend Bewind der 

Bataafsche Republiek, uitgesproken in Den Haag bij gelegenheid van het Nationaal feest, op 

den 19 December 1799', in: J.H. van der Palm, Redevoeringen, verhandelingen en losse ge-
schriften, dl. V, Leeuwarden 1855 [nieuwe uitgave], pp. 52-71. Zie tevens A. de Groot, Leven 
en arbeid van J.H. van der Palm, Wageningen 1960, pp. 59-60. 
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wege en in naam van het Uitvoerend Bewind, dat 'de eerbiedige erkentenis van 

uw wezen en Albestuur de banden der Maatschappij versterkt'.
43

  

 Alhoewel de Agent deze formulering ontleende aan de constitutie van 1798, 

past het publieke gebruik hiervan binnen een beleidsomslag die plaatsvond in 

deze periode. Deze zien we onder meer op het terrein van het onderwijs, dat ook 

tot de verantwoordelijkheid hoorde van de Agent van Nationale Opvoeding. Het 

doel van zijn werkzaamheden was, zo stelde hij in 1800, 'deugdzame, geschikte 

en beminnelijke kinderen te vormen […] [opdat] aan de beschaving en verlich-

ting van de burgerstand een gewichtige dienst zal geschieden'.
44

 Een belangrijke 

rol werd daarbij toegekend aan de 'algemeene gronden van godsdienst en zede-

kunde zonder welke geen ware beschaving of verlichting plaats kan hebben'.
45

  

 

 

4. Staat, natie, godsdienst en kerk 1801-1813 

 

Op 16 oktober 1801 trad in Nederland een regering aan die vanuit de overtui-

ging van het maatschappelijke belang van religie een nauwere band tussen de 

staat en de kerken voorstond en deze grondwettelijk schraagde. Nu werd weer 

voorrang gegeven aan de maatschappelijke, opvoedkundige betekenis van de 

kerken, zoals deze in de voorgaande jaren al herhaaldelijk was geformuleerd. In 

de grondwet werden de kerken omschreven als genootschappen, 'welke ter be-

vordering van deugd en goede zeden een Hoogst Wezen eerbiedigen en hulde 

doen'.
46

 De nadruk lag op de morele verheffing van de burgers. Het is dankzij de 

vage verwijzing naar een hogere macht dat deze ethiek zich als een vorm van 

godsdienst laat bestempelen die zich in elk kerkgenootschap kon manifesteren. 

 Ongeacht gezindte of confessie, werden de werkzaamheden van alle kerke-

lijke leraren nu weer verbonden met de verspreiding van een nationale deugden-

leer. Overigens was de aanvaarding van de constitutie in Nederland alleen mo-

gelijk nadat de thuisblijvers bij de voorstanders van het referendum waren opge-

teld. Dankzij deze zogenoemde arithmétique française
47

 konden de banden tus-

sen de staat en de kerken worden aangehaald.
48

 Artikel 12 van de grondwet ver-

plichtte elk gezinshoofd en alle alleenstaande mannen en vrouwen van veertien 

 
43 J.H. van der Palm, 'Redevoering, 19 December 1799', p. 69. 
44 J.H. van der Palm, 'Memorie door den Agent van Nationale Opvoeding, ingediend bij het 

Uitvoerend Bewind, betreffende de toekomstige inrichting en noodzakelijke verbetering van 

het schoolwezen. 9 Juni 1800', in: I. van Hoorn, De Nederlandsche Schoolwetgeving voor het 
Lager Onderwijs, 1796-1907. Wetten, Instructie's, Koninklijke Besluiten, enz., Groningen 

1907, pp. 20-73, pp. 46, 53. 
45 Van der Palm, 'Memorie. 9 Juni 1800', p. 23. 
46 'Staatsregeling des Bataafschen Volks', art. 11. 
47 Aangehaald naar De Groot, J.H. van der Palm, p. 74. 
48 'Staatsregeling des Bataafschen Volks', artt. 11-14. 
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jaar of ouder zich als lid te melden bij een van de bestaande kerkgenootschappen 

en jaarlijks een nader te bepalen geldsom te doneren om te voorzien in het on-

derhoud van hun kerkgenootschap.
49

 In afwachting van de inwerkingtreding van 

dit artikel werd de herverdeling van kerkgoederen stopgezet, dit tot onvrede van 

de katholieken. Tevens werd besloten de financiële ondersteuning aan hooglera-

ren theologie en predikanten niet verder af te bouwen. 

 De nieuwe grondwet was ontworpen onder Franse druk.
50

 Napoleon Bona-

parte, die in 1799 na een staatsgreep aan de macht was gekomen, had al gepoogd 

de Franse kerken in te passen in de Franse staat ter ondersteuning van zijn be-

wind.
51

 Daartoe sloot hij in 1801 een concordaat met de paus. De katholieke 

kerk werd verbonden aan de staat en staatsinvloed werd gelegitimeerd. In een 

belangrijk opzicht was nu de positie van de kerk gewijzigd. Ten tijde van het 

ancien régime was er een dreiging van de katholieke kerk uitgegaan als concur-

rent van de staat. Met het concordaat was zij geplaatst onder de wereldlijke 

overheid. Vervolgens probeerde Napoleon met protestantse notabelen en verte-

genwoordigers van de joodse gemeenschap tot vergelijkbare overeenkomsten te 

komen om ook deze kerkgenootschappen in te schakelen binnen het staatsappa-

raat. 

 Dat de banden tussen de staat en de kerken in Nederland werden aangehaald 

blijkt eveneens uit het gebruik van de biddagen. Uit de opgaaf van de negentien-

de-eeuwse kerkhistoricus Nicolaas Kist blijkt dat na 16 december 1802 kerkelij-

ke autoriteiten voorlopig geen biddagen meer uitschreven. Het Staatsbewind in 

Nederland had zich namelijk het gebruik ervan toegeëigend als middel ter op-

voeding van het volk. De biddagbrieven volgden een stramien dat niet afweek 

van wat in het verleden was aangehouden. In de regel werd begonnen met een 

beschrijving van de problemen waarmee de regering zich zag geconfronteerd. 

Vanuit een - meestal negatieve - waardering van de omstandigheden werd opge-

roepen tot een morele omslag onder de gelovigen. Deze ethische imperatief be-

stond uit de versterking van godsdienstigheid, vaderlandsliefde en eendracht. De 

zogenoemde godsdienstleraars, waartoe zowel predikanten als priesters behoor-

den, ontvingen met de biddagbrief de opdracht om deze deugden onder hun toe-

hoorders aan te kweken en op deze wijze een bijdrage te leveren aan de nationa-

le eenheid. In het voorjaar van 1803 klonk het als volgt: 

 

by het levendige bezef van het onscheidbaar verband tusschen Nationale 

Deugd en Volks-geluk, door Vaderlandsliefde en Godsdienst tevens zich 

aangespoord te zien, tot alle Maatschappelyke, Huislyke en Burgerlyke 

 
49 'Staatsregeling des Bataafschen Volks', art. 12. 
50 N. Aston, Christianity and Revolutionary Europe, 1750-1830, Cambridge 2002, p. 261; 

O.J. de Jong, Nederlandse kerkgeschiedenis, Nijkerk 1972, p. 301. 
51 Aston, Christianity and Revolutionary Europe, p. 259. 
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Deugden, die voormaals den roem van deze Gewesten uitmaakten […] zal 

[het] de pligt van alle Godsdienstleeraars zyn, om, het onedel misbruik hun-

nes Ambts, tot opzetting der verwyderde gemoederen, geheel ter zyde stel-

lende, woorden des vredes en der liefde te spreken tot demping van alle 

tweedragt en broederverschillen.
52

 

 

We zien nu hoe de processen van staats- en natievorming zich manifesteren in 

de biddagen. Het bestaan van een centrale staatsmacht maakte het mogelijk om 

het gebruik van de biddagen te monopoliseren en de verschillende kerkgenoot-

schappen gelijkelijk te betrekken in het nationale project. Zowel katholieke, 

joodse als protestantse godsdienstleraren moesten het ideaal van de natiestaat 

vanuit hun bedehuizen uitdragen. Uit respect voor en vermoedelijk ook ter be-

vordering van de deelname aan de nationale viering werd zowel in 1803 als in 

1804 en 1805 in nagenoeg gelijke bewoordingen bepaald dat 'alle Neering, 

Handwerken, openbare Bedrijven en Vermakelijkheden' de gehele dag stil zou-

den staan.
53

 De bijeenkomsten kregen zoveel belang toegekend dat het openbare 

leven werd stilgelegd. Een sterke natie, onder meer te realiseren met behulp van 

de kerken, was het doel van de staat en vormde tegelijkertijd ook zijn raison 

d'être. 

 De aanvaarding van de grondwet in 1801 hield een herziening in van de 

verhouding tussen de staat en de kerken. De hervormde oud-predikant J.H. van 

der Palm (1763-1840) richtte zich in zijn functie als Agent van Nationale Op-

voeding in enkele memo's vooral op de katholieke en de gereformeerde kerk, die 

in zijn visie nauw aan de staat moesten worden verbonden.
54

 Van der Palm wil-

de de gereformeerde kerk binden aan de staat vanwege haar historische beteke-

nis en vooraanstaande positie als grootste kerk met onder haar leden de meest 

vermogende Nederlanders. Ondanks de nauwe band werd een strenge staatsbe-

voogding voor de gereformeerde kerk niet noodzakelijk geacht. Zij stond voor 

de gematigdheid in leerstelligheid, de nadruk op de christelijke zeden en de 

deugdbetrachting, wat typisch is voor het verlichte protestantisme dat Van der 

Palm gedurende zijn gehele leven predikte en waarvan de natie moest profiteren. 

In het geval van de katholieke kerk was een belangrijke overweging dat haar 

organisatievorm buitenlandse, pauselijke invloeden toeliet en de Nederlandse 

 
52 Kist, Neêrland’s bededagen en Biddagsbrieven, p. 572. 
53 Kist, Neêrland’s bededagen en Biddagsbrieven, pp. 573, 578, 581. 
54 J.H. van der Palm, 'Bedenkingen nopens den staat en inrichting der kerkelijke zaken binnen 

de Bataafsche Republiek'; 'Op de zaken der Hervormde Kerk in het bizonder heeft betrekking 

het volgende opstel'; 'Ontwerp eener constitutie voor de Rooms-Katholieke kerk in de Bataaf-

sche Republiek in de hand van van der Palm', in: H.T. Colenbrander, Gedenkstukken der Al-
gemeene Geschiedenis van Nederland van 1795-1840 [RGP 5], dl. 4 st. 1, ´s-Gravenhage 

1908, pp. lxx-lxxvi. 
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overheid geen mogelijkheden bood invloed uit te oefenen op de clerus. De ka-

tholieke kerk en haar priesters werden feitelijk getypeerd als on-Nederlands. Zij 

werden daarbij bovendien gemeten naar de protestantse norm van nuttig, be-

schaafd en verlicht burgerschap. Dat zij daarbij te licht werden bevonden vorm-

de de heersende opvatting binnen de Nederlandse (protestantse) samenleving die 

leidde tot een verslechtering van de maatschappelijke positie van katholieken.
55

 

Dat de katholieken in de visie van Van der Palm achterbleven op het pad van 

verlichting, was voor de Agent geen reden hen volledig buiten te sluiten. Hij 

accepteerde dat de 'Roomsch Catholieke godsdienst een aanzienlijk deel des 

Bataafsche volks' uitmaakte.
56

 De staatsbevoogding die hij voorstond diende om 

de katholieke kerk te nationaliseren en als staatsinstituut te betrekken bij de op-

voeding van het volk. Dit idee gold uiteindelijk voor alle kerken. 

 In de eerste jaren van de negentiende eeuw groeide de staatsinmenging in 

kerkelijke aangelegenheden. Zo liet de raadspensionaris R.J. Schimmelpenninck 

(1761-1825), die op 29 april 1805 door Napoleon Bonaparte was aangesteld, 

onderzoeken in hoeverre het mogelijk was om te komen tot een vereniging van 

hervormden, remonstranten, hersteld-luthersen en evangelisch-luthersen. Het 

geld dat daarbij vrijkwam moest toevallen aan de overige kerkgenootschappen. 

Lodewijk Napoleon, die op 5 juni 1806 door zijn broer Napoleon Bonaparte be-

noemd was tot koning van Holland, hield - mede vanwege bezuinigingsplannen 

- vast aan de doelstelling om kerkgenootschappen samen te voegen.
57

  

 De kerken vielen onder het Ministerie van den Openbaren Eeredienst, dat 

onder Lodewijk Napoleon op 11 mei 1808 was opgericht en werd voorgezeten 

door Mr. J.H. baron Mollerus (1750-1834) en vanaf 1809 door Mr. G.A.G.Ph. 

baron van der Capellen (1778-1848). Een centrale figuur op dit departement was 

J.D. Janssen (1775-1848). Alhoewel hij vooral voortleeft als de ontwerper van 

het Algemeen Reglement van 1816, boog hij zich al onder Schimmelpenninck 

over een nieuwe hervormde kerkorde. Uit het concept, dat door de afzetting van 

Lodewijk Napoleon in 1810 nooit in werking zou treden, blijkt dat de regering 

streefde naar een herziening van de gereformeerde kerk tot een organisatie 

waarbij de nadruk lag op bestuurlijke taken en niet op de handhaving van de 

leer.
58

 Het genootschappelijke karakter van de kerk stond daarbij centraal en 

haar organisatievorm was aangepast aan de staatsrechtelijke indeling van Neder-

land. De aandacht van de koning ging niet alleen uit naar de gereformeerde kerk. 

 
55 Vgl. Th. Clemens, 'De terugdringing van de rooms-katholieken uit de verlicht-protestantse 

natie', in: Bijdragen en Mededelingen 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. 
56 Van der Palm, 'Ontwerp', p. lxxiv. 
57 De Jong, Nederlandse Kerkgeschiedenis, pp. 303-304. 
58 A.J. Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795, Kampen 31986, pp. 22-23.  
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Zoals Paul Estié benadrukt, streefde Lodewijk Napoleon 'naar een nauwe band 

tussen de staat en de verschillende kerken, inclusief de Rooms-katholieke, en 

stelde hij ze, in de traditie die sedert 1796 had bestaan, alle op één lijn.'
59

  

 Op kerkpolitiek terrein veranderde de machtsovername door Napoleon 

Bonaparte in 1810 weinig. Ook onder zijn bewind was sprake van een krachtige 

staatsbevoogding en een gelijke benadering van de kerken. Doel van het beleid 

was de natie via de kerken te betrekken op de staat.
60

 Een goed voorbeeld hier-

van vormt het gebruik van de biddagen in deze periode. Van de 'godsdienstlera-

ren' werd verwacht dat zij voorgingen naar aanleiding van specifieke gebeurte-

nissen. Tijdens de biddagen stonden thema's centraal als de gewonnen veldsla-

gen van het Franse leger en, in toenemende mate, de feestelijke gebeurtenissen 

binnen de familie Bonaparte. Het ministerie van eredienst controleerde daarbij 

of de voorgangers deze voorschriften naleefden en de voorgeschreven formule-

ringen hanteerden.
61

 In hoeverre de regering erin slaagde om met deze persoon-

lijkheidscultus het Nederlandse volk aan zich te binden valt te bezien. Afgaande 

op de herinneringen van verscheidene hervormde predikanten representeerde dit 

gebruik en de controle op de naleving ervan de onderdrukking van Nederland.
62

  

 

 

5. De vestiging van het Koninkrijk der Nederlanden 

 

De nederlaag van Napoleon bij Leipzig in oktober 1813 leidde definitief de val 

van zijn rijk in. Mede uit angst voor een oprukkend Pruisisch leger trokken de 

Franse troepen zich in de maand november van datzelfde jaar nog terug uit Ne-

derland. Korte tijd later zette Willem Frederik, de zoon van de laatste stadhouder 

van de Republiek, Willem V, voet aan wal in Nederland. Bij zijn aankomst in 

Scheveningen op 30 november 1813 stond nog niet vast of, laat staan hoe, Ne-

derland in de toekomst als zelfstandige natie zou bestaan. Dankzij uitgekiende 

diplomatie slaagde de vorst erin de steun van de Europese grootmachten te win-

nen voor het idee van een Nederland als zelfstandig koninkrijk, waarmee de 

Zuidelijke Nederlanden later werden verenigd. De gezanten van de Europese 

staten verzameld op het Congres van Wenen (1814-1815) beoogden het herstel 

 
59 P. Estié, 'De staat en de remonstrantse kerkorganisatie in de Franse tijd (I)', in: Documenta-
tieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis van de negentiende eeuw 24 (1986), pp. 28-43, 

p. 39. Vgl. P. Estié, De stichting van een kerkgenootschap. Ontstaan en aanvaarding van het 
Algemeen Reglement van 1818 voor het bestuur der evangelisch-lutherse kerk in het Konink-
rijk der Nederlanden, Amsterdam 1982, p. 53. 
60 Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795, p. 23. 
61 Kist, Neêrland’s bededagen en Biddagsbrieven, p. 608. 
62 Bijv. C. Fransen van Eck, Leerrede, ter gelegenheid van het plegtig dank-uur, gehouden te 
Deventer, den 26 april 1814. Uitgesproken door C. Fransen van Eck, Professor en predikant, 
Deventer 1814, p. 5. 
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van het machtsevenwicht op het continent en zagen in dit Verenigde Nederland 

een goede buffer tegen een mogelijke Franse expansiedrift.
63

 

 Koning Willem I, zoals de titel van deze Oranjetelg later zou luiden, aan-

vaardde op 1 december 1813 het voorlopige bestuur uit handen van Mr. Gijsbert 

Karel graaf Van Hogendorp (1762-1834). Het sprak aanvankelijk niet vanzelf 

dat Nederland een monarchie zou worden onder een Oranje. Maar mede dankzij 

de voorbereiding van de orangist Van Hogendorp werd Willem Frederik de re-

gering van Nederland aangeboden. Volgens een proclamatie van 2 december in 

datzelfde jaar, ontving Willem I zijn soevereiniteit uit handen van het volk. In 

ruil hiervoor zegde hij toe een grondwet te laten ontwerpen waarmee de vrijheid 

van dat volk werd gewaarborgd. De machtsbasis van de Nederlandse vorst werd 

voorgesteld als het resultaat van een sociaal contract. Dat juist de man wiens 

familie verjaagd was door de patriotten aansluiting zocht bij het revolutionaire 

discours lijkt vreemd. Maar hij was pas na enige aarzeling tot dit besluit geko-

men - aanvankelijk opteerde hij voor het erfelijk stadhouderschap.
64

 Willem I 

was vooral geïnteresseerd in zijn machtspositie.
65

  

 Eind december 1813 liet de vorst bij monde van zijn minister A.R. Falck 

(1777-1843) verklaren: 

 

[de] hooge Regeering des Lands hebben aanvaard, is het ons één onzer dier-

bare pligten geweest, zo veel mogelijk, werkzaam te zijn, tot de spoedige 

herstelling dier vaderlandsche zeden, gebruiken en inrigtingen, die […] ge-

durende eene vreemde overheersching, waren belet, gestremd of verlamd.
66

 

 

Willem I besteeg de troon met de belofte alles in het werk te stellen om de sa-

menleving te zuiveren van vreemde elementen. Dit uitgesproken nationalisme, 

in de zin van een terugkeer naar de vermeende eigen, oude waarden ten koste 

van het vreemde, vormde in zijn ogen de voorwaarde voor het herstel van de 

welvaart die Nederland ten tijde van de Republiek had gekend. Dat juist een 

vorst die het grootste deel van zijn leven aan internationale hoven had vertoefd 

en wiens Nederlands gebrekkig was, een oproep plaatste tot de aanvaarding van 

typisch nationale waarden is niet opmerkelijk. We moeten hierin een poging 

 
63 C.A. Tamse, E. Witte, 'Woord vooraf', in: C.A. Tamse, E. Witte (red.), Staats- en Natie-

vorming in Willem I's Koninkrijk (1815-1830), Brussel 1992, pp. 6-14, pp. 8-9. 
64 Bannier, Grondwetten van Nederland, p. 253. 
65 N.C.F. van Sas, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, Amster-

dam z.jr. [2004], p. 416; J.P. de Valk, 'Landsvader of landspaus? Achtergronden van de visie 

op kerk en school bij koning Willem I (1815-1830)', in: Tamse, Witte, Staats- en Natievor-
ming, pp. 76-97. 
66 Kist, Neêrland’s bededagen en Biddagsbrieven, p. 616. De brief is opgesteld door H. van 

Stralen. 
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zien om een bevolking in al haar diversiteit achter een en hetzelfde doel te scha-

ren.  

 Zoals Niek van Sas benadrukt, beoogde de vorst niet de volledige terugkeer 

naar het ancien régime.
67

 De nationale cultuur die onder verwijzing naar oud-

Hollandse gebruiken gestalte kreeg was nieuw en beïnvloed van buitenaf. Het 

idee dat een staat bevolkt moest worden door een gemeenschap waarvan de in-

dividuele leden zich eendrachtig inzetten voor het collectief was beïnvloed door 

filosofen als Rousseau en Herder. Zelfs het koninkrijk was een nieuwe construc-

tie met zijn eigen invented traditions.
68

 De eenheidsstaat, het resultaat van een 

staatsgreep in 1798, werd behouden en de betrokkenheid van het volk hierbij 

moest worden bevorderd. Onder het mom van Restauratie werd in de lijn van de 

Bataafs-Franse tijd gewerkt aan de uitbouw van de moderne natiestaat. 

 Nog geen twee maanden na zijn aankomst in Nederland verkondigde Wil-

lem I dat 'de belangen van den staat, zoo wel als van den godsdienst, vorderen, 

dat zorg gedrage worde gedragen voor de betaling […] van de kerkelijke lee-

raars'.
69

 De vorst hervatte de uitkering van traktementen aan hervormde en ande-

re predikanten, die was stopgezet onder Frans bestuur. Alhoewel ook bezuini-

gingen werden aangekondigd, liet Willem I benadrukken dat de financiële rege-

ling die onder meer de hervormden genoten, zou worden uitgestrekt over alle 

kerkgenootschappen. Deze positieve waardering van religie vond haar vervolg 

in de grondwet van 1814. Het achtste hoofdstuk Van den Godsdienst, het open-

baar onderwijs en het arm-bestuur bepaalde niet alleen de vrijheid van gods-

dienst en gelijke burgerlijke rechten, maar ook dat de toelagen die de kerken 

tijdelijk hadden ontvangen nu definitief werden toegekend.
70

 De kerken en de 

geestelijken die geen financiële ondersteuning ontvingen konden deze nu aan-

vragen. De economische band die daarmee ontstond had als consequentie dat de 

staat zich het recht toekende om invloed te mogen uitoefenen op de inrichting 

van die kerkgenootschappen.  

 De formele gelijkschakeling van de oude gereformeerde kerk met de overi-

ge kerken lijkt op het eerste gezicht te botsen met enkele formuleringen en bepa-

lingen uit de grondwet van 1814. De constitutie maakt namelijk onderscheid 

tussen de christelijke hervormde kerk enerzijds en de overige kerkgenootschap-

 
67 N.C.F. van Sas, 'De representatieve fictie. Politieke vertegenwoordiging tussen oude orde 

en moderniteit', in: Bijdragen en Mededelingen 120 (2005), pp. 397-407. 
68 R. Aerts, 'Een staat in verbouwing. Van republiek naar constitutioneel koninkrijk, 1780-

1848', in: R. Aerts, H. de Liagre Böhl, P. de Rooy, H. te Velde (red.), Land van kleine geba-
ren. Een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990, Nijmegen 2001, pp. 11-95, p. 64. 
69 'Besluit, concernerende de traktementen der kerkelijke Leeraars, de Kindergelden, enz. 

(19 januari 1814)', in: Bannier, Grondwetten van Nederland, p. 256-257, p. 256. 
70 'Grondwet voor de Vereenigde Nederlanden [1814]', in: Bannier, Grondwetten van Neder-
land, pp. 258-279, artt. 134-139. 
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pen anderzijds. Alleen de hervormde kerk wordt bij name genoemd en ook 

wordt gesteld 'De christelijke hervormde Godsdienst is die van den Souverreinen 

Vorst'. Weliswaar had koning Willem I zelf ingestemd met deze bepaling,
71

 

maar hij had zich hiertoe gedwongen gezien door een discussie binnen de 

grondwetscommissie.
72

 Deze was verdeeld in twee even grote kampen over de 

vraag of de hervormde kerk wel of niet een bevoorrechte positie moest innemen 

binnen het koninkrijk. Het laatste woord in de discussie was aan de vorst. Wil-

lem I hield vast aan het principe van de vrijheid van godsdienst en liet deze 

grondwettelijk verankeren. De voorstanders van een bevoorrechte gereformeer-

de kerk kwam hij met tegenzin tegemoet op de ondergeschikte bepaling, dat de 

Nederlandse vorst van hervormde huize zou zijn.
73

  

 Op verscheidene terreinen zien we duidelijke parallellen tussen het bewind 

van koning Willem I en de beleidsdoelstellingen in de periodes 1795-1796 en 

1801-1813.
74

 In de volgende paragraaf gaat de aandacht vooral uit naar de po-

gingen tot de vorming van een sterke natie met behulp van de kerken. Hier kan 

worden gewezen op de houding van de vorst ten opzichte van de onderwijswet 

van 1806 die voorzag in de nationale opvoeding van de Nederlandse jeugd tot 

goede burgers. Deze schoolwet, zo bepaalde koning Willem I in 1814, zou zon-

der wijzigingen van kracht worden in het koninkrijk.  

 Afgaande op de personele en institutionele continuïteit in de regering van 

Nederland verbazen de overeenkomsten tussen de Bataafs-Franse tijd en deze 

eerste jaren onder Willem I evenmin. Zo was het Departement voor den Open-

baren Eeredienst dat onder Willem I verantwoordelijk was voor de uitvoering 

van het beleid ten aanzien van de kerken een directe voortzetting van de op 

11 mei 1808 opgerichte Directie voor den Openbaren Eeredienst. Deze was in 

april 1814 alleen ondergebracht onder de Secretaris van Staat voor de Binnen-

landsche Zaken. Pas in het najaar van 1815 werd het departement als gevolg van 

de vereniging van de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden opgedeeld in 

een Departement voor de Hervormde en andere Eerediensten behalve den 

Roomsch-Katholieken en in een Departement voor de Roomsch-Katholieken 

Eeredienst.
75

 Ook het personeelsbestand duidt op continuïteit. Een van de hoofd-

 
71 D. Bos, In dienst van het Koninkrijk. Beroepsontwikkeling van hervormde predikanten in 
negentiende-eeuws Nederland, Amsterdam 1999, p. 142. 
72 J.Th. de Visser, Kerk en Staat. Nederland van 1796 tot op heden, dl. 3, Leiden 1927, p. 212. 
73 G.K. van Hogendorp in: H. van Hoogendorp, (red.), Brieven en gedenkschriften van Gijs-
bert Karel van Hogendorp, dl. 5, ´s-Gravenhage 1901, p. 87. 
74 Vgl. de bijdragen in het themanummer: Het Koninkrijk Holland (1806-1810) van De ne-
gentiende eeuw 30 (2006) 3-4; en hier met name het concluderende artikel: I. de Haan, J. van 

Zanten, 'Lodewijk als wegbereider van Willem? Kritische kanttekeningen bij een nieuw idée 

reçue', pp. 285-301. Een bijdrage over de relatie tussen de staat en de kerken in deze periode 

ontbreekt. 
75 KB van 16 september 1815, Nr. 61. 
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rolspelers in het kerkelijk beleid van de Oranjevorst, J.D. Janssen, was al voor 

opeenvolgende Bataafs-Franse regeringen werkzaam geweest.
76

 In de Franse tijd 

was hij aangesteld onder Mollerus en Van der Capellen. Beide mannen vervul-

den ook ministersposten onder Willem I. Een aantal van degenen die onder de 

Oranjevorst verantwoordelijk waren voor kerkelijke zaken, onder wie Mr. A.R. 

Falck, Jhr. Mr. O. Repelaer van Driel en Mr. H. van Stralen (1751-1822), had-

den eveneens hoge regeringsfuncties vervuld in het voorgaande decennium. 

Hetzelfde gold voor Mr. C.F. van Maanen (1769-1846), die later grote invloed 

zou uitoefenen op het overheidsoptreden tegen de Afscheidingsbeweging. Circa 

de helft van de ministers die in de eerste jaren onder koning Willem I dienden 

hadden hoge regeringsposities bekleed in de Franse tijd. Zij werden niet als col-

laborateurs gezien. Aan de tegenstellingen tussen patriotten en orangisten was 

sinds 1800 al grotendeels een eind gekomen en het beleid van Willem I om 'het 

verledene te vergeven en te vergeten' dekte deze definitief toe.
77

 

 In 1815 vond met de vereniging van de Noordelijke en de Zuidelijke Neder-

landen een uitbreiding plaats van het koninkrijk van Willem I. Al in het midden 

van 1814 regeerde de vorst provisioneel en met instemming van de Europese 

mogendheden over beide gebieden. De dreiging voor de Europese machtsbalans 

die uitging van Napoleons ontsnapping van Elba, bespoedigde het politieke pro-

ject van Willem I. Nog voordat de unie door het Congres van Wenen formeel 

was goedgekeurd kon de Nederlandse vorst op 16 maart 1815 het koningschap 

over de verenigde Nederlanden aanvaarden. 

 Deze nieuwe politieke constellatie vergde een herziene grondwet. Deze kon 

alleen worden aangenomen met een fraai staaltje van - deze keer - arithmétique 

hollandaise, zoals men in de tweelinghoofdstad Brussel wel spottend zei.
78

 In de 

Zuidelijke Nederlanden waren 1604 notabelen aangewezen die zich moesten 

uitspreken over de grondwet. 1323 brachten hun stem uit, waaronder 796 tegen-

stemmers. Bij de 527 voorstemmers werden de 126 mannen opgeteld die na-

drukkelijk hadden aangegeven tegen te stemmen vanwege de bepalingen op 

godsdienstig vlak. Daar bovendien de 281 thuisblijvers werden bestempeld als 

voorstemmers en in Nederland de meerderheid van de Staten-Generaal had 

voorgestemd liet koning Willem I bekendmaken dat een grote meerderheid 

goedkeuring hechtte aan de grondwet.
79

 Daarmee was de vereniging van de 

 
76 Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, dl. 3, Kam-

pen 1988, pp. 199-200. 
77 Citaat afkomstig van de proclamatie van Willem Frederik van 30 november 1813. Zie ver-

der Aerts, 'Een staat in verbouwing', pp. 45-46; Van Sas, De metamorfose van Nederland, 

pp. 32, 393. 
78 Naar J. van Zanten, Schielijk, Winzucht, Zwaarhoofd en Bedaard. Politieke discussie en 
oppositievorming 1813-1840, Amsterdam 2004, p. 36. 
79 Bannier, Grondwetten van Nederland, pp. 282-283. 
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Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden een feit en kon de vorst zich wijden 

aan de realisatie van de doelstellingen van het zogenoemde protocol van Londen 

van 21 juni 1814. De centrale formulering, waarop de vorst invloed had uitgeoe-

fend, luidde dat de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden moesten worden 

verenigd tot een union intime et complète.
80

 

 Om te komen tot l'amalgame le plus parfait, zoals de vereniging van beide 

landsdelen ook wel werd benoemd, breidde Willem I het beleid van staats- en 

natievorming dat reeds voor het Noorden was ingezet uit over het Zuiden.
81

 

Naast de politieke vereniging die in de grondwet van 1815 was gerealiseerd 

werden tal van bepalingen uitgevaardigd die het eenwordingsproces moesten 

bevorderen. Vooral op economisch gebied schijnt de vorst succesvol te zijn ge-

weest. Ook probeerde hij de verschillen tussen de inwoners van het koninkrijk te 

verkleinen en hun natiebesef te versterken. Zo werd het gebruik van de Neder-

landse taal bevorderd. Op onderwijsgebied werd eveneens een unificerende poli-

tiek ingezet. De schoolwet van 1806 werd in 1815 van kracht in het gehele ko-

ninkrijk. Iedereen zou worden opgevoed met dezelfde vaderlandsidealen en 

deugden. Daardoor kon een nationale gemeenschap binnen de nieuwe Neder-

landse grenzen gestalte krijgen.  

 Het vraagstuk van de godsdienst vormde een potentiële bron van conflict. 

Niet alleen in de stemming over de grondwet, maar al in de voorbereidende 

grondwetscommissie bleek dit thema een knelpunt. Enkele van de commissiele-

den uit de Zuidelijke Nederlanden meenden dat de hervormde kerk geen bevoor-

rechte positie mocht innemen en wilden vermijden dat de katholieke kerk onder 

te grote druk van de Nederlandse overheid zou komen te staan. Verscheidene 

vertegenwoordigers van de Noordelijke Nederlanden waren er op tegen dat de 

katholieke kerkorganisatie van de Zuidelijke Nederlanden in het nieuwe konink-

rijk zou worden ingevoerd. Willem I slaagde erin tot het volgende vergelijk te 

komen. De bepaling dat de koning hervormd moest zijn werd uit de grondwet 

geschrapt. Daarnaast werd besloten dat er geen artikel in de grondwet zou wor-

den opgenomen dat de vorst verplichtte zich te houden aan de concordaten die 

de Zuidelijke Nederlanden in het verleden met de paus hadden gesloten. De be-

paling dat de vorst in ruil voor de financiële ondersteuning ook invloed mocht 

uitoefenen op de kerkgenootschappen was vervallen. Formeel mocht hij alleen 

nog ingrijpen wanneer het maatschappelijke belang daartoe aanleiding gaf.
82

 

Bovendien werd vastgelegd dat de van rijkswege uitgekeerde traktementen wer-

den doorbetaald. Expliciet werd hieraan toegevoegd dat ook andere godsdienst-

 
80 Formulering uit het protocol van Londen, dat op 21 juni 1814 werd ondertekend. Van Sas, 

De metamorfose van Nederland, p. 404. 
81 Vgl. o.m. de bijdragen in Tamse, Witte, Staats- en Natievorming. 
82 'Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden [1815]', in: Bannier, Grondwetten van 
Nederland, pp. 284-349, art. 196. 
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leraren daarvoor in aanmerking konden komen. Opmerkelijk is dat zelfs het 

woord 'kerk' of 'kerkgenootschap' niet voorkomt in de constitutie. Er wordt al-

leen gesproken van gezindheden en belijders.  

 

 

6. Religie en Restauratie onder Willem I 

 

De raison van het staatsbeleid inzake de kerken zien we onder meer verwoord in 

een biddagbrief opgesteld naar aanleiding van de oprichting van het Verenigde 

Koninkrijk der Nederlanden in maart 1815. De koning liet bij monde van zijn 

minister Mr. Willem Frederik baron Röell (1767-1835) het volgende verzoek 

uitgaan: 

 

Het is mij een aangenamen pligt, te dezer gelegenheid de leeraren van den 

Godsdienst uit te noodigen, bij dit Godsdienstige feest hun gemeenten op te 

wekken tot deugd en Godsvrucht, gehechtheid aan Koning en Vaderland, en 

tot die broederlijke vereeniging, welke toekomstig geluk moet waarbor-

gen.
83

 

 

Beschouwen we de biddagbrieven als het medium waarmee de vorst zich perio-

diek richtte tot geheel het volk, dan blijkt welke maatschappelijke rol religie 

moest krijgen. In de eerste plaats kregen de kerkelijke vieringen zelf grote bete-

kenis toegekend in het proces van nationale eenwording. Vaak werd de kerk-

gangers voorgehouden dat zij op hetzelfde moment met de andere Nederlanders 

waren verenigd, met dezelfde nationale belangen voor ogen. Dit collectieve ritu-

eel diende de gemeenschapsbanden te versterken. Aanvankelijk had Willem I 

verscheidene momenten in het bestaan van Nederland centraal gesteld. Vanaf 

1816 werd - behoudens Oranjefeesten - alleen maar de overwinning bij Water-

loo jaarlijks gevierd. De herinnering aan deze militaire zege gaf de Oranjes en 

het koninkrijk een heroïsche uitstraling en werd gepresenteerd als het moment 

van eenwording: 'de banden die Nederlanders en Nederland, die Koning en On-

derdanen vereenigen, zijn naauwer toegehaald, zijn onverbreekbaar geworden, 

bezegeld door wederzijdse opoffering en trouw; door het bloed van Vorst en 

Burgers!'
84

 De overwinning bij Waterloo diende als een historisch ijkpunt voor 

de jaarlijkse bevestiging van de natie. Op deze wijze werden kerk, staat en natie 

met elkaar verbonden, vierde men het nieuwe Nederland en werd tegelijkertijd 

het eerbare verleden van dat nieuwe koninkrijk in herinnering gebracht. 

 
83 Kist, Neêrland’s bededagen en Biddagsbrieven, p. 630. 
84 Kist, Neêrland’s bededagen en Biddagsbrieven, p. 637. 
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De sociale en nationale importantie van deze kerkelijke vieringen was zo groot 

dat koning Willem I zich al snel na zijn aantreden het gebruik van de uitschrij-

ving van biddagen toeeigende. De biddagbrieven werden gebruikt als een ware 

state of the nation waarin de bevolking werd geïnformeerd over het land en het 

beleid. Toen de regering in 1815 overging tot een opsplitsing van het ministerie 

voor eredienst in een afdeling waar de katholieken onder vielen, en een afdeling 

waar de andere kerken toe gingen behoren, veranderde de uitschrijvingstructuur. 

De twee ministers schreven nu elk een brief voor de kerken die onder hun ver-

antwoordelijkheid vielen. Maar steeds werd de gehele bevolking en werden de 

godsdienstleraars van alle kerkgenootschappen in vergelijkbare bewoordingen 

betrokken op dezelfde staat; soms ook nog door een algemeen schrijven van de 

vorst aan alle kerken. 

 Tijdens de biddagen stonden de deugden vaderlandsliefde, koningsgezind-

heid en godsdienstigheid centraal. De invulling van het begrip vaderlandsliefde 

en het belang dat daarbij werd gehecht aan onderlinge eendracht hielden nauw 

verband met de wijze waarop het nationale verleden werd begrepen. Daarbij 

werd in het bijzonder gewezen op de strijd tussen patriotten en orangisten waar-

aan persoonlijke voorkeuren ten grondslag zouden hebben gelegen. Daarom 

werd opgeroepen tot vaderlandsliefde in termen van: '[hij], die aan het algemeen 

geluk ook zijn bijzondere denkbeelden kan opofferen, mag op Vaderlandsliefde 

roem dragen.'
85

 Dat het vaderland als hoogste morele goed functioneerde bete-

kende dat nationale belangen moesten prevaleren boven het individuele belang. 

Het vaderlandsideaal werd nauw verbonden met het begrip eendracht. Zo werd 

de natie in 1817 opgedragen God te smeken om 'de vereeniging van alle ingeze-

tenen der onderscheidene Gewesten, door de banden van eendragt en liefde'.
86

 

Deze gevoelens vormden een voorwaarde om de binnenlandse verscheidenheid 

om te vormen tot een nationale eenheid.  

 De koning speelde een prominente rol in het proces van natievorming. Hij 

werd geprezen als degene die de vestiging van Nederland als zelfstandig konink-

rijk mogelijk maakte. Ook de unie van de Noordelijke en de Zuidelijke Neder-

landen werd hoofdzakelijk aan Willem I toegeschreven. Tijdens de kerkelijke 

vieringen van dergelijke plechtige momenten werden de banden tussen de Oran-

jes en Nederland historisch gefundeerd. Bij de installatie van Willem I als Ko-

ning der Nederlanden gebeurde dat als volgt: 'onze geliefde Koning en zijn Ko-

ninklijk Huis, thans op nieuw onafscheidbaar aan het lot van Nederland verbon-

den.'
87

 Door daarnaast persoonlijke hoogtijdagen als verjaardagen en geboortes 

in de Oranjefamilie nationaal te vieren werd de koning geëerd en daarmee ook 

 
85 Kist, Neêrland’s bededagen en Biddagsbrieven, p. 626. 
86 Kist, Neêrland’s bededagen en Biddagsbrieven, p. 642. 
87 Kist, Neêrland’s bededagen en Biddagsbrieven, p. 629. 
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de natie die hij representeerde. Al met al vormde de vorst het punt waar de poli-

tieke en de nationale eenheid samenkwamen.  

 Aan de overweging om alle kerken te betrekken op de staat lag de opvatting 

ten grondslag dat het vaderland afhankelijk was van de godsdienstigheid van de 

inwoners. Voortdurend werd in de biddagbrieven verwezen naar de zeventiende 

eeuw als bewijs dat de nationale welvaart afhankelijk was van de deugdzaam-

heid en de zedelijkheid van de burgers. Deze inhoudelijke referentie aan de 

hoogtijdagen van de Republiek vormde een algemeen verschijnsel in deze peri-

ode. Het is daarbij van belang om aan te tekenen dat deze voorstelling nu werd 

voorgehouden aan een gemeenschap die aanzienlijk groter was dan het gerefor-

meerde volksdeel waarin zij was gefundeerd. Immers, niet alleen de protestantse 

dissenters, katholieken en joden in de voormalige Republiek, maar ook de inwo-

ners van de Zuidelijke Nederlanden - geen van allen had behoord tot de publieke 

kerk - kregen dit waardencomplex voorgespiegeld. De biddagbrieven bevatten 

geen verwijzingen naar de bevoorrechte positie van de gereformeerde kerk ten 

tijde van de Republiek. Integendeel, het 'sieraad der vaderen' dat zo nauw ver-

band hield met de geschiedenis van de Republiek was in de biddagbrieven niet 

de gereformeerde kerk, maar het godsdienstige gevoel van de bevolking.
88

 Er is 

dan ook sprake van een geconstrueerde nationale cultuur die de identificatie van 

de natie met het land moet bevorderen. Alleen op deze wijze konden alle inwo-

ners, zonder onderscheid naar gezindte, in morele zin worden betrokken op de 

staat. Het ideaal van de moderne staat werd zo geprojecteerd op de zeventiende 

eeuw.  

 Het godsdienstbegrip werd daarbij ingevuld als een algemeen christendom. 

Als voorwaarde voor deugdzame burgers, een hechte samenleving, betrokken-

heid bij de staat en Gods zegen gold de aanvaarding in brede kring van een 

christelijke deugdethiek zonder leerstelligheid: 'zonder deugd en Godsvrucht 

geen voortdurend volksgeluk'.
89

 Dit verlichte geloof werd niet alleen omwille 

van goed individueel burgerschap gepropageerd. Leerstelligheid werd in de do-

minante negentiende-eeuwse visie beschouwd als oorzaak van vele kerkelijke 

twisten en daarmee van maatschappelijke onrust. Het zou bovendien onwense-

lijk en tegen de tijdgeest zijn als de regering bepaalde absolute en universeel 

geldende geloofswaarheden zou opleggen. In Nederland heerste immers formeel 

gezien vrijheid van godsdienst. Daarbij kwam dat de religieuze pluriformiteit in 

Nederland vergde dat alle kerkgenootschappen bijdroegen aan het proces van 

natievorming. De nationale ideologie die vorm kreeg in de biddagbrieven over-

steeg dan ook de denominaties. 

 
88 Kist, Neêrland’s bededagen en Biddagsbrieven, p. 617. 
89 Kist, Neêrland’s bededagen en Biddagsbrieven, p. 626. 
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Door invloed uit te oefenen op de godsdienst die werd verspreid en op de natio-

nale deugden die vanaf de kansels werden verkondigd wilde de overheid de bur-

gers samenbinden. De nationale ideologie die sociale, culturele en religieuze 

verschillen oversteeg hield echter geen sociaal-maatschappelijke verheffing in. 

De standensamenleving werd als een gegeven beschouwd en elke Nederlander 

werd opgeroepen binnen zijn eigen stand werkzaam te zijn voor Nederland.
90

 

Het overheidsbeleid gericht op de kerken kunnen we dan ook omschrijven als 

een genationaliseerd of, parallel aan het begrip burgerlijk beschavingsoffensief, 

nationaal beschavingsoffensief. 

 

De pogingen tot nationalisering van de kerkgenootschappen zijn te begrijpen 

tegen de achtergrond van het streven naar een union intime et complète met een 

bijbehorend bovenkerkelijk christendom. Deze ontwikkeling wordt wat betreft 

de hervormde kerk besproken in hoofdstuk 2. Hier wordt vooral gewezen op de 

overeenkomsten in de wijze waarop de staat de kerkgenootschappen in Neder-

land benaderde. Twee jaar nadat de hervormde kerkorde (1816) in werking trad, 

werd ook de organisatie van de evangelisch-luthersche kerk herzien. Estié con-

cludeert terecht dat er veel overeenkomsten bestaan tussen de hervormde kerk 

van het Algemeen Reglement van 1816 en de evangelisch-luthersche kerk. Dat 

betreft zowel de organisatiestructuur, de besluitvormingsprocessen als het nau-

we toezicht van koning Willem I.
91

 Ook de andere protestantse kerkgenoot-

schappen moesten op een vergelijkbare wijze worden geherstructureerd. Zo kre-

gen de doopsgezinden en de remonstranten rijkstraktementen ter beschikking 

gesteld.
92

 In tegenstelling tot de doopsgezinden accepteerden de remonstranten 

de financiële ondersteuning, terwijl de regering ook enige invloed verwierf op 

de besluiten van dit kerkbestuur.
93

 De drie kleine protestantse kerkgenootschap-

pen stemden bovendien in met de oprichting van een kerkelijke opleiding voor 

predikanten. Deze werd door de staat gesubsidieerd, onder voorwaarde dat na 

verloop van tijd alleen godgeleerden opgeleid aan een Nederlandse universiteit 

toegang kregen tot het ambt. Ook deze predikanten zouden nu volgens een zorg-

vuldig samengesteld curriculum aan een academische instelling worden opgeleid 

tot verlichte Nederlandse godgeleerden. 

 De nationalisering van de kerken en de uniformering van hun organisaties 

dienden bovendien de toenadering tussen de protestantse kerkgenootschappen te 

bevorderen. De nieuwe lutherse kerkorde bijvoorbeeld, zo concludeert Estié aan 

 
90 Vgl. Kist, Neêrland’s bededagen en Biddagsbrieven, p. 634.  
91 Estié, De stichting van een kerkgenootschap. 
92 O.J. de Jong, 'Uitkeringen aan kerken', in: De Bruijn e.a., Geen heersende kerk, geen heer-
sende staat, pp. 203-251, pp. 227-228. 
93 P. Estié, 'De staat en de remonstrantse kerkorganisatie in de Franse tijd (II, slot)', in: Docu-
mentatieblad 25 (1986), pp. 18-28, p. 28. 
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de hand van correspondentie van Janssen, moest niet alleen de twisten binnen de 

lutherse kerk beëindigen en het zedelijke leven verbeteren, maar ook een toe-

komstige vereniging vergemakkelijken.
94

 Op andere terreinen werd de onder-

linge toenadering eveneens bevorderd. Tegen 1820 had de overheid de leden van 

de protestantse kerkgenootschappen toestemming gegeven om zich, onder be-

paalde voorwaarden, bij een ander protestants kerkgenootschap aan te melden 

zonder het lidmaatschap van de eigen kerk op te hoeven zeggen.
95

 

 Tevens wijzigde koning Willem I in respectievelijk 1814 en 1816 de organi-

saties van de joodse gemeenten in de Noordelijke Nederlanden en in de Zuide-

lijke Nederlanden uit nationaal-opvoedkundige overwegingen. Enkele duidelijke 

overeenkomsten met het beleid ten aanzien van de overige kerken laten zich 

aanwijzen. Daarbij valt te denken aan de overheidsinvloed op zowel het ontwerp 

van de nieuwe organisatie als de invloed die vervolgens kon worden uitgeoefend 

op besluitvormingsprocessen. Ook was er sprake van een nationale organisatie, 

waarbij de macht was geconcentreerd in een relatief klein landelijk bestuurscol-

lege. Deze reorganisatie maakte deel uit van de politiek van Willem I gericht op 

de acculturatie van de joden in Nederland.
96

 

 Vanuit dezelfde pedagogische doelstellingen werd ook het departement voor 

Rooms-katholieke zaken bestuurd. Aan het hoofd hiervan stond Mr. M.J.F.Gh. 

baron Goubau d'Hovorst (1757-1836). Deze katholieke edelman had tot 1794 

voor de regering in de Zuidelijke Nederlanden gewerkt. Na een zelfverkozen 

ballingschap tijdens het Franse bewind werd hij op 16 september 1815 door ko-

ning Willem I benoemd tot directeur-generaal van het Departement voor de 

Roomsch-katholieke Eeredienst. In nauwe samenwerking met de katholieke 

kerktop streefde de minister ernaar om de koning de trouw van de inwoners van 

de Zuidelijke Nederlanden te tonen en de katholieken in het koninkrijk te vor-

men tot verlichte burgers.
97

  

 
94 Estié, De stichting van een kerkgenootschap, p. 169. 
95 Vgl. 'Dispositie, van den direkteur-generaal der verschillende eerediensten, behalve den 

Roomsch-Kath., in opzigt tot de aanneming van leden van eenigen Protestantschen Gods-

dienst, bij een ander Protestantsch kerkgenootschap, van 31 mei 1820', in: Bijvoegsel tot het 
staatsblad, VII.D.IIe.St.1820, pp. 489-490. 
96 R.G. Fuks-Mansfeld, 'Moeizame aanpassingen (1814-1870)', in: J.C.H. Blom, R.G. Fuks-

Mansfeld, I. Schöffer (red.), Geschiedenis van de joden in Nederland, Amsterdam 1995, 

pp. 207-243.  
97 J.A. Bornewasser, '"Het credo … geen rede van twist". Ter verklaring van een koninklijk 

falen', in: J.A. Bornewasser, Kerkelijk verleden in een wereldlijke context. Historische opstel-
len, gebundeld en aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Theo-

logische Faculteit Tilburg, Amsterdam 1989, pp. 113-148, p. 123; P.J. Margry, Teedere 
quaesties: religieuze rituelen in conflict. Confrontaties tussen katholieken en protestanten 
rond de processiecultuur in 19e-eeuws Nederland, Hilversum 2000, pp. 238, 374. In de Zui-

delijke Nederlanden duurde deze samenwerking tot 1825. J.A. Bornewasser, 'Twee eeuwen 
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De godsdienst die in de katholieke kerken moest worden geleerd was in over-

eenstemming met de zedenleer die de predikanten kregen voorgehouden. Zo 

verklaarde Goubau in een biddagbrief uit 1820 dat de uitgeschreven kerkelijke 

viering diende ter versterking van het zedelijke en godsdienstige gevoel dat als 

basis diende voor de nationale voorspoed.
98

 Een ander element in dit pedagogi-

sche programma vormde de oprichting van het collegium philosophicum te Leu-

ven in 1825. Deze door de staat opgerichte en gefinancierde academische voor-

opleiding diende om aankomende priesters op te leiden tot verlichte en vrijzin-

nige geesten.
99

 Ook werden pogingen ondernomen om de katholieke kerkorgani-

satie te hervormen. De (mislukte) onderhandelingen moesten resulteren in de 

totstandkoming van een nationaal georganiseerde katholieke kerk met verlichte 

priesters die kon worden ingepast in het staatsbestel.
100

  

 De beschreven uniformeringstendensen kunnen worden bestempeld als een 

streven naar nationalisering van de kerkgenootschappen. De reorganisatie van de 

kerken diende namelijk de volgende, nauw samenhangende doeleinden. De or-

ganisatorische en bestuurlijke wijzigingen moesten het mogelijk maken de Ne-

derlandse kerken in te passen in de Nederlandse staat. Bovendien wilde de rege-

ring op deze wijze het Nederlandse karakter van verscheidene genootschappen 

versterken. De reorganisaties werden daarnaast ingegeven door de overtuiging 

dat de kerkgenootschappen en hun godsdienstleraars grote invloed hadden op de 

Nederlandse samenleving en burgers. De nieuwe kerkordes moesten een verlich-

te godsdienst garanderen en ruimte bieden aan de overheid om deze deugden- en 

zedenleer ook te handhaven.  

 Koning Willem I slaagde erin deze doelstelling in de protestantse kerken te 

realiseren. Vooral hier bestond in de hogere sociaal-maatschappelijke lagen 

draagvlak voor de ideeën die aan het beleid ten aanzien van de kerken ten 

grondslag lagen. Deze protestantse steun zal zeker de emancipatie van de katho-

lieken hebben vertraagd.
101

 Overigens werd het ideaal van zedelijkheid en 

deugdzaamheid niet door alle protestanten gedragen. Daarnaast moet worden 

aangetekend dat ook een kleine groep van vooraanstaande katholieken ernaar 

streefde een verlicht godsdienstbegrip tot grondslag van de katholieke kerk te 

 
kerk en staat. Een veelledige confrontatie met de moderniteit', in: De Bruijn e.a., Geen heer-
sende kerk, geen heersende staat, pp. 29-60, p. 46. 
98 '29 mei 1820 Biddagsbrieven, bepalende den jaarlijkschen algemeenen Dank- en Bededag: 

III Voor de Roomsch-Kathol. Kerken', in: Bijvoegsel tot het staatsblad, VII.D.Ie.St.1820, 

p. 92. 
99 Deze werd al snel facultatief en in 1830 weer opgeheven. De oprichting van deze opleiding 

leidde tot grote tegenstand onder katholieken. D. Bos, In dienst van het Koninkrijk, p. 176; 

L. Wils, 'Het verenigd Koninkrijk van koning Willem I (1815-1830) en de natievorming, in: 

Bijdragen en Mededelingen 112 (1997), pp. 502-516, p. 508. 
100 Margry, Teedere quaesties, p. 220. 
101 Clemens, 'De terugdringing van de rooms-katholieken', pp. 27-39. 
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maken.
102

 Zo werd door zowel katholieken als protestanten gepoogd om de ei-

gen geloofsgenoten in religieuze en nationale zin op te voeden. 

 Bezien in dit licht is het niet opmerkelijk, zoals wel is gesuggereerd, dat 

Willem I hervormde predikanten betrok in het proces van natievorming ondanks 

de religieuze pluriformiteit in Nederland.
103

 De Oranjevorst wilde niet per se een 

(verlicht) protestantse natie stichten. Hij zocht draagvlak voor zijn nationale en 

educatieve doelstellingen in het gehele koninkrijk en wilde deze in geheel Ne-

derland realiseren. Daarom poogde hij alle kerken in te voegen onder zijn be-

wind en deze zelfs samen te voegen. De nauwe banden met de hervormde kerk 

vormden hierin een eerste, belangrijke stap. Zijn ultieme ideaal was de oprich-

ting van één nationaal kerkgenootschap waar zich een bovenkerkelijk christen-

dom, een civil religion vrij van leerstellingen, kon manifesteren. Deze alge-

meen-christelijke kerk onder koninklijke leiding moest een belangrijke rol spe-

len in de vorming van een sterke nationale gemeenschap en een bloeiende 

staat.
104

  

 

 

7. Samenvatting 

 

De Bataafse Revolutie sloot religie niet uit. Integendeel, godsdienst bleef een 

centrale positie innemen binnen de samenleving. De moderniseringsprocessen 

die plaatsvonden konden zich in de ogen van veel Nederlanders uit de jaren rond 

1800 niet voltrekken zonder godsdienst. Een conceptuele scheiding tussen gods-

dienst en kerk maakte het mogelijk om in het revolutiejaar 1795 de nauwe ban-

den tussen de bevoorrechte kerk en de staat te verbreken zonder het belang van 

godsdienst ter discussie te stellen. De betekenis van de kerken werd afgeleid uit 

het godsdienstbegrip. Vanuit de opvatting dat religie een belangrijke voorwaarde 

vormde voor nationale welvaart waren gedurende een groot deel van de bestu-

deerde periode, met als belangrijkste uitzondering het tijdperk 1798-1801, 

krachten aan het werk die ernaar streefden om de kerken aan de staat te binden. 

Er is wel gesuggereerd dat het succesvolle bewind van Willem I op dit terrein 

 
102 J.A. Bornewasser, 'The Authority of the Dutch State over the Churches, 1795-1853', in: 

A.C. Duke, C.A. Tamse (red.), Britain and the Netherlands. Church and State since the Re-
formation [Papers delivered to the Seventh Anglo-Dutch Historical Conference 7], Den Haag 

1981, pp. 154-175, p. 170; E. Sengers, "Al zijn wij katholiek, wij zijn Nederlanders". Opkomst 
en verval van de katholieke kerk in Nederland sinds 1795 vanuit rational-choice perspectief, 

Delft 2003, pp. 72-74. Zie ook noot 97. 
103 Bos, In dienst van het Koninkrijk, p. 124. 
104 Vgl. o.m. Aerts, 'Een staat in verbouwing', pp. 67, 75; Bornewasser, '"Het credo … geen 

rede van twist"'; De Valk, 'Landsvader of landspaus?' 
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een (tijdelijke) stap terug betekende in de moderniseringsprocessen.
105

 Op grond 

van dit onderzoek lijkt het beter om de nauwe banden tussen hervormde kerk en 

koninkrijk te zien als een belangrijke bijdrage aan de vestiging van de moderne 

natiestaat. 

 Vooral de continuïteit in de doelstellingen van het staatsbeleid inzake de 

kerken in de bestudeerde periode sprong in het oog. Niet alleen in de gerefor-

meerde kerk, maar ook in de andere kerken in Nederland manifesteerden zich de 

processen van staats- en natievorming. De nationalisering van de kerkgenoot-

schappen richtte zich op de inpassing van deze instellingen in het staatsbestel in 

de veronderstelling dat zij op deze wijze hun optimale bijdrage zouden leveren 

aan het nationale program van volksopvoeding. Pas onder Willem I werden deze 

doelstellingen ten dele gerealiseerd en kon het verlichte godsdienstbegrip dat al 

in de achttiende eeuw in opkomst was breder worden verspreid. Deze staatsbe-

moeienis deed weliswaar denken aan de situatie onder het ancien régime,
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maar de gereformeerde kerk had definitief haar publieke monopolie verloren en 

moest haar vooraanstaande rol binnen de natie nu delen met andere kerkgenoot-

schappen. 

 Het ultieme ideaal van de opeenvolgende overheden in de tijdvakken van 

Revolutie en Restauratie was een bovenkerkelijk christendom dat deel uitmaakte 

van de nationale ideologie, waarbij op particulier niveau ruimte werd behouden 

voor verscheidenheid. Ondanks het religieuze pluralisme in Nederland kon zo 

toch een nationale eenheid worden gesmeed. Er bestond echter geen natiebrede 

consensus over de invulling van deze nationale deugdenleer, over de sociale en 

nationale positie van de kerken en over de wenselijkheid om tot een vereniging 

van de kerkgenootschappen te komen. De grootste en meest invloedrijke groep 

die sympathie voelde voor deze ideeën en waar de politieke invloed zich con-

centreerde, bevond zich in protestantse kringen. Zij konden zich vinden zowel in 

de wijze waarop de morele verheffing van de natie gestalte moest krijgen als in 

de idealen die werden uitgedragen. Zelfs het idee van een vereniging van alle 

kerken werd hier soms met de mond beleden. Maar in de praktijk ging men vaak 

niet verder dan toenadering te zoeken met de andere protestantse kerken.  

 Vanwege de relatief brede acceptatie van de verlichte idealen onder protes-

tanten neemt de voorstelling van 'de protestantse natie' een prominente plaats in 

binnen de (kerk)historische wetenschap. Deze term wordt gebruikt voor een 

tijdperk dat in de regel geacht wordt zich enkele decennia rond het jaar 1800 uit 

te strekken. Enkele studies die kerkgeschiedenis of religiegeschiedenis expliciet 
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vanuit een nationaal perspectief bedrijven hanteren deze aanduiding eveneens.
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Dit begrip dreigt echter de diversiteit binnen protestants Nederland evenals de 

religieuze pluriformiteit van Nederland in deze periode te verhullen. Het staats-

beleid in de bestudeerde periode richtte zich bovendien op de nationalisatie van 

alle kerkgenootschappen. De hiermee gepaard gaande implementatie van een 

redelijk (verlicht) godsdienstbegrip ondervond steun - weliswaar in verschillen-

de mate - binnen alle denominaties. Het kan dan ook geen kwaad om vanuit het 

nationale perspectief een begrip als algemeen christendom een meer prominente 

positie in het onderzoek naar deze periode te geven. De verhouding tussen ver-

licht-protestantisme en algemeen christendom is complex, maar het gebruik van 

beide begrippen naast elkaar biedt ruimte voor het aanbrengen van nuances. 
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