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De zorg voor de belangen, zoo van het christendom in het algemeen, als van 

de hervormde kerk in het bijzonder, de handhaving harer leer, de vermeer-

dering van godsdienstige kennis, de bevordering van christelijke zeden, de 

bewaring van orde en eendragt, en de aankweeking van liefde voor Koning 

en Vaderland moeten steeds het hoofddoel zijn van allen, die in onderschei-

dene betrekkingen met het kerkelijke bestuur belast zijn.
1
 

 

In 1816 kreeg de voormalige bevoorrechte kerk van de Republiek een nieuwe 

kerkorde. Niet alleen werd haar naam veranderd in Nederlandsche Hervormde 

Kerk, maar ook haar doelstellingen werden wezenlijk anders omschreven. Het 

brede takenpakket van de kerkbestuurders (waaronder alle predikanten vielen), 

zoals geformuleerd in het hier aangehaalde artikel 9, doet in weinig herinneren 

aan de kerkelijke werkzaamheden die in de regel worden verbonden met het 

predikantschap. De zorg voor de belangen van de hervormde kerk en de hand-

having van haar leer lijken het af te leggen tegen werkzaamheden die waar-

schijnlijk beter maatschappelijk of nationaal genoemd kunnen worden.
2
 De be-

vordering van de juiste zeden en de aankweking van koningsgezindheid en va-

derlandsliefde zijn immers belangrijke voorwaarden voor een nationale gemeen-

schap.  

 Hoewel artikel 9 in nagenoeg ongewijzigde vorm stand hield tot de herzie-

ning van de kerkorde in 1950 (ingevoerd in 1951) riep de tekst al snel weerstand 

op. Vooral het ontbreken van een nadere invulling van de hervormde leer leidde 

tot een discussie over wat nu eigenlijk de inhoud was van de hervormde belijde-

 
1 'Algemeen Reglement voor het bestuur der Hervormde kerk in het Koningrijk der Nederlan-

den', in: Bijvoegsel tot het staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, III.D.Ie.St.1816, 

pp. 272-294, art. 9. [In de noten afgekort tot AR] 
2 J. de Bruijn, 'Van Pieter 't Hoen tot Joop van den Ende. Tweehonderd jaar publieke moraal 

in Nederland', in: J. de Bruijn e.a. (red.), Geen heersende kerk, geen heersende staat. De ver-
houding tussen kerken en staat 1796-1996, Zoetermeer 1998, pp. 97-115, pp. 101-102. 
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nis. Toen in de jaren 1830 en 1840 definitief duidelijk werd dat de nieuwe kerk-

orde niet langer vasthield aan de formulieren van enigheid verhevigde de kritiek. 

Verscheidene predikanten zagen geen andere weg dan een nieuwe kerk op te 

richten of, afhankelijk van gezichtspunt, de ware kerk te herstellen in afwachting 

van de terugkeer van het hervormde kerkgenootschap tot de leer, tucht en dienst 

der vaderen.  

 Na de Afscheiding van 1834 hebben zich nog verscheidene splitsingen en 

scheuringen voorgedaan, waardoor de variatie in het kerkelijke landschap van 

Nederland aanzienlijk is toegenomen. Binnen de afgescheiden kringen bestond 

vanzelfsprekend veel aandacht voor de wordingsgeschiedenis van de hervormde 

kerk, en dan met name voor het Algemeen Reglement.
3
 Men beschouwde dit als 

een menselijke instelling die van staatswege was opgelegd en een belemmering 

vormde voor voor Gods werking in de kerk. Het historische onderzoek hiernaar 

was vaak een studie naar de oorsprong en naar het rechtmatige karakter van de 

eigen kerkelijke beweging. De hervormde kerk had echter ook haar eigen ge-

schiedschrijvers die het Algemeen Reglement wel in positieve termen omschre-

ven.
4
 

 Dergelijke ideologisch-apologetische doelstellingen zijn goed zichtbaar in 

oudere kerkhistorische studies. Een voorbeeld van de nauwe verbondenheid van 

wetenschappelijke studie en persoonlijke opvattingen vormt het proefschrift van 

J.C.A. van Loon. In 1942 promoveerde deze predikant van de Gereformeerde 

kerk te Purmerend aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op een gedegen 

bronnenstudie naar de achtergronden en de totstandkoming van het Algemeen 

Reglement. Aangekomen bij de bekrachtiging van het Algemeen Reglement 

door de koning schreef de jonge doctor: 'De fatale datum 7 Januari 1816 was een 

Zondag: op den dag der vrijheid en der vreugde voor de Kerk des Heeren werd 

haar slavernij bezegeld.'
5
 Ook uit de slotopmerking bij het afsluitende hoofdstuk 

6, 'Beoordeling en kritiek', blijkt de confessionele overtuiging van de onderzoe-

ker: 

 

Het Reglement was dan ook een kerk- en staatsrechtelijke knoop, die nóg 

niet ontward is en een bittere vrucht van het revolutionaire beginsel, waarte-

gen alleen het reformatorische leven in alle levenskringen weerstand bieden 

kan, in gehoorzaamheid aan Christus, den eenigen Souverein, uit wien de 

goede vrucht gevonden moge worden.
6
 

 
3 J.A. Bornewasser, 'Nederlandse kerkgeschiedenis van de negentiende eeuw', in: De negen-
tiende eeuw 11 (1987), pp. 63-78, pp. 64-65. 
4 Bijv. A. Ypeij, I.J. Dermout, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk, dl. 4, Breda 

1827, m.n. pp. 566-681. 
5 J.C.A. van Loon, Het Algemeen Reglement van 1816, Wageningen 1942, p. 153. 
6 Van Loon, Het Algemeen Reglement van 1816, p. 222. 
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Geleidelijk is de kerkgeschiedschrijving over de eigen confessionele grenzen 

heen gaan kijken - zoals onder meer blijkt uit de publicaties in 1984 ter herden-

king aan de Afscheiding van 1834
7
 - en vond zij aansluiting bij de algemene 

geschiedbeoefening.
8
 Mede dankzij de verbreding die zich sinds de jaren zeven-

tig en tachtig heeft voltrokken zijn de klassieke thema's in een bredere histori-

sche context komen te staan.  

 In dit hoofdstuk wordt deze trend voortgezet. Het Algemeen Reglement 

wordt hier bestudeerd tegen de achtergrond van de processen van staats- en na-

tievorming die zich voltrokken in Nederland. De indeling van dit hoofdstuk is 

als volgt. In de eerste vier paragrafen staan twee vragen centraal. Ten eerste, hoe 

verhoudt het Algemeen Reglement zich tot het nationale beschavingsoffensief 

van Willem I? Ten tweede, hoe kan het dat een kerkelijke organisatie zo verwe-

ven raakte met nationale en maatschappelijke doeleinden? Daarbij gaat de aan-

dacht vooral uit naar de rol van de overheid, alhoewel tegelijkertijd duidelijk 

wordt dat die haar invloed niet kon doen gelden zonder steun van de synode. 

Juist in deze samenwerking tussen kerk en staat ligt de verklaring voor het suc-

ces van het overheidsbeleid. Deze samenwerking was, zo is de strekking, geba-

seerd op gedeelde belangen. Eendracht en orde in kerk en maatschappij hingen 

nauw met elkaar samen en waren gebaat bij nauwe banden tussen kerk en staat. 

 In de paragrafen vijf en zes wordt het verloop van deze samenwerking in de 

decennia na 1816 bestudeerd. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de gods-

dienstige onrust binnen de hervormde kerk en de reactie hierop vanuit zowel de 

kerk als de overheid. De volgende periodisering wordt daarbij gehanteerd. In de 

jaren 1820 en 1830 blijkt dat beide partijen nauw samenwerkten om de nationale 

en kerkelijke belangen te behartigen. Rond 1840 vond echter een omslag plaats. 

Nu won het idee aan kracht dat de maatschappelijke eendracht en orde niet per 

definitie profiteerden van een nauwe band tussen kerk en staat. Ook in de kerk-

top zelf ontstond geleidelijk een voorkeur voor lossere banden. De bestudeerde 

periode eindigt met de scheiding van kerk en staat in 1848 en de bekrachtiging 

hiervan in de wet op de kerkgenootschappen van 1853.  

 

 

 
7 Vgl. W. Bakker, O.J. de Jong, W. van 't Spijker, L.J. Wolthuis (red.), De Afscheiding van 
1834 en haar geschiedenis, Kampen 1984. 
8 M. de Baar, 'Nieuwe perspectieven voor de Nederlandse kerkgeschiedenis', in: Tijdschrift 

voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 4 (2000), pp. 87-97, p. 92; A.L. Molendijk, 'Kerkge-

schiedenis aan een openbare instelling voor hoger onderwijs', in: E. Noort, H. Zock (red.), 

Trends in de Groninger theologie. 'You need a Busload of Faith to get by', Delft 2002, 

pp. 151-163, pp. 155, 159-160. 
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1. De Nederlandsche Hervormde Kerk 

 

Het initiatief tot de nieuwe bestuursstructuur van de hervormde kerk kwam van 

koning Willem I. Een maand nadat de grondwet van 1814 was aangenomen 

werd een eerste voorstel voor een nieuwe kerkorde ontworpen. Het concept dat 

door commissaris-generaal Van Stralen was opgesteld stuitte echter op onover-

komelijke bezwaren bij de Raad van State, onder meer vanwege het gebrek aan 

kerkelijke inspraak tijdens de ontwerpfase. Enkele maanden later, op 12 oktober 

1814, gaf de koning daarom de secretaris van staat, Röell, die de Directie voor 

den Openbaren Eeredienst onder zijn hoede had, formeel opdracht om een re-

glement voor de hervormde kerk te ontwerpen. Hij moest zich hierbij laten advi-

seren door een commissie die hij zelf, of, bij zijn afwezigheid, de commissaris 

belast met kerkelijke zaken, J.D. Janssen, moest voorzitten. De commissie werd 

samengesteld uit een predikant uit elke provincie en een van de Waalse kerk en 

werd op 28 mei 1815 door de koning geïnstalleerd. 

 De nieuwe kerkorde werd vervolgens onder strikte regie van de regering 

ontworpen. De commissieleden dienden eerst onafhankelijk van elkaar te reage-

ren op de voorstellen van de regering. Deze werkwijze bemoeilijkte het de leden 

duidelijk zicht te krijgen op de werkzaamheden en de feitelijke invloed van 

Janssen, die het ontwerpproces coördineerde.
9
 Pas op 25 oktober 1815 werd de 

adviescommissie voor het eerst bijeengeroepen om te beraadslagen over een 

conceptreglement, waarvoor Janssen feitelijk hoofdverantwoordelijk was. Het 

gevaar van onenigheid binnen de commissie was op voorhand al minimaal 

dankzij een zorgvuldige selectie van haar leden. Al na zeven dagen kon een 

ontwerpreglement worden opgesteld waarmee de commissieleden instemden.
10

 

Vervolgens bogen de Raad van State en de vorst zich nog over het reglement. 

Nadat nog enkele punten van kritiek waren verwerkt - zonder dat de commissie 

was gekend - hechtte de koning op 7 januari zijn goedkeuring aan het Algemeen 

Reglement voor het bestuur der Hervormde kerk in het Koningrijk der Neder-

landen.
11

 

 Nog geen maand later stelde koning Willem I de leden van de oude gere-

formeerde kerk voor een fait accompli. Inspraak was uitgesloten. Alle kerkelijke 

bestuursorganen kregen een exemplaar van de kerkorde toegezonden. Al in de 

artikelen II en III konden ze lezen dat ze hun werkzaamheden per direct moesten 

beëindigen omdat de nieuwe kerkorde 'met den meesten spoed' van kracht moest 

worden. Deze opdracht hield in dat alle kerkelijke bestuurders werden ontheven 

uit hun bestuurlijke functies en dat alle kerkelijke bestuursorganen ophielden te 

bestaan. De vorst benoemde op voordracht van de commissaris-generaal voor 

 
9 Van Loon, Het Algemeen Reglement van 1816, pp. 87-90, 116. 
10 Van Loon, Het Algemeen Reglement van 1816, pp. 145-149. 
11 Van Loon, Het Algemeen Reglement van 1816, pp. 150-153. 
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protestante zaken de leden van de classicale besturen, de provinciale kerkbestu-

ren en de nationale synode. Daarmee was de nieuwe, Nederlandsche Hervormde 

Kerk een feit. 

 Een van de eerste taken waarvoor de nationale synode zich zag gesteld be-

stond uit het opstellen van verscheidene bijzondere reglementen. Het betrof ver-

ordeningen op het gebied van godsdienstig onderwijs, tuchtuitoefening, kerkvi-

sitatie, de taken van de classes en van de kerkenraden en, tot slot, de opleiding, 

examinering en beroeping van predikanten. In deze verordeningen werden de 

aspecten behandeld waarin het Algemeen Reglement niet voorzag.
12

 Het Regle-

ment was bewust algemeen gehouden om te voorkomen dat voortdurend kleine 

wijzigingen moesten worden aangebracht als omstandigheden hierom vroegen. 

 Het traject dat deze bijzondere reglementen doorliepen alvorens van kracht 

te worden liep min of meer parallel aan het ontstaanstraject van het Algemeen 

Reglement en versterkt het beeld van een regering die een verregaande en actie-

ve rol speelde bij de vormgeving van de hervormde kerk. Officieel, zo werd be-

kendgemaakt, beperkte de invloed van de staat, in casu het departement voor 

protestantse zaken, zich nu tot het opstellen van enkele ontwerpen die de synode 

mogelijk tot leidraad of inspiratie konden dienen.
13

 Deze conceptverordeningen 

waren in het voorjaar van 1816 echter ontworpen door dezelfde predikanten die 

hadden meegewerkt aan het Algemeen Reglement. Deze commissieleden wer-

den na beëindiging van hun werkzaamheden bovendien door de koning be-

noemd in de synode. Zo verzekerde de regering zich ervan dat de van staatswege 

gewenste kerkorganisatie zonder veel wijzigingen werd aangenomen.
14

 

 

 

2. Een nationale organisatie 

 

Inhoudelijk liggen de bijzondere reglementen in het verlengde van het Alge-

meen Reglement. Dat betekende vooral dat procedures en besluitvormingspro-

cessen op elkaar werden afgestemd. De bereikte uniformiteit en eenduidigheid 

werden nog eens versterkt door duidelijke bepalingen in de reglementen inzake 

de bevoegdheden en de autoriteit van de kerkbestuurders op de verschillende 

 
12 AR, artt. 24-30. 
13 AR, art. 30. Zie tevens O. Repelaer van Driel, 'Aanspraak van den commissaris-generaal, 

provisioneel belast met de zaken der hervormde 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 aanspra-
ken 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. 
14 D. Bos, In dienst van het Koninkrijk. Beroepsontwikkeling van hervormde predikanten in 
negentiende-eeuws Nederland, Amsterdam 1999, p. 108; J.Th. de Visser, Kerk en Staat. Ne-
derland van 1796 tot op heden, dl. 3, Leiden 1927, p. 227. 
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niveaus. Het resultaat was een nationale organisatie met een duidelijke hiërar-

chische structuur. 

 De bestuurlijke organen werden in het Algemeen Reglement opgesomd 

overeenkomstig de positie die zij in de hiërarchie innamen. De nationale synode 

diende als hoogste kerkelijke bestuursorgaan. Deze vergadering moest jaarlijks 

bijeenkomen om zorg te dragen voor de belangen van de oude Waalse, Engelse, 

Schotse en Nederduitse gereformeerde kerken die nu samen de hervormde kerk 

uitmaakten. Daarnaast diende de synode als geschillencommissie en als hoogste 

beroepsinstantie. In dit bestuurlijke orgaan hadden de volgende leden zitting: 

twaalf predikanten, twee (oud-)ouderlingen en drie adviserende theologische 

hoogleraren. De universiteiten, de provinciale kerkbesturen en de Waalse kerk 

waren op die manier vertegenwoordigd. De macht was grotendeels geconcen-

treerd bij deze kleine groep. 

 Onder de synode vielen de tien provinciale kerkbesturen, die voor hun eigen 

regio dienden als geschillencommissie, beroepsinstantie en tuchtorgaan met de 

bevoegdheid om predikanten, kandidaten en kerkenraadsleden af te zetten.
15

 

Verder namen ze theologen het proponentsexamen af en moesten ze zorg dragen 

voor de administratie van provinciale, kerkelijke fondsen. Daarnaast waren de 

leden belast met 'de zorg voor de belangen van den godsdienst, de bewaring der 

goede orde, en de handhaving der kerkelijke wetten, in hun ressort'.
16

 Daarom 

mochten zij binnen de bestaande verordeningen reglementen ontwerpen voor het 

gebied dat onder hun bevoegdheid viel.  

 De provincies waren opgedeeld in classes, 43 in totaal. Deze hadden elk hun 

eigen classicale bestuur. Tot hun taken behoorde het uitoefenen van toezicht op 

vacante gemeenten, het regelen van de formaliteiten rond beroeping en bevesti-

ging, het beslissen bij geschillen en het behartigen van de belangen van predi-

kantsweduwen en -wezen. De bestuursleden, die zes maal per jaar bijeenkwa-

men, werden genomineerd door de classicale vergadering, bestaande uit alle 

predikanten aangevuld met enkele (oud-) ouderlingen uit de classis. De regering 

beperkte de taken van de classes tot het voordragen van leden voor het classicale 

bestuur - de uiteindelijke selectie werd gemaakt door de vorst -, de uitoefening 

van toezicht op classicale beurzen en fondsen en de benoeming van quaestors.  

 De classes waren opgedeeld in ringen die, zo werd bondig en nadrukkelijk 

in het Algemeen Reglement bepaald, geen enkele vorm van kerkelijk bestuur 

uitoefenden en vooral dienden ter versterking van de onderlinge band der broe-

derlijke liefde.
17

 Ringleden moesten alleen preekdiensten overnemen in vacante 

ringgemeenten en werden aangemoedigd bijeen te komen om de onderlinge 

 
15 Het ging om de provincies Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Utrecht, 

Friesland, Overijssel, Groningen, Noord-Brabant en Drenthe. 
16 AR, art. 41. 
17 AR, art. 80. 
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band te versterken. Ze waren zelf verantwoordelijk voor de formele inkadering 

van hun bijeenkomsten. De predikanten binnen dezelfde ring waren daarmee de 

enigen die zo vaak bijeen mochten komen als zij zelf goed achtten, maar de 

ringbijeenkomsten waren dan ook vrijblijvend van aard. De toegestane vrijheid 

leidde tot verschillen. In Meppel was men zelfs pas in 1832 tot een regulering 

van de ringbijeenkomsten gekomen. Maar de leden daar waren dan ook wel zeer 

consciëntieus te werk gegaan. Onder meer het volgende werd afgesproken:  

 

De scriba, verlangende, dat de Vriendschaps-maaltijden aan de huizen der 

Broeders zoo min kostbaar als mogelijk was, werden gemaakt, stelde voor, 

dat er bij eene eerste aandisch niet meer op tafel zouden zijn, dan twee scho-

tels met vleesch en vier met groenten, en dat op het desert, behalve brood, 

beschuit, boter en kaas, niets anders mogte gevonden worden dan het geen 

de tuinen der broeders in de onderscheidene jaarsaisoenen, of hun veel op-

leverde, terwijl die gene der broeders, welke daartegen handelde, verstoken 

zoude zijn van de tien guldens, welke voor het houden van ieder maaltijd uit 

de Ring-Kas gegeven wordt. Indien egter een der Broederen mogt verkiezen 

eene visch-partij te geven, zal er op het desert een gebak mogen zijn (met 

afschrift aan alle vrouwen der Ring-Broeders).
18

 

 

Als allerlaatste werden in het Algemeen Reglement de kerkenraden behandeld, 

die verantwoordelijk waren voor het kerkelijk bestuur in de gemeenten. De pre-

dikant en de ouderlingen, zo werd gesteld, moesten zorg dragen voor de ere-

dienst, het godsdienstig onderwijs en het toezicht over de leden van hun ge-

meente.
19

 De diakenen bleven verantwoordelijk voor de armenzorg. Daarnaast 

kregen de kerkenraden de mogelijkheid om verordeningen op te stellen die loka-

le kwesties moesten regelen. 

 Het verloop in de opsomming van synode naar kerkenraad wordt geken-

merkt door een bijna consequente inperking van de bevoegdheden. Met deze 

hiërarchische structuur vond letterlijk en figuurlijk een ommekeer plaats ten op-

zichte van de gereformeerde kerk die was gefundeerd in relatief autonome ker-

kenraden. Binnen de hervormde kerkorde stond de kerkenraad op het tweede 

plan, zo blijkt eveneens uit de tijd die verstreek alvorens het bijzondere regle-

ment op de kerkenraden werd ontworpen. Al in het Algemeen Reglement van 

1816 werd gewezen op de noodzaak hiertoe, maar pas in 1825 zou dit bijzondere 

 
18 Notulen ring Meppel mrt. 1832 (R.A.Drenthe, archief ring Meppel, inv. nr. 1). Aangehaald 

naar A. de Groot, 'Het Algemeen Reglement van 1816', in: J.H. van de Bank e.a. (red.), Theo-

logie en kerk in het tijdperk van de Camera Obscura. Studies over het Nederlandse protestan-
tisme in de eerste helft van de negentiende eeuw [Utrechtse Theologische Reeks 18], Utrecht 

1993, pp. 111-137, p. 132. 
19 AR, art. 87. 
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reglement van kracht worden.
20

 Dat de bijzondere verordening en het Algemeen 

Reglement inhoudelijk nauwelijks van elkaar verschillen maakt het des te op-

merkelijker dat bijna tien jaren moesten verstrijken.  

 De weinige bekende proteststemmen maakten zich eveneens zorgen over het 

presbyteriale element dat in het nieuwe kerkbestuur aanzienlijk aan belang had 

ingeboet. Dat nog maar relatief weinig ouderlingen bestuurlijke functies vervul-

den zou bovendien strijdig zijn met de ideeën van Calvijn. Ook de verplaatsing 

van de classicale bevoegdheden naar provinciaal niveau waarop minder be-

stuursleden werkzaam waren, reduceerde het aantal predikanten met veel in-

vloed en leidde tot protest. De loslating van het principe van lastbrieven waar-

door predikanten niet langer waren gebonden aan vastgelegde opdrachten, sterk-

te de critici in hun opvatting dat de invoering van de nieuwe organisatie een af-

name betekende van het aantal predikanten met bestuurlijke invloed. Een derge-

lijke machtsconcentratie botste ook met de reformatorische grondbeginselen, 

aldus het protest van de Amsterdamse classis.
21

 De aanvaarding van de her-

vormde kerkorde hield in deze visie een terugkeer naar de pauselijke heerschap-

pij in.  

 We zien dat nu nationale beginselen een dominante rol speelden in de her-

vormde kerkorde. Een goed voorbeeld hiervan vormt de naamgeving. Ten tijde 

van de Republiek werd de publieke kerk wel aangeduid als de 'Ghereformeerde 

kercken in Nederlant'. Deze kerken konden per provincie - mede als gevolg van 

de grote autonomie van de provincies en hun invloed op de kerk ten tijde van de 

Republiek - verschillen in aangenomen belijdenisgeschriften. Bovendien werden 

deze kerken onderscheiden in een viertal kerken, te weten een Nederduitse, een 

Waalse, een Engelse en een Schotse. Deze scheiding vond plaats naar de taal 

waarin de eredienst werd gehouden en naar de herkomst van de gelovigen. In 

1816 werd de Nederlandsche Hervormde Kerk opgericht. Nu vormt het eerste 

lid een adjectief bij het woord kerk dat in het enkelvoud is gesteld. Hieruit blijkt 

dat de hervormde kerk werd gedacht als een eenheid met een Nederlands karak-

ter. In de reactie op de Amsterdamse kritiek verwoordde Repelaer van Driel de-

ze nationalisering bijzonder treffend: 

 

Voor de eerste maal wordt de Hervormde Kerk dezer landen [waaruit de 

Republiek bestond], bevorens gesplitst in negen van elkander genoegzaam 

onafhankelijke deelen, tot een goed en wel zamenhangend geheel gebragt, 

 
20 'Algemeen reglement op de zamenstelling en werkzaamheden der kerkeraden bij de her-

vormde gemeenten in het koningrijk der Nederlanden, van 16 November 1825', in: Nieuwe 
uitgave van het bijvoegsel tot het staatsblad, tweede serie 1821-1830, pp. 370-371. 
21 Onder meer afgedrukt in: P.J. Kromsigt, Een honderdjarig protest of De juridische, ethi-
sche en ethisch-juridische weg tot kerkherstel. Met bijlage: Protest der classis Amsterdam in 
1816, Amsterdam 1916. Voor de overige protesten zie de bijlagen II-VIII in: Van Loon, Het 
Algemeen Reglement van 1816, pp. 236-262. 
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tot ééne Nederlandsche Kerk, die ook naar buiten zich met aanzien en kracht 

zal kunnen vertoonen.
22

 

  

Dat daarbij eveneens politieke principes een rol speelden vinden we in de uit-

eenzetting die Repelaer van Driel gaf over de besluitvormingsprocessen binnen 

de hervormde kerk. Om de Amsterdamse kritiek te weerleggen dat te veel macht 

in handen was van te weinig predikanten stelde Repelaer van Driel dat het wel 

mogelijk was voor predikanten om invloed uit te oefenen op het bestuur ook al 

maakten zij hier geen deel van uit. Hij onderbouwde deze uitspraak door er op te 

wijzen dat de kerkelijke bestuurders trapsgewijs werden benoemd en daarmee 

functioneerden als vertegenwoordigers van degenen die hen hadden afgevaar-

digd. Indien een bestuurder een ongewenst beleid voorstond, dan was het altijd 

mogelijk om bij het einde van zijn termijn een nieuwe vertegenwoordiger aan te 

wijzen. Door de critici er op te wijzen dat veel predikanten op deze wijze (indi-

rect) bestuurlijke invloed konden uitoefenen sprak Repelaer van Driel bijna in 

politieke termen over de kerkelijke bestuurders als vertegenwoordigers die hun 

achterban in hogere bestuurlijke gremia representeerden. De synode was dan het 

orgaan dat de belangen van de gehele kerk en al haar functionarissen behartigde, 

vergelijkbaar met de Staten-Generaal die, volgens de grondwet, het volk verte-

genwoordigden bij de koning. Overigens regeerde Willem I als verlicht despoot 

die in elk besluit de laatste stem had. De hervormde kerkorde was niet theolo-

gisch gefundeerd, maar vormde een weerspiegeling van de politiek-bestuurlijke 

organisatie van Nederland.  

 

 

3. Het beginsel van leervrijheid 

 

Een van de bepalingen die was opgenomen in artikel 9 van het Algemeen Re-

glement luidde dat het tot de verantwoordelijkheden van de kerkbestuurders be-

hoorde toe te zien op de handhaving van de hervormde leer. Janssen had elke 

mogelijke verwijzing naar de leer van de hervormde kerk uit de kerkorde willen 

houden. Het was slechts na aandringen van enkele leden van de commissie van 

predikanten dat een verwijzing hiernaar werd opgenomen. 

 Het definitieve Algemeen Reglement beperkte zich evenwel tot deze ene 

vermelding van het woord 'leer'. Bovendien was zorgvuldig vermeden dat de 

bijzondere reglementen een specifieke invulling zouden geven aan de leer die 

 
22 'Solutie, van den Kommissaris-Generaal der Hervormde Kerk, in opzigt van zeker erroneus 

gevoelen van de voormalige klassis van Amsterdam, 28 maart 1816', in: Bijvoegsel tot het 
staatsblad, IV.D.IIe.St.1817, pp. 806-814, p. 810. 
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ten grondslag lag aan de hervormde kerk.
23

 Als onderdeel van enkele reglemen-

ten, waaronder de verordeningen op het examen en op de kerktucht,
24

 volgde 

nog wel een nadere omschrijving van 'de leer, welke, overeenkomstig Gods Hei-

lig Woord, in de aangenomen formulieren van eenigheid der Nederlandsche 

Hervormde kerk is vervat'. Hiermee werd de leer van de hervormde kerk echter 

niet eenduidig vastgelegd, zoals bleek uit de kritiek in de jaren 1830 en 1840 die 

vooral afkomstig was uit orthodoxe hoek. Het punt van discussie betrof daarbij 

de vraag of deze formulering betekende dat de formulieren werden onderschre-

ven omdat (quia) of voorzover (quatenus) deze overeenstemden met Gods 

woord.
25

  

 De synode had de quatenus-constructie voor ogen, waardoor de formulieren 

zelf werden losgelaten en het individu de norm vormde voor een definitie van de 

hervormde leer. Ten bewijze hiervan wordt vaak het artikel aangehaald dat H.H. 

Donker Curtius (1778-1839), destijds lid van de consulerende commissie, in 

1835 anoniem liet drukken in het tijdschrift Godgeleerde Bijdragen.
26

 Hierin 

stelde de predikant die op dat moment bovendien synodevoorzitter was, dat de 

synode elke vorm van leerstelligheid van begin af aan achterwege had willen 

laten. Slechts als reactie op het Amsterdamse protest uit 1816 had men in enkele 

reglementen een iets striktere formulering opgenomen. Deze was bedoeld om 

onrust te voorkomen, niet om de leer nader te bepalen. 

 Het blijft wel de vraag hoe eensgezind de synodeleden waren in hun opvat-

tingen over het vraagstuk van de hervormde leer. De voorzitter van de synode 

bijvoorbeeld, de Haagse hofpredikant W.L. Krieger (1748-1822), kon vanwege 

zijn theologische opvattingen rekenen op sympathie uit rechtzinnige hoek. Deze 

populariteit lijkt niet te stroken met het feit dat Vadertje Krieger, zoals hij wel 

werd genoemd, het Algemeen Reglement publiekelijk onderschreef. Maar de 

hervormde kerkorde kon worden ingepast in zijn godsdienstige opvattingen, 

zoals onder meer blijkt uit de preek waarmee hij de eerste synodale vergadering 

 
23 O.J. de Jong, 'Van de andere kant. Hervormde reacties op de Afscheiding', in: Bakker e.a., 

De Afscheiding van 1834, pp 222-237, p. 224. 
24 Resp: 'Reglement op het examen en de toelating tot het leer-ambt in de Hervormde kerk, 

van 30 Julij 1816', in: Bijvoegsel tot het staatsblad, III.D.Ie.St.1816, pp. 413-423; 'Reglement 

op de uitoefening van kerkelijk opzigt en tucht bij de Hervormden en de behandeling van 

kerkelijke aanklagten en geschillen', in: Bijvoegsel tot het staatsblad, III.D.IIe.St.1816, pp.  

635-658. 
25 A.J. Bronkhorst, 'De Nederlandse Hervormde Kerk en het Algemeen Reglement van 1816', 

in: W. van 't Spijker, L.C. van Drimmelen (red.), Inleiding tot de studie van het kerkrecht, 

Kampen 21992, pp. 121-129, p. 123. 
26 [H.H. Donker Curtius], 'Geschied- en oordeelkundige aanmerkingen betreffende het For-

mulier van verbindtenis, vastgesteld door de Algemeene Synode van de Nederlandsche Her-

vormde kerk in den jare 1816', in: Godgeleerde Bijdragen, dl. 9 st. 1 (1835), pp. 1-50. 
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op 3 juli 1816 opende.
27

 Hij bouwde zijn leerrede op aan de hand van het Nieuw 

Testamentische 1 Kor. 14:40: 'Laat alle dingen eerlijk en met orde geschieden.' 

Vanzelfsprekend verwees deze tekst naar de stemming die bevorderlijk was voor 

de eenheid van de vergadering en de taken waarvoor zij zich zag gesteld. Maar 

zo bevatte de preek tevens een duidelijke verwijzing naar Calvijn. De reformator 

had in zijn Institutiones en bijbelcommentaren namelijk uitgebreid stil gestaan 

bij 1 Kor. 14:40 als inspiratie voor de organisatie van de kerk.
28

 Deze verwijzing 

was meer dan een loze geruststelling aan het rechtzinnige kerkdeel dat zijn vrees 

ongegrond was. In zijn preek verkondigde Krieger dat de formulieren van enig-

heid de leer des geloofs volgens Gods woord bevatten en hij voegde hier publie-

kelijk aan toe dat deze leer in de kerk zou worden gehandhaafd.
29

 Het was in 

zijn visie echter niet correct predikanten te verplichten deze leer na te leven. 

Elke godsdienstleraar diende vrijwillig de hervormde leer te aanvaarden en an-

ders uit eigen beweging uit de hervormde kerk te stappen. Dit standpunt, zo ver-

klaarde Krieger, werd door alle synodeleden gehuldigd en daarom mocht elke 

gelovige verwachten dat de hoogste kerkvergadering de leer voor de kerk zou 

handhaven'.
30

 

 De secretaris van de synode, de predikant I.J. Dermout (1777-1867), sprak 

zich op grond van andere motieven uit voor leervrijheid. In de inleiding tot een 

van de eerste publicaties van de synode meed hij zorgvuldig elk mogelijk ver-

band tussen de hervormde leer en de formulieren van enigheid.
31

 Hij noemde 

noch de geschriften, noch de nationale vergadering in 1618-1619, noch de loca-

tie waar deze plaatsvond. Dermout sprak slechts over de leer in termen van oor-

spronkelijke beginselen en van het wezenlijke van haar belijdenis. Door te stel-

len dat hervormde predikanten zich mochten bewegen binnen deze vage grenzen 

van de hervormde leer ging Dermout verder dan Krieger. De vrijheid binnen de 

hervormde kerk diende in de visie van de secretaris niet om predikanten vrijwil-

lig de hervormde leer te laten aanvaarden, maar om de hervormde predikanten 

vrijheid te bieden in de ontwikkeling van hun eigen leerstellige opvattingen. 

 Dat daarmee de facto het beginsel van leervrijheid in de hervormde kerkor-

de was opgenomen,
32

 maakte het onmogelijk om leertucht uit te oefenen. Dat 

behoorde ook niet tot de bedoelingen van de overheid. Repelaer van Driel bena-

 
27 W.L. Krieger, 'Kerkelijke rede ter inleiding', in: Dermout e.a., Kerkelijke redevoeringen, 

pp. 3-43. 
28 Vgl. K. de Gier, De Dordtse Kerkorde. Een praktische verklaring, Houten 1989, p. 17. 
29 Krieger, 'Kerkelijke rede ter inleiding', pp. 23-26. 
30 Krieger, 'Kerkelijke rede ter inleiding', pp. 25-26. 
31 I.J. Dermout, 'Voorrede', in: Dermout e.a., Kerkelijke redevoeringen, pp. i-xx, pp. iv-v. 
32 E.H. Cossee, 'Het modernisme in de classis', in: H. ten Boom, G.H. van de Graaf, A.J. 

Lamping, J.C. Okkema (red.), Geloof, opbouw en strijd. De geschiedenis van de classis Rot-
terdam [Werken van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 3], Delft 2001, pp. 

107-131, p. 108. 
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drukte in 1816 dat de synode niet bijeenkwam om 'leerstellige geschillen te be-

slissen, maar om de kerk te besturen.'
33

 Hiermee bracht hij een standpunt naar 

voren dat al door Arminius was geformuleerd, namelijk dat de vergadering niet 

een kerkelijke rechtbank was maar een overlegorgaan.
34

 Zelfs de verordening op 

kerkelijk toezicht en tucht en de behandeling van kerkelijke aanklachten en ge-

schillen, het reglement dat van oudsher de kwestie van leertucht behandelde, 

beklemtoonde de noodzaak van toezicht op de levenswandel. Repelaer van Driel 

verklaarde deze keuze als volgt: 

 

Eene uitoeffening der kerkelijke tucht, zoo als bij de grondvesting onzer 

kerk mogelijk was, zou thans noch doelmatig, noch uitvoerlijk zijn; maar 

men late de handen daarom niet slap hangen; veel, zeer veel kan men ver-

wachten van een verlichten en bedaarden ijver voor godsdienst en deugd.
35

 

 

De tucht die de synode in de verordening moest zeker stellen betrof vooral de 

levenstucht, ter bevordering van de zeden in het algemeen en van de voorbeel-

digheid van de predikanten in het bijzonder. Een belangrijk argument om nauw-

lettend toezicht te houden op de wandel van kerkenraadsleden, emeriti en pro-

ponenten vormde juist hun voorbeeldfunctie voor het volk.
36

 Het bijzondere re-

glement liet formeel wel ruimte voor leertucht, maar praktisch gezien waren de 

mogelijkheden daartoe uiterst beperkt.
37

  

 Verscheidene overwegingen van politieke, theologische en sociale aard 

speelden mee om het punt van de leer niet in het kerkreglement aan de orde te 

stellen. Ten eerste, tot de doelen van het politieke beleid inzake de kerken be-

hoorde de vereniging van kerkgenootschappen. Met de invoering van het Alge-

meen Reglement was hier al een aanvang mee gemaakt. In 1816 gingen de Pres-

byteriaanse Engelse en Schotse kerken op in de hervormde kerk. De Waalse 

kerken bleven een min of meer zelfstandige eenheid die echter wel onder de 

hervormde synode viel. Strikte handhaving en naleving van de bepalingen van 

de Synode van Dordrecht zou verdere toenadering met de overige kerkgenoot-

schappen bemoeilijken. 

 
33 'Solutie, 28 maart 1816', p. 812. 
34 Vgl. 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, 

p. 24. 
35 Repelaer van Driel, 'Aanspraak', p. 61. 
36 Repelaer van Driel stelde: 'Vooral van het voorbeeld der leeraren hangt veel, bijna alles af; 

en welke oogluiking ook in andere gevallen mogt raadzaam zijn, in den leeraar duldt het 

geene verschooning'. Repelaer van Driel, 'Aanspraak', p. 61. 
37 'Reglement op de Kerk-visitatie, bij de Hervormden, in Nederland, van 30 Julij 1816', in: 

Bijvoegsel tot het staatsblad, III.D.Ie.St.1816, pp. 445-454. 
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Er speelde, in de tweede plaats, eveneens een belangrijke principiële, theologi-

sche overweging. De toenadering was namelijk alleen mogelijk omdat werd on-

derscheiden tussen het geloof an sich en de vorm waarin het geloof tot uitdruk-

king kwam:  

 

De geest van iedere eeuw heeft zijne heldere en zijne donkere zijde; onder 

de bijzonderheden, welke de onze voordeelig onderscheiden, is de vereeni-

ging van welmeenende, schoon door verschillende namen en verschillende 

begrippen van elkanderen anderzints verwijderde christenen, tot het groote 

doel, de verbreiding en de verdediging des Christendoms.
38

 

 

Repelaer van Driel presenteerde hier het verlichte godsdienstbegrip als een van 

de belangrijkste verworvenheden van zijn tijd. Zoals uit het vorige hoofdstuk 

bleek, ging het daarbij om een redelijk geloof dat als een van de sterkste funda-

menten van de samenleving werd gezien. Het was deze opvatting waarnaar de 

hervormde kerk was ingericht en waaraan zij mede haar belang ontleende.
39

 

 Zedelijkheid en deugdzaamheid stonden - zo was men van opvatting in ver-

lichte kringen - niet gelijk aan de naleving van door mensen ontworpen leerre-

gels. Er was een belangrijke rol weggelegd voor elke individuele predikant om 

door onderzoek van de Schrift tot meer kennis te komen en op deze wijze de 

christelijke leer beter te omschrijven. De leer werd, onttrokken aan de formele 

bevoegdheden van de synode, geplaatst in 'den geest onzer Vaderlandsche Kerk 

en van derzelver leeraren.'
40

 Deze verwijdering van de leer uit de kerkorde naar 

een individueel niveau vergde natuurlijk wel het een en ander van predikanten. 

Zij moesten, naar de woorden van Repelaer van Driel, een kring van achtbare 

mannen vormen waarop de kerk zich kon verlaten.
41

 Uit het reglement op het 

 
38 Repelaer van Driel, 'Aanspraak', p. 53. 
39 A.J. Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795, Kampen 31986, p. 29. 
40 'Solutie, 28 maart 1816', pp. 812-813. 
41 Repelaer van Driel, 'Aanspraak', p. 57. Deze stelling is een van de hoofdthesen van het 

proefschrift van David Bos: In dienst van het Koninkrijk. Zie eveneens: D.J. Bos, '''Een kring 

van achtbare mannen''. De sociale positie van (hervormde) predikanten in negentiende-eeuws 

Nederland', in: D.Th. Kuiper e.a. (red.), Predikant in Nederland (1800 tot heden) [Jaarboek 

voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 5], Kampen 1997, pp. 13-50; 

'A Good Enough Parson: Early Nineteenth-Century Dutch Discourse on Requirements for the 

Pastoral Ministry in the Reformed Church', in: Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis 

83 (2003), pp. 333-370; 'University Education as a Mark of Ministerial Identity in Nineteenth 

Century Dutch Protestantism, in: J. Frishman, W. Otten, G. Rouwhorst (red.), Religious Iden-

tity and the Problem of Historical Foundation. The Foundational Character of Authoritative 
Sources in the History of Christianity and Judaism, Leiden 2004, pp. 157-179; F.G.M. Broey-

er, 'De predikantsopleiding in de negentiende eeuw', in: Kuiper e.a., Predikant in Nederland, 

pp. 75-106. 
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examen en de toelating tot het leer-ambt
42

 dat hiertoe werd opgesteld, blijkt aca-

demische vorming een wezenlijk criterium. De predikanten moesten aan de uni-

versiteit meer opdoen dan alleen feitelijke kennis. De academische vorming 

moest er tevens toe bijdragen dat zij enerzijds hun waarheden niet aan anderen 

oplegden omdat zij de relativiteit ervan inzagen. Anderzijds betekende het dat 

zij ook niet zouden vervallen in een extreem rationalisme, waarbij de rede boven 

God werd geplaatst. Leerstellige gematigdheid vormde een kenmerk van een 

beschaafde predikant. Dit religieuze pluralisme avant la lettre, tussen rationalis-

tisch relativisme en leerstellige rechtzinnigheid, kende de hervormde leer een 

subjectieve component toe. Het ging daarmee om het verlichte, individuele 

godsdienstbegrip waarvoor de hervormde kerkorde een bestuurlijk kader vorm-

de. 

 Ook werd, ten derde, sociaal belang gehecht aan een kerk vrij van leerstel-

ligheid. Het gebruik van het woord kerkgenootschap dat rond 1800 gewoon 

werd, is illustratief.
43

 Daarbij stond het idee van sociabiliteit centraal: als reactie 

op het vermeende nationale verval werden in de decennia rond 1800 tal van ver-

enigingen opgericht met de verlichting en de morele verheffing van hun leden 

als doel. Ook de hervormde kerk was ingericht en bedoeld als (kerk)genootschap 

dat zijn leden de ruimte bood om in verenigingsverband in contact te komen met 

gelijkgezinden en het volk op te voeden in de juiste deugden en zeden. Daartoe 

behoorde een verlicht godsdienstbegrip vrij van leerstelligheid. 

 

 

4. Staatsbevoogding en het succes van Willem I - convergerende belangen 

 

Willem I slaagde erin - in tegenstelling tot zijn voorgangers in de Bataafs-Franse 

tijd - om de hervormde kerk nauw te betrekken op de staat. Met dit doel voor 

ogen had de regering een strikte regie gevoerd over het ontwerp van de her-

vormde kerkorde. Ook had zij zich doelbewust verzekerd van mogelijkheden om 

controle uit te oefenen in alle bestuurlijke gremia en hield het departement voor 

protestantse zaken zich op de hoogte van de ontwikkelingen en gebeurtenissen 

op de verschillende bestuurlijke niveaus. Predikanten waren bijvoorbeeld ver-

plicht verslagen te maken van hun ringbijeenkomsten. Via het classicale bestuur 

en het provinciale kerkbestuur eindigden deze, samengevat en becommentari-

eerd, bij het departement voor protestantse zaken. Dit departement werd even-

eens ingelicht in geval van malversaties in de administratie van een kerkenraad. 

Het reglement op de kerkvisitaties is eveneens een goede illustratie van de mo-

gelijkheden waarover de overheid beschikte om controle uit te oefenen op het 

 
42 'Reglement op het examen en de toelating tot het leer-ambt'. 
43 Zie o.m. J. Kloek, W. Mijnhardt, 1800. Blauwdrukken voor een samenleving [Nederlandse 

cultuur in Europese context 2], Den Haag 2001, pp. 204-205. 
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kerkbestuur.
44

 Het reglement stelde periodieke visitaties in waarbij twee leden 

van het classicale bestuur de kerkenraden in de classis visiteerden. De gegevens 

werden per classis verzameld, bewerkt en bestudeerd tot aan de synode en het 

departement. 

 Een uitvoerig controlesysteem van de predikanten was als gevolg van het 

benoemingssysteem onnodig op de hogere bestuurlijke niveaus. Bij de inwer-

kingtreding van het Algemeen Reglement had de vorst het recht om alle be-

stuursleden aan te wijzen. Mede dankzij het uitgebreide netwerk van Janssen 

was het daarbij mogelijk om vooral voorstanders van het overheidsbeleid te se-

lecteren voor de hogere bestuurlijke posten. Nadat de vorst voor de eerste keer 

alle bestuurders had benoemd, moesten de leden van de verschillende organen 

zelf voordrachten doen. Zo mochten de klassikale moderatoren elk zes predikan-

ten voordragen voor de provinciale kerkbesturen. Maar alvorens de vorst hieruit 

iemand benoemde had het zittende provinciale kerkbestuur reeds een voorselec-

tie gemaakt en het aantal predikanten in de voordracht gehalveerd.
45

 De kans dat 

zich onder deze drietallen tegenstanders van het overheidsbeleid bevonden ver-

minderde aanzienlijk dankzij het feit dat het eerste provinciale kerkbestuur door 

de vorst was gekozen. Het vertrouwen in de gezindheid van de leden op dit be-

stuurlijke niveau blijkt eveneens uit de vrijheid die Willem I de provinciale 

kerkbestuurders bood om gedeputeerden uit eigen gelederen af te vaardigen naar 

de synode.
46

 Weliswaar vonden er regelmatig wisselingen plaats op de hoogste 

kerkelijke posten. Maar het benoemingssysteem droeg ertoe bij dat de groep 

waaruit de bestuurders werden geselecteerd tot het midden van de negentiende 

eeuw redelijk constant van samenstelling bleef.
47

 In de praktijk werden de hoog-

ste bestuurlijke posities niet ingenomen door predikanten die het staatsbeleid 

inzake de kerk volledig verwierpen. 

 In het Algemeen Reglement was bovendien de bepaling opgenomen dat de 

synode in de uitvoering van haar taken in een 'onmiddellijk verband met het mi-

nisterieel departement' stond.
48

 Deze formulering bood ruimte aan een nauwe 

samenwerking tussen regering en synode. Ook, zo was vastgelegd in het Alge-

meen Reglement, zou er altijd een medewerker van het departement aanwezig 

zijn bij de synodale vergaderingen. In de regel was dit Janssen, die vrijelijk par-

ticipeerde in discussies en ook onderwerpen en kwesties ter behandeling in-

bracht.
49

 Dat alle reglementen die werden uitgevaardigd, van lokaal tot synodaal 

 
44 'Reglement op de Kerk-visitatie'. 
45 AR, art. 32. 
46 AR, art. 17. 
47 Vgl. Bos, In dienst van het Koninkrijk, pp. 300-301. 
48 AR, art. 21. 
49 A. Vroon, Carel Willem Pape (1788-1872). Een Brabants predikant en kerkbestuurder, Til-

burg 1992, pp. 80-81. 
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niveau, moesten worden goedgekeurd alvorens ze van kracht werden, gaf de 

overheid bovendien de laatste stem in alle kerkelijke zaken. Gecombineerd met 

de lage vergaderfrequentie van de synode (en de hoge roulatiegraad van de sy-

nodeleden) kwam de dagelijkse leiding van de hervormde kerk feitelijk bij het 

departement te liggen.
50

 

 Hoe slaagde Willem I er nu in om de hervormde kerkorde te herzien en zo 

het oppertoezicht over de kerk naar zich toe te trekken? In de eerste plaats moet 

worden aangetekend dat de vorst veel goodwill had gekweekt door direct na zijn 

aantreden enkele maatregelen te treffen om de financiële nood te lenigen waar-

mee de gereformeerde kerk en haar voorgangers te kampen hadden. Als protes-

tantse vorst kreeg Willem I tevens het zogenoemde jus circa sacra, ook wel 

'uitwendige politie' genoemd, toegekend door hervormden. Hieronder verstond 

men het recht van een heerser om betrokken te zijn in het kerkelijke bestuur 

voorzover deze invloed zich niet uitstrekte tot de terreinen van de godsdienst 

zelf.
51

 Daarnaast meende men wel dat hij krachtens artikel 139 van de grondwet 

van 1814 invloed verwierf op het kerkbestuur. In (kerk)historisch onderzoek is 

gediscussieerd over de vraag in hoeverre dit artikel de constitutionele basis biedt 

voor de verreikende invloed van de vorst, temeer omdat een vergelijkbare bepa-

ling ontbrak in de grondwet van 1815.
52

  

 De bewegingsruimte van de koning ging verder. Repelaer van Driel om-

schreef hem als:  

 

eenen Vorst, die, terwijl hij de onafhankelijkheid van het geweten met 

naauwgezetheid eerbiedigt, en als Souverein, alle eerediensten gelijkelijk 

beschermt, echter den godsdienst zijner vaderen zoo hartelijk is toegedaan, 

en met zoo verlichten ijver deszelfs belangen bevordert.
53

 

 

De koning stelde zich boven de partijen. Maar in het contact met de hervormde 

kerk zinspeelde koning Willem I op het bestaan van een speciale band tussen de 

koning en dit kerkgenootschap, die was gebaseerd op de gezindte en de afkomst 

van de Oranjetelg. Zelfs de keuze voor de Haagse Kloosterkerk als locatie waar 

de synode bijeen zou komen krijgt in dit licht een mogelijk opmerkelijke symbo-

liek. Weliswaar had zij gediend als vergaderplaats voor de synode van Zuid-

Holland. Maar aan het begin van de zeventiende eeuw had deze kerk leeg ge-

staan, totdat de contraremonstranten haar in 1617 gingen gebruiken voor hun 

diensten. Door juist in deze kerk een dienst bij te wonen op 23 juli 1617 schaar-

 
50 De Groot, 'Het Algemeen Reglement van 1816', p. 112. 
51 Vgl. 'De Nederlandse geloofsbelijdenis', in: J.N. Sevenster e.a. (red.), De Nederlandse ge-
loofsbelijdenis, Assen 1948, pp. 134-156, art. 36. 
52 Vgl. o.m. Van Loon, Het Algemeen Reglement van 1816, pp. 215-220. 
53 Repelaer van Driel, 'Aanspraak', p. 64. 
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de prins Maurits zich publiekelijk achter de contraremonstrantse zaak. Het zal 

weinig predikanten zijn ontgaan dat een dusdanig belangrijke plaats in het ver-

bond tussen de gereformeerde kerk en de Oranjes wederom door een telg van 

het Oranjehuis was uitverkozen tot centrale locatie voor de hervormde kerk.  

 Bovendien, nationale sentimenten waren predikanten niet vreemd, zoals in 

de volgende hoofdstukken zal worden aangetoond. Dat koning Willem I werd 

beschouwd als een Nederlandse vorst die een einde had gemaakt aan een periode 

van 'vreemde', lees on-Nederlandse, overheersing zal ook een rol hebben ge-

speeld in het draagvlak dat de vorst had voor zijn beleid. 

 Een essentiële voorwaarde voor het welslagen van het beleid van koning 

Willem I vormde verder de brede instemming daarmee in kerkelijke kringen. 

Men was moe van de politiek en maatschappelijk turbulente periode die Neder-

land had meegemaakt sinds 1770. Velen beschouwden partijvorming en twee-

dracht als de belangrijkste oorzaak van het verval van Nederland.
54

 Bovendien 

had ook de gereformeerde kerk danig te lijden gehad onder de voortdurende po-

litieke onrust, vooral na 1795. In de geest van verzoening en gematigdheid werd 

dan ook het herstel van de nationale welvaart gezocht. Veel weifelende predi-

kanten zullen gehoor hebben gegeven aan de natiebrede oproep tot medewerking 

en uit vaderlandsliefde bereid zijn geweest om het nationale belang te laten pre-

valeren. 

 Wat natuurlijk meetelde was dat godsdienst zijn centrale rol behield in het 

nationale herstel. En de hervormde kerk zou een van de instellingen worden die 

hier een bijdrage aan kon leveren. Veel predikanten konden zich vinden in deze 

plaats van godsdienst en kerk binnen de staat, zoals in de volgende hoofdstuk-

ken wordt aangetoond. Hier volstaat het te wijzen op het feit dat de synodeleden 

allen instemden zowel met het concept van het Algemeen Reglement als met de 

bijzondere reglementen waaraan een verlicht godsdienstbegrip ten grondslag lag 

en waarin maatschappelijke betrokkenheid tot uitdrukking kwam. Synodevoor-

zitter Krieger legde een verband tussen de werkzaamheden van de kerk en de 

toekomst van het koninkrijk:  

 

Dus strekken zich onze werkzaamheden verre uit: zoo arbeiden wij tot be-

vordering van 't geluk der Natie, door woord en voorbeeld wekken wij lief-

de voor den Koning en 't Vaderland, welke niet van elkaar te scheiden zijn, 

zoo kunnen de vruchten van onze werkzaamheden zich langen tijd tot heil 

des volks doen smaken! En het Synode zal zijne verordeningen daartoe re-

 
54 Vgl. 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 
gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990, Nijmegen 2001, pp. 11-95, 

p. 46. 
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gelen, het zal zijn opzicht die strekking geven, dat dit alles, in alle de Ge-

meenten van het Koningrijk alomme worde betragt.
55

 

 

Voor de synode speelde naast de betrokkenheid bij het nationale welzijn nog een 

overweging een rol. De kerk kon op haar beurt profiteren van een nauwe band 

met de staat. Het voordeel hiervan ging verder dan de financiële zekerheid die 

koning Willem I emeriti en predikanten in 1813 bood. Uit de handelingen van de 

synode blijkt dat in kerkelijke kringen bezorgdheid bestond over de terugloop in 

de kerkgang, het verloop naar de katholieke kerk en een afname in het aantal 

proponenten. Mede gestimuleerd door bezorgdheid over de morele standaard in 

het jonge koninkrijk zou ook de overheid een centrale rol spelen in de verbete-

ring van het kerkelijke leven.  

 In de hoop de ontkerkelijking te keren en de eredienst aantrekkelijker te 

maken overlegden de twee partijen over liturgische veranderingen. Hierop werd 

een circulaire uitgebracht, waarin de synode enkele voorstellen deed die ertoe 

moesten leiden dat de doop en het huwelijk betekenis en populariteit zouden 

herwinnen, nu de administratieve betekenis ervan verloren was gegaan als ge-

volg van de invoering van de burgerlijke stand in de Franse tijd.
56

 De invoering 

van het liedboek Evangelische Gezangen (1807) werd eveneens bevorderd door 

de overheid.
57

 De introductie van de nieuwe gezangen stuitte in verscheidene 

gemeenten op weerstand mede vanwege het verlichte godsdienstbegrip dat hier-

in tot uitdrukking kwam. Hierop besloot de hervormde synode in 1816 het ge-

bruik van het liedboek tijdens de dienst te verplichten en zij zag toe op de nale-

ving van dit besluit. De synodale bepaling werd van overheidswege actief on-

dersteund, onder meer door de organisten in de kerk een rijkstraktement toe te 

kennen zodat zij de juiste godsdienstige stemming konden opwekken en de ge-

meente bekend maken met de nieuwe gezangen. Zo ondervonden predikanten 

steun van de overheid om hun verlicht christendom, vooral beleefd in termen 

van deugd, te verspreiden onder de gemeenteleden. 

 De predikanten profiteerden daarnaast van enkele maatregelen op het terrein 

van hun opleiding.
58

 In 1815 had de overheid bepaald dat een academische op-

 
55 Krieger, 'Kerkelijke rede ter inleiding', p. 34. 
56 'Circulaire van het Synode der Hervormde Kerk, houdende verschillende verordeningen, 

zoo wegens de betamelijke uitoefening van den eeredienst, als de bediening van Doop en 

Avondmaal, van den 11den Julij 1817', in: Bijvoegsel tot het Staatsblad, IV.D.IIe.St.1817, 

pp. 565-574, p. 570. 
57 Vgl. J.R. Luth, "Daer wert om 't seerste uytgekreten ...". Bijdragen tot een geschiedenis van 

de gemeentezang in het Nederlandse Gereformeerde protestantisme ±1550-±1852, Kampen 

1986, pp. 251-260. 
58 Bos, '"Een kring van achtbare mannen"'; Bos, In dienst van het Koninkrijk; Broeyer, 'De 

predikantsopleiding in de negentiende eeuw'. 
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leiding theologie voorwaarde was voor toelating tot het proponentsexamen.
59

 

Dat de predikantenstand als geheel hiermee voldeed aan de idealen van de bur-

gerij gaf een impuls aan haar sociaal-maatschappelijke verheffing. Toch bleef 

het aantal proponenten achter bij de verwachte vraag naar kandidaten. Om de 

opleiding aantrekkelijk te maken verlichtte de overheid zowel het academische 

curriculum als de financiële lasten die de studie met zich bracht.
60

 Ten tijde van 

de Republiek was het niet ongewoon geweest dat onvermogende maar begaafde 

kinderen financieel werden ondersteund uit private fondsen om de opleiding 

theologie te kunnen volgen. Zij, en vooral hun kinderen, profiteerden daarop van 

de sociaal-maatschappelijke verheffing die de betrekking van predikant mee-

bracht. Dankzij de professionalisering van het predikantschap verschoof de re-

krutering. Predikanten waren nu steeds vaker afkomstig uit academische krin-

gen.
61

 Mede dankzij de financiële voordelen die predikantszonen boven anderen 

genoten slaagde de beroepsgroep er bovendien in haar sociale positie als maat-

schappelijke elite veilig te stellen en zelfs uit te bouwen.  

 De betrokkenheid van de staat bij de kerk verheugde een predikant als Der-

mout. In het kerkhistorische werk Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde 

Kerk dat hij schreef met A. Ypeij (1760-1837) vinden we een lofzang op het 

vorstelijk handelen en de gevolgen hiervan voor de hervormde kerk.
62

 In een 

preek waarin hij het ambt aanprees, verklaarde Dermout bovendien dat de predi-

kant vanwege zijn maatschappelijke betekenis een vooraanstaande positie innam 

binnen de natie. Juist de betrokkenheid van de koning bij de kerk betekende in 

zijn ogen dat 'het verlicht Bestuur, waaronder wij mogen leven' de maatschappe-

lijke positie van de predikant onderkende.
63

 De waardering voor het beleid van 

Willem I mogen we echter niet volledig toeschrijven aan een vorm van profes-

 
59 'Besluit, waarbij de organisatie van het Hooger – Onderwijs in de Noordelijke Provinciën 

wordt vastgelegd, van den 2. Augustus 1815', in: Bijvoegsel tot het Staatsblad, II.D.Ie.St.1815, 

pp. 52-120; 'Reglement op het examen en de toelating tot het leer-ambt'. 
60 Bos, '"Een kring van achtbare mannen"', pp. 28-29. 
61 P. van Rooden, 'De sociale positie van de predikant in de tijd van Haverschmidt', in: De 

Negentiende Eeuw 18 (1994), pp. 39-52; P. van Rooden, Religieuze regimes. Over godsdienst 
en maatschappij in Nederland, 1570-1990, Amsterdam 1996, pp. 46-77; Vgl. tevens Bos, 

'"Een kring van achtbare mannen"'; P.A.J. Caljé, Groningse studenten en hun academie; de 
inbedding van de universiteit in de samenleving in de negentiende eeuw [proefschrift], z.pl. 

z.jr. [2006], pp. 238-261; F.A. van Lieburg, Profeten en hun vaderland. De geografische her-
komst van de gereformeerde predikanten in Nederland van 1572 tot 1816, z.pl. [Zoetermeer] 

z.jr. [1996], pp. 103-107. 
62 Zie noot 4. 
63 I.J. Dermout, Leerrede ter aanprijzing van het leeraarsambt, door I.J. Dermout, Buitenge-
wonen hofprediker van z.m. den koning der Nederlanden, predikant in ´s Gravenhage en se-
cretaris der sijnode van de hervormde kerk. Uitgegeven op last van de sijnode, ´s Gravenhage 

1819, pp. 13-14. 
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sioneel eigenbelang. De predikanten waren begaan met hun vaderland en werk-

zaam voor de vorming van een sterke natie. 

 De kerkelijke belangen in deze periode houden nauw verband met de natio-

nale belangen. Een goed georganiseerde kerk paste immers binnen het bescha-

vingsoffensief dat de regering voorstond. De doorgevoerde maatregelen zouden 

het kerkgenootschap ook beter equiperen voor zijn maatschappelijke taken. De 

samenwerking tussen kerk en staat was dan ook in het voordeel van beide partij-

en. Uit convergerende belangen streefden zij naar eendracht en orde binnen kerk 

en samenleving en zij waren ervan overtuigd dat dit mede bereikt kon worden 

door de nauwe band die in 1816 tot stand was gekomen tussen de Nederlandsche 

Hervormde Kerk en de staat.  

 

 

5. Staat en hervormde kerk 1820-ca. 1840 

 

In de ruim twee decennia die volgden op het ontwerp en de uitbouw van de her-

vormde kerkorde hield de nauwe band tussen kerk en staat stand. Het is dan ook 

niet zozeer de vraag of de wereldlijke en kerkelijke overheden erin slaagden hun 

samenwerking voort te zetten, maar vooral hoe deze in de praktijk tot uitdruk-

king kwam. In dit deel van het tweede hoofdstuk ligt de nadruk op het over-

heidsbeleid ten aanzien van de kerk, de samenwerking van kerk en staat en de 

doelstellingen die beide partijen hiermee voor ogen hadden. Daarbij komen de 

volgende drie onderwerpen aan de orde. Ten eerste wordt aan de hand van enke-

le bijzondere reglementen nader ingegaan op de consolidatie van de positie van 

de hervormde kerk in de samenleving en op de verdere uitbouw van de her-

vormde kerkorde. Het ontwerp en de vorm van een aantal verordeningen lijken 

mede ingegeven door de onrust op kerkelijk vlak. Daarom wordt, ten tweede, 

een aantal binnenkerkelijke ontwikkelingen besproken die in de ogen van de 

beleidsmakers ongewenst waren. Juist in hun reactie hierop wordt duidelijk hoe 

synode en regering zich tot elkaar verhielden. Tot slot komt een van de grootste 

uitdagingen voor de hervormde kerk in de jaren 1830 aan de orde, te weten de 

Afscheidingsbeweging. Ook in de bespreking van dit onderwerp ligt de nadruk 

op het overheidsoptreden en de samenwerking met de synode. Daaruit komt we-

derom naar voren dat de banden tussen kerk en staat inderdaad waren gebaseerd 

op gedeelde doelstellingen en belangen. Deze voorwaarden voor samenwerking 

zouden pas rond 1840 veranderen. 
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Uitbouw en consolidatie 

De nauwe band tussen de hervormde kerk en de staat die rond 1816 tot stand 

was gekomen werd verder uitgebouwd in de jaren twintig. Dat blijkt onder meer 

uit de verordeningen op de tuchtuitoefening en op de kerkenraden die in 1825 

van kracht werden.
64

 Het reglement op de kerkenraden en het Algemeen Regle-

ment kenden inhoudelijk vooral overeenkomsten. Een van de uitzonderingen 

hierop vormt de expliciete voorwaarde dat ouderlingen geen tegenstander van 

kerkelijke verordeningen mochten zijn.
65

 Alhoewel een dergelijke bepaling voor 

de hand ligt, duidt haar aanwezigheid erop dat kritiek op de hervormde kerkorde 

niet meer ondenkbaar was.
66

 

 De angst voor dreigende onrust lijkt ook de kleine verschillen te verklaren 

tussen het reglement op de tuchtuitoefening uit 1816 en de herziene verordening 

uit 1825. In 1825 werden de sancties op overtredingen namelijk uitgesplitst. Zo 

werden specifieke overtredingen verbonden met bepaalde strafmaatregelen en 

overzichtelijk opgesomd. Van de optische nadruk die hiermee op de sancties 

kwam te liggen gaat een waarschuwende werking uit voor de lezer. De kerkbe-

stuurders - allen kregen een exemplaar toegestuurd - zagen nu de strafmaat voor 

elke overtreding. Daarbij werd bovendien de bevoegdheid van de overheid be-

vestigd om in te grijpen in kerkelijke zaken. In de verordening werd een duide-

lijk onderscheid aangebracht tussen de kerkelijke en de wereldlijke macht. De 

kerkelijke vergaderingen kregen opdracht eenzelfde toon als in de burgerlijke 

rechtspraak te vermijden en zichzelf meer als vaderlijke opzieners dan als rech-

ters te gedragen. Uitdrukkelijk werd gesteld dat men de zachte hand van de ker-

kelijke autoriteiten prefereerde. Maar de kerk werd binnen het bereik van de 

staat geplaatst: voldeed de zachte hand van de kerk niet, dan zette de overheid 

zwaardere middelen in. Ingrijpen van burgerlijke autoriteiten ten behoeve van de 

consolidatie van de positie van de hervormde kerk was gelegitimeerd. 

 De overheid was meer dan de stille kracht die de kerk ondersteuning bood, 

zoals blijkt uit de voorbereiding van het reglement op de tuchtuitoefening. Dat 

er twee jaren moesten verstrijken alvorens in 1825 de eindversie kon worden 

aanvaard was niet alleen te wijten aan de lage vergaderfrequentie van de synode. 

Van het begin af aan had de regering zich bemoeid met het ontwerp van de ver-

ordening. Zowel formuleringen als inhoudelijke kwesties werden gecontroleerd 

en indien nodig aangepast door zowel het departement voor protestantse zaken, 

als een commissie van de Raad van State en de koning persoonlijk. Pas toen alle 

 
64 'Reglement op de uitoefening van kerkelijk opzigt en tucht bij de Hervormden en de behan-

deling van kerkelijke aanklagten en geschillen, van 28 September 1825', in: Nieuwe uitgave 

van het bijvoegsel tot het staatsblad, tweede serie 1821-1830, pp. 362-366; 'Reglement der 

kerkeraden'. 
65 'Reglement der kerkeraden', art. 8. 
66 De Groot, 'Het Algemeen Reglement van 1816', p. 120. 
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partijen - inclusief de synode - hun belangen op de juiste wijze bevorderd zagen 

trad het reglement in werking.
67

 

 Vanaf 1824 waren regering en synode eveneens in gesprek over mogelijke 

wijzigingen in het bestuur van de hervormde kerk. Het overleg was gestart van-

uit het idee dat de eenjaarlijkse vergadering van de synode niet volstond, noch 

voor de kerk noch voor de staat.
68

 Er was een orgaan nodig dat het hele jaar door 

zorg kon dragen voor de handhaving en de uitvoering van kerkelijke regels, en 

bovendien de overheid van advies kon dienen in godsdienstige zaken. In nauw 

overleg met de overheid had de synode ingestemd met de herziening van haar 

oorspronkelijke plannen in een reglement voor de oprichting van de Algemene 

Synodale Commissie [ASC]. De zeven leden tellende commissie diende de 

voorstellen voor te bereiden die de synode moest behandelen. Voordat in 1827 

koninklijke goedkeuring aan het reglement werd verleend, had het departement 

voor protestantse zaken nog enkele wijzigingen aangebracht. Onder meer werd 

het volgende artikel toegevoegd:  

 

Dezelve [ASC] staat in onmiddellijk verband met het Departement voor de 

Zaken der Hervormde Kerk, op gelijke wijze als de Synode, ook ten aanzien 

der bijwoning van de vergaderingen en het verleenen van het visum op alle 

naar buiten werkende besluiten van belangrijke aard, zij dient op deszelfs 

aanvraag van berigt, consideratiën en advies.
69

  

 

Met de invoeging van deze bepaling waarin de afhankelijkheid van de commis-

sie van het departement werd vastgelegd bouwde de staat haar wettelijk vastge-

legde invloed uit. Uit een vergelijking van het voorstel voor de ASC van de sy-

node met het definitieve ontwerp in het Koninklijk Besluit blijkt dat de overheid 

consequent haar macht had vergroot.
70

 Ook woonde een vertegenwoordiger van 

het departement, meestal Janssen, de vergaderingen bij. Zijn aanwezigheid bij 

de synodale commissie ging ten koste van zijn deelname aan de bijeenkomsten 

van de synode. Formeel is over zijn inbreng in de commissie niets bekend. Er 

werden geen notulen van de vergaderingen gemaakt, maar slechts verslagen op-

genomen in de gedrukte Handelingen van de Synode. Uit correspondentie van 

het commissielid C.W. Pape (1788-1872) blijkt echter dat Janssen een actieve 

bijdrage leverde aan de bijeenkomsten.
71

 

 

 
67 Handelingen van de Synode der Hervormde Kerk, 1825, pp. 19, 25. 
68 De Visser, Kerk en Staat, pp. 261-262. 
69 W. Heineken, De staat en het kerkbestuur der Nederlandse hervormden sedert het herstel 
onzer onafhankelijkheid, Leiden 1868, p. 88 (art. 2). 
70 Heineken, De staat en het kerkbestuur, pp. 88-92. 
71 Vroon, Pape, pp. 73, 81, 86-87. 
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Kerkelijke onrust 

Het doel van deze succesvolle en nauwe samenwerking tussen regering en syno-

de blijkt uit de maatregelen die in de jaren 1820 werden getroffen tegen de rond-

reizende leken die preekten en bijbelkringen verzorgden buiten de erkende kerk-

genootschappen om. Kerkelijke autoriteiten konden hier op verschillende manie-

ren tegen optreden. Zo konden de kerkenraadsleden die aan de oefeningen deel-

namen worden gestraft op grond van bepalingen in de reglementen op de ker-

kenraden en op de tuchtuitoefening. Het reglement op het godsdienstig onder-

wijs bood de juridische grondslag om in te grijpen in geval van illegale bijeen-

komsten met godsdienstig oogmerk. In deze verordening was niet alleen vastge-

legd dat een predikant de oefeningen moest goedkeuren, maar ook dat deze 

slechts plaats mochten vinden onder geautoriseerde leiding.
72

 Op grond van en-

kele bepalingen in verscheidene kerkelijke reglementen kon het kerkelijke be-

stuur bovendien de overheid verzoeken op te treden tegen de conventikels en 

oefenaars.
73

  

 De overheid had zelf ook juridische instrumenten tot haar beschikking en 

gebruikte die bijvoorbeeld in de plaats Axel in Zeeland waar de rondreizende 

lekenprediker J.W. Vijgeboom (1773-1845) oefeningen organiseerde.
74

 De oe-

fenaar zelf had aangegeven geen concurrentie te willen vormen voor de geves-

tigde kerk door onder meer wel de diensten in de hervormde kerk te bezoeken en 

zijn eigen bijeenkomsten hierna te plannen. Hij weigerde echter de hervormde 

kerkorde te erkennen, verwierp de Evangelische Gezangen van 1807 en oriën-

teerde zich op de besluiten genomen door de Synode van Dordrecht. Voor de 

hervormde kerk bestond het gevaar dat de beweging zou groeien en dat de vol-

gelingen van Vijgeboom de beginselen van de hervormde kerk zouden afzwe-

ren. Deze dreiging werd zeer concreet als gevolg van het optreden van de zitten-

de predikant Wesselink. Zijn afkeer van Vijgeboom zette kwaad bloed in de 

 
72 De tekst luidt: 'Ook de zoogenaamde oefeningen zullen niet mogen gehouden worden, dan 

door bevorens gemelde personen [predikanten, kandidaten en speciaal hiervoor opgeleiden] 

en alleenlijk in de gemeente, tot welke zij behooren, na daarenboven de uitdrukkelijke toe-

stemming van den Leeraar of de Leeraren dier gemeente daartoe bekomen te hebben.' Uit: 

'Reglement op het godsdienstig onderwijs in de Nederlandsche Hervormde kerk', in: Bijvoeg-
sel tot het staatsblad, III.D.Ie.St.1816, pp. 434-444, art. 15. 
73 Dit kon onder meer op grond van art. 15 van het reglement op het godsdienstig onderwijs. 

Dit artikel luidt: 'De overtreding van bovenstaand artikel [14] en de wanorde daaruit ontstaan-

de is, naar bevind van zaken, aan kerkelijke correctie of censure onderworpen; en zal 

desnoods, aan het burgerlijk Bestuur worden te kennen gegeven.' In: 'Reglement op het gods-

dienstig onderwijs', art. 15. 
74 Zie J. Beekhuis, Al zulke dweepzieke scheurmakers. De afscheiding van 1822 en de Af-

scheiding van 1836 in Axel, Kampen 1989; P.J. Meertens, 'Johan Willem Vijgeboom, de voor-

loper der Afscheiding', in: Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis 27 (1935), pp. 30-56. 

Al in 1818 had het provinciaal kerkbestuur overigens de kerkenraad in deze plaats afgezet 

omdat hij zich niet aan synodale besluiten wilde onderwerpen. 
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gemeente en beïnvloedde het afscheidingsproces te Axel. Hervormden lieten 

zich uitschrijven en wensten de Herstelde Kerk van Christus op te richten.  

 De Nederlandse regering trad - in nauw contact met de synode en mede op 

verzoek van Wesselink - hiertegen op. Het zogeheten conventikelverbod uit het 

wetboek van strafrecht (Code Pénal 1811) werd hiervoor ingezet.
75

 In de wet 

was opgenomen dat toestemming nodig was alvorens een genootschap of groep 

(onder andere met religieus oogmerk) van meer dan negentien personen werd 

opgericht of bijeen mocht komen. De overheid gebruikte deze bepaling om de 

bijeenkomsten in Axel te verbieden en over te gaan tot vervolging van Vijge-

boom en Pieter Marijs. Laatstgenoemde had zijn huis ter beschikking gesteld 

aan de beweging. De lekenprediker verzocht in 1824 nog om overheidserken-

ning van zijn afgescheiden gemeente. Op basis van de grondwet kende de ko-

ning zichzelf het recht toe om over een dergelijke aanvraag te beslissen. Hij 

keurde het verzoek om erkenning van de Herstelde Kerk van Christus af.  

 Een overheidscommissie samengesteld uit leden van de Raad van State had 

de koning geadviseerd inzake de erkenningsaanvraag. Het oordeel van de advi-

serende commissie viel negatief uit omdat de 'rekwestranten […] eene scheuring 

zouden kunnen veroorzaken, waardoor welligt die ééndragt, die thans alomme in 

dit Rijk in de Protestantsche Kerk bestaat, zoude kunne gestoord worden'.
76

 De 

belangen van de hervormde kerk wogen zwaar. In regeringskringen werd daarbij 

ook het belang van de staat in deze kwestie benadrukt. De directeur-generaal 

van het departement voor protestantse zaken Mr. F.W.F.T. baron van Pallandt 

van Keppel (1772-1853), schreef in een intern rapport aan de koning het vol-

gende naar aanleiding van de Vijgeboom-kwestie: 

 

hunne bedoeling is dan, om eene afzonderlijke secte van eenen bestaanden 

Godsdienst uit te maken, en hoe gevaarlijk dit zoude kunnen worden voor 

de rust en goede orde in den Staat, behoef ik Uwe Majesteit wel niet te ont-

wikkelen.
77

 

 

De directeur-generaal meende dat het verzoek om erkenning van de afscheiding 

onder leiding van Vijgeboom moest worden afgekeurd. Hij motiveerde zijn be-

sluit door te stellen dat een groep die de hervormde godsdienst was toegedaan 

maar zich buiten die kerk bevond, beschouwd moest worden als een sekte die 

alleen maar tot maatschappelijke onrust zou leiden.
78

 De handhaving van de 

 
75 Het betrof de artikelen 291, 292 en 294. Deze zijn o.a. afgedrukt in: F.L. Bos, Archiefstuk-
ken betreffende de Afscheiding van 1834, dl. 1, Kampen 1939, p. xiii. 
76 'Rapport van den Commissie uit den Raad van State aan den Koning, 22 Nov. 1824', in: 

Bos, Archiefstukken, dl. 1, pp. 38-40, p. 39.  
77 'Rapport van den Minister van Eeredienst aan den Koning, 20 Maart 1824', in: Bos, Ar-
chiefstukken, dl. 1, pp. 21-25, pp. 24-25. 
78 Vgl. Beekhuis, Al zulke dweepzieke scheurmakers, p. 120. 
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kerkelijke eendracht te Axel ging hand in hand met de handhaving van de civie-

le orde. 

 Het overheidsoptreden en de samenwerking met de kerkelijke autoriteiten 

werd beïnvloed door de overtuiging dat het maatschappelijke belang was ge-

diend bij een eendrachtige en ordelijke hervormde kerk. In Klundert bijvoor-

beeld had deze overweging de regering ertoe gebracht om gebruik te maken van 

de koninklijke collatie. Zij kon op deze wijze zelf de juiste predikant beroepen 

die het aantal illegale godsdienstige oefeningen kon terugbrengen.
79

 Deze maat-

regel leek in eerste instantie succesvol. Maar in de jaren 1827 en 1828 nam het 

aantal bijeenkomsten toe. De regering trad repressief op, ervan uitgaande dat de 

oefeningen 'de bijwoning van de openbare eeredienst tegenwerken en in sekten 

ontaarden, die allerverderfelijkst kunnen worden voor de inwendige rust.'
80

 De 

implicaties van de kerkelijke onrust werden breder getrokken; er werd namelijk 

expliciet een verband gelegd met de maatschappelijke rust. De oefeningen zou-

den namelijk 'aanleiding kunnen geven tot dweeperij en godsdienstige onver-

draagzaamheid, en als zoodanig nadeelig en schadelijk zijn voor de maatschap-

pelijke belangen'.
81

  

 De vrees voor de kerkelijke onrust was in regeringskringen des te groter, 

omdat de zogenoemde sektevorming niet alleen zou resulteren in een afnemende 

kerkgang. Er bestond ook twijfel over de onderwijsdeelname van deze sektele-

den.
82

 Hele bevolkingsdelen dreigden zich te onttrekken aan de autoriteit en het 

toezicht van overheidsinstanties. De consequentie daarvan was, geredeneerd 

vanuit de negentiende-eeuwse opvatting dat kerk en school belangrijke instru-

menten waren ter vorming en opvoeding van het volk, dat deze groep onbereik-

baar zou zijn voor het program van nationale opvoeding.  

 In het midden van de jaren twintig waren eveneens proteststemmen hoor-

baar uit meer gegoede en intellectuele kringen. Voormannen van het Réveil als 

Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876) en Isaäc da Costa (1798-1860) 

bekritiseerden de hervormde kerk. Verscheidene van hun publicaties leidden tot 

enige ongerustheid in regeringskringen, maar een officiële reactie bleef uit. Im-

 
79 'Missive van den Minister van Eeredienst aan den Minister van Justitie, 9 Oct. 1827', in: 

Bos, Archiefstukken, dl. 1, pp. 113-114, p. 114. Reeds eerder had Van Pallandt van Keppel de 

mogelijkheid geopperd om in sommige gevallen geen goedkeuring te hechten aan de beroe-

pingen. 'Rapport van den Minister van Eeredienst aan den Koning. 18 Mei 1827', in: Bos, 

Archiefstukken, dl. 1, pp. 70-74, pp. 73-74. Zie ook 'Rapport van den Minister van Eeredienst 

aan den Koning. 24 April 1834', in: Bos, Archiefstukken, dl. 1, pp. 228-230, p. 230. 
80 'Rapport van den Minister van Justitie aan den Koning. 12 Maart 1828', in: Bos, Archief-
stukken, dl. 1, pp. 122-124, p. 123. 
81 'Rapport. 12 Maart 1828', p. 123. 
82 Vgl. bijv. 'strekking dezer oefeningen veelal is, om de menschen van de openbare gods-

dienst-oefeningen en het gewoon onderwijs af te trekken'. 'Rapport van de Commissie van 

Gratie van den Koning, 29 Juni 1833', in: Bos, Archiefstukken, dl. 1, pp. 219-220, p. 219. 
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mers, de kerkelijke rust en eendracht was, aldus de minister van protestantse 

zaken in een brief uit mei 1827 aan de vorst, nog steeds gewaarborgd door de 

verlichte hervormde predikantenstand: 

 

Daar en boven komt het mij tot nog toe voor, dat men tegen deze woelingen 

de beste waarborg vindt in den goeden geest, welke in het algemeen de Pro-

testantsche leeraren in dit Rijk bezielt, vooral ook de leeraren der Hervorm-

de Kerk, waaronder vele mannen zijn, evenzoo uitmuntende door helder 

christelijke denkwijze, als door talenten; terwijl het voortreffelijk onderwijs 

van bekwame hoogleeraaren ook voor het vervolg de beste verwachtingen 

schenkt. Geene der Nederduitsche predikanten, voor zoover mij bekend is, 

trad tot nog toe als schrijver voor de secte te voorschijn.
83

  

 

Dit vertrouwen in de kwaliteiten van de hervormde voorgangers, die de overheid 

meende te hebben zeker gesteld door de wet op het hoger onderwijs, werd reeds 

een maand later beschaamd. Op 12 juni 1827 beantwoordde de directeur van de 

Amsterdamse politie de vraag van de minister van Justitie naar wie de auteur 

was van het anoniem verschenen Adres aan al mijn Hervormde geloofsgenoten. 

Deze publicatie, waarin onder meer de onrechtzinnigheid, de bestuursstructuur 

van de hervormde kerk en de gebreken van haar predikanten werden bekriti-

seerd, bleek van de hand te zijn van de predikant Dirk Molenaar (1786-1865).
84

 

 Dat Molenaar tot de cultureel-maatschappelijke bovenlaag behoorde en 

reeds jarenlang werkzaam was in de voorname stad Den Haag was voor velen 

onverenigbaar met zijn rechtzinnige uitlatingen. Het ideaalbeeld van de her-

vormde predikant was daarmee verstoord. Bovendien vond het stuk weerklank, 

getuige de zeven herdrukken die het alleen al in het jaar 1827 kende. De koning 

en zijn ministers beschouwden het Adres als een opruiend stuk maar achtten een 

optreden tegen de auteur niet doelmatig. In een officiële verklaring werd gesteld 

dat men afzag van vervolging, omdat Molenaar schriftelijk aan de koning had 

verklaard geen scheuring in de kerk te willen veroorzaken.
85

 Dat deze beslissing 

door het departement voor protestantse zaken aan alle kerkelijke besturen werd 

verzonden, beschouwde men in sommige kringen als een voorbeeld van staats-

bevoogding. Het bevestigde de verstrengeling van kerk en staat, de autoriteit van 

de staat over de kerk en het actieve overheidsoptreden in kerkelijke zaken. 

 

 
83 'Rapport, 18 Mei 1827', pp. 71-72. 
84 D. Molenaar, Adres aan al mijne hervormde geloofsgenooten, Amsterdam 101840 (1827). 
85 'Koninklijk Besluit inzake Ds D. Molenaar te ´s-Gravenhage, 22 September 1827', in: Bos, 

Archiefstukken, dl. 1, pp. 107-108. 
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De Afscheidingsbeweging 

De Afscheidingsbeweging in de jaren 1830 vormde in de ogen van regering en 

synode een nog grotere bedreiging voor de kerkelijke en maatschappelijke een-

dracht en orde. De Afscheiding in deze periode en het vervolgtraject van de be-

weging is rijk gedocumenteerd en uitvoerig beschreven.
86

 Binnen het kader van 

dit onderzoek staat vooral centraal de rol van de overheid op twee gebieden. In 

de eerste plaats gaat het om de gebeurtenissen rond de Afscheiding van Hendrik 

de Cock (1801-1842) en zijn gemeente op 14 oktober 1834 en de reactie van 

kerkbestuur en overheid op deze ontwikkelingen. Het tweede aandachtspunt 

vormt de houding van de overheid ten opzichte van de afgescheiden gemeenten 

tussen 1834 en 1839. 

 Hendrik de Cock - alumnus van de Groningse universiteit - begon als gema-

tigd supranaturalist in zijn eerste gemeente te Ulrum. Toen het contact met zijn 

gemeenteleden intensiveerde sloeg hij geleidelijk een richting in die hem ver-

wijderde van de kerk van het Algemeen Reglement. Vanaf de kansel begon hij 

de noodzaak te verkondigen van een terugkeer tot de Dordtse beginselen. Deze 

rechtzinnigheid sprak menig gelovige aan, want uit verscheidene gemeenten 

wendden hervormden zich tot De Cock om hun kinderen te laten dopen. Toen 

hij hier in september 1833 voor het eerst mee instemde zette hij kwaad bloed bij 

zijn collegae, maar overtrad hij geen verbod. 

 De directe aanleiding voor het disciplinaire optreden tegen De Cock was een 

geschrift dat kort daarop verscheen. In zijn Verdediging van de Ware 

Gereformeerde Leer bekritiseerde hij in krachtige en provocerende bewoordin-

gen twee van zijn ambtsgenoten.
87

 De predikanten G. Benthem Reddingius 

(1774-1844) en L. Meyer Brouwer (1786-1872) werden bestempeld als wolven 

in de schaapskooi van Christus, als eedbrekers, huurlingen en duivels die on-

schuldige kerkgangers een valse leer voorhielden. Op grond van deze uitlatingen 

 
86 De volgende twee publicaties geven een goed overzicht van de Afscheidingsbeweging in de 

jaren 1830-40: Bakker e.a., De Afscheiding van 1834; A. de Groot, P.L. Schram (red.), Aspec-
ten van de Afscheiding, Franeker 1984. Daarnaast zijn regiostudies verschenen, waaronder: 

C. Smits, De Afscheiding van 1834, dl. 1: Gorinchem en 'Beneden-Gelderland', Oudkarspel 

1971; dl. 2: Classis Dordrecht c.a., Dordrecht 1974; dl. 4: Provincie Utrecht, Dordrecht 1980; 

dl. 7: Classes Rotterdam en Leiden, Dordrecht 1986; dl. 8: Provincie Noord-Brabant, Dor-

drecht 1988; dl. 9: Provincie Gelderland, Dordrecht 1991. Zie verder: J. Wesseling, De Af-

scheiding van 1834 in Groningerland, 3 dln., Groningen 1973-78; De Afscheiding van 1834 
in Friesland, 3 dln., Groningen 1980-1983; De Afscheiding van 1834 in Overijssel: 1834-'69, 

2 dln., Groningen 1984-1986; De Afscheiding van 1834 in Zeeland: 1834-'69, 2 dln., Barne-

veld 1987-1989. 
87 H. de Cock, Verdediging van de Ware Gereformeerde Leer en van de Ware Gereformeer-
den, bestreden en ten toon gesteld door twee zoogenaamde Gereformeerde Leeraars, of de 
Schaapskooi van Christus aangetast door Twee Wolven en verdedigd door H. de Cock, Gere-
formeerd leeraar te Ulrum, Groningen 1833. 
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spande het classicaal bestuur in Middelstum een zaak aan tegen De Cock we-

gens oncollegiaal gedrag. Op 19 december werd hem een tijdelijke schorsing 

opgelegd. Het vonnis werd in hoger beroep op 1 april 1834 door het provinciaal 

kerkbestuur aangescherpt. Ondertussen was een nieuwe zaak tegen De Cock in 

behandeling vanwege zijn medewerking aan een publicatie over de Evangeli-

sche Gezangen van 1807.
88

 Deze werden onder meer gekarakteriseerd als sireni-

sche minneliederen die met hun lokroep de gelovigen verwijderden van de ware 

leer. Hierop volgde op 29 mei 1834 de afzetting van De Cock uit het ambt. Hij 

hoopte op herziening van het vonnis in hoger beroep, maar kreeg slechts een 

half jaar de tijd om zijn uitspraken te herroepen. Vergeefs legde hij de kwestie 

voor aan de koning. 

 De Cock had tijdens zijn werkzaamheden in Ulrum de ware leer gevonden 

in de formulieren van enigheid. Hij hekelde het verlichte godsdienstbegrip van 

de hervormde kerk en stelde dat deze via een achterdeur was binnengelaten zon-

der medeweten van de predikanten. Bewijs voor het gelijk van zijn stelling dat 

de hervormde kerk een hoge mate van leerstellige vrijheid kende en wilde op-

leggen aan de predikanten, vinden we alleen al in de kerkelijke correctie die in 

1833 en 1834 tegen De Cock werd ondernomen. Hij werd primair vervolgd 

vanwege zijn kwetsende bewoordingen en oncollegiaal gedrag, zo blijkt onder 

meer ook uit de woorden van Janssen aan de voorzitter van de classis die De 

Cock zijn straf oplegde:  

 

Gedachten en systhema's zijn tolvrij; het staat De Cock vrij zijne mystieke 

paleologie uit te kramen, maar het lasteren en schelden van achtingswaardi-

ge ambtgenooten in het openbaar, het razen om oproer te stichten, behoort 

niet tot de mystikerij, maar wel tot het zedelijke wangedrag.
89

 

 

Binnen de hervormde kerkorde bestond ruimte voor de ideeën van De Cock. Pas 

toen zijn opvattingen en gedrag een bedreiging gingen vormen voor de kerkelij-

ke eendracht en orde was er aanleiding tot ingrijpen.
90

  

 Overigens zouden verscheidene synodeleden zeker hebben ingestemd met 

de strekking van het door Janssen verkozen begrip paleologie waarmee hij De 

Cocks opvattingen wegzette. De term werd rond 1830 niet alleen gebruikt als 

aanduiding voor de oudheidkunde zoals tegenwoordig nog het geval. Paleologie 

stond eveneens voor de oude leer, het oude geloof, waaronder ook wel ortho-

 
88 J. Klok, De evangelische gezangen getoetst en gewogen en te ligt gevonden, door Jacobus 
Klok, Verwer en Koopman te Delfzijl, met eene korte voorrede, en uitgegeven door H. de 
Cock, Geref. Leeraar te Ulrum, Groningen 1834. 
89 'Missive van den Secretaris en Adviseur Janssen aan Ds J.J. Damsté te Uithuizermeeden, 

30 Nov. 1833', in: Bos, Archiefstukken, dl. 1, pp. 234-235, p. 235. 
90 Vgl. J. Vree, 'De Nederlandse Hervormde Kerk in de jaren voor de Afscheiding', in: Bakker 

e.a., De Afscheiding van 1834, pp. 30-61, p. 41. 
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doxie werd verstaan.
91

 De theologie van de Ulrumse predikant werd beschouwd 

als ouderwetse, achterhaalde steilheid. Illustratief voor deze opvatting is de ver-

klaring die het synodelid Benthem Reddingius bood voor de aantrekkingskracht 

van de orthodoxie. In Brieven over de tegenwoordige verdeeldheden en bewe-

gingen in de hervormde kerk verklaarde hij paternalistisch dat de beweging het 

gevolg was van gebrekkige kennis onder de gelovigen.
92

  

 Met de polemiek als instrument en uiteindelijk de Afscheiding als conse-

quentie vormde De Cock in de ogen van de synode en de regering een serieuze 

bedreiging voor kerk en samenleving. Door de aanwezigheid van de predikant 

H.P. Scholte (1805-1868) in Ulrum tijdens de schorsing van De Cock raakten de 

ontwikkelingen in een stroomversnelling. Op zondagochtend 12 oktober 1834 

was Scholte van zins te preken voor de verzamelde gemeente in de kerk. Hij 

kreeg hiervoor niet de benodigde toestemming van ds. N. Smith (1768-1845) uit 

Leens. Deze tijdelijke vervanger van De Cock moest echter wijken voor Scholte. 

Daarbij speelde naar eigen zeggen de fysieke bedreiging die uitging van de ge-

meenteleden aanwezig in de kerk zeker een rol: 'Dan werd ik in de onderbuik, 

dan in de deijen zoodanig geknepen, dat ik niet anders konde denken, of men 

wilde mij het leven benemen.'
93

 Daags na deze verwikkelingen presenteerde De 

Cock de Acte van afscheiding of wederkeering aan zijn kerkenraad die deze on-

dertekende. Een dag later volgde het grootste deel van de gemeente. De Af-

scheiding was een feit.  

 In regeringskringen was direct invloed uitgeoefend op kerkelijke zaken, 

zoals blijkt uit het optreden van Janssen. In de jaren 1833 en 1834 voerde de 

secretaris een intensieve correspondentie met ds. J.J. Damsté (1770-1855), de 

voorzitter van de classis te Middelstum alwaar De Cock was veroordeeld. In zijn 

brieven benadrukte Janssen niet alleen de negatieve gevolgen die het 

(wan)gedrag van De Cock kon hebben, maar ook de noodzaak om tot een ver-

oordeling te komen die navolging van de predikant ontmoedigde. Hij liet het 

niet bij suggesties. In een schrijven aan synodevoorzitter Donker Curtius erken-

de J.D. Janssen dat hij daadwerkelijk druk op de classis had uitgeoefend om het 

 
91 P. Weiland, Kunstwoordenboek, of Verklaring van allerhande vreemde woorden, benamin-

gen, gezegden en spreekwijzen, die, uit verscheidene talen ontleend, in de zamenleving en in 
geschriften, betreffende alle vakken van kunsten, wetenschappen en geleerdheid, voorkomen, 

Dordrecht 1846, p. 505. 
92 G. Benthem Reddingius, Brieven over de tegenwoordige verdeeldheden en bewegingen in 

de hervormde kerk. Uitgegeven door G. Benthem Reddingius, Th.Dr. en Predikant te Assen, 

Groningen 1833. 
93 'Missive van Ds N. Smith te Leens aan het Classikaal Bestuur van Middelstum, 17 Oct. 

1834', in: Bos, Archiefstukken, dl. 1, pp. 318-321, p. 320. 
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bestuur tegen De Cock te laten optreden.
94

 Tot op dat moment had de overheid 

haar - overigens niet onaanzienlijke rol - op de achtergrond gespeeld. 

 Kort nadat de Afscheiding een feit was geworden, vonden in Ulrum ongere-

geldheden plaats die aanleiding waren om een compagnie soldaten in verschei-

dene woningen in te kwartieren. De Cock kreeg drie maanden gevangenisstraf 

opgelegd. Die maatregel kon niet voorkomen dat de Afscheiding te Ulrum bin-

nen twee jaar navolging vond in meer dan 100 gemeenten.
95

 Het overheidsop-

treden volgde de groei en de verspreiding van de Afscheidingsbeweging. De 

synode zelf speelde een belangrijke rol in de pogingen om de positie die de her-

vormde kerk innam als bolwerk van het verlichte godsdienstbegrip te behouden. 

Naast afzonderlijke synodeleden was er een belangrijke rol weggelegd voor de 

synodevoorzitter Donker Curtius. Bijna veertig jaar werkzaam in Arnhem, werd 

hij vanwege zijn invloed ook wel de Paus van Gelderland genoemd. Ook op na-

tionaal niveau had hij grote invloed dankzij de belangrijke kerkbestuurlijke posi-

tie die hij bekleedde. Als voorzitter van de hervormde synode regisseerde hij 

samen met Janssen het optreden van de overheid waarbij zowel politie als leger 

werd ingezet.
96

 

 Naast de politionele en militaire acties werden van staatswege in 1835 en 

1836 Koninklijke Besluiten uitgevaardigd. Deze legden criteria vast voor de 

erkenning van afgescheiden gemeenten.
97

 Er werden eisen gesteld met betrek-

king tot financiële zekerheid, beschikbare ruimte en aantal leden. Nadere gege-

vens over de minimale ledenaantallen en de specifieke eisen aan het vermogen 

waarover een gemeente moest beschikken ontbraken echter, waardoor de over-

heid deze criteria naar eigen inzicht kon invullen. Gegeven de lage sociale posi-

tie van de meeste afgescheidenen was het bovendien moeilijk om een eigen 

vermogen op te bouwen dat aan de overheidseisen voldeed, laat staan een ruimte 

te verwerven die dienst kon doen als kerk. De voorwaarden waren dusdanig 

streng geformuleerd dat slechts weinig groepen hieraan konden voldoen. Een 

eenmaal erkende kerkgemeente zou geen aanspraak kunnen maken op bezittin-

 
94 'Brief van den Secretaris en Adviseur Janssen aan Ds H.H. Donker Curtius te Arnhem, 1 

Jan 1834', in: Bos, Archiefstukken, dl. 1, pp. 244-245, p. 244. Hij voegde hieraan toe [p. 245] 

'Wat eindigt dit jaar duister mijn Vriend! Voor de kerk, voor den staat'. 
95 Vgl. P.N. Holtrop, 'De Afscheiding – breekpunt en kristallisatiepunt', in: Bakker e.a., De 
Afscheiding van 1834, pp. 62-99, p. 86 
96 Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, dl. 5, Kam-

pen 2001, pp. 144-146; O.J. de Jong, Geschiedenis der Kerk, Nijkerk 1972, p. 316. 
97 'Koninklijk Besluit van den 10den Dec. 1835'; 'Besluit van den 5den Julij 1836, nopens 

onwettig bestaande Godsdienstige vereenigingen en bijeenkomsten', in: Staatsblad van het 
Koningrijk der Nederlanden, 1836, Nr. 42. Zie tevens: 'Dispositie van den Minister belast met 

de generale directie voor de zaken der Hervormde kerk, enz., van den 11den December 1835, 

no. 15, houdende mededeeling van ´s konings beschikking op de verzoeken dergenen, welke 

zich van de bestaande Hervormde Kerk hebben afgescheiden', in: Bijvoegsel tot het Staats-
blad, 1835, Nr. 317, pp. 499-500. 
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gen van bestaande kerkgenootschappen en haar voorganger zou niet in aanmer-

king komen voor een rijkstraktement. Tevens werd de onmogelijke eis gesteld, 

dat een eventuele erkenning geen invloed mocht hebben op de openbare orde en 

veiligheid.
98

 De nieuwe wetgeving maakte een aanvraag tot officiële erkenning 

weliswaar mogelijk, maar als gevolg van de opgenomen voorwaarden was af-

scheiding onaantrekkelijk en erkenning zeer moeilijk. 

 De Koninklijke Besluiten uit 1835 en 1836 luidden geen werkelijke beleids-

omslag in. Bovendien is aannemelijk dat ze niet alleen werden uitgevaardigd als 

reactie op de omvang van de Afscheidingsbeweging en op de verzoeken van 

betrokkenen om hun geloof georganiseerd te mogen belijden. De groeiende kri-

tiek op de manier waarop de overheid de beweging bestreed lijkt hier mede de-

bet aan te zijn. Vanuit zowel afgescheiden als hervormde kringen werden op 

juridische gronden vraagtekens geplaatst bij de rechtmatigheid van het conven-

tikelverbod en van het op de grondwet gebaseerde principe dat overheidserken-

ning van een nieuw kerkgenootschap nodig was voordat een gemeenschap haar 

geloof mocht belijden.
99

 Bovendien was een revisie van het Franse wetboek van 

strafrecht toegezegd, waardoor het conventikelverbod zou kunnen verdwijnen. 

Door deze wetgeving beschikte de overheid over een nieuw juridisch middel 

tegen deze ongewenst ontwikkelingen.  

 Het optreden tegen de kerkelijke onrust in de jaren twintig en dertig be-

schouwde de overheid als een nationaal belang. De vrees bestond dat afgeschei-

den gemeenten pogingen zouden doen om leden van andere kerkgenootschappen 

te bekeren. Hierin zag men een dreiging voor de rust in kerkelijk Nederland. De 

overheid wilde daarnaast voorkomen onverhoopt belast te worden met de ar-

menzorg wanneer een afgescheiden gemeente in financiële problemen zou gera-

ken. Armenzorg behoorde in deze periode veelal tot de verantwoordelijkheid 

van de kerken. Ook in het overheidsoptreden tegen de oefenaars en hun conven-

tikels speelden vergelijkbare overwegingen een rol. In een ministeriële dispositie 

van 11 december 1835 stelde de regering bijvoorbeeld dat zij de ontwikkelingen 

ten zeerste betreurde omdat die, zo werd benadrukt, zouden resulteren in een 

godsdienstige strijd die de maatschappelijke rust zou verstoren.
100

 De regering 

schaarde zich achter de synode in de handhaving van de positie van de hervorm-

de kerk vanuit de gedachte dat kerkelijke eendracht en orde voorwaarde was 

voor maatschappelijke eendracht en orde. 

 

 

 
98 'Besluit van den 5den Julij 1836'. 
99 Vgl. Holtrop, 'De Afscheiding – breekpunt en kristallisatiepunt', pp. 91-93; W.J. Wieringa, 

'De Afscheiding en de Nederlandse samenleving', in: Bakker e.a., De Afscheiding van 1834, 

pp. 180-221, p. 195, 198. 
100 'Dispositie, van den 11den December 1835', pp. 499-500. 
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6. Staat en hervormde kerk ca. 1840-1848/'53 

 

Tegen het einde van de jaren dertig vond een kentering plaats in het overheids-

beleid ten aanzien van de kerken. Waar hervormde synode en regering aanvan-

kelijk nauw hadden samengewerkt om de eendracht binnen kerk en staat te be-

houden, werden nu enkele maatregelen getroffen waardoor de band tussen beide 

partijen wezenlijk veranderde. De beleidsomslag wordt vaak in verband ge-

bracht met het aantreden van koning Willem II. In deze visie waren de banden 

tussen de eerste Nederlandse koning en de protestantse kerken gericht op uit-

bouw van de protestantse natie. Na de troonopvolging in 1840 zou dan een aan-

vang zijn gemaakt met de verbetering van de positie van de katholieke kerk in 

Nederland. Deze uitleg verklaart niet waarom reeds vóór de troonswisseling en-

kele belangrijke besluiten vielen op godsdienstig gebied die wijzen op een ver-

wijdering tussen hervormde kerk en staat. Bovendien leidde de persoonlijke 

voorkeur van Willem II niet tot nauwere banden tussen de katholieke kerk en de 

staat. Integendeel, in 1848 werd een volledige scheiding van de staat en alle ker-

ken doorgevoerd. 

 Andere factoren lijken daarom eveneens een rol te hebben gespeeld in de 

verwijdering tussen kerk en staat. In de vorige paragraaf is benadrukt dat de 

nauwe samenwerking ten behoeve van het behoud van kerkelijke en maatschap-

pelijke eendracht en orde mogelijk was door het samenvallen van de belangen 

van kerk en staat. Dat deze samenwerking een voorwaardelijk karakter had blijkt 

bij het scheiden van de wegen van kerk en staat in de jaren veertig. In de vol-

gende paragrafen worden, ten eerste, de overheidsmaatregelen betreffende het 

lager onderwijs sinds de jaren 1830 besproken. Juist op dit terrein blijkt duide-

lijk dat de staat de belangen van de hervormde kerk ondergeschikt achtte aan het 

nationale belang. Dit uitgangspunt verklaart vervolgens mede waarom de over-

heid overging tot erkenning van afgescheiden kerkgemeenten en, tot slot, aan-

stuurde op een herziening van de wettelijk verankerde relatie tussen staat en 

hervormde kerk.  

 

Kerk en school 

In het voorgaande hoofdstuk werd benadrukt dat het onderwijs een belangrijke 

rol speelde in de nationale vormingsidealen. In 1806 werd de wet op het lager 

onderwijs van kracht die mede vorm gaf aan het volksonderwijs in het konink-

rijk Holland. Zowel de staatsrechtelijke scheiding tussen kerk en staat als het 

algemeen burgerschapsideaal werkte door in het lagere schoolwezen.
101

 Dat be-

tekende dat het leerstellige onderwijs buiten het curriculum om moest worden 

 
101 J. Vree, '"In kerk, huis, school en staat het Christendom". P. Hofstede de Groot en de op-

voeding van de Nederlandse natie (1834-1861)', in: De Bruijn e.a. (red.), Geen heersende 
kerk, geen heersende staat, pp. 251-292, p. 251. 
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verzorgd. Tijdens schooltijd moest een algemeen christendom, een nationale 

deugden- en zedenleer worden gedoceerd.
102

 Iedereen werd op die manier opge-

voed in goed Nederlanderschap. 

 Een precieze invulling van deze deugden- en zedenleer bleef uit. De school 

uit de onderwijswet van 1806 kon in protestantse gebieden een protestantse 

kleur aannemen, terwijl zij in katholieke gebieden wel katholiek kleurde. Meni-

ge overtreding werd door de vingers gezien, wat ten koste ging van het alge-

meen-christelijke karakter van de scholen.
103

 Problematischer waren echter de 

gevallen waarbij in overwegend katholieke gebieden onderwijzers protestants en 

schoolopzieners niet zelden predikant waren. Dat het zedelijk onderwijs op lo-

kaal niveau op deze wijze vaak een protestantse invulling kreeg zonder rekening 

te houden met de demografische verhoudingen riep vanzelfsprekend protest op.  

 Een voor de hand liggende oplossing was de invloed van de hervormde kerk 

op het onderwijs te reduceren. Al vanaf de jaren twintig werd het aantal school-

opzieners dat tevens predikant was teruggebracht. En onder meer in 1830 werd 

het verbod op het leerstellig onderwijs aangescherpt in de hoop het godsdien-

stig-neutrale karakter van de scholen zeker te stellen.
104

 De aanscherpingen gin-

gen noodzakelijk ten koste van de invloed en de positie van de hervormde kerk. 

Alleen zo zou de school zich als overheidsinstituut boven de religieuze partijen 

kunnen verheffen. In deze maatregelen zien we hoe kerk en staat zich tot elkaar 

verhielden. De samenwerking tussen beide partijen werd gehandhaafd totdat de 

belangen van de staat - in dit geval op het gebied van het onderwijs - in het ge-

ding kwamen. 

 Begin jaren veertig laaide het conflict op over het religieuze karakter van 

het onderwijs. In katholieke kringen werden de scholen bestempeld als te protes-

tants, terwijl uit orthodox-hervormde hoek het algemene karakter van het on-

derwijs juist werd bekritiseerd. Deze klachten leidden in 1842 tot een nadere 

specificatie van de onderwijswet.
105

 Hierin werd het verbod op leerstellig on-

derwijs tijdens de reguliere uren bekrachtigd. Daarnaast werd een maatregel uit 

 
102 H.L. Dodde, "Een speurtocht naar samenhang". Het rijksschooltoezicht van 1801-2001. 

Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Inspectie van Onderwijs, 

Den Haag 2001, p.146; N.F. Noordam, 'De "christelijke en maatschappelijke deugden" van 

onze eerste schoolwetten', in: Pedagogische Studieën 43 (1996), pp. 289-303, p. 297. 
103 F. Santegoets, 'Het Verenigd Koninkrijk 1815-1830. Eenheid en scheiding', in: W. Frits-

chy, J. Toebes (red.), Het ontstaan van het moderne Nederland. Staats- en natievorming tus-
sen 1780 en 1830, Nijmegen 1996, pp. 215-242, p. 231. 
104 'Besluit van den 27sten mei 1830, houdende wijzigingen in de bestaande bepalingen om-

trent het onderwijs', in: Staatsblad, 1830, Nr. 9, art. 6. Zie voor toelichting op deze wet: 'Ex-

tract uit het register der besluiten van Gedeputeerde Staten van Gelderland, van den 19den 

Augustus, no. 30', in: Bijvoegsel tot het staatsblad, 1830, Nr. 183, 1. L. 
105 'Besluit van den 2den Januarij 1842, houdende nadere bepalingen ten aanzien van het lager 

onderwijs', in: Staatsblad, 1842, Nr. 1. 
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1830 aangescherpt, dat aanstootgevend lesmateriaal niet mocht worden gebruikt 

in de scholen. De samenstelling van het corps van schoolmeesters, -opzieners en 

leden van de provinciale onderwijscommissie moest bovendien de kerkelijke 

verhoudingen in een gebied weerspiegelen. Daarom werd ook verboden school-

meesters te verplichten werkzaamheden in de lokale kerk te verrichten. De over-

heid probeerde haar pedagogische doelstellingen te handhaven. Bovendien 

moest het schoolwezen worden bevrijd van elke schijn van partijschap, in de 

hoop dat het schoolsysteem voor iedereen acceptabel zou zijn. De kerken deel-

den deze opvatting niet en de strijd om invloed op het onderwijs verhevigde zich 

in de tweede helft van de negentiende eeuw. Deze zogenoemde schoolstrijd 

kwam mede voort uit kerkelijke oppositie tegen het nationale opvoedkundige 

program waaraan de belangen van de kerken ondergeschikt waren. 

 

Erkenning van afgescheiden kerkgemeenten 

Dat de belangen van staat en kerk niet noodzakelijk samenvielen blijkt tevens uit 

de omslag in de houding van de overheid jegens de afgescheidenen aan het be-

gin van het jaar 1839. Het repressieve beleid was vanzelfsprekend van begin af 

aan bekritiseerd in rechtzinnige kringen. Tegen het einde van de jaren dertig 

verwierf de liberale oppositie in de volksvertegenwoordiging een plek in het 

publieke debat.
106

 Ook uit deze hoek werd kritiek uitgeoefend op het beleid van 

de overheid. Onder meer het Tweede Kamerlid L.C. Luzac (1786-1861) meende 

dat te hard tegen de afgescheidenen werd opgetreden. Hij verbaasde zich tevens 

over tegenstrijdigheden in de rechterlijke beslissingen die bovendien door de 

overheid zouden zijn beïnvloed. Hij stelde dat de beweging niet met geweld 

moest worden onderdrukt. Zijn opvattingen kwamen mede voort uit de botsing 

van zijn politieke idealen met het beleid van staatsbevoogding. We zien dat het 

maatschappelijke argument eveneens een centrale rol speelde. Maar nu leidde 

dit tot een andere conclusie. Luzac was er van overtuigd dat de vervolgingen 

alleen maar tot onrust leidden en stelde voor de afgescheidenen 'de vrijheid 

eener gemeenschappelijke oefening' te bieden onder voorwaarde dat zij 'de al-

gemeene rust onverstoord' lieten.
107

  

 In februari 1839 werd voor het eerst een aanvraag van een afgescheiden 

gemeente voor officiële overheidserkenning goedgekeurd. De Christelijke Afge-

scheiden Gemeente te Utrecht had wel enkele concessies moeten doen. Zo had 

zij 'gereformeerd' als benaming voor haar kerk moeten loslaten, waarmee zij in 

naam niet langer in een direct historisch verband stond met de bevoorrechte kerk 

van de Republiek. Nog hetzelfde jaar vond het initiatief onder leiding van Schol-

 
106 Aerts, 'Een staat in verbouwing', p. 85. 
107 Verslag der Handelingen van de Staten-Generaal gedurende de zitting van 1837-1838 

[Verslag der Handelingen van de Staten-Generaal 24], dl. 1, ´s Gravenhage 1898, p. 30. Zie 

tevens: De Visser, Kerk en Staat, p. 279. 
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te navolging in Amsterdam. Het jaar daarop werden aanvragen uit Groningen, 

Sleeuwijk en De Werken en Schiedam erkend. In afgescheiden kringen ver-

moedde men dat de overheid op deze wijze een wig tussen de kerkgemeenten 

wilde drijven.
108

 Maar het beleid van Willem I betreffende de afgescheiden ge-

meenten lijkt consistent met het idee dat binnenkerkelijke ontwikkelingen vrij 

van overheidsbemoeienis moesten zijn, omdat hier de maatschappelijke orde 

niet in het geding was. 

 In 1840, nog steeds onder Willem I, nam de inmenging van de overheid in 

de godsdienstige kwesties af en werden beslissingen over rechtsvervolging en 

militair ingrijpen overgelaten aan de plaatselijke bestuurders. Teleurgesteld door 

het uiteenvallen van zijn koninkrijk als gevolg van de nasleep van de Belgische 

Opstand en door de kritiek op zijn persoon abdiceerde Willem I ten gunste van 

zijn zoon. Direct na zijn aantreden beëindigde Willem II alle militaire inkwartie-

ringen bij afgescheidenen. Nu werd officieel bekend gemaakt, naar een rapport 

van de Raad van State uit 1839, dat hard optreden tegen de Afscheidingsbewe-

ging ongewenst was zolang de rust en de goede orde niet in het geding waren. 

Achter de mogelijkheid van maatschappelijke erkenning ging vooral een streven 

naar normalisering van de verhoudingen schuil - een soort toepassing van het 

beginsel van repressieve tolerantie. De maatschappelijke onrust en de patstelling 

waarin men was geraakt, werden beschouwd als gevolgen van een te strikte toe-

passing van de wet. De afgescheiden gemeenten zouden gemakkelijker de nood-

zakelijke overheidserkenning moeten krijgen opdat de rust in Nederland zou 

terugkeren.  

 Het nieuwe Koninklijk Besluit van 9 januari 1841 dat de besluiten van 1835 

en 1836 verving was, zoals ook de minister van Eredienst bevestigde, conform 

de voorstellen die de Raad van State al in 1839 had geformuleerd.
109

 Met de wet 

waren de voorwaarden voor overheidserkenning aanzienlijk verlicht. Het aantal 

 
108 J. van Gelderen, '"Scheuring" en Vereniging – 1827-1869', in: Bakker e.a., De Afscheiding 
van 1834, pp. 100-146, p. 113. 
109 'Rapport van den Minister van Eeredienst aan den Koning, 8 Jan. 1841', in: F.L. Bos, Ar-
chiefstukken betreffende de Afscheiding van 1834, dl. 4, Kampen 1946, pp. 420-421. Er wer-

den vier eisen gesteld: 1) er moest een reglement op de kerkorganisatie van de gemeente wor-

den overhandigd; 2) een verklaring was nodig waarin was gecertificeerd dat de gemeente het 

gebruiksrecht van een gebouw had (hoefde niet langer in hun bezit te zijn) en dat het gebruik 

hiervan niet de beoefenaars van andere gezindten zou storen, noch een bedreiging vormde 

voor de publieke orde en veiligheid; 3) een verklaring diende te worden overgelegd waarin de 

gemeente verklaarde zelf in de kosten voor de eredienst en de armenzorg te zullen voorzien 

(zij hoefde niet meer aan te tonen hiervoor ook de financiële middelen te hebben); en 4) de 

gemeente moest verklaren geen aanspraak te gaan maken op de eigendommen van een der 

andere kerkgenootschappen. Zie hiervoor 'Besluit, bevattende nadere bepalingen omtrent 

hetgeen afgescheidenen van het Hervormd kerkgenootschap hebben in acht te nemen wanneer 

zij zich als een Christelijke afgescheidene gemeente verlangen te vestigen', in: Staatsblad, 
1841, Nr. 2. 
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afgescheiden gemeenten dat erkenning aanvroeg en kreeg toegekend steeg sterk. 

Nog in hetzelfde jaar werden 46 gemeenten erkend, het jaar daarop nog eens 51. 

Daarbij had de Raad van State weliswaar de hoop uitgesproken dat 'de in vijand-

schap verkeerenden broederen zich weldra de hand tot verzoening en hereeni-

ging zullen toereiken.'
110

 Maar dit positieve resultaat voor de eendracht van de 

hervormde kerk was ondergeschikt aan het belang van maatschappelijke orde.  

 

Formele wijzigingen in de relatie tussen kerk en staat 

Het staatsbeleid inzake de hervormde kerk hield nu in dat zolang de maatschap-

pelijke orde niet in het geding was de overheid zich niet zou inlaten met de 

handhaving van de kerkelijke orde. Deze doelstelling komt eveneens naar voren 

in de reactie van de overheid op de oplaaiende richtingenstrijd binnen de her-

vormde kerk zelf. In 1841 waren verschillende adressen bij de synode binnenge-

komen die pleitten voor een terugkeer naar de beginselen zoals vastgelegd door 

de Synode van Dordrecht. Een van de adressen was afkomstig van de predikant 

B. Moorrees (1780-1860) en was naar verluid ondertekend door 8790 medestan-

ders.
111

 In haar antwoord stelde de synode, dat de bestaande proponentsformule 

in de quatenus-vorm geen verwerping van de formulieren van enigheid inhield 

en dat herziening daarom niet noodzakelijk was. Uit onvrede met deze respons 

verzond Moorrees in 1842 opnieuw een protest aan de synode. Deze keer werd 

echter tegelijkertijd een exemplaar aan de koning gezonden met het verzoek om 

de synode opdracht te geven de voorgestelde veranderingen door te voeren.
112

 In 

zijn reactie van 1 juli 1842 stelde de koning dat de kerk haar eigen kerkorde 

mocht wijzigen, dat de vorst geen uitspraken over de leer kon doen en slechts 

het jus circa sacra mocht uitoefenen voor zover dit wettelijk was vastgelegd of 

maatschappelijk gezien noodzakelijk was. Door te stellen dat hij de synode geen 

opdrachten kon geven, voorkwam de koning partij te moeten kiezen in de leer-

stellige discussie en distantieerde hij zich van de tot dan toe vigerende praktijk.  

 Met het besluit kwam echter geen eind aan de discussies over de leer en de 

kerkorde. Grote aantallen voor- en tegenstanders werden door deze binnenkerke-

lijke strijd (politiek) gemobiliseerd.
113

 De provinciale kerkbesturen bogen zich 

 
110 'Rapport, 4 Jan. 1841', p. 418. 
111 Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795, p. 153. 
112 C.D. Louis Bähler, B. Moorrees, Protest tegen het rapport der synodale commissie en het 

besluit der synode van den 19 Julij 1841, ter zake van het adres van den predikant B. Moor-
rees c.s., enz., ingeleverd aan de synode der Hervormde kerk in Nederland, welke gehouden 
zal worden in de maand Julij 1842: en adres met kennisgeving daarvan aan Z.M. den Koning 
der Nederlanden namens en in vereeniging met vele ledematen der gereformeerde kerk, z.pl. 

1842. 
113 Zo was het besluit van 1 juli 1842 van de koning, volgens De Visser, ook aanleiding voor 

474 predikanten en 490 kerkenraads- en gemeenteleden om zich vóór het Algemeen Regle-

ment uit te spreken. De Visser, Kerk en Staat, p. 341. 
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intussen, op verzoek van de synode, over een aantal zaken. Moest men, zo was 

de vraag, de koning verzoeken synodale bijeenkomsten te mogen beleggen zon-

der zijn toestemming? De provinciale kerkbesturen moesten eveneens een 

standpunt innemen over de kwestie of er meer ouderlingen in het kerkbestuur 

moesten worden opgenomen, en of er een nieuwe Algemene Synodale Commis-

sie moest komen ter ondersteuning van de synode zodat er beter op de zogeheten 

Roomse dreiging kon worden gereageerd. De kritiek uit 1842 dat deze commis-

sie een politiek in plaats van een kerkelijk orgaan was, zal meegespeeld hebben 

in de overwegingen om het reglement op de ASC te herzien.
114

 Alvorens de kerk 

zelf een standpunt kon innemen over de vraag in hoeverre zij afstand moest ne-

men van de staat, had de koning al een eerste stap genomen. De brief van koning 

Willem II van 1 juli 1842 bood zelfs de mogelijkheid om nog grotere verande-

ringen door te voeren. Vier provinciale kerkbesturen adviseerden de synode 

daarop een herziening van het Algemeen Reglement aan te vragen. Artikel 15 

moest zodanig worden geformuleerd dat hierin werd bepaald, dat alleen de sy-

node veranderingen in de kerkorde mocht aanbrengen. De synode nam dit voor-

stel over. Het verzoek aan de koning om meer zelfbeschikking werd zeer snel 

- binnen tien dagen - op 25 juli 1843 ingewilligd.
115

 De handhaving van het Al-

gemeen Reglement van 1816, of de aanpassing hiervan, was nu de verantwoor-

delijkheid van de kerk zelf. De officiële terugtrekking uit het hoogste kerkelijke 

bestuur betekende dat de regering formeel niet meer kon worden betrokken in de 

binnenkerkelijke twisten. 

 Overigens had koning Willem II op 30 april 1841 per Koninklijk Besluit 

nog wel vastgelegd hoe de protestantse kerken in Limburg bestuurd dienden te 

worden. Op 23 februari 1842 volgde een Koninklijk Besluit waarin werd be-

paald dat de eerste leden van het provinciale kerkbestuur door de koning zouden 

worden benoemd. Vervolgens zouden de benoemingen op kerkelijke voordracht 

plaatsvinden. Deze besluiten hielden echter niet in dat de vorst zich kortstondig 

actief op kerkelijk vlak begaf. Hiermee werd alleen de bestaande kerkelijke wet-

geving van kracht in de zuidelijke provincie. Invoering van deze bepalingen 

vond plaats met vertraging omdat Limburg pas in 1839 officieel bij Nederland 

ging horen en nu formeel gelijk moest worden getrokken met de overige provin-

cies. 

 De wijziging van het Algemeen Reglement in 1843 hield in dat de synode 

de kerk zelfstandiger kon besturen. Deze vrijheid werd versterkt op 24 januari 

1845, toen na drie jaar overleg tussen synode en overheid de wet op de Algeme-

 
114 Vroon, Pape, pp. 131-132. 
115 'Koninklijk besluit van den 25sten Julij 1843, no. 55, houdende wijziging van art. 15, van 

het Algemeen Reglement voor het bestuur der Hervormde kerk in Nederland, vastgelegd bij 

besluit van den 7den Januarij 1816, no. 1', in: Bijvoegsel tot het Staatsblad, 1843, Nr. 281, 

p. 578. 



HOOFDSTUK 2 

 

 

80 

ne Synodale Commissie van kracht werd. Dit gebeurde wederom per Koninklijk 

Besluit, maar het resultaat was een toegenomen verantwoordelijkheid voor de 

eigen kerkelijke belangen. De synode zou de commissieleden voortaan zelf be-

noemen en de onafhankelijkheid van de commissie ten opzichte van het ministe-

riële departement en de koning nam toe. De herziening van de wettelijk veran-

kerde relatie tussen staat en kerk betekenden een afname van de overheidsbe-

voogding.  

 De dwingende rol van de overheid in kerkelijke zaken werd uiteindelijk een 

adviserende. Discussies over wijziging van het Algemeen Reglement en daar-

mee van de Nederlandsche Hervormde kerk en haar relatie tot de staat, vonden 

plaats in de jaren veertig. De meeste besluiten werden echter uitgesteld tot na de 

verwachte grondwetsherziening. Deze volgde pas in 1848 met de aanvaarding 

van een nieuwe, liberale grondwet. Deze bevatte voor alle kerkgenootschappen 

de vrijheid om zonder inmenging van de overheid hun eigen reglementen te wij-

zigen of op te stellen, een volledige scheiding van kerk en staat.
116

 In 1849 

drong de regering er bij de kerkgenootschappen op aan de banden met de staat 

los te maken. De hervormde synode herzag hierop zelf het Algemeen Regle-

ment, waarbij vrijwillig voortdurend advies bij de regering werd ingewonnen.
117

 

Het eindresultaat werd in 1851 goedgekeurd door de provinciale kerkbesturen. 

In 1852 legde de synode de kerkorde aan de koning voor, hoewel zijn goedkeu-

ring officieel niet meer noodzakelijk was. Artikel 9 van het Algemeen Regle-

ment van 1816 was nagenoeg ongewijzigd overgenomen als artikel 11. Maar nu 

was de invloed toegenomen van de kerkenraden op het kerkelijke bestuur en van 

de gemeente op haar kerkenraad.  

 In 1853 volgde de wet op de kerkgenootschappen, waarin alle kerkgenoot-

schappen verzekerd werden van gelijke bescherming en vrijheid.
118

 De in 1848 

constitutioneel verankerde vrijheid van godsdienst en de scheiding van kerk en 

staat - die met de wet uit 1853 was bekrachtigd - droegen bij aan een verbetering 

van de formele positie van de katholieke kerk in Nederland, vooral bekend als 

het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853.
119

 Doordat de overheid 

haar invloed op de synode had gereduceerd en de hervormde kerkorde geleide-

lijk was herzien, waren de formele banden tussen hervormde kerk en staat einde-

lijk los(ser) gemaakt. 

 Overigens werd het overheidsbeleid niet op alle gebieden verruimd. De 

groepen die in de jaren veertig met godsdienstig oogmerk bijeenkwamen en zich 

 
116 Bos, In dienst van het Koninkrijk, p. 251; De Visser, Kerk en Staat, p. 363; P. van Rooden, 

'Contesting the Protestant Nation. Calvinists and Catholics in the Netherlands', in: Etnofoor 8 

(1995) 2, pp. 15-30, p. 21. 
117 Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795, p. 156. 
118 Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795, p. 162. 
119 Een goed overzicht biedt: G.N.M. Vis, W. Janse (red.), Staf en storm. Het herstel van de 
bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853. Actie en reactie, Hilversum 2002. 
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daarbij niet aan het overheidsbeleid conformeerden werden aangepakt. De pre-

dikant L.G.C. Ledeboer (1808-1863) bijvoorbeeld, die in 1840 was geschorst en 

in 1841 uit het ambt was gezet, ging voor in diensten van afgescheiden gemeen-

ten en werd herhaaldelijk beboet omdat hij leiding gaf aan illegale godsdienstige 

bijeenkomsten.
120

 Zijn weigering om de boetes te betalen deed hem zowel in 

1843 als in 1845 in de gevangenis belanden. Zijn vervroegde vrijlating in 1843 

werd zelfs ongedaan gemaakt, omdat de regering meende dat hij de afgeschei-

denen te Benthuizen ervan weerhield om erkenning van hun gemeente aan te 

vragen bij de overheid.
121

 Ook in een plaats als Baambrugge werden de gods-

dienstige oefeningen verboden omdat ze in strijd waren 'met de wet, met het 

belang der bestaande godsdienstige gezindheden en met de openbare orde.'
122

 

 

 

7. Samenvatting 

 

Het Algemeen Reglement van 1816 richtte de Nederlandsche Hervormde Kerk 

in als een bestuurlijke organisatie vrij van leerstelligheid waarbinnen predikan-

ten werkzaam waren voor de morele verheffing van het volk. Dat betekende dat 

een verlicht godsdienstbegrip werd geïntroduceerd in de kerkorde. De hervorm-

de kerk werd bovendien georganiseerd volgens het staatsrechtelijke bestel. Een 

gevolg van deze nationalisering was dat de theologische principes die ten grond-

slag hadden gelegen aan de gereformeerde kerkorde nu grotendeels werden los-

gelaten. De minister van kerkzaken, Repelaer van Driel, omschreef de verande-

ringen treffend: '[v]oor de eerste maal wordt de Hervormde Kerk […] tot een 

goed en wel zamenhangend geheel gebragt, tot ééne Nederlandsche Kerk'.
123

 

 Alhoewel in de negentiende eeuw verscheidene pogingen waren onderno-

men om de banden tussen de staat en de hervormde kerk aan te halen was ko-

ning Willem I de eerste die op dit vlak zeer succesvol was. Verscheidene facto-

ren speelden hierbij een rol. Tot de belangrijkste hoorden wel het verleden dat 

Willem I als Oranjetelg deelde met de publieke kerk in Nederland, het breed 

gedeelde gevoel dat het benodigde nationale herstel afhankelijk was van een 

belangeloze en natiebrede inzet en, tot slot, de voordelen die een nauwe band 

tussen staat en kerk voor beide partijen met zich bracht. De synode zag hierdoor 

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

pen 1988, pp. 245-248. 
121 Zie bijv.: 'Missive van den Minister van Justitie aan den Minister van Financiën, 9 Sept. 

1843', in: Bos, Archiefstukken, dl. 4, pp. 466-468. 
122 'Rapport van den Minister van Eeredienst aan den Koning, 14 april 1846', in: Bos, Archief-
stukken, dl. 4, pp. 477-478, p. 478. Vgl. Smits, De Afscheiding van 1834, dl. 4: Provincie 

Utrecht, pp. 373-380. 
123 'Solutie, 28 maart 1816', p. 810. 
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haar idealen van een sociaal invloedrijke en verlichte kerk en predikantenstand 

gerealiseerd, terwijl de regering een belangrijke instelling binnen haar bereik 

kreeg voor de opvoeding van het volk.  

 In dit hoofdstuk is de band tussen kerk en staat nader gekarakteriseerd aan 

de hand van reacties uit regering en synode op de kerkelijke onrust in hervormd 

Nederland. Twee periodes werden daarbij onderscheiden. Tot circa 1839 werk-

ten synode en regering nauw samen in het terugdringen van de conventikel- en 

Afscheidingsbeweging, waarvan werd gesteld dat zij de kerkelijke eendracht en 

orde aantastten. Daarbij werd voortdurend een verband gelegd met de ongunsti-

ge gevolgen die deze aanvankelijk binnenkerkelijke ontwikkelingen hadden 

voor een stabiele samenleving. Zo meende men in regeringskringen dat conven-

tikels niet alleen een bedreiging vormden voor de hervormde kerk, maar ook 

schadelijk waren voor 'de maatschappelijke belangen'.
124

 

 Deze voorstelling dat maatschappelijke orde en eendracht afhankelijk zijn 

van een eendrachtige en ordelijke kerk verloor vanaf circa 1839 aan kracht. Dat 

verklaart mede de verwijdering van de staat ten opzichte van de kerk. Wellicht 

dat het groeiende aantal proteststemmen tegen de hervormde kerkorde hierop 

van invloed was. Daarbij speelde zeker mee dat de vooraanstaande positie van 

de kerk als nationaal-opvoedkundig instituut terugliep. Immers, de maatschappe-

lijke noodzaak van een neutraal onderwijswezen werd belangrijker geacht dan 

de positie van de hervormde kerk. De losmaking van de banden tussen beide 

partijen werd niet eenzijdig gedragen: ook de kerkelijke top ontplooide initiatie-

ven hiertoe. Met de constitutionele scheiding van kerk en staat in 1848 onder 

Willem II en de bekrachtiging hiervan in 1853 onder Willem III werd een ont-

wikkeling bestendigd waarbij staatkundige en kerkelijke belangen uit elkaar wa-

ren gegroeid. 

 
124 'Rapport. 12 Maart 1828', p. 123. 




