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HELFT VAN DE NEGENTIENDE EEUW 

 

 

 

De Synode van Dordrecht (1618-1619) bekrachtigde de bepaling dat de plaatse-

lijke kerkgemeente de basis vormde van de publieke kerk. In deze visie bestond 

een kerkorganisatie uit de vereniging van lokale kerken die zich op grond van 

hun geestelijke eenheid verbonden voelden.
1
 Daarnaast onderschreven veel ge-

reformeerde predikanten in de Republiek de Neêrlands Israël-gedachte. Deze 

hield in dat Gods zegen alleen op de staat en het volk zou rusten als het gere-

formeerde karakter van de godsdienst werd gehandhaafd.
2
 Het voorgestelde col-

lectief was daarmee groter dan een lokale kerkgemeente en werd gelijkgescha-

keld met het bereik van de publieke kerk. Deze voorstellingen waren moeilijk 

verenigbaar met de referentiekaders die de (late) Verlichting en Romantiek bo-

den. Hier waren noch de kerkgemeente noch de nationale kerkorganisatie, maar 

staat en natie het doel waarvoor een ieder zich diende in te zetten. 

 In de voorgaande hoofdstukken is er op gewezen dat in de loop van de acht-

tiende eeuw een nieuw vaderlandsbegrip opkwam. Het Nederlandse volk werd 

begrepen als een morele gemeenschap die de grenzen van de gereformeerde kerk 

oversteeg.
3
 De voorstelling dat het gereformeerde karakter van de kerk wezen-

lijk was voor de toekomst van de staat verloor aan kracht. Ook betekende de 

constitutionele verankering van de vrijheid van godsdienst en het algemeen bur-

gerschap in de Bataafse Republiek dat de invloed van de publieke kerk op maat-

schappelijke structuren en ordeningen tanende was. Tekenend voor deze ont-

wikkeling is dat de Nederlandse eenheidsstaat van 1798 het begrip volk aan de 

basis legde van de staat. De eerste woorden van de constitutie van dat jaar luid-

den: 'Het Bataafsche Volk, zig vormende tot eenen ondeelbaaren Staat […] ver-

 
1 K. de Gier, De Dordtse Kerkorde. Een praktische verklaring, Houten 1989, m.n. pp. 163, 

199. 
2 In hoeverre eveneens kan worden gesproken van een verbond tussen God en het Nederland-

se volk staat ter discussie. R. Bisschop, Sions Vorst en Volk. Het tweede-Israëlidee als theo-

cratisch concept in de Gereformeerde kerk van de Republiek tussen ca. 1650 en ca. 1750, 

Veenendaal 1993, pp. 213-218, 257-261. 
3 P. van Rooden, Religieuze regimes. Over godsdienst en maatschappij in Nederland, 1570-
1990, Amsterdam 1996, p. 103. 
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klaart de navolgende stellingen als den wettigen grondslag, waarop Het zijne 

Staatsregeling vestigt'.
4
 Ook het Koninkrijk der Nederlanden kende belangrijke 

betekenis toe aan het volk, ook wel natie genoemd. Het begrip stond voor een 

nationale, burgerlijke gemeenschap waarvan de leden hun particuliere belangen 

terzijde moesten stellen ten faveure van het nationale goed. Tot de nationale be-

langen rekende men in negentiende-eeuwse overheidskringen - zo is in het 

voorgaande hoofdstuk betoogd - niet noodzakelijk de belangen van de hervorm-

de kerk. 

 Het belang dat werd gehecht aan begrippen als volk en vaderland en de ver-

anderende verhouding tussen kerk en staat vielen samen met een ideologische 

heroriëntatie onder veel predikanten. In dit hoofdstuk staat centraal de plaats die 

deze begrippen kregen in het theologische discours van de eerste helft van de 

negentiende eeuw. Vooral in de wijze waarop de begrippen met elkaar in ver-

band werden gebracht zien we hoe predikanten zich op meer theoretisch vlak 

verhielden tot de eenwordingsprocessen in Nederland. De theologische inkade-

ring van moderne voorstellingen biedt ook ruimte voor de vraag in hoeverre re-

ligie kan worden gezien als moverende kracht, in dit geval voor predikanten in 

de ontplooiing van hun activiteiten. Uit de onderlinge rangorde die de predikan-

ten aanbrachten in de begrippen zijn de doelstellingen af te leiden die zij zich 

stelden in hun (buiten)kerkelijke activiteiten - zoals beschreven zal worden in de 

hoofdstukken vier en vijf. 

 Ondanks de grote veelzijdigheid in het denken over kerk, staat en natie bin-

nen het hervormde kerkgenootschap is het mogelijk drie grondposities aan te 

wijzen. Deze kunnen worden gerelateerd aan de theologische stromingen in het 

hervormde Nederland van de eerste helft van de negentiende eeuw. Daarmee 

sluit dit hoofdstuk aan bij de opvattingen van Jasper Vree, die wijst op de over-

eenkomsten die bestonden tussen de rechtzinnigen binnen en buiten de her-

vormde kerk.
5
 Vree onderscheidt drie theologische stromingen in hervormd Ne-

derland, te weten een liberale, een rechtzinnige en een Groninger (evangelische) 

richting. Deze corresponderen min of meer met de indeling van dit hoofdstuk in 

de paragrafen 'de verheffing van het individu', 'de handhaving van de leer' en 'de 

vorming van het volk'. Deze categorieën hebben vanzelfsprekend een ideaalty-

pisch karakter, waarin niet alle opvattingen zonder meer passen. 

 
4 'Staatsregeling voor het Bataafsche Volk [1798]', in: G.W. Bannier, Grondwetten van Neder-

land. Teksten der achtereenvolgende staatsregelingen en grondwetten sedert 1795, met ver-
schillende andere staatsstukken, historische toelichtingen en eenige tabellen, Zwolle 1936, 

pp. 44-115, p. 44. 
5 J. Vree, 'The Dominating Theology Within the Nederlandse Hervormde Kerk after 1815 in 

its Relation to the Secession of 1834', in: G. Harinck, H. Krabbendam (red.), Breaches and 
Bridges: Reformed Subcultures in the Netherlands, Germany and the United States, Amster-

dam 2000, pp. 33-47, p. 35. Tot deze stroming reken ik tevens het Réveil, dat vooral een le-

kenbeweging was en derhalve niet uitgebreid aan bod komt. 
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Dit hoofdstuk concentreert zich op de theologische ontwikkelingen in de her-

vormde kerk in de eerste decennia van de negentiende eeuw. Dat betekent dat 

enkele generaties predikanten die vooral zijn beïnvloed door de Verlichting en 

de Romantiek aan bod komen. De eersten van hen begonnen hun werkzaamhe-

den in de tweede helft van de achttiende eeuw. Vanaf 1840 lijken er in kerkhis-

torisch-theologisch opzicht nieuwe ontwikkelingen in gang te worden gezet. De 

verwijdering tussen de populaire positivistische wetenschappen en de theologie 

droeg ertoe bij dat religie en kerk hun centrale positie in het publieke domein 

langzamerhand verloren. Een deel van de theologische inspanningen richtten 

zich nu op pogingen om geloof en empirie bijeen te houden.
6
 Bovendien zien we 

hoe de oplossing van maatschappelijke problemen als huisvesting steeds minder 

vaak werd gezocht in betrokkenheid van kerkelijke instellingen en in gods-

dienstige opvoeding.
7
 Daarbij kwam dat de binnenkerkelijke richtingenstrijd een 

dusdanig uitgesproken karakter kreeg, dat deze zich in het midden van de negen-

tiende eeuw manifesteerde in kerkscheuringen.
8
 Deze versplintering resulteerde, 

samen met de beginnende verzuiling, in de afname van de vroegnegentiende-

eeuwse veelzijdige en eendrachtige inzet van predikanten voor vaderland en 

volk.  

 

 

1. De verheffing van het individu 

 

Veel benamingen zijn gebruikt voor het overheersende theologische gedachte-

goed zoals dat ten grondslag lag aan de hervormde kerkorde en zoals we dat in 

het bijzonder vinden bij veel predikanten die een hoge kerkbestuurlijke positie 

bekleedden aan het begin van de negentiende eeuw. We denken daarbij aan: li-

beralisme, oud-liberalisme, supranaturalisme, rationeel-supranaturalisme of zelfs 

rationalistisch liberaal supranaturalisme. De term supranaturalisme wil nog wel 

eens misleidend zijn, aangezien hij inhoudt dat de goddelijke openbaring boven 

de natuur en rede uitgaat. Daarmee kan hij duiden op een rechtzinnige opvatting. 

Een ander uiterste lijkt te spreken uit het woord liberalisme. Daarmee wordt niet 

verwezen naar een politieke stroming, maar gebruik gemaakt van een eigentijdse 

aanduiding voor de theologie van het Algemeen Reglement. Zij is in rechtzinni-

ge kringen ook wel gebruikt als scheldwoord voor vrijzinnigheid of vrijheids-

zucht. Het begrip vrijzinnig gebruiken als hedendaags antoniem van orthodoxie 

 
6 M. Buitenwerf-van der Meulen, God van vooruitgang. De popularisering van het modern-
theologische gedachtegoed in Nederland (1857-1880), Hilversum 2007, pp. 15-16; A.J. Ras-

ker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795, Kampen 31986, pp. 120-121. 
7 R. van Raak, 'Christen-Nationalisten in opstand. De Aprilbeweging van 1853 als Nationaal-

Protestants Protest', in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 6 (2003) 1, pp. 15-22, 

pp. 20-21. 
8 J. van Eijnatten, F. van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, Hilversum 2005, p. 264. 
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of rechtzinnigheid is echter misleidend. Deze term wordt verbonden met de the-

ologische stromingen links van het midden raakte pas in zwang vanaf de tweede 

helft van de negentiende eeuw.
9
 

 Om de dominante theologie van de hervormde kerk van het Algemeen Re-

glement nader te kwalificeren is het belangrijk om het supranaturalisme te bepa-

len als rationeel.
10

 De rede werd gezien als het middel waarmee men tot Gods-

kennis kon komen. Dat betekende niet dat de rede het primaat kreeg boven de 

openbaring, zoals de Radicale Verlichting voorstond. Men ging er echter van uit 

dat de openbaring niet botste met de wetten van de redelijkheid. Indien dit op 

het eerste oog wel het geval leek te zijn, moest de oorzaak worden gezocht in 

menselijk falen. Synodevoorzitter Donker Curtius omschreef in 1833 het idee 

van de openbaring - onder meer in de bijbel - als kennisbron en het menselijke 

verstand als onderzoeksinstrument als volgt:  

 

de verstandige, ronde en eerlijke ontwikkeling van den zin der woorden van 

onzen Heer en zijne Gezanten, en de onderwerping van die ontwikkeling 

aan de beoordeling van het gezond verstand der menschen, voorgelicht door 

de onfeilbare leer van Jezus en de Apostelen, in welke wij allen de hoogste 

kenbron van godsdienstige waarheid dankbaar erkennen.
11

 

 

Een jaar later verscheen een drietal anonieme artikelen van de hand van deze 

predikant in het maandblad Godgeleerde Bijdragen. De theologische basis van 

de hervormde kerk werd hierin duidelijk geformuleerd. Donker Curtius ver-

klaarde dat in het Algemeen Reglement en de bijbehorende bijzondere regle-

menten slechts twee principes waren vastgelegd: Gods woord was aangewezen 

als bron van waarheid en het beginsel van vrijheid van onderzoek was gehand-

haafd. De omschrijving van de openbaring als hoogste kenbron is typerend voor 

het gematigde karakter van de Nederlandse Verlichting. Hiermee hoopte men 

rationalistische 'excessen' te vermijden die de rede verheerlijkten ten koste van 

het evangelie. De nadruk op de menselijke rede hield tegelijkertijd in dat geen 

absolute autoriteit werd toegekend aan kerkelijke bepalingen uit het verleden. 

Daarom moest ook de vrijheid van onderzoek worden gegarandeerd. Daarmee 

werd niet alleen afstand genomen van de katholieke kerkordening die de paus 

leerstellige autoriteit toekende. Ook werden de voorstanders van het Dordtse 

gedachtegoed op hun plaats gezet als aanhangers van menselijke bepalingen in 

plaats van van onveranderlijke bijbelse waarheden. De vrijheid van onderzoek 

werd beschouwd als een typisch protestantse verworvenheid die een voorwaarde 

 
9 R. Klooster, Het vrijzinnig protestantisme in Nederland [Serie Wegwijs, Stromingen], Kam-

pen 2006, p. 9. 
10 Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795, p. 33. 
11 Handelingen van de Synode der Hervormde Kerk, 1833, pp. 9-10. 
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vormde voor de vooruitgang op theologisch gebied.
12

 Ter aanduiding van deze 

theologie wordt hier de term oud-liberalisme gebruikt. 

 In het vorige hoofdstuk is opgemerkt dat predikanten als Dermout en Krie-

ger - met uiteenlopende visies op de hervormde leer - zich konden vinden in het 

Algemeen Reglement. Beide predikanten aanvaardden de openbaring als bron 

van kennis en de rede als onderzoeksinstrument. Aangezien de predikanten niet 

aan een vast omschreven leer werden gebonden was de vrijheid van onderzoek 

gewaarborgd. Bovendien was in de toenmalige opvatting de leer principieel in 

ontwikkeling. Het historische proces van de redelijke uitleg van de Openbaring 

hield immers een evolutionistisch of vooruitgangsdenken in.  

 In deze kringen stond men niet per definitie afkeurend tegenover het streven 

van Willem I om meerdere kerkgenootschappen samen te voegen. Al voor het 

revolutiejaar 1795 benadrukten veel predikanten - vooral uit de dissenterkerken - 

de overeenkomsten tussen de protestanten onderling.
13

 Deze overeenkomsten 

boden mogelijkheden tot verregaande vormen van samenwerking. Zo stelde de 

Remonstrantsche Broederschap in 1796 alle protestantse predikanten voor over 

te gaan tot een vereniging.
14

 Overigens gingen alleen de doopsgezinden en de 

remonstranten in Dokkum in 1798 daadwerkelijk over tot een samenvoeging in 

de Vereenigde Christelijke Gemeente. Deze hield twee jaar stand. Een ander 

concreet voorbeeld vinden we in de zuidelijke provincies van de Verenigde Ne-

derlanden. W.A.J. Munier schetst hoe de overheid hier nagenoeg alle lutherse en 

hervormde kerken samenvoegde, voornamelijk vanwege de lage ledentallen.
15

 

 In de negentiende eeuw bestond onder hervormden ook een ideologische 

basis voor het idee van een vereniging. Enerzijds werd benadrukt dat er sprake 

was van een gedeeld geloof in Gods openbaring in de Heilige Schrift. Ander-

zijds werden bestaande verschillen beschouwd als gestolde resultaten van we-

tenschappelijk onderzoek. In de loop van de historie slaagden theologen dankzij 

wetenschappelijke vooruitgang en toenemende kennis erin leerbegrippen duide-

lijker te formuleren.
16

 Juist de voortschrijdende inzichten verkleinden het onder-

scheid tussen de kerken, omdat het in deze visie om een en dezelfde waarheid 

 
12 I.J. Dermout, Synodale leerrede, na vervulden vijfentwintigjarigen evangeliedienst, uitge-
sproken te ´s Gravenhage, in de Kloosterkerk, op den 6.e Julij 1823. Door I.J. Dermout, hof-
prediker van Z.M., Secretaris der Sijnode van de Hervormde Kerk en Predikant te ´s Graven-

hage, ´s Gravenhage 1823, pp. 24-25. 
13 Vgl. Van Rooden, Religieuze regimes, pp. 103-115. 
14 N. van der Zijpp, 'Oproep tot vereniging der Kerken', in: J.N. Bakhuizen van den Brink e.a. 

(red.), Documenta Reformatoria. Teksten uit de geschiedenis van kerk en theologie in de Ne-

derlanden sedert de Hervorming, dl. 2, Kampen 1962, pp. 79-84. 
15 W.A.J. Munier, 'Voorbode van de PKN in 1816?', in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkge-
schiedenis 7 (2004) 1, pp. 3-7. 
16 Dermout, Synodale leerrede, p. 26. 
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ging. Daarom kon Dermout in een preek uit 1823 de hoop uitspreken van een 

toekomstige vereniging van de kerkgenootschappen: 

 

Gezamenlijk wenschen wij eene scheiding, die tusschen ons nooit had moe-

ten bestaan, van dag tot dag onschadelijker, zelfs meer en meer aan onder-

ling volmaking, en de toekomstige éénheid van CHRISTUS Kerk dienstbaar 

te maken.
17

 

 

Niet alle predikanten verbonden deze opvatting echter als vanzelfsprekend met 

een kerkelijke vereniging. Het grootste bezwaar van onder meer de eerste voor-

zitter van de hervormde synode, Krieger, betrof de tweedracht en de twist die 

konden ontstaan als gevolg van beginselverschillen. Hij juichte geestelijke toe-

nadering echter wel van harte toe.
18

 

 De verhouding van de hervormde kerk tot de katholieke kerk was problema-

tischer. Vooral door de formele gelijkschakeling van de kerken en de invoering 

van algemene burgerrechten in 1795 alsmede door de vereniging met de Zuide-

lijke Nederlanden in 1815 waren de katholieken duidelijk aanwezig in het pu-

blieke domein. Van der Palm bijvoorbeeld lijkt in 1800 van mening te zijn ge-

weest dat het katholicisme in Nederland een factor vormde die niet meer kon 

worden weggedacht.
19

 Daarom moest in zijn ogen speciale aandacht worden 

besteed aan deze kerk en aan haar relatie tot de staat. De overheid diende door 

een nationalisering van de katholieke kerk haar godsdienstleraren te betrekken in 

het beschavingsoffensief.  

 Vijftig jaar later was de katholieke presentie bij uitstek duidelijk: het zoge-

noemde herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 deed veel stof opwaai-

en in hervormde kringen.
20

 De reactie van de synode hierop was tweeledig. De 

kerkelijke vergadering zei de gemoederen tot bedaren te willen brengen door te 

benadrukken dat een nieuwe katholieke kerkorde niet van invloed was op de 

hervormde godsdienst. Bovendien werd verwezen naar een toekomstige situatie 

 
17 Dermout, Synodale leerrede, p. 24. 
18 W.L. Krieger, 'Kerkelijke rede ter inleiding', in: I.J. Dermout, H.H. Donker Curtius, W.L. 

Krieger, O. Repelaer van Driel, Kerkelijke redevoeringen en aanspraken bij de opening en 
sluiting van het nationaal of algemeen synode van de hervormde kerk in het koningrijk der 
Nederlanden, ´s Gravenhage 1816, pp. 3-46, p. 31. 
19 J.H. van der Palm, 'Bedenkingen nopens den staat en inrichting der kerkelijke zaken binnen 

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

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

sche Republiek in de hand van van der Palm', in: H.T. Colenbrander, Gedenkstukken der Al-

gemeene Geschiedenis van Nederland van 1795-1840 [RGP 5], dl. 4 st. 1, ´s-Gravenhage 

1908, pp. lxx-lxxvi. 
20 Vgl. G.N.M. Vis, W. Janse (red.), Staf en storm. Het herstel van de bisschoppelijke hiërar-
chie in Nederland in 1853. Actie en reactie, Hilversum 2002. 
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waarin alle kerken verenigd zouden zijn onder Christus.
21

 Tegelijkertijd trok de 

synode duidelijke grenzen tussen het katholicisme en het protestantisme.
22

 Op 

deze wijze werd de jaarlijkse herdenking van de kerkhervorming (1517) gepre-

senteerd als een ontworsteling aan het roomse juk. De viering beoogde boven-

dien alle protestanten te verenigen in de erkenning van waarden als intellectuele 

verlichting en vrijheid van godsdienst die werden verbonden met de Reformatie. 

Zo werd de dag gebruikt om de protestante morele en religieuze suprematie ten 

opzichte van de katholieken te markeren. 

 Naast deze twee polen van erkenning en afgrenzing ten opzichte van de ka-

tholieken vinden we een veelvoud aan standpunten binnen de predikantenstand. 

Hiermee zijn we aangekomen bij het natiebegrip, waaronder wordt begrepen het 

denken over welk deel van de bevolking als constituerend werd gezien voor de 

(welvaart van de) staat en hoe deze gemeenschap werd gekarakteriseerd. In de 

secundaire literatuur over deze thematiek worden verscheidene standpunten in-

genomen. Zo benadrukt Peter van Rooden dat iedereen in deze periode het pro-

testantse vaderland wilde.
23

 De voorstelling van de (groot)protestantse natie zou 

zelfs expliciet katholieken uitsluiten, aldus Ronald van Raak.
24

 Anderzijds stel-

len Herman Paul en Bart Wallet dat in 1817 tijdens de viering van de kerkher-

vorming het idee van de protestantse natie nog afwezig was.
25

  

 Eenduidig protestants was het vertoog niet. In het overwegend katholieke 

Noord-Brabant sprak de predikant A.N. van Pellecom (1783-1849) tijdens de 

viering van de kerkhervorming de katholieken, die naar verluid aanwezig waren, 

aan als medechristenen.
26

 Deze titulatuur hield overigens niet in dat protestanten 

en katholieken geacht werden op gelijke hoogte te staan. De oproep die de pre-

dikant in zijn dienst deed om katholieken niet te minachten was alleen mogelijk 

vanuit de dominante maatschappelijke positie die het protestantisme innam. Ook 

in theologisch en moreel opzicht voelde hij zich verheven: met enig dédain ver-

baasde de predikant zich over de keuze van sommige gelovigen om niet de rei-

ne, protestantse weg naar zaligheid te volgen, maar zich over te geven aan het 

 
21 Handelingen van de Synode der Hervormde Kerk, 1853, Bijlage B, pp. 158-170. 
22 Handelingen van de Synode der Hervormde Kerk, 1853, pp. 92-95. 
23 P. van Rooden, 'Het Nederlandse protestantisme en zijn vaderland', in: J.M.M. de Valk 

(red), Nationale identiteit in Europees perspectief [Annalen van het Thijmgenootschap 81, 3], 

Baarn 1993, pp. 95-115, p. 105. 
24 Van Raak, 'Christen-Nationalisten in opstand', p. 18. 
25 H. Paul, B. Wallet, 'Zonen der Reformatie. Achtergronden van de Nederlandse Reformatie-

herdenking in 1917', in: H. Paul, B. Wallet, G. Harinck (red.), De Reformatie-herdenking van 
1917. Historische beeldvorming en religieuze identiteitspolitiek in Nederland [Jaarboek voor 

de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme na 1800 12], Zoetermeer 2004, pp. 13-39, 

p. 22. 
26 A.N. van Pellecom, Leerrede op het derde eeuwfeest der kerkhervorming, den 2 november 
1817, uitgesproken te Prinsenhage, door A.N. van Pellecom, Predikant bij de Christelijke 
Hervormde Gemeente aldaar, Breda 1817, p. 9. 
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katholieke pad dat door mensenhanden zou zijn vervormd. Eenzelfde opvatting 

vinden we in de werken van de predikanten W.A. van Hengel (1779-1871) en 

J. Scharp (1756-1828). Beiden benadrukten dat individuele katholieken op be-

langrijke punten de protestantse beginselen volgden en dat zij hiervan ook voor-

beelden kenden.
27

 De predikanten prezen deze pseudo-protestanten in het bij-

zonder en de katholieke kerk in het algemeen op de punten waarin zij voldeden 

aan de vermeend protestantse idealen.  

 Dit gevoel van suprematie sloot niet per definitie katholieken uit van het 

vaderland. Zij konden expliciet worden betrokken in het natiebegrip. De Waalse 

predikant J. Teissèdre l'Ange (1771-1853) bijvoorbeeld sprak op de viering van 

de kerkhervorming in 1817 zijn toehoorders toe als: 'O mijne Landgenooten!', 

waarop hij direct liet volgen: 'Roomschgezinden zoo wel als Protestanten'.
28

 De 

preek van zijn ambtgenoot W. Scholten (1785-1856) biedt een theologische on-

derbouwing van het bestaan van een nationale eenheid ondanks kerkelijke ver-

scheidenheid. In de Gasthuiskerk te Delft verkondigde hij in 1825:  

 

Wij spreken, in de eerste plaats van alle onze landgenooten, waar zij ook, in 

het Zuiden of in het Noorden wonen; onder welk eenen uiterlijken vorm zij 

God en onze Heer Jesus Christus ook dienen; ook van hen, die, als rigtsnoer 

van hunne godsdienstige en zedelijke oefeningen en gedragingen, het wet-

boek van den grootsten wetgever der oudheid, dien ook de Christenen als 

eenen Godgezant eerbiedigen; van Moses, den grondlegger van den Israëli-

tischen staat, volgen. Immers wij allen zijn leden van één en denzelfden 

burgerstaat; of ook van ééne groote maatschappij, aan welks hoofd Jesus 

Christus staat, wier leden, naar wien zij zich voorts ook mogen noemen, al-

len door één geloof, door dezelfde hope en door den band van onderlinge 

liefde behooren verenigd te zijn. Wij allen zijn leden van één groot huisge-

zin, die alleen den éénigen en waren God voor hunnen schepper en weldoe-

ner, en voor den bestierder van alle hunne lotgevallen; wat meer is, voor 

 
27 W.A. van Hengel, Opwekking der Protestansche Christenheid tot eene regte gedachtenis 
aan de hervorming van de godsdienst. In eene leerrede naar aanleiding van Joann. X. 22a. 

Door W.A. van Hengel, Franeker 1817, pp. ii-iii; J. Scharp, Avond-godsdienst op den drie-
honderdjarigen feestdag der hervorming den tweeden van slagtmaand MDCCCXVII, In de 
groote Kerk der Hervormden te Rotterdam, door J. Scharp, Rotterdam 1817, pp. x, xiii. Zie 

tevens N. Lobrij, 'Vierde leerrede door N. Lobrij', in: J.F. Freijer (red.), Leerredenen, gehou-

den te Leeuwarden, op het derde eeuwfeest der kerkhervorming, Leeuwarden 1818, pp. 107-

138, pp. 137-138. 
28 J. Teissèdre l'Ange, 'Leerrede over Handelingen V. vs. 38b, 39a. Door J. Teissèdre l'Ange. 

Uitgesproken des Voormiddags, in de Wale Kerk. (Eigene vertaling)' in: Leerredenen ter 

viering van het derde eeuwfeest der hervorming, gehouden te Amsterdam, op den 2 November 
1817. Door J. Teissèdre l'Ange, P. Chevallier, G.H. Lagers, S. Muller, J. van Geuns, N. Swart 
en M. Stuart. Predikanten bij de onderscheidene Protestantsche Kerkgenootschappen, Am-

sterdam 1817, [Nr. 1], p. 5. 
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hunnen barmhartigen en genadigen Vader erkennen. Allen zijn wij dus, in 

een of meerdere van deze opzigten, malkanders leden; maken wij te zamen 

één ligchaam uit.
29

 

 

Scholten erkende in zijn preek het bestaan van religieuze diversiteit binnen de 

grenzen van het koninkrijk, maar stelde dat er desondanks sprake was van een 

nationale eenheid. Deze kreeg in de eerste plaats gestalte op grond van een poli-

tiek principe van algemeen burgerschap. Daarnaast wees de predikant op de 

godsdienstige verwantschap tussen de inwoners van het vaderland. Zelfs joden, 

zo benadrukte Scholten, daarmee de nationale verbondenheid tussen katholieken 

en protestanten als vanzelfsprekend presenterend, hadden in hun religie genoeg 

overeenkomsten met de Nederlandse christenen om deel uit te maken van de 

nationale gemeenschap. 

 Kortom, hoewel veel predikanten de natie een protestants karakter toeken-

den en de protestantse kerken hierin een belangrijke plaats gaven, moet worden 

benadrukt dat ook de katholieke kerk in positieve zin kon worden betrokken in 

de morele gemeenschap. Katholieken werden wel gemeten naar een protestantse 

maat, maar niet per definitie te licht bevonden. Ook kon een breder ideaal wor-

den gehanteerd, waarbij een civil society werd gecombineerd met een civil reli-

gion, ofwel algemeen christendom. 

 Ongeacht het vigerende natiebegrip is bij de meeste predikanten de plaats 

die de hervormde kerk kreeg toegekend in de samenleving fundamenteel veran-

derd ten opzichte van de formeel bevoorrechte positie die de publieke kerk ge-

noot in de Republiek. Immers, in de ogen van de oud-liberale theologen omvatte 

de hervormde kerk slechts een deel van de natie en velen hadden een groter Ne-

derland als referentiekader voor hun werkzaamheden. De hervormde kerkorde 

plaatste de kerk in een dienstverlenende rol, of zoals Krieger deze aanprees in 

1816: 

 

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-

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

meenten van het Koningrijk alomme worde betragt.
30

 

 
29 W. Scholten, Leerrede naar aanleiding van Genesis VII: 19-21, ter aanbeveling van de 

ongelukkigen, door den watersnood, gehouden te Delft, op den 21sten februarij 1825, door 
W. Scholten, predikant bij de gasthuiskerk aldaar. Uitgegeven ten voordeele der ongelukki-
gen, Delft 1825, pp. 20-21. 
30 Krieger, 'Kerkelijke rede ter inleiding', pp. 34-35. 
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De nationale bijdrage van predikanten vond plaats tegen de achtergrond van het 

idee dat Nederland in een staat van verval zou zijn. De voorstelling dat de Ne-

derlandse welvaart en machtspositie tanende waren gaf al in de achttiende eeuw 

richting aan burgerlijke activiteiten. Een goed voorbeeld hiervan vormen de ge-

nootschappen die werden opgericht om op een of meer maatschappelijke terrei-

nen een bijdrage te leveren aan het nationale herstel. De beëindiging van de 

Franse overheersing in 1813 bood in de ogen van velen hernieuwde kansen voor 

een eendrachtige inzet.  

 De predikant Donker Curtius stelde dit thema in 1813 uitgebreid aan de or-

de. In zijn ogen was het nationale verval mede te wijten geweest aan de zoge-

noemde vervuiling van de Nederlandse natie onder Franse invloeden. Hij ver-

oordeelde vanaf de kansel te Arnhem de Nederlanders. Te veel mensen hadden 

geprobeerd om de Franse manieren en gebruiken na te volgen en de Franse kle-

dingwijze en taal over te nemen. Verscheidene andere predikanten meenden 

eveneens dat Nederland zo zijn nationale karakter had verloren en de natie onge-

schikt had gemaakt voor een krachtige inzet voor het vaderland.  

 Deze ideeën over een in etnisch-cultureel opzicht zuivere natie werden in de 

prediking in deze periode in belang overtroffen door de nadruk op de deugd-

zaamheid van de Nederlanders. Zo vervolgde Donker Curtius zijn relaas:  

 

En ach ware het hier bij gebleven! Had men hen alleen nagevolgd in onver-

schillige dingen! […] hunne ontzettende minachting voor den Godsdienst en 

al wat heilig en eerwaardig is; hunne hier van onafscheidelijke, verregaande 

zedeloosheid, die de grofste en schandelijkste zonden als spel acht; zijn zij 

niet doorgedrongen in alle standen? In der daad, grootelijks is men verach-

terd in voorvaderlijke deugd en hoogschatting van den persoon en de ver-

diensten van onze gezegende Verlosser!
31

 

 

Voor de predikant telde vooral de negatieve invloed die de Fransen hadden uit-

geoefend op de morele gesteldheid van het individu. Het draaide daarbij, in de 

woorden van Krieger, naast godsdienstigheid onder meer om deugden als: 'zui-

nigheid die de echte Nederlanders kenschetste, nijverheid die hen groot en rijk 

maakte, zedigheid het sieraad onzer voorvaderen, eerlijkheid en goede trouw die 

de steunpilaren van den koophandel buiten- en binnenlands zijn geweest'.
32

 

 
31 H.H. Donker Curtius, Leerrede over Jesaja LIV. 7, 8. Ter gelegenheid van Nederlands be-
vrijding, uitgesproken door H.H. Donker Curtius, Th. Doct. en Predikant bij de Hervormde 
Gemeente te Arnhem, Arnhem 1813, pp. 29-30. 
32 W.L. Krieger, Plegtig Dank- en Biduur wegens de inhuldiging van Zijne Koninklijke Hoog-
heid Willem den Eerste Prins van Oranje en Nassau enz. enz. enz. als souverein vorst der 
Vereenigde Nederlanden, als mede Leerrede en Dank-uur wegens den gesloten vrede, gehou-
den in ´s Gravenhage, door W.L. Krieger, Hof-Prediker van Zijne Koninklijke Hoogheid den 
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Binnen het nationalisme-onderzoek wordt wel onderscheid gemaakt tussen een 

meer Frans, op Verlichtingsidealen gebaseerd patriottisme (ook wel civic natio-

nalism) en een Duits of romantisch nationalisme (ook wel ethnic nationalism).
33

 

Waar het romantisch nationalisme vooral uitgaat van het volkskarakter van de 

natie als geheel, kenmerkt het Franse patriottisme zich door een nadruk op indi-

viduele burgerlijke rechten en plichten. In het laatste geval gaat het erom dat 

elke individuele inwoner van de staat een goed burger is en heeft het begrip volk 

vooral politieke connotaties. Beide vormen van nationalisme vinden we terug in 

het kanselwerk van veel predikanten in het jonge koninkrijk. Maar zoals zij in 

hun theologie waren geworteld in de (gematigde) Verlichting, lijken zij voor hun 

vaderlandsliefde eveneens het meeste belang te hechten aan de politiek van in-

dividuele deugdzaamheid.  

 Deze zogenoemde 'burger-deugden' werden afgeleid uit de godsdienst en de 

mate waarin zij domineerden bepaalde de kansen op nationaal herstel.
34

 Der-

mout representeerde deze opvatting met zijn stelling dat de mens door de juiste, 

verlichte godsdienst voorzien wordt van 'hoogst aan gelegene waarheden, die op 

het zedelijk bestaan een’ onmiddellijken invloed' hebben, onder meer in de vorm 

van de onbaatzuchtige inzet voor vorst en vaderland, fundering van burgerlijke 

rechtvaardigheid en deugdzaamheid, en een sterke onderlinge band tussen de 

Nederlanders.
35

 Godsdienst en godsdienstigheid lagen aan de basis van goed 

burgerschap en van een sterk gemeenschapsbesef.  

 Het burgerlijk beschavingsoffensief in Nederland dat zich richtte op de mo-

rele verheffing van het individu hield in predikantskringen dus nauw verband 

met religie. Uit de beschouwingen over de maatschappelijke rol van de kerk en 

 
Souverein der Vereenigde Nederlanden en Predikant in ´s Gravenhage, ´s Gravenhage 1814, 

pp. 28-29. 
33 Vgl. T. Damsholt, Fædrelandskærlighed og borgerdyd: patriotisk diskurs og militære re-
former i Danmark i sidste del af 1700-tallet, København 2000; T. Damsholt, 'The Fatherland, 

the Nations and the Good Citizens. Rituals and Symbols in Danish 18th-Century Patriotic 

Culture', in: T. Dekker, J. Helsloot, C. Wijers (red.), Roots and Rituals. The Construction of 

Ethnic Identities, Amsterdam 2000, pp. 229-238. Voor een discussie over deze twee begrip-

pen en een poging ze samen te brengen: M. van Ginderachter, 'Towards a Workable Defini-

tion of Ethnolinguistic Nationalism. Beyond the Ethnic-Civic Divide', in: P. Broomans e.a. 

(red.), The Beloved Mother Tongue. Ethnolinguistic Nationalism in Small Nations: Invento-

ries and Reflections, Leuven [in voorbereiding]. 
34 Krieger, Plegtig Dank- en Biduur, p. 70. Vgl. tevens: 'Voorts hebben wij het vooral daar op 

toe te leggen, dat alle die deugden uit den Godsdienst afgeleid worden.' Krieger, Plegtig 
Dank- en Biduur, p. 29. 
35 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 
secretaris der Sijnode van de Hervormde Kerk. Uitgegeven op last van de Sijnode, ´s Graven-

hage 1819, m.n. pp. 3-11. Citaat van p. 6. 
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over het belang van godsdienstigheid voor het individu volgde vanzelfsprekend 

dat ook de kerkelijke leraar een belangrijke rol kreeg toegekend:  

 

geen van deze standen is edeler dan die [van het Christelijke Leeraarsambt], 

welke regtstreeks op allen en op het algemeen werkt, die aan de wetten 

klem, aan het Vaderland nuttige burgers, aan de kunsten edele strekking, 

aan den handel trouw, aan de levenden deugd, en aan de stervenden troost 

bezorgt. Die stand, gewis! is achtenswaardig, die op al de beginselen en 

deelen van het menschelijke leven een’ heilzamen invloed oefent, den Hei-

ligen band strengelt, waardoor allen aan elkaar verbonden zijn, en het ge-

heele ligchaam zamen vereenigd wordt, en een geluk bevordert, waarboven 

niets gaat in de schepping, namelijk zedelijke gelukzaligheid.
36

 

 

Het werkterrein van de predikant bestond uit de Nederlandse samenleving met al 

haar burgers, zowel binnen als buiten de kerk. Dermout ging zelfs zover dat hij 

de aanmoedigingen van ouders aan het adres van hun kinderen om predikant te 

worden bestempelde als een daad van vaderlandsliefde. Maar het predikants-

ambt was dan ook, in de woorden van Dermout, 'den aangenaamsten stand der 

maatschappij' en de 'harten van onze medestervelingen te bearbeiden tot geloof, 

deugd en zaligheid, is bijkans het uitsluitend voorregt van dien stand.'
37

 

 Oud-liberale predikanten als Dermout verbonden hun werkzaamheden met 

de vorming van het individu, de versterking van de onderlinge banden en het 

herstel van de nationale welvaart. In die zin kon de hervormde kerk samen met 

andere kerkgenootschappen en hun godsdienstleraren een rol spelen in het Ne-

derlandse koninkrijk. Dat Dermout de doelstellingen van de predikantenstand 

samenvatte als geloof, deugd en zedelijkheid wijst er op dat godsdienst een cen-

trale rol speelde; niet alleen als bron van de burgerdeugden en als motivatie tot 

deugdzaamheid, maar ook als uiteindelijk doel. Juist door ijverige inzet in 'een 

rijk gesticht van waarheid en deugd', zo verklaarde Donker Curtius in 1816, zou 

de mens zich 'heiligen tot een eigen volk van God'.
38

 Veel van de door predikan-

ten geschreven teksten bevatten vooral in de afsluitende formuleringen implicie-

te en expliciete verwijzingen naar een christelijke boodschap van verlossing of 

vervolmaking. Dergelijke slotakkoorden stonden niet los van de nationale be-

trokkenheid die tot uitdrukking kwam in eerdere delen van de betogen. De nati-

onale thematiek maakte namelijk deel uit van de religieuze boodschap. Of zoals 

de predikant J.L. Wolterbeek (1763-1853) tijdens een redevoering voor de Maat-

 
36 Dermout, Leerrede ter aanprijzing van het leeraarsambt, pp. 12-13. 
37 Dermout, Leerrede ter aanprijzing van het leeraarsambt, p. 14. 
38 H.H. Donker Curtius, 'Leerrede over LUK: VII: 19-23. Tot sluiting van het algemeen syno-

de van de hervormde kerken in Nederland, op den 30 julij 1816', in: Dermout, Donker Curti-

us, Krieger, Repelaer van Driel, Kerkelijke redevoeringen, pp. 77-117, pp. 98-99. 
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schappij tot Nut van ´t Algemeen in 1814 de aanprijzing van de juiste burger-

deugden en de bevordering van burgerlijke deugdzaamheid verbond met het 

geloof: 

 

Verlichting des verstands en verbetering van het hart verheffen ons allen tot 

die grootheid en dat geluk, waar toe de Vader der menschen ons den besten 

aanleg gaf en waar toe Hij ons door zijnen Zoon de krachtigste middelen 

schonk.
39

 

 

 

2. De handhaving van de leer 

 

De nadruk die de hervormde kerkorde legde op de morele verheffing van het 

individu beïnvloedde ook de orthodoxe stromingen in Nederland. Juist door het 

verlichte karakter van het Algemeen Reglement zagen sommige rechtzinnigen 

een afscheiding als de enige manier om de gereformeerde leer en kerk te hand-

haven. Vandaar dat rechtzinnigen - naast aanduidingen als dweepers of dom-

pers - ook wel werden veroordeeld als scheurmakers of separatisten. In eigen 

kringen werd liever verwezen naar een begrip als gereformeerd. Uit deze 

woordkeuze sprak de gedachte dat zij de ware leer verkondigden en de enige 

juiste voortzetting vormden van de publieke kerk van de Republiek. Deze recht-

zinnig gereformeerde stroming die we binnen de hervormde kerk en, na de Af-

scheiding in 1834, ook hierbuiten vinden laat zich beschrijven aan de hand van 

enkele gemeenschappelijke kenmerken. In haar opvatting lag de kerk en haar 

gereformeerde leer aan de basis van staat en natie. 

 Op de drempel van de negentiende eeuw keek de predikant Nicolaas 

Schotsman (1754-1822) terug op de lotgevallen van kerk en vaderland in de 

voorbije eeuw en wierp hij een blik op de toekomst van Nederland.
40

 De predi-

kant sloot zich aan bij het vervaldenken dat ook in oud-liberale kringen heerste 

en verkondigde op oudejaarsavond de sombere boodschap dat de afgelopen 

eeuw was gekenmerkt door een voortschrijdend proces van achteruitgang. Dit 

verval hing in zijn visie niet primair samen met een moreel verval, maar was te 

 
39 J.L. Wolterbeek, Redevoering, over de noodzakelijkheid om de beschaving van het verstand 
en de veredeling van het hart ten naauwste te vereenigen, zal de mensch immer aan zijne 

hoogste bestemming beantwoorden. Uitgesproken ter opening van de jaarlijksche algemeene 
vergadering der Maatschappij: Tot Nut van ´t Algemeen, op den 9den van oogstmaand, des 
jaars 1814 [Redevoeringen en aanspraaken, gedaan in de onderscheiden vergaderingen der 

Maatschappij: Tot Nut van ´t Algemeen 6, 5], Amsterdam 1814, p. 23. 
40 N. Schotsman, Herinnering aan de voornaamste lotgevallen van kerk en vaderland gedu-
rende de agttiende eeuw, bij derzelver uitgang, in een dank- en biduur; en de nieuwe eeuw 
geöpent met eene leerrede, over onzen thans bedenkelyken toestand; door N. Schotsman, pre-
dikant, Sneek ³1801. 
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wijten aan, zo heette het, de losmaking van God uit de regering van kerk en va-

derland.
41

 De predikant verwees daarbij naar zowel de scheiding van kerk en 

staat die was voltrokken aan het einde van de achttiende eeuw, als naar de zoge-

noemde cartesiaanse en rationalistische vrijgeesterij die het volk zou hebben 

verwijderd van het evangelie.  

 God, zo stelde Schotsman in zijn nieuwjaarspreek, had altijd in goedheid op 

Nederland neergekeken. Hij was de God van Nederland, niet door de natuurlijke 

of zedelijke voortreffelijkheid van het Nederlandse volk, maar vanwege de 

overeenkomsten in de wijzen waarop Nederland en Israël waren onderdrukt. 

Deze speciale band met God vormde de voorwaarde voor de zedelijke en mate-

riële vooruitgang die Nederland had gekend in de zeventiende eeuw. Maar nu 

was een nationaal verval ingetreden. Dat Schotsman vervolgens de oplossing 

hiervoor niet zocht in het herstel van de burgerdeugden zoals in oud-liberale 

kringen, maar in het gereformeerde karakter van de kerk en daarmee van volk en 

vaderland is typerend voor de opvattingen in het rechtzinnige kamp. 

 In 1819 hield Schotsman twee beroemd geworden preken naar aanleiding 

van het tweede eeuwfeest van de Nationale Kerkvergadering te Dordrecht. Deze 

werden kort daarop gepubliceerd onder de eenduidige titel: Eere-zuil ter nage-

dachtenis van de voor twee honderd jaren te Dordrecht gehouden Nationale 

Synode.
42

 Het eerste deel van het opgerichte monument betrof een leerrede 

waarin de predikant de rechtmatigheid van de kerkvergadering aantoonde en de 

genomen besluiten aanwees als de ware leer. In de tweede leerrede ging hij in op 

de aantasting van de zuiverheid van de gereformeerde leer in zijn eigen tijd en 

op de reactie die nu was vereist. Verwijzend naar het bijbelboek Openbaringen 

16:15 stelde Schotsman dat de komst van Christus op aarde werd voorafgegaan 

door valse leraren en dwaalgeesten die de ware leer in de kerk eerst heimelijk en 

vervolgens openlijk zouden ondermijnen. Zo richtte hij zijn kritiek op de her-

vormde kerk. Hij meende dat te weinig predikanten de ware leer verkondigden 

en dat mede als gevolg daarvan te weinig kerkgangers deze beleden. Ook hier 

werd het kerkelijke verval gezien als de belangrijkste oorzaak van het nationale 

verval. Schotsman wilde dan ook met zijn herinnering aan de Synode van Dor-

drecht een ieder die was afgedwaald terugbrengen tot God door hen de gerefor-

meerde leer te doen naleven. 

 Deze stellingname leverde Schotsman kritiek op uit oud-liberale hoek. In 

het maandschrift Boekzaal der geleerde wereld zette een anonieme recensent de 

Eere-zuil weg als een geschrift dat beter niet gepubliceerd had kunnen worden.
43

 

 
41 Schotsman, Herinnering, pp. 1-22 , p. 15. 
42 N. Schotsman, Eere-zuil ter nagedachtenis van de voor twee honderd jaren te Dordrecht 
gehouden Nationale Synode, opgeregt door Nicolaas Schotsman, predikant te Leyden, Leiden 
21819. 
43 Boekzaal der Geleerde Wereld, januarij 1820, pp. 18-21. 
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Het boekje werd gehekeld als onbescheiden en niet in overeenstemming met het 

evangelie. Relatief veel aandacht ging in de recensie uit naar de zogenoemde 

achterhaalde standpunten van Schotsman. De recensent stelde dat het in het 

christendom draait om de verplichtingen die het evangelie oplegt en niet om 

bepalingen die door mensen zijn opgesteld. De zuivere leer was in deze verlichte 

visie vervat in de bijbel en de kennis hiervan nam alleen maar toe. De recensent 

reduceerde de Synode van Dordrecht daarmee van ijkpunt in de theologiege-

schiedenis tot een moment in de zoektocht naar Gods waarheid. Hij omschreef 

de bijeenkomsten weinig specifiek als 'eene te Dordrecht, voor ruim twee Eeu-

wen, gehoudene Kerkelijke vergadering' en beschouwde het feit dat een toene-

mend aantal mensen dit inzicht deelde als een van de grote verworvenheden van 

de negentiende eeuw.
44

 

 De Dordtse sympathieën werden verbonden met een gebrek aan verlichting 

en om die reden geassocieerd met een lage sociaal-maatschappelijke afkomst. 

De recensent van Boekzaal kon het dan ook niet laten er zijn verbazing over uit 

te spreken dat de auteur van de Eere-zuil niet alleen predikant was, maar dat hij 

ook nog eens in een grote stad als Leiden stond. Juist de verlichte en beschaafde 

predikantenstand vormde een waarborg voor de morele verheffing van de natie. 

Zo was de hervormde kerk ingericht en had de academische opleiding theologie 

vorm gekregen. Toen bleek dat de Haagse predikant Dirk Molenaar zich achter 

het rechtzinnige ideeëngoed schaarde met het geschrift Adres aan al mijne gere-

formeerde geloofsgenooten (1827) reageerde de maatschappelijke bovenlaag 

geschokt.
45

 De standplaats van Molenaar was Den Haag en daarmee behoorde 

hij tot de kerkelijke elite van wie een dergelijk 'vuilaardig leugen en lasterschrift' 

met zulke achterhaalde ideeën niet was verwacht.
46

  

 Evenals Schotsman, wilde Molenaar zijn tijdgenoten terugbrengen tot de 

zuivere leer, zoals bevestigd tijdens de Synode van Dordrecht. Belangrijke aan-

leiding voor zijn anoniem verschenen adres was de constatering dat de histori-

sche banden van de hervormde kerk met de zeventiende-eeuwse kerkvergade-

ring waren verbroken. Molenaar schetste hoe de calvinistische leer in verschil-

lende verordeningen was losgelaten en stelde vast dat heimelijk het verlichte 

vooruitgangsideaal ten grondslag was gelegd aan de hervormde kerk. De predi-

kant had op dit punt gelijk. Het Algemeen Reglement had het beginsel van leer-

vrijheid aanvaard zonder hierover expliciet in discussie te zijn gegaan. Molenaar 

 
44 Boekzaal der Geleerde Wereld, januarij 1820, p. 18. 
45 D. Molenaar, Adres aan al mijne hervormde geloofsgenooten, Amsterdam 101840 (1827). 

Nog hetzelfde jaar beleefde het adres een negende druk. Over de reactie in overheidskringen: 

'Rapport van den Minister van Eeredienst aan den Koning, 18 Mei 1827', in: F.L. Bos, Ar-
chiefstukken betreffende de Afscheiding van 1834, dl. 1, Kampen 1939, pp. 70-74, pp. 71-72. 
46 Godgeleerde bijdragen, dl. 1 st. 1 (1827), pp. 664-676. 
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meende dat de oud-liberalen hierin waren geslaagd mede dankzij de verlichte 

remonstranten en doopsgezinden in Nederland. Zij hadden namelijk:  

 

de maatschappij Tot nut van ´t Algemeen uitgevonden, en daar één der 

hoofdregelen dezer maatschappij, die zich door onderscheidene middelen 

heeft weten uit te breiden, is, alle distinktieve leerstellingen ter zijde te stel-

len, zoo is hierdoor eene meerdere onverschilligheid onder onze belijders 

veroorzaakt, ten aanzien van de leerstellige geloofsstukken.
47

 

 

Molenaar stelde voor dat de oud-liberalen zich zouden afscheiden van de her-

vormde kerk zodat het gereformeerde karakter van de vaderlandse kerk kon 

worden hersteld. Binnen de gereformeerde kerk was geen plaats voor leraren die 

- in zijn ogen - de wereld dienden in plaats van God. 

 Dat Molenaar de predikantenstand veroordeelde vanwege een toenemende 

verwereldlijking past in zijn kritiek op het overheersende predikantsideaal bin-

nen de hervormde kerk. Hij meende dat de predikstijl in zijn tijd nodeloos 

kunstmatig, ingewikkeld en sierlijk was waardoor hij een verhullende werking 

had. Het verkondigde geloof werd bovendien bestempeld als een geesteloze ze-

deleer. Daarbij signaleerde Molenaar een tanende aandacht voor het pastoraat. 

Daarentegen, zo meende ook Hendrik de Cock, gaven predikanten zich te veel 

over aan 'ijdele wereldse vermaken'.
48

 In deze visie was de predikant eerder heer 

dan herder die zich maar moeilijk liet onderscheiden van koopman en burger. 

Volgens de critici manifesteerde deze vrije manier van leven zich eveneens in 

een vrije manier van kleden. De klassieke mantel met bef van de achttiende-

eeuwse gereformeerde predikant had aan populariteit verloren, onder meer ten 

gunste van de toga die de academische status van de voorganger benadrukte.
49

 

 

De nadruk die Molenaar en Schotsman legden op de publieke handhaving van 

de gereformeerde leer in de kerk als basis voor de staat en de natie is typerend 

voor rechtzinnig gereformeerd Nederland. Vanaf de jaren dertig zou een vol-

gende rechtzinnige generatie zich verzetten tegen het verlichte karakter van de 

hervormde kerk en dit koppelen aan een geconstateerd zedelijk verval onder de 

bevolking en een verslechtering van de positie van de Nederlandse staat.  

 
47 Molenaar, Adres, p. 10. Vgl. tevens Schotsman, Eere-zuil; I. da Costa, Bezwaren tegen de 

Geest der eeuw. Door Mr. I. Da Costa. Met een voorrede van Ds. J.E. Vonkenberg, Leiden 

z.jr. [1923] (1823). 
48 H. de Cock, 'Ernstige en hartelijke toespraak aan mijn Landgenooten in deze zorgvolle en 

droevige dagen, vooral met betrekking hunner eeuwige belangen [Veendam 1834]', in: H. de 

Cock, Verzamelde Geschriften, dl. 1, Houten 1984, pp. 265-295, pp. 276-277. 
49 E.H. Cossee, 'Het ambtsgewaad van de Nederlandse predikant', in A.L. Molendijk (red.), 

Materieel Christendom. Religie en materiële cultuur in West-Europa, Hilversum 2003, 

pp. 147-164, pp. 154-155. 
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Deze opvatting komt duidelijk naar voren in de geschriften die De Cock publi-

ceerde in de periode 1833-1835. Aan zijn protest en uiteindelijke afscheiding 

van de hervormde kerk lag de overtuiging ten grondslag dat de vrijzinnigheid de 

verdorven rede op de troon stelde en over het woord liet heersen.
50

 De Cock be-

schuldigde veel predikanten van vals leraarschap en gruwde van de gedachte dat 

theologanten werden opgeleid door hoogleraren die zich niet gebonden voelden 

aan de formulieren van enigheid. De gereformeerde leer moest kerkelijk worden 

hersteld en de bron vormen voor de religieuze disciplinering van de gelovigen. 

In zijn geschriften riep hij de leden van de hervormde kerk onder noemers als 

'landgenoten' en 'Nederlanders' op terug te keren tot de beginselen zoals vastge-

legd door de Synode van Dordrecht. Wanneer het gereformeerde karakter van de 

kerk was hersteld en deze nauw was verbonden met de staat, dan zou het natio-

nale verval gekeerd kunnen worden. Natie en staat werden bepaald door het ge-

reformeerde karakter van de vaderlandse kerk. 

 Deze visie sloot overigens niet uit dat de andere gezindten hun geloof in 

Nederland mochten blijven belijden. Daarbij werd vooral gewezen op verdraag-

zaamheid als vaderlandse deugd die de nationale, kerkelijke verscheidenheid 

mogelijk had gemaakt. De Cock vertegenwoordigt dan ook een standpunt dat we 

een gematigde vorm van religieus nationalisme zouden kunnen noemen. Im-

mers, de Nederlandse staat hoefde niet bevrijd te worden van dissenters, joden 

en katholieken. Hun aanwezigheid in Nederland was bijzaak, in die zin dat zij 

hoegenaamd geen invloed uitoefenden op de nationale welvaart. Zij maakten 

geen deel uit van de (gereformeerde) natie. 

 De Cock en de beweging die hij aanvoerde werden aanvankelijk op ver-

scheidene fronten tegengewerkt. Naast de militaire, juridische en kerkelijke 

maatregelen - zoals in het voorgaande hoofdstuk besproken - kwamen zijn idee-

en, persoon en aanhang onder kritiek te liggen. In theologisch opzicht werd de 

Ulrumse predikant beschuldigd van katholieke tendensen omdat hij menselijke 

bepalingen plaatste boven Gods openbaring. Maar ook werden zijn ideeën als 

achterhaald verworpen. De rede had de mensheid verder gebracht dan zeven-

tiende-eeuwse menselijke bepalingen. De Ulrumse leraar werd ook als individu 

in negatieve zin beschreven. De Groningse hoogleraar theologie, P. Hofstede de 

Groot (1802-1886), kenschetste hem als een zwak karakter,
51

 terwijl in Godge-

 
50 H. de Cock, Besluiten van de nationale Dordsche synode; gehouden in den jare 1618 en 

1619, te Dordrecht. Uitgegeven door en met eene voorrede van Hendrick de Cock, gerefor-
meerd leeraar te Ulrum, Veendam 1833, p. x. 
51 [P. Hofstede de Groot], De bewegingen in de Nederlandsche Hervormde Kerk, in de jaren 
1833 tot 1839. Uit de bronnen, en met inlassching der voornaamste actestukken, verhaald 

door X. In het Hoogduitsch uitgegeven door Dr. J.C.L. Gieseler, Hoogleeraar in de kerkge-
schiedenis te Göttingen. Met de voor- en slotrede des hoogduitschen uitgevers, en eenige 
bijvoegselen des schrijvers, vooral dienende ter voortzetting van het verhaal tot in 1841, Rot-

terdam 1841, p. 50. 
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leerde Bijdragen de Ulrumse gemeente beklaagd werd om haar leraar.
52

 De 

Cock werd eveneens gehoond vanwege zijn stijl, of eigenlijk vanwege het ont-

breken van het juiste stijlgevoel. De afgescheidenen ontbeerden de vorming en 

verlichting die men in beschaafde kringen verwierf. Overigens behoorden de 

voormannen van de Afscheiding wel tot 'de kring van achtbare mannen' die de 

door Willem I ingerichte academische opleiding had doorlopen en afgerond.
53

 In 

algemene termen werd het Dordtse gedachtegoed verbonden met een gebrek aan 

kennis ('verlichting'). Zo beschouwde de predikant Benthem Reddingius de po-

pulariteit van de Afscheidingsbeweging in de lagere sociaal-maatschappelijke 

kringen als het gevolg van gebrekkig godsdienstig onderwijs.
54

 

 Bernardus Moorrees (1780-1860) poogde in tegenstelling tot De Cock de 

hervormde kerk van binnenuit te veranderen. In een van zijn eerste publicaties 

schreef hij gehoor te geven aan de 'roepstemmen van de Heer door zijne ontzag-

verwekkende gerigten over de volken van Europa en over ons vaderland uitge-

stort'.
55

 Met deze formulering verwees Moorrees naar de Belgische Opstand, de 

uitbraak van een cholera-epidemie en de aanwezigheid van de katholieke kerk 

als belangrijke aanwijzingen dat Nederland werd bedreigd in zijn bestaan. In de 

verklaring van dit verval maakte de predikant onderscheid tussen de bevolking 

van Nederland en de Nederlandse natie. De eerste groep, 'het volk in het burger-

lijke', werd geprezen om haar eensgezindheid, vaderlandsliefde en koningsge-

zindheid. De mate van nationale betrokkenheid van deze burgerlijke samenle-

ving was in zijn visie echter niet bepalend voor de staat. De oorzaak van het na-

tionale verval werd gezocht in de afval van het gereformeerde geloof. Het gere-

formeerde karakter van kerk en natie vormde in zijn visie een voorwaarde voor 

een bloeiende staat. Daarmee postuleerde Moorrees, evenals De Cock had ge-

daan, het bestaan van een gereformeerde natie en betrok deze nauw op de staat. 

 Al kon de oudere Moorrees sympathie opbrengen voor zijn afgescheiden 

collegae, toch was de beweging in zijn ogen noch heilzaam noch goddelijk en 

 
52 Godgeleerde Bijdragen, dl. 8 st. 1 (1834), pp. 86-88. 
53 Tot de predikanten uit de beginfase van de Afscheiding worden gerekend: A. Brummel-

kamp (1811-1888), stud.theol. 1830 te Leiden; H. de Cock (1801-1842), stud.theol. 1819 te 

Groningen; G.F. Gezelle Meerburg (1806-1855), stud.theol. 1826 te Leiden; A.C. van Raalte 

(1811-1876), stud.theol. 1832 te Leiden; en H.P. Scholte (1805-1868), stud.theol. 1827 te 

Amsterdam, 1829 te Leiden.  
54 Handelingen van de Synode der Hervormde Kerk, 1833, pp. 6-10. Vgl. tevens de strekking 

van: 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. 
55 B. Moorrees, Leerrede over de bekeering van Lydia. Door Do. B. Moorrees, Leeraar der 
Gereformeerde Kerk, thans in de gemeente van Wijk in het land van Heusden, te voren in de 
Gemeente van Nijkerk op de Veluwe, Amsterdam 1832, p. v. 
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bovendien door menselijke hartstochten beïnvloed.
56

 Belangrijke wapenfeiten in 

zijn strijd tegen 'de vrijdenkerij van deze treurige Eeuw' vormden twee adressen 

uit 1841 en 1842.
57

 Hierin riep hij de synodeleden op tegemoet te komen aan 

zijn pleidooi voor het herstel van de gereformeerde leer. Indien zij weigerden 

was er in zijn ogen geen andere mogelijkheid dan een afscheiding binnen de 

hervormde kerk, van het liberale deel welteverstaan dat dan geen aanspraak kon 

maken op de kerkelijke goederen. Met zijn pogingen droeg hij er echter toe bij 

dat koning Willem II een verdere scheiding van kerk en staat formeel doorzette. 

De synode op haar beurt verklaarde in een reactie expliciet dat de formulieren 

van enigheid ondergeschikt waren aan de Heilige Schrift. 

 Zowel Moorrees als De Cock had groot vertrouwen in de Oranjes als hand-

havers van de gereformeerde leer. Dat het Oranjehuis de kerk in politiek en per-

soonlijk opzicht gedurende vele generaties had ondersteund en beschermd, 

maakte de band tussen de familie en de publieke kerk bijzonder. Vooral Willem 

van Oranje werd geprezen vanwege zijn betekenis voor de vestiging van de pu-

blieke kerk. Dankzij deze rol werd de prins door De Cock geprezen als 'naast 

God onze eerste verlosser'.
58

 De rechtzinnigen richtten zich dan ook tot zijn na-

komeling, Willem I, om bemiddeling in hun strijd voor het herstel van de gere-

formeerde leer. Naast deze historische overwegingen speelden eveneens theolo-

gische argumenten - het zogenoemde jus circa sacra - een rol in de toekenning 

van kerkelijk gezag aan de vorst. Zij gingen daarmee voorbij aan het feit dat de 

wijzigingen in de hervormde kerkorde steeds waren gesanctioneerd door de ko-

ning en stelden dat het volstond om Willem I te wijzen op de verderfelijke in-

vloeden die de liberalen heimelijk hadden uitgeoefend.
59

 

 In rechtzinnige kringen vormde terugkeer tot de oorspronkelijke kerkelijke 

situatie voorwaarde voor het nationale geluk. Het ging de rechtzinnigen niet om 

een deugdzame, protestantse burgerbevolking waaraan de kerk een bijdrage 

moest leveren. Volksgeluk en volkswelvaart waren in de rechtzinnige visie af-

hankelijk van de handhaving van de gereformeerde leer: 'deze Kerk […] is het 

eenige ware plegtanker van Neêrlands volksgeluk' en de ware gereformeerden 

 
56 B. Moorrees, Leerrede over de algenoegzaamheid van Jezus Christus voor allen, die door 
het geloof met hem gemeenschap ontvangen; met eene voorrede ter openlegging der redenen 

van mijn gehouden gedrag ter zake van de afscheiding door den eerw. heer H.P. Scholte. 
Door D°. B. Moorrees, leeraar der Gereformeerde Kerk, thans in de Gemeente van Wijk, in 
het land van Heusden, te voren in de Gemeente van Nijkerk op de Veluwe, Amsterdam 1835. 
57 Citaat afkomstig uit: Moorrees, De bekering van Lydia, p. v.  
58 De Cock, 'Ernstige en hartelijke toespraak', p. 268. 
59 Molenaar schrijft dat de vorst zelfs misleid zou zijn inzake zijn adres uit 1827. D. Mole-

naar, Noodzakelijke zelfverdediging door D. Molenaar, Hervormd Predikant te ´s Gravenha-
ge, Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw, Amsterdam 1841, p. 12. 
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behoren tot 'de kurk […], waarop ons Vaderland drijft', aldus Moorrees.
60

 Cen-

traal stond de terugkeer van de God van Nederland in de gereformeerde kerk 

van waaruit vervolgens een heilzame werking zou uitgaan op staat en natie. 

 

 

3. De vorming van de natie 

 

De drie Groningse hoogleraren theologie, P. Hofstede de Groot (1802-1886), 

L.G. Pareau (1800-1866) en J.F. van Oordt J.Wzn. (1794-1852), kwamen in de 

winter van 1833-34 in samenspraak, aldus eerstgenoemde, tot hun 'ontdekking' 

dat het christendom in essentie bestaat in Gods openbaring en opleiding van de 

mensheid in Christus.
61

 De mens was naar Gods beeld geschapen en Christus, 

die door God uit liefde tot de mensheid was gestuurd, toonde exemplarisch aan 

dat de mens deelachtig kan worden aan de goddelijke natuur.
62

 De voorwaarde 

hiervoor was dat het evangelie van Christus in de mens ging leven.
63

 De Gro-

ninger Godgeleerden plaatsten het gevoel naast de rede en streefden naar een 

godsdienstige heropleving van de natie. Deze nadruk op de opwekking en de 

verlevendiging van de Geest in de mens wordt door Jasper Vree beschouwd als 

een reactie op het rationalisme binnen de hervormde kerk.
64

 Daarmee vertonen 

deze theologen enige overeenkomst met de Afscheidingsbeweging en het Ré-

veil. Vooral met laatstgenoemde beweging konden de Groninger Godgeleerden 

bij tijd en wijle samenwerken op het praktische vlak.  

 Naast de bijbel, met name het Nieuwe Testament, vormde het verleden voor 

de Groninger Godgeleerden een belangrijke, zij het minder betrouwbare bron 

voor het begrip van Gods werking in de wereld. De gang van de mensheid en de 

volkeren op weg naar verdere beschaving en ontwikkeling zagen zij, evenals 

veel tijdgenoten, parallel aan de ontwikkeling van het individu van kindsheid (of 

 
60 B. Moorrees, Adressen aan de synode en aan Z.M. den Koning der Nederlanden. Door B. 
Moorrees en andere gereformeerde predikanten, Amsterdam 1841, pp. 17-18; B. Moorrees, 

Adres aan mijne gereformeerde geloofsgenoten in ons vaderland. Door B. Moorrees, gere-
formeerd leeraar te Wijk in het land van Heusden, Amsterdam 1841, p. 14. 
61 P. Hofstede de Groot, C.H. van Herwerden C.Hz., M.A. Amshoff, Christelijke Betrachtin-
gen. Eene Bijdrage tot de stichtelijke lektuur, naar de Behoefte van deze Tijden, Groningen 

1834, pp. vi-ix. Vgl. J. Vree, De Groninger Godgeleerden. De oorsprongen en de eerste peri-
ode van hun optreden (1820-1843), Kampen 1984, p. 88. 
62 [N.N.], 'In hoeverre het Nederlandsche volk, tot op onze dagen toe, door het Christendom is 

vernieuwd geworden'; [N.N.], 'Over de wedergeboorte, die de mensch moet ondergaan, als hij 

een Christen wordt', in: Hofstede de Groot, Van Herwerden, Amshoff, Christelijke betrach-
tingen, pp. 56-71, p. 67; pp. 201-214, p. 214. 
63 [N.N], 'Het onderscheid tussen Wet en Evangelie, volgens een´ Profeet en een´ Apostel 

voorgesteld', in: Hofstede de Groot, Van Herwerden, Amshoff, Christelijke betrachtingen, 

pp. 123-152, pp. 151-152. 
64 Vree, Groninger Godgeleerden, p. 37. 
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dierlijkheid) naar meerderjarigheid. De beslissende factor in het proces vormde 

het christendom.
65

 De Groninger Godgeleerden betrokken individu, natie en 

mensheid sterk historiserend op elkaar. De mate van ontwikkeling en bescha-

ving van een natie was echter niet alleen gerelateerd aan de aanvaarding van het 

christendom zelf. Het stadium waarin het christendom zich bevond werd even-

eens verbonden met verschillende stadia van volksbeschaving.
66

 Het belang van 

de geschiedschrijving als studie naar de ontwikkeling van de mensheid lag in de 

bijdrage die zij kon leveren aan de opvoeding van de natie. Om het volk te be-

schaven werd onder leiding van de Groninger Godgeleerden bijzondere aan-

dacht besteed aan de beoefening van de kerkgeschiedenis. De Nederlandse taal 

werd door hen opgewaardeerd en het aantal Nederlandstalige dissertaties dat 

onder hun hoede verscheen nam toe. 

 Een concreet voorbeeld van de wijze waarop historisch onderzoek en volks-

opvoeding samengingen biedt een preek van Hofstede de Groot van 28 augustus 

1838.
67

 In de kerkdienst werd het Groninger Ontzet (1672) gevierd. De voor-

ganger verklaarde dat dergelijke festiviteiten bijdroegen tot versterking van de 

godsdienstige gevoelens en van het historische en nationale besef in stad en va-

derland. In de gedrukte versie van de leerrede was een voetnoot toegevoegd 

waarin het verband tussen volksfeest en volksopvoeding werd uitgewerkt.
68

 Hier 

riep de predikant op tot het uitvinden en invoeren van goede volksfeesten als 

alternatief voor de matigings- en afschaffingsbewegingen, waaraan onder meer 

de predikant O.G. Heldring (1804-1876) zich had gecommitteerd. Aan de op-

roep lag een mensbeeld ten grondslag dat ervan uitgaat dat het vermogen tot het 

beleven van geluk, genot en vreugde bijdraagt aan de vervolmaking van de 

mensheid. Gezien de potentieel destructieve krachten die van deze gevoelens 

 
65 [N.N.], 'In hoeverre het Nederlandsche volk', p. 67; [N.N.], 'Het onderscheid tussen Wet en 

Evangelie', p. 145. Vgl. F.R.J. Knetsch, 'Petrus Hofstede de Groot (1802-1886). Vriendelijk 

volksvoorlichter of ideoloog van het imperialisme?', in: G.A. van Gemert, J. Schuller tot 

Peursum-Meijer, A.J. Vanderjagt (red.), 'Om niet aan onwetendheid en barbarij te bezwijken'. 
Groningse geleerden 1614-1989, Hilversum 1989, pp. 129-146. 
66 Vgl. o.m. [N.N.], 'In hoeverre het Nederlandsche volk', pp. 56-71; P. Hofstede de Groot, 

'Beschouwing van den gang, dien de christelijke godgeleerdheid in het algemeen dus verre in 

Nederland heeft gehouden. Door P. Hofstede de Groot, Hoogleeraar te Groningen', in: Archief 
voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland, dl. 13 (1842), pp. 121-190; 

P. Hofstede de Groot, 'Voorrede', in: N. Roussel, De Katholieke en Protestantsche Natiën 
onderling vergeleken uit het drieledig oogpunt van welvaren, verlichting en zedelijkheid. 
Door Napoléon Roussel. Met eene voorreede van Prof. P. Hofstede de Groot, dl. 2, Gronin-

gen 1856, [geen paginanummering]. 
67 P. Hofstede de Groot, Groningens bevrijding in 1672. Eene godsdienstige rede, op den 28 
Augustus in de Groote Kerk te Groningen uitgesproken, Groningen 1838. 
68 Hofstede de Groot, Groningens bevrijding in 1672, nt. 12, p. 25; bijbehorende tekst op 

pp. 43-47. 
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uitgingen was het in de ogen van de hoogleraar belangrijk dat deze vooral in de 

armere volksklassen in juiste banen werden geleid.  

 De hoogleraren konden dan ook grote waardering opbrengen voor wat zij 

beschouwden als de verworvenheden van hun tijd. Vaak betrof het veranderin-

gen die al waren ingevoerd voordat het Groninger driemanschap zijn ideeën 

ontwikkelde. Toch identificeerden zij zich hiermee, zo blijkt onder meer uit het 

gebruik van de bezittelijke voornaamwoorden in een publicatie van Hofstede de 

Groot, waarin hij de retorische vraag stelde en beantwoordde waarom de 'school 

van Bilderdijk' zich van de veranderingen afkeerde:  

 

Deze nu zijn tegen ons verbitterd; en waarom? [...] Ja, waarom varen zij bij-

na tegen alles uit, dat er bestaat? Tegen onze Grondwet, tegen het Nut van ´t 

algemeen, tegen ons Bijbel- en Zendelinggenootschap, tegen koepokinen-

ting en aardappelen, tegen schoolwezen, Kerkbestuur en Evangeliepredi-

king? Zij behooren, in Kerk en Staat, in school en wetenschap, tot dezulken, 

die alleen het oude goedkeuren en dat nieuwe, ´t welk zij zelve doen.
69

 

 

De maatschappelijke verbeteringen, variërend van nieuwe landbouwmethoden 

tot staatkundige wijzingen, pasten alle binnen de opvoedingsgedachte van de 

Groninger Godgeleerden. Deze opvoeding moest niet alleen in de Nederlandse 

kerken worden gerealiseerd, maar ook in huis, op school en in de maatschap-

pij.
70

 

 De kritiek op de rechtzinnig gereformeerden die uit het aangehaalde citaat 

spreekt komt overeen met de wijze waarop in oud-liberale kringen over de or-

thodoxie werd gedacht: verbeteringen werden tegengehouden door een halsstar-

rig vasthouden aan het oude. De Groninger Godgeleerden en de oud-liberalen 

verstonden elkaar op meerdere terreinen.
71

 Zij schaarden zich achter het idee van 

een zekere mate van leervrijheid zoals in de hervormde kerk was vastgelegd. 

Mede om die reden hekelde De Cock zijn voorganger te Ulrum, Peter Hofstede 

de Groot, als 'de zamenraper […] dier Remonstrantsche en Sociniaansche 

dwaalleeringen'.
72

 Evenals de oud-liberalen waren de Groninger Godgeleerden 

van opvatting dat de herleving van de juiste deugden en zeden in Nederland 

 
69 P. Hofstede de Groot, Een woord aan de hervormde gemeente te ´s Gravenhage over de 
Groninger Godgeleerden, en hunne bestrijding in "Den Nederlander". Door P. Hofstede de 

Groot, ´s Gravenhage 31851, p. 18. 
70 P. Hofstede de Groot, Het belang der volksopvoeding, in een voorbeeld uit de geschiedenis 
onzer eeuw opgehelderd door P. Hofstede de Groot, Groningen 1845, p. 19. 
71 P. Hofstede de Groot, Gedachten over de beschuldiging, tegen de leeraars der Nederland-

sche Hervormde Kerk in deze dagen openlijk ingebracht, dat zij hunnen eed breken, door af te 
wijken van de leer hunner kerk, die zij beloofd hebben te zullen houden [tweede vermeerderde 

druk], Groningen 1834. Vgl. Godgeleerde Bijdragen, dl. 8 (1834), pp. 479-485. 
72 H. de Cock, 'Verdediging tegen de aanvallen op de ware gereformeerde kerk', p. 471. 
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voorwaarde was voor het nationale herstel. Ook zij waren betrokken bij het bur-

gerlijk beschavingsoffensief.  

 De oud-liberalen aan het begin van de negentiende eeuw projecteerden de 

burgerdeugden terug op de zeventiende eeuw. In de eerste paragraaf is Donker 

Curtius aangehaald die in 1813 het bestaan van een nationaal volkskarakter ver-

onderstelde en vervolgens de individuele burgerdeugden centraal stelde. Tijdens 

de revolutie was het volk, naast een sociale categorie, vooral een politieke cate-

gorie. De unitariërs van 1798 legden dit begrip aan de basis van de eenheidsstaat 

in 1798 en ook koning Willem I had zich aangesloten bij dit revolutionaire ver-

toog toen hij in 1813 verklaarde zijn soevereiniteit uit handen van het volk te 

ontvangen. 

 In de loop van de negentiende eeuw won de voorstelling van een historisch 

gegeven natie aan populariteit. Al aan het einde van de achttiende eeuw had de 

Duitse filosoof en theoloog Johann Gottfried Herder (1744-1803) de culturele 

eigenheid van elke natie benadrukt. In zijn visie was een volk bepaald door zijn 

gedeelde geboortegrond, verleden, landschap, moedertaal en religie. Het volks-

karakter lag daarmee besloten in de historische natie als geheel. Deze etnisch-

culturele invulling van het volksbegrip won ook in Nederland aan kracht. Zo zou 

de Friese oud-liberale predikant R. Posthumus (1790-1859) in 1845 het volk 

omschrijven als: 'eene zamenvoeging van menschen, welke […] door klimaat, 

bodem, taal, godsdienst, regering, zeden en bedrijven, van andere soortgelijke 

onderscheiden zijn.'
73

 

 In de decennia na 1800 verschoof het zwaartepunt in het nationale discours 

geleidelijk van individu naar natie, overigens zonder dat de aangeprezen deug-

den wezenlijk veranderden: zij lagen in het verlengde van de waarden die in ver-

lichte kringen werden gekoesterd. Maar in plaats van deze vooral aan te prijzen 

als individuele verworvenheden van de zeventiende eeuw werden zij nu hoofd-

zakelijk gelokaliseerd in een historisch gegeven natie. Hier ligt een verklaring 

voor de groeiende populariteit van en aandacht voor de nationale kerkgeschie-

denis en tradities als volksfeesten. Het onderzoek richtte zich nu op de culturele 

eigenheid van de nationale gemeenschap. De nationale identiteit werd afgeleid 

van de volksgebruiken en vervolgens opgelegd als norm aan hetzelfde volk. 

 Deze voorstelling van de natie als een min of meer etnisch-culturele eenheid 

speelde voor het eerst een prominente rol in de theologie van de Groninger 

Godgeleerden.
74

 Met name Hofstede de Groot, die via zijn leermeester, de hoog-

 
73 R. Posthumus, De Algemeene- of volksgeest, beschouwd in zijne natuur en werking op het 
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Leeuwarden 1845, p. 5. 
74 J.C.H. Blom, C.J. Misset, '"Een onvervalschte Nederlandsche geest". Enkele historiografi-

sche kanttekeningen bij het concept van een nationaal-gereformeerde richting', in: J.C.H. 
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leraar Ph.W. van Heusde (1778-1839), door de Romantiek was beïnvloed, droeg 

er aldus de historicus J.C.H. Blom met name toe bij dat dit nationale denken een 

breder publiek bereikte. Hofstede de Groot ging ervan uit dat in de historische 

natie het christendom zich in nationale zin had geopenbaard. Deze stelling zette 

hij uiteen in zijn artikel 'Beschouwing van den gang, dien de christelijke godge-

leerdheid in het algemeen dus verre in Nederland heeft gehouden', dat in 1842 

verscheen in het Archief voor kerkelijke geschiedenis.
75

 Hierin typeerde hij de 

Reformatie en in het bijzonder de Synode van Dordrecht als momenten waarop 

'vreemde beginselen de inlandsche, nationale, uit 's volks karakter ontsprongene 

hebben verdrongen.'
76

  

 Vooral bij Hofstede de Groot kwam de sinds de zestiende eeuw bekende 

gedachtegang dat het christendom in Nederland een eigen weg had ingeslagen 

tot volle wasdom.
77

 Hij was ervan overtuigd dat wezenlijke elementen van het 

Nederlandse volkskarakter zich hadden gemanifesteerd in religieuze stromingen 

als de moderne devotie, het jansenisme, het mennonisme, het remonstrantisme 

en het humanisme. In deze opsomming waren zowel katholieke, gereformeerde 

als dissenterse bevolkingsgroepen gerepresenteerd. Tezamen maakten zij de na-

tionale gemeenschap uit die volgens Hofstede de Groot altijd al had bestaan met 

een ongewijzigd volkskarakter: '[d]it volk is practisch, op heilige deugd en beoe-

fenende godsvrucht gesteld'.
78

 Dienovereenkomstig definieerde hij de Neder-

landse christenheid als vroom, ondogmatisch en gericht op praktische vorming. 

Hij riep alle protestantse en katholieke theologen op 'om al wat goed en waar is 

van elkander over te nemen en met elkander te bevorderen.'
79

 Op deze wijze zou 

de specifieke Nederlandse vorm van het christendom - de Groninger Godge-

leerdheid - gestalte krijgen
80

:  

 

het eeuwige, altijd en overal hetzelfde Evangelie, maar op die wijze, waarop 

het Nederlandsche volk deszelfs hemelschen rijkdom en Goddelijke kracht 

het beste in zich kan opnemen. Zoo worden wij medearbeiders van God en 

Christus, om eene heerlijke vernieuwing der Kerk te bevorderen.
81

 

 
75 Hofstede de Groot, 'Beschouwing'. Vgl. tevens [N.N.], 'In hoeverre het Nederlandsche volk, 

pp. 56-71. 
76 Hofstede de Groot, 'Beschouwing', p. 142.  
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negentiende eeuw, z.pl. 2000, pp. 19-20. 
78 Hofstede de Groot, 'Beschouwing', p. 184. 
79 Hofstede de Groot, 'Beschouwing', p. 189. 
80 Vgl. Vree, Groninger Godgeleerden, p. 341; J.P. van den Hout, 'P. Hofstede de Groot als 
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Binnen de nationale opvoedingsgedachte paste de oprichting van een nationale 

kerk: zij zou corresponderen met de nationale godsdienst en bijdragen aan de 

vorming van de nationale gemeenschap als geheel opdat zo het christendom het 

best gediend kon worden. 

 Juist in Nederland bestond echter het gevaar dat de bestaande kerkelijke 

pluriformiteit de gemeenschapsbanden onder druk zette. Daarom was een be-

langrijke taak weggelegd voor de staat om de natie bijeen te houden door de 

handhaving van 'een onderwijs, ´twelk onafhankelijk is van Staats- en Kerkpar-

tijen'. Op deze wijze, zo vervolgde Hofstede de Groot, zouden de Nederlanders 

wennen 'aan de mogelijkheid en bestaanbaarheid van een liefdevol zamenleven 

onder dezelfde wetten, ook bij verschil van godsdienst'.
82

 De hervormde kerk 

werd gelijkgeschakeld met andere educatieve dan wel beschavende genoot-

schappen en in dienst gesteld van de natie.  

 

 

4. Samenvatting 

 

Onder predikanten liep het theologische denken over kerk, staat en natie in de 

eerste helft van de negentiende eeuw in de pas met politieke, culturele en so-

ciaal-maatschappelijke veranderingen. Veel kerkelijke leraren waren uitgegroeid 

tot representant van de beschaafde academische en burgerlijke stand. Tevens 

werden predikanten in hun denken beïnvloed door onder meer staatsrechtelijke 

omwentelingen en incorporeerden zij begrippen als 'de natie' in hun theologie. In 

hun geschriften komt bovendien een diepe nationale betrokkenheid tot uitdruk-

king die was geïncorporeerd in de theologische opvattingen van de auteurs. Op 

grond van de verbanden die de predikanten legden tussen de begrippen kerk, 

staat en natie is het mogelijk om de volgende theologische driedeling aan te 

brengen in hervormd Nederland.  

 Een rechtzinnig-gereformeerd volksdeel laat zich relatief eenvoudig aanwij-

zen. Hier vinden we de oppositie tegen het Algemeen Reglement van 1816. In 

rechtzinnige kringen werd de hervormde kerkorde beschouwd als een product 

van het verlichtingsdenken waarmee de gereformeerde leer was losgelaten. Zij 

constateerden daarnaast een verwereldlijking van de predikantenstand alsmede 

het nationale verval van Nederland. Deze ontwikkelingen werden verklaard 

vanuit het kerkelijke verval. Hieruit vloeide het ideaal voort van een gerefor-

meerde staat en natie: alleen de handhaving van de gereformeerde leer in de 

kerk kon de voorspoed van volk en vaderland herstellen. Daarbij moet worden 

aangetekend dat men niet streefde naar een in religieus opzicht homogeen Ne-

 
82 Hofstede de Groot, Over de belangrijkheid, die het Nederlandsch Onderwijzers-genoot-
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derland. De kerkelijke diversiteit werd beschouwd als een historisch gegeven dat 

niet bepalend was voor de nationale welvaart. Alleen het gereformeerde volks-

deel werd betrokken op de staat. 

 De twee andere groepen predikanten, de oud-liberalen en de Groninger 

Godgeleerden, hadden de voorstelling losgelaten dat de gereformeerde kerk de 

enige hoeder van de ware leer was. Zij stonden dan ook achter de aanvaarding 

van het beginsel van leervrijheid binnen de hervormde kerk, die mede dankzij de 

oververtegenwoordiging van oud-liberalen in de hervormde synode kon worden 

gerealiseerd. Binnen beide theologische stromingen benaderde men in het bij-

zonder de andere protestantse kerkgenootschappen als gelijke en werden serieu-

ze toenaderingspogingen ondernomen. Hier had het vertoog over de natie een 

overwegend protestants karakter, alhoewel katholieken (en joden) niet per defi-

nitie werden buitengesloten. Bij dit inclusivisme werd in de regel verwezen naar 

idealen van algemeen burgerschap en naar een gedeeld, bovenkerkelijk christen-

dom. 

 Alhoewel het hier om ideaaltypen gaat, kan toch de stelling worden ge-

waagd dat de oud-liberalen sterk door de Verlichting, terwijl de Groninger God-

geleerden door de Romantiek zijn beïnvloed. De invloed van de Verlichting op 

de oud-liberale theologie is af te lezen aan het gewicht dat de rede als middel tot 

Godskennis kreeg toebedeeld. Het onderscheid wordt ook duidelijk in de ver-

schillende reacties op het gesignaleerde nationale verval. De oud-liberalen ver-

klaarden deze vanuit een gesignaleerd moreel verval onder de Nederlandse be-

volking. Derhalve zetten deze predikanten zich in voor de vorming van goede 

burgers die zich eendrachtig inzetten voor het vaderland. Door deze opdracht 

laat de kerk zich typeren als een functie van de staat. De Groninger Godgeleer-

den echter zochten de oplossing voor het nationale verval in de aankweking van 

een krachtig volkskarakter. De natie werd in deze kringen beschouwd als een 

historisch gegeven. De bijbehorende identiteit, ook wel volkskarakter, was 

daarmee eveneens een constante, die echter in de loop der tijd was verzwakt 

door invloeden van buitenaf. Hieruit volgde de noodzaak van herstel van de cul-

turele eigenheid van de Nederlandse natie. Naast de hervormde kerk kregen ook 

andere (kerk)genootschappen, evenals de staat een rol toebedeeld binnen deze 

opvoedingsgedachte. Zij stonden alle in dienst van de natie. 




