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'AAN MIJN LIEVE VADERLAND, MET WOORD EN PEN, EEN OFFER BRENGEN'
1
 

OVER PREKEN EN PREDIKERS IN DE EERSTE HELFT VAN DE NEGENTIENDE 

EEUW 

 

 

 

In 1814 verschenen de twee preken die Alexander de Koning (1783-1827) op 19 

december 1813 te Sliedrecht had gehouden.
2
 De eerste dienst die dag stond in 

het teken van de zogenoemde Ramp van Woerden. De inwoners van deze plaats 

hadden zich openlijk oranjegezind getoond, nog voordat formeel een eind was 

gekomen aan de Franse overheersing op 16 november 1813. Bij zijn terugtocht 

op 24 november leefde het keizerlijk leger vervolgens zijn frustratie en woede 

uit op de Woerdenaren. Voorraden werden geplunderd en enkele tientallen bur-

gers werden vermoord of verwond. Vanaf de kansel wilde de predikant, Alexan-

der de Koning, zijn toehoorders opmerkzaam maken op Gods hand in deze ge-

beurtenis. De voorganger trad daarbij niet op als boeteprediker. Hij confronteer-

de zijn toehoorders niet met de boodschap dat de Ramp van Woerden Gods straf 

was voor een zondig leven en dwong tot een terugkeer tot de rechte leer. Uit de 

gebeurtenissen in Woerden in het bijzonder en in Nederland in het algemeen 

werd een andere les Gods afgeleid, te weten dat de Nederlanders barmhartig 

dienden te zijn. Ontbrak het hun aan deze deugd, dan waren zij niet beter dan de 

Franse soldaten die hadden huisgehouden in Woerden: 'deze Roovers, deze 

Moordenaars, deze vleeschelijke Duivels'.
3
 De gewenste barmhartigheid moest 

onder meer tot uitdrukking komen in de nationale betrokkenheid van de kerk-

gangers bij het herstel van Woerden. De predikant eindigde dan ook met een 

oproep tot gulle giften voor de getroffen stad, opdat 'Woerden eens dankbaar 

juichte, dit hebben toen de dankbare Hollanders, dit hebben de barmhartige 

Sliedrechters gedaan.'
4
 

 Een vergelijkbare oproep waarin deugdzaamheid en vaderlandsliefde pro-

minent figureerden deed de predikant in de tweede dienst van die dag. De ver-

 
1 A. de Koning, Twee leerredenen, Uitgesproken den 19den van Wintermaand 1813. De eene 
over den ramp te Woerden, de andere over de wapening voor ´t vaderland. Door A. de Ko-
ning, Predikant te Sliedrecht. Uitgegeven ten voordele van Woerdens Burgerij, Dordrecht 

1814, p. iv. 
2 De Koning, Twee leerredenen. 
3 De Koning, Twee leerredenen, p. 28. 
4 De Koning, Twee leerredenen, p. 40. 
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kondiging werd ook nu weer beïnvloed door een contemporaine gebeurtenis van 

nationale importantie. De predikant nam namelijk als uitgangspunt een algeme-

ne wapenkreet die de vorst kort daarvoor had doen uitgaan. Willem I had hierin 

het Nederlandse volk opgeroepen te strijden voor het vaderland. Vanuit de over-

tuiging dat de Franse terugtrekking de eerste stap was die God had genomen in 

de verlossing van Nederland vroeg de predikant om een natiebrede inzet die 

verder ging dan militaire betrokkenheid en beklemtoonde hij de noodzaak tot 

een innerlijke, persoonlijke reiniging. De terugkeer van elke individuele kerk-

ganger tot een deugdzaam en godsdienstig leven gold in de ogen van Alexander 

de Koning als voorwaarde voor het herstel van Nederland.  

 In homiletische zin benaderden deze twee preken het ideaal van de zoge-

noemde synthetische of Engelse preek. Volgens deze methode, die in de loop 

van de achttiende eeuw populair was geworden, diende de inhoud van de preek 

op de toehoorders te worden afgestemd. Het doel van de verkondiging was de 

morele vorming van het individu.
5
 Dit streven vinden we terug in de leerredenen 

van Alexander de Koning die waren gericht op de aankweking van vaderlands-

liefde, barmhartigheid en, in meer algemene termen, van deugdzaamheid en 

godsdienstigheid.  

 Met deze doelstelling had een verwijdering plaatsgevonden van de klassieke 

benadering, de zogenoemde Hollandse of analytische preekstijl, die de analyse 

van een bijbeltekst centraal stelde. De tekst werd dan woord voor woord bespro-

ken en vervolgens verklaard. Vaak sloot de predikant zijn leerrede af met een 

poging om de resultaten van het onderzochte toe te passen op de situatie van de 

toehoorders. Het kwam echter geregeld voor dat de tijd voor de zogenoemde 

toepassing beperkt was door de uitgebreide aandacht voor de tekstuitleg. Dat 

deze preekstijl ouderwets werd gevonden, blijkt onder meer uit de kritiek die de 

lector in de uitlegkunde E.A. Borger (1784-1820) uitte op de secundaire positie 

die de praktische zijde van de verkondiging innam. Tegenwoordig, zo verklaar-

de hij in een artikel uit 1813, was het anders dan '[t]oen men nog den kansel be-

klom, als het theater van schoolse geleerdheid; toen alle standen [...] zich over 

de bedrevenheid des Redenaars [...] verbaasden, en eindelijk van de verbaasd-

heid in slaap vielen'.
6
 Overigens vormde het onderwerp van de tanende aandacht 

van de kerkgangers een terugkerend thema. Nog in 1843 beschreef de predikant 

C.E. van Koetsveld (1807-1893) in zijn ironische Schetsen uit de pastorij te 

Mastland dat tijdens zijn preken de oogleden van veel kerkgangers langzaam 

aan dichtvielen. Maar, zo vervolgde hij, 'het woord Toepassing werkte als een 

 
5 J.J. Bosma, Woorden van een gezond verstand. De invloed van de Verlichting op de in het 

Nederlands uitgegeven preken van 1750 tot 1800, z.pl. z.jr. [1997], pp. 284-318. 
6 [E.A. Borger], 'Brief aan een´ vriend, over de zoogenaamde toepassingen achter de leerrede-

nen. Door E.A.B.', in: Tijdschrift van kunsten en wetenschappen van het Departement der 
Zuiderzee. Mengelwerk voor 1813, 1813, pp. 116-224, p. 117. 
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elektrieke schok op de dommelende gemeente. Dan stond men op, groette el-

kander daarbij naar een zonderling landsgebruik, en staroogde op mij, om toch 

niets van deze toepassing te missen.'
7
  

 Alexander de Koning bracht met zijn twee leerredenen een klein boekwerk-

je in 8°-formaat (octavo) op de markt. De koper moest twaalf guldencenten beta-

len voor circa 80 pagina's. Daarmee was het boekje normaal geprijsd in vergelij-

king met andere leerredenen, maar goedkoop in verhouding tot een gemiddelde 

verkoopprijs van ongeveer anderhalve gulden voor de categorie theologische en 

stichtelijke literatuur in deze periode.
8
 De twee preken beslaan respectievelijk 37 

en 35 pagina's. De predikant had de inleidende 'voorafspraak', gezangen en ge-

beden eveneens opgenomen in zijn publicatie. Daarmee lagen de teksten aan de 

bovengrens van de 25 tot 35 pagina's die een preek in deze periode in de regel 

besloeg. Uitzonderingen op de gangbare omvang betroffen meestal overschrij-

dingen. Met een uitgebreid notenapparaat werd een preek van de Rotterdamse 

predikant Jan Scharp uit 1817 zelfs een klein historisch boekwerk van ruim hon-

derd pagina's.
9
 Deze predikant stond overigens bekend om zijn lange preken. In 

de eerste helft van de negentiende eeuw duurde een gemiddelde dienst twee uur, 

waarvan de preek de helft in beslag nam.
10

 Soms overschreed Scharp de tijd die 

de zandloper op de kansel hem bood.
11

 

 De twee preken van Alexander de Koning uit 1813 waren niet de enige die 

in druk verschenen. Van zijn hand alleen al verschenen - naast onder meer stich-

telijke werken en Oranjeliederen - nog minstens acht leerredenen. In de eerste 

helft van de negentiende eeuw vinden we naar een ruwe schatting minstens 1200 

preekuitgaven.
12

 Het aantal uitgegeven preken was echter beduidend hoger, aan-

 
7 C.E. van Koetsveld, Schetsen uit de pastorij te Mastland. Ernst en luim uit het leven van den 
Nederlandschen dorpsleeraar, Schoonhoven 41853 (1843), pp. 59-60. 
8 J.J. Kloek, W.W. Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg aan het begin van de negentiende 
eeuw, Middelburg 1988, p. 79. 
9 J. Scharp, Avond-godsdienst op den driehonderdjarigen feestdag der hervorming den twee-
den van slagtmaand MDCCCXVII, In de groote Kerk der Hervormden te Rotterdam, door J. 

Scharp, Rotterdam 1817.  
10 D. Bos, In dienst van het Koninkrijk. Beroepsontwikkeling van hervormde predikanten in 
negentiende-eeuws Nederland, Amsterdam 1999, p. 46. 
11 Bosma, Woorden van een gezond verstand, p. 230. 
12 Deze voorzichtige schatting is gebaseerd op een bestand van preken uit de periode 1800-

1853 samengesteld aan de hand van: G. van Alphen, Catalogus der pamfletten van de Biblio-
theek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1542-1853, Groningen 1944; Brinkman's catalogus 
van boeken, plaat- en kaartwerken, 1833-1849 [2 dln.]; 1850-1882 [2 dln.], Amsterdam 1858; 

1885; W.P.C. Knuttel, Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke 
Bibliotheek, dln. 6-7 (1978, fotomech. herdruk van ´s Gravenhage 1890-1920). Online biblio-

theekcatalogus PiCarta; en Nederlandse Bibliografie 1801-1832, dln. 1-3, Den Haag 1993. 

Grotere nauwkeurigheid kan alleen worden verkregen door tijdrovend onderzoek. 
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gezien bundels ook als bibliografische eenheid zijn gerekend. Zo gaf Van der 

Palm in 24 bundels in totaal 197 preken uit.
13

 

 De prediking vormde een essentieel onderdeel van het predikantswerk. Elke 

predikant wijdde zich gedurende zijn leven bovendien meermalen per week aan 

de eredienst. De predikant Schotsman rekende zijn gemeente te Sneek in 1801 

voor dat hij in een periode die op zeven weken na drie jaar had geduurd 347 

maal had gepreekt.
14

 Daarnaast had hij drie maal het jaar afgesloten met een 

dankuur, zeven biddagpreken gehouden en was hij 35 maal voorgegaan buiten 

zijn standplaats. Ook verzorgde hij 69 openbare catechisaties, waarin de predi-

kant de geloofsleer vragenderwijs besprak met zijn kerkgangers. Met een totaal 

van 461 erediensten komt Schotsman op bijna drie diensten per week. Dit ge-

middelde was normaal. Over het algemeen werd elke zondag twee maal gepre-

dikt, in de grotere steden ook doordeweeks.
15

 Aan het begin van de negentiende 

eeuw telde Nederland ruim 1500 kerkelijke gemeenten.
16

 Vermenigvuldigen we 

het aantal predikanten met een weekgemiddelde van tweeënhalve preek gedu-

rende vijftig jaar, dan komt het aantal erediensten in Nederland in de eerste helft 

van de negentiende eeuw uit op bijna 10 miljoen. 

 Alexander de Koning beoogde, aldus het 'voorberigt', met de uitgave van 

zijn twee preken 'aan mijn lieve Vaderland, met woord en pen, een offer te bren-

gen'.
17

 De vaderlandslievende doelstelling die ten grondslag lag aan de uitgave 

komt overeen met de eerder geconstateerde nationalistische toonzetting van de 

preken. De leerrede vormt daarmee een medium waarin de nationale betrokken-

 
13 Zie de bibliografie van Van der Palm in: A. de Groot, Leven en arbeid van J.H. van der 
Palm, Wageningen 1960, pp. 264-269. 
14 N. Schotsman, 'Leerreden over Genesis XXII vs. IX-X uitgesproken door den wel eerw. 

Heer Nicolaas Schotsman, bij deszelfs afscheid, als predicant, van de gereformeerde gemeen-

te van Sneek, op zondag den 12 july 1801', in: N. Schotsman, Leerredenen over Joh. XXI vs. 
XV-XVII en Genesis XXXII vs. IX-X; uitgesproken door den wel eerw. Heer Nicolaas Schots-

man, bij deszelfs intreede en afscheid als predikant der gereformeerde gemeente van Sneek, 

Sneek 1801, pp. 27-50, p. 39. 
15 Voor de zondagse ochtendpreek werd zelden een leesrooster gehanteerd. J. Luth, 'Evangelia 
Dominicalia en Historia passionis: Leesroosters in het Nederlandse gereformeerde protestan-

tisme', in: Jaarboek voor liturgie-onderzoek 16 (2000), pp. 107-134, p. 134. In de tweede 

dienst werd een deel uit De Heidelbergse Catechismus behandeld. In de eerste helft van de 

negentiende eeuw gingen er echter stemmen op om dit gebruik af te schaffen. De synode hield 

officieel vast aan deze dienst, tot in 1863 het besluit volgde om de beslissing hierover aan de 

predikanten zelf over te laten. 
16 De predikant J.F. Martinet heeft het over ruim 1500 predikanten in 1791. J.F. Martinet, Het 
vaderland, met geheel nieuwe geteekende en gekleurde kaarten van iedere provincie, de gene-
raliteits-landen en de geheele Republiek, en zeer gewigtige vaderlandsche afbeeldingen, Am-

sterdam 1791, p. 648. Zie tevens F.A. van Lieburg, Profeten en hun vaderland. De geografi-
sche herkomst van de gereformeerde predikanten in Nederland van 1572 tot 1816, z.pl. [Zoe-

termeer] z.jr. [1996]. 
17 De Koning, Twee leerredenen, p. iv.  
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heid van predikanten tot uitdrukking kon komen. In dit hoofdstuk gaat de aan-

dacht vooral uit naar gelegenheidsleerredenen die zijn gehouden naar aanleiding 

van gebeurtenissen van nationale importantie.
18

 Zij vormen belangrijke vind-

plaatsen van betrokkenheid bij vaderland en volk. De keuze voor deze preken 

vloeit mede voort uit de samenstelling van het prekenbestand zelf. Bij deze ge-

legenheden voelden relatief veel predikanten een sterke drang om hun monde-

linge boodschap te laten drukken. Daarbij moet worden aangetekend dat de au-

teurs hoofdzakelijk afkomstig waren uit kringen van het oud-liberalisme en de 

Groninger Godgeleerdheid.  

 Een eerste analyse van dit drukwerk leidt tot de volgende twee conclusies. 

In de eerste plaats publiceerde een predikant veelal meerdere preken, zowel naar 

aanleiding van gebeurtenissen van nationale importantie, als bij de bevestiging 

of het overlijden van een collega en bij de viering van een ambtsjubileum. In de 

tweede plaats blijkt dat relatief veel van de (veel) publicerende predikanten hun 

carrière besloten in een stad en in veel gevallen een positie hadden bekleed bin-

nen het kerkelijke bestuur. Er bestaat dus een samenhang tussen de publicatie 

van leerredenen en de sociaal-maatschappelijke positie van een predikant.  

 Het eerste deel van dit hoofdstuk beschrijft hoe het nationale zich manifes-

teerde in gelegenheidsleerredenen. Daarbij gaat de aandacht speciaal uit naar de 

inhoud van de begrippen vaderland en volk en naar de voorstellingen van een 

Nederlandse cultuur. Hier wordt ook stilgestaan bij de vraag hoe de biddagpre-

ken zich verhielden tot de reeds eerder besproken biddagbrieven. Vervolgens 

gaan we in op de wijze waarop de nationale betrokkenheid van de predikers ver-

der tot uitdrukking kwam in de preken. In het tweede deel van dit hoofdstuk 

wordt besproken hoe predikanten het nationale voorhielden aan hun publiek en 

het natiebesef wilden versterken. In het laatste deel staan de leerredenen als 

drukwerk centraal. Op grond van met name de zogenoemde paratekst en de pu-

blicatiestrategieën van predikers wordt duidelijk hoe de preken konden en moes-

ten bijdragen aan de verheffing van het lokale tot een nationaal niveau. 

 

 

 
18 Het gaat hierbij om de preken die zijn gehouden naar aanleiding van de Ramp van Leiden 

(1807), de viering van het derde eeuwfeest van de kerkhervormingen (1817), de watersnood-

ramp (1825), de troonswisseling (1840) en de preken die werden gehouden ten tijde van het 

herstel van de onafhankelijkheid van Nederland (1813-1815) en de Belgische Opstand (1830-

1831) - in de laatste twee gevallen gaat het hoofdzakelijk om biddagpreken. Deze worden hier 

besproken onder de noemer van gelegenheidsleerredenen. 
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1. Nationale voorstellingen 

 

Het vaderland 

Nadat Nicolaas Schotsman, rechtzinnig predikant te Leiden, na de Bataafse 

Omwenteling was afgezet vanwege Oranjesympathieën werd hij na kortstondige 

betrekkingen in Molenaarsgraaf en Sloten bevestigd in het ambt te Sneek. Maar 

in 1801, nog geen drie jaar na zijn aanstelling in Friesland, ontving hij een be-

roep uit Leiden dat hij niet kon weigeren. In zijn afscheidsrede verklaarde hij 

hoe verbonden hij was geraakt met de noordelijke provincie: 'dit land is my […] 

geworden als was het myn vaderland [Friesland], en ik hadt aan dat vaderland 

[Leiden], van waar ik uitgegaan was, niet meer gedagt, indien God niet gezegd 

had, keer weder naar uw land en maagschap.'
19

 De term vaderland zoals 

Schotsman deze hier de eerste keer gebruikt, duidt een provincie aan, wat zeker 

niet ongebruikelijk was in de achttiende eeuw. Door vervolgens de stad Leiden 

te benoemen als vaderland plaatste Schotsman zich in een bijbelse traditie waar-

binnen het begrip patria stond voor de plaats waar men vandaan kwam en de 

familie woonde.
20

 Maar ook de Republiek als geheel kon worden benoemd als 

het vaderland, zoals onder meer de predikant J.F. Martinet (1729-1795) deed in 

zijn schoolboek Het vereenigd Nederland uit 1788.
21

  

 De verscheidenheid aan identificaties die spreekt uit de lokale en nationale 

invullingen van het vaderlandsbegrip past bij de organisatie van de Republiek. 

Zij was weliswaar een verbond van zeven gewesten, maar gegeven de grote pro-

vinciale autonomie kende de Republiek geen eenduidige centrale macht waar-

mee men zich kon identificeren. Het ontbreken van een nationale infrastructuur 

verklaart mede de regionale oriëntatie in deze periode. De horizon van veel 

mensen was eenvoudigweg beperkt. Een brede nationale identificatie onder de 

inwoners van de Republiek was dan ook verre van vanzelfsprekend. Deze volg-

de bovendien een duidelijke sociale stratificatie. In de achttiende eeuw vinden 

we het nationale vaderlandsbegrip vooral onder de hoge maatschappelijke lagen. 

Zo bepaalden enkele genootschappen - de verenigingsvorm van de elite - expli-

ciet dat het begrip vaderland in nationale zin moest worden begrepen.
22

  

 Het vaderlandsbegrip dat Schotsman nog in 1801 hanteerde had tegen deze 

tijd feitelijk aan betekenis ingeboet.
23

 In de negentiende eeuw werd het vader-

land hoofdzakelijk begrepen als de verzameling van alle delen en het begrip was 

 
19 Schotsman, 'Leerreden over Genesis XXII vs. IX-X', p. 43. 
20 Van Lieburg, Profeten en hun vaderland, p. 325. 
21 J.F. Martinet, Het vereenigd Nederland, Amsterdam 1788. 
22 Onder meer de Maatschappij tot Nut van ´t Algemeen en de Hollandsche Maatschappij van 

Wetenschappen. Vgl. Hoofdstuk 5.2. 
23 Deze brede acceptatie illustreert een algemene tendens; vgl. de bijdragen in het begripshis-

torische werk: N.C.F. van Sas (red.), Vaderland. Een geschiedenis vanaf de vijftiende eeuw tot 
1940, Amsterdam 1999. 
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vooral synoniem voor geheel Nederland. Een goed voorbeeld hiervan vinden we 

in een preek die W. Scholten hield naar aanleiding van de watersnoodramp van 

1825. Tussen drie en vijf februari van dat jaar bleken veel dijken niet bestand 

tegen de stormvloed waardoor grote delen van Nederland onder water kwamen 

te staan. Honderden mensen en tienduizenden stuks vee verdronken. De materië-

le schade werd geschat op 8 miljoen gulden. Een nationale reactie bleef niet uit. 

Koning Willem I doneerde een groot bedrag en verordonneerde op 9 februari 

een nationale collecte. Deze was zo succesvol, dat de totale ingezamelde som de 

schaderamingen met enkele miljoenen overtrof.
24

 De overstromingen bevorder-

den de onderlinge betrokkenheid. Scholten bijvoorbeeld was predikant te Delft, 

een stad die zelf niet was getroffen door de overstromingen. Maar de Delftena-

ren deelden wel degelijk in de ramp op grond van hun verbondenheid met ge-

troffen provincies als Friesland en Noord-Holland, want, zo verklaarde Scholten, 

deze twee zijn 'gewesten van ons vaderland'.
25

 

 De representatie van het nationale vaderland in de preken plaatst de predi-

kanten in een belangrijke voorbereidende periode van nationale bewegingen. 

Miroslav Hroch onderscheidt in zijn bekende model drie fasen, A, B en C voor 

respectievelijk de wetenschappelijke en academische interesse voor het nationa-

le, de verspreiding van dit idee door patriottische agitatie en, tot slot, het ont-

staan van een massabeweging.
26

 Op grond hiervan laten de predikanten zich 

typeren als vaderlandslievende agitatoren die ernaar streefden om de betrokken-

heid van de gemeenteleden bij het nationale vaderlandsbegrip te versterken. 

 Een goed voorbeeld van de mogelijkheden om het vaderlandsbegrip te po-

pulariseren vinden we bij de Groningse hoogleraar Van Oordt. Naar aanleiding 

van de Belgische Opstand begon hij zijn preek als volgt: 'Er is maar ééne ge-

dachte, die tegenwoordig onze ziel vervult, de gedachte aan het Vaderland, aan 

den hagchelijken toestand, waarin het zich bevindt.'
27

 Overigens leefde hijzelf 

naar zijn eigen woorden. In 1815 had hij dienst genomen als vrijwilligerjager en 

was tot in Frankrijk geraakt. Hij had daarmee gehoor gegeven aan zijn eigen 

 
24 M. Kagchelland, R. Vanderstraeten, 'De watersnood van 1825: Gods roede over Nederland? 

Een cultuur-historische studie van A.S. Thelwalls Christelijke opwekking', in: Tijdschrift voor 

sociale geschiedenis 27 (2001) 2, pp. 201-226, p. 204. 
25 W. Scholten, Leerrede, naar aanleiding van Genesis VII: 19-21, ter aanbeveling van de 
ongelukkigen, door den watersnood, gehouden te Delft, op den 21e februarij 1825, door 
W. Scholten, Predikant bij de Gasthuiskerk aldaar. Uitgegeven ten voordeele der ongelukki-

gen, Delft 1825, p. 13. 
26 Zie o.m. M. Hroch, Social Preconditions of National Revival in Europe, Cambridge 1985, 

p. 23. 
27 J.F. van Oordt J.Wzn., 'Godsvrucht de bron van waren heldenmoed. Naar Psalm LX: 14a. 

Leerrede van den Hoogleeraar J.F. van Oordt, J.W. Zoon, uitgesproken te Groningen, in de 

Martini Kerk, den 17 October 1830, des avonds', in: Leerredenen, betrekking hebbende op de 
jongste omstandigheden van het Vaderland, tot deszelfs voordeel uitgegeven, door de geza-
menlijke, Nederlandsche Akademiepredikers, Utrecht 1831, pp. 241-271, p. 243. 
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wapenkreet die de oproep bevatte om Nederland te verdedigen tegen het nu op-

nieuw onder Napoleon oprukkende Franse leger:  

 

Wie de wapens slechts kan dragen, 

Nu verschoont noch rang, noch stand: 

Op! Den vijand aangevallen 

Met de leus, gemeen aan allen, 

"God, Oranje en ´t Vaderland!"
28

 

 

In 1830, kort nadat Van Oordt benoemd was tot hoogleraar in Groningen (1829), 

verzocht hij de koning om zich bij het leger te mogen voegen.
29

 Koning Wil-

lem I willigde zijn verzoek in. Daarnaast spoorde de hoogleraar zijn studenten 

aan om zijn voorbeeld te volgen. Relatief veel theologanten meldden zich vrij-

willig aan voor de strijd.
30

  

 Vaak gaven de lotgevallen van het vaderland inhoudelijk richting aan de 

gelegenheidsleerredenen, werd uitgebreid stilgestaan bij de vraag hoe deze te 

duiden of werd de leerrede afgesloten door duidelijk een pad uit te stippelen dat 

Nederland moest volgen. Deze drie elementen kwamen samen in de biddagpreek 

die de Groningse hoogleraar Ypeij hield op 15 januari 1814: 

 

Volgt mij derhalve, geliefde land- en stadgenooten! met uwe geheiligde 

opmerkzaamheid, in de ontwikkeling van deze drie bijzonderheden, die het 

geheel mijner tegenwoordige rede zullen uitmaken! 

 In de eerste plaats zullen wij overdenken, om hoedanigen vrede wij God 

bidden moeten. 

 Ten tweede zullen wij de drangredenen beschouwen, die ons tot het 

bidden om zulk eenen vrede behooren op te wekken. 

 En eindelijk zullen wij in overweging nemen, met welke gezindheden 

wij om dezen vrede dienen te bidden!
31

 

 
28 J.F. van Oordt J.Wzn., Vaderlandsche wapenkreet, Utrecht 1815, v. 9. 
29 J.F. van Oordt J.Wzn., Gedenkboek, of verzameling van stukken, betrekkelijk den terugtogt 

der studenten van Groningen en Franeker, uit den strijd voor het vaderland. Benevens een 
kort verslag van hun wedervaren in den tiendaagschen veldtogt [Gedenkboek der vrijwillige 

flankeur-compagnie Groninger en Franeker studenten 2], Groningen 1832. 
30 Voor Utrecht: F. Santegoets, 'Togae cedant armis: een generatie getekend door de belgische 

opstand. De Utrechtse student-vrijwilligers in 1830-'31', W. van den Broeke, P. van Hees 

(red.), Studenten en Nationaal Gevoel in Nederland [Utrechtse Historische Cahiers 19, 3], 

Utrecht 1998, pp. 21-33, p. 27. 
31 A. Ypeij, Bedestondsrede over het pligtmatige van een nederig bidden tot den hoogen God, 

in tijden van oorlog, om vrede, naar psalm CXXII: 6. op den Dank, Vast en Bededag, den 15 
van Louwmaand 1814, ´s avonds, in de Groote Kerk, te Groningen, uitgesproken door 
A. IJpeij, Hoogleeraar der Leerstellige Godgeleerdheid aan de Hoogeschool te Groningen, 

Groningen 1814, pp. 5- 6. 
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De gebeurtenissen die door de predikanten nationale betekenis kregen toegekend 

werden dan ook kerkelijk gebruikt als aansporingen tot een natiebrede inspan-

ning voor het vaderland, zoals eveneens blijkt uit de houding van predikanten 

tijdens de Belgische Opstand. Een predikant als A.J. Berkhout (1777-1858) be-

gon de dienst in zijn standplaats Zaandijk met enkele scherpe uitspraken over de 

Belgen:  

 

Gij kent den euvelmoed van de opstandelingen in België, en van derzelver 

duizelende Hoofden, die, nadat zij schrik en vernieling rondom zich ver-

spreid, en hun eigen Vaderland bedorven hebben door afval, moord en 

plundering, in hunne dolle woede ook onzen grond bedreigen.
32

 

 

Vervolgens wees hij zijn toehoorders erop dat de Belgen zich verzetten tegen de 

wetten van het koninkrijk en vooral hun eigen belangen voor ogen hadden. Vol-

gens de predikant was de opstand daarom zowel onrechtmatig als onrechtvaar-

dig. De Nederlanders werden op hun beurt bestempeld als onschuldig en moch-

ten overtuigd zijn van de rechtvaardigheid hunner zaak want: '[w]ij strijden […] 

voor eigen grond, voor have en goed, voor orde en regt, voor vrijheid en leven, 

met één woord: voor alles, wat ons dierbaar en heilig is! Wij strijden voor het 

Vaderland, voor het erf onzer Vaderen'.
33

 Bovendien als deze vermeend recht-

vaardige strijd gevoerd zou worden 'uit Godsdienstig gevoel en beginsel', dan 

was er in de ogen van deze predikant en van velen met hem sprake van een 'hei-

lige krijg' waarop Gods zegen rustte.
34

 

 Dat het vaderland hier als referentiekader werd gebruikt voor het handelen 

van de gelovige lijkt op het eerste gezicht in strijd met christelijke doelstellin-

gen. Immers, hoe verhoudt deze nadruk op het wereldse en nationale zich tot de 

boodschap van universele verlossing? En wellicht concreter, hoe kan een gevoel 

van vaderlandsliefde en nationalisme waarin men zich expliciet afkeert van me-

demensen en -christenen worden verenigd met de boodschap van naastenliefde? 

Hierop waren verscheidene antwoorden mogelijk die alle vaderlandsliefde be-

stempelden als een christelijke deugd. Van Oordt bijvoorbeeld achtte vader-

landsliefde een heilige trek die God de mensen had gegeven. Van der Palm 

daarentegen zag de bereidheid van de mens zich op te offeren voor zijn landge-

noot als een daad van naastenliefde, die de mens als voorbeeld was gegeven 

 
32 A.J. Berkhout, Moed en kracht, werkdadig betoond, bij vertrouwen op God, het éénig, maar 
zeker middel tot redding des vaderlands, of Leerrede over I Sam. XIV: 6, gehouden op den 31 

october 1830, na de oproeping des Konings, door A.J. Berkhout, Predikant te Zaandijk. Uit-
gegeven ten voordeele des Vaderlands, Amsterdam 1830, p. 14. 
33 Berkhout, Moed en kracht, p. 17. 
34 Berkhout, Moed en kracht, p. 21. 
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door het offer voor de wereld dat Christus aan het kruis had gebracht.
35

 Vader-

landsliefde was daarmee een uitdrukking van naastenliefde en de aanvaarding 

hiervan betekende in de ogen van deze predikant de vervulling van het evange-

lie.
36

  

 We zagen in hoofdstuk 3 al dat het begrip vaderlandsliefde in de eerste helft 

van de negentiende eeuw een betekenisverschuiving onderging. Ook in de pre-

ken werd het begrip aanvankelijk vooral begrepen als de inzet voor het alge-

meen belang en een eendrachtige samenwerking. Deze deugd, die in andere lan-

den eveneens werd aangeprezen, werd verbonden met het eigen nationale verle-

den. In een biddagpreek uit 1814 verklaarde de predikant J. Clarisse (1770-

1846), verwijzend naar de aanduiding patriotten voor de revolutionairen rond 

1800: 'Van nu aan zal de naam van Vaderlandsminnaar aller eernaam, en niet 

meer die eener partij zijn'.
37

 Veel predikanten zagen in de partijstrijd aan het 

einde van achttiende eeuw de kiem van het nationale verval: 'door tweedragt zijn 

wij bedorven', en daarom roemden zij de 'oude en ware Vaderlandsliefde […] 

welke zich openbaart in eene volkomene aflegging van alle vroegeren wrok, 

wrevel, vijandschap, partijdigheid'.
 38

  

 Ten tijde van de Belgische Opstand was de voorstelling dat eendracht macht 

maakt niet geweken van het repertoire van de predikanten. Het schrikbeeld van 

de achttiende-eeuwse partijtwisten had echter aan kracht verloren en de uitge-

sproken oproep tot eendracht figureerde minder frequent. Nu klonk vaker het 

romantische argument van geboortegrond. 'De vaderlandsliefde', zo verklaarde 

de predikant G.C. van Balen Blanken (1788-1856), 'is het vereenigingspunt van 

alle maatschappelijke, of burgerlijke pligten; waar deze niet opgevolgd worden, 

daar bestaat geene liefde tot den grond, die ons zag geboren, groot worden, en 

tot zekeren stand komen'.
39

 

 
35 J.H. van der Palm, Christelijke opwekking tot heldenmoed, in eene leerrede over Lukas IX, 
vs. 24a. Uitgesproken te Leyden den 9 April 1815, door J.H. van der Palm, Leiden 1815, 

p. 24. 
36 Van der Palm, Christelijke opwekking tot heldenmoed, p. 24. 
37 J. Clarisse, Viertal leerredenen, naar aanleiding der heuglijke omwentelingen in ons vader-
land gehouden door J. Clarisse, A.L.M. Theol & Philos. Doct., Theol. & Herm. S. Professor; 
thans Predikant te Rotterdam, Rotterdam 1814, p. 144. 
38 Resp. W.L. Krieger, Plegtig Dank- en Biduur wegens de inhuldiging van Zijne Koninklijke 

Hoogheid 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, 
gehouden in ´s Gravenhage, door W.L. Krieger, Hof-Prediker van Zijne Koninklijke Hoog-
heid den Souverein der Vereenigde Nederlanden en Predikant in ´s Gravenhage, ´s Graven-

hage 1814, p. 74; Clarisse, Viertal leerredenen, p. 64. 
39 G.C. van Balen Blanken, De christelijke vaderlandsliefde. Leerrede over 1. Petr: 2: 13-17. 
Of een woord naar den tegenwoordigen toestand van ons vaderland, door G.C. van Balen 
Blanken, predikant te Wognum, Hoorn 1830, p. iii. 
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Vanaf de kansels klonk dan ook niet zozeer de vraag of vaderlandsliefde een 

legitiem gevoel was. De nationalistische toonzetting van de preken werd mede 

ingegeven door de drang die predikanten voelden om de betrokkenheid bij het 

vaderland te versterken. Zij wilden vaderlandsliefde aankweken en de inhoud 

ervan bepalen. In de hogere maatschappelijke lagen diende het nationale vader-

land als een belangrijk referentiekader voor het burgerlijk handelen. Deze opvat-

ting motiveerde veel predikanten zich in te zetten voor het vaderland. Als pu-

blieke opiniemakers konden zij bijdragen aan de popularisering van een natio-

naal vaderlandsbegrip ten koste van, of aanvullend op de regionale oriëntatie die 

domineerde onder de Nederlandse bevolking. 

 

Biddagpreken en -brieven 

Fred van Lieburg heeft in zijn proefschrift gewezen op de decennia die in de 

achttiende eeuw verstreken alvorens predikanten in hun biddagpreken een va-

derlandsideaal verkondigden dat overeenkwam met hetgeen in de biddagbrieven 

van de overheid werd uitgedragen.
40

 Ook voor de negentiende eeuw kunnen we 

de vraag stellen in hoeverre koning Willem I er in slaagde om met de biddag-

brieven inhoudelijk invloed uit te oefenen op de gelegenheidsprediking. Daar-

mee raken we ook aan het thema van de rol die predikanten vervulden in het 

proces van natievorming. 

 Op het eerste oog is er een duidelijke samenhang te constateren. Verschei-

dene preken bevatten verwijzingen naar de proclamatie die volgde op de Belgi-

sche onafhankelijkheidsverklaring van 4 oktober 1830. Willem I maakte hier-

mee bekend dat hij het op dat moment als zijn belangrijkste taak beschouwde 

om de vrijheid van de inwoners van de Noordelijke Nederlanden te beschermen. 

Alle bewoners van deze gewesten werden opgeroepen de wapens ter hand te 

nemen: 'Te Wapen, op de dringende bede van uwen vorst. Te Wapen, voor de 

zaak van orde en regt. Te Wapen, onder ootmoedig en biddend opzien tot den 

Almagtigen God'.
41

 

 Deze wapenkreet werd onder meer gepubliceerd in verscheidene lokale en 

regionale nieuwsbladen en vermoedelijk in elke plaats opgeplakt en voorgele-

zen. Dit vertoog sloot aan bij de opvattingen van een predikant als Berkhout. 

Nog diezelfde maand verklaarde hij: '[d]e Koning roept te wapen voor haardste-

de en altaren; Hij vraagt onze bijdragen, onzen arm, hij vraagt offers voor het 

Vaderland'.
42

 De predikant ondersteunde de proclamatie dan ook van harte: 

'schroomt dan niet, als uw koning roept; reeds trekken uwe landgenooten ten 

 
40 Van Lieburg, Profeten en hun vaderland, p. 335. 
41 Proclamatie van 5 oktober, geciteerd naar Buitengewone Groninger en Provinciale Gronin-
ger Courant, 8-10-1830. 
42 Berkhout, Moed en kracht, p. 18. 
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strijde, en zouden uwe Broeders ten strijde trekken, en zoudt gij t' huis blij-

ven?'
43

  

 Een directe legitimatie van de regering vond ook plaats in veel kerken ten 

tijde van de troonopvolging in 1840. In dat jaar deed koning Willem I vrijwillig 

afstand van de troon. De kritiek op zijn voorgenomen huwelijk met gravin Hen-

riette d'Oultremont (1792-1864) - Jetje Dondermond zoals zij ook wel werd ge-

noemd - onder meer vanwege haar katholieke achtergrond en haar familieban-

den in het nieuwe België speelde een rol in het besluit van de vorst. Alhoewel er 

grote bezorgdheid bestond over de zogenoemde bedreiging van de reinheid van 

het Oranjegeslacht,
44

 is deze niet expliciet uitgesproken in de gepubliceerde pre-

ken. De predikanten volgden inhoudelijk veelal de proclamatie waarmee Willem 

I de macht overdroeg aan zijn zoon. Men zag vooral met tevredenheid terug op 

het bestuur van de vorst en verklaarde zijn besluit door de koninklijke verklaring 

te herhalen dat de zorgen en verplichtingen Willem I te zwaar vielen op zijn 

leeftijd. De gepubliceerde preken die waren gehouden naar aanleiding van de 

troonswisseling en van de daaropvolgende viering van de verjaardag van de 

nieuwe vorst op 6 december 1840 vertoonden opmerkelijke inhoudelijke over-

eenkomsten in de aangesneden onderwerpen, gebruikte argumenten en aange-

haalde voorbeelden. Naast het thema van de leeftijd van de vorst als verklaring 

voor zijn aftreden vormde onder meer de verplichting die Nederland moest voe-

len aan de nieuwe vorst vanwege zijn heldhaftig optreden bij Waterloo een on-

derwerp dat in de proclamatie werd benoemd en steeds terugkeerde in de pre-

ken. 

 Naast de herhaling van de boodschap en de inhoudelijke aanprijzing ervan 

in de kerken was het evenmin ongebruikelijk om te citeren uit een biddagbrief. 

In 1814 verkondigde de predikant E.M. Dorper (1781-1834): 

 

Ook onze waardige Vorst wenscht vurig, dat liefde ons zal verbinden: hoort, 

hoe Hij ons tot eendragt opwekt, in den jongsten dank- en biddags-brief: 

"door tweedragt," zegt Hij daar, "door tweedragt en baatzucht ging het va-

derland ten onder; alleen door eendragt en ijver voor het algemeene welzijn 

kan het behouden blijven […]." Zoo spreekt onze vredelievende Gebieder! 

Hij worde gehoord!
45

 

 

 
43 Berkhout, Moed en kracht, p. 20. 
44 Zie bijv. [N.N.], [Schimpdicht op Koning Willem I en de Gravin d'Oultremont], Van Alphen 

Collectie, Nr. 2403. 
45 E.M. Dorper, Leerrede, aanspraak en dankgebed, bij gelegenheid van den dankdag wegens 
den Algemeenen Vrede, den 20 van hooimaand, 1814; uitgesproken door E.M. Dorper, Predi-
kant te Nederhorst (den Berg), Amsterdam 1814, p. 21. 
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Tegen het einde van zijn preek besloot hij: 

 

Ik vat het werk van dezen geheelen dag te zamen met de woorden van onzen 

Vorst, in den dank- en biddags-brief gebruikt, tot opwekking van onze zede-

lijkheid en deugd: "wanneer stipte eerlijkheid en oud Hollandsche trouw den 

koopman kenmerken, zal de handel bloeijen, omdat elk vreemdeling betrek-

kingen met ons zal verlangen […]".
46

 

 

Doordat Dorper zelfs met bronvermelding citeerde fungeerde hij openlijk als 

spreekbuis van de overheid. Hij was verre van de enige predikant die, door de 

inhoud van een biddagbrief te onderschrijven, ten overstaan van de kerkelijke 

gemeente zijn steun uitdrukte aan het overheidsbeleid. Veel predikanten be-

stempelden het nationale vaderland als Oranjestaat en legitimeerden het centrale 

gezag. Zelfs nog voordat Willem I werd ingehuldigd tot monarch vinden we 

adhesiebetuigingen aan zijn adres. Op 1 januari 1814 had de Rotterdamse predi-

kant Clarisse de latere monarch omschreven als 'dien Vorst, in welken God ons 

het onderpand schenkt van ons herboren Nationaal bestaan'.
47

 

 Ondanks de inhoudelijke samenhang tussen biddagbrieven en -preken is 

enige voorzichtigheid geboden in de conclusies die men hieraan mag verbinden. 

De predikanten volgden niet zonder meer de hun toebedeelde rol in het proces 

van natievorming. De verhouding tussen overheidspublicaties en leerredenen is 

complexer. Er zijn weliswaar duidelijke thematische verbanden te leggen, maar 

uit de biddagpreken blijkt eveneens dat de predikanten er hun eigen draai aan 

gaven. We hebben te maken met een proces van pogingen tot centrale aansturing 

gevolgd door particuliere invulling, dat zich duidelijk laat illustreren aan de 

hand van de Bourgondische mythe. Allereerst moet worden aangetekend dat de 

verwijzingen hiernaar in de biddagbrieven opmerkelijk weinig weerklank von-

den in de bijbehorende biddagpreken. En zelfs de predikanten die spraken van 

een hereniging van de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden gaven hier bo-

vendien vaak enige kritiek op. 

 De vereniging van de Nederlanden in 1815 werd ideologisch onderbouwd 

door verwijzingen naar een gemeenschappelijk verleden. Beide gebieden hadden 

gezamenlijk tot het Bourgondische Rijk behoord. Derhalve was het mogelijk het 

amalgaam historisch te schragen.
48

 Een eerbiedwaardige historie werd gecon-

strueerd door over de nieuwe natie te spreken in termen van de hereniging van 

 
46 Dorper, Leerrede, p. 40. Voor het gehele citaat zie tevens p. 41. 
47 Clarisse, Viertal leerredenen, p. 64. 
48 Vgl. E.H. Kossmann, De lage landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en België, dl. 1, 

z.pl. 2001 (1978), pp. 101, 109. 
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'aloude Landgenooten' en de unie van '[s]edert eeuwen gescheiden broeders'.
49

 

De Haagse predikant Bernardus Verwey (1772-1835) pikte deze verwijzing naar 

de zogeheten Bourgondische mythe op en verklaarde dat 'na verloop van eeu-

wen, afgescheurde landen en inwoners weder verenigd' waren.
50

 Maar hij be-

stempelde Groot-Nederland direct daarop als politiek project, want in zijn ogen 

was de vereniging niet zozeer de wens van het volk alswel bevorderd door de 

'wil der groote Monarchen van Europa.'
51

 

 Twee jaar later, in 1817, refereerden de predikanten J. Mulder (1775-1832) 

en A. Ypeij (1760-1837) aan de gepropageerde Bourgondische mythe. Zij be-

schreven hoe Nederland in de zestiende eeuw door politieke omstandigheden 

uiteen was gevallen in een katholiek Zuiden en een protestants Noorden.
52

 Al-

hoewel een historisch verband tussen beide delen niet werd ontkend, bestond er 

in hun ogen een kwalitatief verschil. Ypeij verwoordde het als volgt in zijn lof-

spraak op degenen die zich verdienstelijk hadden gemaakt in de kerkelijke her-

vormingen: 'Alle waren zij Nederlanders! en niet alleen Nederlanders, maar ge-

boren in dat gedeelte van Nederland, hetwelk, in zeven gewesten verdeeld, zich 

naderhand onder één en hetzelfde staatsbestuur vereenigde.'
53

 

 De vereniging van de twee Nederlanden werd dan ook niet breed gedragen 

in het nieuwe koninkrijk. In de Noordelijke Nederlanden hield men liever vast 

aan de herinnering aan de Republiek. In de Zuidelijke Nederlanden was als ge-

volg van de toenemende overheidsbemoeienis met de katholieke kerk en de 

groeiende politieke en economische onvrede in liberale kringen een brede ver-

zetsbeweging ontstaan. Deze culmineerde in de Belgische Opstand. De politieke 

spanningen en de militaire strijd leidden tot een sterke stijging van het aantal 

gepubliceerde preken. Hierin veroordeelde de predikantenstand zijn zuiderburen 

en nam hij in scherpe bewoordingen afstand van het Verenigde Koninkrijk der 

Nederlanden.  

 
49 N.C. Kist, Neêrland’s Bededagen en Biddagsbrieven. Ene bijdrage ter opbouwing der ge-
schiedenis van staat en kerk in Nederland, Leiden 1849, dl. 2, p. 631. 
50 B. Verwey, Vaderlandsliefde, godsvrucht, eerbied voor den koning. Een hartelijk woord 
aan het volk, bij de beklimming van den troon der Nederlanden door Z. K. Hoogheid Willem 
Frederik, Prins van Oranje-Nassau; in het plegtige Dank- en Biduur, den 29 maart 1815 uit-
gesproken door Bernardus Verwey, predikant in ´s Gravenhage, ´s Gravenhage 1815, p. 24. 
51 Verwey, Vaderlandsliefde, p. 24. 
52 J. Mulder, Leerrede ter viering van het derde eeuwfeest der kerkhervormig, uitgesproken, in 
de voordemiddag godsdienstoefening. In der A-kerk, door Joh. Mulder, predikant te Gronin-
gen, Groningen 1817, p. 23; A. Ypeij, Leerrede ter gedachtenis van de groote verdiensten der 

Nederlandsche Vaderen, betrekkelijk het werk der Kerkhervorming; uitgesproken den 9 van 
slagtmaand 1817, des avonds, in de Groote Kerk, te Groningen, door A. Ypeij, Hoogleeraar 
in de godgeleerdheid en akademiepredikant te Groningen, Groningen 1817, pp. 32-33. 
53 Ypeij, Leerrede; uitgesproken den 9 van slagtmaand 1817, p. 10. 
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De Utrechtse hoogleraar Jod. Heringa Ez. (1765-1840) verwoordde zijn gevoe-

lens als volgt: 

 

Dikwijls heb ik getracht, U opmerkzaam te maken op de menigte van zege-

ningen, welke wij uit Gods milde hand ontvingen; maar nooit heb ik onder 

dezelve die gedwongen verbroedering durven tellen met een laatdunkend, 

twistgierig, van onze grondbeginselen en zeden afkeerig volk. Nu durf ik 

hopen, dat dezelfde Wijsheid en Goedheid, die ons vóór zeventien jaren, 

van Frankrijk losmaakte, ons ook nu voor altijd scheiden zal van het groot-

endeels verfranschte en naar Frankrijk hunkerende België.
54

 

 

De pogingen van de overheid om door middel van biddagbrieven invloed uit te 

oefenen op de eredienst slaagden ten dele. Veel predikanten lieten zich inspire-

ren bij hun prediking en bepaalde onderwerpen werden tezelfdertijd natiebreed 

op de agenda gezet. Op deze wijze werd de eenheidsstaat en de centrale macht 

gelegitimeerd in de kerken. Er was mogelijkheid tot thematische aansturing, 

maar er bestonden grenzen die werden opgeworpen door de kanselredenaars 

overeenkomstig hun eigen opvattingen. 

 

Het volk  

Van oudsher was het begrip volk een sociale categorie waarmee de lagere maat-

schappelijke kringen werden aangeduid. De sociale distinctie die hiervan uitgaat 

is illustratief voor het gebrek aan beleefde eenheid in handelen, denken en voe-

len tussen verschillende maatschappelijke lagen in de zestiende en zeventiende 

eeuw. Toen in de achttiende eeuw de nadruk kwam te liggen op het volk als na-

tionale eenheid ontstond eveneens ruimte om de verschillende bevolkingsdelen 

als eenheid te benaderen. 

 Dit idee kwam rond 1800 vooral tot uitdrukking in de voorstelling dat elke 

individuele Nederlander in morele zin mede verantwoordelijk was voor de wel-

vaart van het land. De oplossing voor het nationale verval werd gezocht in een 

individuele, morele verheffing van alle burgers. De deugden die daarbij met na-

me werden aangeprezen hielden verband met de voorstelling van een gematigd 

Nederland dat beschaafd en ingetogen leefde. We zien dan hoe vooral oud-

liberale predikanten hun gematigde Verlichtingsidealen vanaf de kansel in prak-

tijk brachten. Godsdienstigheid stond hierbij centraal, hetzij als centrale deugd 

of als fundament voor de nationale karaktereigenschappen. Ook werden de bur-

 
54 J. Heringa Ez., 'Bemoediging onder de tegenwoordige rampen, door herdenking van de 

goddelijke redding, voor zeventien jaren ondervonden. Naar Psalm LXXVII: 12a. Leerrede 

van den Hoogleeraar J. Heringa, Eliza´s Zoon, uitgesproken te Utrecht, in de Doms-Kerk, des 

voormiddags, op den 28 van Slagtmaand 1830, den verjaardag van de bevrijding dier Stad uit 

de magt des Franschen Keizers, ten jare 1813', in: Leerredenen, pp. 57-86, pp. 78-79. 
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gerlijke deugden wel aangeprezen als manifestatie van de godsdienstigheid van 

de Nederlander. Zo omvatte religie de Nederlandse deugdzaamheid en werd 

vanaf de kansel bijgedragen aan de uitbouw van de natiestaat. Het gedicht 

waarmee Alexander de Koning zijn preek afsloot illustreert dit verband tussen 

godsdienst, nationale deugd en nationale betrokkenheid: 

 

De deugd, de zeden roepen we in 

Van ´t edelst voorgeslacht, 

De Godsdienst heil´ge hart en zin, 

En eendragt make magt! 

Opregt, getrouw in woord en daad, 

En spaarzaam, kuisch en fier. 

Zoo schragen we, elk van ons, den staat, 

Zo woont Gods zegen hier.
55

 

 

Het gewicht dat in de preken werd toegekend aan de deugdzaamheid en zede-

lijkheid van de Nederlander laat zich moeilijk beschrijven. Het is misschien het 

eenvoudigst om dit belang met een citaat aan te duiden: 'de deugd is het hechtste 

bolwerk van Nederland.'
56

  

 Het verband dat de predikanten legden tussen de nationale welvaart en de 

morele staat van de Nederlandse bevolking past binnen het burgerlijk bescha-

vingsoffensief.
57

 Daaronder verstaat men de pogingen van de burgerij om de 

noties die in eigen kringen domineerden verder te cultiveren in de eigen stand en 

te verspreiden onder het volk - hier begrepen als sociale categorie - zonder dat 

daarmee de standensamenleving werd doorbroken. In secundaire literatuur is 

vooral aandacht voor het school- en genootschapswezen als belangrijke instru-

menten in het beschavingsoffensief. Maar ook de inhoud van de prediking uit 

het begin van de negentiende eeuw past binnen de doelstellingen die de be-

schaafde burgerij zichzelf stelde. Veel predikanten werkten vanaf de kansels, 

overeenkomstig de richtlijnen en doelstellingen van de Engelse preekmethode, 

aan de morele opvoeding van de kerkgangers. Zij zagen dit project als een 

voorwaarde voor het herstel van de nationale welvaart. De prediking was daarbij 

gericht op de instandhouding van de sociaal-maatschappelijke orde. Ondanks de 

vereiste natiebrede inzet, zo benadrukte Krieger, 'blijft ieder in zijnen kring 

werkzaam'.
58

 Tegelijkertijd - dat mag niet worden vergeten - had dit program 

 
55 De Koning, Twee leerredenen, p. 76. 
56 Dorper, Leerrede, den 20 van hooimaand, 1814, p. 34. 
57 Vgl. de hoofdstukken 1 en 2. Zie B. Kruithof, '"Godsvrucht en goede zeden bevorderen". 

Het burgerlijk beschavingsoffensief van de maatschappij tot Nut van ´t Algemeen', in: 

N. Bakker, R. Dekker, A. Janssens (red.), Tot burgerschap en deugd. Volksopvoeding in de 
negentiende eeuw, Hilversum 2006, pp. 69-79, p. 77. 
58 Krieger, Plegtig Dank- en Biduur, p. 73. 
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een verenigend karakter.
59

 Niet alleen werd de toehoorders een nationale voor-

stelling voorgehouden, maar iedereen werd aangesproken op haar/zijn verant-

woordelijkheid voor de staat.  

 Het volksbegrip kreeg eveneens gestalte in contrast tot de Ander. Bij het 

herstel van de Nederlandse onafhankelijkheid golden de Fransen als het negatief 

waartegen de burgerlijke moraal vorm kreeg. De predikant Donker Curtius ver-

oordeelde in 1813 de verregaande zedeloosheid en de verslapping van de voor-

vaderlijke deugden onder de Nederlandse bevolking.
60

 Deze ontwikkeling werd 

beschouwd als het resultaat van Franse invloeden. Het herstel van de juiste ze-

den en deugden onder de Nederlanders was alleen mogelijk door een resolute 

verwerping van al het slechte Franse. Anderhalf decennium later, ten tijde van 

de Belgische Opstand, gaf een gemeenschappelijke vijand uit het Zuiden weder-

om een krachtige impuls aan de eendracht en het nationalisme in de Noordelijke 

Nederlanden. De opstandelingen werden getypeerd als wetteloos, bloeddorstig, 

naijverig en goddeloos. De Nederlanders daarentegen stonden in hun recht, wil-

den slechts vrede, bevochten niets dat hun niet toebehoorde en volgden niet de 

revolutionaire waan. België en Nederland vormden daarmee elkaars tegenpolen. 

In de negatieve typering van de Belgen kregen de nationale karakteristieken me-

de vorm. 

 In hoofdstuk 3 is erop gewezen hoe de Groninger Godgeleerden in hun 

volksopvatting waren beïnvloed door de Romantiek. Een vroege afspiegeling 

hiervan vinden we in de boodschap die Hofstede de Groot op zondagavond 

7 november 1830 vanaf de kansel verkondigde. De dienst stond in het teken van 

'Nederlands verkeerdheid'.
61

 Hieronder verstond de predikant de vervuiling van 

de Nederlandse volksgeest als gevolg van de vereniging met het Belgische volk. 

De twee volken verschilden te veel van elkaar in zeden, denkwijze en taal. Het 

eigene van het Nederlandse volk, de Nederlandse cultuur, of in de woorden van 

Hofstede de Groot het Nederlandse volkskarakter, zou door vermenging zijn 

aangetast. De predikant hoopte daarom dat de Belgische Opstand zou leiden tot 

een afscheiding van de Zuidelijke Nederlanden, opdat het oude Nederland kon 

worden hersteld als één volk dat als één groot huisgezin dacht, voelde en han-

delde.
62

 Etnische en culturele aspecten kregen vooral bij de generatie predikan-

 
59 H. Roodenburg, 'Tussen "volksgeest" en "volksverheffing". Over volkskunde en nationale 

identiteit aan het begin van de negentiende eeuw', in: Volkskundig Bulletin 20 (1994), 

pp. 268-289, p. 278. 
60 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. 
61 P. Hofstede de Groot, 'Nederlands verkeerdheid. Naar Jeremia III: 13a. Leerrede van den 

Hoogleeraar P. Hofstede de Groot, uitgesproken te Groningen, in de Martini Kerk, den 7 No-

vember 1830, des avonds', in: Leerredenen, pp. 271-294. 
62 Hofstede de Groot, 'Nederlands verkeerdheid', p. 282. 
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ten waartoe de Groninger Godgeleerden behoorden een centrale plaats in het 

volksbegrip. Tegelijkertijd werden de morele categorieën nu naar voren gehaald 

als typisch voor de Nederlandse cultuurnatie. Met de nadruk die deze predikan-

ten bleven leggen op de Nederlandse deugdzaamheid en zedelijkheid handhaaf-

de de kansel zich als een belangrijke post in het beschavingsoffensief.  

 

Een nationale cultuur 

De nationale eenheid werd ook in de Nederlandse geschiedenis gevonden. De 

Republiek met haar welvaart en wapenfeiten vormde het voornaamste beeld 

waarnaar de negentiende-eeuwse Nederlander in het jonge koninkrijk moest 

worden gevormd: 'Keeren wij terug tot de oude Nederlandsche deugden en de 

braafheid der voorgeslachten.'
63

 Daarmee projecteerden veel predikanten de ver-

onderstelde band tussen het morele stadium waarin de bevolking zich bevond en 

de nationale welvaart op de zeventiende eeuw. De zeventiende eeuw werd dan 

ook vooral geschetst als een periode met welvaart, politieke macht en morele 

superioriteit.  

 De Nederlandse eigenheid werd in de ogen van veel predikanten eveneens 

bepaald door de strijd die de Nederlanders voor hun grondgebied hadden moeten 

voeren. Daarbij werd niet alleen verwezen naar de Tachtigjarige Oorlog, maar 

ook naar de voorstelling - zoals we die nog kennen - dat dankzij noeste arbeid en 

goed vakmanschap Nederland was getransformeerd van een moerassig gebied 

tot een welvarend land. Dat deze transformatie door J.J. Hiebink en Berkhout 

werd getypeerd als een wonder van Gods hand illustreert de breed gedeelde op-

vatting dat Nederland zich alleen dankzij Gods zegen had kunnen ontwikkelen.
64

 

Om deze redenen werd ook wel gesproken van de God van Nederland, en werd 

de Nederlandse natie vergeleken met Israël.
65

 De verkondiging van deze voor-

stelling is niet noodzakelijk een indicatie van de rechtzinnigheid van de predi-

kant. Het is wel duidelijk dat naarmate een preek zich verder aan de rechterkant 

van het theologische spectrum bevindt, de gereformeerde kerkleer over het al-

gemeen een meer centrale positie gaat innemen binnen het vertoog. 

 Ook werden in de preken bepaalde historische personen en gebeurtenissen 

aangewezen en verbonden met de Nederlandse cultuur. In de preken van zowel 

 
63 Verwey, Vaderlandsliefde, p. 29. 
64 A.J. Berkhout, Troostgronden en uitzigten, om ook nu bij de zware ramp des vaderlands 

alle goeds van God te verwachten. Eene leerrede over Jes. XLIII: 1, 2, en 51. Gehouden bij 
gelegenheid der overstrooming, den 20 Februarij 1825. Door A.J. Berkhout, Predikant te 
Zaandijk, Amsterdam 1825, p. 13; J.J. Hiebink, De gemoedsgesteldheid welke den christen 
past, bij den watersnood. Eene leerrede over Job I: vs. 21b. Uitgesproken door J.J. Hiebink, 

Predikant te Wormerveer, den 26 februarij 1825, Amsterdam - Zwolle 1825, p. 24.  
65 Vgl. Berkhout, Moed en kracht, pp. 12, 14; W.A. van Hengel, De Joodsche natie ten tijde 
der opbouwing van Jeruzalem, een beeld voor ons Nederlander. Leerrede gehouden door 
W.A. van Hengel, Leiden 1830. 
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Mulder als Ypeij, gehouden naar aanleiding van het derde eeuwfeest van de 

kerkhervormingen (1817), werd bijvoorbeeld de Nederlander Laurens Janszoon 

Koster aangewezen als de uitvinder van de drukpers.
66

 Hij werd geprezen zowel 

om zijn typisch Nederlandse bescheidenheid als om de bijdrage die Nederland in 

zijn persoon had geleverd aan de verlichting in de wereld.
67

 Koster werd op deze 

wijze gepresenteerd als de belichaming van de Nederlandse cultuur die de we-

reld, en in het bijzonder de kerkgangers tot voorbeeld werd gehouden.  

 Naast Koster noemden Mulder en Ypeij het volgende rijtje grootheden: 

Erasmus, Agricola en Ganzevoort. In de beschrijvingen van de prestaties van 

deze geleerden werd voortdurend hun Nederlanderschap centraal gesteld. De 

predikanten verklaarden bovendien dat zonder deze (Nederlandse) geleerden de 

Reformatie niet zou hebben plaatsgevonden. Zij hadden daarmee een wezenlijke 

bijdrage geleverd aan de 'godsdienstige en burgerlijke verlichting en bescha-

ving'. Deze typisch negentiende-eeuwse criteria werden uitgebreid geprezen 

door de predikant Mulder. Hij gaf daarbij uitdrukking aan zijn trots op het verle-

den en op de cultuur van Nederland. Deze brachten het land 'tot eene magt, aan-

zien en luister, die zelfs veel grootere Rijken en Staten, nimmer konden 

bereiken, en werd het Nederlandsche volk weldra beroemd, geacht en bemind, 

door geheel de wereld.'
68

  

 In de preken uit deze periode werden naast historische Nederlanders even-

eens momenten uit het verleden naar voren gehaald waarmee de kerkgangers 

zich konden identificeren. Vooral de Tachtigjarige Oorlog met specifiek aan-

dacht voor onder meer de Slag bij Heiligerlee (1568) en Leidens Ontzet (1574), 

maar ook de Hollandse Oorlog (1672-1678) en de Engelse Zeeoorlogen werden 

gememoreerd. In de negentiende-eeuwse terugblik werden zij op de kansel ver-

bonden met de nationale cultuur als momenten waarop de gedeelde nationale 

karakteristieken tot uitdrukking kwamen. Als symbool en garantie hiervoor gol-

den de leden van het Oranjehuis. Zo werd koning Willem II omschreven als 'de 

roem en kroon van het Nederlandsche volk, de vader des vaderlands'.
69

  

 
66 Vgl. tevens J.H. van der Palm, Redevoering op het vierde eeuwfeest van de uitvinding der 
boekdrukkunst binnen Haarlem, aldaar uitgesproken op den 10 Julij des jaars 1823, Haarlem 

1823. 
67 R.J. van der Meulen, De Hervoming het werk Gods; of leerrede naar aanleiding van Hebr. 

III: 4b. uitgesproken op het derde eeuwfeest der hervorming, op zondag den 2denvan slagt-
maand, 1817, des voormiddags in de Oude Kerk, te Amsterdam, door R.J. van der Meulen, 
Evangeliedienaar bij de Hervormde Gemeente aldaar, Amsterdam 1817, p. 32; Mulder, Leer-
rede, p. 16. 
68 Mulder, Leerrede, p. 24. 
69 H.W. de Wilde, Leerrede uitgesproken, den 6 December 1840. Waarop Willem II, voor de 
eerste maal, als Koning der Nederlanden, zijnen geboortedag vierde, door H.W. de Wilde, 
Predikant te Doetinchem, Doesborgh 1841, p. 24.  



HOOFDSTUK 4 

 

128

In de prediking werden eveneens recente gebeurtenissen, waaronder de Slag bij 

Waterloo (1815) en de Tiendaagse Veldtocht (1831), en personen als Jan van 

Speijk (1802-1831), toegevoegd aan de nationale vertelling. Hoe dit mogelijk 

was, blijkt onder meer uit de wijze waarop de Haarlemse predikant J. Teissèdre 

l'Ange in 1807 de Ramp van Leiden verbond met de Nederlandse cultuur. Na de 

verschrikkingen te hebben beschreven die de ontploffing van het buskruit in de 

Leidse binnenstad had teweeggebracht ging hij nader in op de inspanning die nu 

werd gevergd van het Nederlandse volk. Op alle mogelijke terreinen moest na-

tiebreed worden gewerkt aan de wederopbouw van de stad. Dan groeide de stad 

uit tot een nationaal monument dat de natie en haar cultuur verbeeldde, of in de 

woorden van Teissèdre l'Ange, dan zou  

 

Leyden, hersteld, opgebouwd, aan zijn' ouden luister terug gegeven, aan de 

toekomende geslachten ten getuige strekke van de edele zelfsverloochening 

van het tegenwoordige, en een gedenkteeken worde van de liefde van het 

Hollandsche Volk, van de grootmoedigheid van zijnen Koning, en van de 

eindelooze ontfermingen van zijnen God!
70

 

 

Dergelijke historische momenten en personen in de preken kunnen worden be-

stempeld als lieux de mémoire. Zij vormen plaatsen in het mentale en culturele 

landschap die de nationale geschiedenis, identiteit en hoop voor de toekomst 

verbeelden en de inwoners van Nederland moeten samenbinden tot een natie.
71

 

Zo slaagden predikanten erin om bepaalde voorstellingen van nationaliteit en 

cultuur te concretiseren en werden volk en vaderland met elkaar verbonden.  

 

 

2. Het nationale voorgesteld 

 

Naast de nationalisering en popularisering van begrippen als volk en vaderland 

vanaf de kansels waren er voor de kanselredenaars verscheidene andere strate-

gieën waarmee ze het nationale betrokken op de kerkgangers. We gaan daarvoor 

iets gedetailleerder in op enkele gedrukte leerredenen. Eerst komt de verhouding 

 
70 J. Teissèdre l'Ange, De verwoesting van den twaalfden januarij, voorgesteld als eene alge-

meene ramp in eene leerrede over I. Corinth. XII: 26a. Door J. Teissèdre l'Ange, leeraar bij 
de waalsche gemeente te Haarlem: In het Hollandsch vertaald door Matthijs Siegenbeek. 
Gedrukt ten voordeele der Stad Leyden, Haarlem 1807, p. 31. 
71 Vgl. P. Nora (red.), Les lieux des mémoire, dln. 1-7, Paris 1981-1992. Zie daarnaast P. den 

Boer, W. Frijhoff (red.), Lieux de mémoire et identités nationales, Amsterdam 1993; N.C.F. 

van Sas (red.), Waar de blanke top der duinen en andere vaderlandse herinneringen, Amster-

dam 1995. Tevens H. Wesseling (red.), Plaatsen van herinnering, dln. 1-4, Amsterdam 2005-

2006. 
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aan de orde tussen het bestudeerde drukwerk en het mondelinge kanselwerk dat 

hieraan ten grondslag lag. 

 Omdat een preek nu eenmaal een tijd- en plaatsgebonden mondelinge pre-

sentatie is, werd soms in de uitgave het een en ander toegevoegd voor een beter 

begrip van de tekst. Ook werd een enkele keer vermeld dat de gedrukte leerrede 

passages bevatte die vanwege tijdgebrek niet waren uitgesproken in de dienst.
72

 

Vaak werd aangegeven dat niets was veranderd ten opzichte van de gesproken 

tekst.
73

 We vinden in de teksten dan ook wel verwijzingen naar informatie 

waarover alleen de lokale kerkganger kon beschikken. Zo hadden de lezers van 

een preek van Berkhout uit 1830 eigenlijk een eerdere dienst van deze predikant 

moeten bijwonen om alles te kunnen begrijpen.
74

 Ook de gedrukte preken van 

Van Hengel en Heringa bevatten referenties naar de inhoud van eerdere kerk-

diensten.
75

 Overigens is niet uit te sluiten dat laatstgenoemde predikant de ver-

wijzing uit commerciële overwegingen had toegevoegd. In een voetnoot explici-

teerde hij niet alleen welke preken het betrof, maar verduidelijkte hij eveneens 

dat deze in druk waren verschenen. 

 Het lijkt de norm te zijn geweest geen (wezenlijke) wijzigingen aan te bren-

gen. De syntaxis, de structuur en het vocabulaire van de teksten wijzen er even-

eens op dat wanneer een predikant zijn preek liet publiceren hij het mondelinge 

karakter daarvan niet wezenlijk veranderde. De opbouw was er op gericht on-

derwerpen, vooral door middel van herhalingen, helder over te brengen op een 

publiek van toehoorders. Ook de indeling van de teksten volgde de conventione-

le structuur van een leerrede. De bewoordingen waarmee de toehoorders in de 

kerk waren aangesproken werden evenmin verwijderd. Aanspreekvormen als 

'Mijne Hoorders' of 'Christelijke Toehoorders', maar ook 'U' en 'Gij' komen 

veelvuldig voor in de lopende tekst. 

 Juist de wijze waarop de kerkgangers werden aangesproken biedt een duide-

lijke indicatie hoe predikanten hun gemeenten betrokken in de nationale voor-

stellingen van vaderland en volk. Het lijkt bijvoorbeeld niet ongewoon te zijn 

geweest om de lokale gemeente te adresseren als 'Nederlanders' of 'landgenoten'. 

De predikant Van Balen Blanken bijvoorbeeld begon zijn preek naar aanleiding 

 
72 J.R. de Bruine, Godsdienstige viering van den 6 December 1840, of ernstige opwekking aan 

Nederlands inwoners, tot het opzenden van het dringend, veelomvattende en zegenrijk gebed 
voor de regering van Willem II, op hoogstdezelfs eersten verjaardag, na de plegtige inhuldi-
ging als Koning der Nederlanden, op den 28 November 1840, in eene leerrede over Psalm 
LXXII: 1, 2. Door J.R. de Bruine. Hervormd Predikant te Balk, Sneek 1841. 
73 Mulder, Leerrede. 
74 Zie ook: Berkhout, Moed en kracht; Hiebink, De gemoedsgesteldheid; Van Oordt J.Wzn., 

'Godsvrucht'. 
75 Van Hengel, De Joodsche natie, p. 1; Heringa, 'Bemoediging', p. 84. 
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van de troonswisseling in 1840 met de uitroep 'Nederlanders!'
76

 Deze betiteling 

werd afgewisseld met tweemaal 'M.H. [Mijne Hoorders]', eenmaal 'toehoorders', 

eenmaal 'Nederl. Christenen', eenmaal 'Christenen' en nog tweemaal 'Nederlan-

ders'. Zo werden de kerkgangers mede aangesproken op hun nationaliteit.  

 Daarnaast werd frequent gebruik gemaakt van possessiva als 'ons' en 'onze' 

voorafgaand aan substantieven als vaderland en volk.
77

 Wanneer dan over natio-

nale zeden, over de nationale geschiedenis, over de overheersing van Nederland, 

over de terugkomst van de Oranjetelg werd gepredikt, sprak de predikant de in-

dividuele toehoorders aan als leden van de gemeenschap die gebruiken, historie, 

grond en vorst met elkaar deelden. Zo werd in elke preek een nationaal collectief 

geconstrueerd waarin de kerkganger werd opgenomen.  

 Treffende voorbeelden van de eenvoudige wijze waarop verband kon wor-

den gelegd tussen gemeente en natie vinden we in de volgende twee fragmenten 

van gebeden. Alexander de Koning wendde zich op een zondag tegen het einde 

van het jaar 1813 tot God met de volgende bede: '[v]erblijd ons en onze landge-

nooten door Uwe groote en goede daden', waarop hij later liet volgen: '[v]ergeef 

ons, en onze landgenooten, het kwade dat wij tegen U gedaan [...] hebben'.
78

 

Ook in een gebed van Dorper, ruim een half jaar later, werd de lokale gemeente 

op vergelijkbare wijze opgenomen in de nationale gemeenschap: '[r]eken Neêr-

lands volk zijne zonden niet toe; vergeeft het, vergeef ons, om CHRISTUS wil, 

alle ongeregtigheden.'
79

 

 Het lijkt onwaarschijnlijk dat predikanten dergelijke nationaliserende aan-

spreekvormen alleen invoegden bij de publicatie van hun teksten. Uit de preken 

blijkt namelijk eveneens dat predikanten bepaalde gebeurtenissen expliciet aan-

grepen om het nationale te betrekken op de lokale gemeenschap, zoals onder 

meer de reactie van Scholten op de watersnood van 1825 illustreert. Deze predi-

kant ging uit van het bestaan van een nationale economische markt, door te ver-

klaren dat ook de Delftenaren zouden worden geconfronteerd met stijgende prij-

zen, nu akkerbouw en veeteelt getroffen waren door de wateroverlast. Ook stel-

de hij de natie voor als een morele eenheid. De inwoners van Delft waren 

weliswaar in materiële zin gespaard, zij mochten hieruit niet concluderen minder 

grote zondaren te zijn dan de inwoners van de getroffen gebieden. Op deze wijze 

kregen de toehoorders een plaats in de Nederlandse natie en staat.  

 Ook elders werden kerkgemeenten verbonden met Nederland als geheel. De 

predikant Berkhout betrok het vaderland op zijn gemeente door zijn toehoorders 

 
76 G.C. van Balen Blanken, De afstand der Nederlandsche kroon, of godsdienstige toespraak 
naar 1 Koning. II: 1-4. G.C. van Balen Blanken, predikant te Wognum, Medemblik 1840, 

p. 5. 
77 Vgl. M. Meijer Drees, 'Patriottisme in de Nederlandse literatuur (ca. 1650-ca. 1750)', in: De 
nieuwe taalgids 88 (1995), pp. 247-260, pp. 252-253. 
78 De Koning, Twee leerredenen, pp. 9, 46. 
79 Dorper, Leerrede, p. 50. 
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te wijzen op de nationale reikwijdte van de watersnoodramp: '[h]et is een ver-

schrikkelijke ramp, welke ons vaderland getroffen heeft, en in die ramp, M.T.! 

deelt ook onze plaats en nabuurschap.'
80

 De periode van Franse overheersing 

werd eveneens gebruikt om het nationale en het lokale met elkaar in verband te 

brengen. Zo verklaarde de predikant en hoogleraar theologie C. Fransen van Eck 

(1764-1830) dat, nu er een einde aan de relatief langdurige bezetting van zijn 

standplaats Deventer was gekomen, ook de Deventenaren zich op hun deelge-

nootschap aan het herstelde Vaderland mochten beroemen.
81

  

 Vanaf de kansels werden gemeenteleden veelvuldig gewezen op hun (more-

le) verantwoordelijkheid voor de nationale gemeenschap. De reactie op de Ramp 

van Leiden kan hier als voorbeeld dienen. De scheepslading die ontplofte op 12 

januari 1807 kostte aan ten minste 151 mensen het leven.
82

 Koning Lodewijk 

Napoleon begaf zich nog diezelfde dag naar de plek des onheils. Onder de in-

druk van de vernielingen doneerde hij de som van 100.000 gulden en riep hij de 

Nederlandse bevolking op om de inwoners van Leiden te ondersteunen. In totaal 

werd bijna twee miljoen gulden ingezameld. De berichtgeving over de vernie-

lingen beheerste al snel de uitgeversmarkt. De ramp was onderwerp van vele 

gedichten, gezangen, beschrijvingen, tekeningen en kaarten. Predikanten lieten 

zich evenmin onbetuigd. Van Hengel liet bijvoorbeeld een dichtwerkje verschij-

nen, onder de titel Hulde aan God, Wegens de rampzalige Verwoesting in de 

stad Leyden, ten voordele van de ongelukkigen in de stad.
83

 In Haarlem stelden 

de predikanten R.J. van der Meulen (1768-1849) en Teissèdre l'Ange hun dienst 

in het teken van de ramp.
84

 Beiden benadrukten niet alleen de omvang van de 

ramp, maar wezen er tevens op dat Leiden deel uitmaakte van het vaderland en 

dat de ramp daarmee een Godsteken voor geheel de natie was. Zij riepen op tot 

'milddadigheid', niet alleen in de materiële zin van goedgeefsheid maar ook in de 

 
80 Berkhout, Troostgronden en uitzigten, p. 7. 
81 C. Fransen van Eck, Leerrede, ter gelegenheid van het plegtig dank-uur, gehouden te De-
venter, den 26 April 1814, uitgesproken door C. Fransen van Eck, professor en predikant, 
Deventer 1814, p. 20. Vgl. voor eenzelfde poging om nationaal aanzien te verwerven door 

vermelding van de extreme omstandigheden waaronder een streek had geleden: H.W.C.A.  

Visser, Een woord ter opwekking en bemoediging, bij gelegenheid van den watervloed in 
Vriesland. Uitgesproken den 13 Februarij 1825, door H.W.C.A. Visser, predikant te IJsb-
rechtum, Workum z.jr. [1825], p. 4. 
82 P. van Zonneveld, 'Leiden: het Rapenburg. De buskruitramp van 12 januari 1807', in: 

J. Bank, M. Mathijsen (red.), Nederland in de negentiende eeuw [Plaatsen van herinnering 3], 

Amsterdam 2006, pp. 37-47. 
83 W.A. van Hengel, Hulde aan God, Wegens de rampzalige Verwoesting in de stad Leyden, 
voorgevallen den 12 January dezes jaar 1807, Leyden 1807. 
84 R.J. van der Meulen, Leerrede over Klaagliederen III: 22. Bij gelegenheid van de geduchte 
ramp, aan den stad Leyden overgekomen, op den 12 januarij 1807. Door R.J. van der Meulen, 
predikant te Haarlem. Uitgegeven ten voordeele der ongelukkige Inwoners van Leyden, Haar-

lem 1807; Teissèdre l'Ange, De verwoesting van den twaalfden januarij. 
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morele betekenis van deugd. Voorwaarde voor het herstel van Leiden en van het 

gehele vaderland vormde de morele verheffing van ook de Haarlemse gemeente-

leden. 

 Naast de aanspreekvormen, bezittelijke voornaamwoorden en retorische 

middelen om het nationale te betrekken op de lokale gemeente en de kerk-

gangers in de nationale voorstellingen op te nemen, was er nog een wijze waar-

op vaderland en volk wel heel concreet werden. Het idee van één vaderland deed 

veel predikanten uitgebreid stilstaan bij gebeurtenissen buiten de eigen, regiona-

le, maar binnen de nationale grenzen. Veel kanselredenaars stelden bijvoorbeeld 

de kroningsplechtigheid in 1840 centraal tijdens de dienst, zo vermoedden onder 

meer de anonieme recensenten van enkele van deze gedrukte preken in Boekzaal 

en Godgeleerde bijdragen.
85

 Van Balen Blanken blonk uit in de details die hij 

zijn toehoorders in het Noord-Hollandse Wognum voorschotelde. Hij typeerde 

de mensen die bij de ceremonie aanwezig waren, schetste de overhandigingsce-

remonie van kroon en scepter en herhaalde de eed die werd afgelegd op de bij-

bel. Het is onbekend of deze predikant bij de plechtigheid aanwezig was. Moge-

lijk haalde hij zijn informatie uit regionale kranten. Maar beschrijvingen als 

'[z]iet het aan s'konings gelaat, hoe diep hij geroerd is' en '[z]iet, M.H. dat roe-

rend schouwspel, ziet dat handendrukken tusschen vader en zoon, ziet dat stor-

ten der tranen uit aller oogen: Maar hoort, - hoort ook dáár buiten de lucht weer-

galmen van het: leve de Koning! leve de Koning!' zijn het product van zijn eigen 

kanselwelsprekendheid.
86

 Daarmee bracht hij een geëmotioneerd verslag van de 

gebeurtenissen in Amsterdam waarmee de gemeente in Wognum zich kon iden-

tificeren.  

 Eenzelfde beweging waarbij kennis over gebeurtenissen in het ene deel van 

het land naar andere delen werd verspreid zien we ook bij de Ramp van Leiden. 

De informatie die vanaf de kansels werd gebracht droeg er toe bij dat de ontplof-

fing van het vat buskruit in die éne stad uitgroeide tot een gebeurtenis van natio-

nale importantie. Veel predikanten informeerden hun toehoorders over de om-

vang en de gevolgen van de ramp. Vaak waren het indringende schetsen die de 

emotionele betrokkenheid van de gemeente moesten versterken. Maar alleen al 

doordat de predikanten deze informatie verspreidden en Leiden aanwezen als 

Nederlands kwam de stad op de vaderlandse kaart te staan. Ook door de wa-

tersnoodramp van 1825 werden regio's expliciet bestempeld tot onderdeel van 

Nederland. Nog in februari deed Hiebink verslag van de gebeurtenissen om zich 

heen en verklaarde dat zijn gemeente er relatief goed was afgekomen, want:  

 

 
85 Boekzaal der geleerde wereld (1841), pp. 16-17; Godgeleerde Bijdragen, dl. 15 st. 2 

(1841), p. 154. 
86 Van Balen Blanken, De afstand der Nederlandsche kroon, pp. 13, 14. 
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niet wij hebben geleden, en als wij van de schade des vaderlands spreken, 

dan moeten wij op de ongelukkige bewoners van den engen- en wijden- 

Wormer, dan moeten wij op den toestand van zoo velen in Overijssel, in 

Drenthe, in Gelderland en Vriesland zien.
87

 

 

Het was zeker niet uitzonderlijk dat lokale gebieden werden verheven tot een 

nationaal niveau. In deze periode was er sprake van een bredere aandacht voor 

het nationale vaderland.
88

 Dat blijkt onder meer uit de schilderkunst. Schilders 

trokken er op uit om landschapsscènes vast te leggen waarin de nationale cultuur 

tot uitdrukking kwam. Een ander bekend voorbeeld is de voettocht die Jacob van 

Lennep en Dirk van Hogendorp in 1823 door Nederland maakten. Geert Mak en 

Marita Mathijsen, die het dagboekverslag opnieuw bezorgden, benadrukken dat 

deze reis mede diende als een verkenning en inspectie van het nationale vader-

land.
89

  

 Het is moeilijk exact te bepalen in hoeverre predikanten bijdroegen aan de 

verbreding van de mentale horizon van de gelovige. De maatschappelijke elite 

vond in de verkondiging vermoedelijk een bevestiging van haar eigen nationale 

voorstellingen. Op het platteland, waar het merendeel van de predikanten stond, 

was het grootste deel van de kerkgangers afkomstig uit de lagere maatschappe-

lijke kringen en overwegend regionaal georiënteerd. Vanaf het begin van de ne-

gentiende eeuw was de overheid al actief geweest in de verspreiding van natio-

nale voorstellingen. Vooral het schoolwezen kreeg hierin een prominente rol 

toebedeeld. Maar ook de predikanten moeten een belangrijke rol hebben ge-

speeld. Het aantal en de frequentie van de gepubliceerde gelegenheidsleerrede-

nen bieden een indicatie van het repetitieve karakter van de prediking. Het kan-

selwerk waarbij het nationale werd betrokken op het regionale ontleent zijn in-

vloed mede aan het geritualiseerde karakter van de herhaling en daarnaast aan de 

inhoudelijke overeenkomsten met de (andere) uitingsvormen van de burgerij.
90

 

  

 

 
87 Hiebink, De gemoedsgesteldheid, p. 15. 
88 Y. Kuiper, 'Een zeehandelaar uit Harlingen. Portret van Freerk Dirks Fontein, mede-

oprichter van het Fries Genootschap', in: De Vrije Fries 82 (2002), pp. 120-131, pp. 127-128; 

Y. Kuiper, R. van der Laarse, 'Inleiding', in: R. van der Laarse, Y. Kuiper (red.), Beelden van 
de Buitenplaats. Elitevorming en notabelencultuur in Nederland in de negentiende eeuw 

[Reeks Adelsgeschiedenis 3], Hilversum 2005, pp. 9-24, p. 14. 
89 G. Mak, M. Mathijsen, 'Inleiding', in: J. van Lennep, De zomer van 1823. Lopen met Van 

Lennep. Dagboek van zijn voetreis door Nederland [Bezorgd door Geert Mak en Marita Ma-

thijsen], Zwolle z.jr., pp. 7-26, p. 12. 
90 G. Jensma, Het rode tasje van Salverda. Burgerlijk bewustzijn en Friese identiteit in de 
negentiende eeuw, Ljouwert/Leeuwarden 1998, p. 118. 
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3. Het regionale voorgesteld: van voetnoten, voorwoorden en andere zaken 

 

Tot op dit punt is vooral aandacht besteed aan de predikant als prediker die bij-

droeg aan het ontstaan en de verspreiding van nationale voorstellingen onder 

kerkgangers. Daarbij is al aangetekend dat deze makelaarsfunctie eveneens gold 

voor de lezer van de preken: een recensent in Godgeleerde Bijdragen omschreef 

het publiceren van een preek als het opnieuw optreden voor publiek.
91

 Uit de 

gedrukte leerredenen blijkt echter dat de predikanten zich er terdege van bewust 

waren dat zij met hun drukwerk een nieuwe markt aanboorden die ook nieuwe 

mogelijkheden bood. Vooral aan de hand van de paratekst worden hier enkele 

voorbeelden aangehaald waaruit blijkt dat predikanten door publicatie expliciet 

beoogden het regionale op een nationaal podium te presenteren. 

 De meeste gedrukte preken bevatten een 'voorberigt' waarin de predikanten 

hun werk inleidden. Deze teksten varieerden in omvang van een alinea tot wel 

dertien pagina's.
92

 Vaak bevatten zij passages met een hoog apologetisch gehalte 

waarin werd benadrukt dat de predikant niet uit ijdelheid de gang naar de druk-

pers had gemaakt. Om de recensenten bij voorbaat minder kritisch te stemmen 

werd hier ook wel aan toegevoegd dat de preek was opgesteld onder hevige 

emoties of grote tijdsdruk. H.W. de Wilde verklaarde ter inleiding van zijn leer-

rede van 6 december 1840: 

 

Deze leerrede is, in zeer korten tijd, vervaardigd: geenszins omdat dezelve 

mij den arbeid niet dubbel waardig was, maar, omdat ik, door vele bezighe-

den gedrukt, en door vele afleidingen vermeesterd, daar aan volstrekt geene 

moeite meer kon besteden. Ik geef dezelve, zoo als zij is opgesteld, omdat 

het mij beter voorkwam, te blijven bij hetgeen uit het hart gevloeid was. De 

reden waarom zulks gemeld wordt, is om te doen weten, uit welk licht men 

dezelve behoort te beoordelen. Roem of eere bedoel ik niet, en andere be-

geerten zijn, sedert lang, in mij uitgestorven.
93

 

 

Maar waarom gingen de predikanten over tot uitgave van hun preek als, zoals 

velen aangaven, de publicatie toch zou onderdoen voor het kanselwerk van an-

dere predikanten? Het betreft hier topoi. Dergelijke frasen - hoe oprecht ook - 

maakten deel uit van bepaalde bescheidenheids- en beleefdheidsidealen. Ze 

weerhielden de predikanten immers niet van publicatie. De verklaring dat predi-

kanten door de uitgave tegemoet kwamen aan het verzoek van gemeenteleden 

maakt, hoe correct misschien ook, deel uit van deze cultuur. Immers, ook dit 

argument moest de predikant op de achtergrond plaatsen. Er werden eveneens 

 
91 Godgeleerde Bijdragen, dl. 15 st. 2 (1841), pp. 158-159. 
92 Voor het laatste geval: Scharp, Avond-godsdienst, pp. i-xiii. 
93 De Wilde, Leerrede uitgesproken, den 6 December 1840, 'voorberigt'. 
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enkele meer specifieke redenen gegeven. Zo zeiden enkele predikanten door 

uitgave de gemeenteleden te willen bereiken die de dienst niet hadden kunnen 

volgen, omdat, zoals P.J. Laan (1777-1862) beweerde, het zo druk geweest was, 

of, zoals Scharp schreef, zijn stembereik beperkt was geweest omdat een voet-

blessure hem had verhinderd te staan.
94

 

 Minder uitgesproken overwegingen speelden eveneens een rol. De beschei-

denheid ten spijt, een zekere mate van ijdelheid kan predikanten niet worden 

ontzegd. De hierboven aangehaalde predikant Laan liet met zijn uitspraak dat de 

kerk zo vol was geweest dat niet iedereen de preek had kunnen horen, weten hoe 

populair zijn diensten waren. Schotsman - en hij was niet de enige - gaf zijn 

preek meer aanzien door in de titel te verwijzen naar de aantrekkingskracht die 

zijn dienst zelfs op een Oranjeprins had uitgeoefend.
95

 Het komt eveneens voor 

dat een predikant zijn maatschappelijke positie benadrukte. Clarisse bijvoor-

beeld liet een preek met de volgende ondertitel publiceren: 'Door Joannes Cla-

risse, A.L.M. Theol. et Philos. Doct., Theol. et Hermen. S. Professor; thands 

Predikant te Rotterdam' en wees op deze wijze de lezers op zijn doctoraten in de 

theologie en in de wijsbegeerte en op zijn hoogleeraarschap in de theologie en 

hermeneutiek.
96

 De gelegenheidspreken mogen vanwege hun actualiteitswaarde 

een vluchtig karakter hebben gehad. Zij boden de auteurs wel een meer duurza-

me plaats in het publieke domein.  

 Algemene oplagecijfers van boeken zijn voor de eerste helft van de negen-

tiende eeuw zelden voorhanden. Kloek en Mijnhardt bijvoorbeeld spreken alleen 

van een gemiddelde tussen 500 en 2000 exemplaren.
97

 Gegevens specifiek over 

gedrukte preken ontbreken in de regel.
98

 Studies naar boekhandels in deze peri-

ode richten zich hoofdzakelijk op de organisatie van het boekbedrijf, op de sa-

menstelling van de fondsen, op de afzetmarkt en op het leespubliek. Hieruit is 

duidelijk naar voren gekomen dat alle delen van de bevolking, alleen de onder-

ste maatschappelijke laag uitgezonderd, behoorden tot het klantenbestand van 

boekhandelaren. Slechts een klein deel van deze grote groep wordt gerekend tot 

 
94 P.J. Laan, Twee leerredenen bij gelegenheid van het Eeuwfeest der Hervorming gehouden 
te Amersfoort, op den 31sten van wijnmaand, en den 2denvan slagtmaand 1817. Door Pieter 
Jan Laan. Predikant te Amersfoort, Rotterdam 1817, p. ii; Scharp, Avond-godsdienst, p. ii. 
95 N. Schotsman, De godvruchtige veldheer geschetst, in eene leerrede over 2 Chron. XVII: 

16a. Uitgesproken voor Zijne Doorluchtige Hoogheid Willem Fredrik Carel, Prince van 
Oranje-Nassauw, enz. enz. enz. Door Nicolaas Schotsman. Predikant te Leyden, Leyden 

1814. 
96 J. Clarisse, Leerrede gehouden op den dankdag voor den vrede, den 20 sten julij 1814. 

Door Joannes Clarisse, A.L.M. Theol. et Philos. Doct., Theol. et Hermen. S. Professor; 
thands Predikant te Rotterdam, Amsterdam 1814. 
97 Kloek, Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg, p. 31. 
98 Vgl. Bosma, Woorden van een gezond verstand, pp. 138, 177-181. 
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regelmatige kopers.
99

 De zogenoemde godsdienstige en stichtelijke literatuur 

maakte rond 1800 een aanzienlijk deel uit van de de totale boekverkoop (20%). 

Binnen deze categorie waren gelegenheidspreken populair. De wijze behartiging 

van de lessen der overstrooming uit 1825 van P.H. Molhuisen (1793-1865) be-

leefde nog hetzelfde jaar een derde druk.
100

 De afzet van de twee bevestigings-

leerredenen van de predikant P.H. van Lis (1757-1809) uit 1808 overtrof zelfs 

de verkoop van alle romans en verhalen in dat jaar bij een Middelburgse boek-

verkoper.
101

 Het ging daarbij om enkele tientallen. In de regel verkocht een 

boekverkoper in de eerste helft van de negentiende eeuw niet meer dan slechts 

enkele exemplaren van een titel.
102

 

 De klanten van boekverkopers waren vooral geïnteresseerd in regionale pu-

blicaties. Uitzondering hierop vormden de publicaties die verschenen naar aan-

leiding van gebeurtenissen van grote importantie.
103

 Een regelrechte bestseller 

was een bundel gelegenheidspreken van de Nederlandse hoogleraren theologie 

gehouden tijdens de Belgische Opstand.
104

 Ondanks dat de verkoopprijs van 

fl. 3,90 ongeveer 15 maal hoger lag dan die van een enkele preekuitgave, waren 

er meer dan drieduizend voorintekenaars. Uiteindelijk werden ongeveer zesdui-

zend exemplaren uitgegeven en kon circa 14.000 gulden worden geofferd op 'het 

altaar van het Vaderland'.
105

 

 De organisatie van het boekwezen maakte het relatief eenvoudig voor een 

boekverkoper om zonder al te veel financiële risico's publicaties uit andere regi-

o's binnen te halen. In Nederland wisselden veel uitgeverijen en boekverkopers 

werken uit hun fondsen onderling uit.
106

 Vaak werd met gesloten beurs geruild. 

In toenemende mate werd in deze periode ook gebruik gemaakt van de zoge-

noemde commissiehandel. Daarbij kregen boekverkopers kleine partijen op 

 
99 P. Hoftijzer, 'Leesonderzoek in Nederland over de periode 1700-1850. Een stand van on-

derzoek', in: T.A.P. Bijvoet (red.), Bladeren in andermans hoofd: over lezers en leescultuur, 

Nijmegen 1996, pp. 164-182, p. 171. 
100 P.H. Molhuijsen, De wijze behartiging van de lessen der overstrooming, voorgesteld in 
eene leerrede over Hoséa XIV vs. 10a. Uitgesproken op den 13den februarij. Door P.C. Mol-
huijsen; uitgegeven ten voordeele der noodlijdenden door bovengemelde ramp, Deventer 
31825. 
101 Kloek, Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg, p. 66. 
102 H. Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie. De boeken van Zwolse boekverkopers 
1777-1849, Leiden 1995, pp. 73, 109; H. van der Laan, Het Groninger Boekbedrijf. Drukkers, 

uitgevers en boekhandelaren in Groningen tot het eind van de negentiende eeuw, Assen 2005, 

p. 89. 
103 Kloek, Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg, p. 66. 
104 Leerredenen, betrekking hebbende op de jongste omstandigheden van het Vaderland, tot 

deszelfs voordeel uitgegeven, door de gezamenlijke, Nederlandsche Akademiepredikers, 

Utrecht 1831 
105 Leerredenen, pp. v, ix; Santegoets, 'Togae cedant armis', eindnt. 7, p. 30. 
106 Kloek, Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg, pp. 29-30. 
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zicht die werden verkocht tegen provisie. Zo leverden in 1809 twee Groningse 

uitgevers in totaal 101 exemplaren van elf titels aan een Middelburgse boekver-

koper. Alhoewel zestig werken werden geretourneerd duidt het boekverkeer er-

op dat reeds aan het begin van de negentiende eeuw structureel contact bestond 

binnen Nederland, zelfs tussen twee geografische uitersten als de Zeeuwse en de 

Groningse hoofdsteden.
107

 

 Deze netwerken maakten het mogelijk dat de gedrukte gelegenheidsleerre-

denen een nieuw publiek bereikten. Het blijft onbekend in hoeverre lezers zich 

de ideeën vervat in de teksten daadwerkelijk toe-eigenden. Maar de predikanten 

lijken zich er terdege van bewust te zijn geweest welke mogelijkheden de druk-

pers en het nationale boekverkeer boden. Slechts een enkele predikant schreef 

dat zijn gedrukte preek was bedoeld voor zijn eigen toehoorders. Berkhout bij-

voorbeeld gaf aan dat hij zijn preek, gehouden naar aanleiding van de wa-

tersnoodramp van 1825, bedoelde als blijvende gedachtenis voor de gemeen-

te.
108

  

 Veel predikanten benadrukten dat zij met de uitgave van hun preek een gro-

ter en nieuw publiek wilden bereiken. Het nationale belang van de verjaardags-

viering van Willem II in 1840 bijvoorbeeld bracht de predikant J.R. de Bruine 

(1810-1850) te Balk ertoe om zijn preek uit te geven. Hij motiveerde zijn besluit 

als volgt: 

 

uit aanmerking van het belang van dien dag voor gansch Nederland, van het 

gepaste van het behandelde onderwerp ook voor het algemeen, en van de 

vruchtbare uitwerking, welke het, onder den zegen der Goddelijke genade, 

hier en daar, al ware het ook maar voor enkelen, zoude kunnen hebben, er 

eindelijk toe overgegaan om dit werk aan het Vaderlandsch publiek aan te 

bieden.
109

 

 

Ook de predikant Van Balen Blanken richtte zich in 1840 met zijn preek tot 'het 

Neerlandsche publiek' in de hoop de vaderlandse en christelijke deugden bij 

meer mensen te kunnen versterken.
110

 De Franstalige leerredenen van Waalse 

predikanten werden vertaald alvorens in druk te verschijnen en bereikten zo een 

grotere markt.  

 De wens om een groter publiek te stichten in godsdienstigheid en vader-

landsliefde kwam voort uit een sterk gevoelde betrokkenheid onder predikanten 

bij de toekomst van het land en van de natie. Deze nationale sentimenten vinden 

 
107 Van der Laan, Het Groninger Boekbedrijf, m.n. pp. 272-279, 301-304. 
108 Berkhout, Troostgronden en uitzigten, p. iii. 
109 De Bruine, Godsdienstige viering, p. v. 
110 Van Balen Blanken, De afstand der Nederlandsche kroon, pp. iii-iv. Vgl. zijn De christe-
lijke vaderlandsliefde, p. iii. 
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we in een preek van Fransen van Eck uit 1814. Hij prees zijn leerrede niet van-

wege de retorische kwaliteiten aan, maar om de 'onverzoenlijken haat tegen de 

verleden dwingelandij, en gloeijende zucht voor het herstelde Vaderland.'
111

 Dat 

een sterk nationaal gevoel veel predikanten motiveerde blijkt eveneens uit het 

feit dat veel van hen bij uitgave bepaalden dat de opbrengst van de verkoop ten 

goede zou komen aan een vaderlands doel. Zo bestond het 'offer' dat Alexander 

de Koning aan 'zijn lieve vaderland' wilde brengen onder meer uit de donatie 

van de opbrengst van zijn publicatie aan de Woerdense burgerij.
112

 

 Dat de publicatie van een preek mede kan worden gezien als een daad van 

vaderlandsliefde plaatst kopers van de preken in een interessant daglicht. De 

aanschaf van een leerrede wordt over het algemeen beschouwd als een hande-

ling met religieuze intenties. Dat is inherent aan de aard van de tekst. Immers, de 

gelegenheidsleerredenen bevatten een uitgesproken boodschap die de ontvanger 

ervan godsdienstig moest vormen. Maar de koper kreeg tevens een tekst in bezit 

waarin betrokkenheid bij nationale kwesties tot uitdrukking kwam. De aanschaf 

hiervan betekende bovendien vaak een financiële bijdrage aan een concreet, va-

derlands doel en alleen al de koop van een gelegenheidspreek was daarmee een 

daad van vaderlandsliefde. 

 Naast de overweging een groter publiek te bereiken bestond bij veel predi-

kanten tevens de intentie hun eigen gemeente op de vaderlandse kaart te zetten. 

Zo had de predikant Hiebink zijn preek naar aanleiding van de watersnood van 

1825 laten verschijnen bij twee uitgeverijen, te weten W. Brave te Amsterdam 

en J.L. Zeehuisen te Zwolle. Ten overstaan van zijn gemeente te Wormerveer bij 

Amsterdam, had hij betoogd dat Gods hand in de watersnood een opvoedkundig 

moment was dat moest leiden tot nationale, morele verheffing. Hij bedoelde de 

gedrukte preek ook voor zijn vorige gemeente in Heino; vandaar dat hij de tekst 

ook in Zwolle liet drukken. Alvorens de gang naar de drukpers te maken voegde 

de predikant echter het een en ander toe aan zijn preek. Enkele noten werden 

opgenomen waarin passages werden uitgelegd voor degenen die de dienst zelf 

niet hadden bijgewoond. In een naschrift van twee pagina's werd aanvullende 

informatie gegeven over de ramp in de streek de Zaankant, waartoe Wormerveer 

behoorde. Nu was de preek ook een klein document geworden van de wa-

tersnoodramp in de Zaankant. Daarmee presenteerde de predikant zijn Noord-

Hollandse kerkgemeente voor de inwoners van het Overijsselse Heino en be-

stempelde haar als onderdeel van Nederland: Wormerveer - in de woorden van 

Hiebink - 'zal blijven, wat het tot hiertoe was: een medewerkend deel tot het Heil 

des vaderlands.'
113

  

 
111 Fransen van Eck, Leerrede, p. 4. 
112 De Koning, Twee leerredenen. 
113 Hiebink, De gemoedsgesteldheid, p. 40. 
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Hiebink was niet de enige die in voetnoten, voorwoorden en bijlagen informatie 

gaf over specifieke gebeurtenissen in zijn streek. In 1825 voegde A. Houtkamp 

(1790-1863), predikant te Durgerdam, twintig noten toe die qua omvang onge-

veer evenveel ruimte in beslag namen als de preek zelf.
114

 Op 22 pagina's 

schreef hij aan de hand van ooggetuigenverslagen en afschriften van documen-

ten, afkondigingen en krantenartikelen een kleine geschiedenis van de waters-

nood met een sterk regionale inslag. Eenzelfde drang tot documenteren bestond 

tijdens en na periodes van militaire strijd. Een voorbeeld hiervan is een publica-

tie van de Haarlemse predikant J.C. Vorstman (1775-1864). Deze bevatte niet 

alleen de preek die was gehouden op 5 december 1813. Ongeveer de helft van 

de ruim zestig pagina's drukwerk werd gevuld met delen van krantenartikelen, 

enkele notities over de vaderlandse geschiedenis en ooggetuigenverslagen van 

zowel oorlogshandelingen als de aankomst van Willem I in Den Haag.
115

 De 

publicatie was bedoeld als hulp bij de opvoeding van volgende generaties Ne-

derlanders. Gelegenheidspreken dienden als 'een bijdrage tot volledige geschie-

denis van al het gebeurde'.
116

 

 Deze gedrukte preken kregen ook waarde toegekend als feitelijk document. 

Eerder in dit hoofdstuk is beschreven hoe de predikant Alexander de Koning de 

Ramp van Woerden centraal stelde in zijn eerste dienst op 19 december 1813. 

Daarbij wijdde hij op indringende wijze uit over de gruweldaden die de Fransen 

hadden gepleegd, van brandstichting tot de moord op een barende vrouw.
117

 Dit 

relaas werd door de recensent van het werk in Boekzaal der geleerde wereld 

gepresenteerd als verslaglegging van de gebeurtenissen te Woerden: 

 

Om iets te proeve te hebben, is ons oog in de eerste Leerrede gevallen, op de 

ontzetting barende beschrijving door onze Landgenoot, die niet zeer verre 

van daar woont, van de ramp, den moord, te Woerden, welke wij hier te eer-

 
114 A. Houtkamp, Leerrede over Psalm L: 23. Gehouden den 13den maart 1825, de eerste na 
de doorbraak, op den 4den februarij 1825, in de nabijheid van Durgerdam voorgevallen. Met 
bijvoeging van eenige berigten tot deze gebeurtenis betrekkelijk. Door A. Houtkamp, predi-
kant te Durgerdam. Uitgegeven ten voordeele der noodlijdenden, Amsterdam 1825, pp. 25-

48. 
115 J.C. Vorstman, Leerrede ter opwekking om aan het nageslacht te vermelden, dat God ons 
verlost heeft van de overheersching der Franschen, gehouden te Haarlem, den 5den December 
1813. Door J.C. Vorstman, Evangeliedienaar bij de Hervormde Gemeente, waar achter vol-

gen deze en gene aanteekeningen, dienende om sommigen in den aanbevolen pligt te hulp te 
komen, Haarlem 1814, i.h.b. pp. 34-63. 
116 J. Roldanus e.a., Bundel van aanspraken, gebeden en leerredenen, gedaan te Leyden, op 
den achttienden en vijf en twintigsten van Louwmaand 1807, door de predikanten J. Rolda-

nus, L. Egeling, prof. S.F.J. Rau, N. Schotsman, H. Proper en W. Broes, op voordragt van den 
ed. groot achtb. magistraat van gemelde stad, uitgegeven, ten behoeve van de ongelukkige 
ingezetenen, Leyden 1817, p. ii. Vgl. Bosma, Woorden van een gezond verstand, p. 171. 
117 De Koning, Twee leerredenen, pp. 15-17. 
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der overnemen zoude, opdat elk Vaderlander gevoele, wat hij aan den Heere 

voor zijne verlossing schuldig is en uit welk eenen verschrikkelijken staat, 

en van welke overheerschers hij gered wierd.
118

 

 

De documentatie diende niet alleen om de gedachte aan bepaalde gebeurtenissen 

in eigen kring levend te houden. Men besefte tegelijkertijd dat een nauwgezette 

beschrijving van de omvang en de gevolgen van de ramp de oproep tot goed-

geefsheid kracht bijzette. Een predikant als J.H. de Roode bood om specifiek 

deze reden in zijn preek een verslag van de gevolgen te Zwartsluis van de natio-

nale watersnoodramp van 1825.
119

 Vervolgens wordt echter een interessante 

verantwoording gegeven voor het feit dat hij zijn preek liet publiceren. De pre-

dikant meende dat dankzij de kranten reeds veel bekend was over de wa-

tersnoodramp. Hij was er echter van overtuigd dat juist het regionale karakter 

van zijn preek de mensen buiten Zwartsluis zou interesseren. Als lokaal docu-

ment liet hij zijn preek, zeker niet toevallig, verschijnen in het ruim 100 kilome-

ter verder gelegen Amsterdam. Hij sprak de lezers buiten zijn gemeente aan als 

landgenoten en appelleerde op deze wijze aan hun verbondenheid met Zwart-

sluis. Deze plaats werd daarmee, evenals als de in andere publicaties beschreven 

gebieden, verheven tot deel van het vaderland.  

 Er werd gebruik gemaakt van de drukpers om de regio een plaats te geven in 

het nationale bewustzijn. Uit het voorwoord in de bundel Leerredenen, gehou-

den te Leeuwarden, op het derde eeuwfeest der kerkhervorming blijkt dat daarbij 

de nationale boekenmarkt in de gaten werd gehouden. De uitgave vormde - zo 

heette het - een reactie op het ontbreken van de Friese stem onder de vele gele-

genheidsleerredenen: 'Wij zouden zeker het onze terug gehouden hebben; maar 

nu zich uit alle oorden van ons vaderland de stemmen van blijdschap en dank-

baarheid hooren lieten; oordeelden wij, dat Vriesland niet geheel en al zwijgen 

mogt.'
120

 Het werk diende om Friesland op de kaart te zetten als regio, niet voor 

de Friezen, maar voor alle Nederlanders. 

 In het voorafgaande is reeds benadrukt dat de informatie die veel predikan-

ten vanaf de kansels verspreidden een sterke nationale oriëntatie had. Met de 

publicatie van preken ontstond de mogelijkheid van een tegengestelde bewe-

ging. Predikanten bereikten op deze wijze een breder publiek met hun bood-

schap van vaderlandsliefde en godsdienstigheid en zij konden daarbij de lezers 

in andere delen van het land informeren over hun gemeenten ver weg. Daartoe 

 
118 Boekzaal der geleerde wereld, 1814, pp. 239-241, pp. 240-241. 
119 J.H. de Roode, Leerrede, gehouden op den 20 februarij 1825, de eerste na de over-

strooming van den 4.den en 5.den dier maand, te Zwartsluis, door J.H. de Roode, Predikant 
aldaar, Amsterdam 1825. 
120 J.F. Freijer (red.), Leerredenen, gehouden te Leeuwarden, op het derde eeuwfeest der 
kerkhervorming, Leeuwarden 1818, p. iii. 
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werden de publicaties soms aanzienlijk uitgebreid. Dankzij de netwerken van 

boekverkopers konden deze lokale publicaties worden afgezet op een nationale 

markt. In 1825 zagen met name plattelandspredikanten de mogelijkheden om zo 

niet alleen een religieuze en nationale boodschap te verspreiden maar ook het 

regionale te verheffen tot het nationale niveau. Daarmee werd een belangrijke 

bijdrage geleverd aan de fase die voorafging aan de verspreiding van nationale 

voorstellingen, namelijk die van de nationale invulling van begrippen als volk en 

vaderland. Stellen we Nederland eens voor als een landkaart verdeeld in allerlei 

kleine gebieden, waarvan de grenzen de veelal regionale oriëntatie van veel Ne-

derlanders in deze periode visualiseren. Met de preken werden deze lokale gren-

zen geslecht en op de mentale kaart van Nederland lichtten plaatsen als Wor-

merveer en Zwartsluis op voor het oog van de Nederlander.  

 

 

4. Samenvatting 

 

De aandacht in dit hoofdstuk ging uit naar de gelegenheidsleerredenen die ver-

schenen naar aanleiding van gebeurtenissen van nationale importantie. Daarbij 

zijn relatief weinig rechtzinnige predikanten aan bod gekomen. Hun betrokken-

heid bij vaderland en volk kwam voornamelijk tot uitdrukking in een versterkte 

oproep tot de handhaving van de gereformeerde leer in de kerk.
121

 Daardoor 

namen nationale kwesties in hun preken een minder prominente plaats in. Enke-

len zagen in de biddagen en daarmee in de biddagpreken zelfs het bewijs voor 

de nationale afval van God en de ontheiliging van de sabbat waartegen werd 

gestreden.
122

 De gelegenheidsleerredenen die wel verschenen van de hand van 

rechtzinnigen werden vaak gebruikt om kritiek uit te oefenen op de verlichte 

godsdienst. De Waalse predikant L.H. Bähler (1766-1836) bijvoorbeeld maande 

zijn toehoorders in 1825 'dat gij geen gemeenschap hebt met de eeuw [...] noch 

[u] laat verleiden tot de listige verlokkende redenen harer Philosophie'.
123

  

 Het merendeel van de predikanten publiceerde gelegenheidspreken met een 

nationale, zo niet nationalistische toonzetting waarin Nederland expliciet als 

morele, culturele en politieke eenheid werd voorgesteld. Zij verwoordden de 

 
121 Vgl. ook de strategie van de belangrijkste uitgever van rechtzinnige theologen: J.H. den 

Ouden. J. Vree, 'De uitgever J.H. den Ouden (1786-1864). Nomen et omen?', in: Documenta-

tieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800 12 (1999) 50, pp. 13-29. 
122 H. de Cock, H.P. Scholte, Adres ingediend aan Zijne Majesteit den Koning, en opwekking 
der gemeente tot de heiliging van eenen algemeenen Dank-, Vast- en Bededag, door de syno-
de der Christelijke Gereformeerde Kerk onder het Kruis in Nederland, Amsterdam - ´s Gra-

venhage 21836, pp. 39-40. 
123 L.H. Bähler, De gedenkdag van Waterloo, beschouwd in betrekking met de jongstleden 
overstroomingen; Leerrede over Jesaia XXX, 18. Door L.H. Bähler, Leeraar van de Waalsche 
Gemeente te Zwol. Uit het Fransch vertaald, Amsterdam 1825, p. 30. 
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moderne ideeën over het bestaan van een nationale cultuur en gaven hier de in-

houd aan die we ook nu nog herkennen. De preken moesten in de ogen van deze 

predikanten bijdragen aan de nationale en morele opvoeding van de Nederlan-

ders. Daarmee maakte het kanselwerk deel uit van het burgerlijk beschavingsof-

fensief.  

 In de gelegenheidsleerredenen werden lokale kerkgangers en individuele 

lezers geconfronteerd met de voorstellingen van vaderland en volk die heersten 

in de maatschappelijke bovenlaag. De predikanten verbonden deze met de grote 

gebeurtenissen die de aanleiding waren tot de verkondiging en slaagden er op 

deze wijze in nationale voorstellingen te politiseren en populariseren in de di-

verse regio's. In de verspreiding van het natiebesef werden zij, zo blijkt uit een 

inhoudelijke vergelijking van biddagbrieven en -preken, ten dele beïnvloed door 

de overheid. Maar de voorganger gaf een eigen invulling aan de aangedragen 

thema's. 

 Nationale eenwording houdt in dat het regionale en het nationale met elkaar 

in verband worden gebracht. Naast de verspreiding van het nationale onder toe-

hoorders en lezers tot in de uithoeken van Nederland zien we een minstens zo 

belangrijke, maar tegengestelde beweging gerepresenteerd in de preken. Het was 

niet ongewoon dat een predikant, alvorens zijn gelegenheidsleerrede te laten 

drukken, nog specifieke, lokale informatie toevoegde waaruit zijn gemeente naar 

voren kwam als onderdeel van het vaderland. Het kwam zelfs voor dat de kan-

selredenaar zijn werk in een ander deel van Nederland liet publiceren om zo zijn 

eigen gemeente speciaal op de kaart te zetten. Uit deze voorbeelden komt de 

gedrukte preek naar voren als een document dat tevens regionale informatie wil-

de presenteren aan een breed publiek. De organisatie van het Nederlandse boek-

bedrijf droeg bij aan de landelijke distributie van gelegenheidsleerredenen waar-

door lezers op de hoogte werden gebracht van de ontwikkelingen elders in het 

land. Streken en regio's werden op deze wijze aan de lezers voorgesteld als on-

derdeel van het vaderland. Met hun teksten verspreidden predikanten niet alleen 

het nationale over de regio, maar verhieven zij tevens het lokale tot nationaal 

niveau. Zo wilden zij preken voor vaderland en volk.  




