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'HIJ MOET MEER ZIJN DAN GODSDIENSTLEERAAR'
1
 

BUITENKERKELIJKE ACTIVITEITEN VAN PREDIKANTEN IN DE EERSTE HELFT 

VAN DE NEGENTIENDE EEUW 

 

 

 

Tussen 1821 en 1843 verscheen het tijdschrift Kerkelijke raadvrager en raadge-

ver.
2
 De initiatiefnemer en redacteur van de eerste delen, de Utrechtse hoogle-

raar Jod. Heringa Ez. (1765-1840), richtte zich met deze uitgave op theologen. 

In het eerste deel schetste de redacteur het program dat hij voor ogen had. Zijn 

uitgangspunt vormden de vele veranderingen die zich in de voorgaande decennia 

hadden voltrokken: de politieke eenheidsstaat van 1798, de scheiding van kerk 

en staat, het nieuwe onderwijsstelsel, de hervormde kerkorde van 1816 en de 

liturgische vernieuwingen. Al deze factoren beïnvloedden de werkzaamheden 

van de predikant en riepen ook vragen op die Heringa wilde behandelen in de 

Kerkelijke raadvrager en raadgever. 

 De raadgevingen, overigens veelal van de hand van de redacteur zelf, be-

streken niet alleen kerkelijke aangelegenheden als prediking, catechisatie en 

pastoraat. Heringa besprak tevens de activiteiten die predikanten ontplooiden 

zonder dat er een direct aanwijsbaar verband bestond met hun kerken: de zoge-

noemde buitengewone bezigheden. In een artikel dat in 1821 verscheen onder de 

titel 'De onderscheidene bezigheden aan het Predikants-ambt verbonden', werd 

gesproken van: 

 

gemeenschappelijke werkzaamheden, ter verlichting, beschaving en verzor-

ging van de lagere volkstanden, ter verdere oefening van meer gevorderden 

in nuttige wetenschap, ter instandbrenging of instandhouding van maat-

schappelijke inrigtingen, ter aanknooping en onderhouding van betrekkin-

 
1 Naar J.A. Uilkens, 'Iets over de landhuishoudkundige lessen aan onze Hooge-scholen en 

over het ook daarvoor uitgegeven landhuishoudkundige handboek', in: De Recensent, ook der 

Recensenten (Antikritiek en Mengelwerk), dl. 14 st. 2 (1821), pp. 181-199, pp. 186-187. 
2 Het periodiek verscheen zeer onregelmatig: Kerkelijke raadvrager en raadgever. Door Jo-
docus Heringa, Eliza´s z., dl. 1 st. 1-2 (1821); dl. 2 st. 1-2 (1826); dl. 3 st. 1 (1828); dl. 3 st. 2 

(1841) (redactie overgenomen door H.E. Vinke); dl. 4 st. 1-2 (1843). 
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gen met menschen, op welker goede gezindheid men regtmatigen prijs 

stelt.
3
 

 

Hoewel deze buitenkerkelijke bezigheden hier wel worden verbonden met het 

predikantsambt en veel predikanten actief waren op deze terreinen gaat de aan-

dacht in de historiografie hoofdzakelijk uit naar de specifiek kerkelijke werk-

zaamheden van predikanten. Illustratief hiervoor is het themanummer van het 

Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis uit 2003 dat gewijd was aan de pas-

tor bonus.
4
 De hierin opgenomen artikelen die een periode bestrijken vanaf de 

late middeleeuwen tot de moderne tijd richten zich hoofdzakelijk op de kerkelij-

ke context. Biografisch onderzoek naar predikanten vormt hierop vaak een uit-

zondering. Ook monografieën over genootschappen willen nog wel eens speci-

fiek aandacht besteden aan onderwerpen als religie of predikanten.
5
 Een speci-

fieke studie naar de buitenkerkelijke activiteiten van predikanten ontbreekt ech-

ter. 

 Eén van de redenen hiervoor is dat deze 'bezigheden verbonden aan het Pre-

dikants-ambt' zelden in hun geheel zijn opgenomen in de reflecties op het be-

roep. In een uitgebreid geschrift presenteerde de predikant Benthem Reddingius 

in 1809 bijvoorbeeld zijn gedachten over het leraarsambt aan jonge predikan-

ten.
6
 Hierin ging hij eerst in op de vereisten waaraan een predikant moest vol-

doen om goed te functioneren. Vervolgens behandelde hij het takenpakket van 

de predikant en besprak hij achtereenvolgens de prediking, het voorgaan tijdens 

de dienst, de catechisatie, het pastoraat (ziekenbezoek), het huisbezoek en zijn 

contacten met andere mensen. Typerend voor de geschriften die verschenen op 

het genoemde gebied van wat nu de praktische theologie heet, is deze nadruk op 

de kerkelijke activiteiten van predikanten.
7
 

 Een predikant als Benthem Reddingius was echter actief op meer terreinen, 

zoals onder meer blijkt uit zijn postuum verschenen Herinnering der opleiding 

tot de evangeliedienst en der ondervinding in de (bijna) vijftigjarige waarne-

 
3 J. Heringa Ez., 'II. De onderscheidene bezigheden aan het Prediksambt verbonden', in: Ker-
kelijke raadvrager en raadgever, dl. 1 st. 1 (1821), pp. 61-134, p. 69. 
4 Zie de bijdragen in Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis 83 (2003). Vgl hierin voor 

Nederland: D.J. Bos, 'A Good Enough Parson: Early Nineteenth-Century Dutch Discourse on 

Requirements for the Pastoral Ministry in the Reformed Church', pp. 333-370. 
5 Bijv. A. de Groot, '"God wil het waar geluk van ´t Algemeen". Nutspublicaties van de eerste 

vijftig jaar over Godsdienst en Zede', in: W.W. Mijnhardt, A.J. Wichers (red.), Om het Alge-
meen Volksgeluk. Twee Eeuwen Particulier Initiatief 1784-1984. Gedenkboek ter gelegenheid 
van het tweehonderdjarig bestaan van de Maatschappij Tot Nut Van ´t Algemeen, Edam 1984, 

pp. 231-246; M. de Vries, Beschaven! Letterkundige genootschappen in Nederland 1750-

1800, Nijmegen 2001. 
6 G. Benthem Reddingius, Mijne gedachten over het leeraars-ambt. Door G. Benthem Red-
dingius, S.S. Theol. Doctor en Predikant te Waardenburg en Nederijnen, Amsterdam 1809. 
7 Zie noot 4 
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ming daarvan.
8
 In deze autobiografie presenteerde de auteur zichzelf niet alleen 

als prediker en pastor, maar ook als kerkelijk bestuurder. Zo maakte hij deel uit 

van de consulterende commissie voor het Algemeen Reglement, was hij vervol-

gens lid van de synode (vanaf 1816, in de functie van voorzitter 1840-1842) en 

werd hij benoemd in de Algemene Synodale Commissie (1828-1832). Maar ook 

buiten de kerk was hij zeer actief. Hij trad op als schoolopziener en werd al snel 

benoemd tot nationaal afgevaardigde van de schoolopzieners uit zijn departe-

ment. Hij was bovendien mededirecteur van het Nederlandsch Zendeling Ge-

nootschap (NZG) en lid van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten 

en Wetenschappen. Ook zijn lijst van publicaties mag indrukwekkend worden 

genoemd. Van zijn hand verschenen onder meer verhandelingen over de her-

vormde leer, het godsdienstig onderwijs, de doop en het avondmaal, en de Han-

delingen der apostelen. Maar hij publiceerde ook traktaten over de eed, het 

kaartspel en het huwelijk, en schreef voor dienstboden en boeren, jongeren en 

ouderen over hun maatschappelijke plichten. Daarbij moet worden aangetekend 

dat de kerkelijke en de buitenkerkelijke activiteiten niet los stonden van elkaar. 

Een goed voorbeeld hiervan vormt de leerrede waarin hij zijn toehoorders wees 

op het belang en het nut van de koepokinenting.
9
 Het motto waarnaar Benthem 

Reddingius leefde luidde: '[i]k moet werken zoo lang het dag is; de nacht komt, 

wanneer niemand werken kan'.
10

 Ondanks dit arbeidsethos leed het herderlijke 

werk onder zijn overige activiteiten. Dat hij groot belang hechtte aan elk aspect 

van dit brede werkveld bleek toen hij als oplossing voor zijn tijdgebrek niet en-

kele activiteiten afstootte maar verzocht om ondersteuning van zijn kerkelijke 

werkzaamheden. 

 Dit hoofdstuk over buitenkerkelijke activiteiten is tevens een onderzoek 

naar het bredere predikantsideaal in de eerste helft van de negentiende eeuw. 

Gekozen is voor een driedeling in de paragrafen de volksschool, het genoot-

schap en de pastorie. Het betreft hier de centrale locaties waar predikanten hun 

buitenkerkelijke activiteiten ontplooiden. Voor elk thema wordt besproken wel-

ke godsdienstige opvattingen domineerden, de relatie tot het nationale en de rol 

van predikanten hierin. 

 

 

 
8 G. Benthem Reddingius, Herinnering der opleiding tot de evangeliedienst en der ondervin-
ding in de (bijna) vijftigjarige waarneming daarvan, nagelaten door G. Benthem Reddingius, 

Assen 1844. 
9 G. Benthem Reddingius, Leerrede, gehouden tot aanprĳzing der koepok-inenting, Assen 

1817. 
10 J.H. Reddingius Gz., 'Voorrede', in: Benthem Reddingius, Herinnering, pp. v-vii, p. v. 
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1. De volksschool 

 

In de achttiende eeuw was de relatie tussen onderwijs en predikant vanzelfspre-

kend geweest gezien de banden die bestonden tussen kerk en school.
11

 Al in de 

zestiende eeuw was bij wet vastgelegd dat de belangrijkste doelstelling van het 

onderwijs de opvoeding van de kinderen in de gereformeerde religie was.
12

 Pas 

op het tweede plan kwam het aanleren van juist gedrag (zedelijkheid en gehoor-

zaamheid) en de oefening in lees- en schrijfvaardigheid. Gegeven de leerstellige 

invulling van het curriculum sprak het ook vanzelf dat de schoolmeester nauw 

was verbonden aan de bevoorrechte kerk. Hij moest, evenals zijn vrouw, belij-

dend lid zijn van de gereformeerde kerk. Deze confessionele dwang hield nauw 

verband met zijn nevenactiviteiten. In de regel trad hij tevens op als koster en 

voorzanger in de gereformeerde kerk. Het gezag van de predikant over de 

schoolmeester werd nog eens versterkt door het toezicht dat de kerk op de 

school uitoefenende. Het succes van de schoolmeester werd afgemeten aan de 

religieuze ontwikkeling van de leerlingen.
13

 Daarbij ging de aandacht tevens uit 

naar de juiste levenswandel van de schoolmeester, hetgeen geattesteerd moest 

worden alvorens hij zijn jaarwedde kon ontvangen.
14

 

 Met de Bataafse Revolutie werden de banden tussen de gereformeerde kerk 

en de school losgesneden. Vooral de verlicht-burgerlijke ideeën over godsdienst 

en algemeen burgerschap beïnvloedden het losmakingsproces. In de jaren tussen 

1799 en 1832 zou het schoolwezen in Nederland voor enkele decennia worden 

bepaald door oud-predikanten. Onder de Agenten van Nationale Opvoeding, 

Van der Palm (1799-1805) en later Adriaan van den Ende (1805-1832), vonden 

er belangrijke hervormingen plaats. De onderwijswetten die tussen 1801 en 

1806 werden uitgevaardigd leidden tot een verregaande centralisering en uni-

formering. De reeds gevestigde scholen werden onderverdeeld in openbare en 

bijzondere scholen. Tot de bijzondere scholen behoorden de stichtings- en vere-

nigingsscholen, vaak met confessionele oriëntatie, beheerd door particuliere in-

stellingen waartoe ook ´t Nut werd gerekend. De private instellingen die onder 

 
11 J.M.G. Leune, 'Onderwijs en maatschappelijke veranderingen. Een terugblik op 200 jaar 

onderwijs en onderwijsbeleid in Nederland', in: P. Boekholt, H. van Crombrugge, N.L. Dod-

de, J. Tyssens (red.), Tweehonderd jaar onderwijs en de zorg van de Staat [Jaarboek voor de 

geschiedenis van opvoeding en onderwijs 2002], Assen 2002, pp. 11-48, p. 10. 
12 E.P. Booy, 'Het onderwijs vóór 1795', in: P.Th.F.M. Boekholt, E.P. Booy (red.), Geschie-
denis van de school in Nederland. Vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd, Assen - 

Maastricht 1987, pp. 1-85, p. 18.  
13 H.L. Dodde, "Een speurtocht naar samenhang". Het rijksschooltoezicht van 1801-2001. 

Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Inspectie van Onderwijs, 

Den Haag 2001, p. 87. 
14 D. Verhoeven, Ter vorming van verstand en hart. Lager onderwijs in oostelijk Noord-
Brabant ca. 1770-1920, Hilversum 1994, pp. 32-33. 
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een particuliere onderwijzer vielen behoorden eveneens tot deze categorie. Sa-

men maakten zij bijna dertig procent van het totale aantal scholen uit.
15

 De ove-

rige instellingen behoorden tot de groep van openbare scholen. Deze, waartoe 

ook de scholen gesticht en beheerd door een kerk behoorden, kwamen onder 

staatstoezicht. 

 Deze nationalisering van het onderwijs moest de overheid verzekeren van 

een school die de kinderen gepaste en nuttige kundigheden aanleerde, de ver-

standelijke vermogens van de kinderen ontwikkelde en hen opleidde tot alle 

maatschappelijke en christelijke deugden.
16

 Schoolmeesters mochten de kinde-

ren niet langer onderwijzen in leerstellige kennis maar moesten ze opleiden 'in 

de eerste beginselen van kennis en beschaving'.
17

 Deze pedagogische doelstel-

lingen vergden een nieuwe, geïnstitutionaliseerde en uniforme opleiding voor 

schoolmeesters en droegen bij aan de geleidelijke professionalisering van het 

lerarencorps.
18

  

 Aanvankelijk kreeg het lagere onderwijs een rol toebedeeld in een radicale 

democratisering van de Nederlandse samenleving. De eerste Agent van Nationa-

le Opvoeding, Th. van Kooten (1749-1813), opperde in 1798-1799 om alle kin-

deren in hetzelfde onderwijssysteem op te nemen en hen vervolgens alleen op 

grond van hun individuele kwaliteiten te plaatsen binnen de samenleving.
19

 Al 

snel na zijn aantreden als agent verwierp Van der Palm dit voorstel dat velen in 

Nederland deed gruwen.
20

 Als een kweekplaats voor goede burgers ging de lage-

re school zich bovenal richten op boeren en arbeiders van alle gezindten.
21

 Een 

nieuw curriculum moest de leerlingen vormen tot nuttige burgers die, zo ver-

volgden de beleidsmakers altijd hun formulering, binnen hun eigen maatschap-

pelijke kring werkzaam waren voor het algemeen belang. Volledig in lijn met dit 

standenonderwijs was de bezorgdheid die Jacob van Lennep voelde na het be-

zoek aan een school in een Drents heropvoedingskamp, de kolonie van Welda-

digheid:  

 

 
15 Dodde, "Een speurtocht naar samenhang", p. 137. 
16 'Reglement voor het Lager Schoolwezen en Onderwijs binnen de Bataafsche Republiek', in: 

I. van Hoorn, De Nederlandsche Schoolwetgeving voor het Lager Onderwijs, 1796-1907. 
Wetten, Instructie's, Koninklijke Besluiten, enz., Groningen 1907, pp. 217-229, art. 22. 
17 'Reglement voor het lager schoolwezen', art. 1. 
18 Dodde, "Een speurtocht naar samenhang", pp. 174-178. 
19 P.Th.F.M. Boekholt, Het ongeregelde verleden. Over eenheid en verscheidenheid van het 
Nederlandse onderwijs, Assen 1998, pp. 7-10. 
20 Dodde, "Een speurtocht naar samenhang", pp. 129-131. 
21 [N.N.], 'De volksstanden in betrekking tot de school', in: Nieuwe bijdragen ter bevordering 
van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het 
Koningrijk der Nederlanden, 1847, pp. 414-422, p. 414. 
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Wat het onderwijs betreft: men zegt in de school dat de lessen zich beperken 

tot schrijven, rekenen en lezen, en dat aardrijkskunde, vaderlandse geschie-

denis en stijl alleen gegeven worden als er tijd over is. Maar uit gesprekken 

met kolonisten heb ik opgemaakt dat deze bijvakken heel veel tijd in beslag 

nemen. Wat voor nut hebben die voor mensen die bestemd zijn om achter de 

ploeg te lopen of de schop in de hand te nemen? Maken deze vakken hen 

niet ontevreden met hun lot? Brengen ze hun gedachten niet op zaken die 

voor hen onnodig zijn?
22

 

 

Het brede vakkenpakket diende echter niet, zoals Van Lennep vreesde, sociaal-

maatschappelijke verheffing. De vakken geschiedenis en aardrijkskunde en de 

taalvaardigheidstrainingen waren 'hulpmiddelen' in de opvoeding van de leerlin-

gen tot beschaafde Nederlanders.
23

 Na de Bataafse Omwenteling veranderde de 

school van een catechiserend in een natievormend instituut. 

 De eis van natiebrede toegankelijkheid van het volksonderwijs versterkte de 

drang om leerstellig onderwijs buiten het curriculum te houden. Dat leidde ech-

ter niet tot een school vrij van godsdienst. Het onderwijs moest gebaseerd zijn 

op algemene gronden van Godsdienst en zedekunde.
24

 Deze godsdienst werd 

gepercipieerd in termen van deugd. Men verwachtte bovendien dat geen der Ne-

derlandse gelovigen aanstoot zou nemen aan deze verlichte godsdienst wanneer 

zij hier eenmaal mee in aanraking waren gekomen. Zo zou een algemeen chris-

tendom als civil religion een wezenlijk bestanddeel zijn van de Nederlandse 

identiteit en de natie samenbinden.  

 

Predikanten en het schoolopzienerschap 

Dat het lagere onderwijs ook daadwerkelijk bijdroeg aan de nationale eenwor-

ding van Nederland was mede te danken aan het werk van de schoolopzieners.
25

 

Het systeem van rijksschooltoezicht behoort tot een van de belangrijkste resulta-

ten van het werk van agent Van der Palm, zo schrijft zijn biograaf A. de Groot.
26

 

In 1801 deelde de agent Nederland op in departementen met elk drie tot vijf 

schoolopzieners. Vijfendertig schoolopzieners werden in dat jaar aangesteld om 

toezicht uit te oefenen op de openbare lagere scholen in het hun toegewezen dis-

trict. Tegen een financiële vergoeding namen de schoolopzieners sollicitatiege-

sprekken af, examineerden zij leraren en inspecteerden zij tweemaal per jaar de 

 
22 J. van Lennep, De zomer van 1823. Lopen met Van Lennep. Dagboek van zijn voetreis door 
Nederland [Bezorgd door Geert Mak en Marita Mathijsen], Zwolle z.jr., p. 153.  
23 'Reglement voor het lager schoolwezen', art. 1. 
24 'Memorie door den Agent van Nationale Opvoeding, ingediend bij het Uitvoerend Bewind, 

betreffende de toekomstige inrichting en noodzakelijke verbetering van het Schoolwezen', in: 

Van Hoorn, De Nederlandsche Schoolwetgeving, pp. 20-73, p. 23. 
25 Dodde, "Een speurtocht naar samenhang", p. 144.  
26 A. de Groot, Leven en arbeid van J.H. van der Palm, Wageningen 1960, p. 70. 
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scholen. Hier onderzocht een schoolopziener in de regel hoe het er voor stond 

met de ontwikkeling van de leerlingen. Konden zij vloeiend lezen en met de 

juiste toon, getuigden deze vaardigheden bovendien van een goed begrip van de 

tekst? Konden zij rekenen, hoe was hun historische en geografische kennis? Ook 

werd geluisterd naar de wijze waarop werd gezongen in de scholen. Het toezicht 

beoogde niet alleen de kennis van de leerlingen te controleren, maar ook de pe-

dagogische vaardigheden van de meester te testen. Bovendien werden zijn les-

methoden en vaardigheden geëvalueerd. Mochten verbeteringen nodig zijn, dan 

adviseerde de schoolopziener daarover. Ook de staat van het schoolgebouw was 

onderwerp van voortdurende aandacht en maakte deel uit van de onderzoeksrap-

portages die eerst op provinciaal niveau en vervolgens op nationaal niveau wer-

den besproken. Het aantal schoolopzieners werd in de daaropvolgende jaren 

krachtig uitgebreid vanwege het groeiend aantal scholen. In 1815 bijvoorbeeld 

was het aantal schoolopzieners meer dan verdubbeld tot 74. Dit aantal liep in de 

daaropvolgende tien jaar geleidelijk op tot ongeveer 85 en stabiliseerde zich 

vervolgens op dit niveau.
27

 

 Pedagogische expertise was niet een hoofdvereiste voor een schoolopziener. 

Zowel Van der Palm als Van den Ende selecteerden hun manschappen op grond 

van andere kwaliteiten.
28

 Gegeven de slechte infrastructurele ontsluiting van 

Nederland sprak het vanzelf dat de schoolopziener, een enkele uitzondering 

daargelaten, woonachtig was in het district dat onder zijn toezicht viel. Ook had 

hij in de regel een andere hoofdbetrekking aangezien de financiële vergoeding 

niet toereikend was om van te leven. Belangrijk echter was dat de aanstaande 

schoolopziener in staat was om met gemeentebesturen te onderhandelen. Hij had 

geen pressiemiddelen en ontleende veel van zijn autoriteit en overtuigingskracht 

aan zijn sociaal-maatschappelijke status. Bovenal moesten de toezichthouders 

voorstander zijn van het onderricht in een ondogmatisch, algemeen christen-

dom.
29

 In 1801 werd bijvoorbeeld burger J.W.A. Muller (1767-1829) - zoals de 

aanspreekvorm was in de Bataafse Republiek - benoemd tot schoolopziener.
30

 

 
27 Vgl. Bĳdragen betrekkelĳk den staat en de verbetering van het schoolwezen in het Ba-

taafsch Gemeenebest (1801-1806); Bĳdragen betrekkelĳk den staat en de verbetering van het 
schoolwezen in het Koningrĳk Holland (1806-1809); Bijdragen ter bevordering van het on-
derwijs en de opvoeding voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland (1810-

1814); (Nieuwe) Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding voornamelijk 

met betrekking tot de lagere scholen in de Vereenigde Nederlanden (1814-1829); Nieuwe 
bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding voornamelijk met betrekking tot 
de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden (1830-1873).  
28 Boekholt, Booy, Geschiedenis van de school, pp. 102-103; Dodde, "Een speurtocht naar 

samenhang", p. 120; De Groot, J.H. van der Palm, p. 71. 
29 Dodde, "Een speurtocht naar samenhang", p. 124-125. 
30 'Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek, houdende alteratiën in het 

8 en 15 Art. der Publicatie van den 15 Juni 1801, en verdere beschikkingen omtrent het on-
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Dat hij al in 1794 zijn priesterwijding had ontvangen was ondergeschikt aan het 

feit dat hij in regeringskringen bekend stond als verlicht, liberaal en voorstander 

van de onderwijswet.
31

  

 Op 22 augustus 1801 maakte Van der Palm de namen bekend van de 

schoolopzieners die toezicht moesten uitoefenen op de uitvoering van de onder-

wijswet van 1801. De beroepsgroep die in absolute en relatieve zin het grootste 

aandeel had in het bestand van toezichthouders was die van de predikanten. Van 

de 35 schoolopzieners die in 1801 werden benoemd waren 22 protestants 

(oud)predikant. De verdubbeling van het aantal schoolopzieners in 1815 tot 74 

ging gepaard met een toename van het aantal (oud)predikant-opzieners tot ten 

minste 40, waarvan 35 tot de hervormde kerk behoorden. In relatieve zin was er 

echter sprake van een afname van het aantal protestantse predikanten van 65% 

naar 54%. Maar nog steeds waren predikant-schoolopzieners sterk vertegen-

woordigd.  

 Veel van de predikant-schoolopzieners van het eerste uur waren al voor hun 

benoeming op verscheidene pedagogische terreinen actief geweest of ontwik-

kelden dit soort activiteiten tijdens hun opzienerschap. Op een aantal gebieden 

verrichtten zij bovendien pioniersarbeid. Dat geldt voor zowel de introductie van 

nieuwe ideeën als de publicatie van les- en leerboeken. In een onderzoek naar 

het ontwerp van de Nederlandse schoolwetten heeft P.Th.F.M. Boekholt gecon-

cludeerd dat er nauwelijks sprake was van buitenlandse invloeden.
32

 Alleen de 

ideeën van de Duitse pedagogen F.E. von Rochow en A.H. Niemeyer waren Van 

der Palm goed bekend. De eerste was bij de agent geïntroduceerd door Van den 

Ende, terwijl het hoofdwerk van de tweede was vertaald door een van zijn goede 

vrienden, de predikant Teissèdre l'Ange.
33

 De eerste Nederlander die het werk 

van de prominente Zwitserse pedagoog J.H. Pestalozzi breder bekend maakte 

was eveneens een predikant.
34

 Deze predikant-schoolopziener J.H. Nieuwold 

(1737-1812) werd overigens vooral bekend door de pedagogische methoden die 

hij zelf ontwierp en door de vele lesboeken die van zijn hand verschenen. Ook 

 
derwijs in de lagere Scholen. Geärresteerd den 22 Augustus 1801', in: Van Hoorn, De Neder-
landsche Schoolwetgeving, pp. 107-112, p. 109. 
31 P.Th.F.M. Boekholt, Een onderwijsrapport uit 1808. Verslag van een reis van onderwijsin-
specteur Van den Ende via Noord- en Oost-Nederland naar Oost-Friesland, Groningen 1986, 

p. 50, noot 6. 
32 P.Th.F.M. Boekholt, 'Invloed of verwantschap. Over het karakter van de Nederlandse on-

derwijshervorming in het begin van de negentiende eeuw', in: Pedagogische Verhandelingen. 
Tijdschrift voor wijsgerige en historische pedagogiek 8 (1985), pp. 120-130. 
33 Boekholt, 'Invloed of verwantschap'; A.H. Niemeyer, Grondbeginselen van de opvoeding 
en het onderwijs voor ouders, leermeesters en opvoeders. Door Aug. Herm. Niemeyer, consis-

toriaalraad, professor der theologie en opziener over het koninglijk pædagogium te Halle. Uit 
het hoogduitsch vertaald door Josué Teissèdre l'Ange, Predikant bij de Walsche Gemeente te 
Haarlem, dln. 1-6, Haarlem 1799-1810.  
34 Boekholt, 'Invloed of verwantschap', p. 126. 
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de predikant-schoolopziener M.J. Adriani (1771-1845) schreef lesboeken. In 

1803 verscheen in een nutsreeks het schoolboek De geschiedenis van Jesus, in 

1805 gevolgd door De levensbijzonderheden der apostelen van Jezus. Zijn pu-

blicatielijst beperkte zich niet tot christelijke titels. Voor de schoolmeester als 

leraar in de school én als voorlezer in de kerk stelde hij een woordenlijst samen 

waarmee deze zijn uitspraak kon oefenen.
35

 Daarnaast liet een enkele predikant 

nog praktische werken of studies verschijnen. De schoolopziener A.M. Broede-

let stelde voor zijn medeschoolopzieners en schoolmeesters een handboek sa-

men waarin de belangrijkste wetgeving op het gebied van het lager onderwijs in 

Nederland was opgenomen.
36

 Een aanzet tot een korte geschiedenis van dit on-

derwijssysteem werd door een van zijn collegae geschreven, te weten de predi-

kant-schoolopziener Berkhout.
37

 

 Naast deze proeven van pedagogische betrokkenheid kweten veel predikan-

ten zich van hun taak om de schoolmeestersstand te verbeteren. Van Donker 

Curtius en Clarisse is bekend dat zij de mannen in hun district bekwaamden in 

de pedagogische vaardigheden.
38

 Donker Curtius gaf met enige regelmaat de-

monstratielessen, terwijl Clarisse hen onderwees in de vakken taal, rekenen en 

wis- en natuurkunde. Een predikanten als Berkhout verzorgde eenmaal per week 

bijscholing.
39

 Het onderwijsgezelschap vormde een ander medium voor de ver-

betering van de onderwijzersstand. Alhoewel de oprichting van dergelijke gezel-

schappen op vrijwillige grondslag plaatsvond - weliswaar gestimuleerd door de 

overheid - waren veel schoolopzieners actief in deze verenigingsvorm. Periodiek 

kwamen de schoolmeesters bijeen om hun pedagogische vaardigheden te verbe-

teren. Met dat doel voor ogen werden tevens prijsvragen uitgeschreven binnen 

de gezelschappen. Zo bevroeg de doopsgezinde oud-predikant en hoogleraar te 

Leiden M. Siegenbeek (1774-1854) de schoolmeesters over de beste manier om 

de zedekunde op school te onderwijzen. De beste bijdrage werd gepubliceerd in 

het onder auspiciën van de overheid uitgegeven maandblad Bijdragen ter bevor-

dering van het onderwijs en de opvoeding.
40

 De zedekunde in het stuk was een 

 
35 M.J. Adriani, De prosodist, of Woordenlijst voor de uitspraak, Groningen 1819. 
36 A.M. Broedelet, Lager schoolwezen. De wet en reglementen van 3 april 1806, met 

aanteekeningen betrekkelijk de latere besluiten en verordeningen. Eene noodzakelijke hand-
leiding voor schoolopzieners, schoolcommissiën, onderwijzers, enz.; door A.M. Broedelet, 
´s Gravenhage 1846. 
37 A.J. Berkhout, Proeve eener beknopte geschiedenis van het lager onderwĳs in ons vader-

land, Amsterdam 1824. Nog hetzelfde jaar volgde een tweede druk. 
38 Dodde, "Een speurtocht naar samenhang", pp. 153, 183-184. 
39 R. Reinsma, Scholen en schoolmeesters onder Willem I en II, Den Haag z.jr. [1966], pp. 

203, 204. 
40 [J. de Puy], 'Beantwoording der vraag: Op welke wijze wordt het onderwijs in de zedekun-

de op de lagere scholen het best medegedeeld, en welke zijn de meest geschikte hulpmidde-

len, daartoe, onder ons, voorhanden?', in: Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de 
opvoeding, 1836, pp. 319-332. 
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verlicht-christendom. Dat was daarmee geheel in overeenstemming met de 

grondslagen van het onderwijsgezelschap van Siegenbeek dat bijeenkwam onder 

de naam 'Verlichting ons doel'.
41

 

 In de visie van Benthem Reddingius waren de belangrijkste drijfveren voor 

een onderwijzer het besef een bijdrage te leveren aan het vaderland en in navol-

ging van Christus te volharden in het goede.
42

 Over het algemeen was er geen 

reden tot onrust over de gevoelens van vaderlandsliefde onder de schoolmees-

ters. Dat blijkt onder meer uit de liedbundel die de Utrechtse schoolmeesters 

samenstelden. Op de wijs van het Nederlandse volkslied Wien Neerlandsch 

bloed bezong men de school als bron van goed burgerschap: 

 

Waar wordt vaak de eerste grond gelegd 

Voor ed´le menschenmin, 

Voor burgerdeugd, - en meer gezegd! - 

Voor waren christenzin? 

Voor kennis, die verlangen wekt 

Naar hooger, - als de pool,  

Die ons tot beter leven trekt, - 

Die plaats, .... dat is de school.
43

 

 

Het Wilhelmus, pas sinds 1932 het officiële volkslied, diende als melodie voor 

een lofzang op de Utrechtse schoolinspecteurs. Op deze wijze werd een verband 

gelegd tussen volksschool, vaderlandsliefde en schoolopzieners. Deze relatie 

kwam eveneens naar voren in een artikel in Bijdragen ter bevordering van het 

onderwijs en de opvoeding. Een anonieme auteur stelde dat de schoolopziener 

belangrijk was voor de mate waarin vaderlandsliefde en liefde voor vaderlandse 

deugden werden aangekweekt onder de leerlingen.
44

 

 Waarom had de predikantenstand nu zo een groot aandeel in het opziener-

schap? Het was belangrijk dat de beoogde schoolopzieners de ideeën die ten 

grondslag lagen aan de onderwijswetten onderschreven. Zowel Van der Palm als 

 
41 Vgl. A. van Marion, 'Over de vaderlandsliefde en de middelen, om dezelve bij de jeugd op 

te wekken', in: Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, 1831, pp. 863-

883. 
42 G. Benthem Reddingius, 'Redevoering, ten betooge, dat de algemeene toejuiching den On-

derwijzer der Jeugd wel nuttig zijn kan, maar geenszins voor hem noodzakelijk is, om in het 

goede getrouw te volharden', in: Bĳdragen betrekkelĳk den staat en de verbetering van het 
schoolwezen, 1805, pp. 41-57. 
43 [Hulde der onderwijzers aan de wel edel gestrenge heeren schoolopzieners Th. van Swinde-

ren en P. Hofstede de Groot], UBGroningen, UB M.V.O. PORT 45 NO8A. 
44 [N.N.], 'Een woord over de aankweeking van vaderlandsliefde en vaderlandsche deugden 

op de lagere scholen', in: Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, 1832, 

pp. 746-757, m.n. p. 747. 
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Van den Ende hadden een theologische scholing genoten en verkeerden in pre-

dikantskringen. In die zin lag het voor de hand dat zij hun schoolopzieners uit 

deze kringen rekruteerden. Verder bestond van oudsher al het gebruik dat predi-

kanten privaat onderwijs verzorgden onder de notabelen op het platteland.
45

 Als 

gevolg van de achttiende-eeuwse banden tussen kerk en school hadden predi-

kanten bovendien relatief veel ervaring met het opzienerschap, de scholen en de 

schoolmeesters. De betrokkenheid van predikanten in het onderwijswezen lijkt 

een voorafspiegeling van de rol die zij kregen toegekend in het proces van na-

tievorming in het Koninkrijk der Nederlanden. 

 Daarnaast hadden predikanten zeker nog twee dingen voor op anderen. De 

periodieke schoolinspecties en de districtsvergaderingen maakten het schoolop-

zienerschap tot een tijdrovende bezigheid. Het opzienerschap was dan ook veel-

eisend en een enkeling werd dit alles te veel. Zo verzocht de predikant Fransen 

van Eck in 1816 om ontslag vanwege uitbreiding van zijn overige werkzaamhe-

den.
46

 In de regel konden predikanten echter, in tegenstelling tot rechters en be-

stuurders, dergelijke activiteiten makkelijker inplannen. Vooral 's zomers had-

den zij minder ambtelijke verplichtingen. Op het platteland werd de intensiteit 

van de predikantswerkzaamheden ook nog eens bepaald door de seizoenen. De 

predikant kon tijd vrijmaken voor zijn schoolopzienerschap wanneer de boeren-

bevolking druk was met het landbouwbedrijf. 

 Een nadere analyse van de samenstelling van het schoolopzienercorps in 

deze periode leert, in de tweede plaats, dat de keuze vaak viel op een predikant 

wanneer een schoolopziener werd gezocht voor een plattelandsdistrict. Juist in 

buitengebieden was de beschaafde stand niet wijd verspreid en was een geschik-

te dorpspredikant relatief gemakkelijk gevonden. Het merendeel van deze aca-

demici en gegoeden was woonachtig in de steden, terwijl slechts 36% van de 

totale bevolking hier woonde.
47

 De belangrijkste uitzondering was de predikant. 

Met slechts 27% van de protestantse predikanten woonachtig in een van de ste-

den was er sprake van een absolute en relatieve oververtegenwoordiging van 

deze beroepsgroep op het platteland.  

 Vanuit het perspectief van de predikanten vormde het schoolopzienerschap 

een aantrekkelijke bijbaan. Vooral de afkalvende financiële steun aan de gere-

formeerde kerk in de Bataafs-Franse tijd bracht nogal wat predikanten in eco-

nomische problemen. Het vooruitzicht van een gegarandeerde, aanvullende be-

zoldiging van fl. 400,- zal zeker aantrekkingskracht hebben uitgeoefend. Voor 

 
45 Vgl. Y.B. Kuiper, Adel in Friesland 1780-1880, Groningen 1993, pp. 394-395. 
46 Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding 1816, p. 780.  
47 Gebaseerd op de volkstelling van 1849. Deze is gedigitaliseerd door het CBS en te raadple-

gen op www.volkstellingen.nl/. De verhouding stad-platteland voor bijvoorbeeld advocaten 

84-16; dagbladschrijvers en letterkundigen 90-10; hoogleraren 79-21; hoofden liefdadige 

instellingen 70-30; en renteniers 62-38. 
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veel emeriti in deze periode hield deze som een verdubbeling in van hun inko-

men, terwijl de grootverdieners in de steden er met dit bedrag toch nog circa 

20% op vooruit gingen. Evenmin kan worden uitgesloten dat sociaal-

maatschappelijke overwegingen een rol speelden. Predikanten maakten deel uit 

van de hogere maatschappelijke lagen en zagen deze positie bevestigd in het 

schoolopzienerschap waar ook juristen, hoogleraren en edellieden deel van uit-

maakten.
48

 Sommige predikanten konden maar geen afscheid nemen van deze 

betrekking. In 1837 bijvoorbeeld bleek dat Friese predikant H. Heppener (1780-

1839) op zijn inspectiereizen hinder ondervond van een sterk verminderd ge-

zichtsvermogen. Om deze reden had hij noodgedwongen het predikantschap 

neer moeten leggen. Liever dan ontslag aan te vragen als schoolopziener liet hij 

zich vergezellen door lector J.H. Behrns.
49

 

 Al snel na bekendmaking van het systeem van rijksschooltoezicht ontving 

Van der Palm menige sollicitatie, zo herinnerde Van den Ende zich nog goed.
50

 

Hij vond deze ontwikkeling bedenkelijk en zou kort voor zijn dood nog bena-

drukken dat de benoeming van kandidaten altijd plaatsvond op grond van hun 

geschiktheid. Voorop stond dan ook de motivatie van de schoolopziener. Hij 

moest gedreven zijn om via het onderwijs het nationale belang te dienen, of, 

zoals de predikant Teissèdre l'Ange het uitdrukte, om: 

 

met ene oprechte zucht voor het heil van mijn ongelukkig Vaderland be-

zield; maar vooral met ene tedere bekommering aangedaan over het lot van 

ons aankomend geslacht, en bovendien ene hartelijk vriend van kinderen 

zijnde - is mij alles welkoom, dat tot de gelukkige opvoeding, vooral der 

Nederlandsche jeugd dienstbaar kan zijn.
51

 

 

In de negentiende eeuw was men ervan overtuigd dat de schoolopzieners een 

wezenlijke bijdrage leverden aan de kwaliteit van het onderwijs. In 1832 kreeg 

H. Wijnbeek (1772-1866), die tot dan toe toezicht voerde over de Latijnse Scho-

len, de inspectie van de lagere school onder zijn hoede. Hij begon een grote toer 

door Nederland. In de loop van enkele jaren had hij nagenoeg alle scholen in het 

 
48 Vgl. Y. Kuiper, R. van der Laarse, 'Inleiding', in: R. van der Laarse, Y. Kuiper (red.), Beel-
den van de Buitenplaats. Elitevorming en notabelencultuur in de negentiende eeuw [Adelsge-

schiedenis 3], Hilversum 2005, pp. 9-24, p. 24. 
49 Reinsma, Scholen en schoolmeesters, p. 148. 
50 A. van den Ende, Geschiedkundige schets van Neêrlands schoolwetgeving met Aanteeke-
ningen en Bijlagen, door A. van den Ende, Ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, 
voormalig commissaris tot de zaken van het lager schoolwezen en onderwijs, laatstelijk met 

den titel van hoofd-inspecteur van het middelbaar en lager onderwijs. En een berigt hem aan-
gaande van J. Clarisse en J. Teissèdre l'Ange, Deventer 1846, pp. 1-93, noten 12, 13.  
51 J. Teissèdre l'Ange, 'Voorbericht aan den Nederlandschen Lezer', in: Niemeyer, Grondbe-
ginselen, dl. 1, pp. iii-xxvi, p. vi. 
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land bezocht. Uit de verslagen van zijn inspectietochten blijkt dat hij een duide-

lijk verband zag tussen enerzijds de kwaliteit van het onderwijs, het schoolge-

bouw en de schoolmeester en anderzijds de invloed van de schoolopziener.
52

 De 

onderwijs-historicus Boekholt benadrukt het belang van predikanten als Donker 

Curtius en Benthem Reddingius, die dankzij hun langdurige schoolopziener-

schap het volksonderwijs in Drenthe en Gelderland sterk stimuleerden.
53

 Predi-

kanten leverden in de hoedanigheid van schoolopziener - gelet op hun numerie-

ke dominantie en brede pedagogische inspanningen - in de eerste decennia van 

de negentiende eeuw een belangrijke bijdrage aan de vorming van de natie. 

 

De beginnende schoolstrijd 

De onderwijswet van 1806 resulteerde in een breed toegankelijk lager onderwijs 

dat nuttige en vaderlandslievende burgers moest vormen. Een belangrijk middel 

vormde het algemeen christendom, terwijl leerstellig onderwijs als splijtzwam in 

de bevolking zou fungeren. Mede daarom bleven de gereformeerde kerk en de 

school van elkaar gescheiden. In 1877 herinnerde de bijna zeventigjarige predi-

kant U.P. Goudschaal (1809-1889) het zich als volgt: 

 

De staat is uitgegaan van het denkbeeld van gelijke eerbiediging van al zijne 

onderdanen in hunne heiligste rechten, is uitgegaan van de zucht, om geene 

andersdenkenden te kwetsen, en geen zaad van hatelijke onverdraagzaam-

heid in de jeugdige harten te strooijen. 

 Daarom onttrok hij aan de school niet slechts den Katechismus als leer-

boek, maar ook den bijbel, en liet het aan de godsdienstleeraars over, om de 

jeugd in de leer der kerk te onderwijzen.
54

 

 

De formele scheiding van kerk en school hield niet in dat de band tussen predi-

kant en schoolmeester volledig was verbroken. Nog in 1842 moest bij wet wor-

den gestipuleerd dat een schoolmeester niet meer mocht worden verplicht tot het 

vervullen van werkzaamheden in de kerk.
55

 Het was in deze periode geen uit-

zondering dat de schoolmeester om zijn inkomen aan te vullen in zijn vrije tijd 

dienst deed als koster, voorzanger en voorlezer in de plaatselijke kerk. Tot ver in 

de negentiende eeuw kon dit de verhouding tussen de schoolmeester en de pre-

dikant nog bepalen, zoals treffend omschreven door Van Koetsveld in zijn 

Schetsen uit de pastorie te Mastland uit 1843:  

 
52 Reinsma, Scholen en schoolmeesters, p. 118. 
53 P.Th.F.M. Boekholt, De hervorming der scholen. Het onderwijs in Drenthe in de eerste 
helft van de negentiende eeuw [Drentse historische studiën 3], Assen 1982, pp. 55, 170.  
54 U.P. Goudschaal, Herinneringen uit mijn bijna zeventigjarigen leeftijd, door U.P. Goud-
schaal, Predikant te Scheemda, Groningen 1877, pp. 27-28. 
55 'Besluit van den 2den Januarij 1842, houdende nadere bepalingen ten aanzien van het lager 

onderwijs', in: Staatsblad 1842, Nr. 1. 
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Dat achtbaar hoofd [van schoolmeester Herman Baljon] was evenwel ge-

woon, zich te buigen, en die oogen, nederwaarts te zien voor het aanschijn 

van den predikant, het zij oud of nieuw, bejaard of jeugdig […]. Hij behoor-

de nog tot de meesters der vorige eeuw, gewoon, zelve des zondags hun ge-

zangbriefje te halen, het glas water op den predikstoel te brengen en ook 

door de week er zich eene eer in te stellen, als zij den predikant kleine dien-

sten konden bewijzen […] en zoo als hij hoog den schepter zwaaide over ie-

der opkomend geslacht, zoo boog hij zich diep voor ieder' aankomend' lee-

raar ter neder. Hij harkte zelf het kerkhof op, terwijl zijne vrouw het stof 

van de kerkstoelen veegde. En daarbij waren beiden gelukkig, en wij gingen 

te zamen zoo vriendschappelijk om, dat de stilzwijgend erkende meerder-

heid van mijn ambt mij niet hoogmoedig maakte en hem niet hinderde.
56

 

 

In katholieke kringen rees vanaf de jaren dertig verzet tegen de invloed van de 

lokale predikant op de school en tegen een protestantse invulling van het alge-

meen christendom. Katholieken meenden dat hun kinderen protestantse gods-

dienstige gebruiken aanleerden door de dagelijkse gebeden en gezangen, en 

zelfs door de gebruikte lesmethode. Bovendien was er kritiek op het beeld van 

katholieken dat oprees uit het gebruikte lesmateriaal. In de jaren dertig en veer-

tig werd het godsdienstig-neutrale karakter van het onderwijs dan ook aange-

scherpt.
57

 De wetgeving concentreerde de werkzaamheden van de schoolmeester 

in toenemende mate op het onderwijs. Deze functionele differentiatie verbeterde 

de positie van de onderwijzer en droeg bij aan de verwijdering van de school 

van de lokale kerk.  

 De schoolwet van 1842 bepaalde eveneens dat aanstootgevende zaken in het 

lesmateriaal gerapporteerd en vervolgens verwijderd moesten worden. De laatste 

bepaling was de Waalse predikant en schoolopziener Teissèdre l'Ange een doorn 

in het oog. Hij meende dat misbruik werd gemaakt van de nieuwe regeling. Hem 

was ter ore gekomen dat schoolmeesters in zijn district waren bezocht door pas-

toors die om inzage vroegen in de boeken, gezangen en geschriften die op een 

plaatselijke school werden gebruikt. Volgens de Waalse predikant had de inhoud 

van een schoolboek in het verleden een enkele maal geleid tot onvrede onder 

katholieken. Maar in een goed gesprek was altijd een oplossing gevonden. Teis-

sèdre l'Ange signaleerde nu zelfs een georganiseerde beweging die zo ver ging 

dat zelfs in gebieden waar geen katholieken woonachtig waren naar de boeken-

 
56 C.E. van Koetsveld, Schetsen uit de pastorij te Mastland. Ernst en luim uit het leven van 

den Nederlandschen dorpsleeraar, Schoonhoven 41853 (1843), pp. 32-33. 
57 Bijv. 'Besluit van den 27sten mei 1830, houdende wijzigingen in de bestaande bepalingen 

omtrent het onderwijs, in: Staatsblad 1830, Nr. 9; 'Besluit van den 2den Januarij 1842, hou-

dende nadere bepalingen ten aanzien van het lager onderwijs', in: Staatsblad 1842, Nr. 1. 
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lijst werd gevraagd 'ingevolge eener aanschrijving van hooger gezag'.
58

 De pre-

dikant doelde daarmee op de pauselijke stoel. Deze inmenging van de katholieke 

kerk was volgens de predikant strijdig met de onderwijswet van 1806 en bete-

kende een gevaar voor het algemeen-christelijke karakter van het onderwijs. 

 Aan de andere zijde rees vanaf de jaren dertig onder de protestantse recht-

zinnigheid verzet tegen het verlichte christendom. Zo weigerden afgescheidenen 

hun kinderen naar de openbare scholen te sturen, omdat '[d]e schoelen bint nét 

so bedurven als de karken'.
59

 Predikanten in afgescheiden kring moedigden het 

verzet aan.
60

 In Drenthe werden particuliere initiatieven genomen tot huison-

derwijs. Enkele afgescheidenen, van wie sommigen hun kinderen bij De Cock in 

Ulrum hadden laten dopen, stichtten een schooltje in Smilde dat geleid zou wor-

den door Douwe van der Werp.
61

 Deze schoolmeester was kort daarvoor ontsla-

gen op instigatie van Hofstede de Groot, die sinds 1833 schoolopziener was.
62

 

Ook in andere plaatsen in Drenthe werden dergelijke initiatieven ontplooid maar 

mede door de inspanningen van de predikant Benthem Reddingius in de kiem 

gesmoord.
63

 

 De weerstand tegen het volksonderwijs groeide en noopte de overheid tot 

een reactie.
64

 Deze bestond in pogingen om het neutrale godsdienstige onderwijs 

in al zijn consequenties door te voeren. Voor predikanten betekenden deze maat-

regelen dat het in de praktijk moeilijk werd om een betrekking als schoolopzie-

ner te verwerven. Een nieuw aanstellingsbeleid beoogde een samenstelling van 

het corps van schoolopzieners en schoolmeesters waarmee recht werd gedaan 

aan de kerkelijke verhoudingen in een gebied. Volgens H.L. Dodde kwam hier-

mee een eind aan de dominantie van de predikant-schoolopziener, overigens 

zonder dat het algemeen-christelijke karakter van het onderwijs daarmee terzijde 

werd geschoven.
65

 Sinds eind jaren twintig streefde de overheid ernaar het aantal 

predikanten in het schoolopzienercorps terug te brengen.
66

 Maar dit beleid was 

 
58 J. Teissèdre l'Ange, Wat staat het lager schoolwezen in Nederland van het gezag des pause-
lijken stoel te wachten? Eene tijdige vraag, onderzocht en beantwoord door J. Teissèdre l'An-
ge, Lid der Provinciale Commissie van Onderwijs in Noord-Holland, Amsterdam 1842, p. 3. 
59 Geciteerd naar L.C. Stilma, De school met den Bijbel in historisch-pedagogisch perspectief. 

Ontstaan en voortbestaan van het protestants-christelijk lager onderwijs in Nederland, Nij-

kerk 1987, p. 47. 
60 Reinsma, Scholen en schoolmeesters, pp. 105-6. 
61 Stilma, De school met den Bijbel, pp. 47-48. 
62 J. Vree, De Groninger Godgeleerden. De oorsprongen en de eerste periode van hun optre-
den (1820-1843), Kampen 1984, pp. 95-96. 
63 Boekholt, De hervorming der scholen, pp. 170, 172. 
64 B. Kruithof, 'Goede en godzalige opvoeding thuis en op school. Protestants Nederland 17e-

19e eeuw', in: Pedagogische Verhandelingen 8 (1985), pp. 55-65, p. 61. 
65 Dodde, "Een speurtocht naar samenhang", p. 125. 
66 B. Kruithof, Zonde en deugd in domineesland. Nederlandse protestanten en problemen van 
opvoeding. Zeventiende tot twintigste eeuw, Groningen 1990, pp. 112-113. 
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slechts geleidelijk een succes. In de jaren veertig was ongeveer 30% van de 

schoolopzieners eveneens predikant in een van de protestantse kerken.
67

 Dat de 

schoolopzieners nog tot 1842 voor het leven werden benoemd zal hebben mee-

gewerkt aan de vertraagde doorwerking van het voornemen. Slechts geleidelijk 

nam onder publieke druk het aandeel predikanten af, professionaliseerde het 

schoolopzienerschap en vormde de godsdienstige samenstelling van het corps 

een meer reële afspiegeling van de religieuze kaart van Nederland.
68

 

 Opmerkelijk genoeg stond de invulling van het algemeen-christelijke on-

derwijs niet vast. Circa twintig jaar na de inwerkingtreding van de onderwijs-

wetten, liet de schoolopziener Van Swinderen nog een circulaire uitgaan waarin 

werd gevraagd hoe het algemeen-christelijke onderwijs precies vorm moest krij-

gen: 'Hoe dient het godsdienstig onderwijs door de Onderwijzers in de Neder-

landsche scholen, ingevolge en behoudens de wetten van den Staat te worden 

ingerigt, om daardoor vooral de kinderen op te leiden tot Christelijke deugdsbe-

trachting?'
69

 Bovendien was het godsdienstig-neutrale karakter van de scholen 

niet gewaarborgd. De inspectiereizen van Wijnbeek tonen dat deze doelstelling 

vooral op papier bestond. In het protestantse Borger bijvoorbeeld mocht de 

schoolmeester zijn leerlingen gewoon voorbereiden op het zaterdagse leerstelli-

ge onderwijs. Een duidelijke aanwijzing is eveneens dat in religieus pluriforme 

gebieden de gezindte van de onderwijzer bepalend kon zijn voor de schoolkeuze 

van de leerlingen.
70

 De openbare school was, zoals Dodde schrijft, een kameleon 

die zich aanpaste aan de omgeving.
71

  

 De school was een van de centrale locaties waar conflicten tussen katholie-

ken en protestanten en tussen rechtzinnige en vrijzinnige protestanten zich mani-

festeerden. Ondanks het aanvankelijke succes van de schoolwet van 1806 ont-

stond in de jaren veertig een alternatief circuit voor de opvoeding van kinderen. 

In Nijmegen (1844), Den Bosch (1846), Nijkerkerveen (1847) en Amsterdam 

(1848) werden de eerste scholen 'met den Bijbel' gesticht, vaak met bemoeienis 

van rechtzinnige predikanten.
72

 De predikant-schoolopzieners waren tegen deze 

afbraak van de in hun ogen neutrale school omdat op deze wijze het fundament 

voor de nationale gemeenschap aan het wankelen werd gebracht. Hofstede de 

Groot schreef in 1844: '[w]ordt het Volksonderwijs een buit der partijen, dan is 

 
67 Kruithof, Zonde en deugd in domineesland, p. 113.  
68 E.C. van Berghe Henegouwen, 'Schoolopziener in Noord-Brabant in de negentiende eeuw', 

in: De Negentiende eeuw 18 (1994), pp. 228-237.  
69 'Circulaire van 14 october 1834 van De Commissie van Onderwijs voor de Provincie Gro-

ningen, namens dezelve: Th. van Swinderen. Secretaris', UBGroningen, UB 'JO B 4A. 
70 Reinsma, Scholen en schoolmeesters, pp. 88-89, 91. 
71 Dodde, "Een speurtocht naar samenhang", p. 225. 
72 Stilma, De school met den Bijbel, pp. 53, 55, 59. 
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Nederlands Staat dadelijk zedelijk ontbonden, en zal derzelve weldra ook stoffe-

lijk uiteenvallen, als eene gemakkelijke te winnen prooi voor elken vijand.'
73

  

 Terwijl de betrokkenheid van verlichte predikanten bij het openbare volks-

onderwijs werd teruggedrongen als gevolg van de publieke druk en van de pro-

fessionalisering van het schoolopzieners- en onderwijzersschap, vond binnen 

rechtzinnige kringen een tegengestelde beweging plaats. Zoals de volksschool 

van 1806 zwaar had geleund op de inspanning van predikanten was nu een 

nieuwe generatie (rechtzinnige) predikanten betrokken bij de beginfase van het 

protestants-christelijke onderwijs. Juist de pogingen van de overheid om door 

een algemeen christendom een hechte nationale gemeenschap te vormen werk-

ten uiteindelijk averechts. Dit beleid gaf mede vorm aan de oppositie in kerke-

lijk Nederland. De onderwijskwestie groeide uit tot een schoolstrijd die een be-

langrijke motor vormde voor de mobilisatie van bevolkingsdelen op levensbe-

schouwelijke grondslag.
74

 

 

 

2. Het genootschap 

 

Sinds het midden van de achttiende eeuw werden genootschappen gesticht op 

grond van particulier initiatief. Enkele voorbeelden hiervan zijn de Hollandsche 

Maatschappij der Wetenschappen (1752), het Zeeuwsch Genootschap der We-

tenschappen (1767) en het Provinciaal Utrechts Genootschap (1773). Typerend 

voor deze verenigingen waren de nauwe band met de overheid, de hantering van 

een brede, wetenschappelijke doelstelling en een ledenbestand dat goeddeels 

was samengesteld uit het regentenpatriciaat en de geleerdenwereld. Vanaf de 

jaren zeventig kwam met de oprichting van onder meer Teylers Godgeleerd Ge-

nootschap en Teylers Tweede Genootschap (1778), het NZG (1797) en de Maat-

schappij tot Nut van ´t Algemeen (1784) een nieuw type genootschap op. Deze 

verenigingen opereerden onafhankelijker van overheid en kerk, recruteerden hun 

leden uit de brede burgerij en richtten zich op een tak van de wetenschap of later 

op een of meer maatschappelijke probleemvelden.
75

 Deze maatschappijen droe-

gen bij aan de grote populariteit van het genootschapswezen in de negentiende 

 
73 P. Hofstede de Groot, Over de belangrijkheid, die het Nederlandsch Onderwijzers-
genootschap kan verkrijgen, voor de school, den staat en de kerk. Redevoering ter opening 

der eerste algemeene vergadering van genoemd genootschap, den 31 mei 1844 gehouden 
door P. Hofstede de Groot, Hoogleeraar te Groningen, Groningen 1844, p. 15. 
74 H. Knippenberg, 'National Integration and Growing Ethnicity among Dutch Roman Catho-

lics and Protestants in the Nineteenth and Early Twentieth Century. The Impact of Education', 

in: The Netherlands' Journal of Social Sciences 35 (1999), pp. 37-52, p. 43. 
75 W.W. Mijnhardt, 'Het Nut en de genootschapsbeweging', in: Mijnhardt, Wichers, Om het 
Algemeen Volksgeluk, pp. 187-220; W.W. Mijnhardt, Tot Heil van 't Menschdom. Culturele 
genootschappen in Nederland, 1750-1815, Amsterdam 1987, pp. 78-123. 
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eeuw die de hervormde predikant W. Broes (1766-1853) in 1848 deed verklaren: 

'De eeuw, die wij beleven, mag wel de eeuw der philanthropie heeten.'
76

  

 

Nationale betrokkenheid 

Uit de doelstellingen en de activiteiten van veel genootschappen uit de achttien-

de en de negentiende eeuw spreekt een sterk nationaal besef. Zo overwogen de 

oprichters van de Hollandsche Maatschappij aanvankelijk hun vereniging op te 

richten onder de naam: 'Genoodschap van Nederlandsche Geleerden ter bevor-

deringe der welvaart van hun Vaderland'.
77

 De eerste secretaris van de Holland-

sche Maatschappij, de lutherse predikant C.C.H. van der Aa, verklaarde in het 

verlengde van dit voornemen dat de maatschappij in haar activiteiten altijd 

werkzaam zou zijn voor het vaderland.
78

 Dit vaderland moest in nationale zin 

worden begrepen, zo werd nadrukkelijk gestipuleerd in een prijsvraag uit 1767 

naar een historiografie van de vaderlandse natuurlijke geschiedenis.
79

 

 De nationale betrokkenheid van de Hollandsche Maatschappij was eveneens 

uitgangspunt voor de prijsvraag uit 1771 naar de oorzaken van de economische 

achteruitgang van Nederland. De inzending van griffier Mr. Hendrik Herman 

van den Heuvel leidde in 1777 tot de oprichting van de zustermaatschappij: 

Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.
80

 

Deze instelling richtte zich op het herstel van de Nederlandse welvaart. Belang-

rijkste middelen waren de uitschrijving van prijsvragen en de toekenning van 

premies op grond van verdiensten. Uitdrukkelijk werd bepaald dat men zich bui-

ten de politiek wilde houden en de bevordering van nationale in plaats van regi-

onale belangen nastreefde. Het was zelfs overwogen om vaderlandsliefde en de 

bereidheid om alleen Nederlandse producten te kopen als voorwaarden voor het 

lidmaatschap op te nemen in de verenigingsstatuten. Ten minste 3000 Nederlan-

ders voelden zich aangesproken door de oproep aan de 'regtgeaarte Liefhebberen 

van het Vaderland' om zich aan te melden bij de Oeconomische Tak.
81

 

 De veronderstelde nationale achteruitgang was voor de doopsgezinde predi-

kant Jan Nieuwenhuizen (1724-1806) eveneens aanleiding om de Maatschappij 

 
76 W. Broes, De evangelische godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opengelegd in 
breeden tekstenrol, ten gebruike van de kerkelijke leerrede en den Bijbelschen almanak, in 
zeven hoofdstukken; benevens aanhangsel en bijschriften, het aanhangsel meest bevattende 
losse opmerkingen over het gebruik des Bijbels voor den tekst der leerrede, Amsterdam 31852 

[herdruk van herziene uitgave 1848], 'aanhangsel', p. 154. 
77 J.A. Bierens de Haan, De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1752-1952, Haar-

lem 1970 [herdr. van 1952 met suppl.], p. 8. 
78 J.G. de Bruijn, Inventaris van de prijsvragen uitgeschreven door de Hollandsche Maat-

schappij der Wetenschappen, Groningen 1977, p. 1. 
79 De Bruijn, Inventaris, p. 40. 
80 Bierens de Haan, De Hollandsche Maatschappij, pp. 160-176. 
81 Bierens de Haan, De Hollandsche Maatschappij, p. 167. 
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tot Nut van ´t Algemeen op te richten. Ook hier zien we een sterke band tussen 

genootschap en vaderland, zoals treffend werd verwoord bij het vijftigjarige ju-

bileum van ´t Nut: 'De vlag van Neêrland is ´t blazoen/ Van ´t Nut van ´t Alge-

meen!'
82

 De nationale betrokkenheid kwam tot uitdrukking in een breed program 

van opvoeding en verlichting. In ´t Nut manifesteerde zich bij uitstek de publie-

ke stem die de morele verheffing van de Nederlanders zag als voorwaarde voor 

nationale verheffing. Vaderlandsliefde, economisch verval en de perceptie deel 

uit te maken van een nationale gemeenschap die provinciale grenzen oversteeg 

droegen bij tot de opleving van het genootschapswezen. 

 

Godsdienst en genootschap 

In het laatste kwart van de achttiende eeuw werden enkele genootschappen ge-

sticht die de handhaving, de verspreiding of de heropleving van de godsdienst 

tot hun hoofddoel hadden. Tot deze categorie behoren Teylers Godgeleerd Ge-

nootschap, NZG en het Haagsch Genootschap tot verdediging van den christe-

lijken godsdienst tegen deszelfs hedendaagsche bestrijders. De oorsprong van 

het Haagsch Genootschap ligt bij een vergadering van de Zuid-Hollandse syno-

de in 1785.
83

 Uit vrees voor de mogelijk schadelijke invloeden van Joseph 

Priestley's werk An History of the Corruptions of Christianity op het christen-

dom in Nederland besloten vijf deelnemers aan de vergadering om een prijs-

vraag uit te schrijven met de opdracht de ideeën van deze Engelsman te weer-

leggen. Het voornemen mondde uit in de oprichting van het Haagsch Genoot-

schap dat zichzelf ten doel stelde om de christelijke godsdienst te verdedigen 

door prijsvragen uit te schrijven en eenvoudige geschriften uit te geven die het 

geloof onder het minder beschaafde volk zouden bevorderen.
84

 Het Haagsch 

Genootschap en het NZG werkten ter stimulering van het godsdienstige leven. 

Voor de leden bestond een duidelijk verband tussen het persoonlijk geloof en de 

heropleving van de natie. Dat beide verenigingen specifiek godsdienstige doel-

einden nastreefden plaatst ze niet per definitie in het rechtzinnige kamp. In de 

eerste helft van de negentiende eeuw kon het merendeel van de leden zich ver-

moedelijk wel vinden in het gematigde, verlicht-christelijke karakter van de 

meeste genootschappen. 

 De Hollandsche Maatschappij kende godsdienst eveneens een voorname 

plaats toe. Dat blijkt alleen al uit haar zinspreuk: 'Deo et patriae'. God en Vader-

land werden hier niet alleen gediend door de uitschrijving van prijsvragen met 

 
82 J. de Breet, 'De Nederlandsche vlag', in: Geldersche volks-almanak, 1835, 'mengelwerk', 
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83 J.P. Heering, 'Ten strijde tegen het verlichte Christendom!', in: J.P. Heering e.a. (red.), Op 

de bres. 200 jaar Haagsch Genootschap tot verdediging van de christelijke godsdienst (1785-
1985), ´s-Gravenhage 1985, pp. 5-17, p. 5. 
84 J. Boneschansker, 'De kleine Prijsverhandelingen van het Haagsch Genootschap', in: Hee-

ring, Op de bres, pp. 33-46, p. 33. 
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economische, historische of natuurkundige onderwerpen. Ook werden oordelen 

gevraagd over Mozes Mendelssohns bewijs voor Gods bestaan gebaseerd op de 

onvolmaaktheid van de menselijke zelfkennis, over Immanuel Kants morele 

Godsbewijs en over de wijze waarop het onderwijs in de scholen moest worden 

ingericht zodat geleerd kon worden hoe duidelijk God zich openbaarde in de 

natuur der dingen.
85

  

 De publicaties van de genootschappen - meestal prijswinnende verhandelin-

gen - bieden eveneens een goede indicatie van hun verlicht-godsdienstige ach-

tergrond die zo typerend was voor de maatschappelijke bovenlagen. Teylers 

Godgeleerd Genootschap bijvoorbeeld schreef in 1799 een prijsvraag uit die 'de 

noodzakelykheid van godsdienstige begrippen en praktyken voor deugd en goe-

de zeden' moest onderbouwen.
86

 Een vergelijkbare stelling werd nog hetzelfde 

jaar verdedigd in de Nutsverhandeling van de predikant J. Clarisse over 

(on)godsdienstigheid als de tijdelijke en eeuwige bron van (on)geluk.
87

 Tot de 

doelstellingen van ´t Nut behoorden expliciet de verspreiding van nuttige kennis 

en de bevordering van vaderlandsliefde en christelijke zeden. In al zijn activitei-

ten ging dit genootschap uit van het belang voor individu en volk van een alge-

meen christendom: zonder God geen deugd en zonder deugd geen volksgeluk.
88

 

Zelfs in letterkundige genootschappen heerste aan het begin van de negentiende 

eeuw een zodanig religieus klimaat, dat zij ook wel stichtgenootschappen zijn 

genoemd.
89

 

 

Burgerlijk beschavingsoffensief 

Het genootschapswezen wortelde in het Verlichtingsdenken dat groot vertrou-

wen had in de vermogens van de mensheid om de maatschappij te vervolmaken. 

Op twee terreinen werd gewerkt aan maatschappelijke verbetering, zoals onder 

meer blijkt uit een artikel van Hofstede de Groot uit 1845 in het tijdschrift 

Waarheid in Liefde. Onder de titel 'Over enige volks-uitspanningen en vermake-

lijkheden die voor ene christelijke natie betamelijk, en met name voor het platte-

land uitvoerlijk zijn' maakte de predikant onderscheid tussen de 'beschaafde 

stand' en het 'geringere en min beschaafde' volksdeel.
90

 Het verschil tussen beide 

 
85 De Bruijn, Inventaris, pp. 67-68, 70-71, 129. 
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groepen werd mede bepaald door de toegang die de hogere maatschappelijke 

lagen hadden tot bepaalde activiteiten. Ter verlichting hoorden zij voordrachten 

aan waarin wetenschappelijke onderzoekingen centraal stonden, ter beschaving 

gaven zij zich over aan de beoefening van de schone kunsten, en, tot slot, ter 

veredeling voerde de beschaafde stand gesprekken in een informele sfeer zoals 

diners. Hier ging het om een verfijning van kwaliteiten waarover men reeds be-

schikte. 

 Aan deze opvattingen lagen enkele praktijken ten grondslag die door histo-

rici worden aangeduid met de term sociabiliteit.
91

 In burgerlijke kringen leefde 

de overtuiging dat de eigen individuele vorming het beste plaats kon vinden in 

de ontmoeting met gelijkgezinden. De verwerving van kennis en de toe-eigening 

van deugden waren afhankelijk van het gezelschappelijke verkeer. Ook de ver-

dere cultivering van de ontwikkelde intellectuele, morele en sociale kwaliteiten 

moest in groepsverband plaatsvinden. Het genootschapswezen vormde het geïn-

stitutionaliseerde kader voor de zelfontplooiing van de burgers. Daartoe stonden 

verschillende middelen tot hun beschikking zoals lezingen over wetenschappe-

lijke onderwerpen en de productie en consumptie van de schone kunsten. Dit 

laatste aspect stond centraal in de vele literaire genootschappen die Nederland 

rijk was.
92

 Soms wel tweewekelijks werden avonden georganiseerd waar leden 

hun creaties voordroegen of waar gevierde sprekers voordroegen uit eigen werk. 

Deze vormen van zelfontplooiing werden ingepast in het idee werkzaam te zijn 

voor het algemene belang. Niet alleen stortte men zich op het vaderland als on-

derwerp, men bekwaamde zich eveneens als individu die bijdroeg aan het vader-

land: 'de eene mensch moet tot het heil van anderen arbeiden, en dus moet elk 

naar zijn vermogen, en naar den kring, waarin hij verkeert, ten dienste der maat-

schappij werkzaam zijn.'
93

 

 De maatschappij was in deze burgerlijke visie ingedeeld in duidelijk soci-

aal-maatschappelijke kringen - standen - die in de regel moesten worden ge-

handhaafd. Het volk - hier als sociale categorie voorgesteld - had dan ook geen 

toegang tot de bijeenkomsten. Om nu te voorkomen dat zij zich daarom meer en 

meer zouden verliezen in kaartspel, drankgelag en roddel in plaats van hun bij-

drage aan de mensheid te leveren was beschaving of opvoeding noodzakelijk. 

Zo werd tevens voorkomen dat zij zouden vervallen in wereldmijdend gedrag en 
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religieuze dweperij in de conventikels waarin, aldus Hofstede de Groot, gods-

dienstige onwetendheid en bekeringsretoriek de boventoon voerden. In zijn visie 

was het dan nog slechts een kleine stap alvorens het van kwaad tot erger ging en 

men de beschaafde predikantenstand zou gaan bekritiseren. Het hier door Hof-

stede de Groot geschetste burgerlijk program was dan ook tweeledig. Het volk 

moest worden opgevoed door de beschaafde stand en de burgerij kon dit doen 

dankzij de kennis en de deugd die zij in eigen kring cultiveerde. Deze twee 

componenten liggen opgesloten in de term burgerlijk beschavingsoffensief. 

 

Volksopvoeding door ´t Nut 

Het is typerend voor het paternalisme van de burgerlijke stand dat zij de midde-

len wilden bepalen die nodig waren om het volk te vormen tot nuttige burgers. 

Het voorbeeld bij uitstek van de wisselwerking tussen zelfontplooiing en opvoe-

ding vormt ´t Nut. De opvoedkundige activiteiten en de betrokkenheid van pre-

dikanten daarbij worden hier nader uitgewerkt aan de hand van een nutslezing 

van Johannes Mulder uit 1815.
94

 In zijn lezing wees deze predikant zijn toe-

hoorders erop dat, wanneer de nieuwigheid van iets af is, zoals mogelijk het ge-

val was bij ´t Nut dat toch al weer 29 jaar daarvoor was opgericht, het zijn aan-

trekkingskracht dreigt te verliezen. Mulder meende tevens dat de Franse over-

heersing een stempel had gedrukt op de activiteiten en daarmee op de zichtbaar-

heid van de Maatschappij. Als remedie tegen de dalende populariteit benadrukte 

de redenaar de betekenis van ´t Nut voor Nederland. Deze stelling onderbouwde 

hij onder meer door een band te veronderstellen tussen edelmoedige daden en de 

beloning hiervoor en vervolgens te wijzen op de penningen en getuigschriften 

die de Maatschappij uitreikte voor heldhaftig optreden. 

 Mulder stond uitgebreid stil bij het belang van ´t Nut voor het lager onder-

wijs en voor de opvoeding van de jeugd. Met recht stelde de predikant dat het 

volksonderwijs voortkwam uit de boezem van ´t Nut. Dit genootschap had 

voortdurend aandacht voor het schoolwezen en bevorderde de discussies over dit 

thema door onder meer de uitschrijving van prijsvragen. De schoolwetten opge-

steld door Van der Palm en Van den Ende waren bovendien mede gebaseerd op 

de ideeën van ´t Nut en steunden in hun uitvoering eveneens op het genootschap. 

De Maatschappij fungeerde eveneens als parapluorganisatie voor particulier op-

gerichte scholen.
95

 Van der Palm had rekening gehouden met de nutsscholen in 

zijn onderscheid tussen bijzonder en openbaar onderwijs. Zij werden gerekend 

 
94 J. Mulder, 'Redevoering, over de oorzaken der verslapping van den ijver voor de instand-

houding, den bloei en de welvaart der Maatschappij tot Nut van ´t Algemeen', in: J. Mulder, 

Tweetal redevoeringen, gehouden in het Departement Groningen, der Maatschappij tot Nut 

van ´t Algemeen; door J. Mulder, Leeraar bij de Hervormde Gemeente te Groningen, Gronin-

gen 1815, pp. 1-14. 
95 Vgl. A. Vroon, Carel Willem Pape (1788-1872). Een Brabants predikant en kerkbestuur-
der, Tilburg 1992, pp. 58-60. 
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tot de eerste categorie, behielden daarmee een hoge mate van zelfstandigheid en 

werden niet onderworpen aan het systeem van rijksscholentoezicht. Naast lagere 

scholen werden door nutsleden ook kweekscholen, kleuterscholen, herhalings-

scholen en technische tekenscholen opgericht. Nationale richtlijnen ontbraken 

daarbij en zo kon de ene tekenschool qua opzet en doelstellingen verschillen van 

de andere.
96

  

 Mulder wees zijn toehoorders ook op de stroom aan 'algemeen nuttige ge-

schriften' met opvoedkundige doelstellingen die vooral onder 'minkundigen en 

behoeftigen' veel goeds hadden gebracht.
97

 De publicaties van ´t Nut zijn gedo-

cumenteerd in het gedenkboek dat verscheen naar aanleiding van het tweehon-

derdjarig bestaan van de maatschappij.
98

 Hieruit blijkt hoe actief predikanten 

waren als auteurs. Van alle prijsverhandelingen tot 1866 was ruim de helft van 

de auteurs die hun beroep vermeldden - voornamelijk hervormd - predikant.
99

 

 Mulder sprak eveneens over de zogeheten boekverzamelingen. In 1810 wa-

ren al enkele tientallen van deze nutsbibliotheken gesticht en in 1840 was hun 

aantal zelfs tot tweehonderd gegroeid. De pogingen die vanuit het hoofdbestuur 

werden ondernomen om algemene richtlijnen op te stellen voor de organisatie 

van de bibliotheken liepen echter op niets uit.
100

 Evenals in het geval van de bij 

´t Nut ondergebrachte scholen bleven het particuliere activiteiten op lokaal ni-

veau. De bibliotheekbestuurders deelden allen wel de opvatting dat de boekver-

zamelingen een bijdrage moesten leveren aan de volksopvoeding. Catalogi uit 

de eerste helft van de negentiende eeuw bevatten hoofdzakelijk titels uitgegeven 

door ´t Nut.
101

 Op initiatief van het hoofdbestuur werd nagenoeg elke nutspubli-

catie gratis ter beschikking gesteld aan alle nutsbibliotheken.  

 Ook moet melding worden gemaakt - Mulder doet dat zelf niet - van de 

nutslezingen die de verspreiding van kennis en juiste zeden beoogden. In ver-

scheidene steden werden specifiek voor de lagere maatschappelijke lagen voor-

lezingen georganiseerd waarin onderwerpen variërend van werktuigkunde tot 

het huiselijke ideaal werden behandeld. De predikant J.A. Uilkens bijvoorbeeld 

 
96 P. Knolle, A. Martis, De maatschappij tot nut van ´t algemeen en het tekenonderwijs 1785-

1900', in: Mijnhardt, Wichers, Om het algemeen volksgeluk, pp. 263-296. 
97 Mulder, 'Redevoering', p. 6. 
98 F.B. Schenk, 'Documentatie betreffende de Maatschappij tot nut van ´t Algemeen', in: 

Mijnhardt, Wichers, Om het algemeen volksgeluk, pp. 385-408. 
99 Kruithof, Zonde en deugd in domineesland, pp. 68-69. 
100 P.N. Helsloot, 'De Nutsbeweging. Een geschiedenis van 200 jaar volksontwikkeling', in: 

Mijnhardt, Wichers, Om het Algemeen Volksgeluk, pp. 1-186, p. 24. 
101 B.P.M. Dongelmans, '"Catalogus à 10 cents verkrijgbaar". Nuts- en volksbibliotheken in 

de negentiende eeuw', in: De negentiende eeuw 24 (2000), pp. 179-198, p. 183. Vanaf het 

midden van de negentiende eeuw werden christelijke volksbibliotheken opgericht, p. 191. 
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was in 1800 medeoprichter van het nutsdepartement De Marne, dat vooral na-

tuurkundige voorlezingen voor de Groninger boeren organiseerde.
102

 

 Tenslotte benadrukte Mulder nog de betekenis van ´t Nut voor de Neder-

landse taal. Inderdaad kwam het initiatief tot de ontwikkeling van een standaard-

spelling vanuit dit genootschap en publiceerde het taalkundige verhandelingen 

die de grote taalhervormer Siegenbeek schreef in samenwerking met de predi-

kant L. van Bolhuis (1741-1826).
103

 Mulder hield zijn voordracht in 1815 en kon 

niet voorzien dat ´t Nut in de daaropvolgende decennia de departementen zou 

oproepen om nutsspaarbanken te stichten. De inleg van spaargeld op de banken 

moest het volk van financiële armslag voorzien in tijden van neergang en tege-

lijkertijd de deugd van het sparen bevorderen.
104

 Ook hier woog het opvoedkun-

dige karakter zwaar. 

 

Predikantleden 

Kijken we nog eens naar ´t Nut als een van de meest populaire genootschappen 

dat bovendien zeer actief was op het terrein van volksopvoeding. Het ledental 

kende vanaf de oprichting tot de Bataafse Omwenteling een gestage groei. In 

1787 telde het genootschap acht departementen met 470 leden. In 1794 was het 

aantal departementen toegenomen tot 25 en tezamen telden zij 2331 leden die de 

lidmaatschapsbijdrage van 1 dukaat (fl. 5,25) betaalden. De revolutie van 1795 

had positieve gevolgen voor het genootschap. Veel van de homines novi binnen 

de nieuwe regeringscolleges waren lid van ´t Nut. Het genootschap groeide in 

aanzien en was een gewaardeerd gesprekspartner van de overheid.
105

 Tussen 

1794 en 1810 verviervoudigde het aantal departementen tot 106 en groeide het 

ledental navenant tot 8500. Onder Napoleon Bonaparte was er sprake van een 

afname van het aantal leden. Vanaf 1815 groeide het genootschap weer. Tegen 

1840 was het ledental toegenomen tot bijna 14.000 en het aantal departementen 

tot 236. Nu was ´t Nut in nagenoeg alle steden en veel dorpen vertegenwoor-

digd.
106

  

 ´t Nut was een nationale organisatie met enkele zwaartepunten in zowel de 

geografische concentratie als de sociale en professionele herkomst van de leden. 

Haar aantrekkingskracht was het grootst in de westelijke en vooral de noordelij-

ke provincies.
107

 In het westen leefden de meeste mensen en bevonden zich de 

 
102 Y. Botke, Boer en heer. "De Groninger boer" 1760-1960 [proefschrift], z.pl. 2002, p. 146. 
103 M. Siegenbeek, L. van Bolhuis, Syntaxis, of Woordvoeging der Nederduitsche taal, Ley-

den - Deventer - Groningen 1810; M. Siegenbeek, Grammatica, of Nederduitsche spraak-
kunst, Leyden - Deventer - Groningen 1814. 
104 P.N. Helsloot, 'De Nutsbeweging', pp. 40-41. 
105 Mijnhardt, Tot Heil van 't Menschdom, p. 289. 
106 Helsloot, 'De Nutsbeweging', p. 44. 
107 A.J. Wichers, 'Over aard en algemeenheid van de maatschappij', in Mijnhardt, Wichers, 

Om het Algemeen Volksgeluk, pp. xi-xxiv, p. xvii 
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meeste academici die vaak waren betrokken bij de oprichting van de departe-

menten. De grote aantallen departementen in Friesland en Groningen laten zich 

ten dele verklaren door de aanwezigheid van dissenters en welvarende landbou-

wers, alsmede van universiteiten en kleinere steden. Uit de studies van Goffe 

Jensma, Rienk Klooster en IJnte Botke blijkt dat in de Groningse en Friese de-

partementen veel predikanten actief waren.
108

 In de provincie Groningen bij-

voorbeeld was tot 1800 weliswaar slechts één nutsdepartement gevestigd, maar 

onder de buitenleden bevonden zich relatief veel plattelandspredikanten, bijna 

dertig in totaal.
109

 Aan het begin van de negentiende eeuw beëindigden veel van 

deze predikanten hun lidmaatschap en sloten zich aan bij nieuw opgericht depar-

tementen in de provincie, waartoe ze zelf mede het initiatief hadden genomen en 

waarin ze een bestuursfunctie vervulden. Deze oververtegenwoordiging van 

predikanten past binnen een bredere tendens. In de eerste helft van de negen-

tiende eeuw zouden relatief veel hervormde predikanten lid worden van ´t Nut 

en vooral op het platteland een voortrekkersrol vervullen door departementen op 

te richten en nadien op te treden als departementsvoorzitter.
110

 Ook onder de 

leden van een groot aantal andere genootschappen springt de actieve betrokken-

heid van predikanten in het oog. Het verband dat David Bos legt tussen het cul-

turele kapitaal van predikanten en hun participatie in literaire genootschappen is 

breder toepasbaar.
111

 Vooral het gebrek aan politieke en economische invloed 

(kapitaal) noodzaakte de predikant om zich te manifesteren binnen het genoot-

schapswezen. 

 Nog in 1848 voelde de predikant Broes zich geroepen zijn collegae te waar-

schuwen voor een al te grote betrokkenheid bij het genootschapswezen, daar 

deze ten koste zou gaan van de ambtelijke werkzaamheden van de predikant.
112

 

We zagen al in de inleiding dat het predikantswerk van Benthem Reddingius 

leed onder zijn overige activiteiten. Broes raadde de predikanten aan zich te be-

perken tot het aanprijzen van de goede werkzaamheden van de genootschappen 

vanaf de kansel en in geschriften. Daarnaast kon men hieraan steun betuigen 

door donaties en voorinschrijving op publicaties. Sommige predikanten gros-

sierden zelfs in lidmaatschappen. Scharp kwam aan het begin van de negentien-

de eeuw zelfs op een twintigtal.
113

 Vooral zijn activiteiten van meer dichterlijke 

 
108 Botke, Boer en heer; G. Jensma, Het rode tasje van Salverda. Burgerlijk bewustzijn en 
Friese identiteit in de negentiende eeuw, Ljouwert/Leeuwarden 1998; R. Klooster, Groninger 

Godgeleerdheid in Friesland 1830-1872, Ljouwert/Leeuwarden 2001. 
109 Botke, Boer en heer, pp. 140-141, 145-147. 
110 Helsloot, 'De Nutsbeweging', p. 33; Mijnhardt, Tot Heil van 't Menschdom, p. 275; en Wi-

chers, 'Over aard en algemeenheid van de maatschappij', pp. xviii-xix. 
111 D. Bos, In dienst van het Koninkrijk. Beroepsontwikkeling van hervormde predikanten in 
negentiende-eeuws Nederland, Amsterdam 1999, pp. 197-224. 
112 Broes, 'aanhangsel', pp. 154-155. 
113 H.H. Barger, J. Scharp. Een predikant uit den patriottentijd, Rotterdam 1906, pp. 112-113. 
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aard springen in het oog. Zijn leven laat zich bijna beschrijven aan de hand van 

de gezangen die hij publiceerde. Naast zijn oranjegezindheid, vaderlandsliefde 

en theologische opvattingen wordt vooral zijn privé leven inzichtelijk. Zo vol-

gen de lezers de geboortes van zijn kinderen en het overlijden van enkelen van 

hen, zijn ziektes en de terugkeer op de kansel na herstel hiervan, en zijn gedach-

ten bij zijn eigen verjaardag of van één van zijn kinderen. Ook tijdens reguliere 

kerkelijke bijeenkomsten wilde hij zijn talenten nog wel eens tonen. Zo hield hij 

voorafgaand aan het kerstfeest in 1801 een godsdienstige redevoering in dicht-

maat. Terecht noemde hij zichzelf wel eens de zingende leraar. 

 De genootschapshistorica Marleen de Vries benadrukt dat de letterkundige 

genootschappen in de periode 1750-1800 de predikant de mogelijkheid boden 

om zijn idealen uit te dragen.
114

 Deze verklaring lijkt ook toepasbaar op de par-

ticipatie van predikanten in het genootschapswezen in de eerste helft van de ne-

gentiende eeuw. Een onderbouwing hiervan vinden we in een artikel uit 1821 

van de Utrechtse hoogleraar Heringa. Hij staat bekend als rechtzinnig theoloog 

die door zijn betrokkenheid bij de activiteiten van ´t Nut bijdroeg aan de positie-

ve uitstraling van het genootschap onder hervormde predikanten.
115

 Hij zag hier 

mogelijkheden zijn idealen te realiseren zonder dat zijn leerstellige opvattingen 

hieronder hoefden te lijden: 

 

velen denken minder gunstig over de bemoeijingen dezer Maatschappij 

[´t Nut]: allerminst over haar plan, om, in de behandeling van de Christelijk 

geloofs- en zede-leer, zich te bepalen bij waarheden, in welker belijdenis al-

le Christelijke Kerkgenootschappen het onderling ééns zijn. Is dit bezwaar 

inderdaad gewigtig genoeg [...] om zich aan de medewerking dezer Maat-

schappij te onttrekken? [...] Wat kan een Leeraar, die, door het gezegde be-

zwaar, niet wordt teruggehouden, toebrengen, om de werkzaamheden dezer 

Maatschappij [...] meer vruchtbaar te maken.
116

 

 

Deze positie verschilt van het standpunt van de rechtzinnige predikant Mole-

naar, die in ´t Nut een bedreiging zag voor de gereformeerde leer.
117

 Maar het 

voorbeeld van Heringa toont dat nutslidmaatschap en vrijzinnigheid niet nood-

zakelijk samenvielen.
118

 Beslissend was de vraag in hoeverre een predikant 

volksopvoeding tot onderdeel van zijn theologie rekende en zich richtte op de 

 
114 De Vries, Beschaven!, p. 170. 
115 De Groot, '"God wil het waar geluk van ´t Algemeen"', p. 238. 
116 J. Heringa Ez., 'I. Inleiding. Over het oogmerk en plan dezes werkes', in: Kerkelijke raad-
vrager en raadgever, dl. 1 st. 1 (1821), pp. 1-60, pp. 15-16. 
117 D. Molenaar, Adres aan al mijne hervormde geloofsgenooten, Amsterdam 101840 (1827), 

p. 10. 
118 Vgl. E.G.E. van der Wall, Verlicht christendom of verfijnd heidendom? Jacob van Nuys 
Klinkenberg (1744-1817) en de Verlichting, Leiden 1994, p. 13. 
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verspreiding van deugdzaamheid en zedelijkheid in plaats van leerstelligheid. 

Daarmee is duidelijk dat de leden van ´t Nut vooral moeten worden gezocht in 

kringen van het oud-liberalisme en van de Groninger Godgeleerdheid. Dit on-

derscheid verklaart tevens waarom O.G. Heldring (1804-1876) weliswaar het 

belang van de werkzaamheden van de maatschappij erkende, maar zich ondanks 

herhaalde uitnodigingen niet wilde committeren aan ´t Nut.
119

 Het verlichte ka-

rakter van dit genootschap vormde in zijn ogen namelijk een onoverkomelijk 

bezwaar. Heldring besloot uiteindelijk dan ook om een specifiek christelijke 

filantropie te initiëren.
120

 Zijn uitnodiging aan onder meer Groen van Prinsterer 

tot deelname aan dit initiatief werd in Réveilkringen met instemming ontvangen. 

De opkomst van het maatschappelijke werk op religieuze grondslag in de jaren 

veertig is typerend voor de teruglopende eendracht onder de predikanten-

volksopvoeders vanaf deze periode.  

 Het gezelschappelijke verkeer van predikanten binnen het genootschapswe-

zen betekende eveneens een aanmerkelijke vergroting van hun sociale kapitaal. 

Kijken we weer breder dan alleen naar ´t Nut, dan blijkt uit de meervoudige 

lidmaatschappen dat er een burgerlijk netwerk bestond waarin predikanten een 

plaats in verwierven.
121

 Predikanten als Van der Palm en Scharp bijvoorbeeld 

ontmoetten elkaar in het letterkundige genootschap Kunstliefde spaart geen vlijt. 

Scharp was evenals Clarisse en Heringa actief binnen het NZG, terwijl hij, Cla-

risse, Heringa en Van der Palm lid waren van de Maatschappij der Nederland-

sche Letterkunde (1766). Clarisse en Van der Palm hadden elkaar echter ook 

kunnen ontmoeten in de Hollandsche Maatschappij of, samen met Heringa, bij 

de bijeenkomsten van het Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde 

en Schoone Kunsten (1808), of bij de activiteiten van ´t Nut. De namen van deze 

predikanten komen eveneens naar voren in de door Annemieke Kolle aange-

toonde bestuurlijke vervlechting van de Amsterdamse hoofdbestuurders van ´t 

Nut, het Nederlandsch Bijbelgenootschap, het Nederlandsch Godsdienstig Trak-

taat-Genootschap en de directeuren van het NZG.
122

  

 Verscheidene predikant-schoolopzieners die in het voorgaande met naam 

zijn genoemd vinden we eveneens terug in het genootschapscircuit. Daarbij 

springt in het oog dat ook de predikanten woonachtig buiten de grootstedelijke 

gebieden, waar de meeste genootschappen zich concentreerden, zich aan de ver-

enigingen verbonden door middel van de beantwoording van prijsvragen of door 

 
119 J.C. Rullmann, De strijd voor kerkherstel in de Nederlandsche Hervormde Kerk der xixe 
eeuw. Historisch geschetst door J.C. Rullmann, Kampen 31928, pp. 44-46. 
120 Rond 1840 werd eveneens de katholieke variant van ´t Nut gesticht. 
121 Vgl. A. Verbeek, 'Menniste Paus'. Samuel Muller (1785-1875) en zijn netwerken, Hilver-

sum 2005, p. 97. 
122 A. Kolle, 'Van eensgezindheid naar reveil. Verenigingen met een maatschappelijk doel 

tussen 1820 en 1850', in: Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800 
28 (2005) 63, pp. 30-48, i.h.b. pp. 37-40. 
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het lidmaatschap. Behalve bij ´t Nut, dat met de vele lokale departementen rela-

tief toegankelijk was, vinden we de namen van predikanten als N. Westendorp 

(1773-1836), H.W.C.A. Visser (1773-1826), Van Bolhuis en Adriani bijvoor-

beeld op de ledenlijsten van de prestigieuze Maatschappij der Nederlandsche 

Letterkunde. Gezien de afstanden die deze predikanten moesten afleggen om 

van hun Friese dan wel Groningse pastorieën in Leiden te geraken, zullen zij 

zelden de vergaderingen hebben bijgewoond. Juist deze participatie in genoot-

schapsactiviteiten en de meervoudige lidmaatschappen - in combinatie met be-

trokkenheid bij andere boven-lokale organisaties - boden predikanten de moge-

lijkheid om een bijdrage te leveren aan de productie van kennis op een nationaal 

podium.
123

 Het Koninklijk Instituut van Wetenschappen hanteerde voor (bui-

ten)leden als Westendorp, Hofstede de Groot en Uilkens een veelzeggende be-

naming: zij waren benoemd tot correspondent. Als metafoor werkt deze aandui-

ding bijzonder verhelderend. Eenmaal in het bezit van een academische titel en 

bevestigd in het ambt konden predikanten hun contacten opgedaan aan de uni-

versiteit schriftelijk in stand houden en verder uitbouwen. 

 

 

3. De pastorie 

 

In deze laatste paragraaf verruimen we ons blikveld en kijken we naar de activi-

teiten die vooral plattelandspredikanten ontplooiden in en om hun locale ge-

meenten. Deze aandacht voor de plattelandssamenleving appelleert aan de nog 

steeds bestaande romantische voorstelling van een grote pastorie met een nog 

grotere tuin. In de negentiende eeuw was dit beeld praktijk voor het merendeel 

van de predikanten. Bijna driekwart van hen stond op een dorp. Juist de platte-

landspredikant biedt een goed zicht op de buitenkerkelijke activiteiten die kon-

den worden ontplooid. Deze willen we schetsen aan de hand van de thema's 

volksleraar, vaderlands historicus en volkskundige. Vooral in de gevallen waar 

de nadruk ligt op de predikant als volksopvoeder zijn er inhoudelijke raakvlak-

ken met de voorgaande paragraaf. Hier gaat het echter om initiatieven die niet 

per definitie werden ondergebracht bij een genootschap. 

 

Volksleraar 

Een belangrijke representant van de generatie verlichte plattelandspredikanten 

die in de vroege negentiende eeuw optraden als volksleraars is J.A. Uilkens 

 
123 J. van Eijnatten, 'De generatie-Van der Palm, 1760-1840. Nederlandse academische theo-
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(1772-1825).
124

 Na een voltooide studie in Groningen betrok hij in 1796 zijn 

eerste pastorie te Lellens, waarna hij in 1799 verhuisde naar Eenrum. Hier op 

het Groningse platteland was hij actief als volksopvoeder. Hij verzorgde gedu-

rende een lange periode wekelijks beschouwingen over de natuur die als basis 

dienden voor het godsdienstonderwijs en tegelijkertijd van praktisch nut moes-

ten zijn voor de boerenstand. In lezingen verlichtte hij de plattelandsbevolking 

met landbouwkundige informatie uit buitenlandse tijdschriften en natuurkundige 

vraagstukken en proefjes. Ook publiceerde hij artikelen die moraliserende dialo-

gen bevatten of natuurkundige en landbouwkundige thema's aan de orde stelden. 

Evenals in zijn lesboeken, richtte de predikant zich hoofdzakelijk tot de boeren-

bevolking. Mede vanwege zijn betekenis voor de opvoeding en de verlichting 

van zowel volwassenen als jongeren op het platteland werd in hij 1815 benoemd 

tot schoolopziener. 

 Uilkens wilde 'den reeds enigermate gevormden Landman met het nieuwere 

in de landbouw bekend' maken en verzorgde naast voordrachten daarom ook de 

uitgave van de Landbouw en huishoudkundige almanak.
125

 Vanaf het jaar 1809 

tot zijn dood in 1825 was hij hierbij betrokken. Het genre van de almanak kende 

tot in de negentiende eeuw grote populariteit.
126

 Wat vorm betreft waren de 

boekjes meestal onderverdeeld in een kalender en mengelwerk. Tot het eerste 

deel behoorden overzichten van feestdagen, jaarmarkten, zon- en maanstanden 

en vervoer. Het tweede deel bestond uit artikelen, vertaalde stukken, ingezonden 

vragen en de antwoorden hierop. Als bladvulling werden vaak ook anekdoten 

opgenomen. Vooral uit de thema's die werden aangesneden in het Mengelwerk, 

laten de doelgroep en de doelstellingen van Uilkens' almanak zich aflezen. Een 

aanzienlijk deel is gereserveerd voor praktische wetenswaardigheden van land-

bouwkundige aard. Zo werden tips gegeven om spontane branden in het koren 

tegen te gaan en wees men op de mogelijkheid om eendenkroos te gebruiken als 

varkensvoeder. In meer huiselijke sfeer passen de adviezen om voedsel door 

gebruik van waterdamp te koken en te voorkomen dat planten binnenshuis gin-

gen bloeien omdat dit giftig zou zijn. De aandacht voor wetenschappelijke ont-

 
124 Zie o.m. Y. Botke, Jacobus Albertus Uilkens 1772-1825. Predikant te Lellens en Eenrum. 
Hoogleraar in de Landhuishoudkunde te Groningen, Groningen 1984; Botke, Boer en heer. 
125 [J.A. Uilkens], Landbouw en huishoudkundige almanak, bijzonder voor het Departement 
Stad en Landen van Groningen, 1809, 'voorberigt', pp. 1-7, p. 5. Tot de dood van Uilkens 

verschenen onder de titels: Landbouw en huishoudkundige almanak, bijzonder voor het De-
partement Stad en Landen van Groningen; Landbouw- en huishoudkundige almanak, byzon-
der voor het departement van de Wester-eems; Almanak tot nut en vergenoeging voor de on-
derscheidene standen des maatschappelijken levens; en postuum Landhuishoudkundige Al-

manak, ten vervolge op de almanak tot nut en vergenoeging voor de onderscheidene standen 
des maatschappelijken levens. 
126 J. Sitvast, 'De populariteit van almanakken in de tweede helft van de negentiende eeuw', in: 

De Negentiende Eeuw 11 (1987), pp. 19-34. 
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wikkelingen op natuur- en landbouwkundig terrein en de toepassing hiervan 

uitte zich in discussies over de beste manier om aardappels te planten, of in het 

dwingende advies om bliksemafleiders te plaatsen. Dat plaatsing hiervan niet 

strijdig werd geacht met Gods wil en brede navolging vond, zou overigens voor-

al te danken zijn aan de inzet van predikanten in de provincie Groningen. Ook 

werden in de almanak enkele Nutslezingen gepubliceerd, onder meer over Gods 

werking in de natuur en over levensgeluk. In andere artikelen en gefingeerde 

dialogen werd het volksonderwijs aangeprezen en benadrukte men het belang 

van burgerlijke deugden als wellevendheid en huiselijkheid. Zo werd een bur-

gerlijk waardenpatroon, dat we ook al zagen in de preken en binnen de genoot-

schappen, gepresenteerd aan de landbevolking. 

 Uilkens was vooral uitzonderlijk vanwege de breedte en de kwaliteit van 

zijn activiteiten.
127

 We zien bijvoorbeeld ook de predikant Benthem Reddingius 

actief betrokken bij de vorming van de plattelandsbevolking. Alvorens beroepen 

te worden in Assen (1809) was hij vanaf 1795 predikant in de dorpen Minnerts-

ga (Friesland), Schildwolde (Groningen) en Waardenburg-en-Neerijnen (Gelder-

land). Zijn contacten met de plattelandsbevolking alhier zullen zeker hebben 

bijgedragen aan zijn pogingen om de volksklasse in morele zin te verheffen. Met 

dit doel voor ogen schreef hij twee boekdelen bevattende Gesprekken tusschen 

eenen koopman en onderscheidene landlieden, over sommige hunner pligten en 

belangen.
128

 Het eerste deel uit 1808 behandelde in algemene zin de opvoeding 

van kinderen, het belang van het volksonderwijs en de omgang met andere men-

sen. In het tweede deel gepubliceerd in 1811, maar geschreven in 1808, was, 

blijkens thema's als 'over het voorthelpen van anderen' en 'over de vooroordelen 

tegen nieuwigheden en ongewone dingen', sprake van een nadere toespitsing op 

het gedrag. In zeer moraliserende toon wilde Benthem Reddingius de landlieden 

op redelijke gronden van hun gebreken overtuigen. De aangedragen alternatie-

ven ademenden alle een sterk burgerlijke geest. Alhoewel het twijfelachtig is of 

deze predikant met de toon die hij in zijn boeken aansloeg wel aansluiting vond 

bij het beoogde lezerspubliek, zag hij hierin een middel tot volksopvoeding. 

 In de regel behoorde tot elke plattelandspastorie een grote tuin. Hierin be-

vond zich vaak een boomgaard en een grote moestuin, waarvan de opbrengsten 

een welkome en soms noodzakelijke aanvulling op het traktement betekenden. 

Zoals veel andere predikanten gebruikte de Friese predikant Nieuwold de pasto-

rietuin als proeftuin. Deze predikant is weliswaar vooral vermaard om zijn inzet 

 
127 R.F.J. Paping, "Die waardige man". Prof. H.C. van Hall (1801-1874), botanicus, land-
huishoudkundige en pionier van het hoger landbouwonderwijs, Groningen 1996, p. 91. 
128 G. Benthem Reddingius, De boerenvriend, of gesprekken tusschen eenen koopman en on-
derscheidene landlieden, over sommige hunner pligten en belangen, Amsterdam 1808; Leo-
nard van Kleef, of gesprekken tusschen eenen koopman en onderscheidene landlieden, over 
sommige hunner pligten en belangen, Groningen 1811. 
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voor het volksonderwijs, maar hij had ook grote invloed op landbouwkundige 

hervormingen. Hij verdiepte zich in zijn pastorie in landbouwtheorieën en poog-

de deze eerst in zijn eigen tuin toe te passen en te verbeteren. Het verhaal gaat 

dat hij zo succesvol was dat een kleine aardappelplant bij hem wel 1452 aardap-

pels opleverde, en dat ervaren rokers de tabak die hij verbouwde niet van de uit-

heemse soorten konden onderscheiden.
129

 Zijn meer geslaagde proeven, waar-

onder ook de nieuwe methoden van het dieper spitten en het aanaarden van ge-

wassen, vonden navolging in de streek. Tevens introduceerde hij het gewas ci-

chorei, verbeterde de werktuigen voor de oogst hiervan en verspreidde het ge-

bruik om de wortels van het gewas te roosteren als koffiesurrogaat. Daarnaast 

deed hij voorstellen voor heideontginning om het landbouwareaal te vergroten. 

Hij werd gemotiveerd door het idee dat hij op deze wijze welvaart onder zijn 

gemeenteleden bracht en daarmee het effect van zijn opvoedkundige activiteiten 

deed toenemen.
130

 De neerwaartse spiraal waarin armoe en zedelijk verval elkaar 

versterkten werd doorbroken. Zo werden welvaart en beschaving gediend. 

 Dat verlichte predikanten zich richtten op de verbetering van landbouwme-

thoden of op de verklaringen voor natuurverschijnselen werd mede ingegeven 

door het rurale karakter van de omgeving waarin zij werkten. Hun activiteiten 

hadden vaak een praktische inslag. Nationale doelstellingen speelden eveneens 

een rol van betekenis. Uilkens bijvoorbeeld stelde dat de boerenstand deel uit-

maakte van de Nederlandse gemeenschap en dat de landbouw een essentieel 

component was van de Nederlandse economie. De bijdrage van beschaafde boe-

ren aan een productief landbouwbedrijf was in zijn visie van nationaal belang. 

Uilkens verbond de combinatie van natuurkundig onderzoek, landbouwkundige 

toepassing en morele verheffing bovendien met zijn theologische uitgangspun-

ten, zoals onder meer tot uitdrukking kwam in de almanak. De predikant was 

sterk geïnspireerd door de predikant Martinet, wiens Katechismus der natuur hij 

had bewerkt.
131

 De fysico-theologie van de beide heren richtte zich op de studie 

van de natuur als schepping van God. Natuur, religie en beschaving gingen bij 

Uilkens op in een hogere drie-eenheid. Een verlicht predikant beperkte zich niet 

tot de verkondiging van het evangelie of tot de uitvoering van werkzaamheden 

die van oudsher verbonden waren met het ambt. Hij kon ook buiten de kerk 

werkzaam zijn en, indien praktisch of noodzakelijk, werden deze buitenkerkelij-

 
129 H.W.C.A, Visser, Herinneringen aan J.H. Nieuwold, door H.W.C.A. Visser, Sneek 1814, 

p. 88. 
130 Visser, Herinneringen, pp. 84, 85, 90; J.J. Kalma, 'Ds. Johannes Henricus Nieuwold. De 
Fryske Pestalozzi', in: L.H. Bouma (red.), Earebondel ta de tachtichste jierdei fan Dr. G.A. 
Wumkes op 4 septimber 1949. Oanbean troch de Fryske Akademy, Boalsert 1950, pp. 57-73, 

p. 62. 
131 J.F. Martinet, Katechismus der natuur, door J.F. Martinet, verkort en naar den tegen-
woordigen staat der natuurkennis verbeterd door J.A. Uilkens. Met afbeeldingen, Amsterdam 

1809. 
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ke activiteiten voor God en Vaderland binnen een genootschap als ´t Nut ont-

plooid. Of zoals Uilkens zijn program treffend verwoordde als de 'verheerlijking 

van den groten Schepper door de beschouwing van zyne schepping, - de uitbrei-

ding van kundigheden in deze zo nuttige en aangename wetenschap, - de verede-

ling des harten door reine deugd en godsvrucht.'
132

 

 Toen Uilkens in 1815 werd benoemd tot hoogleraar in de landhuishoudkun-

de vanwege zijn brede inzet op dit terrein als predikant, vormde de fysico-

theologie eveneens het uitgangspunt voor zijn academische werk. Evenals zijn 

opvolger aan de Groningse universiteit, H.C. van Hall (1801-1874), werkte Uil-

kens aan de verspreiding van kennis van de natuur als bijdrage tot de kennis van 

en de nabijheid tot God.
133

 Van Hall meende echter, aldus zijn biograaf Richard 

Paping, dat een predikant zich slechts beperkt mocht richten op de landbouw in 

de omgeving van zijn pastorie omdat het kerkelijke werk en de autoriteit van de 

godsdienstleraar er niet onder mochten lijden.
134

 Van Hall stond hierin niet al-

leen. In 1815 was besloten dat alle aankomende predikanten een testimonium 

moesten overleggen dat zij gedurende twee jaar hadden deelgenomen aan het 

vak landhuishoudkunde.
135

 In 1820 al was bij Koninklijk Besluit het landshuis-

houdkundige onderwijs in het theologische curriculum teruggebracht van twee 

naar een jaar.
136

 In 1831 tenslotte besloot de synode dat een landhuishoudkundi-

ge aantekening op het diploma van de theoloog geen voorwaarde meer was voor 

toelating tot het proponentsexamen. Het was zeker mede tegen de eerste inper-

kende maatregel dat Uilkens in 1821 ageerde in een artikel in De Recensent, ook 

der Recensenten.
137

 Hij benadrukte het belang van landbouwkundig onderwijs 

voor de plattelandspredikant, om inhoudelijk aansluiting te kunnen vinden bij de 

boeren en om daarnaast met zijn theoretische kennis bij te kunnen dragen aan de 

vooruitgang van het agrarisch bedrijf. Landbouwkundige kennis vormde een 

wezenlijke voorwaarde voor het verlichte ideaal van de predikant als volksle-

raar:  

 
132 J.A. Uilkens, De volmaaktheden van den Schepper in Zyne schepselen beschouwd, tot 
verheerlijking van God, en tot bevordering van nuttige natuurkennis, dl. 1, Groningen 1801, 

'voorberigt'. 
133 Y. Botke, '"Der landhuishoudkunde een licht ontstoken". Jacobus Albertus Uilkens (1772-
1825) en Herman Christiaan van Hall (1801-1974)', in: G.A. van Gemert, J. Schuller tot 

Peursum-Meijer, A.J. Vanderjagt (red.), Om niet aan onwetendheid en barbarij te bezwijken. 
Groningse geleerden 1614-1989, Hilversum 1989, pp. 109-127, p. 120. 
134 Paping, 'Die waardige man', p. 93. 
135 'Besluit, waarbij de organisatie van het Hooger – Onderwijs in de Noordelijke Provinciën 

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

pp. 52-120. 
136 '12 Nov 1820 BESLUIT, ten opzigte van der Akademische lessen aan de studenten in de 
Godgeleerdheid, de afschaffing der collegiegelden voor die faculteit, enz.', in: Bijvoegsel tot 
het staatsblad, VII.D. Ie.St.1820, pp. 305-308. 
137 Uilkens, 'Iets over de landhuishoudkundige lessen'. 
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Ook ik beschouw den Leeraar van den Godsdienst als den Volksleeraar, die 

alle nuttige kundigheden zoo veel mogelijk moet verspreiden, en inzonder-

heid die, welke op de welvaart van ieder individu en van geheel de Maat-

schappij den grootsten invloed hebben.
138

 

 

Vaderlands historicus 

Aan het einde van de achttiende eeuw vond een kentering plaats in de histori-

sche oriëntatie waarbij de klassieken aan belang verloren en de aandacht ver-

schoof naar een verleden dat als nationaal werd beschouwd.
139

 In de negentien-

de-eeuwse herinneringscultuur stond vooral de bloeiperiode van de Republiek 

centraal. Naast de van overheidswege voorgeschreven nationale feestdagen ont-

plooide men in burgerlijke kringen eveneens particuliere initiatieven. Een goed 

voorbeeld hiervan is de Brabantse predikant Pape, die in 1828 aan koning Wil-

lem I voorstelde om in Brussel een standbeeld van Willem van Oranje te plaat-

sen dat moest worden bekostigd uit de vrijwillige bijdragen van de Nederlan-

ders.
140

 Dit beeld moest door de verwijzingen naar een gemeenschappelijk en 

groots verleden en door de nadruk op de rol van de Oranjefamilie daarin een 

positieve invloed uitoefenen op de nationale eenheid. De plannen van Pape lie-

ten zich niet gemakkelijk realiseren. Brussel viel vanwege de politieke omwen-

telingen rond de Belgische Opstand al snel af als standplaats en toen Pape zijn 

ideeën opnieuw presenteerde aan het hof eigende koning Willem II zich deze al 

snel toe. In 1848 werd het beeld in Den Haag onthuld.  

 Ook hoog in het Noorden van Nederland werd een manifestatie georgani-

seerd als bijdrage aan de nationale betrokkenheid. In Heiligerlee was de predi-

kant M.J. Adriani in 1826 betrokken bij de oprichting van het monument ter ere 

van Graaf Adolf van Nassau die omkwam in de Slag bij Heiligerlee (1568). Tij-

dens de toespraak bij de onthulling van het monument verklaarde hij het belang 

van de herinnering als een bijdrage aan de duurzame liefde voor vorst en vader-

land.
141

 Het was bovendien niet toevallig dat het monument werd onthuld op 24 

augustus. Deze keuze voor de geboortedag van koning Willem I verbond het 

koningshuis en Nederland op symbolische wijze. 

 Adriani wees zijn toehoorders eveneens op de specifiek regionale betekenis 

van de plechtigheid. Hiermee konden de Groningers tonen dat ook zij edele da-

den op waarde wisten te schatten. De predikant had een groot publiek voor ogen 

 
138 Uilkens, 'Iets over de landhuishoudkundige lessen', p. 186.  
139 Vgl. A. van der Woud, De Bataafse hut. Denken over het oudste Nederland (1750-1850), 

Amsterdam - Antwerpen 1998. 
140 Vroon, Pape, pp. 60-62. 
141 M.J. Adriani, H.A. Spandaw, Hulde aan de nagedachtenis van Graaf Adolf van Nassau, 

Groningen 1827. 
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met deze manifestatie. Hij richtte zich op Nederland en op de wereld. In Fries-

land bloeide in de negentiende eeuw eveneens een sterk regionaal besef. Yme 

Kuiper heeft dit regionalisme overtuigend geplaatst tegen een nationale achter-

grond.
142

 Fries nationalisme diende vooral om de provincie aanzien te geven 

binnen de eenheidsstaat. Ook bij Adriani zien we deze argumentatie. Immers, de 

Groningers moesten met hun herdenking een bijdrage leveren aan het nationale 

bewustzijn. Het regionalisme bevorderde de nationale eenheid.
143

 

 De nationale betrokkenheid gaf mede richting aan de historische interesse 

onder predikanten. '[L]iefde tot de oudheid is liefde tot het vaderland', zo schreef 

de predikant Westendorp in het voorbericht tot zijn studie uit 1815 over de hu-

nebedden en hun 'stichters'.
144

 Gegeven deze gevoelens is het niet verrassend dat 

in de eerste helft van de negentiende eeuw historisch en kerkhistorisch onder-

zoek werd geïnstitutionaliseerd en een nationale oriëntatie kreeg. Voorbeelden 

hiervan zijn de oprichting van het tijdschrift Archief voor kerkelijke geschiede-

nis, inzonderheid van Nederland in 1829 door de hoogleraren N.C. Kist en H.J. 

Royaards (1794-1854), en de eerste nationale kerkhistorische studie Geschiede-

nis der Nederlandsche Hervormde Kerk van Dermout en Ypeij die verscheen 

tussen 1819 en 1827.
145

 Inhoudelijke voorlopers van deze studies vinden we 

onder meer in de preken die Ypeij en Mulder in 1817 hielden tijdens het derde 

eeuwfeest van de kerkhervormingen.
146

 Ook het promoveren in de theologie 

werd beïnvloed door de nationale opwekking. Toen eenmaal in 1858 een theolo-

gische dissertatie voor het eerst in het Nederlands werd gesteld kreeg deze ver-

 
142 Y.B. Kuiper, Adel in Friesland, m.n. pp. 372-404. Zie tevens Jensma, Het rode tasje. 
143 Voor Gelderland: O.G. Heldring in Geldersche volks-almanak, 1835, 'voorrede'; 

H.M. Werner, 'De Geldersche Volksalmanak 1835-1884. Historisch Overzigt door H.M. 

Werner', in: H.M. Werner, J.W. Staats Evers, De Geldersche Volksalmanak 1835-1884. His-
torisch Overzigt door H.M. Werner, en Registers door Mr. J.W. Staats Evers en H.M. Werner, 

Arnhem 1884, pp. 12-13. Voor Noord-Brabant: C.W. Pape, besproken in Vroon, Pape, 

pp. 62-64. 
144 N. Westendorp, Verhandeling, ter beantwoording der vrage: welke volkeren hebben de 
zoogenoemde hunebedden gesticht? In welke tijden kan men onderstellen, dat zij deze oorden 

hebben bewoond? [Letter- en oudheidkundige verhandelingen van de Hollandsche Maat-

schappij der Wetenschappen te Haarlem 1], Haarlem 1815, p. 362. 
145 A.L. Molendijk, "Een hoogstbelangrijke wetenschap". De beoefening van de Kerkgeschie-
denis in Nederland in de negentiende eeuw, Groningen 2000; P. van Rooden, Religieuze re-

gimes. Over godsdienst en maatschappij in Nederland, 1570-1990, Amsterdam 1996, pp. 147-

168. 
146 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 Gro-

ningen, Groningen 1817; A. Ypeij, Leerrede ter nagedachtenis van de groote verdiensten der 
Nederlandsche Vaderen, betrekkelijk het werk der Hervorming; 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. 
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andering brede navolging.
147

 Het afscheid van het Latijn als academische taal 

was mede het gevolg van het gebruik van Nederlandstalige bronnen en van de 

mogelijkheid om op deze wijze een groter publiek te bereiken. Maar de keuze 

voor het Nederlands en bovenal de groeiende aandacht voor vaderlandse onder-

werpen past eveneens tegen de achtergrond van de nationale eenwording van 

Nederland.
148

 

 

Volkskundige 

In 1809 verscheen van de hand van Westendorp een boekje met daarin een preek 

en een historische studie onder de titel Eerste leerrede, gehouden in de Nieuwe 

Kerk te Sebaldeburen.
149

 Hieraan was de volgende ondertitel toegevoegd: Bene-

vens eene oudheidkundige verhandeling. De leerrede was gehouden op 22 no-

vember 1807 ter gelegenheid van de inwijding van het nieuwe kerkgebouw van 

Sebaldeburen. Ondanks de volgorde was deze leerrede ondergeschikt aan de 

oudheidkundige verhandeling. De uitgave werd meer dan een jaar uitgesteld 

totdat het historische deel was afgerond. De preek omvatte bovendien slechts 

een vijfde van het gehele werk. De wetenschappelijke interesse van de auteur 

voerde wel vaker de boventoon, getuige een opmerking van de schoolinspecteur 

Wijnbeek. Westendorp was schoolopziener en Wijnbeek berichtte naar aanlei-

ding van een inspectiereis door Groningen het volgende over de predikant: 'Het 

meest achterlijk ten aanzien van het onderwijs vond ik het vierde district. […] 

Westendorp […] schijnt meer werk gemaakt te hebben van de beoefening der 

oudheidkunde dan van het verbeterd onderwijs.'
150

 

 Westendorp genoot enige faam op oudheidkundig gebied. Hij leverde bij-

dragen aan publicatiereeksen van de Hollandsche Maatschappij, de Maatschap-

pij der Nederlandsche Letterkunde en het Koninklijk Instituut van Wetenschap-

pen. De thema's die hij behandelde varieerden van Germaanse mythologie en 

Romeinse oudheden tot hunebedden en runen. De naam die hij met zijn studies 

verwierf wekte de interesse van de Leidse universiteit, waar men overwoog 

Westendorp tot hoogleraar te benoemen. Na de eerste positieve contacten, moest 

de predikant toch het aanbod naast zich neerleggen, naar verluidt omdat zijn 

vrouw haar oorijzers niet wilde afdoen zoals de andere vrouwen in de universi-

 
147 Bos, In dienst van het Koninkrijk, pp. 257-258. 
148 Van Eijnatten, 'De generatie-Van der Palm', p. 233; J. Kloek, W. Mijnhardt, 1800 Blauw-
drukken voor een samenleving [Nederlandse cultuur in Europese context 2], Den Haag 2001, 

pp. 128-129. 
149 N. Westendorp, Eerste leerrede gehouden in de nieuwe kerk te Sebaldeburen, benevens 
eene oudheidkundige verhandeling. Door den Predikant Nicolaus Westendorp, Groningen 

1809. 
150 Reinsma, Scholen en schoolmeesters, p. 130. 
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teitsstad hadden gedaan.
151

 Dat Westendorp vanuit Sebaldeburen (1797-1807) 

en later Losdorp (1812-1837) zijn activiteiten inbedde in het genootschapswezen 

en zelfs vanuit Kopenhagen lof ontving voor zijn werk,
152

 duidt erop dat de pre-

dikant deel uitmaakte van een nationaal netwerk. Dat zijn oudheidkundige ver-

handeling zich hoofdzakelijk tot de leden van dit netwerk richtte blijkt onder 

meer uit het eerste hoofdstuk, waarin hij de vraag beantwoordde waar Sebalde-

buren nu precies ligt.
153

 De dorpelingen zelf zullen op de hoogte zijn geweest 

van de ligging en bovendien had hij zelf al aangegeven dat slechts weinig inwo-

ners van Sebaldeburen goed konden lezen. 

 Om nader te bepalen wat de oudheidkundige verhandeling van Westendorp 

precies behelst is het goed te kijken naar de inspiratiebronnen van de predikant. 

Hij schreef te zijn geïnspireerd door de predikanten Van Bolhuis en O.H. Swam 

(1754-1813) die de preken gehouden bij de inwijding van hun Groningse kerken 

in respectievelijk 1777 en 1778 hadden uitgegeven met toevoeging van histori-

sche aantekeningen.
154

 Deze predikanten richtten zich op thema's als de komst 

van het christendom, de Reformatie en de betekenis hiervan voor hun eigen 

streek. Deze kerkhistorische notities werden bovendien hoofdzakelijk gepresen-

teerd in de voetnoten van de preken en waren dus bijzaak. Westendorp gaf zijn 

historische overzicht een prominentere positie en incorporeerde een brede waai-

er aan thema's waarvan kerkhistorie slechts een deelaspect vormde. Het ging 

daarbij over thema's als de stichting en de bedijking van het dorp. Hij voegde 

beschrijvingen toe over het landschap en over de oudheidkundige overblijfselen 

in de streek. Hij ging eveneens in op de dorpscultuur en beschreef de mate van 

godsdienstige vrijzinnigheid, deelname aan onderwijs en de (gebrekkige) vaar-

digheden op het gebied van schrijven en lezen. Deze verkenning van de aanwe-

 
151 N.J.A.F. Boerma, K. ter Laan, 'Inleiding', in: N. Westendorp, Eerste leerrede in de nieuwe 
kerk te Sebaldeburen 1809, benevens een oudheidkundige verhandeling [herdrukt door Boer-

ma en Ter Laan], Assen 1941 [1809], pp. 5-10, p. 7. 
152 M. Siegenbeek, 'Levensberigten', in: Handelingen der jaarlijksche vergadering van de 
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, Gehouden den 15 van Zomermaand 
1837, p. 6. 
153 Westendorp, Sebaldeburen, p. 55 
154 Westendorp, Sebaldeburen, p. 53. Het ging om: L. van Bolhuis, Tweetal van plegtige re-
devoeringen: welker eene over Jezaj. LXVI: I,2, uitgesproken op den 12den van Wijnmaand 
1777, ter inwijding van een nieuw Kerk-gebouw te Oostwold, vele bijzonderheden behelst uit 

de Oudheden dezes lands, die in Bijvoegselen nader aangewezen worden; en welker andere 
over Hagg. I: 14, te Appingadam op den 2den van Bloeimaand 1777 gedaan ten besluite van 
de hooge Kerk-vergadering van Stad en Lande, den Godsdienst vertoont in deszelfs aangele-
genheid, verval en herstelling, voornamelijk in betrekking tot onze dagen, Groningen 1778; 

O.H. Swam, Leerreden ter inwyding van de nieuwe kerk te Solwert; en tevens ter bevestiging 
van den wel eerwaardigen zeer geleerden heer, A.G. Meder tot evangelie dienaar in de ge-
meinten te Solwert en Marsum: uitgesproken den 29sten van Wiede-maand MDCCLXXXIII, 
Groningen 1783. 
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zigheid van verlicht-burgerlijke waarden werd gebruikt 'om den trap van be-

schaafdheid' van de dorpelingen te berekenen.
155

 Westendorp sprak niet langer 

over de kerk maar richtte zich op het landschap en in het bijzonder op het volk. 

Deze verschuiving, zoals in voorgaande hoofdstukken bleek, werd beïnvloed 

door het Romantische gedachtegoed dat de boerenbevolking en ook het land-

schap een belangrijke plaats toekende binnen het nationale vertoog. 

 Westendorp verrichtte een vroege vorm van veldwerk om gegevens te ver-

zamelen over gebruiken, taal en spreekwijzen in de streek. De predikant was 

daarmee een vroege representant van de negentiende-eeuwse volkskunde.
156

 De 

etnologische oriëntatie kan mede verklaren waarom Westendorp zijn schoolop-

zienerschap waardeerde ondanks zijn geringe inspanningen op dit terrein. Het 

schoolopzienerschap voorzag de predikant van een correspondentennetwerk dat 

hij kon gebruiken voor zijn onderzoek. Hij verzocht de schoolmeesters in zijn 

district hem in te lichten over oudheidkundige overblijfselen en volksverhalen. 

Op dit punt vormde de predikant geen uitzondering. Eind jaren twintig verzocht 

de Commissie van Onderwijs in Groningen, in nauwe samenwerking met Wes-

tendorp, schoolmeesters om dorpsbeschrijvingen in te sturen.
157

 Ook in het veel-

vuldige contact dat de plattelandspredikant had met de inwoners van zijn regio, 

bleef hij gespitst op geschikt volkskundig materiaal.
158

 

 De invloed van de Romantiek is bijzonder duidelijk in het vroege werk van 

de predikant Heldring. Alvorens hij zich vanaf de jaren veertig ging richten op 

de christelijke filantropie, was hij sinds de oprichting in 1835 gedurende circa 

tien jaar hoofdredacteur en belangrijk auteur van de Geldersche volks-almanak. 

Het jaarboek was in alle opzichten een standaard negentiende-eeuwse almanak. 

In het eerste deel was informatie opgenomen over onder meer de veemarkten, 

het vervoer en de weersverwachtingen voor de streek. Het tweede deel bestond 

uit mengelwerk, waarin Gelderland centraal stond. Dat het hier een almanak 

betrof met een regionale oriëntatie is evenmin uitzonderlijk. Ongeveer gelijktij-

dig verschenen almanakken in Friesland, Overijssel en Zeeland. Andere provin-

cies volgden snel.  

 Tekenend voor de romantische invloeden is dat Heldring het volk, het 

volksleven en de volkscultuur als voorname objecten van zijn onderzoek be-

schouwde. Peter Burke omschrijft deze negentiende-eeuwse aandacht voor 'het 

volk' en hun gebruiken als 'the discovery of popular culture' en typeert deze be-

 
155 Westendorp, Sebaldeburen, p. 138. 
156 Vgl. T. Dekker, 'Ideologie en volkscultuur ontkoppeld: een geschiedenis van de Neder-

landse volkskunde', in: T. Dekker, H. Roodenburg, G. Rooijakkers (red.), Volkscultuur. Een 
inleiding in de Nederlandse etnologie, Nijmegen 2000, pp. 13-65, p. 19. 
157 J. van der Kooi, 'De schoolmeesterrapporten. Een inleiding', in: P.Th.F.M. Boekholt, J. van 

der Kooi (red.), Spiegel van Groningen. Over de schoolmeesterrapporten van 1828 [Gro-

ninger historische reeks 13], pp. 1-21.  
158 Boerma, Ter Laan, 'Inleiding', p. 8. 
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weging als cultural primitivism waarbij het oude, het verre en het volkse aan 

elkaar werden gelijkgesteld.
159

 In het Gelderse jaarboek vinden we beschrijvin-

gen van feesten rond de meiboom en het paasvuur, aandacht voor gebruiken tij-

dens St. Maarten, schuttersfeesten en Driekoningen en vertellingen over plaatsen 

en gebeurtenissen in de streek. Menig 'letterkundige' droeg bij aan het succes 

van het jaarboek met bijdragen van zowel folkloristische als historische en ar-

cheologische aard.
160

 Uitgangspunt voor de almanak was de opvatting dat Ne-

derland sinds lang werd beïnvloed door buitenlandse gebruiken. Deze tendens 

zou vooral zichtbaar zijn in de hogere maatschappelijke lagen, maar begon zich 

ook steeds duidelijker af te tekenen op het platteland. Deze invloeden beteken-

den niet alleen een culturele verschuiving maar ook de introductie van gebruiken 

die vreemd waren aan het ware Nederlandse volkskarakter. Daarom richtte 

Heldring zijn aandacht op de 'kinderen der natuur'. Zij waren 'de sprekende ge-

tuigen van de volksgeest' waar elementen van de oorspronkelijke Nederlandse 

cultuur werden gelokaliseerd.
161

 

 Natuurlijk leverde deze zoektocht naar het verdwijnende volkskarakter on-

der het vermeend relatief onbedorven volksdeel vooral een bekrachtiging op van 

de eigen nationale en culturele voorstellingen. Daarbij was er sprake van een 

dubbele spiegeling. Niet alleen werd bij boeren gezocht naar volksgebruiken die 

vermeende reminiscenties waren aan een negentiende-eeuws nationaal ideaal. 

Deze "volkstradities" werden vervolgens ook weer gepresenteerd aan dezelfde 

boeren en andere lezers als typisch voor de Nederlandse cultuur. Deze nationali-

sering van volksgebruiken had echter een groot bereik. De Geldersche volks-

almanak had bij het afscheid van Heldring als redacteur bijvoorbeeld een oplage 

van ongeveer 1500 exemplaren.
162

 De invloed van het jaarboek was zelfs natio-

naal, aldus Nicolaas Beets (1814-1903) die in 1877 in opdracht van de Maat-

schappij der Nederlandsche Letterkunde het overlijdensbericht van Heldring 

verzorgde. Hij prees de predikant juist omdat deze met de verzameling en de 

verspreiding van regionale informatie erin was geslaagd om Gelderland een 

plaats te geven in het nationale bewustzijn. Dankzij de vele provinciale alma-

nakken die in het voetspoor van Heldrings initiatief het licht zagen, zo meende 

Beets, was het eveneens aan deze predikant te danken dat de kennis over de Ne-

 
159 P. Burke, Popular Culture in Early Modern Europe, London 1978, pp. 8, 10. 
160 N. Beets, 'Levensbericht van Ottho Gerhard Heldring', in: Handelingen der algemeene 
vergadering van de Maatschappij de Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1877, pp. 79-94, 

p. 87. 
161 [O.G. Heldring], 'Een huisselijke feest', in: Geldersche volks-almanak, 1837, pp. 12-24, 

p. 13. 
162 Werner, 'De Geldersche Volksalmanak 1835-1884', p. 19. 
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derlandse regio's toenam.
163

 Zo droeg de amateur-volkskundige bij aan het ont-

staan van een nationale cultuur.
164

 

 De etnologische inspanningen van Heldring stonden niet los van zijn gods-

dienstige opvattingen, ongeacht zijn beslissing om zich terug te trekken als re-

dacteur van de almanak zodat hij zich kon wijden aan de christelijke filantropie. 

Een goede indicatie hiervoor krijgen we in 1841, toen zijn verslag verscheen van 

de voettochten over de Veluwe die hij had ondernomen met de predikant R.H. 

Graadt Jonckers (1805-1866).
165

 Hieruit blijkt de overtuiging van de auteurs dat 

juist vanwege de ontoegankelijkheid van het gebied de Veluwenaren de ware 

protestantse waarden hadden behouden. Zonder deze inhoudelijk nader te speci-

ficeren verwezen de predikanten ter onderbouwing van hun stelling onder meer 

naar de oplettendheid van de streekbewoners tijdens kerkdiensten, naar hun ar-

beidsethos en naar de wijze waarop het geloof deel uitmaakte van hun leven.  

 Heldring en Graadt Jonckers gebruikten hun verslag ook om het leven op de 

Veluwe aan te prijzen als een herinnering aan het ware Nederlandse volkskarak-

ter waarvan godsdienst deel uitmaakte. Om deze te ervaren werd de lezers aan-

geraden zelf een voettocht over de Veluwe te ondernemen. Vaderlandsliefde 

speelde daarbij een sterke rol. De schets die Heldring in De Veluwe biedt is 

daarmee een bewuste poging om de streek en haar bewoners in het nationale 

bewustzijn van de Nederlanders te plaatsen.
166

  

 Het voordeel van predikanten als volkskundige - en volksleraar - was dat zij 

veelvuldige contacten hadden met de streekbewoners.
167

 Kortom, de predikant 

bevond zich dicht bij de bronnen die door de Romantiek waren bestempeld als 

Fundgrube voor de nationale cultuur. De volkskundige P.J. Meertens stelt in een 

overzichtsartikel dat vóór 1888 vooral dorpspredikanten bijdroegen aan de pro-

vinciale almanakken met folkloristische studies. De leden van deze beroeps-

groep namen bovendien in de jaren dertig een voorname positie in op het terrein 

van mythologisch en archeologisch-folkloristisch onderzoek.
168

 De hierboven 

omschreven volkskundige onderzoekingen vormden dan ook slechts een deel 

van de activiteiten die predikanten ontplooiden. 

 
163 Beets, 'Levensbericht', p. 87. 
164 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. 269. 
165 O.G. Heldring, R.H. Graadt Jonckers, De Veluwe. Eene wandeling van O.G. Heldring en 
R.H. Graadt Jonckers, Arnhem 1969 (1841), m.n. pp. 13-18, 254-255. 
166 Heldring, Graadt Jonckers, De Veluwe, p. 253. 
167 Boerma, K. ter Laan, 'Inleiding', p. 8; S.J. van der Molen, 'Dr Joost Hiddes Halbertsma als 

volkskundige', in: Volkskunde 49 (1948), pp. 75-86, p. 77; Roodenburg, 'Tussen "volksgeest" 

en "volksverheffing"', p. 282. 
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In tegenstelling tot de nadrukkelijke verlichting en beschaving van de boeren-

stand door middel van onder meer de verspreiding van agrarische en natuurwe-

tenschappelijke kennis zoals Uilkens had voorgestaan, ontplooiden veel predi-

kanten in de loop van de negentiende eeuw een breed scala aan culturele activi-

teiten gericht op het behoud van de relicten van de nationale cultuur.
169

 Juist de 

gebrekkige aandacht voor deze aspecten in het leven van Heldring deed zijn bi-

ograaf Beets concluderen dat de letterkundige kwaliteiten van de overledene 

naar de achtergrond dreigden te verschuiven. 

 

De begrafenis in den vaderlandschen grond volgde den 17
den

 [juli 1877]. Bij 

die aandoenlijke plechtigheid verhief zich, te midden van de tranen van 

honderden, die hem levenslang in zijn graf zouden zegenen, menige stem, 

om met diep gevoel en weemoedige vreugd getuigenis te geven van hetgeen 

Ottho Gerhard Heldring voor volk en vaderland, voor menschen christen-

heid geweest was; maar niemand, ook niet den steller dezer regelen, die ze 

nochtans waardeert, niemand viel het in, daar en toen, ook van zijne letter-

kundige verdiensten te gewagen. Zo zeer waren zij door al het andere op 

den achtergrond geraakt.
170

 

 

 

4. Samenvatting 

 

Op grond van het onderzoek in dit hoofdstuk naar de buitenkerkelijke activitei-

ten van predikanten moet allereerst worden aangetekend hoe breed hun werk-

veld was. Zo was de predikantenstand vergeleken met andere beroepsgroepen 

oververtegenwoordigd in het schoolopzienerscorps. Uit hoofde van deze functie 

oefenden zij toezicht uit op het volksonderwijs, onderwezen zij schoolmeesters 

en schreven en ontwierpen zij lesmateriaal. Alhoewel de nauwe betrokkenheid 

van predikanten bij het schoolwezen vanaf de jaren dertig op weerstand zou stui-

ten uit zowel rechtzinnige als katholieke kring - en de overheid ook maatregelen 

nam om het aantal predikant-schoolopzieners te reduceren - leverden zij een 

wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijs.  

 De oververtegenwoordiging van de predikantenstand blijkt met name buiten 

de meest verstedelijkte gebieden van Nederland. Vooral in meer rurale streken 

waren de predikant-schoolopzieners de voornaamste representanten van de be-

schaafde stand met ervaring op onderwijsgebied die bovendien de verlichte pe-

dagogische idealen onderschreven. Bij de aanvaarding van de functie van 

schoolopziener speelden financiële en sociaal-maatschappelijke overwegingen 

een rol. Een belangrijk motief was tevens de mogelijkheden die de betrekking de 

 
169 Vgl. Burke, Popular Culture in Early Modern Europe; Jensma, Het rode tasje, p. 23. 
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predikanten bood om hun opvoedkundige idealen te realiseren. Op deze wijze 

konden zij een bijdrage leveren aan de welvaart van volk en vaderland. 

 De predikantenstand nam eveneens een vooraanstaande positie in binnen het 

genootschapswezen, niet alleen als oprichters en bestuurders, maar ook als rede-

naars en auteurs. Deze verenigingsvorm kende een tweeledige doelstelling die 

kan worden aangeduid met de termen zelfontplooiing en volksopvoeding. De 

activiteiten van de Maatschappij tot Nut van ´t Algemeen illustreren deze goed. 

Vanuit dit genootschap werden werkzaamheden verricht - variërend van de op-

richting van bibliotheken tot het houden van lezingen - die alle waren bedoeld 

om het volk op te voeden tot nuttige en goede Nederlanders. Daarnaast werden 

ook bijeenkomsten georganiseerd voor de eigen leden die waren gericht op 'ver-

edeling', 'verlichting' en 'beschaving', kortom de verdere ontplooiing en cultive-

ring van de eigen stand.  

 De burgerlijke opvattingen die zich manifesteerden in het genootschapswe-

zen zien we eveneens weerspiegeld in de activiteiten die predikanten ontplooi-

den vanuit de pastorie. Al in de achttiende eeuw waren veel verlichte kerkelijke 

leraren werkzaam als volksleraars die hun gemeenteleden onderwezen in on-

derwerpen als nieuwe landbouwtechnieken, maar die hen ook in morele zin wil-

den verheffen. We vinden ook de thema's van volk en vaderland die steeds ster-

ker gingen spelen onder de burgerij. In de loop van de negentiende eeuw was er 

sprake van een toenemend aantal predikanten dat zich begaf op letterkundig ter-

rein. Hieronder verstond men in de negentiende eeuw onder meer historisch, 

filologisch, archeologisch en volkskundig onderzoek. Deze studies werden met 

een sterke nationale oriëntatie uitgevoerd, in die zin dat zij moesten bijdragen 

aan het in kaart brengen van het typisch Nederlandse en aan de opwekking van 

dit nationale onder het volk. 

 Een volgend belangrijk punt dat in dit hoofdstuk naar voren kwam is de 

nauwe samenhang tussen de activiteiten die predikanten ontplooiden voor de 

school, in het genootschap en rond de pastorie: zij waren alle gericht op volks-

opvoeding, hadden een nationaal oogmerk en waren in overeenstemming met de 

verlichte godsdienst. Deze werkzaamheden behoorden in het begin van de ne-

gentiende eeuw als vanzelfsprekend tot het predikantschap. Dit brede predikant-

sideaal kwam echter geleidelijk onder druk te staan. De buitenkerkelijke activi-

teiten kregen vooral in rechtzinnige kringen een confessionele invulling die sa-

men met de kerkelijke versplintering tegen het midden van de negentiende eeuw 

bijdroeg aan een pluralisering van de maatschappelijke inzet van predikanten. 

 Juist bij de groep van plattelandspredikanten sprong in het oog hoe predi-

kanten door participatie in landelijke netwerken van de burgerij bijdroegen aan 

de productie van een nationale cultuur. Tegelijkertijd was er ook sprake van de 

distributie hiervan, in die zin dat zij hun eigen en andermans onderzoekingen 

presenteerden voor de verschillende maatschappelijke lagen. De plattelandspre-

dikant is daarmee illustratief voor de rol van de beroepsgroep van predikanten in 

de constructie en de verspreiding van de nationale cultuur. 






