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De veronderstelling dat religie haaks staat op de moderniseringsprocessen in de 

westerse samenleving verliest sinds enige decennia aan betekenis. Gevoegd bij 

de maatschappelijke aandacht voor de publieke rol van godsdienst, is er nu 

ruimte voor een herwaardering van de rol van religie in het historische en so-

ciaal-wetenschappelijke onderzoek. Binnen het nationalisme-onderzoek was 

weinig aandacht voor godsdienst vanuit de overtuiging dat nationalisme en de 

natiestaat belangrijke manifestaties van moderniteit zijn. De geschiedschrijving 

van het christendom profiteerde echter van de aandachtsvelden van dit onder-

zoek en ontleende hieraan nieuwe begrippen en perspectieven. De onderhavige 

studie bouwt voort op deze ontwikkelingen en schetst een breed beeld van de 

bijdrage van hervormde predikanten aan de nationale eenwording van Nederland 

in de eerste helft van de negentiende eeuw. 

 De verburgerlijking van de predikantenstand al sinds het einde van de acht-

tiende eeuw en de positieve waardering van religie in kringen van de hogere 

burgerij zijn twee wezenlijke voorwaarden voor de nationale betekenis van de 

predikant. Godsdienst werd beschouwd als bron van burgerlijke deugdzaamheid 

en sociale cohesie en vormde in deze visie een belangrijke voorwaarde voor na-

tionale welvaart. Hieruit vloeide in de regel een positieve houding tegenover 

predikant en kerk voort, die tevens ten grondslag lag aan het staatsbeleid inzake 

de kerken in het eerste deel van de onderzoeksperiode. De bevordering van 

godsdienstigheid maakte deel uit van een breder opvoedkundig program dat on-

der invloed van een gematigde Verlichting de nadruk legde op de intellectuele 

verlichting en morele verheffing van elke inwoner van Nederland tot vader-

landslievende burger. Al aan het einde van de achttiende eeuw waren predikan-

ten actief in het burgerlijk beschavingsoffensief gericht op de disciplinering van 

het volk en de zelfontplooiing van de eigen stand. Deze laatste activiteit, die 

vooral binnen het genootschapswezen plaatsvond, stelde nadrukkelijk eisen aan 

de maatschappelijke positie, de afkomst en de opleiding van de leden. Vanaf het 

einde van de achttiende eeuw werd het predikantsambt in toenemende mate ge-

sloten voor de lagere maatschappelijke kringen. Deze houding droeg samen met 

de verplichte academische opleiding voor predikanten (1816) bij tot het ontstaan 
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van een sociaal-homogene predikantenstand die deel uit ging maken van de na-

tionale burgerij. Daarbij ging de aandacht in deze studie vooral uit naar promi-

nente vertegenwoordigers van de hervormde predikantenstand. De omvang en 

kwaliteit van hun nationale inzet is wellicht groter dan die van de gemiddelde 

predikant. Toch lijkt deze groep representatief voor de activiteiten van de her-

vormde predikantenstand in het algemeen. De conclusies van deze studie zijn 

vermoedelijk eveneens van toepassing op de predikanten uit de andere protes-

tantse kerken. 

 Nationale voorstellingen van vaderland, volk en Nederlandse cultuur, die 

domineerden in de maatschappelijke bovenlaag en zich geleidelijk ook manifes-

teerden onder andere delen van de bevolking, zien we weerspiegeld in de vele 

activiteiten van predikanten in de eerste helft van de negentiende eeuw. We vin-

den deze in de bestudeerde gepubliceerde preken. De kanselredenaars stelden 

het volk op grond van nationale karakteristieken voor als eenheid en presenteer-

den het vaderland als geografische eenheid. In het koninkrijk was de kerkge-

meente, zo verklaarde Hiebink over zijn standplaats Wormerveer in 1825, 'een 

medewerkend deel tot het Heil des vaderlands.'
1
 Ook werd een krachtige natio-

nale betrokkenheid onder de bevolking kerkelijk gelegitimeerd door veel predi-

kanten. Zo was patriottisme een religieuze plicht waarvoor de gekruisigde Chris-

tus het voorbeeld had gegeven en was er ook in de kerk 'maar ééne gedachte, die 

tegenwoordig onze ziel vervult, de gedachte aan het Vaderland.'
2
 Met deze na-

tionale, zo niet nationalistische toonzetting, moest de verkondiging en daarop-

volgende publicatie van de leerrede bijdragen, zo verklaarden enkele predikan-

ten expliciet, aan een toenemende gehechtheid aan volk en vaderland. De preek 

vormde daarmee een belangrijk mondeling als ook schriftelijk medium waarin 

de prediker optrad als agitator die nationale begrippen politiseerde en populari-

seerde.  

 Dit onderzoek richtte zich naast de prediking op tal van andere, buitenkerke-

lijke werkzaamheden van predikanten. Als schoolopziener en volksopvoeder, 

mede ook vanuit het genootschapswezen, leverden de predikanten een grote bij-

drage aan de ontwikkeling van de lagere maatschappelijke standen. De culturele 

en wetenschappelijke interesses die leefden binnen veel genootschappen stimu-

leerden eveneens predikanten om geleerde activiteiten van letterkundige aard te 

ontplooien. Prijsvragen werden uitgeschreven en beantwoord, lezingen werden 

 
1 J.J. Hiebink, De gemoedsgesteldheid welke den christen past, bij den watersnood. Eene 
leerrede over Job I: vs. 21b. Uitgesproken door J.J. Hiebink, Predikant te Wormerveer, den 
26 februarij 1825, Amsterdam - Zwolle 1825, p. 40. 
2 J.F. van Oordt J.Wzn., 'Godsvrucht de bron van waren heldenmoed. Naar Psalm LX: 14a. 

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

Martini Kerk, den 17 October 1830, des avonds', in: Leerredenen, betrekking hebbende op de 
jongste omstandigheden van het Vaderland, tot deszelfs voordeel uitgegeven, door de geza-
menlijke, Nederlandsche Akademiepredikers, Utrecht 1831, pp. 241-271, p. 243. 
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gehouden en publicaties verschenen op de terreinen van taalkunde, mythologie, 

volkskunde, vaderlandse geschiedenis en archeologie. Deze activiteiten werden 

wel gezien als uitingen van vaderlandsliefde en moesten bijdragen aan de cultu-

rele eenheid van Nederland. Vooral op het platteland profiteerden predikanten 

daarbij van een nationaal (burgerlijk) netwerk. Zij bereikten zo een nationaal, 

beschaafd publiek voor hun onderzoekingen naar (regionale) onderwerpen als 

Drentse hunebedden, Gelderse volksgebruiken, Brabantse geschiedenis etcetera. 

Daarmee vond een nationalisering van het regionale plaats die een wezenlijke 

bijdrage leverde aan de constructie van een nationale cultuur.  

 Het is belangrijk op te merken dat in zowel de kerkelijke als de buitenkerke-

lijke activiteiten er sprake was van de wisselwerking tussen het nationale en het 

regionale die zo bepalend is voor elk nationaal eenwordingsproces in het cultu-

rele domein. Zo zien we in de de prediking tevens strategieën gericht op de ver-

heffing van de eigen regio tot deel van het vaderland. Letterkundig onderzoek 

richtte zich niet alleen op de bronnen van de nationale cultuur, maar streefde 

eveneens naar de verbreiding en versterking van de nationale eenheid. 

 De nationale betrokkenheid en inzet van veel predikanten stond niet los van 

het geloof. Aan de hand van de onderlinge verbanden die predikanten legden 

tussen de begrippen kerk, staat en natie laten zich in deze periode drie theologi-

sche hoofdstromingen onderscheiden. Er bestond ten eerste een groep van pre-

dikanten die bovenal streefde naar de handhaving van de gereformeerde leer in 

de kerk en van daaruit natie en staat een confessionele invulling gaven. Deze 

rechtzinnig-gereformeerden kenden sterke gevoelens van vaderlandsliefde en 

koningsgezindheid en raakten publiekelijk steeds prominenter aanwezig. Maar 

gegeven hun nadruk op kerk en leer zijn zij minder prominent in het onderhavi-

ge onderzoek. Het zwaartepunt in deze studie ligt bij de hervormde predikanten 

uit kringen van de oud-liberalen en de Groninger Godgeleerden. Deze onder-

schreven in de regel de beginselen van godsdienstige vrijheid en leervrijheid die 

ten grondslag lagen aan de hervormde kerkorde van 1816 en erkenden het natio-

nale belang van andere kerken. De oud-liberalen zagen de kerk vooral als een 

functie van de staat: ook de hervormde kerk moest als opvoedkundig instituut 

een bijdrage leveren aan de vorming van nuttige en vaderlandslievende burgers. 

De Groninger Godgeleerden plaatsten vanaf de jaren dertig de hervormde kerk 

sterker in dienst van de natie. Zij moest samen met andere (kerk)genootschappen 

en de staat werken aan (het herstel van) de culturele eigenheid van het Neder-

landse volk. Het onderscheid tussen de oud-liberalen en de Groninger Godge-

leerden laat zich daarmee ten dele beschrijven als een accentverschuiving waar-

bij naast de invloed van de Verlichting de Romantiek zich sterker doet gelden. 

Ondanks de theologische diversiteit onder de predikanten die worden gerekend 

tot het oud-liberalisme of de Groninger Godgeleerdheid, kunnen hun activiteiten 

worden verenigd onder de noemer volksopvoeding of -volksverlichting. In de 

ogen van deze theologen vormde de verspreiding van nationale gevoelens een 

onderdeel van de verbreiding van het geloof. Dat verklaart de grote inhoudelijke 
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samenhang tussen de kerkelijke en buitenkerkelijke activiteiten. Het is boven-

dien evident dat deze predikanten een belangrijke motivatie voor hun handelen 

vonden in hun theologische opvattingen. 

 De overheid droeg op een aantal terreinen bij aan de nationale betrokken-

heid van predikanten. Zij bevorderde de fysieke en mentale ontsluiting van Ne-

derland waarmee een belangrijke randvoorwaarde ontstond voor de culturele 

eenwording. Er werden ook belangrijke impulsen gegeven aan een maatschappe-

lijke rol voor de kerken. Tijdens de Bataafse Omwenteling was weliswaar een 

scheiding van kerk en staat gedecreteerd, maar deze behelsde in de eerste plaats 

de afschaffing van de bevoorrechte positie van de gereformeerde kerk. Vanaf dat 

moment werd - met als belangrijkste uitzondering de jaren 1798-1801 - overwo-

gen of ernaar gestreefd om alle kerken op de staat te betrekken als nationaal-

opvoedkundige instituten. Religie en Revolutie sloten elkaar niet uit.  

 Koning Willem I slaagde er in de lijn van zijn voorgangers in de Bataafs-

Franse tijd uiteindelijk in om deze idealen ten dele te realiseren. Binnen enkele 

jaren na zijn aantreden in 1813 waren de protestantse kerken nauw verbonden 

aan de staat om een bijdrage te leveren aan de vestiging van de natiestaat. De 

vorst poogde tevens de katholieke kerk een vergelijkbare rol toe te bedelen in 

het proces van natievorming. Hij hoopte de kerken uiteindelijk te kunnen ver-

enigen tot één kerk waar een verlicht algemeen christendom de grondslag zou 

vormen voor de opvoeding van het volk. De nationale betrokkenheid van her-

vormde predikanten is niet zondermeer terug te voeren op het beleid van de 

overheid. We zien weliswaar hoe veel predikanten vanaf de kansels steun be-

tuigden aan de lijn die werd uitgezet in de landelijke politiek en meewerkten aan 

de nationale eenwording in het politieke domein. Maar de kerkelijke legitimatie 

van het overheidsbeleid was slechts ten dele het resultaat van de overheidsbe-

voogding. Het staatsbeleid werd onderschreven voorzover het overeenkwam met 

de opvattingen van de predikanten zelf. 

 Het gedeeltelijke succes dat Willem I toch kende op kerkelijk vlak is waar 

het de hervormden betreft mede gebaseerd op het vertrouwen dat hij genoot als 

afstammeling van de Prins van Oranje. Ook voor niet-hervormden gold dat de 

vorst daarnaast veel goodwill creëerde door maatregelen te treffen die de finan-

ciële positie van de kerken verbeterde. Bovendien bestond er een algehele be-

reidheid om eendrachtig te werken aan het nationale herstel. Daarbij moet wor-

den aangetekend dat kerkelijke belangen eveneens een belangrijke rol speelden. 

De nauwe samenwerking met de staat maakte het voor de betrokken predikanten 

mogelijk veel van hun (burgerlijke) idealen te realiseren in de kerk.  

 Toch verwijderden kerk en staat zich weer van elkaar. Vaak wordt als ver-

klaring gewezen op het aantreden van Willem II in 1840 en de conflicten binnen 

kerk en school in het daaropvolgende decennium. Maar de verwijdering werd al 

aan het einde van de jaren dertig ingezet toen de belangen van beide partijen 

uiteen gingen lopen. Mede als gevolg van de binnenkerkelijke onrust daagde het 

besef dat de maatschappelijke en kerkelijke eendracht en orde niet waren gebaat 
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bij een krachtige staatsbevoogding. De scheiding van kerk en staat die uiteinde-

lijk grondwettelijk werd vastgelegd in 1848 en bekrachtigd in 1853, was door de 

overheid gedicteerd maar werd breder gedragen. De maatschappelijke emancipa-

tie van onder meer de afgescheidenen (en katholieken) droeg bij aan het einde 

van de liberale pogingen om een nationale eenheid vorm te geven met behulp 

van een bovenkerkelijk christendom (civil religion) verenigd in één kerk. Met de 

aanvaarding van de religieuze pluralisering van Nederland vanaf het midden van 

de negentiende eeuw zouden de verschillende zuilen tezamen de natie moeten 

dragen. Dat betekende overigens niet dat daarmee een eind kwam aan de na-

tionale betrokkenheid en betekenis van predikanten. 

 In deze studie is vooral gewezen op de betekenis van de predikantenstand 

voor Nederland als culturele eenheid. Hun brede werkveld en grote bereik droe-

gen bij aan de constructie en de verspreiding van een nationale cultuur waarin 

volk en vaderland ten nauwste op elkaar werden betrokken. Het is niet teveel 

gezegd dat religie bijdroeg aan de vorming van de natiestaat en meer is dan, zo-

als de moderne voorstelling is, een private aangelegenheid. Voor God, Volk en 

Vaderland laat zien dat de nationale eenheid die gestalte kreeg mede het resul-

taat was van de intermediaire functie van de predikant. Daarom wordt de predi-

kant hier voorgesteld als makelaar in nationale goederen die opereerde tussen 

het regionale en het nationale, op deze wijze sociale en geografische barrières 

slechtte en dankzij zijn brede werkveld (kerkelijk en buitenkerkelijk) een voor-

aanstaande rol speelde in de nationale eenwording van Nederland. 






